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Ylämyllyn koulussa 2021-22 
 

Toimintavaihtoehdot, kun kiusaaminen tulee ilmi: 

Tiedon kiusaamisesta saanut aikuinen valitsee etenemisvaihtoehdon (a-c). 

a) Lievemmissä kiusaamistapauksissa Verso-tiimi selvittelee kiusaamista. Verso-tiimin 

vetäjänä toimii hyvinvointipedagogi koulun versokoulutettujen opettajien kanssa. Tieto 

heille asiasta Wilma-viestillä tai suoraan asiasta keskustelemalla. Palaute takaisin 

opettajalle, riittääkö versoselvittely vai tarvitaanko opettajan selvittelyä.  

b) Jos kiusaaminen on tapahtunut konfliktitilanteessa, pysäytetään tilanne välittömästi ja 

oppilas toimitetaan rehtorin/apulaisrehtorin luo.  

c) Opettaja aloittaa asian hoitamisen oheisen ohjeen mukaisesti: 

 

1. SELVITTELY  
Kiusaamisesta tiedon saanut opettaja ryhtyy itse selvittämään kiusaamista kiusaajan ja kiusatun 

kanssa. Kiusaamistilanteen selvittelyyn sovitaan myös seuranta, jonka hoitaa selvittelyn aloittanut 

opettaja. Kiusaamisen selvittely kirjataan oletetun kiusaajan Muistio-välilehdelle kiusaamisen 

selvittelymuistioon. Muistioon laitetaan kohtaan KOKOUKSEEN OSALLISTUNUT 

OPETTAJA/HENKILÖKUNTA luku- ja muokkausoikeus kuraattorille, hyvinvointipedagogille ja 

apulaisrehtorille sekä luokanvalvojalle/luokanopettajalle (jos selvittelijä on joku muu opettaja). 

Myös kiusatun muistioon kirjataan lyhyesti tapahtuman kulku. 

SEURANTA: Yhdessä sovitun ajan kuluttua selvittelystä oppilaat käyvät selvittelyn hoitaneen 

opettajan kanssa seurantakeskustelun. Keskustelu käydään molempien osapuolien kanssa yhdessä 

tai erikseen ja seurantakeskustelu kirjataan muistioon. Jos seurantakeskustelussa tai muuten käy 

ilmi, että kiusaaminen on jatkunut, selvittely ohjataan kuraattorille ja hyvinvointipedagogille. Heille 

tehdään ilmoitus asiasta Wilma-viestillä, jossa lyhyesti ohjataan lukemaan Wilma muistio.  

TIEDOTTAMINEN: Kiusaamisasiasta tiedotetaan aina luokanvalvojaa/luokanopettajaa. 

Kiusaajan ja kiusatun huoltajille tiedotetaan esim. Wilma-viestillä kiusaamistilanteesta, miten 

selvittely on edennyt ja jatkotoimenpiteet.  

 

2.SELVITTELY:  
Jos kiusaaminen ei ole loppunut opettajan tai luokanvalvojan/-opettajan selvittelystä ja seurannasta 

huolimatta, siirtyy selvittely kuraattorille ja hyvinvointipedagogille (tieto asiasta Wilma-viestillä).  

Kuraattori ja hyvinvointipedagogi selvittelevät kiusaamista aina työparina. He kirjaavat 

kiusaamisen selvittelymuistion jatkoksi seurantaosioon 2. selvittelyn. Kiusaajan ja kiusatun 

muistioon kirjataan lyhyesti, miten selvittely on edennyt ja jatkotoimenpiteet.  

SEURANTA: Yhdessä sovitun ajan kuluttua selvittelystä oppilaat käyvät kuraattorin ja 

hyvinvointipedagogin kanssa seurantakeskustelun. Keskustelu käydään molempien osapuolien 

kanssa yhdessä tai erikseen ja seurantakeskustelu kirjataan kaikkien osapuolien muistioon. 

TIEDOTTAMINEN: Huoltajiin ollaan yhteyttä heti esim. Wilma-viestillä.  

 

3.SELVITTELY: 
Huoltajapalaveri (mukana molempien/kaikkien osallisten oppilaiden huoltajat, oppilaat ja koulun 

sekä oppilashuollon edustus), ilmoitus lastensuojeluun ja/tai poliisille sekä kiusaajan ja kiusatun 

ohjaaminen oppilashuollon tuen piiriin ovat keinoja, joista valitaan tilanteen vakavuuteen nähden 

sopivimmat. 



SEURANTA: Koulun oppilashuollosta vastaava apulaisrehtori vastaa seurannan järjestämisestä. 

Keskustelut tapahtuvat sovitun ajan päästä kiusaamiseen osallistuneiden kanssa. Asiasta tiedotetaan 

huoltajia ja oppilaiden muistioihin tehdään kirjaukset. 

 

ANKKURITIIMI MUKAAN 

Toiminnan kuvaus: Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten 

syrjäytymistä seuraavin toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen 

käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen 

sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu 

sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto) ja 

jalkautumalla nuorten pariin. Joensuussa ryhmään kuuluu 4 poliisia, kaupungin 

erityisnuorisotyöntekijä sekä sosiaaliohjaaja. 

Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa ankkuritiimissä. Mukana on asiantuntijoita 

poliisista, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta. Tiimin kokoonpano voi vaihdella tapauskohtaisesti. 

Moniammatillinen tiimi tapaa nuoren ja hänen huoltajansa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 

jotta nuorta voidaan tukea tarkoituksenmukaisesti ja tarvittaessa ohjata oikean avun tai tuen piiriin 

Yhteydenotto ankkuritiimiin: 

Ankkuritiimin asiakkaat ovat pääsääntöisesti alle 18-vuotiaita nuoria, mutta toiminnassa on 

paikkakuntakohtaisia eroja. Yleensä tiimi muodostuu poliisin sekä sosiaali-, terveys- ja 

nuorisotoimen asiantuntijoista. Tiimi tekee läheistä yhteistyötä myös muiden paikallisten 

toimijoiden kanssa, jotka voivat osaltaan auttaa nuoren tilanteessa. 

Voit ottaa yhteyttä alueesi ankkuritiimiin, jos: 

• Nuori on tehnyt tai epäilet hänen tehneen rikoksen 

• Nuorella on huolestuttavaa päihteiden käyttöä 

• Olet huolissasi jonkun henkilön väkivaltaisesti radikalisoituneista ajatuksista tai toiminnasta 

(myös yli 18-vuotiaat). Väkivaltaisessa radikalisoitumisessa kyse on siitä, että joku henkilö 

oikeuttaa aatemaailmalla väkivallan käyttämisen yksilöitä tai ryhmiä kohtaan  

JOENSUUN ANKKURITIIMI 

Yhteystiedot: 

• Poliisi 050 306 7739 (myös Whatsapp) 

• Sosiaaliohjaaja 050 432 9689  

• Erityisnuorisotyöntekijä 050 572 5123 

• ankkuri.itä-suomi@poliisi.fi 

SOVITTELU 

Lisätietoa sovittelusta 
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