
KUVANSIN  YKSIKKÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Oppilashuoltosuunnitelman   ovat   laatineet   oppilashuollon  toteuttamista,   arviointia   ja
kehittämistä   varten   yhteistyössä   Joroisten  yhtenäiskoulu,   Kuvansin   koulu ja   Joroisten  lukio. 
 Suunnitelma   on   laadittu   yhteistyössä   koulujen  henkilöstön, kouluterveydenhoitajan, 
 koulupsykologin,   koulukuraattorin,   oppilaiden  ja   heidän huoltajiensa   kanssa.   Se   tarkistetaan 
 vuoden   kuluessa   siitä,   kun   kunnan   lasten  ja nuorten   hyvinvointisuunnitelma   on   tarkistettu 
 (joka   4.   vuosi).   (Oppilas-   ja opiskelijahuoltolaki  13   §.)  Joroinen   ja   Varkaus   laativat   yhteisen 
 lasten   ja   nuorten hyvinvointisuunnitelman,   joka  on   hyväksytty  lautakunnassa   syksyllä   2015.
Koulujen   oppilaskunnan   hallitusta   kuullaan  ennen   suunnitelman   vahvistamista.

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   oppilaalla   on   lakisääteinen   oikeus  yksilökohtaiseen   oppilashuoltoon. (Oppilas-   ja 
 opiskelijahuoltolaki   3   §.)   Monialainen   yhteistyö  on   oppilashuollossa   keskeistä.
Oppilashuoltotyötä   ohjaavat   luottamuksellisuus,  kunnioittava   suhtautuminen   oppilaaseen ja 
 huoltajaan   sekä   heidän   osallisuutensa   tukeminen.  (Opetussuunnitelman   perusteiden muutos 
 OPH   4/011/2014.)   Oppilashuoltoon   sisältyvät  opetuksen   järjestäjän   hyväksymän
opetussuunnitelman   mukainen   oppilashuolto   sekä  oppilashuollon   palvelut,   joita   ovat
psykologi-   ja   kuraattoripalvelut   ja   kouluterveydenhuollon  palvelut.

Koulussa   oppilashuolto   on   kaikkien   kouluyhteisössä  työskentelevien   ja
oppilashuoltopalveluista   vastaavien   työntekijöiden  tehtävä.   Ensisijainen   vastuu
kouluyhteisön   hyvinvoinnista   on   koulun   henkilökunnalla.

Oppilashuollossa   seurataan   ja   arvioidaan   koko  kouluyhteisön,   yksittäisten   luokkien   ja
ryhmien   hyvinvointia   sekä   huolehditaan   siitä,  että   oppilaan   yksilölliset   kasvuun   ja
kehitykseen   sekä   terveyteen   liittyvät   tarpeet  huomioidaan   koulun   arjessa. Oppilashuollossa 
 pyritään   kasvun   ja   oppimisen   esteiden,   oppimisvaikeuksien  sekä   muiden ongelmien 
 ehkäisemiseen,   tunnistamiseen,   lieventämiseen  ja   poistamiseen mahdollisimman   varhain. 
 Erityistä   huomiota   tulee   kiinnittää   lapsen  ja   nuoren mielenterveyden   turvaamiseen.

Oppilashuollon   kokonaistarve   ja   käytettävissä  olevat   oppilashuoltopalvelut

Joroisissa   työskentelee   kouluterveydenhoitaja , osa-aikaiset  koululääkäri, koulukuraattori   ja 
 koulupsykologi,   jotka   osallistuvat   oppilashuoltopalveluiden  tuottamiseen ja   tekevät   tiiviisti 
 yhteistyötä.

Oppilashuollon   palveluiden   tehtävänä   on
● kouluyhteisön   hyvinvoinnin   ja   oppilaiden  ja   opiskelijoiden   terveyden   edistäminen.
● puuttua   ja   havaita   lasten   sekä   nuorten  ongelmia   mahdollisimman   varhain   ja
ennaltaehkäisevästi.
● turvata   psykososiaalinen   tuki   mahdollisimman  ennakoivasti   ohjannan   sekä
neuvonnan   keinoin   tarjota   koululaisille   ja  opiskelijoille   terveitä   malleja   ratkaisuja
koulumaailman   haasteisiin   ja   elämäntapoihin.



● tehdä   yhteistyötä   tiiviisti   vanhempien   ja   muun   lähiverkon   sekä   oppilaitoksen
henkilöstön   kanssa.
● turvata   oppilaiden   ja   opiskelijoiden   fyysinen  ja   psyykkinen   terveys   vaikuttamalla
ongelmiin   nopeasti   olemalla   lapsille   ja   nuorille  läsnä   oleva   aikuinen.

Oppilashuoltopalveluista   ohjataan   tarvittaessa  jatkotutkimuksiin   ja   -hoitoon,   esim.
fysioterapia,   päihdepalvelut,   erikoissairaanhoito,  perheneuvonta.

Koulu-   ja   opiskeluterveydenhuollon   henkilöstö  sekä   muut   opiskeluhuoltoa   toteuttavat
terveydenhuollon   ammattihenkilöt   kirjaavat   opiskelijan  yksilötapaamiset potilaskertomukseen 
 ja   muihin   potilasasiakirjoihin,   joiden   käsittelystä  säädetään   potilaan asemasta   ja   oikeuksista 
 annetun   lain   (785/1992)   12 §:ssä   ja   sen  nojalla   annetuissa säännöksissä. Opiskeluhuollon 
 kuraattorit   kirjaavat   yksilötapaamisissa   kertyvät  asiakastiedot opiskeluhuollon   kuraattorin 
 asiakaskertomukseen,   joiden   käsittelystä   säädetään sosiaalihuollon   asiakkaan   asemasta   ja 
 oikeuksista   annetussa   laissa   (812/2000).

Koulu-   ja   opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon   henkilöstöön   kuuluu   kouluterveydenhoitaja  ja  osa-aikainen
 koululääkäri.   Suositusten   mukaan   kokopäiväistä  kouluterveydenhoitajaa kohti   voi   olla 
 enintään   600   koululaista   yhdessä   toimipisteessä  ja   korkeintaan   700 opiskelijaa   tai   140 
 koululaista/työpäivä.   Koululääkärille   suositellaan  yhtä viikkotyöpäivää 500   oppilasta   kohti. 

Kouluterveydenhuoltoon   kuuluu   koulussa   ja   koulumatkalla  sattuneiden   tapaturmien   sekä
koulupäivän   aikana   äkillisesti   sairastuneiden  ensihoito. Kuvansissa kouluterveydenhoitaja
työskentelee yhtenä päivänä viikossa.

Kaikki   oppilaat   tarkistetaan   vuosittain,   laajat  terveystarkastukset   tehdään   1.,   5.   ja   8. luokilla. 
 Kouluterveydenhoitaja   osallistuu   myös   oppilashuoltotyöryhmien  kokouksiin,   koulun
terveydellisten   olojen   tarkastuksiin   ja   mahdollisuuksien  mukaan   vanhempainiltoihin   sekä
koulun   erilaisiin   tapahtumiin.

Koulukuraattorin   ja   -psykologin   palvelut

Jos   joku   koulun   tai   oppilashuollon   työntekijä  arvioi,   että   oppilaan   opiskeluvaikeuksien  tai
sosiaalisten   tai   psyykkisten   vaikeuksien   ehkäisemiseksi  tai   poistamiseksi   tarvitaan
psykologi-   tai   kuraattoripalveluja,   hänen   on  otettava   viipymättä   yhteyttä   opiskeluhuollon
psykologiin   tai   kuraattoriin   yhdessä   oppilaan  kanssa   ja   annettava   tiedossaan   olevat   tuen
tarpeen   arvioimiseksi   tarvittavat   tiedot.   Jos  yhteydenottoa   ei   ole   mahdollista   tehdä yhdessä, 
 tulee   oppilaalle   antaa   tieto   yhteydenotosta  ja   mahdollisuus   keskustella yhteydenottoon 
 liittyvistä   asioista   määräaikojen   puitteissa.  Myös   huoltajalle   on   annettava tieto 
 yhteydenotosta,   jollei   tässä   tai   muussa  laissa   toisin   säädetä.   (Oppilas-ja opiskelijahuoltolaki 
 16§.)

Mahdollisuus   keskusteluun   henkilökohtaisesti  opiskeluhuollon   psykologin   tai   kuraattorin
kanssa   on   järjestettävä   kiireellisessä   tapauksessa  samana   tai   seuraavana   työpäivänä.



Psykologi/kuraattori   harkitsee   tapauskohtaisesti   asian   kiireellisyyden   ja   sen   voiko
keskustelun   siirtää   seuraavaan   arkipäivään.  Pyyntö   voidaan   tehdä   vastaanotolla,
puhelimitse   tai   toisen   henkilön   välityksellä  (esim.   kaveri).   Ei   kiireellisissä   tapauksissa
määräaika   on   seitsemän   työpäivää   sen   jälkeen,  kun   oppilas   on   keskustelua   pyytänyt.
(Oppilas-   ja   opiskelijahuoltolaki   §   15   1  ja   2   mom.)

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa ja tukee oppilaita ja opiskelijoita
koulunkäynnin ja opiskelun onnistumiseksi. Hän on henkisen- ja sosiaalisen kasvun sekä
jaksamisen tukihenkilö koulussa. Koulukuraattorin kanssa voi miettiä mm. ratkaisuja, jos
kouluvuoden aikana oppilaalla tai opiskelijalla ilmenee vaikeuksia opiskeluun ja
koulunkäymiseen liittyvissä asioissa, kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa,
vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyvissä asioissa. Oppilas tai opiskelija voi hakeutua
oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, opettajan, terveydenhoitajan tai
jonkun muun henkilön ohjaamana. Koulukuraattori toimii moniammatillisen oppilashuollon ja
moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Koulukuraattori antaa konsultatiivista tukea koulun
henkilökunnalle sekä työskentelee yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa.
Koulukuraattori osallistuu henkilökohtaisen vastaanoton lisäksi erilaisiin oppilas- ja
opiskelijakohtaisiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin sekä
tarvittaessa muihin oppilas- ja opiskelijahuoltoon asiantuntemusta tarvitseviin
asiakastilanteisiin. Koulukuraattorille voi varata ajan puhelimitse, Wilman kautta,
sähköpostilla tai henkilökohtaisesti asioimalla. Koulukuraattori toimii Joroisissa myös
sosiaalihuoltolain mukaisena lapsiperheiden sosiaaliohjaajana ja lapsen omatyöntekijänä.

Koulupsykologi

Koulupsykologin   työ   sisältää   oppilaan   oppimisvalmiuksien  ja   erilaisten
koulunkäyntivaikeuksien   selvittelyä   ja   oppilaan  hyvinvoinnin   tukemista   yksilötyöskentelyn ja 
 -tutkimusten   sekä   oppilashuollollisen   verkostoyhteistyön  avulla.   Koulupsykologin tehtävänä 
 on   suunnitella   tarvittavia   tukitoimia   yhdessä  oppilaan,   opettajien   ja   huoltajien kanssa  ja 
 seurata   niiden   vaikutuksia   oppilaiden   koulunkäyntiin.  Koulupsykologin   tehtäviin sisältyy 
 tarpeen   mukaan   mm.   yksilökäyntejä,   huoltajien  tapaaminen   ja psykologintutkimuksen 
 tekeminen.   Psykologinen   tutkimus   sisältää  oppimis-   ja koulunkäyntivalmiuksien   ja 
 vaikeuksien   selvittelyä.   Varsinainen   hoitotyö  ei   kuulu koulupsykologin   tehtäviin,   mutta 
 koulupsykologi   voi   tarjota   oppilaalle   muutamia tukikäyntejä   luonaan.   Koulupsykologi   ohjaa 
 tarvittaessa   oppilaan   jatkotutkimuksiin   ja/tai sopiviin   hoitotahoihin.   Koulupsykologi   ottaa 
 oppilaita   vastaan   varatuilla   ajoilla   ja  on tarvittaessa   kaikkien   oppilaiden   tukena  ja   myös 
 konsultatiivisena   tukena   opettajille. Koulupsykologi  on   mukana   koulun   kriisityössä   ja   hän 
 osallistuu   koulujen   yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien  kokouksiin.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen   oppilashuolto   on   osa    perusopetuksen  toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä 
 oppilashuoltotyössä   seurataan,   arvioidaan   ja  kehitetään   kouluyhteisön   ja oppilasryhmien 



 hyvinvointia.   Lisäksi   huolehditaan   kouluympäristön   terveellisyydestä, turvallisuudesta   ja 
 esteettömyydestä.   Yhteisöllisten   toimintatapojen  rakentamisessa   ja kehittämisessä   tehdään 
 yhteistyötä   oppilaiden,   huoltajien   ja   lasten-  ja   nuorten   hyvinvointia edistävien   viranomaisten 
 ja   toimijoiden   kanssa. Yhteisöllinen   oppilashuolto  on   kouluyhteisön   kokonaisvaltaiseen 
 hyvinvointiin   tähtäävää, ennaltaehkäisevää   toimintaa,  josta   ovat   vastuussa   kaikki   koulun 
 toimijat. 

 Jokainen toimipiste   toteuttaa   monialaisessa  yhteistyössä   oppilashuollonpalveluista 
 vastaavien työntekijöiden   kanssa   yhteisöllistä  oppilashuoltoa   seuraavien   periaatteiden 
 mukaisesti:
● Yhteisöllisestä   (koulukohtaisesta)   oppilashuoltotyöstä  vastaa   koulunjohtaja.
● Kuvansin   koululla   on   oma   koulukohtainen  oppilashuoltoryhmä, jonka   muodostavat 
 koulunjohtaja,   erityisopettaja,   luokanopettajat, koulunkäynnin ohjaajat,  koulukuraattori,
koulupsykologi,   kouluterveydenhoitaja   sekä   tapauskohtaisesti  muiden yhteistyötahojen, 
 oppilaiden   ja   vanhempien   edustajat.   Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä   kokoontuu   vähintään 
 kaksi   kertaa   lukuvuodessa. Kokoontumisista   toimitetaan  muistio   sivistysjohtajalle   viikon 
 kuluessa   kokouksesta ja   se   välitetään   myös oppilashuoltoryhmän jäsenten  luettavaksi.
Koulukohtaisen   oppilashuoltoryhmän   sihteerinä  toimii   erityisopettaja.
● Koulukohtainen   oppilashuoltotyöryhmä   vastaa  koulun  ja esiopetuksen  oppilashuollon 
 suunnittelusta, kehittämisestä,   toteuttamisesta  ja   arvioinnista.   Ryhmän   tehtävä   on   yhteisön
hyvinvoinnin   ja   turvallisuuden   edistäminen  ja   muun   yhteisöllisen   oppilashuollon kehittäminen 
 ja   toteuttaminen.
● Koulujen   yhteisölliset   oppilashuoltotyöryhmät  voivat   tehdä   yhteistyötä   kaikkia Joroisten 
 kouluja   koskevissa   asioissa.

Joroisten   kunnan   perusopetuksen   kaikki   koulut  ovat   sekä   Pro-   että   KiVa-kouluja   ja   niiden
käytänteet   ovat   osa   yhteisöllistä   oppilashuoltoa.

Kouluyhteisön   ja   opiskeluympäristön   terveellisyyden  ja   turvallisuuden   tarkastus   tulee   tehdä 3 
 vuoden   välein   (Terveydenhuoltolaki   1326/2010).

Tarkastusmenettelyistä   ja   aikatauluista   sekä  puutteiden   seuraamismenettelystä   sovitaan
monialaisesti   koulu-   ja   opiskeluterveydenhuollon  toimintaohjelman   ja   paikallisen
opetussuunnitelman   laatimisen   yhteydessä.   Tarkastuksissa  todettujen   puutteiden
seuraaminen   kuuluu   terveydenhuoltolain   mukaan  koulu-   ja   opiskeluterveydenhuollon
tehtäviin.   Seuranta   on   tarkoituksenmukaista  tehdä   yhteistyössä   muiden   tahojen   kanssa.

Tarkastuksen   tuloksista   ja   niiden   pohjalta  käynnistettävistä   toimenpiteistä   tiedotetaan
oppilaille   ja   vanhemmille .   Tehty   tarkastus  on   tarkoituksenmukaista kuvata   myös   koulun  tai 
 oppilaitoksen   vuosi-   tai   toimintakertomuksessa.

● Kuvansissa   jokainen   työntekijä   huolehtii  opiskeluympäristön   turvallisuudesta   ja
terveellisyydestä   seuraamalla   tilojen   kuntoa  ja   ilmoittaa   viipymättä   epäkohdista
talonmiehelle /  koulunjohtajalle.
● Vuosittain   käydään   henkilökunnan   kesken   keskustelu  opiskeluympäristön turvallisuudesta 
 ja   terveellisyydestä .
● Huomioita   koulun   tilojen   kunnosta  kysellään  sekä oppilaskunnalta   että 
 vanhempainyhdistykseltä   (Vanny).



Järjestyssäännöt

Jokaisella   koululla   on   omat   järjestyssäännöt.  Ne   käydään   läpi   ja   tarvittaessa   päivitetään
lukuvuoden   alkaessa.   Järjestyssääntöihin   perehdytään  yhdessä   oppilaiden,   opiskelijoiden ja 
 huoltajien   kanssa   sekä   sovitaan   yhteisistä  pelisäännöistä   ja   käytännöistä vanhempainilloissa 
 syksyisin.

Kuvansin   koulun   järjestyssäännöt

Nämä   järjestyssäännöt   edistävät   koulun   sisäistä  järjestystä,   opiskelun   esteetöntä sujumista 
 sekä   kouluyhteisön   turvallisuutta   ja   viihtyisyyttä.  Edelleen   ne   informoivat lainsäädännön   ja 
 järjestyssääntöjen   velvoittavuudesta. Nämä   järjestyssäännöt  ovat   voimassa   kouluaikana 
 Kuvansin   koulun   alueella   sekä   muussa koulun  toiminnassa   kuten   esim.   retkillä   ja 
 leirikoulussa.   Koulun   rajat   käydään   läpi lukuvuoden   alussa.   Koulun   piha-alueella   on 
 tallentava   kameravalvonta.

Peruskoulun   oppilaalla   on   kolme   perusopetuslain  35§   mukaista velvollisuutta:
1.    Oppilaan   tulee   osallistua   perusopetukseen,  jollei   hänelle   ole   erityisestä   syystä
tilapäisesti   myönnetty   vapautusta.
2.    Oppilaan   on   suoritettava   tehtävänsä   tunnollisesti.
3.    Oppilaan   on   käyttäydyttävä   asiallisesti.

Järjestyssäännöt   ja   käytänteet

Koulumatkat:
• Noudatan   liikennesääntöjä.
• Käyttäydyn   asiallisesti.
• Tulen   kouluun   ajoissa   ja   siirryn   koulun  piha-alueelle   välittömästi.
• Suosituksena   on,   että   alkuopetusikäiset  eivät   tule   kouluun   pyörällä.
• Pyöräilykypärän   käyttö   on   erityisen   suositeltavaa  ja   koulun   järjestämillä   retkillä
pakollista

Välitunnit:
• Noudatan   välituntivalvojan   ja   muiden   aikuisten  antamia   ohjeita.
• Välitunnit   vietän   ulkona.
• Ennen   koulupäivän   alkamista   voin   tulla  käytävään,   mikäli   pakkasta   on   enemmän
kuin   15   astetta.
• Koulukuljetuksessa   olevilla   oppilailla   on  oikeus   tulla   sisälle   ennen   koulupäivän
alkamista,   mikäli   odotusaika   on   pitkä.
• Voin tuoda repun, jossa on tietokone tai tabletti, sisälle eteiseen aamulla ennen oppituntien
alkamista.
• Menen   oppitunneille   ja   välitunneille   viivyttelemättä.
• Liikun   häiritsemättä   sisätiloissa.
• Sisälle   tullessani   jätän   jalkineet   kenkätelineeseen  ja   päällysvaatteet   naulakkoon



hyvään   järjestykseen.
• Ulkona   olen   säänmukaisessa   vaatetuksessa.
• Koulun   alueelta   saan   poistua   vain   luvan  saatuani.
• Säilytän   polkupyöräni  ja muut kulkuvälineeni siisteissä riveissä niille  varatulla   alueella enkä 
 käytä   niitä   koulupäivän   aikana.
• En   heittele   lumipalloja,   kiviä,   enkä   muita  toisille   vaaraa   aiheuttavia   esineitä.
• Kännykkäni   on   äänettömällä   ja   käytän   sitä  opettajan   luvalla.

Oppitunnit:
• Annan   kaikille   työrauhan.
• Teen   huolellisesti   ja   määräajassa   minulle  annetut   tehtävät.
• Oppitunneilla   minulla   on   tarvittavat   työvälineet  ja   opettajan   ilmoittama
asianmukainen   varustus.
• En   käytä   kännykkää,   enkä   muita   elektronisia  laitteita   oppitunnilla   ilman   lupaa.
• Kouluvilppi   on   kielletty.   Harjoittelen   merkitsemään  lähteet   tuotoksiini.

Kouluruokailu:
• Jonotan   rauhallisesti.
• Otan   ruokaa   vain   sen   verran,   mitä   jaksan  syödä,   pyrin syömään   lautaseni   tyhjäksi
ja   maistamaan   kaikkia   ruokalajeja.
• Noudatan   hyviä   pöytätapoja.
• Palautan   astiat   siististi   niille   varatuille  paikoille.
• Muistan   kiittää   ruuasta.

Poissaolot:
• Ennalta   tiedossa   oleviin   poissaoloihin   on  pyydettävä   lupa.
• Opettaja   myöntää   luvan   enintään   viisi   päivää  kestäviin   poissaoloihin.
• Yli   viisi   päivää   kestävään   poissaoloon  pyydetään   lupa   kirjallisesti   koulunjohtajalta
Wilman   välityksellä.
• Poissaoloista   tulee   ilmoittaa   koulun   henkilökunnalle  mahdollisimman   pian.
• Poissaollessani   olen   velvoitettu   ottamaan  selville   poissaoloaikana   annetut   läksyt   ja
tehtävät.

Yleisiä   ohjeita:
• Koulussa   noudatetaan   Pro-   ja   KiVa-koulun  toimintamalleja   ja   ohjeita.
• Käyttäydyn   ystävällisesti   ja   hyvien   tapojen  mukaisesti   kaikkia   ihmisiä   kohtaan.
• Tervehdin   koulun   henkilökuntaa,   vierailijoita  ja   kavereitani.
• Arvostan   omia   ja   muiden   tekemiä   töitä.
• En   kiroile,   vaan   puhun   asiallisesti.
• Väkivalta   ja   nimittely   on   kielletty.
• Pidän   koulun   ja   sen   ympäristön   omalta  osaltani   siistinä   ja   vien   roskat   roskakoriin.
• En   tuo   kouluun   makeisia   ilman   erityistä  lupaa.
• Huolehdin   omista   tavaroistani   ja   myös   koulun  omaisuudesta.
• Ilmoitan   heti   onnettomuudesta   tai   muusta  vahingosta   opettajalle.
• Tahallisesti   tai   varomattomuudesta   aiheutunut  vahinko   on   korvattava.
• En   ota,   koske   tai   käytä   toisen   omaisuutta  ilman   lupaa.
• En   kiusaa   ketään   koulussa   tai   koulumatkalla.
• En   tuo   kouluun   tupakkatuotteita,   päihdyttäviä  tai   huumaavia   aineita,   enkä



energiajuomia.
• En   tuo   kouluun   vaarallisia   esineitä   tai  aineita.
• En   jätä   rahaa,   kännykkää,   tai   arvotavaraa  naulakkoon   tms.   paikkaan.
• En   julkaise   valokuvia   tai   videoita   toisista  henkilöistä   ilman   tämän   lupaa   internetissä,
sosiaalisessa   mediassa   tai   muussa   julkisessa  paikassa.

Rangaistukset
•Oppilasta   voidaan   rangaista,   jos   hän   rikkoo  järjestyssääntöjä   tai   muuten   käyttäytyy
epäasiallisesti.
•Rangaistusmuoto   päätetään   aina   tapauskohtaisesti.

Rangaistusmuotoja   ovat:
•Sovittelu   ja   anteeksi   pyytäminen.
•Puhuttelu   ja   keskustelu.
•Kasvatuskeskustelu   (POL   35a§).   Kasvatuskeskustelun  määrää   rehtori   tai   opettaja.
Kasvatuskeskustelusta   tehdään   merkintä   Wilmaan.
•Jälki-istunto   (POL   36§).   Tehdään   merkintä  Wilmaan.
•Kotitehtävien   laiminlyönnistä   opettaja   voi  jättää   oppilaan   enintään   yhdeksi   tunniksi koulun 
 jälkeen   tekemään   tehtäviä   (POL   36§).
•Kirjallinen   varoitus   (POL   36§),   jonka   antaa  rehtori.
•Opettaja   voi   määrätä   oppilaan   poistumaan  jäljellä   olevan   oppitunnin   ajaksi valvottuun  tilaan, 
 jos   oppilas   häiritsee   opetusta   tai   uhkaa  muiden/omaa turvallisuutta   (POL   36§).
•Häiritsevän   tai   turvallisuutta   vaarantavan  oppilaan   poistamiseen   luokasta   opettajalla ja 
 rehtorilla   on   oikeus   käyttää   välttämättömiä  voimakeinoja   (POL   36b§).
•Oppilaan   osallistuminen   opetukseen   voidaan  evätä   enintään   jäljellä   olevan työpäivän  ajaksi 
 hänen   väkivaltaisen   tai   uhkaavan   käyttäytymisensä  vuoksi   tai   jos opetus   hänen   häiritsevän 
 käyttäytymisensä   vuoksi   kohtuuttomasti   vaikeutuu  (POL 36§).
•Koulun   opettaja   tai   rehtori   voi   kasvatuksellisista  syistä   määrätä   oppilaan puhdistamaan   tai 
 uudelleen   järjestämään   oppilaan   tahallaan  tai   huolimattomuuttaan likaaman   tai 
 epäjärjestykseen   saattaman   koulun   omaisuuden  tai   tilan   (POL   35§).
•Rehtorilla   tai   opettajalla   on   oikeus   ottaa  haltuunsa   opetusta   tai   oppimista   häiritsevä esine   tai 
 aine   (POL   36d§)   ja   oikeus   tarkastaa   oppilaan  mukana   olevat   tavarat   ja säilytystilat   sekä 
 vaatteet   päällisin   puolin   (kaksi   henkilöä  paikalla)   (POL   36e§).
•Opettajalla   tai   rehtorilla   on   velvollisuus  ilmoittaa   tietoonsa   tulleista   koulussa   tai
koulumatkalla   tapahtuneesta   häirinnästä,   kiusaamisesta  tai   väkivallasta   niihin syyllistyneen 
 ja   niiden   kohteena   olevan   oppilaan   huoltajalle.(POL  29§)
•Rikkeen   ollessa   vakava   sivistyslautakunta  voi   rehtorin   esityksestä   erottaa   oppilaan
määräajaksi,   enintään   kolmeksi   kuukaudeksi  (POL   36a§).
•Oppilaan   kuulemisesta   kasvatuskeskusteluun   ja  kurinpitoon   liittyvissä   asioissa   sekä
huoltajan   oikeudesta   tiedonsaantiin   on   säädetty  perusopetuslaissa   (POL   36a-h§).

Noudattamalla   näitä   sääntöjä   ja   ohjeita   olen  omalta   osaltani   tekemässä koulustamme 
 viihtyisän   ja   turvallisen   paikan   kaikille.

Oppilaskuntaa   on   kuultu  11.9.2020. Koulun henkilökunta on käsitellyt järjestyssäännöt
kokouksessaan 5.10.2020.

Voimassa   toistaiseksi.   Arviointi   lukuvuosittain.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Periaatteita   koskien   kasvatuskeskustelua :

Jos oppilas on rikkonut koulun järjestyssääntöjä, hänen kanssaan käydään
kasvatuskeskustelu, jonka toteuttaa oppilaan oma luokanopettaja. Keskustelun tavoitteena
on saada oppilas miettimään miten voisi jatkossa toimia toisin ja mitä voisi luvata jotta
vastaava ei enää toistuisi.

Kasvatuskeskustelu   pidetään   samana   päivänä  rikkomuksen   sattuessa   päivän   päätteeksi,
mikäli   vanhemmat   saadaan   kiinni   puhelimitse. Kyyditysoppilaiden   kohdalla   aika   sovitaan 
 vanhempien   kanssa   joko   samaksi   päiväksi  tai seuraavaksi. Kasvatuskeskustelussa   oppilas 
 täyttää   itse   lomakkeen,   jossa   hän   kertoo;  miksi   on   joutunut kasvatuskeskusteluun,   mitä 
 kasvatuskeskustelussa   on   keskusteltu   ja   sovittu  jatkosta.

Kasvatuskeskustelun   pitävä   opettaja   lukee   lomakkeen.  Lomake   lähtee   kotiin
allekirjoitettavaksi.   Lomakkeen   palauduttua   kouluun  se   arkistoidaan   yhteiseen   kansioon. 
 Kasvatuskeskustelu kirjataan   Wilmasta   löytyvään  lomakkeeseen:   kurinpitotoimet.

Jos   oppilas   toistuvasti   rikkoo   samaa   järjestyssääntöä,  luokanopettaja   pyytää
kasvatuskeskusteluun   mukaan   koulunjohtajan. Kasvatuskeskustelun  pituus   riippuu 
 rikkomuksesta,   n.30   minuutista   1   tuntiin.

Kasvatuskeskustelulomake,   Joroinen   2020
Nimeni:   ________________________   Päivämäärä   ___/___  -   ___      Klo   _____
Mitä   tein?   _________________________________________________________________
Mitä   koulun   sääntöä   vastaan
rikoin?_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Kuinka   monta   kertaa   tällä   viikolla   olen  tehnyt   näin?
___________________________________________________________________
Miksi   tein   näin?
___   Halusin   muiden   huomiota.
___   Halusin   hallita   tilannetta.
___   Halusin   kilpailla   opettajan   kanssa.
___   En   halunnut   tehdä   tehtäviä.
___   En   tiennyt,   mitä   minun   olisi   pitänyt  tehdä.
___   Halusin   kostaa.
___   En   ollut   tehnyt   kotitehtäviä.
___   Muu   syy.   Mikä?____________________________________________________
Miksi   tällainen   käytös   ei   ole   sallittua?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Miten   käytökseni   vaikutti   muihin?
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Miten   aion   hyvittää   tilanteen?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________ _______ __________________________________________
Oma   allekirjoitukseni
 Opettajan   allekirjoitus
Huoltajan   allekirjoitus

Nivelvaiheet

Nivelvaiheissa   huolehditaan   erityisesti   siitä,  että   opetuksen   ja   oppilashuollon järjestämiseksi 
 tarvittava   tieto   siirtyy.   Tarpeellisia   tietoja  siirretään   yhteistyössä   oppilaan   ja huoltajien 
 kanssa.   Vuosisuunnitelmassa   määritellään   tarkemmin  nivelvaiheeseen   liittyvät käytänteet

Kuvansissa:
● 0-1   lk:   Pienten   koulu   -toiminta   esiopetusvuoden  aikana   yhdessä   1.-2.   lk:n   kanssa.
Maalis-huhtikuussa   kouluun   tutustumispäivän   kutsujen  vienti   esioppilaille  .  Huhtikuussa 
 kouluun   tutustumispäivä. Tulevien ekaluokkalaisten tiedonsiirtopalaveri.
● 6-7   lk:   Tiedonsiirto   luokanopettajan   sekä  yläkoulun   erityisopettajan   ja opinto-ohjaajan 
 välillä .  Yläkoulun   erityisopettajan   ja   opinto-ohjaajan  vierailu alakoululla .     Tukioppilaiden 
 vierailu ja    tutustumispäivät   luokittain   yläkoulussa.

Poissaolot

Opettajilla   on   velvollisuus   seurata   oppilaiden  poissaoloja   ja   vanhemmilla   oikeus   tietää,
kuinka   heidän   lastensa   opiskelu   oppimispolun  eri   vaiheissa   sujuu.   Koululla   on   velvoite
yhteistyön   tekemiseen   ja   tiedottamiseen.   Opettajat  merkitsevät   poissaolot   Wilmaan
mahdollisimman   pian   ja   huoltajan   velvollisuus  on   ilmoittaa   koululle   oppilaan   poissaolosta
ensimmäisenä   poissaolopäivänä   ja   kertoa   poissaolon  syy.   Huoltajat   ilmoittavat poissaolosta 
 ensisijaisesti   Wilman   välityksellä. Mikäli   tieto  poissaolojen   syystä   puuttuu   tai   on   epäselvä, 
 luokanopettaja  ottaa   yhteyttä   huoltajaan   ja  selvittää   poissaolojen   syitä   yhdessä   huoltajan ja 
 oppilaan  kanssa.   Tarvittaessa   opettaja   voi  pyytää   palaveriin   paikalle kuraattorin.   Koulu  voi 
 perustellusta   syystä   pyytää   huoltajaa   toimittamaan terveydenhoitajan   tai   lääkärintodistuksen 
 huoltajan   selityksen   lisäksi   (esim.   usein  toistuvat poissaolot).      Oppilaan   jatkuvista, 
 epäselvistä   poissaoloista luokanopettaja  käynnistää  yksilökohtaisen   oppilashuollon
prosessin.

Yhteistyö   terveysneuvonnan   ja   terveystiedon  opetuksen   välillä

Kouluterveydenhoitaja   tai   hänellä   oleva   opiskelija  pitää   vuosittain   neuvonta -  ja ohjaustunteja
 erikseen   sovittavalla   tavalla.   Kouluterveydenhuollon  käynnit   ja   tarkastukset suoritetaan 
  kohdassa   ”Koulu   –   ja   opiskeluterveydenhuolto”  –kohdassa   kuvatulla tavalla.   Tarvittaessa 
 kouluterveydenhoitaja   osallistuu   oppilaskohtaiseen oppilashuoltotyöskentelyyn.



Tapaturmien   ehkäiseminen   sekä   ensiavun   järjestäminen  ja   hoitoonohjaus

Koulun   henkilökunta   (opettajat ja  ohjaajat)  suorittavat   kolmen   vuoden   välein   vähintään neljän 
 tunnin   hätäensiapukurssin.

Kuvansin   koulun   pelastus-,   turvallisuus-   ja  kriisisuunnitelma   löytyy   kaikista   opetustiloista.
Jokaisen   opettajan   vastuulla   on   käydä   oppilaidensa  kanssa   läpi   suunnitelma   vuosittain
lukuvuoden   alussa   oppilaiden   ikä-   ja   kehitystaso  huomioon   ottaen.

Tapaturmien   ennaltaehkäisyyn   kuuluvat   muun muassa  koulun   järjestyssäännöt   sekä   niiden
noudattamisen   valvominen,   läheltä   piti   tilanteiden  kirjaus,   tilojen   ja   välineiden   kunnon
säännöllinen   tarkastus   ja   kirjaaminen.

Koululla   on   nimetty   ensiapukaappien   vastaava,  joka   huolehtii   keskeisten   tarvikkeiden
löytymisestä.

Vahingon   sattuessa   pienet   pintanaarmut   puhdistetaan  ja   suojataan   asianmukaisesti,
venähdyksiä   hoidetaan   kolmen   k:  n   periaatteella  jne.   Kaikkien   vahinkojen   kohdalla arvioidaan 
 avun   tarve   ja   toimitetaan   oppilas   tarvittaessa  Joroisten   terveysasemalle   joko yleis-   tai 
 hammaslääkärin   tarkastettavaksi.   Vahingosta  ja   lääkärikäynnistä   ilmoitetaan huoltajalle  sekä 
 laaditaan   vahinkoilmoitus   vakuutusyhtiölle.

Tupakkatuotteiden,   alkoholin   ja   muiden   päihteiden  käytön   ehkäiseminen   ja   käyttöön
puuttuminen

JOROISTEN   PERUSOPETUKSEN   KOULUJEN   PÄIHDESUUNNITELMA
         -tupakkatuotteiden,   sähkötupakan,   alkoholin  ja   muiden   päihteiden   käytön ehkäiseminen  ja 
 käyttöön   puuttuminen   sekä   energiajuomien   käytön  ehkäiseminen

1.   Ehkäisevä   päihdetyö
1.1.   Päihdekasvatus   koulussa

•Päihdekasvatus   sisältyy   terveystiedon   opetussuunnitelmaan.  Päihdeopetusta   sisältyy myös 
 muihin   oppiaineisiin,   kuten   esimerkiksi   ympäristöoppiin  ja   liikuntaan.
•Päihdeneuvontaa   kouluterveydenhoitajan   ja   koulukuraattorin  vastaanotolla   yksilöllisenä
keskusteluna   oppilaan   kanssa. 
• Päihteidenkäytön   oppilaskohtainen   arviointi terveydenhoitajan   tarkastuksen   yhtyedessä 
 vuosittain   (ADSUME   –kysely   kahdeksannella luokalla,  sekä   tarvittaessa)
•Päihdekasvatus   –kampanjat   eri   yhteistyökumppaneiden  kanssa.
•Päihdekoulutusta  koulun   koko   henkilökunnalle  tarvittaessa.
                                 1.2.   Nuorten  osallistumis-   ja   vaikutusmahdollisuuksien   tukeminen
•oppilaskuntatoiminta
•tukioppilastoiminta
•hyvinvointiin   ja   terveellisiin   elämäntapoihin  liittyvät   teemapäivät
                                1.3.   Toimiva   oppilashuolto
•moniammatillinen   ja   luottamuksellinen   yhteistyö



•säännöllinen   terveydenhoitajan,   opinto-ohjaajan,   koulukuraattorin   ja   koulupsykologin
palvelujen   saatavuus
•toimiva   yksilökohtainen   oppilashuolto,   monialaiset  asiantuntijaryhmät
•tehokas   poissaolojen   ja   oppilaiden   koulunkäynnin  seuranta   luokanvalvojan   tukena
                                    1.4.   Hyvä  yhteistyö   kotien   ja   muiden   tukiverkkojen  kanssa
•luottamuksellinen   ja   avoin   yhteistyö
•nopea   tiedonkulku
•oppilashuoltotyö
•vanhempainillat   ja   kampanjat

2.      Tupakkatuotteiden   ja   sähkötupakan   käyttö
2.1.   Lainsäädäntö

•Tupakointi   on   kielletty   kaikkien   perusopetusta  antavien   koulujen   sisä-   ja   ulkotiloissa.
(Tupakkalaki   12   §)
•Kouluun   ei   saa   tuoda   eikä   työpäivän   aikana  pitää   hallussa   sellaista   esinettä   tai   ainetta,
jonka  hallussapito   on   muussa   laissa   kielletty  tai   jolla   voidaan   vaarantaa   omaa   tai  toisen
turvallisuutta   taikka   joka   erityisesti   soveltuu  omaisuuden   vahingoittamiseen   ja   jonka
hallussapidolle   ei   ole   hyväksyttävää   syytä.  (POL   29   §   2   mom.)
•Rehtorilla   tai   koulun   opettajalla   on   yhdessä  tai   erikseen   oikeus   työpäivän   aikana   ottaa
haltuunsa   oppilaalta   29 §:n   2   momentissa  tarkoitettu   kielletty   esine   tai   aine   tai  sellainen
esine   tai   aine,   jolla   oppilas   häiritsee  opetusta   tai   oppimista.   (POL   36   d   §  1,   katso   myös   2   – 4 
 mom.)
•Koulun   opettajalla   ja   rehtorilla   on   työpäivän  aikana   oikeus   tarkastaa   oppilaan   mukana olevat 
 tavarat,   oppilaan   hallinnassa   olevat   koulun  säilytystilat   ja   päällisin   puolin   hänen vaatteensa, 
 sellaisen   29 §:n   2   momentissa   tarkoitetun  kielletyn   esineen   tai   aineen   haltuun ottamiseksi, 
 jolla   voidaan   vaarantaa   omaa   tai   toisen  turvallisuutta,   jos   tällaisen   esineen   tai aineen 
 hallussa   pito   on   ilmeistä   ja   oppilas   pyynnöstä  huolimatta   kieltäytyy   niitä luovuttamasta   tai  ei 
 luotettavasti   osoita,   ettei   hänen   hallussaan  niitä   ole.   (POL   36   e   §   1, katso   myös  2   –   5   mom.)
•Edellä   36   d   ja   36   e §:ssä   tarkoitetut  toimenpiteet   on   toteutettava   mahdollisimman
turvallisesti.   Toimenpiteillä   ei   saa   puuttua  oppilaan   henkilökohtaiseen   koskemattomuuteen ja 
 yksityisyyteen   enempää   kuin   on   välttämätöntä  opiskelurauhan   ja   turvallisuuden
varmistamiseksi.   Esineiden   ja   aineiden   haltuun  ottamisessa   ja   oppilaan   tarkastuksessa   on
noudatettava   olosuhteiden   edellyttämää   hienotunteisuutta.  (POL   36   f   §   1,   katso   myös   2
mom.)
•Edellä   29 §:n   2   momentissa   tarkoitetut   kielletyt  esineet   ja   aineet   luovutetaan   oppilaan
huoltajalle   tai   muulle   lailliselle   edustajalle.  Esineet   ja   aineet   tulee   kuitenkin   luovuttaa poliisille 
 tai   muulle   laissa   säädetylle   viranomaiselle,  jos   oppilaalla,   tämän   huoltajalla   tai muulla 
 laillisella   edustajalla   ei   lain   mukaan   ole  oikeutta   pitää   niitä   hallussaan.   (POL   36  g   § 2,   katso 
 myös   1,   3   –   4   mom.)

2.2.   Toimintamalli
•Tupakkatuotteet   ja   sähkötupakkatuotteet   takavarikoidaan.
•Oppilas   soittaa   huoltajalle   kertoen   asiasta.  Opettaja,   apulaisjohtaja   tai   rehtori   paikalla.
Laitetaan   Wilma-viesti   huoltajalle.
•Oppilaalle   määrätään   kasvatuskeskustelu   asiasta.
•Ilmoitus   myös   luokanvalvojalle,   kuraattorille  ja   terveydenhoitajalle.
•Toistuvasta   käytöstä   tai   jos   asiaan   muuten  sisältyy   huolta,   tehdään   lastensuojeluilmoitus.                          

 3.   Energiajuomat



Vastuu   energiajuomien   käytöstä   on   lasten   vanhemmilla.   Perusopetuksen   kouluissa
järjestyssäännöt   kieltävät   energiajuomien   tuomisen  kouluun.  

 4.Oppilaan   päihteiden   käyttö
4.1   Päihteiden   käytön   tunnistaminen

Käyttäytymisen   muutos:  Välinpitämättömyys,   eristyneisyys,  valehtelu,   lyhytjännitteisyys,
äkilliset   mielialan   vaihtelut,   käytöshäiriöt,  väsymys,   uneliaisuus/unettomuus.
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).

4.2.   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.

 A.   Oppilas   on   itse   huolissaan   ja   tulee  puhumaan   päihteiden   käytöstään   tai
vanhemmilla   on   herännyt   huoli   lapsen   /  nuoren   päihteiden   käytöstä
•Kuuntele   oppilasta   ja   keskustele   oppilaan  kanssa.
•Ohjaa   kouluterveydenhoitajan   tai   koulukuraattorin  luo,   joka   ohjaa   eteenpäin   ammattiavun ja 
 tuen   saamiseksi.   Hoitoa   tarvitsevat   päihteiden  käyttäjät   ohjataan   nuorten päihdetyöntekijälle.
•Yhteisymmärryksessä   oppilaan   kanssa   tilanteesta  kerrotaan   huoltajalle.

 B.   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.

C.   Koulun   henkilökunnan   jäsen   havaitsee   tai  epäilee   päihteiden   käyttöä   oppilaalla
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.
Verkostoituminen
•Jaa   huolesi,   älä   jää   yksin   –   konsultoi  koulukuraattoria   tai   terveydenhoitajaa.
•Yhteys   sosiaalityöntekijään   -   lastensuojeluilmoitus  puhelimitse   tai   kirjallisena.
•Monialainen   asiantuntijaryhmä    kokoontuu   (oppilaan  ja   huoltajan   suostumus):
•Keskustellaan   yhdessä   oppilaan,   vanhempien  ja   oppilashuoltohenkilöstön   kanssa.
•Sovitaan   tuki   /   yhdyshenkilö   joka   on   aktiivisimmin  yhteydessä   oppilaaseen,   hänen
perheeseensä   ja   verkoston   jäseniin.
•Seurantaa   varten   sovitaan   pelisäännöistä   (esim.  kotiintulo-ajoista,   koulunkäynnin
säännöllisyydestä),  seurantakäytännöstä   (keskustelut  kuraattorin,   erityisopettajan   tai
terveydenhoitajan   kanssa)   ja   tarvittaessa   hoitoon  ohjaus.

D.   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.
•Lastensuojeluilmoitus   tehdään   aina.
•Verkostoituminen   –   tarvittaessa   monialainen  asiantuntijaryhmä   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!

E.   Oppilaalta   löydetään   päihteitä
•Päihteiden   takavarikointi.
•Ilmoitus   huoltajalle,   kuraattorille   ja   terveydenhoitajalle.
•Alkoholi-   ja   huumetapauksessa   lastensuojeluun,  lastensuojeluilmoitus.
•Jos   oppilas   pitää   hallussaan,   myy   tai  välittää   huumeita>   ilmoitetaan   siitä   poliisille.

Lisätietoa:   www.paihdelinkki.fi

Koulukuljetusten   odotusaikoja   ja   turvallisuutta  koskevat   ohjeet



Koululaiskuljetuksien   järjestämistä   ja   toimintaa   koskevat   yleisohjeet   ja   perustiedot   löytyvät
Keski-Savon   kuljetusoppaasta,   joka   löytyy   osoitteesta

http://www.joroinen.fi/palvelut/sivistyspalvelut/koulutus-ja-opiskelu/koulukuljetus/.

Tämän   lisäksi   koulussa   käydään   läpi   vuosittain  lukuvuoden   alkaessa   seuraavat   asiat:
- kyytien   aikataulut
- oppaassa   olevat   oppilasta   koskevat   osiot
- rauhallisen   odottamisen   ohjeet   pysäkeillä  ja   koululla;   pienemmät   ensin   autoon
- koululla   on   järjestetty   valvonta   kuljetusoppilaille  koulukyydin   saapumisesta   koulun
alkuun   saakka      koulunkäynnin ohjaajan   toimesta  (paikan   tiedotus)
Koulun   taholta   arvioidaan   kyyditysjärjestelyjen  toimivuutta   saadun   palautteen   sekä
omien   kokemusten   mukaan.

Yhteistyö   koulun   ulkopuolisten   lasten   ja  nuorten   hyvinvointia   edistävien   tahojen
kanssa   yhteisöllisen   oppilashuollon   kehittämisessä

Kunnassa   toimii   nuorisolain   mukainen   monialainen   Rukkastyöryhmä,   joka edistää   lasten   ja 
 nuorten   hyvinvointia   sekä   toimii   yhteistyössä  koulujen   yhteisöllisen oppilashuollon   kanssa.
Yhteistyö painottuu enemmän yläkouluun.

Kuvansin   koulu   tekee   yhteistyötä   muun muassa seuraavien   tahojen   kanssa: 
sairaanhoitopiiri,   lastensuojelutyö,   perhetyö,  koulupoliisi,   4H,   kunnan   nuorisotoimi,   Vanny
(Kuvansin   koulun   vanhempainyhdistys),   kirjasto  ja   Keski-Savon   kulttuuritoimijoiden   kanssa
(kulttuuriketju).

Resurssitiimi

Joroisissa toimii oppimisen ja kasvun tuen malli, johon kuuluu moniammatillinen
resurssitiimi. Joroisten kunnan nettisivuilta löytyy Yhteydenottolomake lapsiperhepalveluihin
-lomake, joka täytetään yhteistyössä perheen kanssa, jos lapsen ja perheen tilanne vaatii
tukea tai apua eri palveluissa. Täytetyt lomakkeet käsitellään resurssitiimissä, jossa on
edustus sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta ja koulutoimesta. Resurssitiimin tarkoituksena
on löytää perheelle sopivaa apua mahdollisimman varhain ja vaivattomasti. Joroisten
kunnan www-sivuilta löytyy etusivun oikeasta alareunasta perheille APUA -nappi, josta myös
pääsee suoraan resurssitiimin palveluihin käsiksi.

Kiusaamisen,   väkivallan   ja   häirinnän   ehkäiseminen  ja   siihen   puuttuminen

 Kuntaan   luodaan   erillinen   suunnitelma   oppilaiden  suojaamiseksi   väkivallalta,   kiusaamiselta
ja   häirinnältä.   Yksilölliseen   oppilashuoltoon  tai   lastensuojeluun   ja poliisiin   turvaudutaan, 
 mikäli   muut   keinot   eivät   auta. 



SUUNNITELMA   OPPILAIDEN   SUOJAAMISEKSI   VÄKIVALLALTA,   KIUSAAMISELTA   JA 
 HÄIRINNÄLTÄ    

1.   Kiusaaminen   ja   häirintä
Yleisesti   koulukiusaamisella   tarkoitetaan   sitä,  että   joku   oppilas   joutuu   yhden   tai   useamman 
 muun   oppilaan toistuvan   loukkaamisen,   vahingoittamisen  ja   /   tai   syrjimisen   kohteeksi 
 pystymättä   puolustautumaan   tai vaikuttamaan  saamaansa   kohteluun.   Kiusaaminen   voi   olla 
 hetkellistä,   toistuvaa   tai   pitkään   jatkuvaa  ja alistavaa   fyysistä   tai   henkistä   väkivaltaa.  Se   voi 
 olla   esimerkiksi   tönimistä,   lyömistä,   haukkumista  ja pilkkaamista,   yksin   jättämistä,   ilkeitä 
 puheita   takanapäin   tai   mitä   tahansa   sellaista  toimintaa,   jolla   pyritään vahingoittamaan   tai 
 loukkaamaan   toista.   Se   merkitsee   usein   myös  uhrin   eristämistä   luokassa,   ryhmässä   tai
sosiaalisessa   mediassa.

Kiusaamistilanne   ei   ole   koskaan   tasa-arvoisten  ja   yhtä   voimakkaiden   nahistelua,   vaan 
 kiusattu   on alakynnessä   ja   puolustuskyvytön  suhteessa   kiusaajaan/kiusaajiin.   Riidat   ja 
 erimielisyydet   eroavat kiusaamisesta   siinä,  että   ne   ovat   usein   hetkellisiä,   eikä   niiden 
 kohteeksi   joudu   jatkuvasti   yksi   ja   sama oppilas.

Suoralla   kiusaamisella   ja   häirinnällä   tarkoitetaan  uhrin   fyysistä   ja   verbaalista   satuttamista. 
 Fyysinen satuttaminen   voi   olla   esimerkiksi  lyömistä,   tönimistä   tai   potkimista.   Fyysisen 
 väkivallan   ilmetessä   tapauksen vakavuuden   mukaan  on   poliisi   hälytettävä   paikalle. 
 Fyysisenä   kiusaamisena   pidetään   myös   uhrin omaisuuden   tai   esimerkiksi   koulutöiden 
 varastamista   tai   tuhoamista.   Verbaalinen   satuttaminen  puolestaan ilmenee   muun   muassa 
 loukkaavana   nimittelynä,   uhkailuna,   pakottamisena  ja   kiristämisenä   sekä   kiusatun
olemuksen,   ulkonäön   tai   käyttäytymisen   pilkkaamisena  ja   kiusatun   naurunalaiseksi 
 tekemisenä.

Epäsuoralla   kiusaamisella   ja   häirinnällä   tarkoitetaan  kohteen   satuttamista   kiertoteitse 
 vahingoittamalla hänen   vuorovaikutussuhteitaan  tai   sulkemalla   hänet   pois   joukosta.   Se  voi 
 olla   esimerkiksi   uhrin arvostelemista   hänen  selkänsä   takana   tai   vahingollisten   juorujen  ja 
 perättömien   juttujen   levittämistä.

Sopimaton   ja   huono   käytös   on   erotettava  kiusaamisesta.   Huonotapainen   käyttäytyminen 
 vähentää   toisten viihtyvyyttä   ja   toistuessaan  heikentää   myös   huonosti   käyttäytyvän   itsensä 
 sosiaalista   arvostusta   ja yhteisössä   elämistä.  Tällaiseen   käyttäytymiseen   kuuluu   aina   myös 
 kunnioituksen   puute   ja välinpitämättömyys   itseä  ja   toisia,   omia   ja   toisten   tavaroita  sekä 
 yhteistä   ympäristöä   kohtaan. Huonotapainen   mm.  kiroilee,   huutaa,   sotkee,   särkee,   sylkee, 
 varastaa,   nimittelee,   uhkailee,   laiminlyö tehtävänsä  ja   muut   velvollisuutensa,   ei   pidä 
 lupauksiaan,   ei   osaa   tervehtiä,   ei   kiittää  eikä   pyytää   anteeksi, rikkoo   yhteisiä   sääntöjä  ja 
 sopimuksia.   Kiusaamisen   tavoin   myös   huono  käytös   vie   koulusta   työnilon   ja   usein myös 
 työrauhan   ja   vaurioittaa   ystävyyttä,   yhteishenkeä  ja   ihmisten   välistä   kanssakäymistä   ja   on 
 siksi tuomittavaa.

2.   Ennalta   ehkäisevät   toimet
Oppilaita   ohjataan   hyvään   käytökseen,   erilaisuuden  hyväksymiseen   ja   vastuuntuntoon 
 arkipäivän tilanteissa.   Vastuuntuntoon   kuuluu  mm.   muiden   huomioon   ottaminen, 
 ympäristöstä   huolehtiminen, heikompien   puolustaminen  sekä   toisten   auttaminen.   Myös 



 hyvän   luokkahengen   kehittämisellä   pyritään koko   koulun   hengen   luomiseen.   Oppilaiden 
 kanssa   käydään   läpi   kiusaamisen   seuraukset  ja   rangaistukset etukäteen.

Ennalta   ehkäisevät   toimenpiteet:
•Koulussa   pyritään   avoimeen   vuorovaikutukseen  ja   suvaitsevan   toimintakulttuurin 
 syntymiseen. 
• Kaikille tehdään   selväksi,   ettei   kiusaamista  hyväksytä.
•Kouluyhteisössä   sovitaan   yhteiset   kirjatut  säännöt,   järjestyssäännöt   ja   erilliset   sopimukset 
 toimintatavoista.
•Säännöt   ja   kirjatut   toimintatavat   ovat   osa  oppilashuoltosuunnitelmaa.
•Koulussa   järjestetään   tehokas   välituntivalvonta  ja   turvallisuuskulttuuria   kehittämällä 
 vältetään   kiusaamisen syntymiselle   otollisia  tilanteita.
•Toimintatapojen   toteutumista   seurataan   säännöllisesti  esimerkiksi   Prokoulu-toiminnalla.
•Oppilaita   rohkaistaan   kertomaan   heti   kiusaamistilanteista. 
• Jokainen   koulussa   työskentelevä   aikuinen puuttuu  kiusaamistilanteisiin   välittömästi. 
 Kiusaamistilanteet   käsitellään   viivyttelemättä  ja   asiasta tiedotetaan   kaikkien   asianosaisten 
 koteihin. 
• Kouluissa   kartoitetaan   kiusaamisen   esiintymistä  säännöllisesti esimerkiksi   kyselyillä.
•Kummioppilastoiminta   näkyy   esim.   ensimmäisen  luokan   ja   neljännen   luokan   oppilaiden 
 yhteisinä välituntileikkeinä,   leikkiin   hakemisena,  mukaan   pyytämisenä   sekä   luokkien 
 yhteisinä   retkinä   ja   muina tapahtumina.   Kummioppilastoiminta  luo   turvallisuutta   ja 
 yhteisöllisyyttä   koulunsa   aloittaville   oppilaille.
•KiVa   koulu   -ohjelman   tavoitteena   on   lisätä  tietämystä   kiusaamisesta   ja   kasvattaa   lapsia  ja 
 nuoria   toimimaan siten,   että   kiusaaminen   vähenee  ja   sen   olemassaolo   vaikeutuu   koulussa. 
 KiVa-ohjelmassa   1.,   4.   ja   7.   luokan oppilaille  pidetään   KiVa-   oppitunteja. 

3.   Kiusaaminen   ja   häirintä   koulussa   ja  sosiaalisessa   mediassa
Lähtökohta   kiusaamisen   vähentämiselle   on   ongelman  rehellinen   tiedostaminen.   Niin   kauan 
 kun   asiaa vähätellään   tai   sitä   ei   pidetä  koulun   ongelmana,   ei   kiusaamisen   vastainen  työ   voi 
 lähteä   käyntiin.

Opettaja   ei   aina   huomaa   kiusaamista,   ja  kiusattu   oppilas   ei   välttämättä   halua   kertoa  siitä. 
 Kiusatuksi joutuminen   voi   hävettää,   asian  käsittely   voi   pelottaa   tai   ajatellaan,   että  aikuiselle 
 kertomisesta   ei   ole   apua, vaan   kiusaaminen  päinvastoin   pahenee   entisestään.   Suorasta  ja 
 avoimesta   kiusaamisesta   kerrotaan useammin   opettajalle  kuin   epäsuorasta   kiusaamisesta. 
 Mitä   nuorempia   koululaiset   ovat   ja   mitä  useammin heitä   kiusataan,   sitä   todennäköisemmin 
 he   kertovat   kiusaamisesta.

Koulukiusaamisen   siirtyminen   nettiin   ja   sosiaaliseen  mediaan   aiheuttaa   sen,   että   lapsi   tai 
 nuori   ei   pääse karkuun   kiusaamista   edes  vapaa-ajallaan.   Koulun   puuttumiskeinot 
 sosiaalisessa   mediassa   tapahtuvaan kiusaamiseen     ovat   rajalliset.   Tällöin   asian 
 selvittämisessä   suuri   rooli   jää   huoltajien  väliselle   yhteistyölle   ja tarvittaessa   viranomaisille.
 
 Suurin   osa   kiusaajista   ja   kiusatuista   tuntevat  toisensa.   Anonyymina   toimiminen   saattaa 
 hämärtää   käsitystä siitä,   että   kiusaaminen  satuttaa. Nettikiusaamista   ovat   esimerkiksi 
 pilkkaavat   tai   uhkaavat   viestit,   juorujen  tai   henkilökohtaisten   tietojen levittäminen,  valokuvien 
 manipulointi   ja   levittäminen,   toisen   nimellä  esiintyminen,   sulkeminen   ryhmän   tai keskustelun 
 ulkopuolelle   tai   salasanojen   huijaaminen.



Sukupuoleen   perustuva   häirintä   on   halventavaa  tai   alentavaa   puhetta   toisen   sukupuolesta, 
 sukupuoleen liittyvää   kiusaamista   tai   tekoja,  jotka   saavat   tuntemaan   noloksi,   pelokkaaksi, 
 loukkaantuneeksi   tai vihaiseksi.   Seksuaalista  häirintää   on   muun   muassa   vihjailu   ja 
 seksuaalisesti   värittyneet   vitsit   ja   vartaloa, pukeutumista   tai   yksityiselämää   koskevat   puheet 
 ja   kysymykset.   Ehdottelu,   vaatiminen   ja  fyysinen koskeminen   sekä   raiskaus   tai   sen  yritys 
 ovat   seksuaalista   häirintää.   Sukupuolinen  huomio   muuttuu häirinnäksi   silloin,   kun   sitä 
 jatketaan,   vaikka   huomion   kohde   ilmaisisi  sen   olevan   epämiellyttävää.

4 .  Kiusaamiseen   puuttuminen
Aikuiset   ovat   vastuussa   kiusaamisen   lopettamisesta.  Sen   vuoksi   koulussa   tai   koulumatkalla 
 tapahtuvasta kiusaamisesta   on   aina   kerrottava  jollekin   aikuiselle   mahdollisimman   pian.

Oppilaan   huoltajat
•Jos   epäilet,   että   lastasi   on   kiusattu,  kannusta   häntä   kertomaan   asiasta   tai   ole  itse 
 yhteydessä   opettajaan mahdollisimman   pian. 
• Ota   yhteyttä   kouluun,   vaikka   lapsesi   kieltäisikin.
•Jos   lapsesi   on   kiusaava   osapuoli,   tee  selväksi,   että   et   hyväksy   minkäänlaista  kiusaamista. 
 Kerro   asiasta   myös opettajalle.

Oppilas
•Kiusaamistilanteessa   sano   päättäväisesti   ja  tarkasti,   mistä   et   pidä:   ”Jätä   minut  rauhaan, 
 koska   en   pidä   siitä, että   sinä...   ”   tai  vain   yksinkertaisesti   ”Lopeta!”
•Lähde   pois   kiusaajan   luota.
•Kerro   heti   aikuiselle,   jos   olet   itse   kiusattu  tai   näet   jotakin   kiusattavan.
•Ole   kiusatulle   kaveri,   älä   jätä   häntä  yksin.
•Rohkaise   kiusattua   kertomaan   kiusaamisesta  jollekin   aikuiselle,   voit   myös   itse   tarjoutua 
 kertomaan   hänen puolestaan.

5   Toimintamalli   kiusaamistapauksessa
Kiusaamisen   selvittelyssä   voidaan   hyödyntää  KiVa -koulun  kiusaamistapausten 
 käsittelymallia   tai Vastuunportaat-toimintamallia.

Vastuunportaat:    http://kidsskills.org/fin/vastuunportaat/
KiVa   Koulu:    http://www.kivakoulu.fi

Puuttuminen
Pohjana   on   havainto/epäilys   tai   oppilaan/  huoltajan/opettajan/ohjaajan   huoli.   Toiminnan 
 käynnistäjänä   voi toimia   kuka   tahansa   koulun  aikuinen.

Selvittely
Sovitaan   asian   selvittämisestä   ja   toimenpiteistä  vastaavat   aikuiset.   Selvittelyn   tavoitteena  on 
 tilanteen rauhoittaminen   ja   selkeyttäminen.  Selvitetään,   mitä   on   tapahtunut   ja   ketkä  ovat 
 osallisena.   Keskustellaan sekä   kiusatun   että  kiusaajan   kanssa.   Tilanteen   salliessa   annetaan 
 oppilaille   mahdollisuus   esittää ratkaisumalleja.  Tiedotetaan   tilanteesta   kaikkien 
 asianosaisten   huoltajia   sekä   luokanopettajaa/  -valvojaa Wilman   kautta.   Tarvittaessa 
 kutsutaan   kiusatun   ja   kiusaajan   huoltajat  koululle.   Tarpeen   vaatiessa   kutsutaan koolle  koko 
 luokan   vanhemmat.



Toimenpiteet
- anteeksipyyntö
- ilmoitus   kotiin
- kasvatuskeskustelu
- sovittelu
- kurinpitorangaistukset   (jälki-istunto,   kirjallinen  varoitus   ja   erottaminen   määräajaksi)
- hyvitykset   (vaativat   aina   huoltajien   hyväksynnän)
 
 Seuranta
- Seurannasta   kirjataan   suunnitelma   (luokanopettaja ).
- Koulukiusaamisen   käsittely,   siitä   aiheutuneet  toimenpiteet   ja   seuranta   kirjataan   aina.
- Koulukiusaamistapauksissa,   joissa   huoltaja  ja   koulun   edustaja   tapaavat,   tehdään   kirjallinen
dokumentti   (KiVa-materiaali,   lomake   2).   Ne  säilytetään   koulussa   kootusti   yhdessä   paikassa.

6   Kiusaamisen   mahdollisia   seurauksia
Kiusatut   oppilaat   voivat   kärsiä   monenlaisista  ongelmista.   Kiusaaminen   voi   aiheuttaa   muun
muassa  itsetunnon   ja itsearvostuksen   alenemista,  masentuneisuutta,   itsetuhoisia   ajatuksia 
 tai   tekoja   sekä   ahdistuneisuutta. Kiusaaminen  voi   vaikuttaa   oppilaiden   fyysiseen   terveyteen 
 mm.   psykosomaattisina   stressioireina,   kuten kiputiloina   ja   yleisenä   sairasteluna, 
 nukkumisvaikeuksina   ja   yökasteluna   sekä   syömishäiriöinä.  Lisäksi kiusatuille   on   ominaista 
 koulumotivaation   heikkeneminen   ja   kouluun  menon   välttely. Kiusaamisella   on   seurauksensa 
 myös   kiusaajille.      Jos   kiusaamiseen   ei  puututa,   kiusaaja   ei   saa tarvitsemaansa   apua.  Toisia 
 kiusaavilla   lapsilla   ja   nuorilla   on   tutkimuksissa  todettu   esiintyvän   särkyjä,
nukkumisvaikeuksia   ja   mielipahaa.

Kaikki   kouluyhteisön   jäsenet   ovat   omalta  osaltaan   vastuussa   koulun   työilmapiiristä.
Kouluyhteisössä   ei   saa   osoittaa   fyysistä  tai   psyykkistä   väkivaltaa   toista   kohtaan.
Yhteisön   jäseniin   suhtaudutaan   arvostaen   ja  toisten   mielipiteitä   kunnioittaen.   Kiusaamista tai 
 häirintää   ei   sallita   ja   esiin   tulleisiin  ongelmiin   puututaan   välittömästi   ja   avoimesti
asianosaisten   kesken   keskustellen. Luokanopettaja/luokanvalvoja  on   pääsääntöisesti 
 vastuussa   ristiriitojen   selvittämisestä oman  luokkansa   osalta.   Varhaisen   puuttumisen 
 periaatteen   mukaan   vastuu   on   koko henkilöstöllä. Rehtorin   vastuulla   on,   että   konfliktit   tulevat 
 selvitetyiksi   oppilaan   tai   huoltajan   ja  koulun henkilökunnan   välillä. Huoltajien   tulee  ottaa 
 mahdollisissa   ongelmatilanteissa   yhteyttä luokanopettajaan  mahdollisimman   pian.

Opettaja   tai   rehtori   ilmoittaa   koulussa   tai  koulumatkoilla   tapahtuneista kiusaamistapauksista 
 aina   kotiin. Ryhmäytymisessä   uuteen   luokkaan  ja   toveripiiriin   auttavat   luokanopettajat, 
 luokanvalvojat, tuki-/tutoroppilaat   ja   kuraattori.  Oppilaita   kannustetaan   kertomaan 
 kiusaamisesta, väkivallasta   ja   häirinnästä   kouluyhteisön  aikuisille.   Kouluterveyskyselyyn 
 osallistutaan säännöllisesti   ja   puututaan   esiin  tulleisiin   ongelmiin   avoimen   keskustelun 
 keinoin.

Kriisitilanteiden   ehkäisy,   niihin   varautuminen  ja   toimintatavat   äkillisissä
kriisitilanteissa



Toiminta   äkillisissä   kriisi-   ja   uhkatilanteissa    (Pelastuslaki   15§,   379/2011   ja valtioneuvoston 
 asetus   pelastustoimesta   1   ja   2   §,   407/2011)
Suunnitelma   toiminnasta   äkillisissä   kriiseissä  ja   uhka-ja   vaaratilanteissa   sisältää   ehkäisy-,
varautumis-   ja   toimintasuunnitelmat.   Toimipisteen  ajantasainen   pelastus-,   turvallisuus-   ja
kriisisuunnitelman   päivitys   tapahtuu   lukuvuosittain  lukuvuosisuunnitelman   yhteydessä.

Kustakin   toimipisteestä   tulee   löytyä   toimintaohjeet.  Jokaisen   toimipisteen   esimies   ja
turvallisuusvastaava   vastaa   toimintaohjeiden  olemassaolosta,   johtamisen   periaatteista sekä 
 vastuiden   jakamisesta   eri   tilanteissa   sekä  niihin   varautumisesta   ja perehdyttämisestä.

Pelastus-,   turvallisuus-   ja   kriisisuunnitelmiin  perehtyminen   ja   niiden   läpikäyminen   ovat
vuosittain   suoritettavia   toimenpiteitä.   Henkilökunnan  velvollisuuksiin   kuuluu   tietää,   tuntea ja 
 omaksua   toimintatavat   sekä   käydä   ne   riittävässä  määrin   läpi   vuosittain   (vähintään
lukukauden   alussa)   oppilaiden   kanssa.

Toimintayksiköille   on   annettu   malliksi   pohjat,  joita   voidaan   käyttää   yksikkökohtaisten
turvallisuus-,   pelastus-   ja   kriisisuunnitelmien  laadinnassa   ja   ne   tulee   päivittää
opiskelijahuoltolain   mukaisiksi.   Yksikön   johtajan  vastuulla   on   kaikkien
varautumissuunnitelmiin   liittyvät   päivitykset,  harjoitukset   ja   perehdyttämiset.

Pelastus-ja   turvallisuussuunnitelmassa   on   kuvailtu  vaaratilanteet   ja   niiden   ehkäisy.   Koulun
päivittäisen   turvallisuuden   takaamisen   keinot  ja   mahdolliset   vaaratilanteet   (mm.   tulipalo,
pommiuhka)   on   kartoitettu   ja   ennaltaehkäisyn  keinot   pohdittu.   Pelastussuunnitelma sisältää 
 myös   toimintaohjeet   hätä-   ja   vaaratilanteissa.  Pelastus-   ,   turvallisuus-   ja kriisisuunnitelmaa 
 täydentävät   ohjeet   määritellään   yksikkökohtaisissa  vuosisuunnitelmissa.

Suunnitelmiin   perehdyttäminen   ja   siitä   tiedottaminen  henkilöstölle,   oppilaille,
huoltajille   ja   yhteistyötahoille
Yksiköissä   on   ns.   turvallisuuskansio,   jossa  on   kaikki   keskeiset   yksikön   turvallisuuteen  ja
varautumiseen   liittyvät   materiaalit.   Kaikkien  henkilökuntaan   kuuluvien   (myös   eri
hallintokuntaan   kuuluvan   henkilöstön)   tulee  tietää   kansion   sijainti   ja   olla   perehtynyt  sen
sisältöön.

Toimintavalmiuksien   harjoittelu
Pelastus-   ja   turvallisuussuunnitelman   mukaisesti  poistumisharjoitus   on   kouluissa   ja
esiopetuksessa   lukuvuosittain   1-2   kertaa,   ensimmäinen  harjoituskerta   viimeistään
lokakuussa.   Sammutusharjoitus   henkilökunnalle  järjestetään   kerran   kahdessa   vuodessa   ja
ensiaputaitoja   koulutetaan   työntekijöille   tarpeen  mukaan   siten,   että   vaaditulla   osalla
henkilöstöstä   on   aina   riittävät   ensiapuvalmiudet.

Suunnitelman   arviointi   ja   päivittäminen
Lukuvuosikohtaisessa   opettajien   arviointikokouksessa  arvioidaan   suunnitelman   mukaisen
toiminnan   toteutumista   kuluneena   lukuvuonna  ja   pohditaan   samalla   tarve   päivittää
suunnitelmia   tarpeellisilta   osin.

Yksilökohtaisen   oppilashuollon   järjestäminen



Yksilökohtaisella   oppilashuollolla    tarkoitetaan   oppilaalle   annettavia kouluterveydenhuollon 
 palveluja,   oppilashuollon   psykologi-   ja   kuraattoripalveluja  sekä yksittäistä   oppilasta   koskevaa 
 monialaista   oppilashuoltoa.   Kouluterveydenhuollossa toteutettavat   laajat   terveystarkastukset 
 sekä   muut   määräaikaistarkastukset   ovat   osa yksilöllistä   oppilashuoltoa.

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   ja   tarpeen   niin   vaatiessa   huoltajan
suostumukseen.   Oppilaan   osallisuus,   omat   toivomukset  ja   mielipiteet   otetaan   huomioon
häntä   koskevissa   toimenpiteissä   ja   ratkaisuissa  hänen   ikänsä,   kehitystasonsa   ja   muiden
henkilökohtaisten   edellytystensä   mukaisesti.  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   säädöksiä.

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   tarvittavia 
 oppilashuollon   yhteistyötahoja   tai   oppilaan  läheisiä.   Ryhmän   jäsenillä on   lisäksi   oikeus 
 pyytää   neuvoa   oppilaan   asiassa   tarpeellisiksi  katsomiltaan asiantuntijoilta.

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.
Ryhmä   nimeää   keskuudestaan   vastuuhenkilön.  Vastuuhenkilö   tiedottaa   opetuksen
järjestämiseen   liittyvät   asiat   ja   sovitut  järjestelyt   tarvittaville   tahoille.

Yksittäistä   oppilasta   koskevan   asian   käsittelystä  asiantuntijaryhmässä   laaditaan monialaisen 
 asiantuntijaryhmän   pöytäkirja.   Ryhmän   vastuuhenkilö  kirjaa   yksilökohtaisen oppilashuollon 
 järjestämiseksi   ja   toteuttamiseksi   välttämättömät  tiedot   monialaisen asiantuntijaryhmän 
 pöytäkirjaan.   Kirjauksia   voivat   tehdä   myös  muut   asiantuntijaryhmän jäsenet.   Kertomus 
 laaditaan   jatkuvaan   muotoon,   joka   etenee  aikajärjestyksessä.   Oppilas- ja   opiskelijahuoltolaki 
 edellyttää,   että   kertomukseen   kirjataan   seuraavat  asiat:
● 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   sekä



● toteuttamisesta   ja   seurannasta   vastaavat   tahot.

Jos   sivulliselle   annetaan   monialaisen   asiantuntijaryhmän  pöytäkirjaan   sisältyviä   tietoja,
asiakirjaan   on   lisäksi   merkittävä   mitä   tietoja,  kenelle   sivulliselle   ja   millä   perusteella  tietoja on 
 luovutettu.

Monialaisen   asiantuntijaryhmän   pöytäkirja   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.   Monialaisen   asiantuntijaryhmän
pöytäkirjat   laaditaan   liitteenä   olevan   rungon  mukaisesti   ja   säilytetään   rekisteriselosteessa
kuvatulla   tavalla.   Oppilas   ja   asian   käsittelyssä  olleet   sitoutuvat   yhteisesti   sovittuihin
toimenpiteisiin.   Rekisterin   säilyttämisestä   vastaa  rehtori/päiväkodin   johtaja.    Kunnassa   on
käytössä   yhteinen   lomake   oppilashuoltokertomusta  varten.   Lomake   löytyy   Wilmasta.

Rehtorin   ei   tarvitse   olla   tietoinen   kaikkien  oppilaiden   oppilashuollollisen   tuen   tarpeesta,  jos
se   ei   ole   opetuksen   järjestämisen   kannalta  välttämätöntä.   Monialaisen   asiantuntijaryhmän
vastuuhenkilön   tehtävä   on   tiedottaa   rehtoria  opetuksen   järjestämisen   kannalta
välttämättömistä   tiedoista.   Myös   muuta   opetushenkilöstöä  on   tiedotettava   opetuksen
järjestämisen   kannalta   välttämättömistä   tiedoista,  esim.   oppilaanohjaajaa   liittyen
yhteishakuun.   Huoltajien   tulee   kuitenkin   olla  tietoisia   asiasta.   Monialaisen
asiantuntijaryhmän   jäsenten   on   oltava   tietoisia,  mitkä   järjestelyt   vaativat   rehtorin päätöksen. 
 Huoltajille   ja   oppilaalle   ei   voi   luvata  mitään   sellaista,   mikä   edellyttää   rehtorin päätöstä. 
 Mitään   rehtorin   päätöstä   edellyttämää   toimintatapaa  ei   voida   myöskään   ottaa käyttöön 
 ilman,   että   päätös   on   tehty. Mikäli   kyseessä  on   koulukiusaaminen   tai   asia,   joka   rehtorin  on 
 tarpeellista   tietää tehtävänsä   hoidon   vuoksi,  informoivat   luokanopettaja   tai   luokanvalvoja 
 häntä   aina välittömästi.

Oppilaan   erityisruokavalion,   sairauden   vaatiman  hoidon   tai   lääkityksen järjestäminen 
 koulussa

Erityisruokavaliota   noudattava   oppilas   saa  hänelle   sopivaa   ruokaa   kouluruokalassa.
Kouluruokalassa   erityisruokavaliota   noudattavalle  oppilaalle   on   oma   noutopöytä   tai   muulla
tavalla   erikseen   osoitetut   ruoat.   Erityisruokavalio  täytyy   olla   terveydenhuollon ammattilaisen 
 toteama   ja   siitä   täytyy   toimittaa   kirjallinen  todistus.

Oppilaan   sairauden   hoito   järjestetään   koulussa  kotoa   tulleiden   ohjeiden   mukaisesti   silloin
kun   lapsi   on   koulukuntoinen.   Lääkitys   järjestetään  tarvittaessa   myös   kotoa   tulleiden ohjeiden 
 mukaisesti.   Sairaan   oppilaan   hoidon   ja   lääkityksen  vastuuhenkilö   koululla   on
terveydenhoitaja   tai   muu   koulutettu   ja   vastuutettu  henkilö.

Yhteistyö   tehostetun   ja   erityisen   tuen   sekä  sairaalaopetuksen   yhteydessä

Monialaisessa   asiantuntijaryhmässä   käsitellään  oppilashuollollisia   asioita.   Ryhmä   ei käsittele 
 oppilaan   mahdollista   siirtymistä   kolmiportaisen  tuen   tasolta   toiselle. Perusopetuslain 



 mukaisen   tuen   käsittelystä   on   käytössä   kolmiportaisen   tuen   tasot.   Mikäli kyseessä   on   siis 
 asia,   joka   tulee   kirjata   pedagogisiin   asiakirjoihin,  ei   kyseisestä   asiasta yleensä   ole 
 muodostettu   monialaista   asiantuntijaryhmää.  Oppilas   voi   olla   kuitenkin tehostetussa   tai 
 erityisessä   tuessa   ja   hänellä   voi   tämän  lisäksi   olla   monialainen asiantuntijaryhmä  tukemassa 
 jossain   oppilashuollollisessa   asiassa.   Oppilaan oppilashuollollisen   tuen   tarvetta   ja   tukitoimia 
 ei   kirjoiteta   pedagogisiin   asiakirjoihin   vaan oppilashuollon   kertomukseen.   Opetuksen 
 järjestämisen   kannalta   välttämättömät   tiedot  voi kirjoittaa   pedagogisiin   asiakirjoihin,  esim. 
 oppilaan   poissaoloista   aiheutuva   tuen   tarve. Pedagogisissa   asiakirjoissa   on   kohta,   johon  voi 
 merkitä,   onko   oppilaalla   monialainen asiantuntijaryhmä. Joskus   oppilashuollollisia   ja 
 pedagogisia   asioita   on   vaikea   erottaa   käsiteltäväksi  erillisiksi kokonaisuuksiksi.   Jos 
 oppilashuollollinen   asia   on   sellainen,   että  se   vaikuttaa   suoraan pedagogiikkaan   tai 
 päinvastoin,   voi   näitä   asioita   käsitellä  samassa   tapaamisessa.   Tärkeää huomioida,   että 
 asian   käsittelystä   tehdään   kirjaukset   sekä  pedagogisiin   asiakirjoihin   että oppilashuollon 
 kertomukseen.

Erityisen   tuen   päätöstä   haettaessa   oppilashuollon  työntekijältä   voidaan   tarvittaessa   pyytää
erillinen   asiantuntijalausunto   oppilashuollollisista  tukitoimista   päätöksenteon   tueksi   (esim.
mitä   on   tehty   poissaolojen   vähentämiseksi).

Jos   oppilas   on   sairaalajaksolla,   opettaja tekee   säännöllistä   ja   tavoitteellista   yhteistyötä
sairaalakoulun   opettajan   kanssa   ja   käy   myös  oppilaan   oppimista   edistävissä   palavereissa.
Sairaalaopetuksessa   oleville   oppilaille   on  osoitettava   kaikkien   oppilashuoltoa   toteuttavien
ammattilaisten   palvelut.   Kun   oppilas   palaa  sairaalajaksolta   kouluun,   järjestetään   hänelle
tarvittaessa   riittävä   tuki   koulunkäyntiin,  jotta   hän   voi   opiskella   sairaalajakson   aikaiset  asiat.

Oppilashuollon   yhteistyön   järjestäminen   oppilaiden  ja   heidän   huoltajiensa   kanssa

Koulu   huolehtii   siitä,   että   vanhemmat   tietävät,  kehen   koulussa   tulee   ottaa   yhteyttä,   jos heillä 
 herää   huoli   oman   lapsensa   tilanteesta   koulussa  tai   kotona.   Ensisijaisesti   huoltajan tulee 
 ottaa   yhteyttä   luokanopettajaan   tai   luokanvalvojaan,  joka   ottaa   yhteyttä
oppilashuoltohenkilöstöön.   Yksilökohtaisen   oppilashuollon  suunnittelussa,   toteuttamisessa ja 
 arvioinnissa   hyödynnetään   kouluilta,   huoltajilta,  oppilailta   sekä   eri   sidosryhmiltä mahdollisesti 
 saatavaa   palautetta.   Kouluterveyskyselyn   tulosten  pohjalta   toteutetaan korjaavia 
 toimenpiteitä.   Muita   palautteenkeruufoorumeita  ovat   esimerkiksi   vanhempainillat,
-toimikunnat,   -yhdistykset,   oppilaskunnat   sekä  erilaiset   kuulemistilaisuudet.   Myös   oppilaille ja 
 huoltajille   suunnattuja   suoria   kyselyitä   (esim.  Wilman   kautta)   on   mahdollista   toteuttaa.

Koulu   ja   koti   yhteistyössä   kannustavat   oppilasta  kertomaan   huolistaan   aikuiselle   joko
koulussa   tai   kotona.

Vanhempainilloissa   keskustellaan   oppilashuollon  suunnittelusta,   kehittämisestä   ja
arvioinnista.   Vanhempia   ja   oppilaita   kehotetaan  ottamaan   yhteyttä   koululle,   jos   he haluavat, 
 että   koulu   nostaa   jonkin   tärkeän   teeman  yhteisesti   käsiteltäväksi.
Oppilashuoltosuunnitelman   toteuttaminen   ja   seuraaminen  (Oppilas-   ja opiskelijahuoltolaki 
 13§   2   mom   5-kohta)



Arviointi ja tiedottaminen

Oppilashuoltosuunnitelman   toteuttamista   arvioidaan  lukuvuosittain   yksikkökohtaisesti.
Yksikkökohtaisesta   arvioinnista   toimitetaan   muistio  opetuksen   järjestäjälle.   Joroisten   ja
Varkauden   yhteinen   oppilashuollon   ohjausryhmä  tarkastelee   yksikkökohtaiset   arvioinnit   ja
asettaa   niiden   pohjalta   tarvittavia   muutostavoitteita  seuraavalle   lukuvuodelle.

Suunnitelmasta   tiedottaminen   tapahtuu   Wilmassa.  Oppilashuollon   suunnitelma   sisältyy
koulujen   vuosisuunnitelmaan   ja   se   on   nähtävissä  Wilmassa.  Wilmassa olevasta
suunnitelmasta löytyvät kunkin vuoden ajankohtainen tieto ja yhteystiedot.  Rehtori   huolehtii, 
 että oppilashuoltosuunnitelmaa   toteutetaan   käytännössä.


