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 Koko koulun vanhempainilta keskiviikkona 18.4. klo 18.00 

 

TARINOISSA ON VOIMAA 

 

Steinerpedagogi Annika Martikainen Vaasasta alustaa aiheesta 

 Tarinat ja kuvat lapsen kehityksen tukena 

Lapsi elää kuvien ja tarinoiden maailmassa. Minkä laatuiset kuvat ja tarinat 

ympäröivät lasta tänä päivänä ja kuinka nämä vaikuttavat lapseen? 

 

Jos ehdit, tutustu tähän ennen luentoa! 

”Trained to kill”, David Grossman, Yhdysvaltojen sotilasakatemian  

psykologian ja sotatieteiden professori kirjoitti tämän jo 90-luvulla , kun 

kouluampumiset alkoivat Yhdysvalloissa. Julkaistu mm. Goetheanumin 

pedagogisen osaston lehdessä. Tulee koulun Peda.nettiin! 

 
 

 

 

 

Torstaina 19.4. opettajille klo 14.00–19.00 

 Tarinoiden mahdollisuudet opetuksessa ja kasvatuksessa. 

 Spontaani tarinoiden kerronta. 

 Tarinoiden fysiologiset vaikutukset. 

 

Viikonloppuna la 21.4 - su 22.4 vuorossa tarinat varhaiskasvatuksessa 

steinerpäiväkoti Taivonkaaressa, Hiidentie 1 C, 90550 Oulu 

 Mielikuvituksen kehittyminen varhaisvuosina ja sitä tukevat tarinat 

 Spontaani tarinankerronta 

Muutama mahtuu vielä. Ota yhteys Taivonkaareen 044-2188 999 

 

 

 

Annika on steinerpedagogi jo 30 vuoden ajan, luokanopettaja, taide-ja 

kädentyönopettaja. Hän on tehnyt työtä kehitysvammaisten opettajana ja 

ohjaajana. Annika on tehnyt tarinankerrontaa eheyttävänä menetelmänä 

(healing storytelling) 13 vuoden ajan sairaalassa, pedagogiikassa ja 

vankeinhuollossa (Irak). Nyt hän pitää kursseja tarinoiden voimasta ja 

mahdollisuuksista kasvatuksessa, opetuksessa ja jokaisen omassa elämässä. 

 
 

 

 

 

  



YSTÄVÄNPÄIVÄN HAIKU 
 

Ystävänpäivänä järjestettiin haikukilpailu, 

johon saivat osallistua kaikki koulun oppilaat 

ja opiskelijat. Jokainen luokka äänesti 

keskuudestaan hienoimman haiun 

loppukilpailuun, jonka voittaja sai 

pizzalahjakortin kahdelle – itselleen ja 

ystävälleen. Voittaja ratkesi äänestyksellä. 

 

Haiku (jap. 俳句) on japanilainen 

kolmisäkeinen runo, jossa on 17 tavua. Tavut 

on jaettu säkeiksi suhteessa 5–7–5. Haikut 

kirjoitetaan japaniksi yhdelle pystyriville, 

mutta länsimaisittain kolmelle vaakariville. 

Haikujen aiheet liittyvät yleensä luontoon, ja 

runot ovat asultaan pelkistettyjä, 

mietelauseenomaisia. Ystävänpäivän haiun 

aihe oli luonnollisesti ystävyys.   

 

Tässä voittoisa haiku, ja pizzalahjakortin 

onnellinen omistaja on Siiri, V luokka: 

 

Ystäväni on 

kuin laskiaispullani 

kermavaahdolla. 

 

Niukasti toiseksi tuli VI luokan ystävysten 

Iidan, Aden ja Inkan haiku: 

 

Olet tärkeä. 

Ei kukaan saa sydäntäs 

koskaan särkeä. 

 

Kolmanneksi äänestettiin VIII luokan Samin 

monitulkintainen kaverihaiku: 

 

Kiva kaveri 

kaverit on kivoja. 

Sulla pärisee. 

 

Lisää hienoja haikuja oli esillä vielä käytävän 

seinillä, ja tässä muut loppukilpailussa olleet 

haiut: 

 

Paperiviilto. 

Nyt on pipi sormessa :( 

Puhaltaisitko? 

 
 

 

 

Rakkaus on kaunis 

kahden ihmisen tunne, 

ilon ja onnen. 

 
Yhteinen matka 

meillä on päättymätön. 

Lähdetäänkö jo? 

 
On kaunis päivä, 

puutarhassa oleilen. 

On ihanaa. 

 

Oi ystäväni, 

oletko vierelläni, 

kunnes myrskyää? 

 

Koulusta tykkää 

en, kun ei kivaa ole. 

Tämä on hyvä. 

 

Kuva medaljonkini 

sydänriipuksein 

kultaketjussa. 

 

Sinistä päällä. 

Pukukoodi paljastaa. 

Läheks kahville? 

 

Huomenta rakas, 

milloin me taas tapaamme? 

Odotan sua. 

 

Ulkona sataa. 

Etsin, en löydä lahjaa. 

Annan halauksen. 

 

Haikuja kirjoitettiin myös toisella 

kotimaisella – todettiin, että tavuttaminen on 

joka kielessä erilaista: 

 

Du är min kompis 

och jag älskar dig men du 

säger nej till mig. 

 

Jag älskar choklad. 

Choklad är min bästa vän. 

Rör ej min choklad. 

 

Mobiltelefon. 

Min kompis ringer nu yeah! 

Mobiltelefon. 

 



 

 
 

 

 
 

Kesäleiri 7 – 10 -vuotiaille! 

Tervetuloa toiminnalliselle kesäleirille 4. – 8.6. ja 11.–15.6.2018 Villa Pukkilaan. 

 Leiripäivän pituus on kuusi tuntia, klo 9-15, ja joka päivä tarjotaan lämmin lounas.  

Leirin hinta on 60 e/vk tai 110 e/2 vk. Sitovat ilmoittautumiset Eijalle  

sähköpostitse osoitteeseen tiedotus.oulunsteiner@gmail.com 27.4.2018 mennessä.  

Ilmoitus leiristä julkaistaan myös Oulun kaupungin Kesäfiiliksessä huhtikuussa 

(https://www.ouka.fi/oulu/nuoret/fiilis),  

joten leiripaikan varmistamiseksi kannattaa toimia nopeasti. 

Lisätietoja leiristä Kati Kanniainen 

p. 040-5472739 eavisio@gmail.com        
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pukkilan talkoot 
 

Pukkilan talkoot alkavat jälleen pyöriä talven tauon jälkeen. 

Kuistin rakentamisessa on jäljellä mm. 

tuulensuojalevyjen asentamista. 

 

Ensimmäiset talkoot järjestetään säävarauksella 

ke 25.4. klo 17 alkaen, tervetuloa! 

 

Talkoita koordinoi Pukkila-isäntä Raimo Huuhtanen, 

jolle voi talkoisiin ilmoittautua p. 044–750 3375 

mailto:eavisio@gmail.com


KANSLIAPOSTIA  
 

Kannatusyhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouk-

sessa hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnet-

tiin hallitukselle ja toimielimille vastuuvapaus. Kokouk-

sessa valittiin lisäksi yksi uusi jäsen hallitukseen paikka-

kunnalta muuttaneen Maria Kankon tilalle. Valituksi 

1.1.2018 alkaneen kolmivuotiskauden lopulle tuli Jo-

hanna Granlund. 

 

ATK-tukena koululla loppukevään ajan on aloittanut 

Antti Järveläinen. Tervetuloa, Antti! 

 

Pääsiäismarkkinat koululla onnistuivat hienosti. Väkeä 

riitti mukavasti ja kahvion sekä käsityöpöydän antimet 

herättivät ihastusta ja ostoinnostusta. 

 

Kesäleiri järjestetään jälleen 7 – 10 vuotiaille kesäkuun 

alussa Pukkilassa. Kesäloman ensimmäiset kaksi viikkoa 

kuluvat iloisen puuhailun ja yhdessäolon merkeissä mu-

kavasti Pukkilan päiväleirillä. Tarkemmat tiedot leiristä 

löytyvät toisaalla tässä tiedotteessa. 

 

Ensi syksyn ekaluokkalaisten keskustelut ovat vielä me-

nossa. Tulevaa ekaluokkaa luotsaa Mirka Hiekkapelto. 

Iltapäiväkerho tulee jatkamaan entiseen tapaan omalla 

koulullamme. 

 

Yhteishaussa 
ensisijaisesti 

meidän lukioomme on hakenut 17 nuorta. Lisäksi liki vii-

sikymmentä nuorta on hakenut lukioomme yhteishaun toi-

sena, kolmantena tai neljäntenä vaihtoehtona. Kesällä tu-

lee yhteishaun täydennyshaku, josta voidaan vielä saada 

lisää opiskelijoita lukioon.  

 

Työryhmiin tarvitaan lisää osallistujia. Tietoliikennetyö-

ryhmä kokoontuu vielä keväällä ja Pukkila-työryhmällä 

on talkoita tiedossa niin rakentamisen kuin pihan ja pel-

lon kunnostuksenkin osalta. Talkoista ja kokouksista tie-

dotetaan vielä tarkemmin sähköpostitse. 

 

 

Kivaa kevään jatkoa! 

toivottavat 

Eija ja Pirkko kansliasta  
 

 

 

 

 

 



TIMANTTISTA TIETOA 

STEINERPEDAGOGIIKASTA 

VANHEMMILLE JA 

OPETTAJILLE! 

  

Kasvatuksen kokeneet opetustaiteilijat ”ovat 

hioneet kokemuksensa timantiksi” kirjoitettiin 

eräässä arvostelussa tämän kirjan ilmestyessä 

2014. Tekijät korostavat kasvatusta taiteena ja 

hidasta vanhemmuutta lapsen tarpeiden 

tiedostamisena ja priorisointina sekä läsnäolona ja 

vuorovaikutuksena. Kirja on kirjoitettu siis mitä 

suurimmassa määrin myös vanhemmille! 

 

NYT 50% ALENNUKSELLA  

11. LUOKAN 

VARAINHANKINTANA 

VAIN 14 euroa! 

 
 

 

Wilma –tiedotus 

Wilma on otettu asteittain käyttöön lukiossa ja yläkoulussa. Nyt jaamme 7. – 9. luokan 

toiselle huoltajalle avainkoodit sähköpostilla, mikäli sähköpostiosoitetta ei jostain syystä 

ole, lähetämme avainkoodin postitse.  

 

7. - 9. luokan oppilaille jaetaan omaa Wilma -tunnusta varten paperinen avainkoodi,  

jonka aktivoinnissa toivomme, että vanhemmat ovat apuna.  

Aiemmasta tiedosta poiketen 1. - 6. luokkalaisten vanhemmat tulevat saamaan Wilma –

tunnukset ensi syksynä. 

 

Wilmassa pääsette katsomaan lapsenne tuntimerkintöjä ja ilmoittamaan mm. poissaolot, 

muuttuneet yhteystiedot. Lisäksi koulun tiedotus siirtyy syksyllä myös Wilmaan. 

 

Wilmasta löytyy tietoa mm. https://oulunsteinerkoulu.inschool.fi/ 



 

Yläkäytävän mosaiikki 



OULUN STEINERKOULUN   HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2017  

KANNATUSYHDISTYS RY   hyväksytty 4.4.2017  

 

KOULUTOIMINTA 2017  

 

  Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka 

päätehtävänä on järjestää steinerpedagogista opetusta Oulussa. Yhdistys järjestää 

myös lukio-opetusta Tampereen Rudolf Steiner –koulun lukion Oulun 

toimintayksikkönä.   

 

Hallinto  Johtokunta kokoontui vuoden 2017 aikana 9 kertaa. Hallinnon osalta palattiin 

normaaliin menettelyyn, jossa sekä johtokunta että hallitus kokoontuivat erikseen. 

Johtoryhmä valmisteli asioita johtokunnalle. 

 

  Hallituksen jäseninä vuoden 2017 ajan toimivat Krista Karjalainen, Seppo Äijälä, Mirja-

Lea Kallio, Kai Ojala, Juho Pinosto, Mikko Otsamo, Maria Kanko, Noora Askinen, Kalle 

Laurinaho, Raimo Huuhtanen ja Ulla Timonen.  

  Johtokuntaan kuuluivat hallituksen jäsenten lisäksi 31.7.2017 saakka rehtori Kirsi 

Perttola-Ylinampa ja opettajakunnan edustajana Anne-Mari Savolainen.  

  1.8.2017 lähtien johtokuntaan kuuluivat Anne-Mari Savolainen rehtorina ja 

opettajakunnan edustajana Mirka Hiekkapelto. 

 

  Toiminnanjohtaja osallistui sekä johtokunta- että hallitustyöskentelyyn kutsuttuna 

mutta vailla äänivaltaa toimien kokousten valmistelijana ja sihteerinä. 

 

  Johtokunnan sekä hallituksen puheenjohtajana toimi Krista Karjalainen ja 

varapuheenjohtajana Mikko Otsamo. 

 

Opettajakunta  vastasi pedagogisista asioista ja kokoontui viikoittain. 31.7.2017 saakka rehtorina toimi 

Kirsi Perttola-Ylinampa ja opettajakunnan puheenjohtajana toimi Anne-Mari 

Savolainen. Rehtoritiimiin kuului Kirsi Perttola-Ylinampa, apulaisrehtori Hannele 

Lauronen (lukio), apulaisrehtori Anne-Mari Savolainen kevätlukukauden. 1.8. lähtien 

rehtorina toimi Anne-Mari Savolainen, apulaisrehtoreina Hannele Lauronen (lukio) sekä 

Kati Ylinampa (oppilashuolto). Rehtoritiimin tehtävänä hallinnossa oli opettajakunnan 

asioiden valmistelu ja esittely.    

  

  Yhdistyksen käytännön toiminta organisoitiin työryhmille. Työryhmiä olivat johtoryhmä, 

tilatyöryhmä, tiedotustyöryhmä, tietoliikennetyöryhmä ja varainhankintatyöryhmä. 

Työryhmät valmistelivat hallituksessa käsiteltäviä hankkeita. 

 

Oppilasmäärä 2017   

  Tilastointipäivänä 31.12.2017 (31.12.2016 luvut suluissa) oppilaita oli esikoulussa 18 

(20), perusopetuksessa 205 (202) ja lukiossa 55 (50), yhteensä 278 (272) oppilasta. 

Kasvua edellisvuodesta siis yhteensä 6 oppilasta.  

  Esikoululaisille järjestettiin infotilaisuus syksyllä 2017. Lukiosta kiinnostuneille pidettiin 

lukion avoimet ovet –tapahtuma sekä yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille lukion 

infotilaisuus. Syksyllä 2017 järjestettiin ensimmäistä kertaa hyvin osallistujia kerännyt 

Tää on ihan steinerista –tapahtuma, jossa pidettiin lyhyitä opetustuokioita 

steinerpedagogiikan eri osa-alueilta. Tapahtumia mainostettiin sekä julistein 

ilmoitustauluilla että Facebookissa.    



Oppilashuolto ja terveydenhuolto 

 

   Koulu maksoi koulumatkatukea hakemuksesta oppilaille, joiden koulumatka lyhintä 

turvallista reittiä kävellen oli pidempi kuin 5km.  

 

   Oppilaiden terveydenhuollosta vastasi keskustan terveysasema. 

Kouluterveydenhoitajana toimi 31.7. saakka th Satu Vähäkangas, 1.8. lähtien th Mervi 

Pirkola. Sekä terveydenhoitajan että koululääkärin vastaanotot järjestettiin koulun 

tiloissa. Antroposofinen lastenlääkäri Ülle Pechter kävi koululla pitämässä oppilaille 

maksutonta vastaanottoa sekä keväällä että syksyllä.  

 

   Koulun oppilashuoltotyöryhmä kokoontui viikoittain. Työhön osallistui myös koulun 

kouluterveydenhoitaja, tarvittaessa Oulun kaupungin kuraattori ja psykologi. 

Hammashoidosta vastasi keskustan hammashoitola.  

 

   Kaupungin tarjoamana palveluna koululla kävi tarvittaessa kuraattori ja psykologi. 

 

Esiopetus    Esiopetus järjestettiin ostopalveluna Oulun Steinerpäiväkoti Punavarpuselta sekä 

Steinerpäiväkoti Taivonkaarelta.  

 

Pienryhmäopetus  

   Aloitettiin 1.1.2017 kokeiluna pienryhmäopetusyksikkö Oppisoppi, joka toimii 

inkluusioperiaatteella. Oppilaat ovat kotiluokassaan osan tunneista ja saavat 

Oppisopista osa-aikaista yksilöllistettyä pienryhmäopetusta. Pienryhmä toimii osin 

hankerahoituksella toistaiseksi kevätlukukauden 2018 loppuun. 

 

Henkilökunta    Kevätlukukauden ajan varsinaisia luokanopettajia oli yhdeksän, joista yksi oli 

hoitovapaalla. Yhden luokanopettajan tehtävä jaettiin musiikki/luokanopetukseen vielä 

kevään 2017 ajan säästösyistä. Yhden luokanopettajan tehtävä kirjattiin edelleen 

rehtorin tehtäviä varten. 1.8.2017 lähtien luokanopettajia oli kahdeksan. 

  Aineopettajien vahvuus vuoden 2017 lopussa oli 14, joiden lisäksi 3 sivutoimista 

tuntiopettajaa. Erityisopetuksen vahvuus oli yksi erityisopettaja, yksi erityisluokan 

opettaja sekä yksi hoitoeurytmisti. 

 

  Koulunkäynninohjaajat, joita oli 4 osapäiväistä, työskentelivät aamupäivän luokissa ja 

koulupäivän jälkeen iltapäivätoiminnassa. Syksyllä osa henkilöistä työskenteli 

palkkatuettuna. Iltapäivätoiminnan vastuuohjaajan työparina oli kaupungin 

palkkalistoilla oleva ohjaaja. 

 

  Hallinnossa työskenteli kolme henkilöä. Taloudesta vastasi toiminnanjohtajana Pirkko 

Kaikkonen. Taloushallinnon assistentti Eija Saranpää (ent. Kokkoniemi) vastasi 

oppilasrekisteristä, laskutuksesta, käteiskassasta, projekteista ja muista taloushallinnon 

tehtävistä. Juhani Erkkilä toimi osa-aikaisena atk-tukihenkilönä.  

 

  Liikuntakerhoja koordinoi ja ohjasi kaksi osa-aikaista ohjaajaa. Lisäksi liikuntakerhoja 

vetämässä oli ylempien luokkien oppilaita. Osa kerhonohjauksesta ostettiin 

ulkopuolisena palveluna. 

 

Kirjanpito ja talous  

   Kirjanpidosta vastasi Forandi Oy Juha Saarela yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa.  

 

 



Opetuksen rahoitus  

   Vuoden 2017 perusopetuksen valtion rahoitus perustui laskentapäivän 31.12.2015 

oppilasmäärään. 6-vuotiaita oli 14, 7-12 -vuotiaita oli 136, 13 – 15 -vuotiaita oli 53, eli 

perusopetuksessa oli yhteensä 203 oppilasta, lukiossa 38. Vertailuksi vuoden 2014 

perusopetuksen oppilasmäärä oli yhteensä 205. Oppilasmäärän muutos vuodesta 2014 

vuoteen 2015 oli perusopetuksessa -3 oppilasta, lukiossa -1.  

     

  

Yhteistyösopimukset   

   Työterveyshuollosta vastasi edelleen Terveystalo Oy. Kouluruokailu sekä siivous 

ostettiin Fazer Food Service Oy:ltä. Koulun kannatusyhdistys on Steinerkasvatuksen 

liiton jäsen. Kannatusyhdistys on myös Yksityisen opetusalan työnantajaliiton jäsen. 

Eläkevakuutukset ovat Ilmarisella ja Kevalla, muut vakuutukset OP Vakuutuksella ja 

pankkipalvelut Osuuspankissa.  Atk-tuesta vastasi E-LNX yhdessä Juhani Erkkilän 

kanssa. Käytettävät hallinto-ohjelmistot: palkkaohjelmisto: Visma Nova, oppilashallinto-

ohjelmisto: Primus ja laskutusohjelma: Asteri.  Loppuvuodesta otettiin käyttöön Wilma 

sekä Peda.net. 

     

 

KANNATUSYHDISTYS 2017 

    

Hallitus  Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 9 kertaa, lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous. 

  Hallituksen jäsenet on lueteltu tämän dokumentin koulutoiminnan osiossa. 

 

Yhdistyksen kokoukset 

  Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 30.3.2017 ja sääntömääräinen 

syyskokous 8.11.2017 sekä syyskokouksen jatkokokous 9.12.2017.  

      

  Kaikilta hallituksen jäseniltä pyydettiin kirjallinen sitoumus hallitustyöhön v. 2013 

päätetyn käytännön mukaisesti (ns. luottamuksellisuussopimus).  

  Hallituksen kokousten valmistelijana ja sihteerinä toisesta kokouksesta lähtien toimi 

toiminnanjohtaja.     

   

Palkkiot   Hallituksen jäsenille eikä puheenjohtajalle maksettu palkkioita vuonna 2017.  

 

Iltapäivä- ja kerhotoiminta 

  Kannatusyhdistys järjesti Oulun kaupungin tukemana iltapäivätoimintaa koulun tiloissa 

ensimmäisen luokan oppilaille. Lisäksi järjestettiin koulun jälkeen Temppukerho 2.-3.-

luokkalaisille sekä muita liikunnallisia kerhoja AVI:n rahoituksen tukemana. 

 

Löytölintu   Löytölintu Oy toimi koulun tiloissa entisellä toimintaperiaatteella. Koulu sai Löytölinnulta 

vuonna 2017 tilavuokraa 756€.  Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys omistaa koko 

Löytölintu Oy:n osakekannan. Kannatusyhdistyksen edustajana Löytölinnun hallituksessa 

toimi Krista Karjalainen. 

     

Villa Pukkila   Villa Pukkilaa alettiin vuokrata Saunaonline.fi:n kautta. Varausjärjestelmän valokuviin 

panostettiin ja talvikaudelle saunatilojen vuokrahintaa laskettiin. Tuloksena saatiin uusia 

vuokraajia varsinkin pikkujoulukaudelle. 

  Huvilan eteläkuisti jouduttiin purkamaan kosteusvahinkojen takia ja tilalle rakennettiin 

suurimmaksi osaksi talkoilla uusi kuisti. Rakennustyö jatkuu vuonna 2018. Huvilan 

ikkunoita ja ulkoseiniä kunnostusmaalattiin. 

 



Tukimaksut   Lukion ja luokkien 1–9 opetuksen perhekohtainen ja vapaaehtoinen tukimaksu oli 

vuonna 2017 ensimmäistä kertaa kolmiportainen. Tukimaksu oli joko 45€, 65€ tai 85€ 

kuukaudessa. Tukimaksukertymä oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna, 47 632€. 

 

Jäsenmaksut – ja määrä   

  Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2017 oli 20 € /hlö sisältäen Steinerkasvatus -lehden 

vuosikerran (4 numeroa). Hallituksen syyskokousta edeltäneessä kokouksessa 7.11.2017 

kirjattiin jäsenrekisterissä olevan 251 jäsentä (v. 2016 oli 230 jäsentä.)   

 

Varainhankinta  Yhdistys hankki varoja pääsiäismyyjäisillä, Mikonmarkkinoilla ja joulumyyjäisillä. Luokat 

keräsivät vuoden aikana 500€/luokka koulun hyväksi. Villa Pukkilaa vuokrattiin 

kesäaikaan ja uutta saunatupaa saunoineen alennetulla hinnalla talviaikaan. Tehtiin 

oppilastöistä vuosikalenteri, jota myytiin hintaan 12€/kpl. 

 

Tulevan arviointi 

  Vuoden 2018 budjetoidut tulot ovat noin 4% suuremmat kuin vuoden 2017 tulot.  

Tulojen määrä tullee tulevina vuosina pysymään samalla tasolla. Valtionrahoituksen taso 

on laskenut viime vuosina ja suunnitelussa on huomioitava rahoituksen tason 

mahdollinen laskeminen edelleen. Oppilasmäärä alkaa tasoittua, eikä luokkakokoja 

pystytä kasvattamaan enää kovin paljoa. Työehtosopimus määrittää palkkatason nousun 

kahden seuraavan vuoden ajalle ja säästötoimenpiteiden purkaminen nostaa 

kustannuksia. Olennaista tulevaisuudessa on edelleen saada sekä perusopetuksen että 

lukion aloittavat luokat mahdollisimman suuriksi ja samalla pitää kustannusten kasvu 

kurissa. 

 

 

Riittävä oppilasmäärä on vakaan talouden perusta. 

 

 

 

 

 

   

Koski – Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet koo-

tusti yhdessä palvelussa –  ja joka koskee meitäkin! 

Koski kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta 

suoritettuihin tutkintoihin asti. Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritet-

tujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. 

Tiedot kootaan yhteen olemassa olevista ja nyt perustettavista rekistereistä. Opetushallitus 

rakentaa palvelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Koski-palvelun tarvitsema 

laki on vahvistettu ja se astuu voimaan 1.1.2018. Koski-palvelu on suunnitelmien mukaan 

käytössä täydessä laajuudessaan vuonna 2019. 

https://koski.opintopolku.fi/koski/ 

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/koski 
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Yläkäytävän mosaiikki 


