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Asia: Sitouttavan kouluyhteisötyön muutokset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 
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Yleistä 

Sivista kiittää mahdollisuudesta lausua Opetushallitukselle sitouttavan kouluyhteisötyön muutoksista 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014. Lausunto on jätetty Lausuntopalvelussa 

lausunnonpyytäjän esittämiin kysymyksiin vastaten. 

 

Ovatko luvun 4 kappaleen 4.2 täsmennykset selkeät ja paikallista työtä tukevat? 

 

Sivista katsoo, että täsmennykset ovat jokseenkin selkeät ja paikallista työtä tukevat.  

 

Seuraava virke on epäselvä: ”Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen eivät riitä vain erilliset oppitunnit, 

vaan niiden harjoittelu arkisissa tilanteissa on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria.” Tunne- ja 

vuorovaikutustunteja ei ole määritelty perusopetuksen tuntijaossa, eikä niiden toteuttamiseen ole näin ollen 

kohdennettu pysyvää rahoitusta. Tällaisiin tunteihin ei voi perusteasiakirjassa tällöin viitata ikään kuin 

olemassa olevana resurssina. Sivista ehdottaa virkkeen muotoiluksi seuraavaa: ”Tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen harjoittelu arkisissa tilanteissa on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Lisäksi koululla 

voi olla muita paikallisesti päätettäviä toimintamalleja tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun”. 

 

Lisäksi Sivista kiinnittää huomiota seuraavaan virkkeeseen: ”Pedagogisen ja jaetun johtamisen merkitys 
korostuu, ja johtaminen kohdistuu erityisesti oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksistä huolehtimiseen.” 

Sivista katsoo, että koulun perustehtävänä tulee säilyä oppiminen ja oppimisen edellytyksistä huolehtiminen 

– oppijoiden hyvinvointi on yksi tekijä tässä, mutta ei rinnasteinen koulun päätehtävälle.  

 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on mainittu kappaleen johdannossa lyhyesti. Sivista katsoo, että 

asiakirjassa olisi syytä vielä syventää huoltajien ja kodin merkitystä kouluyhteisöön sitoutumisessa. Sivista ei 

kannata koulun kasvatustehtävän laajentamista nykyisestä. 

 

Ovatko luvun 5 kappaleen 5.1 kuvaukset kokonaisuutena selkeät ja paikallista työtä tukevat? 

 

Yleisesti Sivista pitää kannatettavana sitä, että poissaolojen ehkäisyyn tarjotaan työkaluja paikallisesti 

hyödynnettäväksi. Sivista pitää kuitenkin ongelmallisena sitä, että perusteasiakirjalla ollaan määrittelemässä 

varsin tarkasti muun muassa henkilöstön tehtävänkuvauksista sekä poissaolojen seurannasta ja 

selvittämisestä. Sivista katsoo, että nämä eivät kuulu perusteasiakirjassa määriteltävien asioiden piiriin. 

Sivista ehdottaa vähintään seuraavien kohtien poistamista: 

 

”Huoltajien kasvatusvastuuta tuetaan kouluun kiinnittymisessä.” Kuten edellä todettu, Sivista pitää 

huoltajien roolia keskeisenä kouluyhteisöön sitoutumisessa ja poissaolojen vähentämisessä. Huoltajien 

vastuunkannon edistäminen ei ole kuitenkaan koulun henkilöstön tehtävä.  
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”Luvattomasta poissaolosta ilmoitetaan huoltajalle tai muulle oppilaan lailliselle edustajalle samana 

koulupäivänä.” Sivista pitää aikarajaa paitsi käytännössä haastavana toteuttaa, myös asiana joka tulisi 

määritellä lainsäädännön, ei perusteasiakirjan tasolla. 

 

”Opetuksen järjestäjän ja koulun tulee puuttua oppimisympäristöön ja kouluyhteisöön liittyvien poissaolojen 

taustasyihin.” Sivista korostaa, että oppilaiden poissaolojen taustasyyt voivat olla hyvin moninaiset, kuten 
perusteluonnoksessa on todettu. Nämä syyt voivat – ja usein ovatkin – täysin kouluun liittymättömiä. 

Asiakirjaa on korjattava niin, että siitä käy selvästi ilmi, että koulun henkilöstöltä ei odoteta osaamista tai 

toimivaltaa kaikkiin taustasyihin puuttumiseen. Pikemminkin perusteissa tulisi korostaa huoltajan vastuuta 

oppivelvollisen koulunkäynnistä, poissaolojen ehkäisystä, seurannasta ja selvittämisestä. Koulun tehtävänä 

on opetus ja oppiminen. Lasten ja nuorten sekä perheiden moninaisten ongelmien ratkaiseminen ei voi olla 

koulun tehtävä.” 

 

Antavatko luvun 5 kappaleiden 5.1 ja 5.6 lisäykset ja täsmennykset riittävän tuen paikallisen 

toimintamallin laatimiseen? 

 

Kyllä. Sivista pitää toimintamallin laatimisen aikataulua haastavana erityisesti niille opetuksen järjestäjille, 

jotka eivät ole olleet mukana sitouttavan kouluyhteisötyön pilotissa. 

 

Mitä muita havaintoja haluatte tuoda esille nyt esitetyistä muutoksista? 

 

- 
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