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JOHDANTO
Koulun konstit 2018 on oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja, joka on tehty keväällä 2018
Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan oppilashuollon toimijoiden kanssa yhteistyönä. Koulun
konstit 2018 – käsikirjassa on hyödynnetty edellisten käsikirjojen hyväksi havaitut ohjeet. Koulun
konstit 2018- työryhmä:
Ikonen Marjo

kuraattori

Kalliomäki Katariina

psykologi

Koistinen Jaana

kuraattori

Kröger Anniina

sosiaalityöntekijä

Laukkanen Eriikka

rehtori

Mentula-Hyvärinen Riitta

palvelupäällikkö

Mustonen Teemu

apulaisrehtori

Nykänen Kirsi

aineenopettaja, OPS-vastaava

Paroinen Tiina

oppilaanohjaaja

Pirhonen Päivi

terveydenhoitaja

Puustinen Johanna

erityisopettaja

Selkomaa Minna

erityisluokanopettaja

Siivola Tiina

päiväkodinjohtaja

Venäläinen Anja

kehittäjäsairaanhoitaja

Viinanen Seija

terveydenhoitaja

Antti Karjula

rehtori, Joroinen

Mari Lahti

erityisopettaja, Joroinen

Minna Vuorinen

erityisopettaja, Joroinen
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Varkauden kaupungissa on aikaisemmin tehty perusopetuksen oppilashuollon ohjekirjat Koulun
konstit I ja II. Varkauden perusopetuksen kouluilla on ollut käytössä (vuonna 2001 valmistunut)
Koulun konstit I, jonka yhteenvedosta ja laadinnasta vastasivat tuolloin kouluterveydenhoitaja
(TM) Pirjo Laitinen ja erityisopettaja (KM) Helena Suhonen.
Koulun konstit II tehtiin opetushallituksen myöntämän hankerahoituksen tuella vuosina 20072009 ja strategialaadinnan ja ohjekirjatyön hankekoordinaattorina toimi koulukuraattori Anja
Venäläinen yhteistyössä työryhmänsä kanssa. Hankeprosessi ajoittui keskelle kaupungin
laajoja hallinnollisia muutosprosesseja, tuoden mukanaan omat haasteensa oppilashuollollisten
palveluiden toteuttamiselle, niiden kuvaamiselle, uudelleen suunnittelulle ja toimintojen
vakiinnuttamiselle. Oppilashuoltolain muutoksen myötä on tarpeen uudistaa oppilashuollon
käsikirjaa ja yhtenäistää koulujen toimintatapoja. Ohjekirjaa tullaan päivittämään sähköisessä
muodossa toiminnan ja käytäntöjen ohjeistuksen osalta. Ohjekirja löytyy Varkauden koulujen
peda.net – sivuilta.
Koulun konstit 2018 päävastuullisina tekijöinä ovat olleet rehtori Eriikka Laukkanen ja
apulaisrehtori Teemu Mustonen. Koulun konstit 2018- käsikirja kokoaa yhteen Varkauden ja
Joroisten esi- ja perusopetuksen oppilashuoltoa, kolmiportaista tukea koskevia asiakirjoja.
Joroisten osalta käsikirjassa on esitetty kuntakohtaisia eroavaisuuksia, painotuksia ja
käytänteitä.
Käytämme käsitteitä koulu ja oppilas myös tarkoitettaessa esiopetusta. Esiteltyjä toimintaohjeita
ja käytänteitä tulee noudattaa kaikissa kouluissa. Lisäksi käsikirja kokoaa varhaiskasvatuksen
käytäntöjä ja kuvaa oppilashuollon ja muiden tahojen toimijoiden tekemää yhteistyötä.
Liitteessä 7 on esitelty kouluterveyskyselyn tuloksia viitaten Varkauden
hyvinvointikertomukseen.
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1. OPPILASHUOLLON MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sitä toteutetaan koko
oppilaitosyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena oppilashuoltona
oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden tahojen
(palveluverkostojen) kanssa.
Oppilashuollon tavoitteena on








edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
edistää oppilaiden osallisuutta
ehkäistä ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan
edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta,
esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä
mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville
tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä
tukea opettajan työtä.

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja
terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.
Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut, psykiatrisen sairaanhoitajan sekä
kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön,
yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat
helposti saatavilla.
1.1. Oppilashuoltotyötä ohjaava lainsäädäntö
Oppilashuollollisista toimenpiteistä säädetään oppilas – ja opiskelijahuoltolaissa
((30.12.2013/1287) sekä terveydenhuoltolaissa(30.12.2010/1326 16§).
1.1.1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2§:
Tämän lain tarkoituksena on:
1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä
ongelmien syntymistä;
2) edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja
turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä
yhteistyötä;
3) turvata varhainen tuki sitä tarvitseville;
4) turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus
ja laatu;
5) vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja
monialaisena yhteistyönä.
9

1.1.2. Terveydenhuoltolaki 16§:
Kouluterveydenhuolto
Kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien
perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös
oppilaan työelämään tutustuttamisen aikainen terveydenhuolto.
Kouluterveydenhuollon palveluihin sisältyvät:
1) kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein;
2) vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin
seuraaminen ja edistäminen;
3) oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen;
4) oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät suun terveystarkastukset vähintään
kolme kertaa ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti;
5) oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen
sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden
oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon
ohjaaminen;
6) oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset.
Kunnan on kouluterveydenhuoltoa järjestäessään toimittava yhteistyössä vanhempien ja
huoltajien kanssa sekä muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen
kanssa.
Kouluterveydenhuolto on osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisia
opiskeluhuollon palveluja. Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen on
osallistuttava perusopetuslain (628/1998) 15 §:n mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen
siltä osin kuin se koskee oppilashuoltoa sekä oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä.
(30.12.2013/1293)
Kunta vastaa oppilaan ja tarpeellisen saattajan kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta
aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista, jos matkaa ei ole mahdollista yhdistää
koulumatkaan. Jos erikoistutkimukset on hankittu kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvalle
oppilaalle, joka ei ole terveyskeskusta ylläpitävän kunnan asukas, oppilaan kotikunnan on
suoritettava erikoistutkimuksen hankkineelle terveyskeskukselle korvaus tutkimuksesta sekä
oppilaan ja tarpeellisen saattajan matkasta aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista.
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338#Pidp450100976
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1.2. Opetussuunnitelma 2014, opetushallitus
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain
käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta
käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan
käsitteellä opetuksen järjestäjä1.
Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa
oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy
läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon
lapsen edun ensisijaisuus2.
Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen
osallistuminen edellyttää3. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan
ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä
oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen
oppilashuoltoon.4 Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä
ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä
heidän osallisuutensa tukeminen. Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä
suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.
1.2.1. Monialainen oppilashuollon yhteistyö
Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja
terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus 5.
Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen
huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden
toimijoiden kanssa.6 Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin
huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.
Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja
oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu
kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla.7 Oppilashuollon palveluja ovat

1

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.

2

YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

3

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 4 mom.

4

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom.

5

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 1 mom.

6

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 4 mom. ja 18 § 1 mom.

7

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 ja 2 mom.
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psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut8. Näiden
asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja
tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla 9. Palvelut järjestetään
lain edellyttämässä määräajassa10.
Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja
heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja 11. Oppilaan ja huoltajan
osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen
lisää oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin
kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä
oppilashuollossa.
Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta
toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on
tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt
tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon
monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja
eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista
arviointia12.
1.2.2. Oppilashuoltoryhmät 13
Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset
oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti
koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden
perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä
tarkoittaa, että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä
psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia
edellyttää.
Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä
suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa
myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman
opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon
yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä.
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta,
kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä
edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä

8

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 3 mom.

9

Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

10

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § ja 17 §

11

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 § 1 ja 2 mom.

12

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 §

13

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 § 1 – 4 mom.
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ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa
kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.
Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen
selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se
opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien
perusteella kuuluu14. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen
harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.
Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden
läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan ja/tai huoltajan
suostumusta.
1.2.3. Yhteisöllinen oppilashuolto
Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä
oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien
hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja
esteettömyydestä.15 Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä
oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten
ja toimijoiden kanssa.
Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä
oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen
on opetuksen järjestäjän tehtävä16. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä
yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät
toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista
tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön17. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen
ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja
henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri
edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta,
viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä18. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilaiden
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista
oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla
tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden
huoltajille.19

14

Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013

15

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom.

16

Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013)

17

Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)

18

Perusopetuslaki 29 § 4 ja 5 mom. (1267/2013)

19

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. (1267/2013)
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Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön
terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri
oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja välitunteja varten. Eri oppiaineiden
opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Opetuksen järjestäjä varmistaa, että
oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen.
Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään
ja seurataan jatkuvasti. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa
tarkastuksissa20. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien
ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat.
1.2.4. Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon
palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta
koskevaa monialaista oppilashuoltoa21. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat
terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista
oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen
oppilashuollon toteuttamiseen.
Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista
kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen
turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja
tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.
Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan
suostumukseen22. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon
häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden
henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti23. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja
luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän
tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa
koskevia lakeja ja säännöksiä.
Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja
ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan
tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua

20

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 16 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 12 §
21

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 1 mom.

22

Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

23

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom.
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tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä.24 Ryhmän jäsenillä on lisäksi
oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta25.
Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan
oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen.
Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan
jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: 26









yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen
oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa
kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa
asian aihe ja vireille panija
oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset
ja selvitykset
toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset
tukitoimet
tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden
toteuttamissuunnitelma
toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi
merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu27.
Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä
oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä
vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä.
Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta
yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.28
Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön
säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon
kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.29
Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on
salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä
oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä

24

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 1 ja 2 mom.

25

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 26 § 3 mom.

26

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 2 mom.

27

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 5 mom.

28

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 21 § 1 mom. ja 22 § 1 mom.

ja 20 § 1, 3 ja 4 mom.

29

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 2 mom., laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § ja laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
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yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi30. Lisäksi heillä on oikeus
saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle
oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot 31.
Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta,
joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi.
Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa
opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain
tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti
hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.
Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen,
aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen
huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää
oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia
oppilashuollon jatkuvuuden kannalta32. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta
välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen
järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot
voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.33

1.2.5. Oppilashuoltosuunnitelmat
Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa34. Oppilaille järjestetään
mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun
järjestyssäännön valmisteluun. Koulun oppilaskuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien
ja määräysten vahvistamista.35 Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja
tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta
suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta.
Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat:




lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus 36
paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta37
koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma38.

30

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 2 mom.

31

Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (1288/2013)

32

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 3 mom.

33

Perusopetuslaki 40 § 4 mom.(1288/2013)

34

Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)

35

Perusopetuslaki 47 a § 1 ja 3 mom. (1267/2013)

36

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom.

37

Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)

38

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia ja
turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen
opetussuunnitelman oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä koulukohtaisia
oppilashuoltosuunnitelmia.
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2. OPPILASHUOLTORYHMIEN TAVOITTEET JA VASTUUT
2.1. Ohjausryhmä
Joroisissa ja Varkaudessa toimii yhteinen moniammatillinen oppilashuollon ohjausryhmä.
Ohjausryhmään kuuluvat sivistysjohtajat, johtavien viranhaltijoiden edustus esiopetuksesta,
perusopetuksesta, lukiosta, ammatillisen toisen asteen koulutuksesta, nuorisotoimesta,
neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta.
Tämä ryhmä vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja
arvioinnista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa (touko-kesäkuu ja marras-joulukuu) tai
tarvittaessa useammin. Tämän lisäksi molemmissa kunnissa voi toimia omia oppilashuoltoon
liittyviä moniammatillisia työryhmiä.
2.2. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä
oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien
hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja
esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden,
huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden
kanssa. Yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä tekee kokouksistaan pöytäkirjan. Oppilaiden ja
huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja
hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän
tehtävä. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja
avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien
ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä
Oppilashuolto






tekee kokonaistarvekartoituksen ja määrittelee käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
suunnittelevat toimenpiteet yhteisöllisen oppilashuollon edistämiseksi ja tukitoimien
järjestämiseksi
ohjaa yhteistyön järjestämisen kodin ja koulun ja muiden hyvinvointia tukevien tahojen
kanssa
laatii suunnitelman väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä suojaamiseksi
järjestää oppilashuollon toteutuksen seurannan

Jokaisessa yksikössä toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä.
Tehtävät
Yhteisöllisen oppilashuollon tehtäviin kuuluu






oppilashuollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi
kodin ja koulun välisen yhteistyön suunnitelmallinen kehittäminen ja toteuttaminen
oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistäminen
kouluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen
terveystarkastusten tulokset ja vertailu aiempiin
18

Lisäksi yhteisölliseen oppilashuoltoon kuuluvat:










yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen
muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen
kouluterveyden valtakunnallisen kyselyn tulosten läpikäyminen
koulun järjestyssäännöt
kiusaamisen ehkäisyn koulukohtaisen suunnitelman läpikäyminen
tasa-arvosuunnitelman läpikäyminen
huomioi Varkauden kaupungin hyvinvointisuunnitelman
kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa

Jäsenet
Ryhmä tekee toiminnastaan oman suunnitelmansa ja valitsee vuosittaiset painopistealueensa.
Ryhmää johtaa yksikön esimies ja siihen kuuluvat: rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja,
koulupsykologi, koulukuraattori, opettajaedustaja, huoltajien edustaja, oppilasedustaja ja
tarvittaessa muu asiantuntija.
Yhteisöllisen oppilashuollon toimijoita:













erityisopettaja
opettajien edustaja
turvallisuusvastaava (tarvittaessa)
oppilaanohjaaja (yläkoulussa)
koulukuraattori
kasvatusohjaaja
psyykkari (yläkoulussa)
psykologi
kouluterveydenhoitaja
oppilaiden edustus (oppilaskunta)
huoltajien edustus
tarvittaessa muu asiantuntija

Lukuvuoden aikana työryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi voidaan
muodostaa yhteisöllisiä oppilashuoltoryhmiä pienemmällä kokoonpanolla tarpeen mukaan.
Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän sijasta edellä kuvattuja tehtäviä voi hoitaa
opetuksenjärjestäjän nimeämä muu tehtävään soveltuva monialainen yksikkökohtainen ryhmä.
Päiväkodit ja esiopetus
Jos esiopetus järjestetään koulun yhteydessä, koulukohtainen oppilashuoltoryhmä toimii myös
esiopetuksen oppilashuoltoryhmänä. Päiväkodeissa toimivassa esiopetuksessa on oma
yhteinen oppilashuoltotyöryhmä. Oppilashuoltotyöryhmää johtaa ja sen kutsuu koolle
varhaiskasvatuspäällikkö.

19

2.3. Monialainen asiantuntijaryhmä
Monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kootaan tarpeen mukaan yksittäisen
oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen
järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuoltopalveluiden edustaja,
jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu esim. erityisopettaja, erityisluokanopettaja,
esiopettaja, luokanopettaja tai luokanohjaaja.
Pedagogiset asiakirjat tehdään huoltajan kanssa hyvässä yhteistyössä, vaikka huoltajan
suostumusta ei tarvitakaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviin käsittelyihin ja
selvitysten laadintaan. Erityiseen tukeen siirtymisprosessissa edellytetään huoltajien
allekirjoituksia esitykseen erityiseen tukeen siirtymisestä.
Pedagogiset asiakirjat käsitellään monilaisessa ryhmässä, josta käytetään paikallisesti
nimitystä MONI-ryhmä.

2.4. Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä
Yksilökohtaisessa oppilashuoltoasian käsittelyssä asiantuntijaryhmä kootaan tarpeen mukaan.
Se sisältää yksittäiselle oppilaalle suunnatut
· koulu- ja oppilasterveydenhuollon palvelut
· oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut
· monialaiset yksilökohtaiset oppilashuollon palvelut
· erityislaitoksissa järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut.
Asiantuntijaryhmän monialaisuus ja tapauskohtaisuus perustuu yksilölliseen harkintaan ja
käsiteltävään asiaan. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen
tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan ja/tai huoltajan
kirjallista suostumusta. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.
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Yksilöllisen oppilashuollon prosessi:

Huoli oppilaasta nousee
Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaminen
Keskustelu
oppilaan ja/tai
Ryhmän kokoontuminen
huoltajan kanssa Vireillepanija
luokanopettaja/ Konsultaatio
Päätökset ja seuranta
ohjaaja ja
Suostumuslomake
oppilashuoltoerityisopettaja, tai
henkilöstön kanssa oppilashuoltotarvittaessa
henkilöstöön
kuuluva

allekirjoitetaan
viimeistään

Ryhmä nimeää
keskuudestaan
Suostumus ryhmän vastuuhenkilön,
kokoamiseksi
joka laatii asian
oppilaalta ja/tai
käsittelystä
huoltajalta
oppilashuoltokert
omuksen

Asia saatetaan
päätökseen tai
käsittelyä
jatketaan
(seuranta)

Ryhmä
suunnittele
tukitoimet
Asia päätökseen

2.5. Yhteistyö yksilökohtaisen oppilashuollon ja oppilaan pedagogisen tuen välillä
1.8.2014 voimaan tullut oppilashuollon lainsäädäntö toi muutoksia myös oppimisen ja
koulunkäynnin tuen järjestämistä koskeviin säännöksiin (PoL 16 a § ja 17 §, 30.12.2013/1288).
Uusi lainsäädäntö erottaa toisistaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetyn yksilökohtaisen
oppilashuollon ja perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen.
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2.5.1. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen edellyttää monipuolista yhteistyötä oppilaan ja
huoltajan kanssa. Kotiin ollaan aina yhteydessä, kun huoli oppilaan oppimisesta ja
koulunkäynnistä herää ja oppilaan tukea lähdetään suunnittelemaan. Oppilaalla on oikeus
riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Perusopetuslaissa
säädetyn tehostetun ja erityisen tuen antaminen edellyttää yhteistyötä oppilashuollon
ammattihenkilöiden kanssa seuraavissa tilanteissa:
Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään moniammatillisesti yhteistyössä
oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa (PoL 16 a §, 30.12.2013/1288).
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä tehdään oppilashuollon
ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä selvitys oppilaan saamasta
tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta (PoL 17 §, 30.12.2013/1288). Näiden
perusteella tehdään arvio erityisen tuen tarpeesta. Nämä kolme muodostavat pedagogisen
selvityksen.
Oppilaan tai huoltajan suostumusta ei välttämättä tarvita oppilaan asian käsittelyyn edellä
mainituissa tapauksissa. Moniammatillisuuden toteutumiseksi käsittelyyn osallistuu aina
muitakin tuen ammattihenkilöitä kuin opettajia ja rehtori (rehtori osallistuu tarvittaessa).
Moniammatillisuuden kriteeri toteutuu silloin, kun asian käsittelyyn osallistuu opetushenkilöstön
lisäksi käsiteltävän asian mukaan koulu- terveydenhuoltoa ja/tai psykologi- ja
kuraattoripalveluja edustavia jäseniä.
Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa tehtävä
moniammatillinen yhteistyö ei kuulu yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Tästä syystä
pedagogisen tuen edellyttämää moniammatillista yhteistyötä oppilashuollon ammattihenkilöiden
kanssa ei toteuteta oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisessa asiantuntijaryhmässä.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen edellyttämään moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuvat
ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. Mukana ovat vain ne opettajat ja muut
asiantuntijat, joiden työtehtäviin oppilaan tuen suunnittelu tai toteuttaminen kulloinkin kuuluu.
Jos koulussa esimerkiksi työskentelee kaksi erityisopetta- jaa, asian käsittelyyn osallistuu vain
se erityisopettaja, joka opettaa kyseistä oppilasta tai jonka tehtäviin oppilaan tukeminen kuuluu.
Edellä kuvatun lakisääteisen yhteistyön toteuttamistavasta ei ole tarkempia säännöksiä.
Yhteistyö voidaan toteuttaa esimerkiksi konsultoimalla oppilashuollon asiantuntijaa, jonka
työtehtäviin oppilaan asia kuuluu. Jos oppilaan tilanteen selvittäminen ja tarvittavien
toimenpiteiden harkinta edellyttää monipuolisempaa asiantuntemusta, asian käsittelyä varten
voidaan koota laajempi ryhmä. Ryhmä kootaan tapauskohtaisesti. Koulun pedagogisena
johtajana rehtori voi tarvittaessa olla ryhmän jäsenenä.

2.5.2. Yksilökohtainen oppilashuolto pedagogisen tuen rinnalla
Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja
kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Niillä voidaan täydentää oppilaan
saamaa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Esimerkiksi tehostettua tai erityistä tukea
saavalle oppilaalle voi olla tarpeen tehdä psykologinen tutkimus tai kuraattorin laatima
sosiaalinen selvitys.
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2.5.3 Tuen kirjaaminen asiakirjoihin ja oikeus salassa pidettäviin tietoihin
Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiat kirjataan perusopetuslain ja
opetussuunnitelman perusteiden edellyttämällä tavalla eri asiakirjoihin. Asiakirjat ovat salassa
pidettäviä, ja niihin sisältyviä tietoja voivat saada vain kyseistä oppilasta opettavat opettajat ja
muut tietoja työtehtävissään tarvitsevat henkilöt. He voivat saada tietoja siinä laajuudessa kuin
he työtehtävissään tarvitsevat. Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa laajemmin huoltajan
suostumuksella.
Pedagogisessa arviossa ja selvityksessä arvioidaan oppilaan tuen tarvetta;
oppimissuunnitelmassa ja HOJKS: ssa kuvataan tuen toteuttaminen ja järjestäminen.
Pedagogisen tuen asiakirjoihin voidaan sisällyttää maininta, että oppilas on ohjattu
hakeutumaan oppilashuollon palvelujen piiriin. Asiakirjoihin ei voi kirjata ohjaamisen syitä eikä
palveluihin liittyviä toimenpiteitä.
Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään moniammatillisesti yhteistyössä
oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa ja se kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä
tavalla, esimerkiksi pedagogiseen arvioon. Myös oppilaan palaaminen tehostetusta tuesta
yleiseen tukeen käsitellään ja kirjataan samalla tavalla. Pedagogiseen selvitykseen kirjataan
oppilashuollon ammattihenkilöiden moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys oppilaan
saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.
Opetuksen järjestäjän on annettava opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot
oppilaan kanssa työskenteleville, jotta oppilaan perusopetuslain 30 §:n mukainen oikeus
oppimisen ja koulunkäynnin tukeen toteutuisi. Jos oppilaalla on esimerkiksi lukemisen pulmia,
on kaikkien niiden opettajien, joiden oppiaineissa tarvitaan vähänkin lukemista, saatava tieto
oppilaan vaikeudesta. Lisäksi he tarvitsevat omaa työtään varten tietoa siitä, kuinka oppilaan
yksilölliset tarpeet tulee ottaa huomioon ja kuinka oppilasta tulee tukea. Opetuksen
järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen luovuttaminen ei edellytä huoltajan
suostumusta. Huoltajalta tulee kuitenkin pyytää yksilöity lupa tietojen käsittelyyn. Oppilas- ja
opiskelijahuoltolain mukaisen, tapauskohtaisesti koottavan asiantuntijaryhmän työssä kertyvät
tiedot kirjataan oppilashuoltokertomukseen. Kirjaamisesta säädetään oppilas- ja
opiskelijahuoltolaissa. Tiedot ovat salassa pidettävä. Oppilashuoltokertomukseen voidaan
kirjata tieto, että oppilas saa oppimisen ja koulunkäynnin tukea, tai tieto, että tuen antamista
selvitetään.

2.5.4. Keskustelusta ja konsultaatiosta
Opettaja saa keskustella oppilaan asiasta muiden opettajien tai niiden asiantuntijoiden kanssa,
joiden työtehtäviin oppilaan tuen suunnittelu tai antaminen liittyy. Keskustelu rajautuu tietoihin,
jotka ovat tarpeellisia opetuksen tai tuen suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa.
Keskustelun tarkoituksena on varmistaa, että oppilas saa oikea-aikaista ja riittävää tukea.
Opettaja voi työnsä tueksi tarvita esimerkiksi erityisopettajan tai koulupsykologin antamaa
konsultaatiota. Tätä konsultaatiota voidaan tarvittaessa tehdä myös siten, että oppilaan nimi
tulee ilmi, vaikka konsultaatiossa käsiteltäisiin salassa pidettäviä asioita.
Laki ei edellytä edellä kuvatun keskustelun kirjaamista asiakirjoihin, mutta joskus
henkilökohtaisten muistiinpanojen laatiminen on tarpeen. Jos jokin myöhempi toimenpide tai
päätös pohjautuu asian- tuntijan näkemykseen, tulee se kuitenkin kirjata. Muistiinpanoja ei
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arkistoida, vaan ne hävitetään kun niitä ei enää tarvita. Jos kyse on esimerkiksi konsultaatiosta,
psykologi voi kirjata opettajalle antamansa konsultaation tarvittaessa omaan
potilasrekisteriinsä.
Koulun henkilöstö on vaitiolovelvollinen tiedoista, jotka he työssään saavat oppilaasta ja
perheestä. Henkilöstö ei saa antaa näitä tietoja sivullisille. Sivullisia ovat koulun ulkopuolisten
toimijoiden lisäksi ne koulun henkilöstöön kuuluvat, jotka eivät työskentele oppilaan kanssa.
Vaitiolo- velvollisuus säilyy myös sen jälkeen, kun palvelussuhde on päättynyt.
Lähde: Opetushallitus
http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/ oppilashuolto_ja_kolmiportainen_tuki
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3. VARHAISKASVATUS
Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle tarjotaan laadukasta kasvatusta ja opetusta sekä
turvallista perushoitoa. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat perhepäivähoito, päiväkotihoito ja
esiopetus. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkodeissa että kouluilla toimivissa Pienten
kouluissa. Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista
kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea huoltajia kasvatustehtävässä. Varhaiskasvatuksen
tulee osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet sekä lapsen
lähtökohdat huomioiva suotuisa kasvuympäristö. Tavoitteena on järjestää jokaisen perheen
tarpeita vastaava hoitomuoto ja tarvittava tuki lapsen yksilöllisyyttä kunnioittaen ja sosiaalista
kasvua tukien.
Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Varhaiskasvatus tukee huoltajia heidän
kasvatustyössään kodin arvoja kunnioittaen. Luottamuksellinen ja tasavertainen suhde huoltajien
ja henkilöstön välillä on lapsen turvallisuuden, kasvamisen ja oppimisen kannalta tärkeää.
Varhaiskasvatusta
ohjaa
Varkauden
kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelma
ja
esiopetussuunnitelma. Kummankin suunnitelman lähtökohtana ovat valtakunnalliset perusteet.
Kaupungin suunnitelmia täydentävät yksikkökohtaiset suunnitelmat, joissa huomioidaan kunkin
yksikön erityispiirteet ja painotukset.
Jokaiselle varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa olevalle lapselle on laadittava
varhaiskasvatussuunnitelma tai esiopetussuunnitelma huoltajien ja henkilöstön yhteistyönä.
Suunnitelma huomioi lapsen yksilönä ja turvaa lapselle parhaat edellytykset kasvaa ja oppia.
Siinä huomioidaan myös huoltajien näkemykset ja otetaan huomioon lapsen vahvuudet,
mielenkiinnon kohteet sekä yksilöllisen tuen ja ohjauksen tarve. Siihen sisällytetään tarvittaessa
lapsen erityisen tuen tarve. Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan yhteistyössä huoltajien,
henkilöstön ja lapsen kanssa.

3.1. Varhaiskasvatuksen erityisopetus
Varkauden varhaiskasvatusta toteutetaan inklusiivisen periaatteen mukaisesti. Tuki annetaan
lapselle ensisijaisesti lapsen lähipäiväkodissa erilaisin joustavin järjestelyin.
Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja
oppimisen turvaaminen ja edistäminen. Se sisältää oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyn,
varhaisen tunnistamisen ja kuntouttamiseen liittyvät toimet.
Lapsella voi ilmetä tuen tarvetta oppimisvalmiuksissa, fyysisessä kehityksessä, motoriikassa,
kielen ja kommunikaation alueella, tarkkaavuudessa, sosiaalisella, emotionaalisella tai
kognitiivisella alueella.
Tukea tarvitsevia lapsia voi olla kaikissa lapsiryhmissä. Lapsen edun vaatiessa erityistä tukea
voidaan järjestää päiväkotien kuntouttavissa pienryhmissä ja Repokankaan Pienten koulussa
esiopetuksen erityisryhmässä. Varkaudessa jokaisessa päiväkodissa toimii varhaiskasvatuksen
erityisopettaja, joka vastaa tuen arvioinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän työskentelee
päiväkotien lapsiryhmissä samanaikaisopettajana, opettaen pienryhmissä sekä yksilötasolla
lapsen kanssa. Työhön kuuluu myös konsultointia ja yhteistyötä huoltajien ja eri tahojen kanssa.
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Esiopetuksessa lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lapsi
voi esiopetuksessa saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.
Tuen antamisesta vastaavat yhteistyössä ryhmässä toimivat varhaiskasvatuksen opettajat,
varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja pienten koulujen laaja-alaiset erityisopettajat.
Lapselle annetaan tehostettua tukea silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettua tukea varten
tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogiseen arvioon. Tehostetun tuen aikana lapselle
järjestettävä tuki kirjataan lapsen oppimissuunnitelmaan.
Erityisen tuen päätöksen jälkeen lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista
suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea sekä edistää hänen oppimisvalmiuksiaan.

3.2. Oppilashuolto varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Varhaiskasvatuksen oppilashuolto on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista,
jossa korostuu arjen huolenpito sekä lapsen osallisuuden ja kuulemisen turvaaminen. Sen
toteuttaminen kuuluu kaikille kasvatusyhteisössä työskenteleville yhteistyössä kotien kanssa.
Oppilashuollon tavoitteena on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen sekä niihin
liittyvien vaikeuksien varhainen tunnistaminen ja tarvittavan tuen järjestäminen kehityksen ja
oppimisen edistämiseksi. Varhaiskasvatuksen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa
käsittelemään yksittäisen lapsen oppimisen ja kasvun tukemista yhdessä huoltajien kanssa.
Ryhmään voi kuulua lapsen oman ryhmän työntekijöiden lisäksi varhaiskasvatuksen
erityisopettaja, neuvolan terveydenhoitaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Ryhmän
varhaiskasvatuksen opettajalla on vastuu lasten oppilashuollollisista asioista. Päiväkodin
johtajan vastuulla on yksikön oppilashuollon johtaminen.
Esiopetuksen oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Lapsella on oikeus
saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen
oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Oppilashuoltoa
toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä
oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.
Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon
lapsen ikä ja edellytykset. Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen
ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen
kokonaisuus. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen
lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.
Päiväkodeissa toimivassa esiopetuksessa on oma yhteinen oppilashuoltotyöryhmä.
Oppilashuoltotyöryhmää johtaa ja kutsuu koolle varhaiskasvatuspäällikkö tai päivähoidon
esimies. Työryhmä on monialainen ja siihen kuuluvat päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen
erityisopettajat sekä neuvolaterveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori/sosiaalityöntekijä.
Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko päiväkodin esiopetusta
tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Varhaiskasvatuksen esiopetuksessa oppilashuolto
noudattaa varhaiskasvatuksen toimintamalleja, joilla varmistetaan lapsen kokonaisvaltainen
hyvinvointi. Nämä asiat on kuvattu tarkemmin Varkauden kaupungin päiväkotien esiopetuksen
oppilashuoltosuunnitelmassa.
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Jos esiopetus järjestetään koulun yhteydessä, koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma toimii
myös esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmana.

3.3. Yhteistyö siirtymävaiheessa
Siirtyminen kotoa tai aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun
on lapselle tärkeä elämänvaihe. Onnistunut siirtyminen edistää lapsen turvallisuuden tunnetta ja
hyvinvointia sekä hänen kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Tavoitteena on tehdä siirtymävaiheet
lapselle ja perheelle mahdollisimman sujuviksi ja joustaviksi.
Siirtymävaiheiden käytäntöjen tulee olla suunnitelmallisia. On tärkeää, että paikallisissa
varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevissa suunnitelmissa on yhtenäinen linja
siirtymävaiheisiin liittyvistä käytännöistä. Tieto lapsen valmiuksista ja mahdollisesta tuen
tarpeesta auttaa niin esiopetusryhmää ja koulua varmistamaan riittävien tukitoimien jatkumon
keskeytyksettä.
Esiopetuksen tai perusopetuksen siirtymävaiheissa ja erityisesti poikkeuksellisesta
aloittamisajankohdasta päätettäessä hyödynnetään huoltajien ja opettajien asiantuntemusta.
Tarvittaessa järjestetään yksilöllinen siirtopalaveri, johon huoltajilla on mahdollisuus osallistua.
Lapsen ja huoltajan kanssa keskustellaan esiopetukseen ja kouluun siirryttäessä alkavan
opetuksen tavoitteista, tehtävästä sekä toimintatavoista. Tavoitteena on, että lapset ja huoltajat
tutustuvat esi- ja alkuopetuksen oppimisympäristöihin, toimintaan ja henkilöstöön jo ennen
opetuksen alkua.
Tiedonsiirrossa
varhaiskasvatuksesta
esiopetukseen
hyödynnetään
lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmaa,
mikä
siirtyy
sähköisesti
Wilma-ohjelmassa.
Varhaiskasvatusyksikkö vastaa tiedon siirtymisestä esiopetusyksikköön. Varkauden
varhaiskasvatuksessa on henkilöstölle laadittu ohjeistus tiedonsiirrosta.
Tiedonsiirrossa esiopetuksesta alkuopetukseen hyödynnetään lapsen Esiopetuksen
oppimissuunnitelmaa. Tiedot siirtyvät sähköisessä Wilma-ohjelmassa. Perusopetukseen
siirtyville lapsille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa perusopetuksen aamu- ja
iltapäivätoiminnasta.
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4. OPPIMISEN JA OPPILASHUOLLON TUKITOIMET
4.1. Opetuksen yleinen tuki, tehostettu ja erityinen tuki
Yleinen tuki käsittää kaikille oppilaille kuuluvan oppilaanohjauksen, oppilashuollon, huoltajien
kanssa tehtävän yhteistyön, kerhotoiminnan sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kouluruokailun.
Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja
tarpeiden huomioon ottamisesta opetuksessa.
Oppimista tuetaan opettajien välisellä yhteistyöllä, monipuolisilla pedagogisilla menetelmillä ja
työskentelytavoilla. Samanaikaisopetus, tiimiopetus, joustavat ryhmittelyt, eriyttäminen,
tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppimisympäristöjen muuntelu ja oppimateriaalien
monipuolinen käyttö ovat koulun keinoja tukea oppilaan oppimista. Erityisopettajan konsultoiva
työ tukee luokan- ja aineenopettajan työtä.
Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppilaan oppimiseen,
sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista,
monimuotoistumista ja kasautumista. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee
oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita
tukimuotoja. Erityisopettajan rooli tuen suunnittelussa on tärkeä. Tehostetun tuen piiriin
siirtyminen tehdään pedagogisen arvion pohjalta, joka on laadittu moniammatillisesti.
Tehostetun tuen suunnittelun ja seurannan välineenä on oppimissuunnitelma.
Oppimissuunnitelmaan kirjataan esiopetuksessa oppimisympäristöön liittyvät muutostarpeet
sekä opetukseen osallistumisen edellyttämät tuki- ja oppilashuoltopalvelut, niistä vastaavat
tahot sekä edistymisen seuranta ja arviointi. Perusopetuksessa oppimissuunnitelma on
suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan oppiaineet ja
aineryhmät, joita oppilas opiskelee lukuvuoden aikana. Tehostetun tuen vaiheessa ei
oppiaineiden oppimääriä yksilöllistetä.
Oppimissuunnitelmassa kuvataan mahdolliset tukitoimet kuten tukiopetus, osa-aikainen
erityisopetus, menetelmät, työskentelytavat ja oppilashuollon palvelut. Keskeistä on yhteistyö
oppilaan huoltajan, opettajien ja koulun muiden asiantuntijoiden välillä.
Erityinen tuki suunnataan oppilaalle, jolle tehostetun tuen ja oppimissuunnitelman tukitoimet
ovat riittämättömät. Erityinen tuki edellyttää aina erityisen tuen päätöksen tekemistä. Päätös
erityisestä tuesta on aina hallinnollinen päätös. Päätöksessä määritellään oppilaan koulupaikka
tai muu opetuksen järjestämispaikka sekä resurssit, kuten avustaja- tai muut
oppilashuoltopalvelut ja tarvittaessa yksilölliset oppimäärät oppiaineisiin.
Jokaiselle erityisen tuen piiriin kuuluvalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), on oppilaan oppimiseen ja kehitykseen liittyvä
tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista
tukitoimista.
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Ennen erityisen tuen päätöksen tekoa laaditaan päätöksenteon pohjaksi pedagoginen selvitys,
neuvotellaan huoltajan kanssa ja käsitellään erityisen tuen päätöksen keskeiset perustelut
moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä salassapitoa koskevat säännökset huomioonottaen.
Tukiopetus (perusopetuslaki 16 §, 16a§)
Erityisopetus (perusopetuslaki 17 §, 17a§, 18 §, 31 §)
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan
vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista
lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä
ihmisenä. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että
jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja lapsensa oppivelvollisuuden
suorittamisesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja
opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä.
Lapsella on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen ilmetessä. Opetuksen
järjestäjän tulee huolehtia, että oppilaan oikeus tukeen voi toteutua käytännössä, mm.
määrittelemällä tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttamiseen liittyvät vastuut ja työnjako.
Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen
turvaamiseksi. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa
opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opetusjärjestelyjen ja oppilaan saaman tuen tulee
olla joustavaa, pitkäjännitteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan asteittain vahvistuvaa.
Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä.
Tuki muodostaan suunnitelmallisen jatkumon. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki annetaan
oppilaalle omassa lähikoulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä
edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään. Lähikoulupaikan muutoksesta päätöksen,
tapauskohtaisesti ja vanhempien hakemuksesta, tekee sivistysjohtaja.
Tuen jatkumisesta nivelvaiheissa huolehditaan erityisesti lapsen siirtyessä päivähoidosta
esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta
toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen.
Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä ja
erilaisia kodin ja koulun välisiä yhteistyömuotoja ja – käytänteitä tulee kehittää koko
perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa
siirtymävaiheissa. Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen
järjestäjällä. On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyön
tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa
niin yhteisö- kuin yksilötasolla.
Jokaisella koululla toimii säännöllisesti moniammatillinen, koulukohtaiset tarpeet huomioiva
yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmään kuuluu ammattihenkilöitä
koulusta/päiväkodista, terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta. Ryhmän toimintaa sitoo
vaitiolovelvollisuus. Oppilashuoltoryhmä ottaa yhteyttä oppilaan vanhempiin tai vanhemmat
voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmään.
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Oppilashuoltotyössä pääpaino tulee olla varhaisessa puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä ja
tavoitteena on oppilaan tasapainoisen kasvun tukeminen. Tavoitteena on myös saada
selvitetyksi ja yhteen sovitetuksi mahdollisimman hyvin ja nopeasti lapsen tuen tarve ja
käytettävissä olevat tiedot, taidot ja voimavarat asian auttamiseksi.
Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin ongelmissa ja tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa
huoltajien kuuleminen ja mukaanotto moniammatilliseen yhteistyöhön on välttämätöntä.
Alla kuvassa on havainnollistettu kolmiportaista tukijärjestelmää. Tuki on monipuolista,
joustavaa ja oppilaan yksilöllistä lähtökohdista ja tarpeista rakentuvaa. Oppilaan tarvitseman
tuen määrä ja intensiteetti voi vaihdella koulupolun aikana, joten tuen määrää ja laatua tulee
voida lisätä tai vähentää joustavasti. Liikettä tapahtuu molempiin suuntiin.

KUVA 1. KESKI -S AVON OPS 2016, J OROINEN
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4.2. ProKoulu (Positiivisesti Ryhmässä Oppiva koulu)
Systemaattinen arviointi-, tuki- ja palautejärjestelmä on tärkeä ongelmien ennaltaehkäisyn,
varhaisen tunnistamisen ja tukitoimien onnistumisen kannalta. Käyttäytymiseen ja tunneelämään liittyvien oppimistarpeiden arviointi ei ole ollut Suomen kouluissa systemaattista ja osa
oppilaista, joilla on ollut käyttäytymisen ja tunne-elämänongelmia, ei ole saanut tarvitsemaansa
tukea. Tämän lisäksi arviointi- ja puuttumiskeinot ovat olleet hyvin ongelmakeskeisiä.
Varkaudessa on pyritty vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin Prokoulu- toimintamallilla.
Varkauden kaikki peruskoulut toteuttavat Prokoulu -toimintamallia kaupunginvaltuuston
päätöksellä.
Prokoulu -toimintamalli perustuu käyttäytymispsykologiseen teoriaan, jonka mukaan
käyttäytymisen ja tunne-elämän hallinnan taidot, kuten muutkin taidot, ovat harjoiteltavia ja
opittavia taitoja.
Oppilaiden kannustaminen ja positiivisen palautteen antaminen ovat Prokoulu- toiminnan ydin.
Toiminnan päämääränä on vaikuttaa koulun toimintaan niin, että kaikkien oppilaiden on
helpompi toimia ja oppia koulussa.

Seuraavassa on esitelty toivotun käyttäytymisen tuen vaiheet Prokoulussa.

4.2.1. Yleinen tuki
Yleisessä tuessa kaikki opettelevat ja harjoittelevat toivottua käytöstä yhdessä luotujen
toimintaohjeiden mukaisesti. Toivottu käytös huomioidaan ja siitä palkitaan (esim. Prokortit).
Konsultatiivinen luokanohjaamisen työrauha-malli
Konsultatiivinen luokanohjaamisen työrauha-malli on kahden asiantuntijan välistä yhteistyötä
(esim. erityisopettaja-luokanopettaja, luokanopettaja-luokanopettaja, koulukuraattoriluokanopettaja, koulupsykologi -luokanopettaja), jossa luokan oma opettaja on asiantuntija
omaa luokkaansa koskevissa asioissa. Luokan oma opettaja määrittää ongelman ja valitsee
tukemisen tavat. Ohjaaja havainnoi, kyselee, sparraa ja tukee. Yhteistyö on päämäärä
suuntautunutta. Yhteistyön tavoitteena on parantaa luokan työrauhaa. Malli on kevyt, eikä vie
paljon aikaa. Tarjoaa opettajalle ”tehostettua tukea” ja mahdollisuuden peilata omia
ajatuksiaan.
Yleisessä tuessa käyttäytymisen ryhmätukena voidaan käyttää esim. Työrauha Kaikille– mallia,
joka kohdistuu koko luokkaan.

31

Työrauha kaikille-toimintamalli
Työrauha kaikille – toimintamalli on työkalu työrauhaongelmien vähentämiseksi. Toimintamalli
on syntynyt käytännön tarpeesta löytää erityisesti koulun arkeen sopivia keinoja
ennaltaehkäistä ja vähentää luokissa esiintyviä työrauhaongelmia.
Kyseessä on luokkatason tukitoimi, jolla pyritään vaikuttamaan oppituntien aikaiseen, oppimista
ja opettamista häiritsevään perushälyyn, ei vakavimpien käyttäytymishäiriöiden muotoihin.
Työrauha kaikille – toimintamallin teoreettinen perusta on käyttäytymispsykologisessa
teoriassa. Teorian mukaan käyttäytyminen on opittua ja toistuessaan käyttäytyminen palvelee
aina jotakin tarkoitusta. Käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa ja sitä voidaan muuttaa.
Toimintamallissa käyttäytymistä pyritään ohjaamaan toivottuun suuntaan aluksi ulkoisen
ohjauksen ja vihjeiden avulla. Ohjauksessa keskitytään oppimistilanteiden vaatimusten
jäsentämiseen (käyttäytymisen osalta) sekä käyttäytymiseen liittyvän palautteen tehokkuuteen.
Oppilaille kerrotaan konkreettisesti ja selkeästi, miten heidän toivotaan luokkatilanteissa
käyttäytyvän eli mitä heiltä odotetaan. Käyttäytymiseen liittyvään palautteeseen kiinnitetään
erityistä huomiota siten, että palautteella on mahdollisimman tehokas ja toivottava vaikutus.
Työrauha kaikille -toimintamalli on prosessi, jonka kesto vaihtelee kohdeluokasta ja opettajien
sitoutumisesta riippuen viikoista useisiin kuukausiin. Intervention kesto on lyhimmillään 6
viikkoa, pisimmillään puoli vuotta. Keskeistä toiminnassa on se, että opettajat itse määrittävät
prosessin keston, se ei koskaan voi olla ulkoapäin määritelty ehto.
Arviointi on yksinkertainen: jokaisella oppitunnilla luokan jokaisen oppilaan toimintaa arvioidaan
kahden asetetun tavoitteen suhteen. Jos oppilas käyttäytyy asetetun tavoitteen mukaisesti, hän
saa viikkoarviointilomakkeeseen plus-merkinnän. Jos taas tavoitteen mukainen käyttäytyminen
ei onnistu, lomakkeeseen merkitään miinus-merkintä. Jokainen oppilas saa siten kaksi
merkintää jokaiselta oppitunnilta. Arvioinnissa ja palautteen antamisessa on olennaista se, että
opettaja antaa palautetta oppilaiden onnistumisista oppitunnin aikana. Saadun palautteen
perusteella oppilas voi ohjata ja oppia säätelemään käyttäytymistään toivottuun suuntaan.
Luokanopettaja/luokanohjaaja tekee viikoittain yhteenvedon plussien / onnistumisten
oppilaskohtaisesta määrästä ja antaa ryhmälle palautetta.
Työrauha kaikille on prosessi, jonka etenemistä pysähdytään pohtimaan yhdessä neljän viikon
välein. Näissä seurantatapaamisissa tarkastellaan toiminnan vaikuttavuutta.

4.2.2. Tehostettu tuki
Mikäli oppilaiden käyttäytymisessä havaitaan haasteita, on aina varmistettava toivotun, hyvän
käyttäytymisen riittävä harjoittelu ja harkittava käyttäytymisen opettamisen tehostamista eli
tehostettua tukea (esim. Cico – käyttäytymisen tukimuoto, Maltti-ryhmä).
Check in check out (CICO)– tehostetun tuen toimintamalli
Check in check out (CICO) toimintamalli on käytösongelmia ennaltaehkäisevää ja toivottua
käytöstä tukevaa perusopetuksen tehostettua tukea. CICO -toimintamalli on suunniteltu
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toimimaan koulussa, jossa yleinen tuki rakentuu selkeistä struktuureista ja koulussa tuetaan
systemaattisesti oppilaiden sosiaalisten taitojen kehitystä (ProKoulu -ympäristö). CICO toimii
jatkeena yleiselle tuelle tarjoamalla oppilaalle enemmän positiivisia aikuiskontakteja,
sosiaalisten taitojen harjoittelua, yksilöllistä ohjausta koulun kasvatustavoitteiden
saavuttamiseksi, päivittäisen yhteydenpitomallin kodin ja koulun välille sekä positiivista
vahvistusta toivotulle käyttäytymiselle.
CICO toimintamallissa aikuinen (yleensä koulunkäynninohjaaja) ”kirjaa oppilaan sisään”
kouluun aamulla ja iltapäivisin sama ohjaaja huolehtii ”ulos kirjaamisesta”. Oppilaan
edistyminen päivän aikana kirjataan oppilaan pistekorttiin, jonka koulut ovat nimenneet
haluamallaan tavalla (Tähtikortti, Kettukortti, Onnistumiskortti tms.). Pistekorttiin on kirjattu 1-3
sovittua käyttäytymistavoitetta. Oppilas voi saada jokaisesta tunnista 0 – 2 pistettä. 0 =
tavoitetta ei saavutettu, 1 = tunti onnistui melko hyvin tai 2 = tavoitteet saavutettiin. Mikäli
oppilas saavuttaa sovitun tavoitetason (yleensä 70 - 80 % maksimipisteistä) hän saa palkkion,
kun tavoite on saavutettu esim. viitenä päivänä. Palkkioiden määrä voidaan sopia kouluittain.
Palkkiot ovat toiminnallisia tuokioita, jotka oppilas on itse saanut valita.
Pistekortti lähtee oppilaan mukana kotiin päivittäin huoltajien allekirjoitettavaksi. Huoltajat
allekirjoittavat kortin ja auttavat oppilasta muistamaan tuomaan sen seuraavana päivänä
takaisin kouluun. Pistekortti toimii viestinviejänä kodin ja koulun välillä ja myös huoltajilla on
mahdollisuus antaa positiivista palautetta ja kannustusta oppilaalle hyvin menneestä päivästä.
Niinä päivinä kun tavoitepisteitä ei ole saavutettu, kodeilta toivotaan kannustusta ja rohkaisua
seuraavaan päivään.

Maltti-ryhmä
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen Maltti-ryhmätoiminta on Niilo Mäki Instituutin kehittämä
menetelmä 7-11-vuotiaille lapsille, joilla on kouluympäristössä vaikeuksia keskittymisessä ja
oman toiminnan ohjaamisessa.
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen Maltti-ryhmä on suunniteltu toteutettavaksi kouluissa tai
koulun tukipalveluissa osana koulun ja oppilaiden erityisopetusta tai tukitoimia. Se on
kohdennettu lähinnä 7-11-vuotiaille oppilaille, joilla on vaikeuksia ylläpitää tarkkaavuutta ja
ohjata omaa toimintaansa luokka- sekä tehtäväntekotilanteissa. Tavoitteena on harjoitella
tarkkaavuuden perustaitoja, ohjata lapsia tietoiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä
luoda onnistumiskokemuksia ja myönteinen ryhmäkokemus. Intervention toteuttajina voivat
toimia opetustoimen henkilöstö tai kasvatus- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

4.2.3. Erityinen tuki
Jos käyttäytymisenongelmat ovat suuret, oppilaan pitää saada palautetta tavanomaista
enemmän ja systemaattisemmin. Erityisen vaikeisiin käyttäytymisen pulmiin tukimuotona
käytetään mm. ART-ryhmää (2-4 oppilaan ryhmätukimuoto) ja Cicoplussaa (yksilötukimuoto).
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Käyttäytymisen erityisen tuen ryhmämuotoinen tuki (ART)
ProVarkaus 2- hankkeessa kokeiltiin ja toteutettiin psykososiaalinen käyttäytymisen tuen
interventio, joka oli suunnattu oppilaille, joilla on vaikeuksia suuttumuksen ja vihanhallinnassa
sekä sosiaalisissa ja tunnetaidoissa. Interventiossa käytettiin Marika Mervolan ja Irja Haran
Joensuun Tikkamäen sairaalakoulussa kehittämää toimintamallia. Mervolan ja Haran
interventiomenetelmä oli vielä kehittelyvaiheessa ja julkaisematon. Ryhmätoiminnan
toteuttaminen menetelmällä hankkeessa tarjosi mahdollisuuden testata, onko
kouluympäristössä mahdollista ja hyödyllistä toteuttaa pienryhmämuotoista interventiota
oppilaille, joiden haastavaan käyttäytymiseen liittyy aggressiivisuutta.
Toteutettavuus ja hyödyllisyys puolsivat toimintamallin jatkokehittämistä ja lukuvuosittaista
johdonmukaista käyttämistä. Henkilöstö osallistui lukuvuoden (2016-17) aikana ARTkoulutukseen, joka osaltaan tukee ryhmätoiminnan kehittämistä ja toteuttamista sekä myös
hankkeessa kehitetyn CICOplus -toiminnan toteuttamista. Erityisen tuen käyttäytymisen
tukimenetelmien toteuttajina ovat olleet kouluhenkilöstö yhdessä sote -henkilöstön kanssa.
Näin ollen menetelmät tarjoavat myös konkreettisen väylän koulun ja sote -henkilöstön
yhteistyölle. Tavoitteena ryhmätoiminnalla on opettaa osallistujille uusia taitoja tunnistaa
suuttumustaan ja ilmaista suuttumustaan sosiaalisesti suotuisalla tavalla sekä uusia
vaihtoehtoisia tapoja toimia sosiaalisissa tilanteissa.
Erityisen tuen käyttäytymisen ryhmätoiminnan avulla pyrittiin kehittämään:


sosiaalisia taitoja



itsehillintää



moraalista ajattelua



tunnetaitoja

Toteutus


2 – 4 lasta



2 ohjaajaa



20 tapaamiskertaa, 2 kertaa / viikko



yhden tapaamisen kesto 45 min

CICOplus- toimintamalli
CICOplus on toimintamalli, jossa yhdistetään CICO- toiminnan periaatteet sosiaalisten ja
käyttätymistaitojen opettamiseen. CICOplus -toiminnassa toistuvat samat päivittäiset rutiinit
kuin CICOssa. Niiden lisäksi oppilaalla on 3-4 viikottaista tapaamista CICO-ohjaajan kanssa
keskellä koulupäivää. Tapaamisten aikana pyritään vahvistamaan oppilaan toimintakykyä
luokassa ja koulun muissa sosiaalisissa tilanteissa. Lisäksi harjoiteltuja taitoja pyritään viemään
oikeisiin tilanteisiin ja näin tukemaan harjoittelun siirtovaikutusta. CICOplus- jakson on oltava
riittävän pitkä, jotta sen aikana voidaan vahvistaa osaamista ja kehittyvien taitojen pysyvyyttä
(n. 8-10vk).
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4.3. Suomi toisena kielenä (S2)
Maahan muuttavat oppilaat / huoltajat ottavat ensisijaisesti yhteyttä omaan lähikouluun, jossa
käynnistetään oppilaan tilanteen kokonaisarviointi. Selvitetään; voidaanko oppilas kielellisten,
oppimisvalmiuksien ja koulutaidollisen osaamisen pohjalta sijoittaa suoraan ikätasoaan
vastaavalle luokalle (maahanmuuttajaoppilaat sijoitetaan pääasiassa ikätasoaan vuotta
alemmalle luokalle, jotta mahdollisuus sekä kielen että oppiaineiden sisältöjen omaksumiseen
on parempi) omaan lähikouluun ja tarvitaanko yleisen tuen lisäksi jotain muuta erityistä
tukea. Oppilaalle järjestetään tarvittaessa S2-opetusta (suomi toisena kielenä) tämän omien
tarpeiden mukaan; Mikäli oppilaalla ei ole lainkaan suomen kielen taitoa, hänen opiskelunsa
painopiste on nimenomaan suomen kielessä ja hänelle rakennetaan mukautettu lukujärjestys.
Pyrkimyksenä on saada oppilaalle mahdollisimman nopeasti toiminnallinen kielitaito, ja
integrointi perusopetukseen aloitetaan taito- taideaineista.
Kouluyhteisön jäsenten tehtävänä on rakentaa omalta osaltaan uusien tulijoiden henkistä ja
sosiaalista yhteisöön kuuluvuutta. Oppilaille (sekä huoltajayhteistyöhön) pyritään järjestämään
myös tulkkausapua. Mahdollisten oppimisvaikeuksien selvittämiseksi ohjataan huoltaja
ottamaan yhteyttä Lasten ja nuorten mielenterveysyksikköön. Maahanmuuttajataustaisten
lasten ja nuorten vanhemmat tarvitsevat tietoa niin koulun toiminta periaatteista /-tavoista kuin
myös siitä, kuinka he voisivat toimia parhaiten oman lapsen oppimisen tukemisessa kotona.
Yhteistyölle kodin kanssa on varattava riittävästi aikaa, varsinkin kotouttamisvaiheessa.

4.4. Oppilaanohjaus
4.4.1. Oppilaanohjaus vuosiluokilla 0-9
Perusopetuslaki (628/1998, 11 §, 30 §) velvoittaa koulun järjestämään oppilaanohjausta.
Oppilaalla on myös lain mukainen oikeus saada oppilaanohjausta.
Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä jatkumo, jonka
toteutuminen taataan siten, että ohjaustyöhön osallistuvat opettajat ja muu henkilökunta (esim.
terveydenhoitaja, koulukuraattori) toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja
opiskelun nivelvaiheissa. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden
opiskelussa, auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen
valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Jokaisen
opettajan tehtävänä on oppilaiden persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden
tukeminen.
Perusopetuksen yläluokilla (Waltterin koulussa) on kaksi tehtävään nimettyä oppilaanohjaajaa,
jotka vastaavat oppilaanohjauksesta. Vuosiluokilla 0-6 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana
muuta opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä
muiden opettajien kanssa. Myös esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on mukana
oppilaanohjauksellisia elementtejä.
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Varkaudessa oppilaanohjaus toteutetaan Keski - Savon perusopetuksen opetus- ja
ohjaussuunnitelman, OPH:n Hyvän ohjauksen kriteerien sekä Waltterin koulun
ohjaussuunnitelman mukaisesti.
Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjaus on kokonaisuus, joka muodostuu luokkamuotoisesta-, ryhmäja henkilökohtaisesta ohjauksesta ja työelämään tutustumisesta.
Oppilaanohjaajat huolehtivat erityisesti oppilaiden siirtymävaiheiden, ammatillisen
suuntautumisen ja urasuunnittelun ohjauksesta sekä jatko-opintoihin hakeutumisesta
(yhteishaku yms.). Oppilaanohjaajilla on ensisijainen vastuu työelämään tutustumiseen
liittyvistä järjestelyistä. Oppilaanohjaajat tiedottavat myös valinnaisaineista ja järjestävät
tutustumiskäyntejä eri oppilaitoksiin sekä yrityksiin.
Oppilaanohjaajat toimivat yhteistyössä erityisen tiiviisti rehtorin, luokanohjaajien,
aineenopettajien, erityisopettajien, koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja koulupsykologin
kanssa. Yhteydet ja yhteistyö oppilaiden huoltajien, koulun ulkopuolisten asiantuntijatahojen,
toisen asteen oppilaitosten sekä työelämän edustajien kanssa korostuvat oppilaanohjaajan
työssä.
Kaikilla oppilailla on myös mahdollisuus saada yksilö- että ryhmänohjausta.

Työelämätaidot ja työelämään tutustuminen
Oppilaat tutustuvat työ- ja elinkeinoelämään eri oppiaineiden yhteydessä, erityisesti
työelämäasioita käsitellään oppilaanohjauksen tunneilla. Koulutukseen tutustumiset,
yrityskäynnit, työelämän asiantuntijavierailut sekä työelämään tutustumisjaksot suunnitellaan ja
toteutetaan oppilaanohjauksen lehtorien toimesta.
Oppilaat hankkivat tet-paikkansa pääsääntöisesti itsenäisesti. Oppilaan tet-jakso arvioidaan
työpaikan taholta ja oppilas toteuttaa myös itsearviointia. Työelämään tutumiseen ohjeistetaan
oppilaanohjauksen oppitunneilla ja tet-kokemuksia käsitellään koulussa oppilaanohjauksen
oppitunneilla tet-jakson jälkeen keskustelujen ja erilaisten tehtävien avulla.
Oppilaalla voi olla em. ajoista poikkeavia TET-päiviä (perustuu pedagogiseen arvioon ja
oppimissuunnitelmaan).
Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet.
Ohjausta eriytetään ottamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset tavoitteet, kokemukset,
harrastukset, kiinnostuksen kohteet, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät.
Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö erityisesti opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden
ohjauksessa. Jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Monialaista yhteistyötä
tehdään erityisesti myös tehostettua henkilökohtaista ohjausta ja tukea tarvitsevien oppilaiden
sekä erityisestä syystä koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien nuorten opintojen jatkumisen
turvaamisessa.
Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää
tukea, on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua
henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostetussa henkilökohtaisessa
oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä
ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy
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jatko-opiskelupaikka, jossa oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista perusopetuksen
jälkeen.
Oppilas jatkaa perusopetuksen jälkeen toisen asteen tutkinnon suorittamiseen, toiselle asteelle
valmentavaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuslaissa määriteltyyn koulutukseen.
Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja
oppilaanohjauksen sisältöjen ja tavoitteiden näkökulmasta.
Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja
muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma.
Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan kirjataan oppilaan vahvuuksia sekä tavoitteita
siirtymisestä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Näitä vahvistetaan suunnitelmallisesti
oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden.
Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus
aloitetaan riittävän varhain. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset,
oppimisen ja opiskelun tuen tarve ja koulutuksen mahdollistamat työllistymisnäkymät.
Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin
perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan
riittävästi tietoa oppimisen ja opiskelun tuen jatkumisen mahdollisuuksista perusopetuksen
jälkeisissä opinnoissa sekä tarvittaessa muista tukimuodoista.

4.4.2. Oppilaanohjaus opiskelun nivelvaiheissa
Alakoulujen ja esikouluryhmien välinen yhteistyö
Pienten koulussa toteutetaan vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Oppilasryhmät opiskelevat
vuosiluokkiin sitomattomasti vuosiluokilla 0-2 siten, että 0-1-ryhmät tekevät yhteistyötä
päivittäin, ja 2-luokka on mukana erilaisissa projekteissa.
Esiopetus ja alkuopetus toimivat joustavia opetusryhmiä hyödyntäen yhteistyössä lapsen
koko esi- ja alkuopetusajan. Lapset oppivat tuntemaan toisensa, koko Pienten koulun
opetushenkilöstön sekä kouluympäristön. He kasvavat Pienten koulussa yhteiseen
toimintakulttuuriin, joten siirtymä ryhmästä toiseen on lapselle ja perheelle sujuvaa ja
mielekästä.
Esiopetusvuoden keväällä esioppilaille järjestetään kouluun tutustumispäivä, tällöin myös
muista esiopetusryhmistä (esim. päiväkodin esiopetusryhmistä) kouluun tulevat oppilaat
pääsevät tutustumaan kouluun. Mahdollisuuksien mukaan koulun ja päiväkodin kesken
järjestetään myös vierailupäiviä.
Luokanopettaja on mukana tarpeen mukaan myös palaute- tai oppilashuollollisissa
palavereissa esiopetusvuoden aikana.
Tiedonsiirto tapahtuu esiopetus vuoden keväällä tiedonsiirtopalavereissa, joihin osallistuvat
esiopettaja, luokanopettaja ja mahdollisuuksien mukaan myös terveydenhoitaja ja kuraattori.
Alakoulujen ja yläkoulujen välinen yhteistyö
Waltterin koulun nivelvaiheyhteistyötä tehdään kaikkien kaupungin alakoulujen kanssa.
Yhteistyön muotoina ovat mm. nivelvaihepalaverit (tiedonsiirtolomake 6.luokanopettajille,
yhteinen palaveri, jossa mukana ovat yläkoulun erityisopettajat ja alakoulun luokanopettaja,
erityisopettaja sekä mahdollisesti rehtori). 6.luokkalaiset tutustuvat uuteen yläkouluun keväällä.
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Myös 6.luokkalaisten vanhemmille järjestetään vanhempainilta keväällä. Kaikille tuleville
7.luokille valitaan kummit tukioppilaiden ja heidän ohjaajansa toimesta. 7. luokkalaisille
järjestetään tervetulojuhla pian lukuvuoden alettua.
Yläkoulun ja toisen asteen välinen yhteistyö
Kaikille 9.luokkalaisille tarjotaan mahdollisuus tutustua toisen asteen koulutukseen (Savon
ammattiopisto Varkaus ja Varkauden lukio). Oppilaat voivat käydä tutustumassa omatoimisesti
myös muiden paikkakuntien toisen asteen koulutustarjontaan ja valmistaviin koulutuksiin.
Toisen asteen oppilaitokset käyvät myös esittelemässä koulutustaan 8. ja 9.luokille
oppilaanohjauksen tuntien yhteydessä.
Nivelvaiheyhteistyötä tehdään koko lukuvuoden ajan (toimijoina oppilaanohjaajat ja
erityisopettajat). Tiedonsiirtoon keskittyvät nivelvaihepalaverit järjestetään joko keväällä tai
elokuussa. Oppilaiden huoltajilta pyydetään tiedonsiirtoluvat ja oppilasta koskevat asiakirjat
(esim. HOJKS) toimitetaan heti alkusyksystä toisen asteen koulutuspaikkaan.
Ilman jatko-opiskelupaikkaa olevaan oppilaaseen ja huoltajaan ottaa yhteyden koulun
oppilaanohjaaja yhteishaun tulosten selvittyä.
Oppivelvollisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on
ohjata ja valvoa, että sen oppilaana oleva oppivelvollinen täyttää oppivelvollisuuslain 10 §:n 1
momentissa säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa. Oppivelvollisuuslain 10 §:n 1 momentin
mukaan oppivelvollisen on hakeuduttava oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen
(ns. perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuuskoulutus) ennen perusopetuksen viimeisen
vuosiluokan päättymistä valtakunnallisten hakumenettelyiden kautta tai muutoin.
Oppivelvollisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan opetus-ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain
ajankohdan, johon mennessä perusopetuksen järjestäjän tulee selvittää, ovatko oppivelvolliset
aloittaneet perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Perusopetuksen
järjestäjän ohjaus-ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut perusopetuksen
jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa tai viimeistään Opetus- ja kulttuuriministeriön
ilmoittamana tarkistuspäivänä (ajankohta päätetään vuosittain).
Nivelvaiheyhteystyötä peruskoulun päättäneiden oppilaiden osalta jatketaan tarvittaessa
syksyllä uuden lukuvuoden alettua.

4.5. Koulunkäynninohjaaja oppilaan koulunkäynnin tukena
Koulunkäynninohjaajat ovat tärkeä osa moniammatillista työyhteisöä, jossa heidän esimiehensä
on koulun rehtori. Koulunkäynninohjaajien työn tavoitteena on oppilaan toiminnan ohjaaminen,
avustaminen ja opiskelun tukeminen siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus
korostuvat.
Koulunkäynninohjaajien sijoittuminen eri kouluihin ja luokkiin määräytyy kulloisenkin tarpeen
mukaan. Tavoitteena on palkata henkilökohtaisten avustajien sijaan ryhmäkohtaisia
koulunkäynninohjaajia. Perusopetus tekee yhteistyötä koulunkäynninohjaajien tarpeeseen
liittyvissä kysymyksissä aamu- ja iltapäivätoiminnan ja vammaispalveluiden kanssa pyrkien
mahdollisuuksien mukaan käyttämään samaa henkilöstöä.
Koulunkäynninohjaajan työtehtävät sovitaan yhdessä rehtorin ja koulunkäynninohjaajan
työparina toimivan opettajan kanssa lähtökohtana oppilaan edun mukainen toiminta.
Koulunkäynninohjaajan ja opettajan yhteistyö perustuu ammatilliseen vuorovaikutukseen.
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Työparityöskentelyn alussa luodaan joustavat toimintatavat ja sovitaan työn jakamisesta
kummankin vahvuudet huomioiden.
Koulunkäynnin ohjaajan ja opettajan roolit ovat erilaiset. Opettajalla on vastuu opetuksen
suunnittelusta, toteutuksesta ja oppilasarvioinnista. Toimivan työparityöskentelyn edellytyksenä
on molemminpuolinen luottamus ja työtehtäviin sitoutuminen. (Varkauden kaupungilla on myös
koulunkäynnin ohjaajien opasvihkonen.)
Koulunkäynninohjaajat toimivat moniammatillisissa työyhteisöissä, joiden tarkoituksena on
luoda kaikille oppilaille turvallinen ja kannustava oppimisympäristö. Koulunkäynninohjaajan työn
tavoitteena on oppilaan ohjaaminen, avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa
siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat. Tehtävät sovitaan rehtorin ja
opettajan kanssa ja niiden sisältö ja laajuus riippuvat oppilaiden tarpeista.
Koulunkäynninohjaajat työskentelevät perusopetuksessa ja sen kaikissa toteuttamisen
muodoissa. Varkauden kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa oman toimintana. Näissä
kouluissa APIP toiminnanohjaajina työskentelevät mm. koulunkäynninohjaajat.
Koulunkäynninohjaajat ovat työsuhteessa Varkauden kaupunkiin. Koulunkäynninohjaajien
sijoittuminen eri kouluihin ja luokkiin määräytyy oppilaiden tarpeen mukaan. Tämä merkitsee
että toimipaikka voi muuttua koulusta toiseen. Koulunkäynninohjaajien sijoittumisesta eri
kouluihin tekee päätöksen sivistysjohtaja rehtoreiden esitysten perusteella.
Koulunkäynninohjaajien tulee perehtyä työhön oman tehtävänkuvansa mukaisesti sekä tutustua
koulun käytäntöihin ja tapoihin. Koulunkäynninohjaajan vastuu on aikuisen vastuuta lapsista.
Koulunkäynninohjaajien työ on yhteistyötä opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa.
Lisäksi jokaisen työntekijän velvollisuus on tutustua Tervetuloa työhön Varkauteen –
perehdyttämisoppaaseen, jossa on tärkeää tietoa koko kaupungin yhteisistä työn
pelisäännöistä ja organisaatioista. Opas on luettavissa Intrassa.
Käsitteistä
Koulunkäynninohjaaja työskentelee pääsääntöisesti koulussa ja hänen työnsä tavoitteena on
oppijan avustaminen ja tukeminen. Koulunkäynninohjaaja on suorittanut alalle soveltuvan
ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Kouluavustajiksi kutsutaan koulussa avustavissa
tehtävissä toimivia työharjoittelijoita.
Varkauden kaupungin sivistystoimi ei palkkaa henkilökohtaisia avustajia. Oppilaan tarpeen
mukaan koulunkäynninohjaajalle voidaan määrätä tietty oppilas erityisvastuulle.
Koulun ulkopuolisesta avustajapalvelusta vastaa sosiaali- ja terveystoimi. Henkilökohtainen
avustaja työskentelee vammaispalvelussa erityisen vaativan tuen tarpeessa olevan lapsen tai
nuoren avustajana. Henkilökohtaisen avustajan tehtäviin kuuluu auttaminen päivittäisissä
toiminnoissa kodissa ja kodin ulkopuolella. Tällaiset kodin ulkopuoliset toimet liittyvät usein
asioiden hoitamiseen, opiskeluun ja harrastuksiin. Tavoitteena on edistää avustettavan
edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.
Koulunkäynninohjaajan tehtävät


Työparina / tiimissä toimiminen



Oppilaan / oppilaiden ohjaaminen oppimistapahtumassa – osallistuminen opettajan
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ohella ja opettajan antamien ohjeiden mukaan oppilaan kasvatukseen ja ohjaukseen


Oppilaan henkisen kasvun tukeminen, mm. käyttäytymisen ohjaaminen, itsetunnon
vahvistaminen, itsetuntemuksen ohjaaminen, omatoimisuuden tukeminen



Osallistuminen oppilaan opetusta ja koulutyötä koskevaan suunnitteluun sekä
yhteistyöhön



Osallistuminen oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan
suunnitelman (HOJKS) tai oppimissuunnitelman laatimiseen omalta osaltaan tiimin
jäsenenä yhdessä opettajan, huoltajien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.



Oppilaan ohjaaminen, avustaminen ja tarvittaessa saattaminen koulumatkoilla ja muussa
kouluaikana tapahtuvassa liikkumisessa (mm. retket, liikuntatapahtumat ja
koulukyyditysten valvominen)



Oppilaiden ohjaaminen ja avustaminen koulupäivän omatoimisuutta vaativissa
toiminnoissa: liikkuminen, ruokailu, pukeutuminen, riisuminen, WC-käynnit ja lääkitys
(lääkityksen antamisesta oma ohjeistus / opastus asiantuntijan tai STM: n lääkehoidon
oppaan mukaisesti)



Osallistuminen sisä- ja ulkovälituntien valvontaan ja oppilaan osallistumisen tukeminen
välitunneilla tapahtuvaan toimintaan



Opetustuokioiden valmistelu: mm. opetusmateriaalin valmisteleminen, välineiden
varaaminen, huoltaminen, palauttaminen ja kopiointi



Kodin ja koulun yhteistyöhön osallistuminen



Avustaminen tiedottamisessa huoltajille, esim. pienen viestin kääntäminen oppilaan
äidinkielelle tai soittaminen oppilaan kotiin (omakielinen koulun-käynninohjaaja)



Vieraskielisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteetin tukeminen (omakielinen
koulunkäynninohjaaja)



Konsultointi kieli- ja kulttuurikysymyksissä (omakielinen koulunkäynninohjaaja)



Sivistystoimen järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana toimiminen



Sovittaessa leirikouluihin osallistuminen



Oppimisympäristöstä ja yhteisistä tiloista huolehtiminen



Lyhytaikainen opettajan sijaisena toimiminen

(Koulunkäynninohjaajana Varkauden kaupungin kouluissa 2013
Opas koulujen käyttöön)
4.6. Kasvatusohjaaja
Varkauden kouluissa on yhteensä neljä kasvatusohjaajaa tukemassa opetus- ja kasvatustyötä
0-6 luokilla. Kasvatusohjaajan työ painottuu oppilaiden yhteisöllisen hyvinvoinnin tukemiseen
sekä läsnäoloon ja yksilön kohtaamiseen kouluarjen keskellä. Työ on ensisijaisesti
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ennaltaehkäisevää. Kasvatusohjaajan työ keskittyy yhteisöllisyyden ja osallisuuden
vahvistamiseen, yksilön kasvun tukemiseen sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen.
Kasvatusohjaaja tukee koulussa luokkahenkeä ja koulun ilmapiiriä rakentavaa sekä
kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä. Kasvatusohjaaja tekee yhteistyötä kaikkien koulun
aikuisten kanssa. Kasvatusohjaaja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen
tekemällä yhteistyötä nuoriso- ja vapaa-ajan toimijoiden ja sosiaalipalveluiden kanssa.
Kasvatusohjaajan vastuut ja työnkuva voi vaihdella kouluittain ja kunnittain tarpeen mukaan.
4.7. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tuki
Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen
osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut.
Tulkitsemis-ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja
koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.
Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä.
Oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan oppilaan
opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön yhteistyönä hyödyntäen oppilaan huoltajan antamia
tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.

4.8. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
4.8.1. Soveltamisala
Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa säätelee Perusopetuslaki (628/1998). Mikäli kunta järjestää
lain mukaan toimintaa, on sitä tarjottava perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä
muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetuille
erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille (3.–9. luokkien erityisoppilaat). Jos kunta
järjestää laissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa, se saa toimintaan valtionosuutta
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti. Kunta päättää, missä
laajuudessa se toimintaa tarjoaa. Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että toimintaa
järjestetään kaikille edellä mainituille lapsiryhmille. Otettaessa lapsia aamu- ja
iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

4.8.2. Toiminnan arvot
Aamu- ja iltapäivätoiminta pohjautuu perusopetuksen arvoihin, joita ovat ihmisoikeudet, tasaarvo, demokratia, luonnon monimuotoisuus ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä
monikulttuurisuuden hyväksyminen. Toiminnan tulee perusopetuksen tavoin edistää
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yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Toiminta
perustuu vapaaehtoisuuteen ja se sijoittuu lasten vapaa-aikaan.
Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on järjestää turvallinen, monipuolinen ja
toiminnallinen iltapäivä koululaiselle välittömästi koulupäivän jälkeen. Aktiivisen toiminnan
vastapainoksi on myös mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen tutun aikuisen seurassa.
Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinoloa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ennen
ja jälkeen koulupäivän ja helpottamaan perheen ja työelämän yhteensovittamista. Toiminnan
tavoitteena on yhteistyössä lasten vanhempien ja koulun kanssa edistää lasten tasa-arvoisuutta
ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

4.8.3. Toiminnan järjestämisen periaatteet
Toiminnasta vastaa kouluissa rehtori. Toiminnan yleiset järjestelyt (järjestämisaika ja -paikka,
välipala), henkilöstö ja varsinainen toiminta (tavoitteet, viikko-ohjelma, yhteis- työ, turvallisuus)
suunnitellaan koulukohtaisesti. Osa aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajista siirtyy
iltapäiväkerhoihin oltuaan aamupäivän koulussa koulunkäynninohjaajana.
Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, sekä tukea myös
perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa rakennetaan
jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle. Tavoitteena on lasten
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen luonnollisia kasvuympäristöjä ja pedagogista
osaamista hyödyntämällä ja yhdistämällä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda
avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri, joka lisää lasten turvallisuuden tunnetta.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan keskeiset tavoitteet ovat:
kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
-

hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
eettisen kasvun tukeminen
osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen
vahvistaminen

Kunnan tulee hyväksyä aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma.
Varkauden kaupunki sitoutuu noudattamaan opetushallituksen hyväksymien perusopetuksen
aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden 2011 mukaisia tavoitteita. Varkauden kaupungin
iltapäivätoiminnassa edistetään turvallisessa ympäristössä tapahtuvaa lasten luovuuden,
sosiaalisten taitojen ja liikunnallisuuden kehittymistä. Lisäksi mahdollistetaan lapselle riittävä
lepo sekä tuetaan kodin ja koulun kanssa tehtävää kasvatustyötä. Toiminnalla ehkäistään
lasten varhaista syrjäytymistä ja edistetään tasa-arvoa virikkeellisessä toimintaympäristössä.
4.8.4 Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet
Koulutulokkaat hakevat iltapäiväkerhopaikkaa samassa yhteydessä kouluilmoittautumisen
kanssa.
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4.9. Kouluruokailu
Kouluissa oppilaille tarjotaan jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja
ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. (Perusopetuslaki 628/1998, 31§ ja Lukiolaki
629/1998, 28§.)
Kouluruokailun tavoitteet ja keskeiset periaatteet sekä kouluruokailun järjestämisessä
huomioon otettavat terveys- ja ravitsemuskasvatuksen ja tapakasvatuksen tavoitteet
tulee kuvata paikallistason opetussuunnitelmassa. Yhteinen laadintaprosessi eri
toimijoiden sekä oppilaiden ja vanhempien edustajien kanssa varmistaa yhteisen
näkemyksen kokonaisuudesta, toiminnan laadusta, ja se luo arviointipohjaa toiminnan
jatkuvalle kehittämiselle.
Kouluruokailu kirjataan osaksi koulun opetussuunnitelmaa, ja se on yhteinen
toimintaohje, jossa yhdistyvät kouluruokailun hallinto ja käytäntö sekä oppilaiden
osallisuus. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki kouluruokailun asianosaiset
keskustelevat yhdessä avoimesti ja rakentavasti koulun periaatteista,
toimintakulttuurista ja siitä, mitä periaatteilla ja sisällöllisillä tavoitteilla jokapäiväisessä
toiminnassa todella tarkoitetaan.
Opetussuunnitelmaan kirjattua ja vahvistettua kouluruokailun toiminta-ajatusta voidaan
pitää koko kouluruokailutoiminnan ohjekirjana, josta ilmenevät keskeiset ajatukset
toiminnan tarkoituksesta, sisällöstä, toimintatavoista, käytännön toteutuksesta,
arvioinnista sekä muista tärkeiksi katsotuista asioista.
Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty
ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Ruokailuhetki on oppilaalle tärkeä. Kouluruokailulla
tuetaan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailun ja koulupäivän aikana
mahdollisesti tarjottavien välipalojen järjestämisessä otetaan huomioon kouluruokailun
terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet sekä
ruokailutauon virkistystehtävä.
Joissakin kouluissa toimii ruokalatoimikunta, jossa ovat jäseninä oppilaiden, henkilökunnan,
vanhempien, kouluterveydenhuollon ja ruokailun järjestäjän edustajat. Oppilaat osallistuvat
kouluruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja
kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta oppilaan
yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa. Koulut
tiedottavat huoltajille kouluruokailun ja välipalan järjestämisestä.
Kouluruokailu
• Kouluruokaa valmistetaan suositusten mukaan.
• Ruokailijoita ohjataan terveellisiin valintoihin ja kannustetaan maistamaan
ennakkoluulottomasti erilaisia ruokia.
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• Kouluruokaa valmistetaan mahdollisimman pitkälle kotimaisista raaka-aineista ja
lähituotteista.
• Ruokailutilanteessa ruokailusta vastaava henkilöstö toimii oheiskasvattajana.
• Ajoittain tehdään asiakastyytyväisyyskyselyjä ja pyritään kehittämään toimintaa
asiakaslähtöisesti.
• kouluruokailu on sekä terveys- että tapakasvatusta → ohjattu ruokailu, riittävästi
ohjaajia
• viihtyisä ja kiireetön ympäristö
• yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen (erityisruokavaliot, allergiat)
• terveydenhoitaja tai lääkärintodistuksen mukaan valmistetaan oppilaiden
erityisruokavaliot jotka tarkistetaan vuosittain
(Keski-Savon OPS2016)
Lisäaineistoa: (Opetushallitus: Kouluruokailun käsikirja, Laatueväitä koulutyöhön
2007)

4.10. Koulukuljetukset
Varkauden esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet on koottu
erilliseksi Keski-Savon koulukuljetusoppaaksi.
Oppaan tarkoituksena on parantaa esiopetuksen oppilaiden ja peruskoululaisten kuljetusten
turvallisuutta sekä antaa yhteiset toimintamallit Keski-Savon alueen päiväkodeille, kouluille,
koulukuljettajille, huoltajille ja oppilaille. Opas on yhteinen Keski-Savon alueella, mutta
kuntakohtaisia käytäntöjä on jokaisella kunnalla oikeus oppaassa soveltaa.
Oppaassa esitellään periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään maksuton koulukuljetus,
kerrotaan kuljetusten järjestämisestä käytännössä sekä annetaan ohjeita kuljetusten aikaiseen
käyttäytymiseen ja poikkeavien tilanteiden varalta. Koulukuljetuksesta päätetään
perusopetuslain 32 §:n mukaan ja kunnan sivistyslautakunnan hyväksymien esi- ja
perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevien periaatteiden mukaisesti.
Koulukuljetusopas on periaatteineen käytössä seuraavilla kunnilla; Varkaus, Pieksämäki,
Leppävirta, Heinävesi ja Joroinen.
Kunta järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen lähikouluun ja lapsen kotia lähimpänä
olevaan esiopetuspaikkaan huoltajan hakemuksen perusteella. Lähikoulu määritellään
sivistystoimen hallinnossa väestörekisterin perusteella kunkin tulevan perusopetuksen
ensimmäisen luokan ja lukuvuoden aikana oman kunnan alueella sekä kuntaan muuttavan
oppilaan osalta.
Erityisluokkien ja perusopetuksen yhteisesti järjestettyjen pienluokkien sekä Ruotsinkielisen
koulun oppilasalue on koko Varkauden kaupunki ja oppilaille koulukuljetukset järjestetään
samojen periaatteiden ja perusopetuslain mukaisesti kuin yleisopetuksen oppilaidenkin
kuljetukset. Erityisoppilaiden kohdalla kokonaisuus huomioiden voi olla perusteltua, että kuljetus
myönnetään, vaikka kilometrirajat eivät täyttyisikään.
Musiikki- ja englantipainotteisille luokille ei järjestetä maksuttomia koulukuljetuksia, ellei
kyseessä ole oppilaan ensisijainen koulu.
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Jos oppilaalle on myönnetty hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun (ns.
toissijaiseen kouluun), kuljetuksia ei järjestetä eikä korvata.
Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle, vaan oppilaan tulee varautua siihen, että
hän kulkee osan koulumatkasta itse. Kuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkisilla
kulkuneuvoilla.

4.11. Kerhotoiminta

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 47 §:ssä ja Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014 –asiakirjassa määriteltyä perusopetuksen yhteydessä
oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista
harrastustoimintaa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet kirjataan paikalliseen
opetussuunnitemaan ja koulun vuosittaiseen lukuvuosisuunnitelmaan.
-

on tavoitteellista toimintaa, jolla luodaan perustaa säännölliselle harrastamiselle ja hyville
sosiaalisille suhteille sekä tuetaan kodin ja koulun kasvatustehtävää
on oppilaalle vapaaehtoista harrastustoimintaa, jonka lähtökohtana ovat lapsilähtöisyys,
osallisuus, innostavuus ja elämyksellisyys
ennaltaehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä
tarjoaa monipuolista toimintaa sekä myönteistä vuorovaikutusta aikuisten ja toisten
lasten kanssa

Kerhotoiminnan tavoitteet
-

kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen
kasvamiseen
mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen
luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen
lasten ja nuorten kannustaminen oman kulttuurin tuottamiseen
mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen
harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen
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4.12. Nuorisopalveluiden rooli oppilashuoltotyössä


Nuorisopalvelut toimivat tiedon välittäjänä nuoren tilanteesta nuoren oman/
vapaa-ajan näkökulmasta. Tiedon välittäminen voi olla nuoren näkökulman
esille tuomista, tiedon täydentämistä tai prosessin käynnistämiseen pyrkivää.



Nuorisopalvelut toimivat kokonaisvaltaisesti nuoren oman/ vapaa-ajan
ammatillisena tukena yhteistyössä koulun ja tarpeenmukaisen
psykososiaalisen verkoston kanssa.



Nuorisopalvelujen mahdollisuudet vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen
tuottajana/ mahdollistajana huomioidaan opetussuunnitelmien laadinnassa ja
toteutuksessa.



Erityisnuorisotyö järjestää oppilaiden hyvinvointia tukevaa pienryhmätoimintaa
pääsääntöisesti yläkoululaisille yhteistyössä myös kansallisen nuorisoalan
toimijan kanssa. Osa toiminnasta tapahtuu kouluajalla, osa nuorten omalla
vapaa-ajalla.




Erityisnuorisotyö on mukana yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.
Kriisitilanteissa nuorisopalvelujen henkilöstö tekee yhteistyötä eri
viranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa (mm. SPR:n henkisen tuen
ryhmä, Rikosuhripäivystys, ev.lut. seurakunta), tarvittaessa järjestetään
mahdollisuus kokoontua nuorten vapaa-ajalla saamaan apua ja tukea sekä
tapaamaan nuorisoalan toimijoiden lisäksi muuta ammattiverkostoa.



Lasten ja nuorten osallisuutta sekä vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan
oppilaskuntayhteistyöllä, lastenparlamentti Warpasten ja nuorisovaltuusto Wanuvan
kautta.



Nuorisopalvelut on mukana luomassa sisältöä valtakunnallisilla koulujen
mediakasvatusviikolla seitsemäsluokkalaisille. viikon tavoitteena on kehittää lasten ja
nuorten mediataitoja (kirjattu kulttuurikasvatussuunnitelmaan)



Nuorisopalvelut on mukana seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyksessä.



Nuorisopalvelut on mukana järjestämässä kokemusoppimiseen perustuvaa Camera
obscura –toimintamallia joka on tarkoitettu 12–17-vuotiaille. Arvo- ja terveyskasvatussekä tunne- ja selviytymistaidot -ohjelman ytimessä on itsetuntemuksen ja
omanarvontunnon vahvistaminen sekä omien arvojen, tunteiden ja vahvuuksien
tunnistaminen. Toimintamalli soveltuu hyvin yhteisöllisen oppilashuollon,
mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön sekä sosiaalisen vahvistamisen
välineeksi.



www.Po1nt.fi -nuorten portaali toimii koko Savon alueella ja Varkaus on portaalissa
mukana. Po1nt toimii nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskanavana
verkkoympäristössä. Ajantasaisen tiedon lisäksi portaali tarjoaa mm. kysy/vastaa
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palvelun, joka on kaikkien käytettävissä. Waltterin koulu on yhdyskouluna Po1ntin
uudessa kehittämishankkeessa (Po1nt on Chat).


9-kortti on peruskoulun 9.-luokkalaisille suunnattu hyvinvointia edistävien palvelujen
etukortti. Kortilla saa erilaisia alennuksia harrastustoimintaan liittyvistä materiaaleista ja
jopa ilmaiskäyntejä kulttuurin ja liikunnan kohteisiin.
9-kortti jaetaan kaikille varkautelaisille 9.-luokkalaisille ja se on voimassa lukuvuoden.
Kortti jaetaan koulun kautta eikä sen saaminen maksa oppilaalle.
9-kortti on henkilökohtainen, edun saa korttia näyttämällä ja se on voimassa vain vapaaaikana eli ei esimerkiksi koulujen retkillä.

4.13. Muut yhteistyötahot
Oppilashuollollista yhteistyötä voidaan tehdä lisäksi muiden sidosryhmien kanssa.
Varkauden ev.lut. seurakunta järjestää elokuussa lukuvuosittain seitsemäsluokkalaisten
ryhmäytymispäivät.
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5. KOULUTERVEYDENHUOLTO
Oppilasta tukeva yhteisöllinen koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön
jäsenten ja asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Koulu tekee yhteistyötä
esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan, muiden perusopetusta antavien koulujen, jatkoopintoja tarjoavien oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden lasten kasvua ja
kehitystä tukevien toimijoiden kanssa. Oppilashuollon toimijat tekevät tarvittaessa yhteistyötä
myös Varkauden kaupungin palvelualojen sekä järjestöjen ja yksityisten palveluntarjoajien
kanssa.

5.1. Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä
ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti
koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä.
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338#Pidp450100976
5.1.1. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat








Oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,
vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen,
oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen
sekä
pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon
toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistäminen ja seuranta
suun terveydenhuolto
oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

5.1.2. Määräaikaiset terveystarkastukset ja terveysneuvonta
Koko ikäluokan kattavat terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan
rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Tarkastuksissa
arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa suhteessa ikään
ja kehitysvaiheeseen ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia
uhkaavat tekijät.
Kouluterveydenhuollon henkilöstö, kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit, ovat avainasemassa
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ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja tuen tarjoamisessa. Kouluterveydenhuoltoon
kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat
laajoja. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.
5.1.3. Laajat terveystarkastukset
Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan
terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan
mukaan. Tarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä opettajan arvio oppilaan
selviytymisestä koulussa ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden oppilashuollon toimijoiden
kanssa. Terveyden edistämisen lisäksi tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarpeet ja järjestää tarvittava tuki sekä
seurata tilanteen edistymistä yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti.
Terveystarkastuksia voidaan tehdä yksilöllisen tarpeen mukaan myös muina ajankohtina ja
muille ryhmille. Tarkastuksista poisjäävien tuen tarve selvitetään, koska tiedetään, että
tarkastuksista poisjääneiden riski syrjäytymiseen on suurempi kuin niihin osallistuneilla. Tuen
tarvetta voidaan selvittää esimerkiksi ottamalla yhteyttä perheeseen tai järjestämällä kotikäynti.
Terveystarkastuksissa kerätään anonyymiä tietoa luokan ja koulun hyvinvointitilanteesta. Tätä
tietoa hyödynnetään oppilashuollon yhteisöllisten toimenpiteiden suunnitteluun, oppilashuollon
toimintasuunnitelman laadintaan ja kuntatason suunnittelutyöhön.
5.1.4. Kouluterveydenhuollon vastaanotot
Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen
mukaisesti. Kouluterveydenhuollon tärkeä työmuoto ovat avoimet vastaanotot, joille oppilaat
voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista.
5.1.5. Kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin
edistäminen
Kouluterveydenhuolto tarkastaa kouluyhteisön ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden
yhteistyössä monien muiden tahojen kanssa joka kolmas vuosi. Tarkastuksessa todettujen
puutteiden korjaamista seurataan vuosittain. Kouluterveydenhuolto on mukana laatimassa
koulun oppilashuollon suunnitelmaa ja siihen sisältyviä erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden
toimintamalleja.
5.1.6. Yhteistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa
Kouluterveydenhuolto on osa koulujen moniammatillista oppilashuoltoa. Se tekee kiinteää
yhteistyötä opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa sekä yhteisön hyvinvoinnin
edistämisen, ennaltaehkäisyn, terveystarkastusten että yksilöllisen tuen järjestämisen osa
alueilla. Tietojen siirto tapahtuu salassapitosäännöksiä noudattaen.
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5.2. Suun terveydenhoito
Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat myös koululaisten suun terveydenhuoltopalvelut. Suun
terveystarkastuksia järjestetään koko ikäluokan kattavina määräaikaistarkastuksina sekä
yksilölliseen tarpeeseen perustuvina terveystarkastuksina. Tarkastuksissa selvitetään suun
terveydentila, kehitys ja hoidon tarve ja tehdään tarvittaessa henkilökohtainen
terveyssuunnitelma. Suun terveydenhuoltoon sisältyy suun terveyden edistäminen sekä
koululaisten suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito. Lapselle, jolla on erityinen riski
sairastua suun sairauksiin, on järjestettävä tehostettu ehkäisevä suun terveydenhuolto ja
yksilöllisesti määritellyt terveystarkastukset. Kunnan on järjestettävä oppilaalle suun
terveystarkastus ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla. (Finlex 2009.)
Kaikilla tarkastuskäynneillä selvitetään suun terveydentila sekä hampaiston ja
purennan kehitys. Hoidon tarve arvioidaan ja tehdään jokaiselle henkilökohtainen
terveys- ja hoitosuunnitelma seuraavaan ikäluokkatarkastukseen saakka (STM 2009).
Mikäli vanhemmat eivät ole mukana tarkastuksessa, annetaan kotiin kirjallinen tiedote
hampaiston terveydentilasta sekä hoitosuosituksista sekä seuraavasta tarkastus- tai
hoitoajasta.
Asetus (tullut voimaan 1.1.2011) neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta määrittää suun terveydenhuollon velvoitteet:
8§ Suun terveydenhuollon terveystarkastusten sisältö







järjestetään koko ikäluokan kattavina määräaikaistarkastuksina sekä yksiölliseen
tarpeeseen perustuvina terveystarkastuksina
tarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, kehitys ja hoidon tarve ja tehdään
tarvittaessa henkilökohtainen terveyssuunnitelma
o lasta odottavan perheen suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvioi suun
terveydenhuollon ammattihenkilö haastattelulla tai tarvittaessa muilla
menetelmillä
alle kouluikäisille järjestetään suuhygienistin tai hammashoitajan tekemiä suun
terveystarkastuksia ja tarpeen mukaisesti hammaslääkärin tutkimuksia
oppilaalle tehtävät suun määräaikaistarkastukset sisältävät suuhygienistin ja tarpeen
mukaiset hammaslääkärin terveystarkastukset, mukaan lukien erikoisalakohtaiset suun
tutkimukset
lapselle jolla on erityinen riski sairastua suun sairauksiin, on järjestettävä tehostettu
ehkäisevä suun terveydenhoito ja yksilöllisesti määritellyt terveystarkastukset

10§ Määräaikaiset suun terveystarkastukset





lasta odottavalle perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio
1 -tai 2- vuotias, 3- tai 4- vuotias, 5- tai 6- vuotias
koululaiset: 1. luokka, 5. luokka ja 8. luokka
opiskelijat: vähintään 1. kerran opiskeluaikana

Ajanvaraus
Oppilaiden / heidän huoltajien toivotaan ottavan suoraan yhteyttä suun
terveydenhoitoon liittyvissä asioissa hammashoitolan ajanvaraukseen, puh. 0175796500 ma-pe klo 10-16. Hoitoajan peruutuksen voi tehdä puhelimitse 24 h/ vrk puh.
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017-5796500 jättämällä vastaajapalveluun viestin. Yli 18-vuotiaille emme lähetä uutta
aikaa, vaan uusi aika on varattava itse. Internetin kautta osoitteessa www.varkaus.fi/
Kansalaisen terveyspalvelu voi kutsukirjeen pohjalta varata ajan 17-vuotiaan
tarkastukseen suuhygienistille sekä 18 vuotta täyttäneet voivat käydä tarkastamassa
jo varattua hammaslääkäriaikaa, sekä varata, siirtää tai perua ajan suuhygienistille.
Kiireellinen hammashoito
Välitöntä ensiapua tarvitseville on järjestetty päivystys. Päivystykseen kuuluvat
hammastapaturmat: hammas lohjennut, heiluva tai irti (mikäli kokonainen hammas on
irronnut, olisi se hyvä säilyttää suussa tai maidossa ennen hammashoitolaan tuloa)
hammassärky, kipu, turvotus, oikomiskojeen aiheuttama kipu. Viikonloppuisin ja
arkipyhinä, sekä virka-ajan jälkeen päivystys on järjestetty Kuopiossa.
Tarkastukset
Määräaikaistarkastuksissa tehdään suun tutkimus, joka sisältää suu- ja hammassairauksien
määrityksen sekä kariesriskin ja purentavirheen pahenemisen määrittelyn yksilöllisesti. Mikäli
lapsella on kohonnut kariesriski, hänet kutsutaan tiheämmin (noin 6-12 kk välein)
kontrollikäynnille joko suuhygienistille tai hammashoitajalle, jossa käydään läpi tarkastuksessa
määritellyt tavoitteet ja tehdään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Mikäli lapsella on kariesta,
hänet ohjataan hoitoon hammaslääkärille. Mikäli lapsella havaitaan purentavirheitä tai muuta
erikoishoidon tarvetta, hänet ohjataan hoitoon erikoishammaslääkärille tai erikoissairaanhoitoon
KYSiin.
•1. lk, syksy; vastaanottajana hammaslääkäri
-sisältö: harjaus (oman vastuu korostaminen), ravinto, fluori, xylitoli
•3. lk, syksy;vastaanottajana suuhygienisti
-sisältö: hampaiston vaihdunta/purenta, muuten kuten edellä
•5. lk, kevät;vastaanottajana suuhygienisti
-sisältö: kuten edellä, lankausopetus tarvittaessa
•8. lk; kevät; vastaanottajana hammaslääkäri
-sisältö: kuten edellä, lisäksi tupakka-info
Lisäksi järjestetään alakouluissa vuosittain 2 luokille harjausopetusta. Yläkoulujen kanssa
tehdään tarvittaessa yhteistyötä/ opastusta, mm. ”Yläkoululaisten suun hoidon oppaan”tehtävien käytöstä opetuksessa. 7 luokille järjestetään suuhygienistin pitämät
neuvontatilaisuudet mm. tupakan ja nuuskan käytön vaikutuksista ym. kaikilla yläkouluilla.
Kouluikäisten kohdalla asetuksen mukaiset määräaikaistarkastukset toteutuvat.
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6. OPPILASHUOLLON MONIALAISET TUKITOIMET
6.1. Oppilashuollon kuraattoripalvelut
Perusopetuslaki (628/1998) velvoittaa opetuksen järjestäjää kantamaan vastuun oppilaiden
tuen saamisesta. Kunnan tulee järjestää esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan
opetuksen oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja
oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja
poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Tätä tehtävää varten
kunnassa voi olla koulupsykologin ja koulukuraattorin virkoja. Oppilas- ja
opiskelijahuoltolaki (30.12.2013/1287)7§ määrittelevät koulupsykologin ja -kuraattorin työtä.
Varkaudessa koulukuraattorit kuuluvat hallinnollisesti psykososiaalisiin palveluihin,
perhetyönyksikköön.
Koulukuraattori oppilaan apuna:
Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita koulunkäynnin onnistumiseksi. Hän on henkisen ja
sosiaalisen kasvun sekä jaksamisen tukihenkilö koulussa. Koulukuraattorin kanssa voi miettiä
mm. ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana oppilaalla ilmenee vaikeuksia:
● Opiskeluun ja koulunkäymiseen liittyvissä asioissa
● Kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa
● Vapaa-aikaa ja harrastuksiin liittyvissä asioissa
Koulukuraattori toimii tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja on mukana koulun
oppilashuollollisessa ja moniammatillisessa työssä sekä ohjaa tarvittaessa oppilaan koulun
ulkopuolisten tukipalvelujen piiriin.
Oppilas voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai tulla vanhemman/ huoltajan,
opettajan, terveydenhoitajan tai muun tahon suosittelemana kuraattorille. Kuraattorin
vastaanotolla käynnistä oppilas saa tarvittaessa allekirjoitetun todisteen, mikäli käynti aiheuttaa
poissaoloja tunnilta.

6.2. Oppilashuolto ja lastensuojelu
Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön,
tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.
Lastensuojelutyön tarkoituksena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia.
Lastensuojelutyöllä tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta
vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tällä työllä pyritään ehkäisemään
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lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin.
Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa otetaan ensisijaisesti
huomioon lapsen etu.
Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua
omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä
eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi
päivähoito, neuvola, koulu ja nuorisotyö.
Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä.
Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien
päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori
voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä
koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.
Lastensuojelulain 25 §:ssä säädetään ilmoitusvelvollisuudesta.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä viranomaisia, jotka työssään toimivat lasten, nuorten ja
perheiden parissa. Jokaisella koulun henkilökuntaan kuuluvalla on siis velvollisuus tehdä
viipymättä lastensuojeluilmoitus salassapidon estämättä, jos he tehtävässään ovat saaneet
tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma
käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvitystä. Lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus
sivuuttaa muussa lainsäädännössä säädetyn salassapidon.
Lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuus (25 §).
Kaikilla lastensuojelulain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla henkilöillä, joilla on velvollisuus
lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä
ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä
lapseen kohdistunutta rikoslain (39/1889) 20 luvussa rangaistavaksi säädettyä seksuaalirikosta.

6.3. Oppilashuollon psykologipalvelut
Koulu järjestää koulupsykologipalvelut ja Varkauden kaupungin kanssa yhteistyössä
koulukuraattoripalveluita, jotka antavat tukea ja ohjausta koulunkäyntiin ja oppilaiden
kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseen ja poistamiseen.
Palveluilla edistetään myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä.
Psykososiaalisen oppilashuollon tehtävänä on auttaa ja tukea oppilaita ja heidän perheitään
erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa yhteistyössä vanhempien
kanssa ja heidän luvallaan. Työn tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ongelmien syntyä ja
vaikeutumista varhaisella auttamisella. Työ on moniammatillista työtä, jossa lapsen ja perheen
tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.
Koulussa työskentelevään psykologiin voi ottaa yhteyttä, jos jokin lapsen tai nuoren elämään tai
koulunkäyntiin liittyvä asia askarruttaa tai huolestuttaa. Koulupsykologi ja koulukuraattori
työskentelevät osana koulujen oppilashuoltoa ja kuuluvat koulun oppilas- ja
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opiskelijahuoltoryhmään.
Koulupsykologi ja koulukuraattori tekevät yhteistyötä myös muiden lapsia
ja nuoria auttavien viranomaisten kanssa.
Perusopetus: koulupsykologi ja koulukuraattori
Oppilashuollossa voidaan käyttää nimitystä oppilashuollon psykologi.
Sosiaalityöntekijät osallistuvat koulujen oppilashuoltoryhmiin mahdollisuuksien mukaan. He ovat
sosiaalityön asiantuntijoita oppilashuoltoryhmissä.

6.4. Lasten ja nuorten keskus Nikula
Nikula on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelu, jonka tehtävä on
tukea lapsiperheitä ja nuoria erilaisissa elämäntilanteissa.
Työmuodot
· ohjaus ja neuvonta lasten kasvatukseen, vanhemmuuteen ja perheeseen liittyvissä
kysymyksissä
· lasten kehitykseen ja tunne-elämään liittyvät tutkimukset
· lasten oppimisvaikeuksiin liittyvät tutkimukset ja kuntoutus
· lasten yksilöpsykoterapia (rajoitetusti)
· pari- ja perhesuhteisiin liittyvien ristiriitojen selvittely ja hoito
· perheen vuorovaikutuspulmiin liittyvä selvittely ja hoito
· erilaiset vertaisryhmät aikuisille ja lapsille sekä ryhmäpsykoterapia lapsille
· työnohjaus ja konsultaatio lasten ja lapsiperheiden parissa työskenteleville
Tarvittaessa tehdään yhteistyötä opettajan, päiväkodin työntekijän, sosiaalityöntekijän,
terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Yhteistyön tapa suunnitellaan yhdessä perheen kanssa.
Perhe on mukana yhteistyöneuvotteluissa.
6.5. Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikka, KYS, Kuopio
Lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköissä tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa alle 18-vuotiaita.
Nuorisopsykiatria tarjoaa hoitopalveluita 20 ikävuoteen ja kuntoutuspalveluita 22 ikävuoteen
asti. Tutkimuksen ja hoidon tavoitteena on löytää ne avaintekijät - biologiset, psykologiset tai
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sosiaaliset -, joihin vaikuttamalla kielteinen kehityssuunta voidaan kääntää myönteiseksi.
Hoidon kulmakivi on yhteistyö lasten ja nuorten perheiden ja heidän lähiverkostojensa kanssa.
Usein hoito koostuu eri hoitomuotojen yhdistelmästä.
Esimerkiksi yksilöpsykoterapialla pyritään tutustumaan lapsen ja nuoren mielensisäiseen
maailmaan, perheterapialla perheen vuorovaikutukseen ja lääkehoidolla lievittämään oireita.
Erilaisissa ryhmissä (kuvataide, liikunta, musiikki, keskustelu) lapsen, nuoret ja heidän
vanhempansa voivat tavata muita vastaavassa tilanteessa olevia ja löytää uusia näkökulmia ja
ilmaisukeinoja. Myös hoito lapsen kotona on mahdollista.
Lasten tavallisimpia psyykkisiä häiriöitä ovat varhaislapsuuden vuorovaikutuksen häiriöt ja
kehitysviiveet, masennus ja käytöshäiriöt, oppimishäiriöt sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden
häiriöt. Nuoruusikäisten keskeisiä häiriöryhmiä ovat ahdistuneisuushäiriöt, erilaiset
masennustilat, syömishäiriöt ja ihmissuhdevaikeudet.

6.6. Nuorten päihde- ja mielenterveystyö
Nuorten päihde- ja mielenterveystyö on osa oppilashuoltoa. Yläkoululla toimii koulupsyykkari.
Koulun ulkopuolella sitä toteuttavat pääsääntöisesti psykiatriset sairaanhoitajat. Psykiatristen
sairaanhoitajien työskentely oppilashuollossa on asiakastyötä, konsultaatiotyöskentelyä sekä
ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä.
Psykiatriset sairaanhoitajat tukevat alle 18-vuotiaita oppilaita ja heidän perheitään päihteiden
käyttöön ja mielenterveyteen liittyvissä huolissa. Yhteyttä voi ottaa sairaanhoitajiin oppilas itse
tai vanhemmat silloin, kun herää huolta alle 18-vuotiaan nuoren mielenterveydestä tai
päihdekäyttäytymisestä. Aloitteen voi tehdä myös nuoren opettaja tai kouluterveydenhoitaja,
tällöin aloitteesta tulee olla tieto nuorella itsellään sekä hänen huoltajillaan.
Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee myös ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä
yhteistyötä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien viranomaisten kanssa.
Oppilashuolto palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.
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7. LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT

7.1. Lasten ja nuorten mielenterveystiimit / Nikula
Lasten mt-tiimi palvelee alle kouluikäisiä ja alakouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Nuorten
mt-tiimin asiakkaiksi voivat hakeutua yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat alle 20-vuotiaat nuoret
ja heidän perheensä. Vastaanotolle hakeudutaan ottamalla yhteyttä puhelimitse, p. 017
5795427. Asiakkaaksi voi ohjautua myös viranomaisen ohjauksella. Käyntiaika pyritään
järjestämään mahdollisimman pian, ei kuitenkaan päivystyksellisesti.
Lasten ja nuorten mt-tiimeihin voi ottaa yhteyttä, kun on huolta lapsen / nuoren
mielenterveydestä, esim:


masennuksesta ja ahdistuneisuudesta



pelko- ja pakko-oireista



komplisoituneesta tarkkaavaisuus- ja keskittymisongelmasta



traumaperäisistä psyykkisistä oireista

Lapsen / nuoren tilannetta selvitellään selvittelykäynneillä, minkä jälkeen laaditaan yhdessä
perheen kanssa hoitosuunnitelma. Tarvittaessa ohjataan lapsi / nuori perheineen esim.
erikoissairaanhoitoon.
Lasten ja nuorten keskus Nikula vastaa varkautelaisten lasten ja nuorten
mielenterveyspalveluista, kasvatus- ja perheneuvonnasta, sekä oppilashuollon psykologi- ja
psyykkaripalveluista. Yksikön perustehtäviin kuuluu lasten, nuorten ja perheiden myönteisen
kasvun ja kehityksen edistäminen antamalla moniammatillista asiantuntija-apua yksilöllisen ja
perhekeskeisen tutkimuksen, hoidon ja verkostoyhteistyön keinoin. Toiminta-ajatuksena on
lapsen, nuoren ja perheen ihmissuhteissa ja psyykkis-sosiaalisessa hyvinvoinnissa esiintyvien
vaikeuksien ja häiriöiden helpottaminen psykologisin, sosiaalisin ja lääketieteellisin
menetelmin.
Nikulaan voi hakeutua ilman lähetettä, ottamalla itse yhteyttä numeroon 017-5795427 /
osastonsihteeri. Myös ohjaavat tahot voivat tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä puhelimitse.
Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Työryhmään kuuluu erikoislääkäreitä,
psykologeja, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, toimintaterapeutti sekä osastonsihteeri.
Lasten ja nuorten keskus Nikula sijaitsee Varkauden kaupungintalolla, D-siivessä;
Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus.

7.2. Kasvatus- ja perheneuvonta
Lasten ja nuorten keskus Nikulan perheneuvonnan tiimi tarjoaa palveluja lapsen kasvun ja
kehityksen sekä vanhemmuuden tukemiseksi. Tavoitteena on parantaa perheen hyvinvointia
sekä lapsen ja vanhemman välisen suhteen toimivuutta.
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Perheneuvontaan voi hakeutua


jos toivoo tukea lasten kasvatukseen, vanhempana toimimiseen ja perhesuhteiden
toimivuuteen


jos on huoli lapsen kehityksen etenemisestä ja/tai taitotasosta, keskittymisestä,
käytöksestä, lieväasteisesta psyykkisestä oireilusta (mm. pelot, jännittäminen, mielialan
mataluus).


jos elämäntilanteessa on tapahtunut muutoksia, esim. ero, sairastuminen, läheisen
menetys
Työskentely sisältää ohjausta ja neuvontaa, vanhempien kanssa käytäviä keskusteluja,
selvittelyjä ja tutkimuksia, tukikäyntejä ja terapeuttista työskentelyä (yksilö- ja perheterapeuttiset
käynnit). Käytettävissä ovat myös lääkäripalvelut: lastenneurologi ja lastenpsykiatri.
Annamme asiantuntija-apua ja teemme yhteistyötä perusterveydenhuollon (esim.
lastenneuvolan, puheterapeutin, toimintaterapeutin), koulujen ja päivähoidon, perhepalvelujen
ja erikoissairaanhoidon kanssa.
Tarjoamme perheasioiden sovittelua vanhemmille mahdollisuutena sopia lapseen liittyvistä
asioista lapsen parhaaksi. Vanhemmat voivat hakeutua perheasioiden sovitteluun jo
harkitessaan eroa, eroprosessin aikana tai eron
jälkeen.
Järjestämme myös erilaista ryhmätoimintaa monialaisen yhteistyöverkoston kanssa, muun
muassa Huomaa lapsi-ryhmät perheille, joilla on päihteiden tai eron aiheuttamaa pulmaa,
lasten sururyhmä, ryhmiä lapsille, joilla on tunteiden ja käytöksen hallinnan pulmaa.
Hoito räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa kunkin perheen tarpeiden mukaiseksi.
Perheneuvontaa annetaan lasten ja nuorten keskus Nikulassa, osoite Ahlströminkatu 6, D-siipi,
78250 Varkaus
Vanhemmat voivat itse ottaa yhteyttä Nikulan toimistoon ma-pe klo 8.00 -11.00 puh. 017-579
5427.

7.3. Oppilashuollon psykologi- ja psyykkaripalvelut
Varkaudessa työskentelee tällä hetkellä kaksi oppilashuollon psykologia, jotka toimivat kaikilla
esi- ja perusopetuksen luokka-asteilla. Oppilashuollon psykologeilla on omat vastuukoulunsa.
Psykiatrisen sairaanhoitajan eli psyykkarin palvelut ovat käytettävissä 7.-9. luokkalaisille.
Psykologit ja psyykkari työskentelevät sekä kouluilla että lasten ja nuorten keskus Nikulan
tiloissa, ja heidät tavoittaa parhaiten joko puhelimitse tai Wilman kautta.
7.3.1. Oppilashuollon psykologin tehtävät
Työn tavoitteena on


lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja
tukeminen.
57



koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen.

Oppilashuollon psykologin työhön kuuluu


oppilashuoltotyö osana monialaista oppilashuoltoryhmää, jossa psykologin tehtävänä on
antaa konsultaatiota ja tehdä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa.


selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai
oppimisessa esiin tulevia pulmia psykologisten tutkimusten kautta. Näiden perusteella
suositellaan sekä suunnitellaan tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä yhdessä perheen ja
opettajien kanssa.


neuvonnan, ohjauksen sekä keskustelutuen tarjoaminen oppilaille ja heidän
perheilleen lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä
kysymyksissä.


muihin tarvittaviin palveluihin ohjaamista (mm. perheneuvonta, mielenterveystyö,
lapsiperheiden sosiaalityö)
Oppilashuollon psykologin asiakkaaksi


ohjaudutaan usein opettajan tai koulun muun työntekijän kautta oppilaan ja/tai
vanhemman suostumuksella


voi hakeutua myös oppilas ja/tai vanhempi itse



opettajat ja muut koulun työntekijät voivat aina tarvittaessa konsultoida psykologia
oman työnsä tueksi
7.3.2. Psyykkarin tehtävät
Psyykkarin työn tavoitteena on varhaisen tuen tarjoaminen nuorten mielenterveyteen ja mielen
hyvinvointiin liittyvissä pulmissa ja ongelmissa.
Työhön kuuluu:


tuen tarpeen arviointia, neuvontaa, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja
tarvittaessa ohjausta jatkohoitoon


nuoren tukikäyntejä sekä tarvittaessa vanhempien/perheen tapaamisia, yhteydenpitoa
vanhempiin ja tarvittaviin yhteistyötahoihin


tarvittaessa oppilashuoltotyöhön osallistumista, konsultatiivisen tuen antamista ja
yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa sekä luokissa oppitunneille osallistumista


mahdollisuuksien mukaan mielenterveyteen liittyvien akuutteihin kriisitilanteisiin
vastaamista koululla
Oppilas voi ohjautua psyykkarin vastaanotolle koulun aikuisen ohjaamana tai oppilas ja /tai
vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan.
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8. VAIKEUKSISSA OLEVAN OPPILAAN TUNNISTAMINEN

8.1. Oppilaan mielenterveys
Mielenterveys ja fyysinen terveys kulkevat käsi kädessä ja vaikuttavat toisiinsa. Mielenterveys
on olennaista niin ihmisen hyvinvoinnin kuin toimintakyvynkin kannalta. Mielenterveys luo
perustaa nauttia elämästä, tuntea elämä mielekkääksi ja kokea itsensä arvostetuksi yhteisön
jäseneksi.
Hyvää mielenterveyttä tukevat:


Kyky ihmissuhteisiin, toisista välittäminen ja rakkaus



Kyky ja halu vuorovaikutukseen ja tunteiden ilmaisemiseen



Kyky työntekoon, sosiaaliseen osallistumiseen ja asianmukaiseen oman edun
valvontaan


Vaikeuksien kohdatessa keinoja niiden voittamiseksi



Ahdistuksen riittävä hallinta, menetysten kohtaaminen ja valmius elämän
muutoksiin


Todellisuudentaju, jotta osaa erottaa oman ajatusmaailman ja ulkoisen
todellisuuden vaikeissakin elämäntilanteissa ja stressissä


Sosiaalinen itsenäisyys, identiteetti ja yksilöllinen luovuus



Elämän merkityksellisyyden kokeminen

Mielenterveyden häiriö on yleisnimike erilaisille psykiatrisille häiriöille. Ne ovat oireyhtymiä,
joissa on kliinisesti merkitseviä psyykkisiä oireita, joihin liittyy kärsimystä tai haittaa.
Vakavimmat mielenterveyden häiriöt aiheuttavat subjektiivista kärsimystä sekä toimintakyvyn ja
elämänlaadun heikkenemistä.
Mielenterveyden häiriöksi ei lueta tavanomaisia reaktioita, jotka liittyvät arkielämään, kuten
normaali surureaktio menetystilanteessa. Reaktioita normaaleihin elämän vastoinkäymisiin ei
pidä nähdä sairautena. Myöskään voimakas ristiriita, esimerkiksi vakaumuksessa tai
mielipiteissä, yksilön ja muiden ihmisten välillä ei ole peruste mielenterveyshäiriön
diagnosoinnille.
Mielenterveyden järkkyessä on kuitenkin tärkeää, että mahdollinen häiriö tunnistetaan ja että
siihen saadaan sopivaa hoitoa. Mielenterveyden häiriöissä on kyse useiden tekijöiden
summasta. Usein jokin stressitekijä lopulta laukaisee häiriön, jonka puhkeamiselle muut tekijät
ovat jo aiemmin luoneet pohjaa.
Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ilmenevät useasti käytöksessä tapahtuvina
muutoksina. Oirehdinta saattaa olla sisäänpäin kääntynyttä ja/tai purkautua ulos ns.
käytöshäiriöinä; kuten levottomuutena, koulunkäynnin mitätöintinä, koulusta poisjäämisenä ja
aggressiivisena käytöksenä.
Lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä ovat
 ahdistus

ja ahdistuneisuushäiriöt
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 masennusoireilu

ja masennustilat

 syömishäiriöt
 Aktiivisuuden

ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)

 Käytöshäiriöt
 Psykoosit

8.2. Ahdistus ja ahdistuneisuushäiriöt
Ohimenevä ahdistus on tavallista nuorilla. Häiriöstä on kyse silloin, kun ahdistuneisuudesta
aiheutuu selvää toiminnallista haittaa tai kärsimystä. Ahdistuneisuus voi ilmetä monenlaisina
häiriöinä, kuten
 Sosiaalisten

tilanteiden pelkona; pelkona huomion kohteena olemisesta, kritiikin tai
nolatuksi tulemisen pelko.
 Julkisten

paikkojen pelkona; paikat ja tilanteet, joista ei voi helposti poistua pelottavat.

 Määräkohteisena

pelkona; pelkää tiettyä ärsykettä, paikkaa tai tapahtumaa, esim.

korkeaa paikkaa.
 Paniikkihäiriönä;

joutuu toistuvasti ja odottamatta paniikkitilaan, fyysiset
ahdistuneisuusoireet voimakkaita.
 Yleistyneenä

ahdistuneisuushäiriönä; arkiset huolet hallitsemattomia, vaikea rentoutua.

 Pakko-oireisena

häiriönä; pakonomaiset ajatukset tai toiminnot.

 Traumaperäisenä

stressihäiriönä; traumaattinen tapahtuma tulee ajatuksiin ja uniin,
painajaisia, ylivireyttä sekä traumasta muistuttavien asioiden välttelyä.

8.3. Masennusoireilu ja masennustilat
Masentunut mieliala on tavallinen ja useimmiten ohimenevä tunnetila. Masentunut mieliala,
alakulo ja suru voivat liittyä esimerkiksi eroon, menetykseen tai pettymykseen.
Masennukseen sairautena eli masennustilaan liittyy yhtenä keskeisenä oireena pitkään jatkuva
ja lähes kaiken aikaa esiintyvä masentunut mieliala, jonka lisäksi on todettavissa myös muita
oireita. Masennustilassa nuoren toimintakyky on heikentynyt.
Masennustilan ydinoireita ovat:
 masentunut

tai ärtynyt mieliala

 mielenkiinnon
 uupumus,

tai mielihyvän kokemisen katoaminen

väsymys riittävästä levosta huolimatta.

Muita oireita ovat esimerkiksi univaikeudet, ruokahalun muutokset, matala itsetunto,
toivottomuus ja itsetuhoisuus. Masennustilassa oireet kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi
viikkoa.
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Lasten ja nuorten masennusta voi olla hankala tunnistaa sen erityispiirteiden vuoksi.
Esimerkiksi masentuneen tunnetilan sijasta voi päällimmäisenä oireena olla ärtyneisyys ja
levottomuus, jotka voivat ilmetä häiriökäyttäytymisenä. Lisäksi masennusta sairastavan
lapsen/nuoren mieliala on usein vaihtelevampi, kuin aikuisilla masennusta sairastavilla.
Vakavaan masennukseen voi liittyä itsetuhoisuutta. Itsetuhokäyttäytymisenä pidetään kaikkia
sellaisia ajatuksia tai tekoja, jotka uhkaavat lapsen/nuoren terveyttä ja henkeä.
Itsetuhokäyttäytymiseksi luokitellaan:
 itsemurha-ajatukset
 viiltely
 itsemurhayritykset
 itsemurha

Epäsuoraa itsetuhoisuutta on käytös, jossa otetaan liian suuria riskejä.

8.4. Syömishäiriöt
Syömishäiriössä lapsi/nuori syö liian vähän tai hallitsemattomasti ja hänellä on ristiriitainen
suhde ruokaan, mutta myös omaan kehoonsa ja painoonsa. Huoli omasta painosta ja
laihduttamisesta on tavallista etenkin yläasteikäisten keskuudessa. Syömishäiriöt puhkeavatkin
usein nuoruusiässä. Ne voivat uhata vakavasti toimintakykyä sekä hidastaa psykologista,
sosiaalista ja myös fyysistä kehitystä. Vaikeisiin syömishäiriöihin liittyy kuolemanvaara.
Syömishäiriöihin kuuluvat:
 laihuushäiriö

(anoreksia nervosa)

 ahmimishäiriö
 tarkemmin

(bulimia nervosa)

määrittelemättömät syömishäiriöt, kuten kohtauksittainen ahmintahäiriö.

8.5. Aktiivisuuden ja tarkkaavuden häiriö (ADHD)
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) on keskushermoston kehitykseen liittyvä
neuropsykiatrinen häiriö. ADHD aiheuttaa usein vaikeuksia koulussa, sosiaalisissa suhteissa ja
työssä. Myöhästely, häiriöherkkyys ja vaikeudet hoitaa annettuja tehtäviä ovat yleisiä.
ADHD voidaan jakaa kolmeen tyyppiin:
 tarkkaamattomuuspainotteiseen
 impulsiivisuus näiden

ja ylivilkkauspainotteiseen

yhdistelmään.

ADHD-diagnoosi edellyttää useiden pitkäaikaisten oireiden esiintymistä yhtä aikaa ja
ensimmäiset oireet ilmenevät jo lapsuudessa, viimeistään alakoulun ensivuosina. Yksittäiset
ADHD-oireet tai niitä muistuttavat piirteet ovat nuorilla yleisiä ilman, että kyse olisi häiriöstä.
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8.6. Käytöshäiriöt
Käytöshäiriö on lapsuudessa tai nuoruudessa alkava toistuva tai pysyvä epäsosiaalisen
käyttäytymisen malli, jossa lapsi tai nuori rikkoo toistuvasti iänmukaisia sosiaalisia normeja ja
muiden perusoikeuksia. Häiriölle on ominaista pitkäaikainen, toistuva antisosiaalinen,
aggressiivinen tai uhmakas käytös.
Käytöshäiriö jaetaan usein lapsena alkavaan ja nuoruusiässä alkavaan häiriöön. Lapsena
alkanut käytöshäiriö on yleensä vakavampi kuin nuorena alkanut ja siihen kuuluu usein
aggressiivisuutta ja neuropsykologisia ongelmia. Toinen tapa jakaa käytöshäiriöitä perustuu
siihen, missä sosiaalisessa ympäristössä oireilua esiintyy. Käytöshäiriöihin liittyy usein muita
mielenterveysongelmia.

8.7. Psykoosit
Psykoosilla tarkoitetaan todellisuudentajun vakavaa häiriintymistä, joka tavallisimmin ilmenee
harhaluuloina tai aistiharhoina. Yleisin psykoosisairauksista on skitsofrenia. Muita
psykoosisairauksia ovat muun muassa harhaluuloisuushäiriö, lyhytkestoinen psykoosi ja
skitsoaffektiivinen häiriö. Psykoosioireet voivat johtua myös päihteiden käytöstä tai
ruumiillisesta sairaudesta.
Moniin psykoosisairauksiin liittyy tiedollisten eli kognitiivisten toimintojen muutoksia, kuten
tarkkaavaisuuteen, muistiin ja toiminnan suunnitteluun liittyviä vaikeuksia. Psykoosisairauksia
sairastavilla saattaa olla vaikeuksia selvitä arkielämän toimista, ja heillä on muuta väestöä
enemmän myös ruumiillisia sairauksia.

8.8. Lähisuhde- ja perheväkivalta
Lähisuhde- ja perheväkivallasta puhutaan, kun henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä
kumppaniaan, lastaan, lähisukulaistaan tai muuta läheistään kohtaan. Lähisuhde- ja
perheväkivalta voi johtaa fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen
häiriytymiseen, perustarpeiden tyydyttämättä jäämiseen tai kuolemaan.
Lähisuhde- ja perheväkivalta sisältää ilmeisimpien väkivallan tekojen lisäksi myös laiminlyönnin
ja tekemättä jättämisen. Perheenjäsenten väliselle väkivallalle altistuminen on lapselle yhtä
haavoittavaa kuin suoran väkivallan kohteena oleminen.
Väkivallan vaikutukset
Lähisuhde- ja perheväkivalta vaikuttaa monin tavoin kaikkien osallisten hyvinvointiin ja
terveyteen. Väkivallan kokeminen voi aiheuttaa fyysisiä vammoja, tunne-elämään,
käyttäytymiseen ja seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia sekä pitkäaikaisina seurauksina erilaisia
sairauksia.
Fyysisiä vammoja ovat esimerkiksi mustelmat, murtumat, naarmut ja hiertymät, aivovammat,
palovammat ja silmävammat.
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Psyykkisiä eli tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi
masennus, ahdistuneisuus, syömis- ja unihäiriöt, yliaktiivisuus tai korostuneet häpeän tai
syyllisyyden tunteet.
Pitkäaikaisia seurauksia voivat olla posttraumaattinen stressihäiriö, fobiat, paniikkihäiriö,
psykosomaattiset häiriöt, alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö tai itsetuhoinen käyttäytyminen.
Seurauksia voivat myös olla väkivaltainen, rikollinen tai muu riskinottokäyttäytyminen.
Tunnistaminen eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla
Alle kouluikäiset kaltoinkohtelua kokeneet lapset ovat usein levottomia, aikuiseen
ripustautuvia tai hyvin vetäytyviä, aggressiivisia tai ahdistuneita. Lapsi voi myös oireilla uni- ja
syömishäiriöillä tai kastelemalla ja kärsiä päänsärystä ja vatsakivuista. Lapsen leikki voi olla
kaoottista tai tuhoavaa tai lapsi voi olla kyvytön leikkimään.
Kouluikäisten oireina ovat usein käytösongelmat kuten aggressiivisuus sekä masennus,
ahdistuneisuus ja somaattiset oireet ja itsetuhoisuus. Lapsi voi myös kärsiä erilaisista
unihäiriöistä ja hänen itsetuntonsa voi olla heikko. Nuoruusiässä varhaislapsuuden
kaltoinkohtelu voi lisätä päihteiden käyttöä, rikollisuutta, väkivaltakäyttäytymistä,
epäsosiaalisuutta ja käytöshäiriöitä.
Väkivaltakokemus voi tulvia tahtomatta lapsen tai nuoren mieleen arkisissa tilanteissa ja
aiheuttaa toistuvia painajaisia ja ahdistustiloja. Lapsi tai nuori voi pyrkiä välttämään väkivallasta
muistuttavia asioita ja tilanteita ja kontrolloi omaa käytöstään voimakkaasti. Hän voi myös
pyrkiä turruttamaan tunteitaan. Väkivaltakokemus voi näkyä myös kohonneena vireystilana,
jolloin lapsi tai nuori on levoton, keskittyminen on vaikeaa erityisesti uusissa tilanteissa ja hän
tulkitsee neutraalitkin tilanteet vaarallisiksi.

Milloin on syytä epäillä:


huomaat lapsella pahoinpitelyn fyysisiä merkkejä kehossa



lapsi kertoo tarinoita, joissa hän vihjailee tai puhuu avoimesti väkivallasta



lapsi tietää liikaa väkivallasta



lapsen on vaikea antautua aikuisen lohdutettavaksi tai hän voi tuntea olonsa
turvattomaksi ja tämän vuoksi olla jatkuvasti varuillaan ympäristönsä suhteen. Toisaalta
lapsi voi olla hakea jatkuvasti aikuisen tukea ja turvaa.



lapsi ei halua mennä kotiin ja saattaa itkeä tai ahdistua hakutilanteessa, ja/tai näyttää
pelkäävän vanhempaa



lapsi ei halua kutsua kavereitaan kotiin



huomaat lapsen vanhempien käyttäytymisessä jotain, joka viestittää väkivallasta



huomaat lapsessa muita edellä mainittuja perheväkivallan oireita

Tärkeää muistaa:


Älä lupaa olla kertomatta kenellekään! On todennäköistä, että joudut kertomaan
jollekin.
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Selitä lapselle, miksi on tärkeää puhua asiasta sellaiselle ulkopuoliselle ihmiselle, joka
osaa auttaa lasta ja tämän perhettä. Lupaa lapselle, että autat häntä, jos aiot niin tehdä.



Anna lapselle tunnustusta rohkeudesta hakea apua. Kerro, että lapsi toimi oikein
kertoessaan perheväkivallasta.



Älä tuomitse lapsen perhettä tai puhu pahaa väkivallan tekijästä. Lapsi rakastaa
vanhempiaan ja peilaa itseään suhteessa heihin. Vanhempien loukkaaminen loukkaa
lasta ja hänen omanarvontuntoaan.



Kirjaa lapsen kertomus ja omat kysymyksesi mahdollisimman tarkasti. Kun asia on tullut
ilmi, tarkentavia kysymyksiä ei saa tehdä.



Jos työskentelet terveydenhuollossa, kirjaa väkivallan merkit.



Tee ilmoitus poliisille (tutkintapyyntö) – 112



Tee lastensuojeluilmoitus - päivystys (viranomaiskäyttö akuuttitilanteissa) 044-4442369

8.9. Kriisi ja sen vaikutus lapseen ja nuoreen
Käsitteiden määrittelyä
Kriisillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmisen aiemmat kokemukset ja opitut toimintatavat
eivät riitä uuden tilanteen ymmärtämiseen ja sen psyykkiseen hallitsemiseen. Elämänkaaren
muutosvaiheisiin liittyviä kriisejä nimitetään kehityskriiseiksi. Tällaiset kehityskriisit ovat osa
luonnollista elämää ja niistä selviytymiseen vaikuttavat perhe, ystävät ja muu tukiverkosto.
Koulu on tärkeä osa oppilaan tukiverkostoa.
Ratkaisemattomalla kehityskriisillä ymmärretään lapsen kasvua ja kehitystä vakavasti
lukkiuttavaa tilannetta, jossa lapsi ei ole kyennyt ratkaisemaan omaan kehitykseensä kuuluvaa
mielen sisäistä kasvukriisiä ikätasoisesti vaan etsii ratkaisua psyykkisin oirein.
Esimerkkeinä kriisihoitoa vaativista kehityskriiseistä ovat:
-

itsemurhayritykset

-

hallitsematon väkivaltainen käytös

-

voimakas emotionaalinen oireilu

Elämänmuutoskriisillä ymmärretään elämänmuutoksesta johtuvaa, ennakoitavissa olevaa
elämäntilannetta, joka vaatii valmistautumista ja sopeutumista.
Elämänmuutoskriiseistä esimerkkeinä ovat:
-

avioerotilanteet

-

perheen muutot koulun ja toveripiirin vaihtoineen.
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Traumaattisella kriisillä ymmärretään äkillisellä, odottamattomalla tavalla lapsen / nuoren
psyykkistä ja / tai fyysistä turvallisuutta, olemassaoloa ja hyvinvointia uhkaavaa tapahtumaa tai
tekoa.
Trauman voi aiheuttaa:
a)
yksittäinen tapaus esim. onnettomuus, äkillinen kuolema, väkivalta b)
tapahtumat esim. seksuaalinen hyväksikäyttö, toistuva

kasautuvat

pahoinpitely, kiusaaminen
c)

lapsi elää traumaattisissa oloissa kehitysvuosinaan.

Traumalla tarkoitetaan paitsi traumaattista tapahtumaa (traumaattinen kriisi)
myös tapahtuman vammauttamaa vaikutusta psyykeeseen.
Traumaperäisestä stressireaktiosta (Posttraumatic stress disorder = PSTD) on kyse, jos tietyt
oireet jatkuvat voimakkaina yli kuukauden.
Traumaattisen kriisin vaiheet:
1. Shokkivaihe

“Ei voi olla totta”

2. Reaktiovaihe

“Mitä tapahtui”

3. Käsittelyvaihe

“Miten tästä selviää”

4. Uudelleen suuntautumisen vaihe

“Elämä voittaa”

8.10. Vanhempien ero perheessä
Vanhempien ero vaikuttaa aina lapsiin. Se vaihtelee, miten ja millä tapaa lapsi sen ilmaisee.
Lapsen ikä ja temperamentti, aiemmat kokemukset, perheen tilanne ja läheisten aikuisten tuki
vaikuttavat lapsen reagointiin. Samoin se, oliko ero yllätys, kuinka se hoidetaan ja kuinka
vanhemmat voivat. Pieni lapsi ei osaa pukea sanoiksi vaikeita, eron herättämiä tunteita.
Kouluikäinen lapsi ja vanhempien ero
Pieni lapsi ei osaa pukea sanoiksi vaikeita, eron herättämiä tunteita. Kouluikäinen ymmärtää
pikkulasta paremmin, mistä vanhempien erossa on kysymys. Hän on usein lojaali molemmille
vanhemmilleen ja häntä hämmentää, jos vanhemmat riitelevät hänestä ja hänen
kasvatuksestaan tai pyrkivät lahjomaan häntä omalle puolelleen.
Kun vanhemmat eroavat, kouluikäinen saattaa



osoittaa surua menettämisestä, esim. itkeskellä
kokea arvottomuutta, tunnetta siitä, että hänet on hylätty
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pelätä joutuvansa eroon molemmista vanhemmistaan, esim. lastenkotiin
tuumia, etteivät vanhemmat enää jaksa huolehtia tai olla kiinnostuneita hänestä.

Murrosikäinen ja vanhempien ero
Murrosikäinen haluaa olla mahdollisimman samanlainen kuin kaverinsa ja vanhempien ero voi
aiheuttaa häpeää. Mahdollinen kaverin vanhempien ero ei sekään helpota tilannetta. Lapsi ei
ole samalla tavoin riippuvainen vanhemmistaan kuin nuorempana ja hän voi paeta kodin
vaikeuksia harrastuksiin ja ystävien pariin.
Kun vanhemmat eroavat, varhaisteini tai teini-ikäinen saattaa










hakeutua uusiin harrastuksiin, jotka voivat olla jännittäviä ja jopa vaarallisia ja jotka
tarjoavat mahdollisuuden hallinnan ja onnistumisen tunteisiin
haluta suojella ja puolustaa vanhempiaan
käyttää tilannetta hyväkseen, syyllistää ja manipuloida vanhemmat toimimaan mielensä
mukaisesti
osoittaa kiukkua ja vihaa toiselle tai molemmille vanhemmille
arvostella etenkin sitä vanhempaa, jonka kokee syylliseksi eroon, kyseenalaistaa
vanhempiensa moraalia ja vastuullisuutta
purkaa pahaa oloaan ja samalla pyytää siihen apua vastuuttomalla käytöksellä, esim.
näpistelemällä ja valehtelemalla; ikään kuin samaistua vanhempaan, joka on lapsen
silmissä toiminut moraalittomasti
oirehtia päänsäryllä tai vatsakivuilla etenkin vaikeimmilla hetkillä
kokea hankalaksi solmia suhteita vastakkaiseen sukupuoleen; etenkin tytön voi olla
vaikea luottaa poikiin
kääntyä toista, ”pahaa” vanhempaa vastaan, osoittaa valtaansa ja kykyään kostaa.
Tämä korostuu, jos lasta taivutetaan toista vanhempaa vastaan. Tällainen haavoittaa
lasta iässä, jossa suhde vanhempiin hakee uutta muotoa.

Mikäli koulun työntekijällä nousee huoli oppilaan jaksamisesta vanhempien erotilanteessa,
kannattaa olla yhteydessä oppilaan vanhempaan/vanhempiin, ja ohjata heitä hakeutumaan
lasten ja nuorten keskus Nikulan palveluihin.

8.11. Seksuaalinen hyväksikäyttö
Seksuaalisen riiston oirekuva
7-12 -vuotiaat
Lapset tietävät jotain asiasta, mutta eivät osaa erottaa sitä, mikä kuuluu normaaliin elämään ja
mikä ei.Hallitsevina ovat psykosomaattiset oireet ja käytöshäiriöt.
Nuoret, murrosikäiset
Oirekuvaa hallitsee itsensä vahingoittaminen tai laiminlyönti.
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-

Käytöshäiriöt

-

Asosiaalisuus

-

Koulunkäyntiongelmat

-

Psyykkiset ongelmat

-

Seksuaaliset häiriöt

Vakava epäily
-

Lapsi / nuori itse kertoo kokemuksestaan

-

Selviä merkkejä lapsen käyttäytymisessä

-

Fyysisiä merkkejä tai oireita nähtävissä

Kuka tahansa voi olla ensimmäinen, jolle epäily syntyy. Epäily herättää aina avuttomuuden ja
paniikin tunteita. Kun epäily herää, on tärkeä säilyttää kontakti oppilaaseen ja luoda
turvallisuudentunne oppilaalle.
Jos sinulle uskoudutaan





rauhoitu kuuntelemaan, järjestä rauhallinen paikka
tee tarkat muistiinpanot, älä johdattele
tukeudu yksityiskohtaisiin tietoihin, älä mielikuviin
älä lupaa, ettet kerro kenellekään

Älä toimi hätiköiden!
Jos olet epätietoinen, konsultoi terveydenhoitajaa tai koulukuraattoria asiasta. Asiasta tehdään
aina lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaisille, jotka ottavat yhteyden kotiin. Lisäksi asiasta
tehdään aina ilmoitus myös poliisille.
Ks. Varkauden perhe- ja lähisuhdeväkivalta toimintamallit ja asiakkaan palvelut
- opas henkilökunnalle löytyvät Intrasta.
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8.12. Surun ja kuoleman käsittely kouluyhteisössä
8.12.1. Kuoleman käsittely koulussa
Äkillisen

kuoleman

kohdatessa

kouluyhteisöä

kaikki

yhteisön

jäsenet tarvitsevat:

1. tietoa tapahtuneesta (vältetään väärinkäsitykset ja huhut) ja rituaaleja, jotka
antavat turvalliset puitteet kohdata kuoleman todellisuus
2. aikaa ja tilaa käsitellä ja ymmärtää tunteitaan (debriefing eli jälkipuinti)
3. mahdollisuuden vastaanottaa ja antaa tukea toisilleen (tukiverkostot)

Koulun kriisiryhmän tulisi kokoontua mahdollisimman pian tekemään toimintasuunnitelma ja
tarvittaessa luoda yhteydet kunnan kriisiryhmään. On muistettava, että koulu kunnioittaa
perheen toivomuksia.
Lapsen ja nuoren surun kohtaaminen
Avoin ja rehellinen kommunikaatio





Selitä lapselle ymmärrettävästi huomioiden ikä ja kehitystaso (vasta yli 10 - vuotias
ymmärtää kuoleman abstraktisesti).
Selvitä väärinkäsitykset.
Älä käytä kuoleman selittämiseksi “uni” tai “matka”.
Läheisin ihminen kertoo suruviestin.

Anna lapselle aikaa ymmärtää





Ole valmis juttelemaan juuri, kun lapsi sitä haluaa.
Katselkaa valokuvia ja muistokirjoja.
Salli lapsen leikit, jotka liittyvät tapahtuneeseen.
Madalla koulusuoritusvaatimuksia väliaikaisesti.

Tee menetyksestä todellinen




Salli lapsen nähdä, että myös sinulla on tunteet.
Anna lasten osallistua rituaaleihin (esim. hautajaisiin osallistuminen).
Pidä näkyvillä muistutus vainajasta (esim. pulpetti, jolla valokuva).

Tue emotionaalista hallintaa



Vältä turhia ihmissuhteiden katkeamisia – kouluun tuleminen tärkeää.
Puhu lapselle kuolemanpelosta. Salli lapsen puhua syyllisyydentunteista.
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Kerro lapselle että reagoiminen on normaalia



Älä torju reaktioita.
Selvitä että omien tunteiden työstäminen ja läpikäyminen on tuskallista mutta
välttämätöntä.

Lapsen osallistuminen esim. hautajaisiin edellyttää




Valmistelua - lapsen tulee tietää mikä odottaa.
Saattaja, omainen koko ajan mukana
Jälkipuintia lapsen ehdoilla

8.12.2. Oppilaan kuolema
Kouluyhteisön tulisi oppilastoverin kuollessa tarjota oppilailleen turvallinen paikka, jossa aikuiset
antavat tilaa menetyksen, tuskan, vihan ja pelon tunteille, sekä ovat herkkinä mahdollisille
itsetuhoisille pyrkimyksille.
Tapahtuman käsittely koulussa












Koulussa tapahtuneesta oppilaan kuolemasta tiedon lähiomaisille välittää lääkäri tai
poliisi henkilökohtaisesti. Mukana tilanteessa olisi hyvä olla seurakunnan edustaja ja
rehtori tai luokanohjaaja/-opettaja.
Koulun ulkopuolella tapahtuneen kuoleman jälkeen koulun rehtori on yhteydessä
kuolleen oppilaan kotiin (surunvalittelut sekä sopiminen koulun
toimenpiteistä ja tiedottamisesta) myös loma-aikoina.
Tärkeää on, että koulun aikuiset saavat tapahtuneesta oikean tiedon mahdollisimman
pian (huhujen leviämisen estäminen, valmius oppilaiden reaktioiden vastaanottamiseen )
Moniammatillinen tuki jalkautuu koululle seuraavana arkipäivänä (koulukuraattorit,
koulupsykologit, seurakunnan edustaja ym. tarvittavat tahot)
Koulun rehtori pitää henkilökunnalle ja oppilaille yhteisen tiedotustilaisuuden
tapahtuneesta. Tiedon saanti on tärkeä erityisesti, jos
kysymyksessä on traumaattinen tai monia oppilaita koskettava tapahtuma.
Tiedotustilaisuuden yhteydessä vietetään hiljainen hetki kuolleen oppilaan muistolle,
jonka jälkeen siirrytään luokanohjaajan/-opettajan johdolla omiin luokkiin
käsittelemään asiaa.
Oppilaiden koteihin annetaan myös tietoa, jotta vanhemmat voivat keskustella lastensa
kanssa tapahtumasta. Lähetetään kirjallinen ilmoitus
tapahtuneesta, joko Wilman kautta tai kirjeenä.
Mikäli tapahtumaa ei tiedoteta koko kouluyhteisölle (esim. huoltajan kielto), kertoo oma
luokanopettaja / -ohjaaja oppilaan kuolemasta omalle
luokalleen neuvoteltuaan huoltajan kanssa sitä ennen menettelytavoista.

Tiedon välittämisen jälkeen ei koskaan saa oppilaita päästää välittömästi pois koulusta,
vaan oppilaille annetaan mahdollisuus keskustella opettajan ja toinen toistensa kanssa.
Tämä antaa mahdollisuuden vertaistukea.
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Tapahtuman käsittely luokassa






Varaa aikaa suruviestin kertomiseen ja asian käsittelyyn. Kerro mitä on tapahtunut.
Luokassa, josta oppilas on kuollut, oman opettajan tukena voi olla joku koulun
kriisiryhmän jäsenistä esim. terveydenhoitaja, koulukuraattori tai koulupsykologi.
Puhu asiasta oppilaiden kanssa, anna heidän kertoa omia tuntemuksiaan.
Rohkaise oppilaita kysymään, oikaise väärinkäsitykset..
Älä torju lasten reaktioita (ks. lapsen surun kohtaaminen )
Rituaalit auttavat oppilaita jäsentämään ajatuksiaan ja tunteitaan. Salli heidän käsitellä
suruaan eri tavoin.

Tapoja, joilla oppilaat voivat ilmaista tunteitaan:






piirtäminen, värittäminen, muovaileminen
muistoalbumin kokoaminen, kuvien ripustaminen seinälle
aineen, runojen ja päiväkirjan kirjoittaminen
roolileikit, tapahtuman käymistä läpi draaman avulla
käynti onnettomuuspaikalla

Tee menetys todelliseksi





kuolleen oppilaan pulpetin somistaminen (valokuva, kukat, piirrokset, LED-kynttilä jne.)
pulpetin jättäminen tyhjäksi joksikin aikaa
haudalla käynti esim. lukuvuoden lopussa
oppilaan / oppilaan omaisten muistaminen (kirjeet, runot, piirrokset, kukkaset )

Koulupäivän päättyessä varmistetaan, että joku on vastaanottamassa oppilasta, jonka
koulutoveri on kuollut.
Tapahtuman käsittely yksittäisen oppilaan kanssa







Anna oppilaalle, jota kuolema on läheisesti kohdannut, mahdollisuus kertoa omista
tuntemuksistaan ja reaktioistaan myös yksityisesti tai pienessä ryhmässä.
Ota vastaan reaktiot, kuuntele, älä kommentoi, voit esittää kysymyksiä
Ole hienotunteinen, älä puhu itse liikaa.
Lohduta luontevalla tavalla, pelkkä läsnäolo usein riittää.
Turvallisuuden tunnetta autat koskettamalla, pitämällä kiinni kädestä.
Asiantuntija apua on hyvä suositella, jos oppilas on ollut traagisen kuoleman / ”läheltä
piti- tilanteen” silminnäkijänä.

Psykologinen jälkipuinti, debriefing (ks. edellä) suositellaan





luokalle, josta oppilas on kuollut (mahdollisesti useita keskusteluja pitemmän aikaa)
muille ystäväryhmille esim. kuolleen oppilaan ystäville, jotka ovat eri luokilla
oppilasta opettaneille opettajille ja muulle henkilöstölle.
Varkaudessa ei ole omaa kriisiryhmää eikä debriefingia tuottavaa tahoa, myöskään
Kuopiosta ei palvelua tällä hetkellä ole voinut ostaa.
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Apua antava tarvitsee myös itse henkistä tukea ja apua. Omaisten tukemisessa koulun
ulkopuoliset kriisityöntekijät ovat usein tärkeitä.
Oppilaat voidaan koota ensimmäisen kerran puhumaan tapahtumasta jo samana
päivänä, mutta järjestelmällinen puiminen on syytä jättää seuraavaan päivään, jolloin
oppilaat alkavat paremmin tajuta tapahtuneen. Luokkakeskustelussa keskustelua johtaa
kaksi aikuista, joista toinen on oma opettaja. Molemmat ovat oppilaille tuttuja.
Sovitaan myös säännöistä, joita olisi hyvä noudattaa:




esille tulleista asioista ei kerrota luokan ulkopuolisille
ketään ei arvostella eikä kiusata jälkeenpäin
jokainen puhuu omasta puolestaan

8.12.3. Henkilökuntaan kuuluvan kuolema
Henkilökunnan jäsenen kuolema koskettaa koko kouluyhteisöä. Äkillinen tai erityisen
traumaattinen kuolema saattaa lamauttaa työtovereita ja oppilaita pitkäänkin, jos tapahtuma jää
käsittelemättä.






Rehtori tiedottaa henkilökunnalle tapahtuneesta. Yhteisesti tai kriisiryhmän kanssa
sovitaan käytännöistä.
Jos kuollut on koulun opettaja, rehtori ilmoittaa luokalle tapahtuneesta.
Käytävälle järjestetään surupöytä, hiljainen hetki esim. seuraavan aamun
päivänavauksen yhteydessä.
Aikuisille ja lapsille annetaan aikaa ja tilaa puhua kuolemasta (ks. edellä)
Kunnioitetaan vainajan tahtoa, mikäli se on tiedossa. Hautajaisiin osallistuminen
tapahtuu omaisten toiveiden mukaisesti.

Jälkipuinti järjestetään:




henkilökunnalle / läheisille työtovereille erityisesti, jos kysymyksessä on traumaattinen
kuolema.
oppilaille, jos kuollut henkilö oli erityisen tärkeä (kuten oma opettaja).
Työterveyshuollon ja kriisiryhmän palvelujen käyttö tarpeen mukaan.

8.12.4. Muistotilaisuus koulussa
Oppilaan / kouluhenkilökuntaan kuuluvan kuolema huomioidaan koulussa. Muistohetkeen
voi sisältyä esimerkiksi:
Koulussa


suruliputus - päivänä, jolloin tieto on tullut kouluun, mahdollisesti myös hautajaispäivänä
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muistopöytä käytävälle / luokkaan
hiljennytään juhlasaliin ja sytytetään led-kynttilä kuolleen muistolle
rehtorin / luokanohjaajan/-opettajan muistosanat
oppilaiden puheenvuoro esim. runo
papin puhe
musiikki- tai lauluesitys.

Luokassa




Omassa luokassa pidetty muistotilaisuus voi koostua myös em. elementeistä. Oppilaan
pulpetin somistaminen, kuva ja LED- kynttilä.
Luokanohjaajan/-opettajan merkitys korostuu luokkatilanteessa. Myös seurakunnan
edustaja voidaan kutsua paikalle.
Kuolematapahtumasta olisi hyvä keskustella muistotilaisuuden jälkeen.

Omaisten muistaminen




Sovitaan yhdessä siitä, millä tavoin omaisia muistetaan.
Oppilaat osallistuvat myös surunvalitteluihin.
Hautajaisiin osallistuminen sovitaan omaisten kanssa yhdessä.

Surulipas
Kriisitilanteita varten koulussa on surulipas, josta löytyy mm. LED-kynttilöitä, kynttilänjalka, liina,
kuvakehys ja kukkamaljakko.

8.12.5. Oppilaan lähiomaisen kuolema
Lähiomaisen menettäneelle oppilaalle keskittyminen arkiseen aherrukseen voi olla pitkän aikaa
vaikeaa. Koulu edustaa lapsen arkipäivässä jatkuvuutta ja turvallisuutta. Oppilaan on
yleensä parasta palata kouluun mahdollisimman pian.
Tiedottaminen










Oppilaalta / oppilaan omaisilta pyydetään lupa luokalle ja opettajille kertomiseen.
Oppilas ja opettaja yhdessä sopivat ja suunnittelevat, miten
perheenjäsenen kuolemasta kerrotaan luokkatovereille. Jotkut toivovat opettajan
huolehtivan kertomisesta, ennen kuin oppilas palaa kouluun. Joskus nuoret haluavat itse
kertoa tapahtuneesta luokkatovereilleen.
Mikäli oppilaan perheenjäsen on kuollut koulupäivän aikana, on tiedon välittäminen
oppilaalle tapahduttava mahdollisimman pian. On tärkeää
rauhoittaa tilanne kahdenkeskiseksi ja varmistaa aikuisen läsnäolo tiedon välittämisen
jälkeen. Lapselle / nuorelle olisi hyvä, jos tiedon välittäjä on
läheinen tai oma opettaja.
Kerro tosiasiat oppilaan ymmärrystason mukaisesti.
Kuuntele, ota vastaan reaktiot.
Lohduta, älä jätä yksin.
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Tapahtuman käsittely luokassa





Huomioidaan oppilaan suru esim. muutamalla sanalla, laululla ja kukkasin
Surun konkretisoiminen ja käsitteleminen eri tavoin turvallisessa luokkayhteisössä ohjaa
luokkatovereita läheisyyden ja myötätunnon
ilmaisemiseen säälin sijasta.
Jos käytät hyväksi tilaisuutta puhua surusta ja surureaktioista, pidä huoli siitä, että
oppilas, jota asia koskee, ei joudu tilanteeseen valmistautumattomana.

Tapahtuman jälkipuinti



Yhteistyössä oppilashuollon tai koulun ulkopuolisten kriisityöntekijöiden kanssa
huolehditaan, että oppilas ja lähiomaiset saavat tukea
Tärkeää on luokan opettajan tukeminen, jotta hän jaksaisi kohdata oppilaiden tunteet
koulutyön arjessa.

Jos oppilas jää pois koulusta ilmoittamatta, opettaja ottaa yhteyttä kotiin. Jos oppilaan
käytöksessä tai ulkonäössä tapahtuu muutos tai opettaja on muuten huolissaan hänestä, on
hyvä ottaa yhteyttä koulun oppilashuollollisiin työntekijöihin. Oppilaan on yleensä parasta palata
kouluun mahdollisimman pian.

8.12.6. Itsemurha tai sen uhka kouluyhteisyössä
Itsemurhan käsittely kouluyhteisössä vaatii erityistä huolellisuutta. Itsemurha saattaa toimia
mallina muille nuorille, joilla selviytymiskeinot ovat vähäisiä. Tieto itsemurhasta leviää nopeasti,
siksi koulun kriisiryhmän toimintasuunnitelma on syytä tehdä nopeasti ja yhteistyössä koulun
ulkopuolisten kriisityöntekijöiden kanssa (kunnan kriisiryhmä). Varkaudessa ei ole omaa
kriisiryhmää tällä hetkellä!
Tiedottaminen






Koulun rehtori on yhteydessä omaisiin (surunvalittelut ja sopiminen koulun
toimintatavoista).
Kouluyhteisön työntekijöiden on saatava tieto nuoren itsemurhasta ennen
kuin se kerrotaan oppilaille. Sovitaan, miten jälkipuinti hoidetaan luokassa, jota kriisi
koskettaa, ja miten tapahtuneesta itse murhasta keskustellaan muilla luokilla.
Oppilaille tiedottamisen yhteydessä vietetään yhteinen hiljainen hetki kuolleen
muistoksi, jonka jälkeen keskustelu luokanohjaajan/-opettajan johdolla
omissa luokissa.

Tapahtuman käsittely luokassa



Aikuiset ovat sopineet yhdessä, mitä oppilaille kerrotaan.
Itsemurhasta on tärkeä keskustella oppilaiden kanssa, kuunnella oppilaiden ajatuksia ja
tuntemuksia sekä antaa asiallista tietoa. Rituaalit (ks. oppilaan kuolema).
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Tärkeää on estää itsemurhan ja kuoleman ihannointi ratkaisuna vaikeuksiin.
Itsemurhan jälkeen on hyvä seurata tilannetta koulussa ja luokissa riittävän pitkään.
Ohjataan oppilas herkästi hakemaan apua esim. terveydenhoitajalta ja koulukuraattorilta
Oppilaille kerrotaan mahdollisuuksista käsitellä asiaa lisää
(terveydenhoitaja, koululääkäri, psykologi).

Debriefing






Jos on tapahtunut nuoren itsemurha, jälkipuinti on erittäin tärkeää luokkatovereille sekä
muille läheisille kavereille sekä oppilasta opettaneille opettajille.
Jos on tapahtunut aikuisen itsemurha, jälkipuinti on tärkeä työtovereiden
muodostamassa ryhmässä sekä kyseiselle aikuiselle läheisten oppilaiden
muodostamassa ryhmässä.
Debriefing- jälkipuintiapua voi kysyä Lasten ja nuorten yksiköstä /
aikuispsykiatrian poliklinikalta ja ev. lut . srk:n kansliasta.

Itsemurhayrityksen jälkeen







Jos koululla tiedetään oppilaan itsemurhayrityksestä, tulee siitä kertoa vanhemmille.
Vanhempien tulisi kertoa myös koululle, jos nuori on yrittänyt itsemurhaa.
oppilashuollollisten työntekijöiden tehtävänä on motivoida ko. oppilasta ja perhettä
hakemaan apua ja auttaa heitä löytämään sopiva auttamistaho. Vanhempien
kieltäytyessä otetaan yhteys sosiaaliviranomaiseen.
Opettaja tai muu kouluyhteisössä työskentelevä ei ole vaitiolovelvollinen, jos oppilas on
yrittänyt itsemurhaa, vahingoittanut itseään.
Muista myös luokkatovereiden ja ystävien tukeminen, jos he ovat tietoisia
itsemurhavaarasta sekä asiassa mukana olleen opettajan tukeminen
Tapahtuman jälkipuinti (ks. edellä)
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9. TURVALLINEN ARKI

9.1. Turvallisuuden edistäminen
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja koulun
henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa, ja se on osa kouluyhteisön
toimintakulttuuria.
Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja psyykkistä
turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa
sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan oppilaan ja koko yhteisön tarvitsemasta
psykososiaalisesta tuesta.
Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla koulurakennukseen, opetustiloihin,
opetusvälineisiin, opetuksen järjestämiseen, opetustilanteisiin ja välitunteihin sekä
kouluyhteisön ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Opetuksen
järjestäjän tulee huolehtia siitä, että työelämään tutustumispaikka on turvallinen ja että oppilaan
oppimisympäristö on työelämään tutustumisen aikana oppilaalle turvallinen. Kouluyhteisön
turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksiin, tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja
tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät. Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien
tilanteiden ennaltaehkäisyssä noudatetaan turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, eri
oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita sekä muita paikallisia turvallisuutta
koskevia linjauksia.

9.2. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Kouluyhteisön turvallisuutta ohjaavat työturvallisuuslaki ja sen mukainen työsuojelun
toimintaohjelma. Muita turvallisuutta ohjaavia säädöksiä ovat pelastuslain- ja asetuksen
edellyttämä ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma.
Jokaiselta koululta löytyvät turvallisuutta koskevat toimintaohjeet. Kouluyhteisön terveellisyyttä,
turvallisuutta ja toimintaohjeiden toteutumista seurataan ja arvioidaan suunnitelmallisesti
yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa. Koulun
kriisisuunnitelmassa ovat ohjeet kriisitilanteissa toimimisesta ja psykososiaalisen tuen
järjestämisestä. Turvallisuuden edistämisessä koulu toimii yhteistyössä paikallisten
viranomaisten kanssa.
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9.3. Oppilaiden suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluvat kaikille
kouluyhteisössätyöskenteleville. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla suoraa tai
epäsuoraa, sanallista tai fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, mikä loukkaa
ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi olla oppilas,
koulussa työskentelevä aikuinen tai kouluyhteisön ulkopuolinen henkilö.
Uuden lainsäädännön mukaan koululle tuli myös velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta
koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin
syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.
Kouluyhteisöt puuttuvat aina häiriökäyttäytymiseen. Kouluissa toteutetaan erityisesti toistuvissa
kiusaamistapauksissa sekä KiVa-koulu- menettelyä. KiVa-koulu-toimintamalli ja siihen
sisältyvien teemojen käsittely kuuluu erityisesti luokanohjaajille ja luokanopettajille. Tunneilla
käydään läpi teemoja: harjoitellaan ehkäisemään kiusaamistilanteita, harjoitellaan
havaitsemaan niitä ja myös yhdessä ratkaisemaan niitä. Toimintamalleihin sisältyy myös
jälkiseuranta. Työtä tehdään aina yhdessä kodin kanssa. Koulut osallistuvat myös vuosittain
valtakunnalliseen KiVa-koulu-kartoitukseen, mikä antaa tietoa esim. kiusaamistapausten ja
niiden selvittämisen määristä.
Kiusaamis-, väkivalta- ja häirintätapauksissa voi ottaa yhteyttä ja pyytää konsultaatiota myös
poliisilta. Kouluissa pyritään kuitenkin ehkäisemään tällaiset tilanteet ennakoimalla.
9.3.1. Koulukiusaaminen
Tavallisin oppilaissa turvattomuutta aiheuttava asia on koulukiusaaminen. Tutkimusten
perusteella systemaattisesti kiusatuksi joutuu 10 - 20 % alakoulun ja
5-10 % yläkoulun oppilaista. Läheskään kaikki eivät kerro kiusaamisesta kenellekään.









Riitelemisen ja kiusaamisen erona on se, että riidoissa oppilaat ovat yleensä
tasavertaisia eikä tilanne jatku päivästä toiseen. Kertaluontoinen riidan selvittely
puhdistaa ja pysäyttää tilanteen.
Kiusaamiseen on suhtauduttava erittäin vakavasti, koska ongelma voi olla
yksilön kannalta erittäin vaikea ja sillä voi ääritapauksissa olla kielteisiä
vaikutuksia pitkälle aikuisikään.
Kiusaamisen taustalla saattaa olla myös mielenterveydellisiä ongelmia.
Keskivaikea tai vaikea masennus todettiin kouluterveystutkimuksessa sekä
kiusatuilla että kiusaajilla olevan tavallisempaa kuin muilla lapsilla.
Itsetuhoajatukset olivat kiusaajilla tyypillisempiä kuin kiusatuille.
Joskus pelkkä kiusaamisen loppuminen on riittävä apu kiusatulle, joskus
tarvitaan lisätoimia niin kiusatun kuin kiusaajankin psyykkisen kehityksen
tueksi
Kiusaamisen kokemus on yksilöllinen ja jokaisen reagointiherkkyyttä on sen
mukaisesti kunnioitettava.

Kiusaaminen on jatkuvaa, systemaattista henkistä tai fyysistä väkivaltaa, jossa
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vahvempi loukkaa tai alistaa heikompaa, joka on tavalla tai toisella puolustuskyvytön.
Kiusaaminen kohdistuu toistuvasti yhteen ja samaan henkilöön. Tyypillistä
kiusaamiselle on myös se, että se tapahtuu yleensä ryhmässä ja perustuu ryhmän
jäsenten välisiin sosiaalisiin suhteisiin.
Koulukiusaaminen voi olla:








Sanallista kiusantekoa. Sen muotoja ovat esimerkiksi nimittely,
pilkkaaminen, ilkeämielinen vihjailu ja toisen naurunalaiseksi tekeminen.
Fyysistä loukkaamista, tönimistä, potkimista ja lyömistä
Epäsuoraa kiusaamista, joka tarkoittaa sitä, että kiusaaja ja kiusattu eivät
välttämättä kohtaa kasvotusten. Se on luonteeltaan usein sosiaalista
manipulointia, kiusaaja pyrkii vaikuttamaan muihin oppilaisiin siten, että
nämä alkaisivat karttaa kiusattua ja suhtautua tähän kielteisesti
Pakottamista tai painostamista, joskus myös kiristystä, jolloin kiusaajan
tavoitteena on hyötyä aineellisesti heikommastaan
Vahingontekoa esim. toisen tavaroiden piilottamista tai rikkomista.
Kännykkä- ja nettikiusaaminen on yleistynyt viime vuosina. Internetin ja
kännykän välityksellä levitetään joskus juoruja, häpäiseviä valokuvia,
henkilökohtaisia tietoja ja nimettömiä herjaavia, pilkkaavia tai uhkaavia viestejä.
Koulukiusaaminen rajoittuu yleensä kouluaikaan, mutta netin kautta kiusaaja
tavoittaa uhrinsa periaatteessa milloin vain. Nettikiusaamisen ilmitulo ja
valvonta on hyvin monimutkaista ja voi edetä jo sangen pitkälle, ennen kuin
tilanne tulee koulun, kodin tai muiden aikuisten tietoon. Mikäli kiusaaminen
herättää epäilyn tai voidaan katsoa että kyseessä on jo selkeästi rikos, voidaan
asian selvittely ohjata poliisille tutkintaan. Kyseessä on yleensä
asianomistajarikos (kunnianloukkaus), jolloin asianomistajan on tehtävä
tutkintapyyntö / rikosilmoitus, mikäli hän haluaa syyllisen edesvastuuseen
teostaan. Tällaiset tapaukset menevät usein sovitteluun, jolloin tekijä ja uhri
joutuvat kohtaamaan toisensa. Lopputuloksena voi olla esim. anteeksipyyntö,
jolloin asianomistaja voi luopua enemmistä vaatimuksista. Mikäli sovittelu ei
onnistu, kiusaamistapaus voi tällöin edetä käräjäoikeuteen saakka.

9.3.2. Kiusaamisen havaitseminen ja tiedostaminen
Kiusaaminen ilmiönä voi joskus olla vaikeasti tunnistettavissa. Kiusaamista voidaan
epäillä mm. lapsen / nuoren oirehtimisen perusteella:






univaikeudet, yleinen ahdistuneisuus ja alakuloisuus
suoritustason lasku
erilaiset psykosomaattiset vaivat (päänsärky, vatsakipu)
lisääntyneet koulupoissaolot, vaikeus lähteä kouluun
lapsi välttelee pelottavaksi kokemiaan välitunteja
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Millainen on kiusattu
Periaatteessa kuka tahansa voi joskus joutua kiusatuksi. Jotkut piirteet ja
ominaisuudet näyttävät kuitenkin lisäävän riskiä joutua kiusatuksi. Niitä ovat ulkoisen
olemuksen piirteet, kuten poikkeava pukeutuminen, ruumiinrakenne, yli- tai alipaino,
motorinen kömpelyys. Temperamenttipiirteistä arkuus, vähäinen seurallisuus tai
toisaalta impulsiivisuus lisäävät riskiä joutua kiusatuksi. Vaikka suurin osa kiusatuista
lapsista ja nuorista ei ole aggressiivisia, vetäytyviä ja arkoja lapsia, on kiusattujen
joukossa sellaisiakin lapsia, jotka ovat itse aggressiivisia, ns.”räjähdysherkkiä”. Pieni
vähemmistö kiusatuista on provosoivia uhreja, jotka saattavat tahallaan ärsyttää ja
härnätä.
Millainen on kiusaaja
Kiusaajissa on havaittu joitakin piirteitä, jotka ovat tyypillisiä. Osalla voi olla vaikeita
ongelmia elämän eri alueilla, he voivat olla persoonallisuudeltaan
aggressiivisia (helposti suuttuvia) tai heidän on ehkä vaikeata tuntea myötätuntoa
toisia kohtaan. Usein kiusaamiseen syyllistyvät kuitenkin aivan
tavalliset, terveet ja mukavat lapset, jotka yhdessä tulevat käyttäytyneeksi ilkeästi yhtä
ryhmän jäsentä kohtaan. On paljon lapsia, jotka kiusaavat toisia huvikseen,
tehdäkseen vaikutuksen muihin tai aivan ajattelemattomuuttaan.
Lapsilla, jotka kiusaavat toisia, on usein halu näkyä ja kuulua sekä saada ihailua,
hyväksyntää ja valtaa – oman aseman pönkitystä ryhmässä. Kiusaaja ei
aina ole sosiaalisesti taitamaton räyhääjä, vaan hän voi olla sosiaalisesti älykäs
toisten manipuloija. Kiusaajalla on tarve hallita muita. Kiusaaja on usein
kiusattua fyysisesti vahvempi. Tytöille ominainen epäsuora kiusaaminen edellyttää
tiettyä määrää sosiaalista älykkyyttä, jonka varjopuolta käytetään toisten
vahingoittamiseen.

Kiusaaminen ryhmäilmiönä
Vaikka kiusaaminen näyttäisi tapahtuvan vain kiusaajan ja kiusatun välillä, myös muut
ryhmän jäsenet ovat siinä eri tavoin mukana. Kiusaamiseen voi osallistua monella
tavalla ja siinä on mukana hyvin monenlaisia lapsia ja nuoria:













kiusaaja on aktiivinen ja aloitteellinen, kiusaamisen varsinainen moottori.
Hän on päätekijä kiusaamistilanteissa.
kiusaajan apuri ei ole kiusaamisessa pääroolissa ja aloitteentekijänä, vaan
avustaa kiusaajaa eri tavoin
kannustajat kerääntyvät paikalle katsomaan ja naureskelemaan ja
tarjoavat kiusaajalle myönteistä palautetta elein, ilmein ja sanallisesti
kiusattu on oppilas, joka joutuu toistuvasti muiden kielteisen toiminnan
kohteeksi ja on jollain tavoin puolustuskyvytön kiusaajiinsa nähden.
kiusatun puolustaja asettuu kiusatun puolelle ja pyrkii tukemaan häntä.
Puolustaja yrittää saada toiset lopettamaan tai lohduttaa kiusattua kahden
kesken
hiljainen hyväksyjä vetäytyy syrjään kiusaamisesta ja on kuin ei
kiusaamista huomaisikaan. Heitä on oppilaista suurin osa.
puolustaja yrittää estää kiusaamista, tukee kiusattua
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Kiusaamisen havaitsemiseksi on opettajan hyvä kiinnittää
huomiota;
mitä oppilaiden välillä tapahtuu eri tilanteissa, etenkin välitunnilla, käytävillä
ja luokassa ennen oppitunnin alkua
jätetäänkö joku oppilas jatkuvasti valitsematta ryhmiin
nauretaanko jonkun vastauksille toistuvasti
viettääkö joku oppilas välituntinsa lähes aina yksin

Aikuinen kiusaajana
Valitettavasti joskus kouluyhteisössä joudutaan tilanteisiin, joissa voidaan havaita, että
oppilaaseen kohdistuvan epäasiallisen, loukkaavan käytöksen takana on aikuinen.
Tilanteen tultua ilmi tulee oppilaan, oppilastoverin, huoltajan tai muun aikuisen tuoda
epäilynsä / havaintonsa mahdollisimman pian koulun rehtorin tietoon, jotta
tilanteeseen päästään puuttumaan välittömästi. Kaikkien kouluyhteisössä toimivien
aikuisten väärästä ja oppilaille haitallisen käytöksestä tulee kertoa rehtorille.
Tapahtumat selvitetään rehtorijohtoisesti asianosaisten kuulemisen ja siihen
perustuvan sovittelumenettelyn kautta koululla yhteistyössä huoltajien kanssa. Mikäli
tilanne ei ratkea koululla, oppilas / huoltaja voivat kääntyä sivistysjohtajan puoleen.
Huoltajilla on myös oikeus tehdä tutkintapyyntö / rikosilmoitus ja/tai kantelu ItäSuomen aluehallintovirastolle. Myös lastensuojelullinen näkökulma (tiedonanto) tulee
huomioida.
Oppilas aikuisen kiusaajana
Oppilaan / oppilaiden kiusaamisen kohteeksi voi koulussa joutua myös aikuinen tai
kuka tahansa koulun henkilökuntaan kuuluva. Kiusatuksi tulleen tulee keskustella
kiusaajaksi kokemansa henkilön kanssa ja sanoa selkeästi, että
kokee vuorovaikutuksen tai hänen toimintansa epäasiallisena ja loukkaavana.
Aikuisen tehtävänä on säilyttää oma ammatillisuus, aikuisuus ja ohjata lasta / nuorta
toimimaan asiallisesti. Aikuisen tulee tiedottaa asiasta huoltajalle, omalle
esimiehelleen ja tarvittaessa saattaa asia myös oppilashuoltoryhmän tietoon.
Tapahtumat selvitetään rehtorijohtoisesti asianosaisten kuulemisen ja siihen
perustuvan sovittelumenettelyn kautta koululla yhteistyössä huoltajien kanssa.
Tarvittaessa voi lapsen/nuoren mukaan lukien huoltajan ohjata keskustelemaan
asiasta terveydenhoitajan, koulukuraattorin tai mahdollisesti koulupsykologin kanssa.
Koulun henkilökunta voi tarvittaessa kääntyä työterveyshuollon puoleen. Myös poliisi
voi tutkintapyynnön / rikosilmoituksen saatuaan selvittää täyttääkö tapahtunut rikoksen
tunnuspiirteet (esim. kunnianloukkauskysymykset) ja tarvitaanko siltä osin
jatkotoimenpiteitä.

9.3.3. Kiusaamiseen puuttuminen
Varkauden kaikissa perusopetuksen kouluissa noudatetaan valtakunnallista
koulukiusaamista vähentävää ja ennalta estävää Kiva koulu- toimenpideohjelmaa.
Opetusministeriö tukee ja rahoittaa ko. ohjelman toteuttamista. Lisätietoja ko.
ohjelmasta löytyy Internetin kautta osoitteesta www.kivakoulu.fi (ks. lomakkeet).
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Kiusaamisvastaisen kulttuurin luominen lähtee siitä, että kaikki kouluyhteisön aikuiset
ja oppilaiden vanhemmat sitoutuvat kiusaamisen vastustamiseen ja oppilaille
viestitetään selkeästi, että kiusaamista ei hyväksytä. Tavoitteena on
kiusaamattomuus.
Kiusaamiseen liittyviä perusasioita:
 Jokainen on vastuussa kiusaamistilanteisiin puuttumisesta.
 Luokkatoveri ilmoittaa aikuiselle, tukee ja pyrkii auttamaan kiusattua
oppilasta.
 Luokanopettaja / luokanohjaaja on selvittämässä tilanteita ja hänen
tietoonsa tulee saattaa kaikki oman luokan oppilaita koskevat
 kiusaamistapaukset.
 Vanhempien velvollisuus on ilmoittaa koululle, jos ilmenee oman tai vieraan
lapsen koulussa tapahtuvaa kiusaamista.
 Terveydenhoitaja, oppilaanohjaaja, koulukuraattori ja erityisopettaja
 ovat käytettävissä, jos tarvitaan esim. luokan ulkopuolista tilanteen selvittäjää.
Kiusaamisasiaa kysytään aina myös terveystarkastuksissa.
 Rehtori huolehtii asenneilmapiiristä; koulussa ei sallita kiusaamista!
Varhainen puuttuminen
 Kaikki ristiriitatilanteet selvitetään koulun sisäisenä asiana. Yksittäinen
ristiriitatilanne selvitetään dokumentoimalla se erillisille kaavakkeille (ks.
liiteosio). Vanhemmille / huoltajille ilmoitetaan.
 Kiusaamisen havainnut opettaja hoitaa akuutin tilanteen, jatkoselvittelyissä
tehdään tiiviimpää yhteistyötä huoltajien kanssa
 Kun aikuinen tarttuu asiaan, se on monelle lapselle tai nuorelle suuri
 helpotus.
 Kiusaamiseen puuttuminen on kiusaajankin kannalta tärkeää, sillä se on
hänelle viesti: tämä ei käy!
 Opettaja voi tarvittaessa pyytää avukseen luokanopettajan / luokanohjaajan tai
oppilashuoltoryhmän jäsenen.
Syyttelyn sijasta etsitään ratkaisuja
 Ratkaisuja tilanteeseen voidaan pohtia yhdessä myös luokan kanssa.
 Huomioidaan tunneälyn ja sosiaalisten taitojen kehitystarpeet
 Sen lisäksi, että yritetään saada kiusaaja lopettamaan vahingollinen
käyttäytyminen, tulee pyrkiä vaikuttamaan kaikissa kiusaamisen rooleissa
 toimiviin lapsiin. Tarkoitus ei ole syyllistää vaan herättää vastuuseen.
Puututaan monella tasolla (koulu, luokka yksilö, koti).
Koulutason toimenpiteet: kiusaamisen ennaltaehkäisy





kouluissa toimitaan Kiva koulu- ohjelman toimintamallin mukaisesti
kouluissa on Kiva- tiimi, joka selvittelee ilmenneet kiusaamistapaukset
kouluissa tehdään kiusaamistilanne kartoitukset Kiva koulun nettikyselyn
lukuvuosittain (tilannekartoitus opettajille ja oppilaille)
koulun säännöt ja niiden noudattamisen valvonta
koulun ja kodin välinen tiivis yhteistyö; vanhempainyhdistykset mukaan
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riittävä välituntivalvonta; viihtyisä koulun piha, tekemistä eri- ikäisille
koulun sosiaalisen ympäristön kehittäminen esim. oppilaskunnan,
tukioppilaiden tai oppilashuollon toimintana
osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen (esim. kummioppilastoiminta)



Luokkatason toimenpiteet
Kiusaamisen määrittely; oppilaille selvitetään mitä tarkoitetaan kiusaamisella.
 Luokan yhteiset säännöt kiusaamista vastaan: oppilaat mukana sääntöjä
luomassa ja sääntöjen noudattamista seuraamassa.
 Säännölliset luokkakokoukset: keskustellaan esim. passiivisesta
osallistumisesta kiusaamiseen ja suunnitellaan ratkaisuja yhdessä.
 Kartoitetaan tilanne luokassa, esim. tehdään sosiogrammi
 Luokkahengen parantaminen, oppiminen yhteistyönä:
 ryhmätyöskentely, yhteiset retket
 Tukioppilastoiminta
Yksilötason toimenpiteet




Kiusaamisesta kertovaa oppilasta ei saa koskaan jättää yksin asiansa kanssa
Voidaan pyrkiä vahvistamaan kiusatun itsetuntoa ja opettelemaan
jämäkkyyttä. On hyödyllistä miettiä, miten kiusaamistilanteissa kannattaisi
toimia.
Myös kiusaaja tarvitsee apua eikä häntä saa hylätä. Kiusattu tarvitsee aikuisten
tukea, tarjotaan tilaisuus puhumiseen ja muuhun lisätukeen

Tarkka seuranta
 Kiusaamiskyselyt oppilaille
 Kyselylomakkeessa tulisi määritellä, mitä kiusaaminen on, jotta oppilailla on
samanlainen käsitys kiusaamisesta.
 Yhtenäinen (kaupungin kaikilla kouluilla käytettävä) kyselylomake antaa
vertailutietoja koulukohtaisen tiedon lisäksi.
 Seurantasuunnitelma kiusaamistilanteissa
Toiminta kiusaamisen jatkuessa
Kaikkien osapuolten vanhemmat kutsutaan koululle neuvotteluun. Käydään
perusteelliset, vakavat keskustelut kiusaajien, kiusattujen ja vanhempien kanssa.
 Koulussa on sovittu, kuka selvittää tapahtuman mahdollisimman pian ja
ottaa yhteyden kotiin.
 Tehdään sopimukset jatkotoimenpiteistä ja seurannasta.
 Käsitellään tapahtuma/tilanne oppilashuoltoryhmässä, jossa pohditaan
seuraamuksia ja mahdollisen lisätuen/hoitoonohjauksen tarvetta.
 Tarvittaessa voidaan pyytää koulun kummipoliisia tilanteeseen mukaan.


Toimenpiteet, joihin mahdollisissa kiusaustapauksissa ryhdytään, on syytä
kirjata tarkasti osapuolten oikeusturvan takaamiseksi.

Kiusaamis- ja riitatilanteiden selvittelyssä voidaan tilannearvion ja kasvatuksellisen
tarpeen niin vaatiessa konsultoida Ankkuri-ryhmää. Kiusaamisen täyttäessä rikokselle
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asetetun tunnusmerkistön, tulee koulun olla yhteydessä poliisiin ja tehdä / ohjata
asianosaisia tekemään itse rikosilmoitus rikostutkinnan käynnistämiseksi.
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9.4. Käyttäytymisohjeet ja seuraamukset
Opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten
koulussa on Varkauden kaupungin hyväksymät järjestyssäännöt, joilla edistetään koulun
sisäistä järjestystä.
ProKoulun toimintaohjeet/matriisit
Oppilaan käyttäytymistä pyritään muuttamaan positiivisella vahvistamisella Prokoulun
menetelmillä ja halutaan vähentää ei-toivottua käyttäytymistä palkitsemalla oikeasta
sovitusta toimintaohjeesta antamalla prokortteja. Ei- toivottuun käyttäytymiseen henkilöstö
yhdessä miettii puuttumisen keinot, hyödynnetään ProKoulun ei-toivotun käyttäytymiseen
puuttumisen keinoja.
Jos oppilas ei noudata järjestyssääntöjä, koulussa menetellään perusopetuslain
mukaisesti. Ensisijaisesti pidetään puhuttelu, kasvatuskeskustelu ja tarvittaessa jälkiistuntoa. Kirjallisen varoituksen antaa johtava rehtori. Koulusta määräaikaisesta
erottamisesta rehtorin esityksestä päättää puolestaan opetuksen järjestäjän monijäseninen
toimielin, erityiskasvatuksen työryhmä. Kurinpitorangaistuksen tai opetukseen
osallistumisen epäämisen yhteydessä oppilaalle järjestetään yksilökohtaista
oppilashuollollista tukea. Kurinpitotoimet kirjataan Wilmaan ja tiedot käsitellään määräajoin
koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä.

Kurinpitotoimissa eteneminen
Luokanopettajan/ -ohjaajan tehtävänä on seurata oppilaidensa Wilma-merkintöjä ja
puututtava niihin Liitteen 3 taulukon mukaisesti. Kuvassa 2 on esitetty taulukko
pienoiskoossa. Siinä on kuvattu väreittäin toteutuskeinojen voimistuminen. Huomioitavaa
on, että mikäli oppilas pystyy osoittamaan muutosta toiminnassaan, hän voi siirtyä
alemmalle (vihreämmälle) seurannan tasolle. Vastaavasti mikäli toiminta ei ole kehittynyt,
oppilas siirtyy ylemmille seurannan tasoille, joissa pyritään löytämään yksilöllisin keinoin
oppilaan toimintaa parhaiten tukevat keinot.

Ensimmäiset kolme porrasta on suunniteltu siten, että puhuttelut ja kasvatuskeskustelut
tulee hoitaa viiden Wilma-merkinnän välein. Käytännössä merkintöjä on joskus saattanut
tulla puhuttelua pidettäessä jo enemmän ja siksi opettajan seurannan helpottamiseksi on
laadittu kuvan 3 oppilaskohtainen seurantataulukko (Liite 4.) Oleellista on, että ennen
koululla pidettävää kasvatuskeskustelua luokanopettaja/ -ohjaaja olisi jo käynyt kahteen
otteeseen oppilaan kanssa keskustelut ja tiedottanut niistä huoltajia soittamalla.
Oppilaskohtaiseen taulukkoon riittäisi päivämäärän ja kertyneiden merkintöjen
merkitseminen. Mikäli esimerkiksi myöhästymisiä on kertynyt 8 kappaletta 1. puhutteluun
mennessä, pidetään seuraava puhuttelu 13. merkinnän jälkeen.
Uusin versio: Kurinpitotoimet 2022 (liite 5).
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Koulupalavereissa käytetään yksilöllisen oppilashuollon lomaketta ja kurinpitotoimissa
eteneminen merkitään myös Wilman kurinpitotoimiin puhuttelujen ja
kasvatuskeskusteluiden osalta.

Kuva 2. Kurinpitotoimen toteutus (liite 3)

Kuva 3. Kurinpitotoimien oppilaskohtainen
SEURANTA ( LIITE

4)

Kuva 4. Kurinpitotoimet 2022 (liite 5)

9.5. Oppilaiden päihteiden käyttö
9.5.1. Päihteiden käytön tunnistaminen
Käyttäytymisen muutos
Välinpitämättömyys, eristyneisyys, valehtelu, lyhytjännitteisyys, äkilliset mielialan vaihtelut,
käytöshäiriöt, väsymys, uneliaisuus/unettomuus
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Ulkoisen olemuksen muutos
Epäsiisti olemus tai vaatetustyylin ylikorostuminen, verestävät silmänvalkuaiset, vapina,
hikoilu, tokkuraisuus, selittämätön laihtuminen tai lihominen.
Haju (alkoholin haju, tinnerin kitkerä, kannabiksen imelä, bensan pistävä), pistosjälkiä
käsivarsissa, laajentuneet silmäterät.
Koulunkäynnin muutos
Koulupinnaus on tärkeä hälytysmerkki, erityisesti aamuihin ja maanantaihin keskittyvät
poissaolot, heikentynyt kiinnostus koulunkäyntiin, oppimisvaikeudet, muistamattomuus.
Kaveripiirin ja harrastusten muutos
Kaveriporukan vaihtuminen tai seurustelu sellaisten nuorten kanssa, joita epäillään
väärinkäyttäjäksi.

Rahantarpeen kasvu
Nuori myy omia ja perheensä tavaroita, lainaa kavereilta rahaa, näpistelee ja myy jopa
itseään, toisaalta rahaa tuntuu myös olevan.
Asenteiden muutos
Myönteinen asenne päihteisiin ja elämänarvojen vääristyminen.
Kotona ilmenevät muutokset
Epäluotettavuus, kasvanut rahantarve/ rahaa on, vanhempien välttely, vetäytyminen,
käyttöön viittaava esineistö (piippu, sätkäkone, aineenpalaset, erilaiset veitset).

9.5.2. Tupakointi
Tupakkalaki 12 §
“Tupakointi on kielletty päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa
sisätiloissa sekä niiden pääasiassa kahdeksaatoista vuotta nuoremmille tarkoitetuilla
ulkoalueilla.”
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Lähtökohdat:








Lasten ja nuorten tupakoinnille on ominaista melko nopea eteneminen kokeilusta
päivittäiseen tupakointiin. Nopea muutos suhtautumisessa tupakointiin tapahtuu
ikävuosien 12 - 16 välillä.
Vaikka nuorten tupakointi tapahtuu usein salaa kodin ulkopuolella, monien oppilaiden
vanhemmat ovat myös tietoisia nuorten tupakoinnista. Se, että vanhemmat tietävät
tupakoinnista mutta eivät siihen puutu vaikeuttaa asiaan puuttumista.
Mitä yleisempää tupakointi on lapsen kasvuympäristössä, sitä todennäköisemmin hän
alkaa tupakoida jo varhain. Erittäin merkittävää on myös kaverien tupakointi.
Tupakointi lisää merkittävästi alkoholin ja huumeiden käyttöä. Varhaiseen tupakointiin
ja päihteiden käyttöön liittyy keskimääräistä suurempi masentuneisuuden riski.
Mitä enemmän lapsella on käyttövaroja sitä todennäköisemmin tupakointikokeilut
etenevät päivittäiseksi tupakoinniksi.

Kun lapsi alkaa tupakoida 12 - 14 vuoden iässä, hän on pikaisen jatkoselvittelyn ja tuen
tarpeessa. Kun tämän ikäinen tunnistetaan tupakoitsijaksi, hänen keskeinen ongelmansa
tuskin on tupakointi, vaan monet muut kodin, koulun ja vapaa-ajan pulmat.

Mitä koulu voi tehdä?







Toimitaan tupakkalain mukaisesti. Koulu on savuton tila.
Jos tupakkalakia rikotaan, koulun järjestyssäännöissä pitäisi olla ohjeet yhteisistä
menettelytavoista. Tupakointikieltoa valvotaan ja rikkomuksiin myös puututaan. Koulun
aikuiset ja koulutilojen iltakäyttäjät noudattavat tupakkalakia.
Kouluyhteisössä on tehty tupakointiin puuttumisohjelma, johon on kirjattu
menettelytavat ja vastuut. Ohjelman toteutumista seurataan.
Terveyskasvatus ja terveystiedon opettaminen on suunniteltua.
Esim. 6. luokkien oppilaat osallistuvat päihdeputkitapahtumaan, mikäli sellainen
järjestetään.

TÄRKEÄÄ ON, ETTÄ OPPILAAN TUPAKOINTIIN PUUTUTAAN AJOISSA. EI
SEURATA KAUAN, KOSKA TUPAKKARIIPPUVUUS KEHITTYY NOPEASTI.
Tupakointiin puuttuminen
Niin koulun kuin kodin yhteisvastuullisena tehtävänä on edistää lapsen / nuoren terveyttä
ja tupakoimattomuutta. Terveyskasvatuksella pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja
myönteisiin terveystottumuksiin, lisäksi valvonnalla ja puuttumisella pyritään pysäyttämään
tupakka-/ tupakointiin liittyvän riippuvuuden kehittyminen. Koulun oppilashuollon kautta
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tarjotaan oppilaille apua / erilaisia keinoja huolehtia omasta terveydestään ja
pyrkimyksestä päästä savuttomuuteen. Tupakointi on kielletty koulualueella. Tupakointi
koulualueella on järjestyssääntöjen vastaista ja siksi koulun tulee arvioida mahdollinen
rangaistustoimenpide. Pääsääntöisesti tupakointiin puututaan alla esitetyllä tavalla, mutta
kullakin koululla voi olla vielä omat tarkennetummat puuttumiskäytännöt.
Kun epäillään, että oppilas tupakoi
·

Keskustellaan oppilaan ja huoltajan kanssa havaitusta huolesta

·

Koulussa oman opettajan ja terveydenhoitajan on hyvä tietää huolesta

·

Huoli tuodaan vanhempien tietoon, pohditaan yhdessä

· Tarvittaessa tieto myös oppilashuoltoryhmälle
Oppilas jää kiinni tupakanpoltosta: Ensimmäisen kerran:
·

Opettaja (tarvittaessa rehtori) keskustelee oppilaan kanssa/ selvittää havaitun
tupakointitilanteen.

·

Otetaan yhteyttä huoltajiin/ ilmoitus tupakoinnista koulussa; ensisijaisesti pyritään
keskustelemaan puhelimitse huoltajien kanssa. Mikäli huoltajia ei tavoiteta, lähetetään
viesti sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeitse. Varmistetaan huoltajan allekirjoituksella
tiedon perille meno tai muulla tavalla

·

Tieto omalle opettajalle ja tarvittaessa terveydenhoitajalle
Toistuvasti

·

Jokainen havaittu tupakointitilanne käydään läpi oppilaan kanssa.

·

Oppilas ohjataan terveydenhoitajalle. Terveydenhoitaja kartoittaa oppilaan tupakointiin
liittyvät asenteet, tupakointitavan ja arvioi mahdollisen tupakkariippuvuuden ja tarvittavat
hoitoon liittyvät toimenpiteet.

·

Vanhemmat ottavat yhteyttä terveydenhoitajaan tai vanhemmat kanssa sovitaan, että
terveydenhoitaja tapaa lapsen

·

Vanhempien tapaaminen koululla, yhteisen toimintalinjan sopiminen

·

Ohjaus nuorten päihdetyöntekijälle tarvittaessa

·

Tieto oppilashuoltoryhmälle

·

Neuvotellaan jatkotoimenpiteistä
Jos kodin ja koulun toimet eivät riitä ja huoli lapsen tilanteesta kasvaa, tehdään
lastensuojeluilmoitus huomioiden tilanteen kokonaisvaltaisuus.
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9.5.3. Puuttuminen
Puuttumisen perusperiaatteena on, että jokaisen koulussa toimivan aikuisen velvollisuus
on selvittää edellä kuvattujen tunnusmerkkien perusteella heränneen huolen
aiheellisuus. Seuraava kouluille tarkoitettu päihteiden käytön puuttumismalli on sovellettu
EU:n yhteistyöprojektissa syntyneestä Reject- mallista.
Oppilas on itse huolissaan ja tulee puhumaan päihteiden käytöstään tai
vanhemmilla on herännyt huoli lapsen / nuoren päihteiden käytöstä
·

Kuuntele oppilasta ja keskustele oppilaan kanssa. Ota yhteys lapsen huoltajiin.

·

Ohjaa kouluterveydenhoitajan tai koulukuraattorin luo, joka ohjaa eteenpäin ammattiavun
ja tuen saamiseksi. Hoitoa tarvitsevat päihteiden käyttäjät ohjataan nuorten
päihdetyöntekijälle.

Oppilas kertoo toisen oppilaan päihteiden käytöstä
·

Asia otetaan puheeksi rauhallisessa tilanteessa päihteiden käytöstä epäillyn oppilaan
kanssa. Kertojan nimettömyys turvataan.
Jos oppilas kieltää päihteiden käytön,

·

Tehostetaan tarkkailua ja seurantaa.

·

Tehdään yhteistyötä terveydenhoitajan, kuraattorin ja erityisopettajan kanssa.
Puheeksi ottaminen
Ota huoli puheeksi oppilaan kanssa. On parempi, että kysytään vaikka turhaan kuin
jätetään kysymättä. Kysymällä osoitat välittäväsi lapsesta / nuoresta.

·

Kysy suoraan, kerro tosiasiat ja huomiosi.

·

Ole ystävällinen, mutta luja.

·

Älä moralisoi, ole valmis tukemaan.

·

Sovi jatkotoimenpiteistä.
Vanhempien sitouttaminen ja tukeminen

·

Yhteydenotto ja tuki kotiin.

·

Oppilaalle annetaan mahdollisuus kertoa ensisijaisesti itse tilanteestaan.

·

Sovi tapaamisesta vanhempien ja oppilaan kanssa.

·

Kun tapaat vanhemmat, on tarpeen korostaa koulun velvollisuutta puuttua asiaan.
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Verkostoituminen
·

Jaa huolesi, älä jää yksin

·

yhteys sosiaalityöntekijään - lastensuojeluilmoitus puhelimitse tai kirjallisena
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu:

·

Keskustellaan yhdessä perheen, oppilaan ja oppilashuoltoryhmän kanssa.

·

Sovitaan tuki / yhdyshenkilö joka on aktiivisimmin yhteydessä oppilaaseen, hänen
perheeseensä ja verkoston jäseniin.

·

Seurantaa varten sovitaan pelisäännöistä (esim. kotiintulo-ajoista, koulunkäynnin
säännöllisyydestä) ja seuranta käytännöstä (keskustelut kuraattorin, erityisopettajan tai
terveydenhoitajan kanssa) ja tarvittaessa hoitoonohjaus.
Oppilas on selvästi päihteen vaikutuksen alainen
Koulussa olevat aikuiset puuttuvat välittömästi havaitsemaansa tilanteeseen. Koulun
terveydenhoitaja kutsutaan paikalle. Terveydenhoitaja arvioi tilanteen. Jos
terveydenhoitaja ei ole koulussa, koulun muu henkilökunta huolehtii tilanteen vaatimista
toimenpiteistä:

·

Päihtynyttä oppilasta ei jätetä yksin, tarvittaessa annetaan ensiapua.

·

Oppilaan huoltajaan otetaan heti yhteys, joka mahdollisuuksien mukaan hakee oppilaan
koulusta ja vie tarvittaessa hoitoon.

·

Jos huoltajaa ei tavoiteta, oppilas toimitetaan saattajan kanssa lähimmälle
terveysasemalle hoitoon.

·

Epäselvässä tapauksessa huoltajaa kehotetaan viemään oppilas huumetestiin. Ohjeet
antaa koulun terveydenhoitaja / kuraattori.
Ks. Huumetestejä koskeva muistio kouluille ja oppilaitoksille (OPH-tiedote81/2000
www.oph.fi)

·

Yhteys sosiaalityöntekijään / lastensuojeluilmoitus tehdään aina.

·

Verkostoituminen - oppilashuoltoryhmä kokoontuu selvittämään oikeat toimenpiteet /
hoitotasot oppilaan auttamiseksi (edellä).

·

Huumausaineen käytöstä ilmoittaa koulu (rehtori) poliisille.

·

Ilmoituksen voi antaa vihjeenä huumeen käytöstä, jolloin poliisi käsittelee asian
luottamuksellisesti tai ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.
Tärkeintä on saada oppilas hoitoon.
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Tavaroiden tarkistaminen
·

Vihjeen tai havainnon pohjalta tehtävä tarkastus.

·

Pyydä lupa oppilaalta tarkistamiseen, ilmoita kotiin tehtävästä tarkistamisesta.

·

Tarkistaessa kaksi aikuista, joista toisen voi oppilas halutessaan valita.
Oppilaalta löydetään päihteitä

·

Päihteiden takavarikointi.

·

Ilmoitus huoltajalle, oppilashuoltoryhmän jäsenelle ja alkoholi- ja huumetapauksessa
lastensuojeluun.

·

Jos oppilas pitää hallussaan, myy tai välittää huumeita > ilmoitetaan siitä poliisille.
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9.6. Väkivaltatilanteet koulussa
9.6.1. Toimintaohjeet väkivaltatilanteessa
Lähtökohtana on:
 väkivaltaa ei hyväksytä
 uhkaavaan tilanteeseen ja fyysisen väkivallan ilmenemiseen on
tartuttava heti
 vakava väkivaltatilanne koulussa koskettaa koko yhteisöä
 väkivaltatilanteen selvittelyssä työntekijät joutuvat aina harkitsemaan
menettelytavat tapauskohtaisesti
 ketään ei saa jättää yksin









Toiminta uhkatilanteessa:
Ole rauhallinen
Pyri keskustelemalla rauhoittamaan tilanne
Ole asiallinen, mutta jämäkkä
Älä provosoi, ole roolissasi
Unohda kaikki sankariteot
Katso pakotie
Hälytä apua

Välittömän uhkatilanteen rauhoittaminen:
Häiritsevästi käyttäytyvää oppilasta voidaan pyytää poistumaan luokkahuoneesta
tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan sekä koulun järjestämästä
tilaisuudesta. Mikäli oppilas kieltäytyy poistumasta poistumismääräyksen
saatuaan poistumasta tilasta, on rehtorilla tai opettajalla oikeus poistaa oppilas.
Huom. em. oikeutta ei ole vahtimestari- talonmiehellä, kouluavustajalla eikä
koulusihteerillä) Tarvittaessa voidaan käyttää sellaisia välttämättömiä
voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen
uhkaavuus, vastarinnan vakavuus ja tilannekokonaisuusarvio huomioiden.
Voimankäyttövälineiden käyttö on kielletty.






Päättäväisesti
puhumalla.
Henkilölle on asetettava selvät rajat. Toinen osapuoli yleensä
rauhoittuu siitä, että hän kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.
Henkilöä ei saa
ahdistaa nurkkaan, vaan hänelle esitetään vaihtoehtoja perääntyä
kunniallisesti. Häntä on syytä muistuttaa mitä väkivallasta seuraa.
Henkilö on syytä saada pois avoimesta ja sivullisia sisältävästä tilasta
rauhalliseen tilaan, josta on tarvittaessa työntekijällä pakomahdollisuus.
Jos henkilön saa istumaan, se voi rauhoittaa ja ainakin vaikeuttaa
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hyökkäämistä.
Jos henkilöä ei saada siirtymään suojaiseen tilaan, tärkeää on, että
työntekijä itse pysyy rauhallisena ja huolehtii siitä, että sivulliset
poistuvat
tilanteesta.
Tilanteeseen pyritään saamaan muita aikuisia, joiden tehtävänä on
esim. sivullisten poistaminen
Jos puhuminen ei auta
Mikäli uhkaavasti käyttäytyvä on koulun oppilas, kutsutaan
vanhemmat paikalle
Jos oppilas ei useammasta kehotuksesta huolimatta noudata opettajan
toimivaltansa puitteissa antamaa kehotusta esim. työrauhan
palauttamiseksi, saa opettaja järjestyksen ylläpitämiseksi puuttua
oppilaan fyysiseen koskemattomuuteen lain edellyttämin ehdoin.
On harkittava, mitä keinoja käytetään itsensä ja muiden turvaamiseksi,
esim. tarvitaanko kiinnipitämistä siksi ajaksi kunnes oppilas rauhoittuu?
Hätävarjelutilanteessa on tärkeää arvioida voimankäyttö oikein;
tehtävien toimenpiteiden tulee olla oikeassa mittasuhteessa sen
tilanteen vaarallisuuteen nähden (huom, hätävarjelun liioittelun vaara).
Hätävarjeluoikeus on kaikilla (säädetty rikoslain luku 4: 4§)
Vakavissa ja pitkittyneissä tilanteissa kutsutaan poliisi avuksi
tilanteen selvittelyyn.

Välitön tuki väkivallan kohteeksi joutuneelle


Jos henkilö on joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi, on tärkeää, että
hänet toimitetaan välittömästi lääkärin tutkimuksiin, mahdollisten
vammojen toteamiseksi. Fyysisen ensiavun jälkeen henkilö tarvitsee myös
psyykkistä ensiapua.

Jos uhri on lapsi, ota yhteys vanhempiin!
 Lapsen jouduttua fyysisen väkivallan kohteeksi on tärkeää selvittää
vanhemmille, mitä on tapahtunut. Hyvä olisi, jos vanhemmat tai
huoltajat voisivat tulla heti paikalle. Tällaisen tapauksen jälkeen lapsi
voi tuntea itsensä hyvin turvattomaksi.
Jos uhri on nuori: ota yhteys vanhempiin ja järjestä tukihenkilö avuksi
Esimerkiksi koulukuraattori tai kouluterveydenhoitaja.
Jos uhri on koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen:
 Työyhteisön tuki on tärkeää.
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Aikuisia koskevat periaatteessa samat tukitoimet kuin lapsia. Äkillisen
aggressiivisen reaktion kohteeksi joutuneelle ihmiselle on tarjottava
mahdollisimman pian kriisiapua. Väkivallan kohteeksi joutunut tarvitsee
sekä työtovereidensa, että esimiestensä tukea. Työntekijä tarvitsee ehkä
yksilöllistä apua työterveyshuollossa. Jälkipuintitilaisuus helpottaa sekä
väkivallankohteeksi joutuneen että koko työyhteisön ahdistusta.

Välitön tuki väkivaltaisesti käyttäytyneelle:





Kuuntele ja sovi jatkotoimenpiteistä.
Väkivaltaan syyllistynyt voi olla peloissaan omasta aggressiostaan,
häpeissään ja syyllisenä siitä, mitä on tehnyt. Moittiminen ja
rankaiseminen tässä tilanteessa voi laukaista uudelleen vihan ja
tuhoavan käyttäytymisen. Jos hänen ahdistustaan ja pahaa oloa
pystytään tässä tilanteessa kuulemaan, hänelle tulee tunne, että vaikka
hänen tekoaan ei hyväksytä, häntä itseään ei hylätä.
Viimeistään tapahtuman jälkeen on hyvä saada vanhemmat paikalle
ja puhua tapahtuneesta sekä sopia jatkotoimenpiteistä.

Välitön tuki tapauksen nähneille:







Anna kysymyksille ja tunteille aikaa
Väkivaltaisen tilanteen näkeminen voi aiheuttaa katsojissa pelkoa ja
ahdistusta. Mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen on katsojien
kanssa hyvä käydä läpi, mitä tapahtui ja mitä tunteita se herätti.
Jos joku on erityisen ahdistunut tai peloissaan on syytä soittaa lapsen /
nuoren vanhemmille ja yhdessä miettiä voidaanko hänet päästää
yksin kotiin koulun jälkeen.
Asiasta on hyvä keskustella luokassa oman opettajan johdolla. Tarvittaessa
järjestetään psykologinen jälkipuintitilaisuus tai keskustellaan pienryhmissä.

9.6.2. Toiminta äkillisessä tilanteessa






Varmista muiden oppilaiden turvallisuus
Yritä rauhoittaa oppilasta puheella, älä itse provosoidu
Soita apua tai lähetä joku hakemaan apua (yhteys rehtoriin tarvittaessa)
Soita huoltajalle tai tarpeen niin vaatiessa 112
Tilanteen mentyä ohi tee heti raportti wpro:hon (ilmoita myös rehtorille muutenkin) ja
kirjoita myös muistiin itsellesi tapahtumien kulku tuoreeltaan. Sama koskee muita
paikalla olleita.
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Mikäli olet saanut vammoja käy lääkärissä tai terveydenhoitajalla
(työterveys/terveysasema).

Kun näet, että kollega on tilanteessa, joka näyttää epätavalliselta, älä kulje ohi vaan mene
paikalle katsomaan, mistä on kyse.
9.6.3. Toiminta tilanteen jälkeen
1. Opettaja informoi tilanteesta viimeistään tässä vaiheessa rehtoria ja oppilaan
huoltajia ja kokoaa sopivan moniammatillisen asiantuntijaryhmän käsittelemään
asiaa tarvittaessa.
2. Mikäli oppilaan uhkaava käytös kohdistuu toiseen oppilaaseen, asiasta tehdään
kirjallinen selvitys. Kirjaamisen voi suorittaa Ristiriitatilanteen selvitys– lomakeella
(liitteenä) tai muulla tavalla, josta ilmenee selkeästi:
 Tapahtuma-aika ja -paikka
 Selvitys tilanteesta, eri osapuolten ja mahdollisesti silminnäkijöiden
kommentit
 Kuvaus huoltajille tiedottamisesta (päivämäärä ja tapa)
 Allekirjoitukset ja päivämäärä
 Sovittu ratkaisu
3. Mikäli oppilaan uhkaava käytös kohdistuu koulun henkilöstöön, asiasta tehdään
selvitys WPro:on. Esimies hoitaa jatkokäsittelyn.
4. Koululta tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus. Huoli oppilaan tilanteesta
kirjautuu koulun, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon asiakirjoihin.
5. Kouluterveydenhoitaja kutsuu oppilaan terveystarkastukseen, mikäli tilanne ei
ole akuutti, informoi oppilaan arvaamattomasta käytöksestä vanhempia ja ensiapua/
lääkäriä mikäli oppilaan jatkohoidon järjestäminen sitä vaatii.
Koulukuraattori, koulupsykologi, psyykkari (koulun psykiatrinen sairaanhoitaja)
arvioivat tapauskohtaisesti tilanteen vakavuuden ja toimivat arvionsa mukaan
informoiden tarvittavat yhteistyötahoja: vanhemmat, lastensuojelu, lääkäri, Nikula.
Tarvittaessa on mukana jälkihoidon järjestämisessä sitä tarvitseville.
Nuoren kohdalla tehdään tarvittaessa koululla erityisjärjestelyjä opiskelun suhteen
minimoiden riski.
Erityisjärjestelyitä voivat olla
- Oppilas ohjataan erilliseen tilaan rauhoittumaan, mikäli hänelle voidaan järjestää
joku henkilöstöön kuuluva valvomaan. – Isoilla yläkouluilla olisi tarpeen olla Parkkitoiminta tätä varten.
- Oppilaan rauhoituttua hänet voidaan tarvittaessa lähettää kotiin lopuksi
koulupäiväksi. Asiasta on sovittava huoltajan kanssa ennen kotiin lähettämistä.
- Akuuteissa tapauksissa soitetaan 112:een!
- Pitempään uhkaavasti käyttäytyvän oppilaan osalta on syytä pohtia seuraavia
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vaihtoehtoja.
- ”Satelliittiopetuksessa”
oppilas käy koululla opiskelemassa iltapäivällä saaden samalla kotitehtäviä muiden
oppilaiden lähdettyä kotiin.
- Oppilaalle järjestetään kotiopetus huomioiden kuitenkin opettajan turvallisuus.
Kotiopetus voi olla oppilaan kotona, nuorisotilalla, kirjastolla tai
vastaavassa
paikassa.
- Oppilaan opetus voidaan järjestää tarvittaessa erityisjärjestelyin yhdessä
yhteistyötahojen kanssa.

Lastensuojelulle mahdollistetaan pääsy kaikkiin oppilasta koskeviin palavereihin, jotta
lastensuojelu pystyy hahmottamaan oppilaan kokonaistilanteen. Palavereihin tulemisesta
tiedotetaan huoltajia etukäteen.
Opettaja voi purkaa tapahtuman oppilashuoltohenkilöstön kanssa kertomatta oppilaan
nimeä. He ovat asian ammattilaisia kollegoiden sijaan.
9.6.4. Epäily lapseen kohdistuneesta väkivallasta
Kansalaisvelvollisuuslaki ja laki kunnallisesta viranhaltijasta velvoittavat tekemään aina
ilmoituksen lapseen kohdistuneesta rikosepäilystä (esim. epäily lapseen kohdistuneesta
väkivallasta.)
Ilmoitusvelvollinen on se aikuinen, kenelle lapsi asian kertoo!


Kirjaa lapsen kertomus ja omat kysymyksesi mahdollisimman tarkasti. Kun asia on
tullut ilmi, tarkentavia kysymyksiä ei saa tehdä.



Jos työskentelet terveydenhuollossa, kirjaa väkivallan merkit.



Tee ilmoitus poliisille (tutkintapyyntö) – käytetään valmista THL:n lomaketta
(Ilmoitus lapseen kohdistuneesta rikosepäilystä) tai soitetaan akuuteissa tilanteissa
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Tee lastensuojeluilmoitus tilanteesta lapsen nimellä - akuteeissa tilanteissa
päivystysnumeroon (viranomaiskäyttö akuuttitilanteissa) 044-4442369.

9.6.5. Opettajan ja oppilaan koskemattomuus
1. Alakoulussa on aivan normaalia, että oppilas halaa aikuista.
2. Koskemattomuus riippuu paljon tilanteesta, jonka vuoksi oppilastietämys on
erityisen tärkeää.
3. Koskettaminen on luvallista silloin, kun se on molemmille osapuolille ok.
4. Tärkeää on huomioida turvalliset kehonosat, joita voi koskettaa, esimerkiksi
olkapää.
5. Riitatilanteissa opettajan tulee ensiksi pyrkiä ratkaisemaan tilanne puhumalla. Jos
tilanne ei rauhoitu, toisen oppilaan terveys on vaarassa, opettajalla on oikeus
koskea ja erottaa toisissaan kiinni olevat oppilaat.
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6. Opettajalla on oikeus puolustautua uhkaavaa oppilasta vastaan huomioiden
oppilaan ikä- ja kehitystaso vähintä mahdollista voimankäyttöä käyttäen.
7. Toinen aikuinen pyydetään todistajaksi, jos oppilas joudutaan poistamaan luokasta
siten, että häneen tulee koskea.
8. Oppilaan ohjaaminen ja pysäyttäminen sekä rauhoittaminen käsillä on
hyväksyttävää, työntäminen ei.
9. Koskemattomuuteen liittyvät asiat tulee aina viedä eteenpäin.

Jos opettaja on joutunut missä tahansa tilanteessa käyttämään voimaa tai ottamaan
lapsesta kiinni pysäyttääkseen tai rauhoittaakseen tilanteen, toimi seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Varmista kysymällä lapselta, sattuiko.
Ilmoita välittömästi huoltajalle.
Laadi tilanteesta kirjallinen selvitys.
Ole yhteydessä esimieheen.

Aggressiivinen käyttäytyminen on riski sekä aggressiiviselle lapselle tai nuorelle
itselleen että hänen aggressionsa kohteeksi joutuville. Se aiheuttaa
turvattomuuden tunteita myös muissa koulun oppilaissa ja henkilökunnassa.
Aggressiivinen
käyttäytyminen on seurausta useiden tekijöiden
yhteisvaikutuksesta:



perimä ja ympäristö vaikuttavat lapsen kykyyn säädellä tunteita
turvattomuus ja välinpitämättömyys, rajojen puute tai toisaalta kova kuri
ovat yhteydessä aggressiiviseen käyttäytymiseen.

Huomioita aggressiotilanteiden varalle:











Ennaltaehkäisy
opettajalle tietoa aggressiivisesta käyttäytymisestä ts. lapsen /
nuoren käyttäytymisen syistä
turvallinen ja luotettava opettaja, joka pitää rajat ja hallitsee
tilanteet
sääntöjen selittäminen ja opettaminen
valvonnan tärkeys, rajojen rikkomisesta
seuraamukset
kodin ja koulun välinen yhteistyö - vanhemmilla on erilaista tietoa
lapsesta kuin koululla
opetellaan muita käyttäytymisvaihtoehtoja
Muista:
Aggressiiviseen tilanteeseen on puututtava aina välittömästi
ja päättäväisesti, rauhallisuus säilyttäen.
Kaikki johdonmukaisesti puuttuvat samojen toimintaohjeiden
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mukaisesti.
Oppilaan poistaminen luokasta edellyttää aina ohjeistamisen
valvonnasta;
Oppilaan poistaminen luokkahuoneesta harvoin johtaa käyttäytymisen
muutokseen, mutta katkaisee kierteen ja antaa kaikille
rauhoittumisaikaa.
Antaa opettajalle aikaa miettiä muita keinoja.
Opettajaa ei jätetä yksin vaikeiden oppilaiden kanssa yhteisöllinen
vastuunotto tueksi. Työyhteisön tuki ja toimintaohjeet, esim. kuka
tulee ensimmäisenä avuksi .
Oppilashuoltotyöryhmän on hyvä tietää aggressioriskit ja jo
tapahtuneet tilanteet
Yhteistyötä tarvitaan myös Lasten ja nuorten yksikön,
sosiaaliviranomaisten ja poliisin kanssa, mikäli koulun omat keinot eivät
riitä.
Erittäin aggressiivista ja tuhokäyttäytymiseen taipuvaista lasta, jolta
raivonpurkausten aikana puuttuu kaikki kontrolli, ei voi jättää yksin vaille
valvontaa. Tällaisessa tilanteessa sovelletaan väkivaltatilanteen ohjeita.

9.7. Kouluyhteisön työntekijä voi huonosti
Työuupumus voi kehittyä työntekijälle, kun esimerkiksi työn vaatimukset joko
määrällisesti tai laadullisesti ylittävät hänen suorituskykynsä. Normaali uupumus
tai väsymys menee ohi, kun urakka on tehty, yöt nukuttu tai loma vietetty, tai on
saatu jonkinlainen luonteva katkos työhön.
Työuupumuksen keskeisiä oireita ovat:
 Kokonaisvaltainen väsymys
 Kyyniseksi muuttunut asennoituminen työhön ja kyvyttömyys
läheiseen vuorovaikutukseen. Kyynisyys voi näkyä työn ilon
katoamisena. Ihmissuhteissa kyynisyys näkyy etäiseksi ja kylmäksi
muuttuneena suhtautumisena toisiin ihmisiin.
 Heikentynyt ammatillinen itsetunto. Ammatillisen itsetunnon
heikkenemisen merkkejä on pelko, ettei suoriudu työstään ja työn
hallinnan tunteen menettäminen. Nämä oireet erottavat työuupumuksen
muista stressitiloista.
Yksilön selviytymiskeinoja työuupumuksesta:




Jokainen työntekijä kantaa itse vastuuta omasta hyvinvoinnistaan,
sillä jokainen tuntee itse parhaiten tilanteensa ja tietää
voimavaransa.
Lopeta ongelman kieltäminen: kuuntele itseäsi ja työtoveriasi,
opettele sanomaan ei ja pyri muuttamaan työtapojasi ja olosuhteita.
Aina ei selviä yksin: tarvitaan ystävien, työyhteisön ja ammatti-ihmisen
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apua ja tukea. Uupunutta auttaa se, että saa puhua jollekin
tuntemuksistaan.
Perusasiat kuntoon esim. omasta terveydestä huolehtiminen.
Työnohjaus on hyvä keino arvioida omaa työn tekemisen tapaa ja tutkia
omaa ja yhteisön toimintaa. Työnohjauskeskusteluita voi käydä koulutetun
työnohjaajan kanssa yksin, työparin tai ryhmän kanssa, riippuen
minkälaisia
työnohjausmuotoja on mahdollisuus käyttää. Työnohjauksella pyritään
oman ammatillisen identiteetin vahvistamiseen, työssä nousevien
työtunteiden purkamiseen mm. ongelmallisten tilanteiden selvittelyn
avulla.
Puhumisen kautta voi saada uutta ymmärrystä ja oivalluksia ja sitä kautta
tukea omalle työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle.
Työohjaukseen pääsyä voi tiedustella oman esimiehen tai
työterveyshuollon kautta.

Työyhteisön keinoja auttaa ja tukea:
 Toimiva vuorovaikutus: avoin ja keskusteleva työyhteisö voi tukea
kaikkia psyykkisen työkyvyn osa-alueita (osaamista, jaksamista,
motivaatiota ja vuorovaikutustaitoja), keskusteleva ilmapiiri vähentää
uupumisriskejä ja auttaa esimiestä ja työtovereita tunnistamaan oireita.
 Työyhteisöllä pitäisi olla aikaa ja mahdollisuuksia
luontevaan kanssakäymiseen.
 Työyhteisöllä on selvät pelisäännöt ja tietoisuus tavoitteista.
 Työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä; tasapaino
voimavarojen ja tehtävien vaativuuden välillä.
 Työyhteisön riidattomuus, yhteistyö ja toisista huolehtiminen.
 Esimiesosaaminen; päätöksenteon oikeudenmukaisuus, kehityskeskustelut.
 Työpaikkakohtaiset työsuojelusuunnitelmat.
 Työnjohdon, työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon vuoropuhelu
ja yhteistyö.
 Mikäli vanhemmilla herää huoli lapsen kertoman mukaan opettajan ja lapsensa
välisestä vuorovaikutuksesta ja opettajan jaksamisesta, joka mahdollisesti vaikuttaa
oppimiseen oppilaan kohdallaan, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan opettajaan ja / tai
rehtoriin ja tulla koululle keskustelemaan asiasta.
Päihteiden käyttö:
 Yleensä läheiset työtoverit huomaavat työtoverinsa käyttäytymisessä
muutoksia. Aina ei työntekijä osaa pyytää apua tai hän suoranaisesti
kieltää avun.
 Lähimmän esimiehen olisi kuitenkin ensi tilassa puututtava asiaan.
Varkauden kaupungilla on päihdehaittojen vähentämiseksi omat ohjeet
(kts. Intra).
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Ulkopuolinen apu:
 Työpaikan omat voimavarat eivät aina
riitä.
 Apua tarvitaan, jos työyhteisön ilmapiiri on ristiriitainen eikä
yhdessä toimiminen onnistu.
 Asiantuntija voi auttaa hahmottamaan kokonaistilannetta ja auttaa
sen myöntämisessä, että apua tarvitaan, esim. tällöin voidaan tehdä
työterveyshuollon työpaikkaselvitys.
 Työhyvinvointia koskevissa ongelmissa voi ottaa yhteyttä myös
työsuojeluvaltuutettuun, työsuojelupäällikköön tai henkilöstöpäällikköön.
Lisätietoja ja ohjeistusta saa henkilöstötoimen laatimasta Aktiivinen
työkyvyn seuranta – opas esimiehille puheeksi ottamisesta, ks. Intran
sivut.

9.7.1. Työterveyshuolto
Varkauden kaupungin palveluksessa olevalla henkilöstöllä on oikeus käyttää
kokonaisvaltaisen työterveydenhuollon palveluita Työterveyshuollossa.
Käytettävissä on mm. työterveyshoitajan, työfysioterapeutin, työpsykologin ja
työterveyslääkärin palvelut. Työterveyshuolto suorittaa määräaikaistarkastukset,
tekee työpaikkakäyntejä ja vastaa työntekijöiden sairaanhoidollisten palveluiden
tarpeeseen.

9.7.2. Työsuojelu
Työsuojelu on osa henkilöstövoimavarojen strategista johtamista. Tarkoitus on
kehittää työnterveellisyyttä ja turvallisuutta, kestävää tuloksellisuutta ja
työhyvinvointia suunnitelmallisten henkilöstöstrategisten ja terveyspainotteisten
sekä työkykyä ylläpitävien että työssä jaksamista tukevien-, johtamis- ja
toimintatapojen avulla. Varkaudessa jokaisella toimialalla on oma
yhteistyötoimikunta, joka samalla on työsuojelutoimikunta. Koulun henkilökunnalla
on oma työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutettuun voi ottaa yhteyttä
kiusaamistilanteissa ja muissa työpaikan ongelmatilanteissa. Yksilötason
ongelmissa voi kääntyä esimiehen, työsuojeluvaltuutetun tai työterveyshuollon
puoleen. Työpaikan työsuojeluyhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan
ja työntekijöidenvälistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi työntekijän
osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä
koskevien asioiden käsittelyyn.
Varkauden kaupungissa työsuojelun edustuksellista yhteistoimintaa hoitavat
yhteistyötoimikunnat. Kaupungin (iso) yhteistyötoimikunta ja sivistystoimen
yhteistyötoimikunta hoitavat koulujen yhteistoimintaan kuuluvia asioita. Näissä
yhteistyötoimikunnissa on työnantajan edustajia, työsuojelupäällikkö,
työsuojavaltuutetut sekä luottamusmiehet työntekijäjärjestöjen edustajina. Välitön
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yhteistoiminta tulee hoitaa esimiehen ja työntekijän välillä työyksiköissä.
 Työsuojelupäällikkö avustaa työnantajaa ja esimiehiä työsuojelu
asiantuntemuksen hankinnassa ja yhteistyönjärjestämisessä
työntekijöiden kanssa.
 Työsuojeluvaltuutettu osaltaan kiinnittää edustamiensa työntekijöiden
huomioin työturvallisuutta ja terveyttä edistäviin seikkoihin.
Työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä ohjeita löytyy sekä Intran etusivulta
työsuojelun pikalinkistä että henkilöstötoimen sivuilta.

9.8. Turvallinen oppimis- ja työympäristö
Oppilaan kokema turvallisuus on kokonaisuus, jossa sekä fyysinen että
psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat yhdessä.
Oppilaan ja opiskelijan terveyden edistämiseksi on kouluyhteisön ja
opiskeluympäristön turvallisuus tarkastettava joka kolmas vuosi. Tarkastus on
tehtävä yhdessä oppilaitoksen, oppilaiden, kouluterveydenhuollon,
terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja
tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken” (asetus 380/2009, 12§).
Koulun fyysisen turvallisuuden perusedellytykset luodaan rakentamisen ja
saneerauksen yhteydessä. Tällöin voidaan poistaa ja pienentää fyysiseen
ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä riskejä. Paitsi sisätilojen kuntoon on myös
kiinnitettävä huomiota koulupihan turvallisuuteen.
Myös jotkut oppiaineet saattavat altistaa oppilaita tapaturmille. Oppilaiden
kanssa tulisikin perehtyä etukäteen turvallisuusohjeisiin ja
työsuojelumääräyksiin.
Erityisen merkityksellinen turvallisuuden kannalta on koulutuksen järjestäjälle
kuuluva oppilaiden valvontavelvollisuus. Oppivelvollisuuskoulussa oppilaat
ovat koulun työpäivien aikana koulun valvonnassa. Tämän valvonnan tai sen
järjestämisen laiminlyönti saattaa muodostaa vastuuperusteen vahinko ja
väkivaltatilanteessa. Opettajilla on erityinen valvonta ja ohjausvelvollisuus
oppilaisiin nähden.
Koulumatkoihin liittyvästä turvallisuudesta on säädetty perusopetuslaissa
(32 §). Koulumatkojen turvallisuuteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota.
Oppilaan kanssa liikutaan ja oppilaat liikkuvat koulupäivän aikana myös
koulualueen ulkopuolella.
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9.9. Koulun toimintatavat ja suunnitelmat
Omatoiminen varautuminen ja pelastussuunnitelma
Pelastuslain (468/2003) mukaan koulut ovat velvollisia ehkäisemään
vaaratilanteiden syntymistä ja varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja
ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä varautumaan omatoimiseen
pelastautumiseen. Lisäksi pelastuslain mukaan koulujen on laadittava omat
pelastussuunnitelmat näistä toimenpiteistä. Pelastustoimiasetuksen (787/2003)
mukaan pelastussuunnitelmassa on selvitettävä:








ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset;
toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;
poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja
pelastustehtävien järjestelyt;
turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun
henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan;
tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto,
henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen
vaaratilanteiden perusteella on tarpeen;
ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja
vahinkotilanteita varten;
miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon.

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla
tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille
sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.
Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava
alueenpelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.
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10. YHTEISTYÖ OPPILAIDEN JA HEIDÄN HUOLTAJIENSA KANSSA

Tässä kappaleessa kuvataan yhteistyön tärkeyttä 2016 opetussuunnitelman
näkökulmasta, sekä esitellään eri tilanteissa olevien lasten ja nuorten yhteydenpidossa
huomioitavia asioita.

10.1. Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö
Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön
järjestämisessä. Järjestämisen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen
tavoitteiden saavuttamista ja perusopetuksen tehtävän toteuttamista. Järjestämisellä
luodaan edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä
huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä. Koulutyön käytännöt
edistävät myös kestävää elämäntapaa.
Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta
koulupäivästä. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille
tehtävästä riippumatta. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden
tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö
tukee tässä onnistumista.
Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä
sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Opetuksen järjestäjä
vastaa siitä, että oppilaan oikeudet toteutuvat ja huolehtii edellytysten luomisesta tätä
edistävälle koulutyölle. Koulun johdolla on käytännön vastuu opetuksen, ohjaukseen,
oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä, kaikilla
vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennaltaehkäisy sekä
kasvun ja oppimisen esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista.
Jokaisella opettajalla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja
hyvinvoinnista. Opettajat vaikuttavat näihin pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan.
Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin
seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan arvostaminen ja oikeudenmukainen
kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja
tukeminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden oikeus ohjaukseen sekä
opetukselliseen ja oppilashuollollisen tukeen toteutuu. Tämä edellyttää vuorovaikutusta
oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien keskinäistä yhteistyötä ja erityisesti
oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä.
Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä
osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja
koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten
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loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä
huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan
perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti.
Vapautus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti
erityisestä syystä. Koti ja koulu yhdessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain edellyttämällä
tavalla ja tukevat oppilaita näiden ponnisteluissa. Koulun tehtävänä on puuttua
poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään.
Keski-Savon tavoitteet ja toimintatavat









Kasvatus kuuluu KAIKILLE koulun aikuisille
Kasvatustyö tehdään yhdessä huoltajien kanssa
Kehityskeskustelut pidetään vuosittain (vanhempainvartit yms.)
Pääasiallinen yhteydenpitoväline koulun ja kodin välillä on sähköinen järjestelmä
Wilma, Helmi tms.
Säännöllinen yhteistyö oppilashuollon henkilöstön kesken
Jokaisella koululla on oppilaskunta ja sen toiminnan tulee olla säännöllistä
Tiivis yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa
Suunnitelmallinen yhteistyö kunnan muiden lasten ja nuorten asioiden parissa
työskentelevien kanssa.

Hyväksi havaittuna menetelmänä mainittakoon vanhempain vartit, joiden hyvä pitämisaika
on syyslukukaudella sekä luokkien omat vanhempainillat koulun yhteisten lisäksi.

10.2. Oppilaan vaikuttamismahdollisuudet kouluyhteisössä
Koulun toimintaa kehitettäessä on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden mielipiteitä ja
toiveita. Oppilaan osallistaminen koulun toimintaan ja sen suunnitteluun tukee oppilaan
oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan,
itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia.
Koulussamme toimii oppilaskunta, jota kuullaan ennen opetussuunnitelman ja siihen
liittyvien suunnitelmien sekä järjestyssääntöjen vahvistamista ja ennen muita oppilaiden
asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä tehtäessä. Oppilaat saavat näin
mahdollisuuden osallistua asioiden valmisteluun ja ilmaista mielipiteensä koulunsa
toimintaan liittyvistä, heitä yhteisesti koskevista asioista.
Myös oppilaiden huoltajien näkemyksiä koulun toiminnasta selvitetään määräajoin.
Osallistaminen ja oppilaskunnan toiminta antavat oppilaille mahdollisuuden
osallistua koulun kehittämiseen. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa kouluyhteisön
kehittämiseen myös valtakunnallisen kouluterveyskyselyn kautta. Kysely tehdään
säännöllisesti kahden vuoden välein. Siihen vastaavat yläkoulun 8.- ja 9.-vuosiluokan
oppilaat ja alakoulun 4.- ja 5.- vuosiluokan oppilaat.
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10.3. Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Kasvatustyötä tehdään yhteistyössä kotien kanssa. Tämä edellyttää vuorovaikutusta ja
yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa.
Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen
suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Varkauden kaupungin perusopetuksessa kodin ja koulun yhteistyö rakentuu
kouluntoimijoiden, huoltajien, oppilaiden ja eri sidosryhmien arvostavalle yhteistyölle.
Keskeisiä toiminnanperiaatteita ovat lapsilähtöisyys, yksilöllisyyden ja yhteisön huomiointi,
vuorovaikutteisuus, ennakoitavuus ja säännöllisyys, ajantasaisuus ja kiinnostavuus sekä
jatkuvuus.
Kodin ja koulun yhteistyö on välttämätöntä, jotta oppilaan opiskelu voitaisiin järjestää
mahdollisimman hyvin oppilaan etu huomioiden. Opettajan on oltava aina ensin itse
yhteydessä oppilaaseen ja huoltajaan, kun hänellä on huoli oppilaasta. Huoltajiin on oltava
yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Oppilashuoltohenkilöstöä on
mahdollista konsultoida, mutta asia etenee vasta, kun oppilaan ja huoltajan kanssa on
keskusteltu. Mikäli on tarpeen tehdä yhteistyötä oppilaan asiassa koulun ulkopuolisten
tahojen kanssa, huoltajalta pyydetään aina kirjallinen lupa. Yhteistyötä voidaan tehdä
Nuorten ja perhekuskus Nikulan kanssa ja sosiaalitoimen kanssa. Ohjataan käyttämään
yhteistyölomaketta, jonka asiat käsitellään kaupungin moniammatillisessa tiimissä
(LANUPE-hanke).
10.3.1. Yhteis- ja yksinhuoltajuus
Yhteis- ja yksinhuoltajuus Lain mukaan huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon
kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset, jollei toisin ole säädetty
tai määrätty. Jos joku huoltajista ei matkan, sairauden tai muun syyn vuoksi voi osallistua
lasta koskevan päätöksen tekemiseen ja ratkaisun viivästymisestä aiheutuisi haittaa, ei
hänen suostumuksensa ole tarpeen. Asiasta, jolla on huomattava merkitys lapsen
tulevaisuuden kannalta, voivat huoltajat päättää vain yhdessä, jollei lapsen etu muuta
vaadi. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta). Lähtökohtaisesti molempia
vanhempia tulisi informoida koulussa tapahtuvista muutoksista.
10.3.2. Huostaanotettu ja sijoitettu oppilas
Kun lapsi on huostaanotettu ja sijoitettu, sijoittavan kunnan lapsen asioista vastaava
sosiaalityöntekijä päättää lasta koskevista asioista, lukuun ottamatta lapsen nimeä,
uskontokuntaa ja kansalaisuutta koskevia asioita. Käytännössä sijaisperhe valtuutetaan
hoitamaan lapsen asiaa. Lapsen biologiset vanhemmat otetaan mukaan työskentelyyn
mahdollisuuksien mukaan. Lapsen huoltajat allekirjoittavat lapsen koulunkäyntiä koskevat
paperit.
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10.3.3. Avohuollon tukitoimena sijoitettu oppilas
Kun lapsi on lastensuojelun avohuollon tukitoimena ja vanhempien suostumuksella
sijoitettu oman kodin ulkopuolelle, vanhemmat säilyvät lapsensa huoltajina ja päättävät
lastaan koskevista asioista. Avohuollon sijoituksessa olevan lapsen koulu säilyy yleensä
ennallaan.

10.4. Huoltajille tiedottaminen
Koulun oppilashuoltotyöstä tiedotetaan koulun kotisivuilla peda.net-sivuilla,
lukuvuositiedotteiden avulla sekä koulun vanhempainiltojen yhteydessä. Koulun
oppilashuoltohenkilökunta osallistuu asiantuntijoina vanhempainiltoihin.
Wilma-käyttöjärjestelmää käytetään oppilashuoltotyön tukena. Kirjaamiskäytännöt sovitaan
kouluittain erikseen. Wilmaa käytetään mm. poissaolojen kirjaamisiin, tiedon välittämiseen
oppilashuoltohenkilöstön välillä, tuen suunnitelmien kirjaamiseen ja kodin ja koulun
väliseen viestintään. Yhteydenotto koulukuraattoriin, -psykologiin ja terveydenhoitajaan
tulee ensisijaisesti tehdä kasvotusten tai puhelimella ja pyritään aina positiiviseen
viestintään. Hyviä ja käytettäviä käytänteitä on esitelty Viesti Wilmalla viisaasti –
oppaassa.

10.5. Tiedonsaanti
Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on
salassa pitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä
oppilashuollostavastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä
yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus
saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle
oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.
Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta,
joka on välttämätön
oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi
koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa
huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste,
yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan
tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.
Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai
koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa
hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää
oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia
oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta
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välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen
järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot
voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.

10.6. Poissaolojen seuranta

Perusopetuslain mukaan koulun tulee seurata oppilaan poissaoloja. Huoltajan velvollisuus
on huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Varkauden kouluissa on käytössä
Wilma-käyttöliittymä poissaolojen seurantaa varten. Koulu tiedottaa poissaolojen
seurantatavasta huoltajille lukuvuoden alkaessa.
Alakoulun luokanopettaja tai yläkoulun luokanohjaaja käsittelee asian huoltajan ja oppilaan
kanssa riippumatta poissaolon syistä yli 50 tunnin poissaolosta lukuvuoden aikana. Mikäli
palavereita joudutaan pitämään useita, tiedotetaan asiasta rehtoria ja tarpeen tullen
järjestetään yksilöllinen oppilashuoltopalaveri.
10.6.1. Esiopetus
Jos lapsi ei osallistu perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen, voivat lapsen huoltajat
päättää kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai sen
toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.
Jos lapsi osallistuu esiopetukseen, poissaoloista tulee ilmoittaa esiopetusryhmään, jossa
poissaoloja seurataan. Vaikka esiopetus on velvoittavaa, se ei ole oppivelvollisuutta ja
huoltajalla on viime kädessä vastuu, että lapsi saavuttaa esiopetuksen tavoitteet.
Poissaoloista (esim. vanhempien vuorotyön takia) tulee neuvotella perheen kanssa ja
ottaa huomioon lapsen ja perheen näkökulma.
Lomamatka




Huoltaja anoo kirjallisesti vapautusta esiopetuksesta tai koulusta.
Esiopetuksen opettaja myöntää 1–5 päivää, päiväkodin johtaja yli 5 päivää.
Huoltaja on velvollinen huolehtimaan opetuksesta poissaolon aikana.

Sairaus


Huoltaja ilmoittaa poissaolosta esiopetusryhmään ensimmäisen poissaolopäivän
aamupäivän aikana soittamalla tai tekstiviestillä.
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10.6.2. Perusopetus
Opettaja merkitsee Wilmaan oppilaiden myöhästymiset ja poissaolot oppitunnin alussa ja huoltaja kuittaa
poissaolot jälkikäteen. Luokanopettaja/luokanohjaaja seuraa oppilaiden poissaoloja ja on velvollinen
puuttumaan epäselviin ja luvattomiin poissaoloihin heti.
Poissaolojen ylittäessä syystä riippumatta 50 tuntia lukuvuoden aikana asia käsitellään
luokanopettajan/luokanohjaajan, huoltajan ja oppilaan kanssa. Poissaolojen kertyessä 100, 150, … rajojen
yli pidetään uudet koulupalaverit, joissa viimeistään mukana on tarvittava oppilashuollon edustus.
50 poissaolotunnin kohdalla käytetään Neuvottelu koululla– lomaketta. Poissaolojen jatkuessa kootaan
yksilöllinen oppilashuolto käsittelemään asiaa, jolloin käytetään yksilöllisen oppilashuollon- lomaketta
(Joroinen-Varkaus yhteinen lomake).

Sairaus






Huoltaja ilmoittaa poissaolosta kouluun ensimmäisen poissaolopäivän aikana Wilman
kautta, soittamalla tai tekstiviestillä.
Oppilas huolehtii sairauden aikana mahdollisuuksien mukaan koulutehtävistään.
Tukiopetusta annetaan tarvittaessa.
Jos sairauspoissaoloja kertyy lukuvuoden aikana 50 tuntia, oppilas ohjataan
kouluterveydenhoitajalle.

Luvattomat poissaolot








Kouluun ei tule ilmoitusta ensimmäisen poissaolopäivän aikana. (Opettaja on yhteydessä
huoltajaan mahdollisimman pian)
Jos oppilas on poissa yksittäisiä tunteja, puututaan kurinpidollisin toimenpitein.
Opettaja sopii oppilaan ja huoltajan kanssa luvattomien tuntien suorittamisesta.
Jos poissaoloja on lähes joka viikko tai tiettyinä päivinä/oppitunteina, tilanteeseen
puututaan nopeasti.
Jos huoltajalla ei ole tietoa poissaoloista, oppilas ohjataan oppilashuollon edustajalle (esim.
kuraattori, psyykkari, terveydenhoitaja, kasvatusohjaaja).
Luokanopettaja/luokanohjaaja ilmoittaa luvattomista poissaoloista rehtorille.

Luvalliset poissaolot







Lupa poissaoloon anotaan kirjallisesti etukäteen (esim. lomamatka).
Luokanopettaja/luokanohjaaja myöntää 1–5 päivää, rehtori yli 5 päivää.
Oppilas kysyy opettajilta ennen poissaoloa tehtävät, jotka tulee olla suoritettuna kouluun
palattaessa ja sopii mahdollisten kokeiden suorittamisesta.
Huoltaja vastaa oppilaan koulutehtävien hoitamisesta.
Tukiopetusta ei järjestetä.

Luokanohjaajan tai -opettajan on pyrittävä selvittämää selvittämättömät poissaolot
mahdollisimman pian. Luvattomien tai selvittämättömien poissaolotuntien ylittäessä
30 tuntia luokanohjaaja tai -opettaja tekee lastensuojeluilmoituksen.
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11. OPPILASHUOLTOTYÖN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA
11.1. Oppilashuoltoryhmän työn arviointi
Koulun oppilashuoltoryhmä kehittää ja arvioi toimintaansa säännöllisesti.
Oppilashuoltotyön arvioinnin tulee olla suunnitelmallista, monipuolista ja jatkuvaa.
Oppilashuoltotyön laadun näkökulmasta on tärkeää, että työn tekemisen edellytykset ovat
asianmukaiset ja toimintatavoissa voidaan aidosti ottaa huomioon oppilaan etu.
Oppilashuoltopalveluiden hyvän laadun edellytyksiä voidaan pohtia esimerkiksi seuraavien
kriteerien valossa:
- oppilashuoltoryhmän toiminta ja käytänteet, vuorovaikutus koulun opetushenkilöstön
kanssa
- palveluiden resursointi/saatavuus
- työn hallinnollinen organisointi/esimiestyö
- palveluista tiedottaminen
- työtilat ja työvälineet
- täydennyskoulutus ja työnohjaus.

11.2. Ennaltaehkäisevän oppilashuoltotyön arviointi koko kouluyhteisön tasolla
Koulun henkilökunnan yhtenä tärkeänä tehtävänä korostuu aiempaa selkeämmin lasten ja
nuorten kehitykseen liittyvien vaikeuksien ennalta ehkäisemistä ja ongelmiin varhain
puuttumista. Lisäksi henkilökunnan tehtävä on edistää lasten ja nuorten hyvää oppimista
sekä oppilaiden psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Oppilaan
fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi saavutetaan parhaiten ennaltaehkäisevällä työllä
luomalla koulun arkityöskentely, toimintaympäristö ja -kulttuuri hyvinvointia tuottaviksi.

11.3. Ennaltaehkäisevän toiminnan esimerkkejä
Ryhmien ja luokkien suunnittelu
- oppilaiden ryhmittely kasvua ja oppimista tukevaa
- joustavat ryhmittelyt
- iso/pieni ryhmä
- opettajien/ohjaajien tiimit ja samanaikaisopetus
- riittävä tuki sekä opettajalle että oppilaalle
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Pedagogiset keinot
- osallistava pedagogiikka
- eriyttäminen
- opetustilojen sisustaminen ja käyttö
- eriyttävät materiaalit
- autenttinen opetus
- motivaatio ja kannustus: kasvua ja oppimista ja hyvää käyttäytymistä tukeva ilmapiiri
(ProKoulu)
Koulun ja kodin välinen yhteistyö
- vanhempainillat ja -vartit
- säännöllinen yhteydenpito kotiin
- perheen kasvatustyön tukeminen
- perheen oma vastuu ja tehtävät vanhempana
- yhteistyö oppimisen tukemisessa
- yhteistyö tiedonsiirrossa

Varhainen ongelmien tunnistaminen ja puuttuminen
- oppimisen edistymisen ja käyttäytymisen seuranta
- poissaolojen seuranta
- henkilökunnan koulutus
- oppilashuoltohenkilöstön konsultointi huolen herätessä
- ns. riskilapsien tarkka seuranta ja tukitoimien käynnistäminen luokassa sekä
jatkotutkimuksiin lähettäminen
- tiedonsiirto nivelvaiheissa
Monialainen seuranta
- neuvola ja varhaiskasvatus
- tehostettu 5-vuotistarkastus
- kouluvalmiusselvitykset
- kouluterveystarkastukset
- kouluterveyskyselyt
- tehokas opintojen ohjaus
- ammatinvalinnanohjaus, tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin haku
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Osallisuutta, kasvua ja oppimista tukeva toiminta
- kummi- ja tukioppilastoiminta
- kerhotoiminta
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
- yhteistyö nuorisotyön ja muiden sidosryhmien kanssa
- ennaltaehkäisevä päihdetyö
- kiusaamista ja väkivaltaa vastustava toiminta
- tukitoimien seuranta
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12. OPETTAJAT OPPILAAN TUEN JÄRJESTÄMISESSÄ
12.1. Luokanopettaja















on lapsen lähiaikuinen koulussa luokilla 1–6
pitää yhteyttä huoltajaan oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
vastaa poissaolojen seurannasta
vastaa kiusaamisasioiden selvittelystä luokassaan ja vie asian tarvittaessa
eteenpäin KiVa-tiimin käsiteltäväksi
ottaa puheeksi huolensa huoltajan kanssa mahdollisimman varhain ja kirjaa
huoltajan kanssa sovitut asiat tarvittaessa oppimissuunnitelmaan
konsultoi tarvittaessa koulun oppilashuoltohenkilöstöä
selvittää oppilaan tuen tarpeen
vastaa oman luokkansa oppilashuollollisten asioiden viemisestä tarvittaessa
oppilashuoltohenkilöstölle ja sopii tästä huoltajan kanssa etukäteen
laatii pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen yhdessä muiden oppilasta
opettavien opettajien kanssa
huolehtii oppimissuunnitelman laatimisesta / seurannasta yhdessä huoltajan kanssa
pitää palautuskeskustelut luokan oppilaiden kanssa 2. ja 6. luokan keväällä (lomake
olemassa)
osallistuu oman luokkansa oppilaiden erityisen tuen suunnitteluun ja vastaa omalta
osaltaan HOJKS:iin kirjattujen tavoitteiden mukaisesta tuesta.
Tapaamisista pidetään kirjallisia muistioita (Neuvottelu koululla- lomake)
Alkuperäiset lomakkeet arkistoidaan kansliaan, mahdollisia kopioita voi ottaa
huoltajan luvalla.

12.2. Aineenopettaja













vastaa oppilaan oppimisen tuesta oman oppiaineensa osalta
pitää yhteyttä huoltajaan oppilaan oppimiseen liittyvissä asioissa oman
oppiaineensa osalta
ottaa huolensa puheeksi mahdollisimman varhain huoltajan ja
luokanopettajan/luokanohjaajan kanssa
seurata ja kirjaa tarvittaessa oppilaan poissaolot
vastaa kiusaamisasioiden selvittelystä opetusryhmässään ja vie asian tarvittaessa
eteenpäin luokanohjaajalle ja KiVa-tiimin käsiteltäväksi
konsultoi tarvittaessa koulun oppilashuoltohenkilöstöä
osallistuu tarvittaessa moniammatillisen työryhmän kokouksiin ja oppilaan
koulunkäyntiä koskeviin neuvotte- luihin
vastaa oman oppiaineensa osalta oppimissuunnitelman laatimisesta ja
toteuttamisesta
osallistuu oman oppiaineensa osalta pedagogisen arvion ja selvityksen laatimiseen
osallistuu tarvittaessa oppilaan erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen oman
oppiaineensa osalta (HOJKS)
Tapaamisista pidetään kirjallisia muistioita (Neuvottelu koululla– lomake)
Alkuperäiset lomakkeet arkistoidaan kansliaan, mahdollisia kopioita voi ottaa
huoltajan luvalla.
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12.3. Luokanohjaaja













on nuoren yhteyshenkilö koulussa luokilla 7–9
pitää yhteyttä huoltajaan oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
vastaa poissaolojen seurannasta
vastaa kiusaamisasioiden selvittelystä valvontaluokassaan ja vie asian tarvittaessa
eteenpäin KiVa-tiimin käsiteltäväksi
ottaa puheeksi huolensa huoltajan kanssa mahdollisimman varhain ja kirjaa
huoltajan kanssa sovitut asiat tarvittaessa oppimissuunnitelmaan
konsultoi tarvittaessa koulun oppilashuoltohenkilöstöä (esim. kuraattori, psykologi)
vastaa oman luokkansa oppilashuollollisten asioiden viemisestä tarvittaessa
oppilashuoltohenkilöstölle ja sopii tästä huoltajan kanssa etukäteen
on tietoinen valvontaluokkansa oppilaiden pedagogisista arvioista ja
pedagogisista selvityksistä
huolehtii oppimissuunnitelman laatimisesta/kokoamisesta ja seurannasta
yhdessä huoltajan kanssa
osallistuu oman luokkansa oppilaiden erityisen tuen suunnitteluun ja vastaa
omalta osaltaan HOJKS:iin kirjattujen tavoitteiden mukaisesta tuesta.
Tapaamisista pidetään kirjallisia muistioita (Neuvottelu koululla- lomake).
Alkuperäiset lomakkeet arkistoidaan kansliaan, mahdollisia kopioita voi ottaa
huoltajan luvalla.

12.4. Oppilaanohjaaja



vastaa oppilaanohjauksen kokonaisuudesta rehtorin määrittämän resurssin
puitteissa
toimii Keski-Savon ohjaussuunnitelman ja koulun ohjaussuunnitelman mukaisesti

12.5. Laaja-alainen erityisopettaja












selvittää ja kartoittaa oppilaan tuen tarpeita laaja-alaisesti
tekee yhteistyötä oppilasta opettavien opettajien kanssa
vastaa oman koulunsa laaja-alaisen erityisopetuksen toteuttamisesta
antaa konsultaatiota oppilaan tukea koskevissa asioissa koulun muille toimijoille
(opettajat, koulunkäynninohjaajat, oppilashuollon toimijat)
pitää tarvittaessa yhteyttä huoltajiin oppilaan tukea koskevissa asioissa
osallistuu tarvittaessa oppimissuunnitelman laatimiseen
osallistuu tarvittaessa pedagogisen arvion laatimiseen yhdessä opettajien kanssa
laatii pedagogisen selvityksen ja kerää tiedot opettajilta oppilaan oppimisen
edistymisestä ja tuen tarpeesta
osallistuu oppilaan opiskeluun liittyvään oppilashuollolliseen työhön ja osallistuu
yleisopetuksen opetusryhmissä opiskelevan erityisen tuen piirissä olevan oppilaan
HOJKSn laatimiseen ja tarkistamiseen yhteistyössä luokan- tai aineenopettajan ja
huoltajan kanssa
vastaa erityisen tuen päätöksen tarkistamisesta 2. ja 6. luokan jälkeen laatimalla
pedagogisen selvityksen yhteistyössä opettajien kanssa
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kirjoittaa pyydettäessä selvityksiä oppilaan tilanteesta tai oppimisesta sekä ohjaa
oppilasta tarvittaessa käyttämään koulun ulkopuolisia palveluja
osallistuu tiedonsiirtoon nivelvaiheissa ja vastaa oppilaan opiskelun ja tuen
järjestämiseksi välttämättömän tiedon siirtymisestä.
Tapaamisista pidetään kirjallisia muistioita (Neuvottelu koululla– lomake).
Alkuperäiset lomakkeet arkistoidaan kansliaan, mahdollisia kopioita voi ottaa
huoltajan luvalla.

12.6. Resurssiopettaja/samanaikaisopettaja









osallistuu oppilaan tuen suunnitteluun ja järjestämiseen yhdessä luokan- ja
aineenopettajien kanssa
voi toimia pienryhmäopettajana
voi toimia samanaikaisopettajana (jos samanaikaisopettajana on erityisopettaja, niin
tehtävät ovat samat kuin erityisopettajalla)
osallistuu tarvittaessa moniammatillisiin kokouksiin
osallistuu oppimissuunnitelman, pedagogisen arvion ja selvityksen laatimiseen
tekee yhteistyötä huoltajien kanssa
Resurssiopettajan/samanaikaisopettajan tehtävät oppilaan tuen järjestämisessä ja
oppilaan opiskeluun liittyvissä asioissa vaihtelevat kouluittain.
Tapaamisista pidetään kirjallisia muistioita (Neuvottelu koululla- lomake).
Alkuperäiset lomakkeet arkistoidaan kansliaan, mahdollisia kopioita voi ottaa
huoltajan luvalla.

12.7. Erityisluokanopettaja












on erityisen tuen pienryhmässä opiskelevan oppilaan lähiaikuinen tai toinen
lähiaikuinen luokanopettajan/aineenopettajan samanaikaisopetuksessa koulussa
pitää yhteyttä huoltajaan oppilaan oppimiseen ja koulun- käyntiin liittyvissä asioissa
vastaa poissaolojen seurannasta
vastaa kiusaamisasioiden selvittelystä luokassaan ja vie asian tarvittaessa
eteenpäin KiVa-tiimin käsiteltäväksi
vastaa oppilashuollollisten asioiden viemisestä tarvittaessa
oppilashuoltohenkilöstölle ja sopii tästä huoltajan kanssa etukäteen
osallistuu oman luokkansa oppilaiden erityisen tuen suunnitteluun ja vastaa
oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman
(HOJKS) laatimisesta ja toteuttamisesta HOJKSiin kirjattujen tavoitteiden
mukaisesti
konsultoi ja tekee yhteistyötä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa
tekee moniammatillista yhteistyötä oppilaan tukitoimien järjestämisessä
vastaa erityisen tuen päätöksen tarkistamisesta 2. ja 6. luokan jälkeen ja laatii
pedagogisen selvityksen
laatii pedagogisen selvityksen moniammatillisessa yhteistyössä erityisen tuen
tarkistuksen ja -lopettamisen yhteydessä vastaa tiedonsiirrosta nivelvaiheissa.
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Tapaamisista pidetään kirjallisia muistioita (Neuvottelu koululla- lomake).
Alkuperäiset lomakkeet arkistoidaan kansliaan, mahdollisia kopioita voi ottaa
huoltajan luvalla.

12.8. Rehtori








vastaa koulukohtaisen kriisi- ja turvallisuussuunnitelmien sekä kiusaamisen
ehkäisemistä koskevan suunnitelman päivittämisestä
vastaa kodin ja koulun välisen yhteistyön toimintasuunnitelman laatimisesta
huolehtii tukitoimien järjestämisestä ja resursoinnista
vastaa koulun oppilashuollollisista tehtävistä
osallistuu tarvittaessa oppilaan koulunkäynnin järjestämistä koskeviin kokouksiin ja
palavereihin
Koulujen rehtorien tehtäviin kuuluu lisäksi oppilaan opiskeluun ja koulutyöhön
liittyvä päätöksenteko
Rehtori sopii työnjaosta yhdessä apulaisrehtorin/apulaisjohtajan kanssa.
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12.9. OPPILAAN SAAMA TUKI, PÄÄTÖKSEN TEKIJÄT JA TOIMIJOIDEN
VASTUUALUEET

PÄ päättää asiasta
L

lausunto pakollinen

(L) lausunto tarvittaessa

Oppilashuollon valmistelupalaveri

K

K

Erityisen tuen päätös
varhaiskasvatuksessa

K

K

Yleinen tuki perusopetuksessa

V,LY

V

K

K

K

Pedagoginen arvio

V,LE

K

K

K

KÄ

sivistysjohtaja

LY laatii ja ylläpitää

erityiskasvatuksen työryhmä

KÄ käsittelee

rehtori / koulunjohtaja /
päiväkodinjohtaja

konsultoi

MONI – ryhmä

K

psykologi / lääkäri / muu asiantuntija

LE laatii ja esittelee

koulukuraattori / sosiaalityöntekijä

vastuullinen toimija

erityisopettaja / erityisluokanopettaja/
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
(veo(
luokan- / aineenopettaja /
varhaiskasvatuksen opettajat / muu
opettaja

V

K,V

L

LE

KÄ,L

PÄ

(11 -vuotinen oppivelvollisuus)

PÄ

Päätös tehostetusta tuesta
Oppimissuunnitelman laatiminen

V,LY

K

K

K

Pedagoginen selvitys

K

LE,V

(L)K

(L) K

KÄ

Päätös erityisestä tuesta
HOJKS (oppilas muun opetuksen
yhteydessä)

LY

V, K,
LY

K

K

HOJKS (oppilas erityisluokassa)

K

V,LY

K

K

Erityisen tuen päätöksen
tarkistaminen tarvittaessa ja 2.
luokan jälkeen ja ennen 7. luokkaa

K

V

Päätös erityisen tuen purkamisesta

PÄ

KÄ,
(L)

PÄ

KÄ

LE

KÄ

PÄ

KÄ

PÄ

PÄ
LE
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13. POIKKEUKSET OPETUSJÄRJESTELYISSÄ
13.1. Pidennetty oppivelvollisuus
Pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa oppivelvollisuuden alkamista vuotta säädettyä
aiemmin. Oppivelvollisuus ei pidenny perusopetuksen keskeltä tai lopusta. Jos
perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi
ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta
säädettyä aikaisemmin eli 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta (Pol 25§ 2 mom.). Pidennetyn
oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset (HE 86/1997). Heitä ovat
mm. näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti
vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä
pidennettyyn oppivelvollisuuteen.
Pidennetyn oppivelvollisuuden päätös perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan ja
päätöksen jatkuminen 2.luokan kevään jälkeen arvioidaan ja tarkistetaan huolellisesti
pedagogisella selvityksellä yhdessä erityisen tuen tarkistamisen yhteydessä. Ensikertaisen
päätöksen perusteluna tulee aina olla psykologinen tai lääketieteellinen lausunto.
Perusopetuksen johtava rehtori harkitsee päätöksen sisältöä virkavastuulla ottaen
huomioon asiantuntijalausunnon, mutta asiantuntijalausunto ei sinällään sido
päätöksentekijää (OPH). Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tulee tehdä
pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkua, 5-vuotiaana. Silloin oikeus
oppivelvollisuutta edeltävään, maksuttomaan esiopetukseen voi toteutua sen vuoden
syksystä, jolloin lapsi täyttää 5 vuotta eli vuotta ennen hänen oppivelvollisuutensa alkua.
13.2. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta 5-vuotiaana









Päätökseen merkitään, että pidennetty oppivelvollisuus alkaa 1.8. sinä vuonna kun
lapsi täyttää kuusi vuotta.
Oppilaalle tehdään erikseen päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta sekä
erityisen tuen päätös.
Oppilaalle tehdään päätös koulupaikasta.
Jos huoltaja haluaa, lapsi voi aloittaa 5-vuotiaana ns. oppivelvollisuutta edeltävän
maksuttoman esiopetuksen, joka on samojen esiopetuksen normien alaista kuin
ilman pidennetyn oppivelvollisuuden päätöstä olevien oppilaiden vastaava 6vuotiaana aloitettu esiopetus.
Oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen ilmoittaudutaan
varhaiskasvatuspalvelujen ohjeiden mukaisesti.
Oppivelvollisuutta edeltävää esiopetusta järjestää varhaiskasvatuspalvelut
päiväkotien tai koulujen tiloissa.
Oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetusvuoden jälkeen, oppilas aloittaa 1.luokan 7vuotiaana.
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13.3. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta 6-vuotiaana






Päätökseen merkitään, että pidennetty oppivelvollisuus alkaa 1.8. sinä vuonna
kun lapsi täyttää kuusi vuotta.
Oppilaalle tehdään erikseen päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta sekä
erityisen tuen päätös.
Esiopetusvuoden aikana tehdään ratkaisu kestääkö esiopetus yhden vai kaksi
vuotta.
Jos lapsi on valmis siirtymään yhden esiopetusvuoden jälkeen 1.luokalle, hän
aloittaa koulun 7- vuotiaana.
Jos lapsi tarvitsee kaksi esiopetusvuotta, hän aloittaa koulun 8-vuotiaana.
Asiasta tehdään päätös (Pol 27 §) psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten
selvitysten perusteella.

13.4. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta 7-vuotiaana





Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen
oppivelvollisuuden alkua.
Poikkeuksellisesti päätös voidaan tehdä myöhemminkin.
Oppivelvollisuus ei voi enää pidentyä, mutta päätös vaikuttaa oppilaan
opetusryhmän kokoon ja se voi vaikuttaa myös opetettaviin oppiaineisiin.
Oppilaalle tehdään erikseen päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta sekä
erityisen tuen päätös.

13.5. Pidennetyn oppivelvollisuuden hakeminen



Täytetään esitys erityiseen tukeen siirtämisestä, joka löytyy kaupungin www-sivuilta
tai Intrasta, tarvitaan molempien huoltajien allekirjoitukset ja liitteeksi lausunnot
esim. lääkärin lausunto
Erityiskasvatuksen työryhmä tekee esityksen ja sivistysjohtaja tekee päätöksen.

13.6. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen purkaminen





Mikäli moniammatillisesti todetaan, ettei oppilas enää kuulu pidennetyn
oppivelvollisuuden piiriin, laaditaan asiasta pedagoginen selvitys ja käytetään
esitystä erityisen tuen purkamisesta myös pidennetyn oppivelvollisuuden
purkamisesta, joka toimitetaan erityiskasvatuksen työryhmälle. Päätöksen tekee
sivistysjohtaja.
Oppilaan erityinen tuki voi edelleen jatkua.
Jos erityisen tuen antamisen lopettamisesta tehdään päätös, samalla tehdään
päätös myös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä.
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13.7. Toiminta-alueittain opiskelu
Kun opetusta ei voida järjestää lapsen vamman tai vaikean sairauden takia oppiaineittain
laaditun oppimäärän mukaisesti, järjestetään opetus toiminta-alueittain. Toimintaalueittaisesta opetuksesta päätetään erityisen tuen päätöksessä. Opetussuunnitelmaan
kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot,
päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.
Toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa lasta arvioidaan niiden tavoitteiden
mukaan, jotka hänelle on sovittu HOJKS:ssa. Arvioitavana on lapsen taitojen kehittyminen
toiminta-alueittain. Arvioinnin tulee perustua lapsen kasvamis- ja oppimisprosessiin, sen
lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon lapsen vamman tai
sairauden aiheuttamat esteet oppimiselle.

13.8. Opiskelun aloittaminen säädettyä myöhemmin
Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa aloittavan opiskelun laissa säädettyä myöhemmin,
luvan anominen lapselle on vanhempien tehtävä. Päätöksen opiskelun aloittamisesta
säädettyä myöhemmin tekee sivistysjohtaja. Anomuksen perusteluna voi olla esimerkiksi
lapsen loppuvuoteen sijoittuva syntymäaika. Näin ollen esiopetushenkilöstöltä ei edellytetä
asiaan liittyen erityistoimenpiteitä.
Muutoin koululykkäystapauksissa huoltajien tulee konsultoida neuvolapsykologia.
Mikäli anomusta suositellaan lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen, esiopetushenkilöstö
tekee pedagogisen arvion ja huoltajien suostumuksella lapsi siirretään pikaisesti
tehostetun tuen piiriin, jotta hänen tuen tarpeeseensa voidaan huomioida. Näin lapsi voi
tarvittaessa aloittaa syksyllä uuden esiopetusvuoden tehostetussa tuessa, mikäli lasta ei
kevään aikana siirretä takaisin yleisen tuen piiriin.

13.9. Vuosiluokkiin sitomaton opetus
Waltterin koulussa toimii vuosiluokkiin sitomaton opetus vuosiluokilla 0-2.
(Ks. Keski-Savon OPS 2016)
Peruskoulun oppimäärän voi opiskella myös vuosiluokkiin sitomattomasti. Näissä
tapauksissa rehtori tekee päätöksen yksittäisen oppilaan opiskelun poikkeuksellisesta
järjestämisestä. Useimmiten oppilas siirtyy opiskelemaan vuosiluokkiin sitomattomasti
yläkoulussa, kun oppilas ei selviydy kaikista tietyn vuosiluokan opinnoistaan yhden
lukuvuoden aikana ja oppilaan etu huomioiden jo suoritettujen opintojen mitätöiminen ei
olisi järkevää. Vuosiluokkiin sitomattomalla päätöksellä oppilaan suoritukset jäävät
voimaan ja hän voi jatkaa seuraavana lukuvuonna siitä, mihin hän on opinnoissaan
päässyt. Oppilas voi jatkaa opiskelua omassa lähikoulussaan, kunnes hän on suorittanut
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perusopetuksen oppimäärän tai hänen oppivelvollisuutensa päättyy. Oppilas ei välttämättä
saa erityistä tukea. Vuosiluokkaan sitomatonta opiskelua voidaan käyttää myös
erityislahjakkaiden oppilaiden opintojen yksilöllisessä etenemisessä. Oppilaalle tehdään
oppimissuunnitelma, jonka mukaan oppilas etenee opinnoissaan.
Vuosiluokkakokonaisuudet voidaan jakaa kahdeksi tai useammaksi
opintokokonaisuudeksi. Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan muodostaa myös
yhdistämällä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai
tarvittaessa yli tuntijaon nivelkohtiin. Oppilas on tietyllä vuosiluokalla ja hän siirtyy joka
kevät vuosiluokalta toiselle, vaikka keskeneräisiä opintoja olisikin. Keskeneräiset
suoritukset jätetään tyhjäksi ja merkintä selitetään todistuksen kohdassa lisätietoja.
Keskeneräisistä opintokokonaisuuksista ei voida kuitenkaan antaa todistukseen arviota
ennen kuin koko opintokokonaisuus on suoritettu.

13.10. Suoritusten merkitseminen todistukseen
Todistuksen arvosanat ovat aina sen vuosiluokan arvosanoja, millä vuosiluokalla oppilas
on. Kun oppilas on saanut suoritettua alemman vuosiluokan opintoja, ne merkitään
Primukseen ao. kohtaan. Todistukseen kyseiset suoritukset merkitään näkyviin lisätietoja
kohtaan.
Oppilas saa 9.luokan syyslukukauden aikana suoritettua 8. luokan matematiikan. Tällöin
merkinnän suorituksesta voi paikallisen sopimuksen mukaan saada joko
a) tulostamalla uuden 8.luokan kevään todistuksen,
b) 9. luokan välitodistuksen liitteenä tai
c) 9. luokan välitodistuksen lisätiedoissa.
(http://oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/perusopetuksen_oppilaan_arviointi/joustoa_oppilaan_arviointiin_vuosiluokkiin_sitomattoman_opiskelun_avulla)
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14. WILMAN ASIAKIRJAT
14.1. Tuki-välilehti Wilmassa
Wilman tuki-välilehdellä pystyt tarkistamaan oppilaiden pedagogisia asiakirjoja tuen eri
portailla (yleinen, tehostettu, erityinen) ja myös päivittämään niitä. Luokanopettajat/ohjaajat näkevät opetettavien ryhmiensä ja oppilaidensa saamat tuet. Lisäksi pedagogiset
asiakirjat näkyvät niille opettajille, joille on asiakirjaan laitettu oikeudet.
14.2. Päivitysvastuu
Yleisen ja tehostetun tuen vaiheessa pedagogiset asiakirjat päivittävät oppilaan
luokanopettaja/-ohjaaja yhteistyössä erityisopettajan, muiden opettajien ja huoltajan
kanssa. Erityisen tuen vaiheessa asiakirjan päivittämisvastuu on erityisopettajalla.
Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja HOJKS tarkistetaan syyslomaan mennessä,
viimeistään marraskuun alkuun mennessä ja arviointi tehdään keväällä huhti-toukokuussa
tai aina tarvittaessa.
Päivitys (syksy):
* Kun oppimissuunnitelma tai HOJKS päivitetään syksyisin, EI SAA muokata Wilmassa
olevaa aikaisempaa asiakirjaa. Pitää aina tehdä uusi asiakirja, jotta vanha asiakirja jää
näkyviin ja oppilaan etenemistä on helpompi seurata. Lisäksi tieto kulloisenkin vuoden
tuen tarvitsijoiden määrästä kirjautuu tilastoihin.
* Jos oppilaan asiakirja muuttuu vain vähän edellisestä vuodesta, työtä helpottaakseen voi
valita ”kopioi” edellisen asiakirjan perästä ja valita vaihtoehdoista oikea lomake. Muista,
että oppimissuunnitelmat ja HOJKSit tulee olla voimassa ainakin seuraavan lukuvuoden
syyskuun loppuun, jotta tilastot tukea saavista oppilaista on ajan tasalla heti uuden
lukuvuoden alussa.
14.3. Tarkistus/arviointi
Kun keväällä tai tarpeen mukaan lukuvuoden aikana arvioidaan toteutuneita tavoitteita,
avataan olemassa oleva oppimissuunnitelma tai HOJKS ja muokataan kyseistä asiakirjaa
vain alhaalla olevan ”HOJKSin/oppimissuunnitelman tarkistaminen” osalta. Muista
aktivoida lomake valitsemalla oikealla ylhäällä ”LOMAKE” tehdessäsi tarkistusta tai muita
lisäyksiä. MUISTA myös tallentaa tekemäsi muutokset alhaalta ”TALLENNA”. *
Lukuvuoden päättyessä kaikki asiakirjat lukitaan erityisopettajan tai rehtorin toimesta
toukokuun loppuun mennessä. Rehtori ohjeistaa asiasta kunkin koulun osalta.
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14.4. Asiakirjan aloittaminen
Pedagogisen asiakirjan aloitus 1. kerran tai kun muusta syystä haluat täysin tyhjän
asiakirjan pohjan:
* valitse oppilas
* valitse tukivälilehti yläpalkista
* valitse haluttu asiakirja ja sen perästä kohta “Lisää uusi”.
* Voit myös kopioida edellisen asiakirjan uuden pohjaksi (esim. edellisen vuoden HOJKS
uuden pohjaksi, HOJKS pedagogisen selvityksen pohjaksi) menemällä sen asiakirjan
kohdalle (päivämääräriville), jonka haluat kopioida pohjaksi ja valitse “Kopioi”.
* Tarkista, että kopioimasi teksti vastaa esitetyn laatikon kysymykseen. KAIKKI EI
KOPIOIDU OIKEILLE PAIKOILLE!
14.5. Pedagoginen arvio
Perustiedot
Perustiedot täydentyvät automaattisesti Primuksesta. Jos niissä on virheitä, ole
yhteydessä koulusihteeriin.
Pedagogisen arvion laatiminen
Valitse julkaisupäiväksi huoltajille se päivä, jolloin asiakirja on valmis ja haluat sen
näkyvän huoltajille.
Laatimisesta vastaavaksi opettajaksi tai muuksi vastuuhenkilöksi kirjautuu automaattisesti
henkilö, joka on avannut ja tallentanut asiakirjan. Lisää muita henkilöitä ko. kohtiin
neuvotellen niistä huoltajan kanssa. Lisää opettajat, joita asia koskee, ja joiden on hyvä
olla tietoisia.

PEDAGOGINEN ARVIO

PERUSTIEDOT

Oppilaan nimi

Tiedot tulevat automaattisesti.

Lukuvuosi
Luokka
Luokanopettaja/luokanohjaaja
Syntymäaika
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Huoltajat
Asiakirjalaji
Yhteydenottoon liittyviä lisätietoja

Muut huoltajat, salainen puhelinnumero
mainittava jne.

Asiakirjan laatimispäivä

Päivämäärä

Tuen vaihe

Valitse tähän aina yleinen tuki.

Julkaisupäivä huoltajille

Laita päivämäärä, kun asiakirja on täysin
valmis ja tehty yhdessä huoltajan kanssa.

Näkyy kaikille opettajille

Ei laiteta rastia tähän kohtaan.

Piilotettu muilta opettajilta

Rasti tulee automaattisesti.

Asiakirja lukittu

Asiakirjan lukitsee rehtori tai erityisopettaja
sovitusti lukuvuoden lopussa.

YHTEISTYÖ JA VASTUUT
Kuvaus oppilaan ja huoltajan kanssa
tehdystä pedagogisen arvion
laatimiseen liittyvästä yhteistyöstä






kuvaa yhteistyötä huoltajan kanssa.
palaverit, puhelut (pvm), Wilmaviestit (myös vanhemmille lähetetyt,
myös lukemattomat ja
vastaamattomat viestit), tekstiviestit
kirjataan palaverien päivämäärät

Laatimisesta vastanneet opettajat

Valitse pudotusvalikosta vain, ne opettajat
jotka opettavat oppilasta, lisäämällä uusi
plusmerkistä. Jos oppimissuunnitelmassa
mainitaan oman toiminnan ohjauksen
pulmat, käyttäytymisen pulmat yms. on
hyvä julkaista asiakirja kaikille opettajille
nähtäväksi. Tästä on sovittava huoltajan
kanssa.

Muut vastuuhenkilöt

Valitse pudotusvalikosta esim.
koulunkäynninohjaaja, kasvatusohjaaja,
psyykkari, kuraattori, psykologi, lisäämällä
uusi plusmerkistä.

Muut laatimiseen osallistuneet
asiantuntijat




Asiakirjan kohtaan merkitään muut
kuin koulun henkilökuntaan kuuluvat
henkilöt, myös oppilas ja huoltaja.
Asiantuntijat, merkitse myös
ammattinimike, esim.
toimintaterapeutti.
122

ARVIOT OPPILAAN OPPIMISESTA JA
KOULUNKÄYNNISTÄ
Oppimisen ja koulunkäynnin
kokonaistilanne oppilaan sekä
huoltajan näkökulmasta

Oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri
tukimuotojen vaikutuksesta

Henkilökohtaiset vahvuudet ja
kiinnostuksen kohteet,
oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja
koulun käyntiin liittyvät erityistarpeet












Toteutetut tukitoimet alkaen

Henkilökohtaiset vahvuudet
Oppimisvalmiudet ja erityistarpeet:
kirjataan oppiaineet, joissa tarvitsee
tukea ja mitkä oppiaineet sujuvat
hyvin. Kirjataan myös oppilaan
näkemys, mitä osaa hyvin ja missä
arvioi tarvitsevansa enemmän tukea
sekä huoltajan näkemys asiasta.
Oppilaan saama tuki ja arvio tuen
vaikutuksesta: kuvaile, mikä on
auttanut ja mitä tarvitsee muuttaa tai
lisätä
Henkilökohtaiset vahvuudet
(opettaja): kuvaile toimintaa, älä
persoonallisuutta. Selitä, millaisissa
tilanteissa vahvuudet tulevat esille.
Työskentelytaidot: tehtävien
tekeminen, työskentelyn
aloittaminen, työn valmiiksi
tekeminen, siirtymiset, ohjeiden
noudattaminen, tuntiaktiivisuus,
kotitehtävistä ja koulutarvikkeista
huolehtiminen, strategiat, motoriset
taidot, asenne, nopeus, jaksaminen,
muisti.
Käyttäytyminen ja sosiaaliset
suhteet: ohjeiden noudattaminen,
myöhästely, poissaolot,
kielenkäyttö, työrauhan antaminen,
siirtymä- tilanteet, tilanteen mukaan
käyttäytyminen, hyvät tavat,
vuorovaikutustaidot aikuisten ja
lasten kanssa, ryhmätyötaidot,
impulssikontrolli

Muista ensin merkitä tukitoimet tukivälilehdellä!
Hae toimenpiteet valikosta, valitse
päivämäärä, mistä alkaen, sitten tulevat
automaattisesti.
Yläkoululle tieto nivelvaiheessa:
oppiaineet, jossa oppilas on saanut tukea
sekä mitä muuta tukea on annettu.
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Oppiaineet

Valitse pudotusvalikosta

Annettu tuki ja arvio vaikutuksista, sekä
arvio jatkotuen tarpeesta ja
toimintatavoista.

Millä toimenpiteillä edetään jatkossa?

ARVIO TEHOSTETUN TUEN
TARPEESTA, ALOITTAMISESTA JA
JÄRJESTÄMISESTÄ
Arvio tuen tarpeesta

Valitse pudotusvalikosta.

Perustelut

Opettaja kirjaa, miten oppilas hyötyy
tehostettuun tukeen siirtämisestä.

Siirto tuen vaiheeseen

Valitse tehostettu tuki

Tuen alkamispäivä

Valitse päivämäärä, jolloin asiakirja on
käsitelty moniammatillisesti, koulusihteeri
kirjaa Primukseen. Tuki voidaan silti
aloittaa ennen päätöstä, koska harvemmin
on tilanne, että oppilas ei siirry
tehostettuun tukeen. Yläkoululla on ollut
käytäntönä, että tähän laitetaan se
päivämäärä, jolloin asiasta on sovittu
huoltajan kanssa.

Allekirjoittaja

Valitaan valikosta rehtorin nimi

Käsittely moniammatillisessa
työryhmässä

Kirjataan päätös.

Tehostetun tuen järjestäminen

Kuvaa, miten tuki järjestetään käytännössä
esim. laaja-alaisen erityisopettajan antama
jatkuvampi tuki.

LAATIMISESSA HYÖDYNNETYT
ASIAKIRJAT

Kirjaa päivämäärä, mikä lausunto ja laatija.
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14.6. Pedagoginen selvitys
Perustiedot
Perustiedot täydentyvät automaattisesti Primuksesta. Jos niissä on virheitä, ole
yhteydessä koulusihteeriin.
Pedagogisen selvityksen laatiminen
Valitse julkaisupäiväksi huoltajille se päivä, jolloin asiakirja on valmis ja haluat sen
näkyvän huoltajille.
Laatimisesta vastaavaksi opettajaksi tai muuksi vastuuhenkilöksi kirjautuu automaattisesti
henkilö, joka on avannut ja tallentanut asiakirjan. Lisää muita henkilöitä ko. kohtiin
neuvotellen niistä huoltajan kanssa. Lisää opettajat, joita asia koskee.

PEDAGOGINEN SELVITYS

PERUSTIEDOT

Oppilaan nimi

Tiedot tulevat automaattisesti.

Lukuvuosi
Luokka
Luokanopettaja/luokanohjaaja
Syntymäaika
Huoltajat
Asiakirjalaji
Yhteydenottoon liittyviä lisätietoja

Muut huoltajat, salainen puhelinnumero
mainittava jne.

Asiakirjan laatimispäivä

Päivämäärä

Tuen vaihe

Valitse tehostettu tuki ja siinä tapauksessa
erityinen tuki, jos on kyseessä erityisen
tuen tarkistaminen

Näkyy kaikille opettajille

Ei laiteta rastia tähän kohtaan.

Piilotettu muilta opettajilta

Rasti tulee automaattisesti.

Asiakirja lukittu

Asiakirjan lukitsee rehtori tai erityisopettaja
sovitusti lukuvuoden lopussa.
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Erityisen tuen päätös tehty
ensimmäisen kerran, päätöksen tekijä,
opetuksen järjestäjä
Erityisen tuen päätöksen edellinen
tarkistus, päätöksen tekijä, opetuksen
järjestäjä

Nämä tiedot saat koulusihteeriltä
Primuksesta.
Muista merkitä nämä tiedot asiakirjoihin –
monesta puuttuu!

Yleinen oppivelvollisuus alkanut,
pidennetty oppivelvollisuus alkanut
Julkaisupäivä huoltajille

Laita päivämäärä, kun asiakirja on täysin
valmis ja tehty yhdessä huoltajan kanssa.

YHTEISTYÖ JA VASTUUT
Kuvaus oppilaan ja huoltajan kanssa
tehdystä pedagogisen selvityksen
laatimiseen liittyvästä yhteistyöstä





Laatimisesta vastanneet opettajat

kuvaa yhteistyötä huoltajan kanssa
palaverit, puhelut (pvm), Wilmaviestit (myös vanhemmille lähetetyt,
myös lukemattomat ja
vastaamattomat viestit), tekstiviestit
kirjataan palaverien päivämäärät.

Valitse pudotusvalikosta vain, ne opettajat
jotka opettavat oppilasta, lisäämällä uusi
plusmerkistä.
Jos HOJKSissa tai psykologin/lääkärin
lausunnossa mainitaan oman toiminnan
ohjauksen pulmat, käyttäytymisen pulmat
yms. on hyvä julkaista asiakirja kaikille
opettajille nähtäväksi. Tästä sovittava
huoltajan kanssa.

Muut vastuuhenkilöt

Muut laatimiseen osallistuneet
oppilashuollon ammattihenkilöt

Valitse pudotusvalikosta esim.
koulunkäynninohjaaja, kasvatusohjaaja,
psyykkari, kuraattori, psykologi, lisäämällä
uusi plusmerkistä.


Asiakirjan kohtaan merkitään
oppilashuollon ammattihenkilöiden
nimet ja ammattinimike.

ARVIOT OPPILAAN OPPIMISESTA JA
KOULUNKÄYNNISTÄ
Toteutetut tukitoimet alkaen

Muista ensin merkitä tukitoimet tukivälilehdelle!
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Hae toimenpiteet valikosta, valitse
päivämäärä, mistä alkaen, sitten tulevat
automaattisesti.
Yläkouluun siirryttäessä tieto, niistä
oppiaineista, joissa tukea on annettu sekä
muusta annettavasta tuesta
Selvitys oppilaan oppimisen ja
koulunkäynnin kokonaistilanteesta
oppilashuollon ammattihenkilöiden
kanssa moniammatillisesti

Tähän kirjataan esim. viimeisimmän
psykologin tutkimuksen tiedot
pääpiirteittäin. Mistä oppilas hyötyy esim.
tiivistelmät kappaleista, sanalistat
sanakokeisiin jne.
Lisäksi voidaan kirjata jokaisesta
oppiaineesta tiedossa olevat ongelmat
mahdollisuuksien mukaan.

Arvio eri tukimuotojen vaikutuksista,
arvio jatko tuen tarpeesta ja
toimintatavoista
Oppilaan opetuksesta vastaavien
opettajien selvitys oppilaan oppimisen
etenemisestä

Oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen
kohteet

Oppiaineet



Oppilaan saama tuki ja arvio tuen
vaikutuksesta: kuvaile, mikä on
auttanut ja mitä tarvitsee muuttaa tai
lisätä
 Oppimisvalmiudet ja erityistarpeet:
kirjataan oppiaineet, joissa tarvitsee
tukea
 Työskentelytaidot: tehtävien
tekeminen, työskentelyn
aloittaminen, työn valmiiksi
tekeminen, siirtymiset, ohjeiden
noudattaminen, tuntiaktiivisuus,
kotitehtävistä ja koulutarvikkeista
huolehtiminen, strategiat, motoriset
taidot, asenne, nopeus, jaksaminen,
muisti.
 Käyttäytyminen ja sosiaaliset
suhteet: ohjeiden noudattaminen,
myöhästely, poissaolot,
kielenkäyttö, työrauhan antaminen,
siirtymä- tilanteet, tilanteen mukaan
käyttäytyminen, hyvät tavat,
vuorovaikutustaidot aikuisten ja
lasten kanssa, ryhmätyötaidot,
impulssikontrolli
 Henkilökohtaiset vahvuudet
 kuvaile toimintaa, älä
persoonallisuutta. Selitä, millaisissa
tilanteissa vahvuudet tulevat esille.
Perusteltu arvio oppimäärän
yksilöllistämisestä
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OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN ARVIO
ERITYISEN TUEN TARPEESTA
Arvio tuen tarpeesta

Valitse pudotusvalikosta.

Perustelut

Opettaja kirjaa, miten oppilas hyötyy
erityiseen tukeen siirtämisestä.

Siirto tuen vaiheeseen

Valitse erityinen tuki

Tuen alkamispäivä

Tuki voidaan aloittaa ennen päätöstä.
Sivistysjohtajan päätös löytyy Primuksesta,
kun päätös erityisen tukeen siirrosta on
tehty.

PEDAGOGISEN SELVITYKSEN
LAATIMISESSA HYÖDYNNETYT
ASIAKIRJAT
Päivämäärä

Lausunnon päivämäärä

asiantuntijalausunnot ja muut asiakirjat

Laatijan nimi ja ammattinimike

OPPILAAN JA HUOLTAJAN
KUULEMINEN

Oppilaan ja huoltajan tai laillisen edustajan
hallintolain mukainen kuuleminen

Oppilaan kuuleminen

Päivämäärä

Huoltajan kuuleminen

Päivämäärä

14.7. Oppimissuunnitelma ja HOJKS
OPPIMISSUUNNITELMA

PERUSTIEDOT

Oppilaan nimi

Tiedot tulevat automaattisesti.

Lukuvuosi
Luokka
Luokanopettaja/luokanohjaaja
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Syntymäaika
Huoltajat
Asiakirjalaji
Yhteydenottoon liittyviä lisätietoja

Muut huoltajat, salainen puhelinnumero
mainittava jne.

Asiakirjan laatimispäivä

Päivämäärä

Tuen vaihe

Valitse yleinen (voidaan tehdä myös
yleisessä tuessa) tai tehostettu tuki.

Julkaisupäivä huoltajille

Laita päivämäärä, kun asiakirja on täysin
valmis ja tehty yhdessä huoltajan kanssa.

Näkyy kaikille opettajille

Ei laiteta rastia tähän kohtaan.

Piilotettu muilta opettajilta

Rasti tulee automaattisesti.

Asiakirja lukittu

Asiakirjan lukitsee rehtori tai erityisopettaja
sovitusti lukuvuoden lopussa.

YHTEISTYÖ JA VASTUUT
Kuvaus oppilaan ja huoltajan kanssa
tehdystä oppimissuunnitelman
laatimiseen liittyvästä yhteistyöstä




Laatimisesta vastanneet opettajat

palaverit, puhelut (pvm), Wilmaviestit (myös vanhemmille lähetetyt,
myös lukemattomat ja
vastaamattomat viestit), tekstiviestit
kirjataan palaverien päivämäärät.

Valitse pudotusvalikosta ne opettajat, jotka
opettavat oppilasta, lisäämällä uusi
plusmerkistä. Lisää opettajat, joita asia
koskee.
Jos oppimissuunnitelmassa mainitaan
oman toiminnan ohjauksen pulmat,
käyttäytymisen pulmat yms. on hyvä
julkaista asiakirja kaikille opettajille
nähtäväksi. Tästä sovittava huoltajan
kanssa.

Muut vastuuhenkilöt

Valitse pudotusvalikosta esim.
koulunkäynninohjaaja, kasvatusohjaaja,
psyykkari, kuraattori, psykologi, lisäämällä
uusi plusmerkistä.
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Muut laatimiseen osallistuneet opettajat
ja asiantuntijat

Asiantuntijat, ammattinimike, esim.
toimintaterapeutti

OPPILASKOHTAISET TAVOITTEET
Oppilaan näkemys tavoitteistaan ja
kiinnostuksen kohteistaan

Henkilökohtaiset vahvuudet ja
kiinnostuksen kohteet,
oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja
koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet



Henkilökohtaiset vahvuudet ja
kiinnostuksen kohteet
 Oppimisvalmiudet ja erityistarpeet:
kirjataan oppiaineet, joissa tarvitsee
tukea ja mitkä oppiaineet sujuvat
hyvin. Kirjataan myös oppilaan
näkemys, mitä osaa hyvin ja missä
arvioi tarvitsevansa enemmän
tukea.
Kuvaile oppilaan vahvuudet.
Voit tuoda oppimisvalmiuksista esille vain
tarvittavat asiat:
TARKKAAVUUS JA KESKITTYMINEN
 tarkkaavuuden ylläpito:
keskittyminen asiaan tilanteen
vaatiman ajan
 tarkkaavuuden siirtyminen
kohteesta toiseen: esim. siirtyminen
omasta työskentelystä
kuuntelemaan opettajaa ja takaisin
omaan työhönsä
 tarkkaavuuden kohdentaminen:
pystyy tarkoituksellisesti
keskittymään henkilöön tai
tilanteeseen esim. liikenteessä
 oppilas pystyy kuuntelemaan
opetusta ja seuraamaan kirjaa
samanaikaisesti
MOTIVAATIO
 oppilaan motivoitumisen taso
VIREYS
 vireystilan taso voi olla yli-tai alivirittynyt
 vireystilan ylläpitäminen, esim.
pystyykö istumaan paikallaan
MUISTI
Lyhytkestoinen muisti
 kuulomuisti ja fonologinen tietoisuus
esim. lorut, riimittely, sanaleikit
 nopea nimeäminen esim. värit,
tuttujen ihmisten nimet, esineet)
 toistaminen
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toimiminen lyhyen ohjeen
mukaisesti (kuvat apuna)
Työmuisti
 kuullun tai nähdyn materiaalin
mielessä pitäminen ja
käsitteleminen vähän aikaa
 tehtävän jatkaminen keskeytyksettä
 samanaikaisten tehtävien
välttäminen (lyhytkestoinen muisti
haastavaa)
 ajan antaminen ajattelulle
Pitkäkestoinen muisti ja oppiminen
 mieleen painaminen: keskittyminen,
kuunteleminen, ymmärtäminen
 muististrategiat: toistaminen ja
kertaaminen, ryhmitteleminen ja
luokitteleminen, asian liittäminen
muuhun asiaan tai taitoihin
 mielessä säilyminen: asioiden
kertaaminen
 opitun asian mieleen palauttaminen
 keskusteleminen: tapahtumista
keskustellaan kysellen
 sadun lukeminen ja sen toistaminen
omin sanoin esim. vihjeiden avulla
 ulkoisten muistia tukevien
välineiden käyttäminen, esim.
kalenteri
 Työskentelytaidot: tehtävien
tekeminen, työskentelyn
aloittaminen, työn valmiiksi
tekeminen, siirtymiset, ohjeiden
noudattaminen, tuntiaktiivisuus,
kotitehtävistä ja koulutarvikkeista
huolehtiminen, strategiat, asenne,
nopeus, jaksaminen, muisti.
 Käyttäytyminen ja sosiaaliset
suhteet: ohjeiden noudattaminen,
myöhästely, poissaolot,
kielenkäyttö, työrauhan antaminen,
siirtymä- tilanteet, tilanteen mukaan
käyttäytyminen, hyvät tavat,
vuorovaikutustaidot aikuisten ja
lasten kanssa, ryhmätyötaidot,
impulssikontrolli
PEDAGOGISET RATKAISUT

Oppilaalle annettava tukiopetus ja osaaikainen erityisopetus
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Oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut,
kuten joustavat ryhmittelyt,
samanaikaisopetus, opetusmenetelmät,
opiskelustrategiat jne.

Kuvaa, mitä konkreettisesti tehdään
enemmän, jotta saadaan luotua oppimisen
edellytykset

Oppilaalle annettava tukiopetus ja osaaikainen erityisopetus

Kirjataan kohtaan pedagogiset ratkaisut!

Oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet
ja toimenpiteet

Tähän voi kirjoittaa esim. ”ohjataan
pyytämään apua sekä ottamaan tukea
vastaan” tai ”itsenäisen työn harjoittelua”
sekä miten tähän ohjataan.

Oppiaineet ja erityinen painoalue

Kirjaa erityisten painoalueiden tavoitteet ja
sisällöt vain tarvittavista oppimääristä.

Kirjaa tähän oppilaalle annettava
tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus

Kirjaa tehostun tuen tavoitteet, sisällöt ja
arviointitavat!
-> Tähän usein kirjataan tavoitteiksi OPSin
tavoitteet. Olisi kuitenkin hyvä, jos tähän
avattaisiin ne OPSin tavoitteet.
Kirjaa erityisten painoalueiden tavoitteet ja
sisällöt sekä arviointitavat vain tarvittavista
oppimääristä.

TUEN EDELLYTTÄMÄ YHTEISTYÖ JA
PALVELUT
Yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja
huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama
tuki

Sovitaan vastuut ja yhteiset tavoitteet.

Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillinen yhteistyö, oppilashuollon
palvelut

Palvelut ja eri toimijoiden vastuunjako

esim. terapian toteuttaminen
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LAATIMISESSA HYÖDYNNETYT
ASIAKIRJAT

Päivämäärät, lausunnot; nimet ja
ammattinimikkeet

OPPIMISSUUNNITELMAN SEURANTA
JA ARVIOINTI

Edistymisen seuranta- ja arviointi
ajankohdat
Toteutumisen arviointipäivät
Toteutumisen arviointi ja arviointiin
osallistuneet

Oppimisen ja koulunkäynnin
kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä
huoltajan näkökulmasta
Itsearviointi
Oppimissuunnitelma tarkastetaan
seuraavan kerran

Oppilaan oma arvio oppimissuunnitelman
toteutumisesta
Päivämäärä
-> 30.9. seuraava vuosi esim. 30.9.2022
tilastointia varten

ARVIOINNIN TULOS
Arvio tuen tarpeesta

Valitse listasta

Käsittelypäivä, kommentit
Oppimissuunnitelman alkamispäivä/
päättymispäivä
Oppimissuunnitelma tarkistetaan
vastaamaan tuen tarvetta aina oppilaan
tilanteen muuttuessa.
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HOJKS

PERUSTIEDOT

Oppilaan nimi

Tiedot tulevat automaattisesti.

Lukuvuosi
Luokka
Luokanopettaja/luokanohjaaja
Syntymäaika
Huoltajat
Asiakirjalaji
Yhteydenottoon liittyviä lisätietoja

Muut huoltajat, salainen puhelinnumero
mainittava jne.

Asiakirjan laatimispäivä

Päivämäärä

Tuen vaihe

Valitse erityinen tuki.

Julkaisupäivä huoltajille

Laita päivämäärä, kun asiakirja on täysin
valmis ja tehty yhdessä huoltajan kanssa.

Näkyy kaikille opettajille

Ei laiteta rastia tähän kohtaan.

Piilotettu muilta opettajilta

Rasti tulee automaattisesti.

Asiakirja lukittu

Asiakirjan lukitsee rehtori tai erityisopettaja
sovitusti lukuvuoden lopussa.

Erityisen tuen päätös
Erityisen tuen päätös tehty
ensimmäisen kerran, päätöksen tekijä,
opetuksen järjestäjä
Erityisen tuen päätöksen edellinen
tarkistus, päätöksen tekijä, opetuksen
järjestäjä

Nämä tiedot saat koulusihteeriltä
Primuksesta.
Oppivelvollisuuden alkamispäivä tulee
usein virheellisesti, joten se kannattaa
tarkistaa!
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YHTEISTYÖ JA VASTUUT
Kuvaus oppilaan ja huoltajan kanssa
tehdystä HOJKSin laatimiseen
liittyvästä yhteistyöstä




Laatimisesta vastanneet opettajat

palaverit, puhelut (pvm), Wilmaviestit (myös vanhemmille lähetetyt,
myös lukemattomat ja
vastaamattomat viestit), tekstiviestit
kirjataan palaverien päivämäärät.

Valitse pudotusvalikosta, ne opettajat jotka
opettavat oppilasta, lisäämällä uusi
plusmerkistä. Lisää myös opettajat, joita
asia koskee.
Jos oppimissuunnitelmassa mainitaan
oman toiminnan ohjauksen pulmat,
käyttäytymisen pulmat yms. on hyvä
julkaista asiakirja kaikille opettajille
nähtäväksi. Tästä sovittava huoltajan
kanssa.

Muut vastuuhenkilöt

Muut laatimiseen osallistuneet opettajat
ja asiantuntijat

Valitse pudotusvalikosta esim.
koulunkäynninohjaaja, kasvatusohjaaja,
psyykkari, kuraattori, psykologi, lisäämällä
uusi plusmerkistä.



Asiakirjan kohtaan merkitään muut
kuin koulun henkilökuntaan kuuluvat
henkilöt, myös oppilas ja huoltaja.
Asiantuntijat, merkitse myös
ammattinimike, esim.
toimintaterapeutti.

OPPILASKOHTAISET TAVOITTEET
Oppilaan näkemys tavoitteistaan ja
kiinnostuksen kohteistaan

Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin
liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet
sekä erityistarpeet



Henkilökohtaiset vahvuudet ja
kiinnostuksen kohteet
 Oppimisvalmiudet ja erityistarpeet:
kirjataan oppiaineet, joissa tarvitsee
tukea ja mitkä oppiaineet sujuvat
hyvin. Kirjataan myös oppilaan
näkemys, mitä osaa hyvin ja missä
arvioi tarvitsevansa enemmän
tukea.
Kuvaile oppilaan vahvuudet.
Voit tuoda oppimisvalmiuksista esille vain
tarvittavat asiat:
TARKKAAVUUS JA KESKITTYMINEN
 tarkkaavuuden ylläpito:
keskittyminen asiaan tilanteen
vaatiman ajan
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tarkkaavuuden siirtyminen
kohteesta toiseen: esim. siirtyminen
omasta työskentelystä
kuuntelemaan opettajaa ja takaisin
omaan työhönsä
 tarkkaavuuden kohdentaminen:
pystyy tarkoituksellisesti
keskittymään henkilöön tai
tilanteeseen esim. liikenteessä
 oppilas pystyy kuuntelemaan
opetusta ja seuraamaan kirjaa
samanaikaisesti
MOTIVAATIO
 oppilaan motivoitumisen taso
VIREYS
 vireystilan taso voi olla yli-tai alivirittynyt
 vireystilan ylläpitäminen, esim.
pystyykö istumaan paikallaan
MUISTI
Lyhytkestoinen muisti
 kuulomuisti ja fonologinen tietoisuus
esim. lorut, riimittely, sanaleikit
 nopea nimeäminen esim. värit,
tuttujen ihmisten nimet, esineet)
 toistaminen
 toimiminen lyhyen ohjeen
mukaisesti (kuvat apuna)
Työmuisti
 kuullun tai nähdyn materiaalin
mielessä pitäminen ja
käsitteleminen vähän aikaa
 tehtävän jatkaminen keskeytyksettä
 samanaikaisten tehtävien
välttäminen (lyhytkestoinen muisti
haastavaa)
 ajan antaminen ajattelulle
Pitkäkestoinen muisti ja oppiminen
 mieleen painaminen: keskittyminen,
kuunteleminen, ymmärtäminen
 muististrategiat: toistaminen ja
kertaaminen, ryhmitteleminen ja
luokitteleminen, asian liittäminen
muuhun asiaan tai taitoihin
 mielessä säilyminen: asioiden
kertaaminen
 opitun asian mieleen palauttaminen
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Oppilaan oppimiseen,
työskentelytaitoihin sekä
koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet





Oppilaan kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin
liittyvät tavoitteet







keskusteleminen: tapahtumista
keskustellaan kysellen
sadun lukeminen ja sen toistaminen
omin sanoin esim. vihjeiden avulla
ulkoisten muistia tukevien
välineiden käyttäminen, esim.
kalenteri
Työskentelytaidot: tehtävien
tekeminen, työskentelyn
aloittaminen, työn valmiiksi
tekeminen, siirtymiset, ohjeiden
noudattaminen, tuntiaktiivisuus,
kotitehtävistä ja koulutarvikkeista
huolehtiminen, strategiat, asenne,
nopeus, jaksaminen, muisti.
Käyttäytyminen ja sosiaaliset
suhteet: ohjeiden noudattaminen,
myöhästely, poissaolot,
kielenkäyttö, työrauhan antaminen,
siirtymä- tilanteet, tilanteen mukaan
käyttäytyminen, hyvät tavat,
vuorovaikutustaidot aikuisten ja
lasten kanssa, ryhmätyötaidot,
impulssikontrolli
vuorovaikutussuhteiden
aloittaminen ja ylläpitäminen, avun
pyytäminen ja vastaanottaminen
kontaktien ottaminen
vuorovaikutustilanteessa
tunteiden ja mielijohteiden sekä
kielellisen tai fyysisen
aggressiivisuuden sääteleminen
vuorovaikutussuhteissa, oman
vuoron odottaminen, tilanteeseen
sopivan mielialan ja tunteen
tunnistaminen sekä ilmaiseminen
toimiminen itsenäisesti sosiaalisissa
tilanteissa esim. ryhmässä
toimiminen, sääntöjen ja
sopimusten noudattaminen
esimerkiksi leikittäessä tai
pelattaessa, pöytätapojen
noudattaminen, leikkiin
osallistuminen, neuvottelu,
vuorotteleminen ja jakaminen,
toisten tunnetilojen ymmärtäminen
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oman tilan tiedostaminen,
säilyttäminen sekä tilan antaminen
muille
asianmukaisen huomaavaisuuden
ja arvostuksen osoittaminen:
kunnioitus, arvonanto ja
suvaitsevaisuus

PEDAGOGISET RATKAISUT
Oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut,
kuten joustavat ryhmittelyt,
samanaikaisopetus, opetusmenetelmät,
opiskelustrategiat jne.

Kuvaa, mitä konkreettisesti tehdään, jotta
saadaan luotua oppimisen edellytykset.

Oppilaalle annettava tukiopetus ja osaaikainen erityisopetus

Tähän kirjoitetaan kuinka paljon oppilas
saa osa-aikaista erityisopetusta tai
samanaikaisopetusta ja missä
oppiaineissa.
Tähän kirjoitetaan myös tukiopetuksen
mahdollisuus, esim. annetaanko
tukiopetusta ennen koetta, viikoittain vai
ennakoivasti ennen uuden asian
opettamista.

Oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet
ja toimenpiteet

Tähän voi kirjoittaa esim. ”ohjataan
pyytämään apua sekä ottamaan tukea
vastaan” tai ”itsenäisen työn harjoittelua”
sekä miten tähän ohjataan.

Oppiaineet ja aineryhmät ja valinnaiset
opinnot

Kirjaa yksilöllisten oppimäärien tavoitteet ja
erityisten painoalueiden tavoitteet vain
tarvittavista oppimääristä.

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut

Missä oppilas opiskelee?

Erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle
nimetty yleisopetuksen yhteistyöluokka

Kuvaile esim. samanaikaisopetuksen
toteuttamista.

Suunnitelma oppilaan opiskelusta
yhteistyöluokalla

Miten aiotaan toteuttaa?

Koulukuljetuksen järjestelyt

Miten toteutetaan?
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TUEN EDELLYTTÄMÄ YHTEISTYÖ JA
PALVELUT
Yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja
huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama
tuki

Sovitaan vastuut ja yhteiset tavoitteet.

Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillinen yhteistyö, oppilashuollon
palvelut

Palvelut ja eri toimijoiden vastuunjako

esim. terapian toteuttaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Onko tarvetta toiminnalle ja onko erityistä
huomioitavaa?

LAATIMISESSA HYÖDYNNETYT
ASIAKIRJAT

Päivämäärät, lausunnot; nimet ja
ammattinimikkeet

HOJKSIN SEURANTA JA ARVIOINTI

Toteutumisen arviointi, päivämäärät jne.

Oppimisen ja koulunkäynnin
kokonaistilanne

HOJKS tarkastetaan seuraavan kerran

Oppilaan oma arvio HOJKSin
toteutumisesta
Päivämäärä

HOJKSIN PÄIVITTÄMINEN

Päivämäärä ja päivittäjä (opettaja)

Itsearviointi
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15. MISTÄ SAA APUA - yhteystiedot

KOULU

____________________
kanslian puhelin

rehtori
erityisopettaja
oppilaanohjaaja
kouluterveydenhoitaja
koulukuraattori
huoltomies / vahtimestari
Lasten ja nuorten keskus
Nikula

017-5795427

Varkauden kaupunki /
YHTEYSTIEDOT; kaikki sen
toimialueeseen kuuluvat toimijat /
toimintayksiköt
Perusturvakeskus/
Sosiaalityöntekijät

Päihdeklinikka
Työsuojelupäällikkö
Työsuojeluvaltuutettu/
sivistystoimi

017 579 411

Puhelinnumerot sisäisessä
luettelossa intrassa
0175794413,
Nuorten työntekijä 040-7451900
017579411

Mari Teittinen 044-7436430
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16. TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA

YLEINEN HÄTÄNUMERO
AMBULANSSI, PALOKUNTA. POLIISI.

112

ENSIAPU
017 579 5000
MYRKYTYSTIETOKESKUS
09 471977 tai
09 4711
TERVEYSKESKUS
017 579 6000
VARKAUDEN TERVEYSKESKUKSEN PÄIVYSTYS

017 579 5000

LÄÄKÄRIN JA SAIRAANHOITAJAN PÄIVYSTYSVASTAANOTTO
TOIMII KAIKKINA PÄIVINÄ YMPÄRI VUOROKAUDEN
PÄIVYSTYPOLIKLINIKAN TILOISSA,
SAVONTIE 55. YÖAIKANA KELLO 20-08 HOIDETAAN
VAIN KIIREELLISET, VÄLITÖNTÄ HOITOA VAATIVAT POTILAAT.
HOITOHENKILÖKUNTA ARVIOI HOIDON TARPEEN JA KIIREELLISYYDEN.
TYÖTERVEYSHUOLTO, Sammonkatu 6
017 579 5273
HAMMASHUOLTO
017 579 6500
Välitöntä ensiapua tarvitseville on järjestetty päivystys
Ajanvaraus ma - pe klo 8 - 10
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17. OPPILASHUOLTOA OHJAAVAT LAIT JA KÄSIKIRJAT
Lainsäädäntö http://www.finlex.fi
· Suomen perustuslaki (173/1999)
· Perusopetuslaki (628/1998), (477/2003), (642/2010)
· Perusopetusasetus (1194/1998)
· Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
· Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)
· Kansanterveyslaki (626/2007)
· Lastensuojelulaki (417/2007)
· Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta(380/2009)
· Työturvallisuuslaki (782/2002)
· Pelastuslaki (468/2003)
· Pelastusasetus (787/2003)
· Poliisilaki (493/1995), (21/2001)
· Nuorisolaki (72/2006)
· Laki lasten päivähoidosta (36/1973),(1290/1999)
· Laki lapsen huolto- ja tapaamisoikeudesta (361/1983)
· Henkilötietolaki 1999
· Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
· Sosiaali- ja terveysministerin asetus potilasasiakirjoista 2009
· Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
· Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
· Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Kansainväliset sopimukset
· Unescon Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989
· Salamancan sopimus (Salamanca Statement), 1994
· Luxemburgin peruskirja (The Charter of Luxemburg), 1996
· YK: n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus, 2006
Asiakirjat
· Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
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· Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
· Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista
tavoitteista
ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001)
· Vammaispoliittinen ohjelma
· Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä
suun terveydenhuolto, Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet
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18. Liitteet
Liite 1: Oppilashuollon kertomus -lomake
Liite 2: Suostumus oppilashuollon asiakasrekisterin siirtoon –lomake
Liite 3: Kurinpitotoimien toteuttaminen –taulukko
Liite 4: Kurinpitotoimien oppilaskohtainen seuranta –taulukko
Liite 5: Kurinpitoimien toteuttaminen -taulukko 2022
Liite 6: Neuvottelu koululla –lomake
Liite 7: Ristiriitatilanteiden selvitys –lomake
Liite 8: Kouluterveyskysely 2017 ja Varkauden kaupungin hyvinvointikertomus 2018
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Liite 1. Oppilashuollon kertomus
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Liite 2. Suostumus oppilashuollon asiakasrekisterin tietojen siirtoon
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Liite 3. Kurinpitotoimien toteuttaminen (aikaisemmin käytetty versio)
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Liite 4. Kurinpitotoimien oppilaskohtainen seuranta
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Liite 5. Kurinpitotoimien toteuttaminen 2022
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Liite 6. Neuvottelu koululla
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Liite 7. Ristiriitatilanteen selvitys –lomake
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Liite 8. Varkauden kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2021-2025
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