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Forssan seudun perusopetuksen opetussuunnitelman OPS2016 hyväksyminen 

 

Koula § 16 

26.4.2016 Opetushallitus on 22.12.2014 hyväksynyt Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet. Opetushallituksen määräyksen mukaisesti opetussuun-

nitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1 – 6 osalta 1.8.2016. 

Seitsemännen vuosiluokan osalta opetussuunnitelma otetaan käyttöön 

1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 sekä yhdeksännen 

vuosiluokan osalta 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-

12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa 

käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 lukuun ottamatta perusteiden 

lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä 

sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia 

määräyksiä. 

 

 Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuk-

sen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, 

kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan muodostavat 

perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitel-

man perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma ja siihen perustuvat 

lukuvuosisuunnitelmat. Järjestelmän eri osat uudistuvat, jotta opetuksen 

järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon muutokset koulua 

ympäröivässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän 

tulevaisuuden rakentamisessa.  

 

 Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen 

sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen 

pohjalta. Perusteasiakirja on Opetushallituksen antama valtakunnallinen 

määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan . 

Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen 

järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen 

yhdenvertaista toteutumista.  

 

 Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-

alueiden tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen ja muodostavat opetuksen 

ja toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi opetussuunnitelman 

perusteet sisältävät tavoitteita ja sisältöjä koskevien määräysten lisäksi 

niiden ymmärtämistä avaavaa tekstiä.  Perusteasiakirja sisältää 

tarpeellisilta osin myös viittauksia lainsäädäntöön, johon perusteissa 

määrättävät asiat perustuvat.  

 

 Valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden poh-

jalta koulutuksen järjestäjät laativat paikallisen opetussuunnitelman. 

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on  
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 keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti 

tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja 

toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja 

suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen 

työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä. 

Opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen 

toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.  

 

 Forssan seudun kunnat päättivät elokuussa 2015, että valtakunnallisten 

perusteiden pohjalta laaditaan esi- ja perusopetuksen mukainen 

paikallinen opetussuunnitelma seudullisesti. Perusteluna seudullisten 

suunnitelmien laadinnalle on se moninainen synergia, joka saadaan 

voimavarojen yhdistämisellä sekä se, että yhtenäiset opetussuunnitelmat 

ja opetuksen prosessit tukevat oppilaiden opinpolkua toiselle asteelle.  

Ajallisesti samaan aikaan opetussuunnitelmien laadinnan kanssa 

laaditaan myös seudullinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

sekä organisoidaan seudulle 1.8.2014 voimaan tulleen lain mukainen op-

pilas- ja opiskelijahuolto. Nämä seudulliseen yhteistyöhön perustuvat 

valmisteluprosessit tukevat myös ops-prosessia. Opetussuunnitelmien 

laadintaprosessissa tulee painottumaan vahvasti kulloisenkin laatijatahon 

käsitys toimintaympäristön tulevaisuudesta ja tulevaisuuden koulusta, 

oppimiskäsityksestä ja käsityksestä opettajuudesta.  Yhteinen keskustelu 

ja vuorovaikutus tuo lisäarvoa myös em. teemojen hahmottamiseen. 

 

 Forssan seudun OPS 2016 on kaikkien seutukunnan kuntien osalta sa-

mansisältöinen. Kuntastrategia ja paikalliset painotukset huomioidaan ja 

niitä tarkennetaan oppilaitosten vuosittaisessa lukuvuosisuunnitelmissa. 

Lukuvuosisuunnitelmat hyväksytään lautakunnissa. 

 

 OPS 2016 –prosessia johtaa seudun sivistysjohtajista ja Forssan kasva-

tus- ja opetuspäälliköstä koostuva johtoryhmä.  Käytännön työtä 

koordinoimaan on perustettu OPS-työryhmä, jossa on osaamisen ja 

kunnallisen edustavuuden mukainen kattava edustus kaikista seudun 

kunnista.   

 

 Henkilöstölle suunnatun, uusien opetussuunnitelmien laadintaa ja hal-

tuunottoa tukevan täydennyskoulutuksen järjestämisessä on hyödynnetty 

ja hyödynnetään OSAAVA-ohjelmaa ja Faktia Koulutuksen organisoi-

maa seudullista täydennyskoulutussuunnittelua. 

 

Ehdotus Koulutuslautakunta päättää Jokioisten kunnan perusopetuksen opetus-

suunnitelmasta OPS 2016 seuraavaa: 
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 1. Merkitä tiedoksi valmistelutilanteen 

 2. Hyväksyä luvut 1-2, 7-9 sekä 13-15 

 3. Muilta osin OPS 2016 hyväksytään myöhemmin kevään / kesän 2016 

aikana 

 4. Seudun OPS 2016 johtoryhmä, nykyinen käytännön asioiden vastuu-

henkilö ja perusopetuksen ohjausryhmä jatkavat toimintaansa 30.6.2017 

saakka 

 5. Lautakunta edellyttää, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 

valmistelee pikaisesti lastensuojelulain mukaisen lasten ja nuorten hy-

vinvointisuunnitelman 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Forssan seudun esiopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen 

 

Koula § 17 

26.4.2016 Opetushallitus on 22.12.2014 hyväksynyt Esiopetuksen opetussuunni-

telman perusteet. Opetushallituksen määräyksen mukaisesti opetussuun-

nitelma on otettava käyttöön viimeistään 1.8.2016.  

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukai-

nen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan 

paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esiopetus toteu-

tetaan. Ko. perusteiden laatimista ohjaavat erityisesti perusopetuslaki ja -

asetus sekä esiopetuksen tavoitteita määrittävä valtioneuvoston asetus. 

Esiopetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on edistää laadukkaan ja 

yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Pe-

rusteet on päätös esiopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, huol-

tajien ja esiopetuksen henkilöstön yhteistyöstä sekä oppilashuollon kes-

keisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoit-

teista. 

Valtakunnallisen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta 

opetuksen järjestäjä laatii paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman 

sekä vastaa sen kehittämisestä. Paikallisessa opetussuunnitelmassa pää-

tetään esiopetuksen kasvatus- ja opetustyön, oppilashuollon, huoltajien 

ja esiopetuksen yhteistyön sekä esiopetuksen muun toiminnan järjestä-

misestä ja toteuttamisesta esiopetuksen kansallisten perusteiden pohjalta.  

Esiopetuksen opetussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen 

järjestämistä kaikissa esiopetuksen yksiköissä. Suunnitelmassa huomioi-

daan paikalliset erityispiirteet, lasten tarpeet sekä esiopetusta koskevan 

arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset.  Lisäksi opetuksen järjestäjän 

tulee laatia ko. suunnitelmaan perustuva suunnitelma (lukuvuosisuunni-

telma), jossa tarkennetaan sitä, miten paikallista opetussuunnitelmaa 

kussakin yksikössä lukuvuoden aikana toteutetaan.  Paikallinen esiope-

tuksen opetussuunnitelma oheismateriaaleineen on sekä strateginen että 

pedagoginen työkalu, joka linjaa esiopetuksen arkea ja esiopetusyksi-

köissä ja ryhmissä tehtävää työtä. Esiopetuksen opetussuunnitelma liittää 

esiopetustoiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma voidaan laatia kaikille ope-

tuksen järjestäjän esiopetuksen yksiköille yhtenäisenä tai siten, että 

suunnitelma sisältää yhteisiä sekä yksikkökohtaisia osia sen mukaan 

kuin opetuksen järjestäjä päättää. Opetuksen järjestäjät voivat myös so-

pia järjestäjärajat ylittävästä yhteistyöstä opetussuunnitelmaa laadittaes-

sa, sitä arvioitaessa ja kehitettäessä.  
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Forssan seudun kunnat päättivät elokuussa 2015, että valtakunnallisten 

perusteiden pohjalta laaditaan paikalliset esi- ja perusopetuksen 

opetussuunnitelmat seudullisesti. Perusteluna seudullisten suunnitelmien  

 laadinnalle oli se moninainen synergia, joka saatiin voimavarojen 

yhdistämisellä sekä se, että yhtenäiset opetussuunnitelmat ja opetuksen 

prosessit seudulla tukevat oppilaiden opinpolkua aina toiselle asteelle  

 saakka. 

   

 Ajallisesti samaan aikaan opetussuunnitelmien laadinnan kanssa on 

laadittu myös seudullista Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 

sekä organisoitu seudulle 1.8.2014 voimaan tulleen lain mukainen oppi- 

 las- ja opiskelijahuolto. Nämä seudulliseen yhteistyöhön perustuvat 

valmisteluprosessit ovat tukeneet myös  ops-prosessia. Koska opetus-

suunnitelmien laadintaprosesseissa painottuu vahvasti kulloisenkin 

laatijatahon  käsitys toimintaympäristön tulevaisuudesta, tulevaisuuden 

opetuksesta, oppimiskäsityksestä sekä käsityksestä opettajuudesta, on 

yhteinen keskustelu ja vuorovaikutus tuonut lisäarvoa myös em. 

teemojen hahmottamiseen. 

 

 Forssan seudun esiopetuksen opetussuunnitelma on kaikkien 

seutukunnan kuntien osalta samansisältöinen. Kuntastrategiat ja 

paikalliset painotukset huomioidaan ja niitä tarkennetaan esiopetuksen  

 palvelualueiden ja yksiköiden vuosittaisissa lukuvuosisuunnitelmissa. 

Lukuvuosisuunnitelmat hyväksytään lautakunnissa. 

 

 Sekä esiopetuksen että perusopetuksen opetussuunnitelmien seudullista 

laatimista on  johtanut seudun sivistysjohtajista ja Forssan kasvatus- ja 

opetuspäälliköstä koostuva johtoryhmä. Käytännön työtä koordinoimaan 

on perustettu OPS-ohjausryhmä, jossa on osaamisen ja kunnallisen 

edustavuuden mukainen kattava edustus kaikista seudun kunnista.   

 

 Henkilöstölle suunnatun, uusien opetussuunnitelmien laadintaa ja hal-

tuunottoa tukevan täydennyskoulutuksen järjestämisessä on hyödynnetty 

ja hyödynnetään OSAAVA-ohjelmaa ja Faktia Koulutuksen organisoi-

maa seudullista täydennyskoulutussuunnittelua. 

 

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä Forssan seudun esiopetuksen opetus-

suunnitelman noudatettavaksi 1.8.2016 alkaen. 

 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätsöehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

 

 

 


