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Opetushallitus
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Asia: Päätös valtion erityiskoulujen hallinnollisesta yhdistämisestä ja opetuksen
järjestämisestä
Päätös
Opetus- ja kulttuuriministeriä on perusopetuslain (628/1998) 8 ja 39 §:n nojalla päättänyt
perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen ja siihen liittyvien tukitehtävien järjestämisestä
uudessa Valteri-koulussa jäljempänä tässä päätöksessä määrätyllä tavalla. Valteri-koulu on
oikeushenkilö, mutta se voi käyttää myös nimeä Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri opetus-,
kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtäviä hoitaessaan. Samalla opetus- ja kulttuuriministeriä on

peruuttanut päätökset opetuksen järjestämisestä Mikael-koulussa (189/530/2005), Onerva
Mäen koulussa (11/530/2012), Svenska Skolan för Synskadade-koulussa (225/530/2005),
Ruskeasuon koulussa (329/530/2006), Mäntykankaan koulussa (217/530/2005)sekä
Tervaväylän koulussa (11/530/2006).
Opetus- ja kulttuuriministeriä on perusopetuslain (628/1998) 8 ja 39 §:n nojalla määrännyt
uuden Valteri-koulun tehtäväksi järjestää opetusta sekä perusopetuslain 39 §:n mukaisia
kehittämis-, ohjaus-ja tukitehtäviä.
Opetus, jota lupa koskee: esiopetus, perusopetus ja lisäopetus oppilaille, jotka näkemiseen,
kuulemiseen, liikkumiseen ja motoriikkaan, kieleen ja kommunikointiin, autismin kirjoon ja
vuorovaikutukseen, neurologisiin tai muihin pitkäaikaissairauksiin sekä monitarpeisuuteen
liittyvän vaikeuden takia tarvitsevat perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettua erityistä tukea.
Kunta, jossa opetusta järjestetään: Valteri-koulun toimipisteet sijaitsevat Mikkelissä,
Kuopiossa, Jyväskylässä, Helsingissä ja Oulussa. Valteri-koulu toimii valtakunnallisesti
kattavasti.
Opetuskieli: suomi ja ruotsi, opetusta annetaan lisäksi viittomakielellä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Undervisnings- och kulturmJnisteriet

Meritullinkatu 10, Helsinki | PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Sjötullsgatan 10, Helsingfors | PB 29, 00023 Statsrädet

Puh. 0295 3 30004 | kirjaamo@minedu.fi

Tfn 0295 3 30004 | kirjaamo@minedu.fi

www.minedu.ti

Muut ehdot: Perusopetuslain 39 §:ssä tarkoitettuna opetukseen liittyvinä koulun tehtävinä on

l) järjestää koulun oppilaille oppimisvalmiuksia parantavaa kuntoutusta koulun
työpäivien aikana
2) järjestää tarvittavia ohjauspalveluja tuen eri vaiheisiin
3) järjestää ohjauskäyntejä, tukijaksoja ja muita tarvittavia palveluja
4) kehittää opetussuunnitelmia, oppimisympäristöjä, oppimista tukevaa
kuntoutusta, menetelmiä ja materiaaleja sekä edistää oppimista opetuksen,

kuntoutuksen ja oppilashuollon yhteistyönä
5) järjestää ammattihenkilöstölle koulutusta, perehdyttämistä, työnohjausta ja
muita asiantuntijapalveluja
6) antaa asiantuntija-apua opetus-, oppimis-ja kuntoutussuunnitelmien
laatimisessa koulunkäyntiä, jatko-opintoja ja yhteiskuntaan sijoittumista
varten

7) järjestää oppilaille tarvittavat asumispalvelut

Svenska Skolan för Synskadade-toimipisteen toimintakieli on ruotsi ja sille on keskitetty
ruotsinkieliset opetus-, ohjaus-ja tukitehtävät. Sen erityinen tehtävä ja asema edellyttää, että
toimipiste säilyy uuden Valteri-koulun osana yhtenäisenä toiminnallisena kokonaisuutena.
Opetus-ja kulttuuriministeriön eräiden valtion oppilaitosten johtokunnista annetun asetuksen

(410/2011) nojalla uuden oppilaitoksen johtokunnan asettaa Opetushallitus. Johtokunnassa on
ruotsinkielinen jaosto, joka käsittelee Svenska Skolan för Synskadade-toimipisteeseen liittyvät
asiat.

Valteri-koulun johtavan rehtorin toimipaikka on jossakin Valteri-koulun toimipisteessä.
Opetus-ja kulttuuriministeriä velvoittaa Opetushallituksen tekemään esityksen Mikael-koulun,
Onerva Mäen koulun. Svenska Skolan för Synskadade-koulun, Ruskeasuon koulun,

Mäntykankaan koulun sekä Tervaväylän koulun virkojen ja viranhaltijoiden siirtämisestä
Valteri-kouluun sekä tekemään koulun toiminnan käynnistämiseen liittyvät valmistelevat
päätökset.

Tämä päätös tulee voimaan 19. päivänä helmikuuta 2015. Tällä päätöksellä kumotaan aiemmin
22.01.2015 tehty päätös (dnro 1/530/2015), jolla koulu perustettiin 1.2.2015 lukien. Valterikoulu aloittaa toimintansa 1.8.2015. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen
täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.
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