Oppilas-ja opiskelijahuollon ohjausryhmän kokouksen muistio
23.11.2016 .2016 kello 15.00- 16.40
Paikka: Hirsikampuksen iso neuvotteluhuone
Kokouksen puheenjohtaja: Opetus-ja sivistystoimenjohtaja Juha Holappa
Kokouksen koollekutsuja + sihteeri: Sari Poropudas
Osallistujat: Juha Holappa, Irja Luokkanen, Sari Nieminen, Seija Tihinen, Marja Kylmäluoma, Jonna Puhakka,
Anna Kummala, Rauni Kääriä, Anna-Liisa Alatalo-Määttä, Maria Rönkä, Jenni Matinlauri, Eeva Harju, Riitta
Jaakola, Liisa Kytölä, Matti Ahola, Sara Pihlaja ( opiskelija) ja Sari Poropudas
1. Kokouksen avaus
Juha Holappa avasi kokouksen kello 15.00. Sihteerinä toimi Sari Poropudas
2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio käytiin läpi ja todettiin oppilashuoltotoiminnan edenneen muistioon
kirjattujen päätösten mukaan.
3. Sosiaalihuollon käytänteet Pudasjärvellä
Kuraattori Jonna Puhakka ja esittelevät Pudasjärven sosiaalihuollon käytänteet, jotka kirjataan
myös kuntakohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan.
Keskustelua asiasta:
Sosiaalihuollon käytänteet jalkautetaan kouluille esityksen mukaan. Kuraattorit ovat jo esitelleet
toimintamallilla Hirsikampuksella ja Lakarin koululla. Toimintamalli kirjataan kaupungin
oppilashuoltosuunnitelmaan. Kuraattorit tekevät perusopetuksen rinnalle toimintamalli, joka
koskee myös toista astetta.

4. Poissaolokäytänteet Pudasjärvellä
Kaupungin oppilashuoltosuunnitemaan on laadittu moniammatillisesti poissaoloihin puuttumisen
malli, joka olisi tarkoitus ottaa käyttöön kaikilla kouluilla.
Keskustelua asiasta ja päätökset:
Kakkia koulua koskevat yhteiset poissaolokäytänteet todettiin hyväksi linjaukseksi kodin ja koulun
väliseen yhteistyöhön. Malli ohjaa myös opettajia ja huoltajia seuraamaan poissaoloja
säännöllisesti, jotta varhainen puuttuminen mahdollistuu. Poissaolokäytänteet tulevat myös
kaupungin oppilashuoltosuunnitelmaan. Poissaolokäytänteitä täydennettiin suunnitelmaan
kokouksen keskustelun pohjalta.
5.

Oppilashuoltosuunnitelma
Kuntakohtaisesta oppilashuoltosuunnitelmaa on alettu laatimaan tänä syksynä. Suunnitemaan on
tarkoitus tehdä kaikille kouluille yhteisiä toimintamalleja. Oppilashuoltosuunnitelma tulee
kaupungin sivuille. Keksisimmät käytänteet tulevat Oppilashuollon ohjekirjaan, joka valmistuu
vähitellen. Tämän hetkisen tilanteen esittely ja mahdollinen täydentäminen.
Keskustelua asiasta ja päätökset:
Yhteiset toimintamallit todettiin linjaavan kaupungin oppilashuoltoa. Oppilashuoltosuunnitelmasta
käytiin läpi tarkemmin seuraavat kohdat
• Oppilashuolto osana kaupungin Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.
Sovittiin, että oppilashuoltosuunnitelma – ryhmä selvittelee tarkemmin oppilashuollon
tavoitteiden linjaamista suhteessa kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan. Hyvinvoinnin

•

•

•

indikaattorit määritellään sen jälkeen. Keskustelussa painottui liikunnan merkitys
oppilaiden hyvinvoinnin edistäjän.
Ojentamis- ja kurinpitotoimenpiteet.
Sovittiin, että laaditaan yhteiset järjestyssäännöt kaikille kouluille. Pohjana voidaan käyttää
Hirsikampukselle laadittavia järjestyssääntöjä, joita voidaan koulukohtaisesti tarkentaa.
Opetus- ja sivistysjohtajalta tehtiin tarkennukset ojentamis- ja kurinpitorangaistuksiin
epäselvien kohtien osalta. Nämä ohjeet tulevat myös kaupungin
oppilashuoltosuunnitelmaan.
Nivellys
Sovittiin, että jatkossa terveydenhoitaja huolehtii esikoululaisten nivellyspalaverin kouluille.
Tämä kirjataan myös kaupungin oppilashuoltosuunnitelmaan.
Kiva- koulu
Kiva- koulu otetaan käyttöön kaikilla kouluilla ja toimintaan on mahdollisuus tilata
tarvittavat materiaalit. Kiva- koulu asioissa on mahdollisuus konsultoida eo Liisa Kytölää tai
kuraattori Anna Kummalaa.

Oppilashuoltosuunnitelman valmistuu tammikuussa 2017.
6. Oppilashuollon arviointi
Koulukohtaista oppilashuoltotyötä pitää arvioida myös kaupungin tasolla. Kaupungin
oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään, että kouluille tehdään Wilman kautta kysely, jossa
arvioidaan oman koulun yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon toteutumista.
Keskustelua asiasta ja päätökset:
Oppilashuollon suunnittelu ja arviointi toteutuvat jatkossa sekä koulun tasolla, että kaupungin
tasolla ohjausryhmän kautta. Koulujen suunnitelmat käydään läpi ohjausryhmän syyskokouksessa
ja linjataan kaupungin yhteiset oppilashuollon tavoitteet. Toiminnan toteutumisen arviointi
tapahtuu kevätkokouksessa, jossa jokainen koulu voi arvioida oman yksikön resurssien riittävyyttä
ja tavoitteiden toteutumista. Tätä arviointia voidaan käyttää osana resurssien jakamisessa
seuraavalle vuodelle. Lisäksi ohjausryhmä lähettää toukokuussa kouluille oppilashuollon arviointiin
liittyvän kyselyn, jonka pohjalta voidaan tehdä kokonaisarvio oppilashuollon toteutumisesta ja
resurssien riittävyyttä kaupungin tasolla.

7. Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman ja työsuunnitelman yhteys
Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma on osa koulun työsuunnitelmaa. Pudasjärvellä ei ole
päätetty, milloin oppilashuoltosuunnitelma pitää olla valmiina? Minne se palautetaan? Kenelle
ilmoitetaan koululla päätetyn oppilasrekisterin pitäjä?
Keskustelua asiasta ja päätökset:
Jatkossa oppilashuoltosuunnitelma palautetaan samaan aikaan kuin koulujen työsuunnitelmatkin.
Molemmat hyväksytään kaupunginhallituksessa. Tänä vuonna oppilashuoltosuunnitelmat
palautetaan niiden valmistuttua hyväksyttäväksi työsuunnitelmaa täydentävänä osana.
Oppilashuoltorekisterin ylläpitäjän nimi ilmoitetaan oppilashuoltosuunnitelmassa ja tämä riittää
opetuksen järjestäjälle.
8. Uusia lomakkeita koulujen käyttöön
Perusopetuksen sivulle kohtaan oppilashuolto tulee vähitellen kaikki koulunkäyntiin liittyvät
lomakkeet. Puutuvia lomakkeita tehdään tarvittaessa.
Uusia lomakkeita

•
•
•

Huoltajien kuuleminen
Pidemmän poissaolon anominen
Koulupaikan vaihtaminen

Keskustelua asiasta ja päätökset:
Lomakkeet laitetaan Pudasjärven kaupungin sivuille. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman monet
lomakkeet Wilmaan ja hyödyntää sitä monipuolisesti.
9. Seuravan kokousajan päättäminen
Seuraava kokous on 17.5.2017 kello 14.00 Hirsikampuksella
10. Kokouksen päättäminen
Opetus- ja sivistysjohtaja päätti kokouksen kello 16.40.

