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Päätös 

OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 

 

Opetushallitus on antanut opetussuunnitelman valmistelusta määräyksen 

(Määräys 2.12.20222 OPH-4606-2022), jonka mukaan opetuksen järjes-

täjän tulee valmistella uusi opetussuunnitelma käyttöön otettavaksi 

1.8.2023 alkaen. 

 

Määrään Titta Väkevän valmistelemaan esi- ja perusopetuksen opetus-

suunnitelman päivityksen suomenkieliseen esi- ja perusopetuksen ope-

tussuunnitelmaan Opetushallituksen määräyksen mukaisesti. Laadinnas-

sa tulee ottaa huomioon muut paikalliset suunnitelmat kuten  

 

• varhaiskasvatuksen suunnitelma  

• perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma  

• iltapäivätoiminnan suunnitelma  

• lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten  

          hyvinvointisuunnitelma,  

• yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunni- 

         telma  

         ja  

• kulttuurikasvatussuunnitelma sekä muut Lapinjärven  

         kunnan, erityisesti koulutusta, lapsia, nuoria ja perheitä 

         koskevat suunnitelmat ja päätökset.  

 

Osana opetussuunnitelmien laatimista rehtori Titta Väkevän tulee huo-

lehtia opetustoimen henkilöstön mahdollisuuksista osallistua opetus-

suunnitelman laatimiseen ja edistää sekä oppiaineiden yhteistyötä että 

eri toimijaryhmien välistä monialaista yhteistyötä. Osallistumismahdol-

lisuuksista tulee huolehtia riippumatta siitä, mikä suunnitelmien laa-

timistapa on. Myös oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus 

osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien valmis-

teluun. Huoltajille tulee varata mahdollisuus osallistua opetussuunnitel-

matyöhön.  

 

Molempiin opetussuunnitelmiin sisältyvä opiskeluhuoltosuunnitelma 

tulee valmistella erikseen esiopetusta ja perusopetusta varten yhteistyös-

sä Kapellby skolan rehtorin kanssa siten, että sekä suomenkieliseen että 

ruotsinkieliseen opetukseen tulee yksi suunnitelma. Opiskeluhuolto-

suunnitelmia tulee valmistella yksi, yhteinen, molempia kieliryhmiä 

koskeva esiopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma ja yksi, yhteinen, mo-

lempia kieliryhmiä koskeva perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma. 

Opiskeluhuoltosuunnitelmat sisältyvät kummankin koulumuodon kieli-

ryhmittäisiin opetussuunnitelmiin. Opiskeluhuoltosuunnitelmat tulee 

valmistella ja laatia yhteistyössä koulujen ja opiskeluhuoltopalvelujen 

henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä hyvinvointialueen 

kanssa.  

 

Opetussuunnitelmat ja niihin sisältyvät opiskeluhuoltosuunnitelmat tulee 

valmistella suomenkielisen jaoston käsittelyä varten ja toimittaa sivistys- 

ja hyvinvointijohtajalle 28.4.2023 mennessä. Tämä päätös on allekirjoi-

tettu sähköisesti.  
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Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Opetushallituksen määräys 2.12.20222 OPH-4606-2022 

 

Hallintosääntö § 32 

Kustannukset  

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

23.1.2023 Pia Kokko 

 Sivistys- ja hyvinvointijohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Titta Väkevä 

 

 

 

 

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 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

 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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