
Toimintaohje kodin ja koulun yhteistyöhön

Laadukkaaseen perusopetukseen kuuluu kodin ja koulun välinen yhteistyö, joka perustuu
kasvatuskumppanuuteen. Yhteistyön tulee perustua kuulemiseen, kunnioitukseen, luottamukseen sekä
keskinäiseen vuoropuheluun. Vantaan perusopetuksessa huoltajien osallisuutta pidetään tärkeänä.
Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman yhtenä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävänä toimenpiteenä
on vahvistaa ja kehittää huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja avointa vuoropuhelua. Samoin
toimenpideohjelmassa yhdeksi kohteeksi on nostettu kodin ja koulun sekä hallinnon välisten
yhteistyömuotojen kehittäminen entistä monipuolisemmiksi, joustavammiksi ja osallistavammiksi.

Toimintaohjeen perustana ovat seuraavat kaupunginhallituksen ja – valtuuston päätökset:

a) Jokaisella peruskoululla toimii johtokunnan sijasta vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta.
Rehtorin tulee aktiivisesti tukea vanhempainyhdistyksen tai vanhempaintoimikunnan perustamista
kouluilla, joilla sitä ei vielä ole. Rehtorin tulee kuulla vanhempainyhdistystä tai vanhempaintoimikuntaa
lukuvuosisuunnitelmasta ja järjestyssääntöjen muutoksesta sekä antaa mahdollisuus osallistua koulun
toiminnan arviointiin. Vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta voi tehdä esityksiä ja antaa
lausuntoja koulua koskevista asioista.

Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmissa on 1.8.2013 alkaen erillinen kohta: ”Kodin ja koulun välisen
yhteistyön suunnitelma”. Tähän kirjataan yhteistyössä vanhempainyhdistyksen tai
vanhempaintoimikunnan kanssa suunnitelma yhteisistä tapaamisista ja niiden sisällöistä.

Yhteisiä tapaamisia tulee olla lukuvuoden aikana vähintään kaksi ja niiden on tarjottava huoltajille
mahdollisuus osallistua koulun kehittämiseen ja arviointiin. Koulun edustajana tapaamisiin osallistuu
rehtori. Ensimmäinen kokous pidetään elo-syyskuun ja toinen huhti-toukokuun aikana.

b) Mikäli jollain koululla ei ole toimivaa vanhempainyhdistystä tai vanhempaintoimikuntaa,
tulee rehtorin tehdä huoltajille kahdesti vuodessa avoin kutsu vanhempainfoorumiin. Foorumit antavat
huoltajille mahdollisuuden osallistua koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.

c) Sivistysvirasto järjestää vuosittain alueelliset tapaamiset, johon jokaisen alueen koulun
vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta voi lähettää edustajiaan. Lisäksi VANVARYn hallitusta ja
Hem och Skolania pyydetään lähettämään tapaamisiin omat edustajansa. Sivistysvirasto vastaa näiden
kokoontumisten kutsumisesta ja kokousjärjestelyistä.

VANVARYn hallituksen ja sivistysviraston edustajat jatkavat säännöllisiä tapaamisiaan. Toimintaa
kehitetään edelleen.

Kouluja velvoittaa sivistysviraston laatima ohjeistus koulujen vanhempainyhdistysten tai – toimikuntien
toiminnan tukemisesta ja vanhempainfoorumin toteutuksesta (Johtosääntö, Kodin ja koulun välinen
yhteistyö 3§, alkaen 5.3.2013).
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Rehtorin tulee kuulla vanhempainyhdistystä tai vanhempaintoimikuntaa lukuvuosisuunnitelmasta ja
järjestyssääntöjen muutoksesta sekä antaa mahdollisuus osallistua koulun toiminnan arviointiin.
Vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta voi tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja koulua koskevista
asioista.

Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmissa on 1.8.2013 alkaen erillinen kohta: ”Kodin ja koulun välisen
yhteistyön suunnitelma”. Tähän kirjataan yhteistyössä vanhempainyhdistyksen tai
vanhempaintoimikunnan kanssa suunnitelma yhteisistä tapaamisista ja niiden sisällöistä.

Yhteisiä tapaamisia tulee olla lukuvuoden aikana vähintään kaksi ja niiden on tarjottava huoltajille
mahdollisuus osallistua koulun kehittämiseen ja arviointiin. Koulun edustajana tapaamisiin osallistuu
rehtori. Ensimmäinen kokous pidetään elo-syyskuun ja toinen huhti-toukokuun aikana.

Mikäli jollain koululla ei ole toimivaa vanhempainyhdistystä tai vanhempaintoimikuntaa,
tulee rehtorin tehdä huoltajille kahdesti vuodessa avoin kutsu vanhempainfoorumiin. Foorumit antavat
huoltajille mahdollisuuden osallistua koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.

Kuva 1. Huoltajien osallistumis- ja vaikuttamistavat Vantaalla



1.1 Oppilaiden ja huoltajien osallistuminen koulun toiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen

Ajankohta: 1.8.–20.9.
Vastuu: koulun rehtori
Kutsuminen: Kutsu lähetetään vähintään 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Kutsussa tulee ilmetä
tilaisuuden ohjelma. Toimintakertomusluonnos on nähtävillä huoltajille viikkoa ennen
tilaisuutta.

Tilaisuuteen kutsutaan koulun edustajien lisäksi mahdollisen vanhempainyhdistyksen tai
vanhempaintoimikunnan jäsenet sekä kaikki huoltajat.

Huoltajien osallistuminen lukuvuosisuunnitelman laadintaan:
Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan yhteistyössä huoltajien kanssa suunnitelma yhteisistä
tapaamisista, tilaisuuksista ja tapahtumista sekä niiden sisällöistä ja vastuuhenkilöistä. Lisäksi
huoltajia kuullaan lukuvuosisuunnitelmasta myös muilta osin. Tilaisuudessa päätetään
ajankohta keväälle toimintakertomuksen käsittelyyn.

Huoltajien ja oppilaiden kuulemisen voi toteuttaa samassa tilaisuudessa tai erikseen.

Oppilaiden osallistuminen lukuvuosisuunnitelman laadintaan:
Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan yhteistyössä oppilaskunnan kanssa suunnitelma toiminnasta
lukuvuoden aikana. Lisäksi oppilaskuntaa kuullaan lukuvuosisuunnitelmasta myös muilta osin.
(oppilaskunta = kaikki koulun oppilaat)

Rehtori toimittaa valmiin lukuvuosisuunnitelman aluepäällikön hyväksyttäväksi 30.9.
mennessä.

1.2 Oppilaiden ja huoltajien osallistuminen koulun toiminnan arviointiin ja kodin ja
koulun yhteistyöpäivästä sopimiseen

Ajankohta: 1.4.–31.5.
Vastuu: koulun rehtori
Kutsuminen: Kutsu lähetetään vähintään 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Kutsussa tulee ilmetä
tilaisuuden ohjelma. Toimintakertomusluonnos on nähtävillä huoltajille viikkoa ennen
tilaisuutta.

Tilaisuuteen kutsutaan koulun edustajien lisäksi mahdollisen vanhempainyhdistyksen tai
vanhempaintoimikunnan jäsenet sekä kaikki huoltajat.

Huoltajien osallistuminen lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointiin ja kodin
ja koulun yhteistyöpäivästä sopimiseen:
Huoltajat arvioivat kodin ja koulun yhteistyön suunnitelman toteutumisen lukuvuoden aikana.
Lisäksi huoltajat osallistuvat lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointiin myös muilta osin.

Tilaisuudessa sovitaan kodin ja koulun yhteistyöpäivästä yhdessä oppilaiden ja huoltajien
kanssa sekä päätetään ajankohta syksyn lukuvuosisuunnitelmatapaamiselle.

Huoltajien ja oppilaiden kuulemisen voi toteuttaa samassa tilaisuudessa tai erikseen.

Oppilaiden osallistuminen lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointiin ja kodin
ja koulun yhteistyöpäivästä sopimiseen:
Oppilaskunta arvioi oppilaskunnan toimintasuunnitelman toteutumisen lukuvuoden aikana.
Lisäksi oppilaskunta osallistuu lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointiin myös muilta
osin.

Toimintakertomus on valmis 15.6.



Sivistysvirasto järjestää vuosittain alueelliset tapaamiset, johon jokaisen alueen koulun
vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta voi lähettää edustajansa. Lisäksi VANVARYn hallitusta ja
Hem och Skolania pyydetään lähettämään tapaamisiin omat edustajansa. Sivistysvirasto vastaa näiden
kokoontumisten kutsumisesta ja kokousjärjestelyistä.

1. Alueellinen tapaaminen kerran vuodessa

Alueellisissa tapaamisissa käsitellään koko aluetta ja kaupunkia koskevia opetustoimeen
liittyviä asioita.

Ajankohta: tammikuu
Vastuu ja koollekutsuja: perusopetuksen aluepäälliköt
Kutsutut: alueen vanhempainyhdistykset/ vanhempaintoimikunnat, huoltajat, koulujen
rehtorit, sivistysviraston edustajia, opetuslautakunnan jäsenet, VANVARY ryn edustajat, Hem
och Skolan edustajat

Tarvittaessa tilaisuuteen kutsutaan myös muita toimijoita.

Ruotsinkieliset koulut järjestävät oman tapaamisensa. Tilaisuuden kutsuu koolle ruotsinkielinen
tulosalue.

Kutsut lähetetään osallistujille vähintään 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Kutsu sisältää tilaisuuden
ohjelman.

Tilaisuudesta laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan Vantaan nettisivuilla tilaisuuden jälkeen.

VANVARYn hallituksen ja sivistysviraston edustajat jatkavat säännöllisiä tapaamisiaan. Toimintaa
kehitetään edelleen.

2. Hem och Skolan, Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry:n ja
sivistysviraston yhteinen tapaaminen

Ajankohta: kaksi kertaa vuodessa (elokuu ja helmikuu)
Vastuu ja koollekutsuja: sivistysvirasto
Kutsutut: apulaiskaupunginjohtaja, perusopetuksen tulosalueiden johtajat, nuoriso- ja
aikuiskoluutuksen tulosalueen johtaja, VANVARYn edustajat, Hem och Skolan edustajat (2),
muita virkamiehiä/ asiantuntijoita

Tilaisuudesta laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan Vantaan nettisivuilla tapaamisen jälkeen.

3. Opetuslautakuntaan tulee 5 henkilön yksilöjaosto, joka päättää peruskoulun,
lukion ja Varian oppilaiden määräaikaisesta erottamisesta. Esittelijänä toimii
kunkin tuloalueen johtaja. Jaostoon kutsutaan jäsen myös sosiaali- ja
terveystoimesta. Jaosto voi tarvittaessa kokoontua nopeastikin.


