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Opiskeluhuollon ohjausryhmä 
 
Aika 
 

11.6.2018 klo 13 - 15 

Paikka 
 

Siilinlahden Koulu  
 

Läsnä 
 

Simpanen Tiina pj, Hansen Aurora, Hyvärinen Sinikka, 
Pellinen Saara, Pitkänen Minna, Miettinen Marjo  

 
Asiat  
1.Sovittiin että kokouksista tehdään muistio. Kirjataan aika ja paikka, läsnäolijat, kokouksessa 

sovitut asiat ja seuraavan kokouksen ajankohta. Sihteerivuoro on 
vaihtuva, muistio-pdf lähetetään s-postilla kaikille ryhmän jäsenille. 
Paperitulostetta säilytetään Siilinlahden koulun kansliassa. 

 
2.Sovittiin, että esitetään sivistyslautakunnalle varajäsenten nimeämistä ohjausryhmän jäsenille.  

Aurora ottaa yhteyttä sivistysjohtaja Antti Jokikokkoon. Sovittiin että 
puheenjohtaja Tiinan poissaolessa varapuheenjohtajana toimii Aurora. 

 
3.Oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmien päivitykset. Muutetaan aiemmin tehtyä aikataulua 

niin, että keskustellaan päivitysten toteutuksesta ja aikatauluista 15.6. 
opiskeluhuollon toimijoiden tapaamisessa.   

 
4.Opiskeluhuollon arviointimallin päivittäminen. Sovitaan että ensi lukuvuoden aikana 

päivitetään ja muokataan opiskeluhuollon arviointilomake, sovitaan 
lukuvuosittaisesta toteutusajankohdasta, tulosten käsittelystä sekä 
lomakkeiden säilytystavasta. Mietitään esim. eri kouluasteille sopiva 
nimikkeistö sekä joustavampi arviointiskaala. Lomakkeen päivitykset 
tehdään opiskeluhuoltosuunnitelmien päivitysten yhteydessä, muut 
kohdat miettii ohjausryhmä. 

 
5. Lukuvuoden 2018 – 2019 suunnittelua: 
 
•  Tutustutaan lukuvuoden aikana kunnan opiskeluhuoltoon liittyviin asiakirjoihin. Kutsutaan uusi 

hyvinvointisuunnittelija vieraaksi ja esittelemään päivitettävää Lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnittelemaa. Hyvinvointisuunnittelija tulee 
jatkossa kehittämään myös hyvinvointitiedon keräämistä ja tulosten 
hyödyntämistä. 

• Henkilöstövaihdoksia ensi lukuvuonna mm. terveydenhoitajissa.  
•Teemana koulupudokkuus, osana sitä nivelvaiheiden kehittäminen 
 
6. AVI:n 2. asteen opiskeluhuollon päivillä 6. - 7.6. keskusteltua:  
 
• opiskelijamääräsuositukset: kuraattori 780, psykologi 1000 
• työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntymisen vaikutukset ohjaustarpeeseen ja resurssointiin 
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7. Kunnan Oh-tapaamisen 15.6. suunnittelua 
 
Tavoitteet: kuullaan palautetta yhteisöllisestä toiminnasta ja toiveita toimijoilta. 
  
Ohjelma:  
 
Tiina aloittaa: tervetuloa, tulleet kysymykset, työryhmät opiskeluhuoltoryhmien päivittämiseen 

(osana arviointikyselyt), aikatauluna valmiiksi syyslomaan mennessä 
 
Ryhmäkeskustelut 30 min + purku 
• yhteisölliset toimintatavat, kokemuksia ja arviointia 
• mitä muuta Siilinjärven oppilaille / opiskelijoille kuuluu, mihin pitäisi kiinnittää huomiota? 
• tueksi kysymyksiä Monialainen opiskeluhuolto -kirjasta 
• Marjo vetää purkukeskustelut 
 
Kävelykeskustelut 
• tukena kortit (Marjo tuo) 
 
Lounas 
• Minna on järjestänyt ja hakee yhdessä Tiinan kanssa 
 
8.Seuraava kokous 22.8. klo 12.30 Siilinlahden koululla 
 
• edellisen lukuvuoden arvioinnit 
• vuosikello 
• sihteerinä Sinikka 
 
 
 
Muistion vakuudeksi Aurora Hansen 
 rehtori 
 
 
 
Jakelu Ohjausryhmän jäsenet 
 


