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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4
Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon kunnallisen
ohjausryhmän nimeäminen lv. 2014-2015 ja 2015-2016
18/41.411/2011
KOULTK § 44
Opetuspäällikkö Leena Pöntynen:

Opetushallitus on päättänyt muuttaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden
edistäminen kokonaisuudessaan Opetushallituksen tuottamaan
oheismateriaalin mukaiseen muotoon. Muutettu opetussuunnitelma
otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 1.8.2014.
Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päättää
paikallisesti tiettyjä asioita:
Opiskeluhuollon ohjausryhmä
Oppilas- ja opiskeluhuoltolain § 14 mukaisesti koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä,
ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon
ohjausryhmä. Opiskeluhuollon ohjausryhmä voi olla kahden tai
useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen ryhmä. Ylöjärvellä II
asteen koulutuksen ohjausryhmä on seudullinen. Esi- ja
perusopetuksen opiskeluhuollon ohjausryhmä esitetään
perustettavaksi 1.8.2014 lukien. Edustus ryhmään nimetään
kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan, lisäksi ryhmä voi kutsua
asiantuntijoita koulutukseen. Ryhmän kokoonpanoksi esitetään
seuraavaa:
Puheenjohtajana toimii opetuspäällikkö. Lisäksi ryhmään esitetään
edustusta koulutuslautakunnasta, perhekeskuksesta, koulun
sosiaalityöstä, lastensuojelusta, kouluterveydenhuollosta,
nuorisopalveluista, varhaiskasvatuksesta, perusopetuksen
rehtoreista, huoltajista sekä perusopetuksen oppilaista. Ryhmä toimii
yhteistyössä Nuorten palvelu- ja ohjausverkosto Nootin kanssa.
Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä
Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä,
toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa Oppilas- ja opiskeluhuoltolain
§14 mukaisesti monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Tätä johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja,
Ylöjärven kaupungissa oppilaitoksen rehtori. Ryhmän
oppilaitoskohtainen kokoonpano, kokoontumisaikataulu sekä

toiminnan sisältö tarkennetaan oppilaitoksen
lukuvuosisuunnitelmassa kunkin lukuvuoden syyskuussa.
Lukuvuosisuunnitelma hyväksytään ao. lautakunnassa. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu Ylöjärvellä vähintään
kerran kuukaudessa sekä laajennetussa, alueellisessa
kokoonpanossa kahdesti vuodessa.
Oppilashuoltosuunnitelmat
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista,
arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen
oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma tarkistetaan vuoden
kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
on tarkistettu. Ylöjärvellä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
integroidaan osaksi hyvinvointikertomusta, joka käsitellään
valtuustossa vuosittain. Ylöjärven kouluille luodaan oppilashuollon
ohjausryhmässä yhteinen pohja, joka muodostaa koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman pohjan. Koulukohtainen
oppilashuoltosuunnitelma on osa koulun opetussuunnitelmaa ja se
tarkennetaan lukuvuosisuunnitelmassa lukuvuosittain.
Oheismateriaali

- Opetushallituksen määräys / perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden muuttaminen

Lisätiedot
Leena Pöntynen, p. 050 437 1385, leena.pontynen@ylojarvi.fi
Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää,

Päätös

1.

että esi- ja perusopetuksen ohjausryhmä perustetaan 1.8.2014
alkaen selosteen mukaisella kokoonpanolla,

2.

että Ylöjärvellä opiskeluhuoltoa johtaa rehtori oppilaitoskohtaisesti ja koulun oppilashuoltosuunnitelma kirjataan koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin ja tarkennetaan vuosittain koulun
lukuvuosisuunnitelmassa, joka hyväksytään koulutuslautakunnassa ja

3.

että Ylöjärven kaupungin oppilashuoltosuunnitelma valmistellaan
vuoden kuluessa kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkastamisesta. Suunnitelman valmistelusta vastaa
Ylöjärven opiskeluhuollon ohjausryhmä yhteistyössä
Nootti-ryhmän sekä seudullisen II asteen opiskeluhuollon
ohjausryhmän kanssa.

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-----
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KOULTK § 58
Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää nimetä opiskelijahuollon kunnallisen
ohjausryhmän viranhaltijat ja toimijat lukuvuosille 2014-2015 ja
2015-2016 seuraavasti:
- opetuspäällikkö Leena Pöntynen
- koulutuslautakunnan edustaja päätetään kokouksessa
- perhekeskuksesta perhekeskuksen johtaja Paula Pasanen-Aro
- koulun sosiaalityöstä koulukuraattorityön koordinaattori Tuija
Landström
- lastensuojelusta johtava sosiaalityöntekijä Päivi Katajisto
- kouluterveydenhuollosta osastonhoitaja Maritta Ruoranen
- nuorisopalveluista vastaava nuorisotyöntekijä Riikka Majuri
- varhaiskasvatuksesta varhaiskasvatuksen johtaja Irma Autio

Päätös

perusopetuksen rehtoreista Satu Sepänniitty-Valkama
oppilaskunnista Anni Ritamäki
huoltajista Metsäkylän koulun vanhempainyhdistyksen jäsen
Katja Sassi-Pyykkö

Koulutuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi edustajakseen ohjausryhmään Seppo Röppäsen.
-----

