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Päätöspöytäkirja 

 

Asia Opetushallituksen muutosmääräykset koskien oppilaan ja opiskelijan 

oikeusturvaa ja oppimisympäristöjen turvallisuutta 

 

Opetushallitus on antanut (10.5.2022/ OPH-1090-2022; 10.5.2022 OPH-

1098-2022) määräykset sekä esi- että perusopetuksen opetussuunnitel-

mien päivittämisestä. Määräysten mukaan esi- ja perusopetuksen opetus-

suunnitelmaa tulee päivittää seuraavasti: 

 

Esiopetuksen paikallinen opetussuunnitelma 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuihin  

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet, 

3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet ja 

6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 

tulee tehdä tämän päätöksen liitteenä olevien määräysten mukaiset muu-

tokset. Tarkistettu paikallinen opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön 

viimeistään 1.8.2022. Esiopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta 

tätä määräystä tai poiketa siitä. 

 

Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuihin  

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet, 

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä, 

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö, 

5.6. Paikallisesti päätettävät asiat ja  

8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 

tulee tehdä tämän päätöksen liitteenä olevien määräysten mukaiset muu-

tokset. Tämän määräyksen mukaan tarkistettu paikallinen opetussuunni-

telma tulee ottaa  

käyttöön viimeistään 1.8.2022. Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudat-

tamatta tätä määräystä tai poiketa siitä. 

 

Päätös Päätän määrätä Kapellby skolan johtajan ja Hilda Käkikosken koulun 

johtajan valmistelemaan ehdotukset  

 

1) esiopetuksen opetussuunnitelman muuttamiseksi erikseen sekä ruot-

sinkieliseen että suomenkieliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan ja  

2) perusopetuksen opetussuunnitelman muuttamiseksi erikseen sekä 

ruotsinkieliseen että suomenkieliseen perusopetuksen opetussuunnitel-

maan siten, että muutosehdotukset voidaan käsitellä sekä suomen- että 

ruotsinkielisessä jaostossa. Ehdotukset tulee valmistella 3.6.2022 men-

nessä. 
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Päätöksen peruste 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Päätöksen peruste: 

Opetushallituksen määräykset 10.5.2022/ OPH-1090-2022 ja 10.5.2022 

OPH-1098-2022 

 

 

Kustannukset  

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

20.5.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Koulut 

 

 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven Sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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