
OPS2016 PIKKOLAN KOULUN KOULUKOHTAINEN 
OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA  
 
Pikkolan koulun oppilashuollon suunnitelma on osa koulun opetussuunnitelmaa. Se on tehty uudistuneen 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013)perusteella. Suunnitelman rakenne on opetushallituksen 
antamien Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukainen. Koulukohtainen 
oppilashuoltosuunnitelma otetaan käyttöön 1.3.2015 alkaen.  
 
Oppilashuollon kokonaisuudella tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää 
toimintaa kouluyhteisössä. 
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1. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT 

 
Pikkolan koululla opiskelee n. 600 oppilasta. Oppilashuollon kokonaistarvetta on tarkasteltu säännöllisesti 
toistuvien kouluterveyskyselyjen sekä oppilaiden vuosittaisten itsearviointien perusteella. Suuri 
oppilasmäärä edellyttää, että koulun oppilaille on laajasti ja jatkuvasti saatavilla kouluterveydenhuollon ja 
hammashuollon palveluita sekä koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluita.  Oppilashuollon kaikki 
palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien oppilaiden saatavilla.  
 
1.1. Kouluterveydenhuolto 
(Uusi oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013, Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011) 
 
Kouluterveydenhuollon työn painopistealueita ovat terveyden edistäminen, terveysneuvonta ja 
terveysongelmien ennaltaehkäisy. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat koululla terveydenhoitaja ja lääkäri. 
  
Kouluterveydenhuoltoon kuuluu  
- oppilaan kasvun, kehityksen ja terveydentilan seuraaminen ja edistäminen, jotka toteutetaan 
terveystarkastusten sekä terveysneuvonnan ja ohjauksen keinoin  
- vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen  
- oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pit-
käaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoi-den kanssa 
sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen  
- ensiapu sekä jatkohoitoon ohjaus koulutapaturmissa  
- kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja 
seuranta  
- suun terveydenhuolto  
- oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset  
 
Käytännön työtä ovat yksilölliset terveystarkastukset, ohjaus, neuvonta, yhteistyö vanhempien ja koulun 
henkilökunnan kanssa, yhteistyö nuorta ja perhettä tukevien ja auttavien viranomaisten kanssa, 
terveysteemapäivät, vanhempainillat sekä koko luokan hyvinvoinnin arvioiminen. Kouluterveydenhuollon 
henkilöstö osallistuu oppilashuollon toteuttamiseen ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin arviointiin ja 
edistämiseen.  
 
Nuoren terveys- ja sairaustiedot kirjataan terveyskeskuksen sähköiseen terveystietojärjestelmään.  
Kouluterveydenhuollon työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Yhteistyötä koulun muun henkilökunnan kanssa 
tehdään nuoren tai huoltajan luvalla.  
 
Oppilaiden sairaanhoitopalveluista vastaa kunkin oman asuinalueen terveysasema. Äkillisissä sairauksissa, 
pitkäaikaissairauksien seurannassa, vapaa-ajan tapaturmissa tai erilaisissa lääkärin arviota tarvitsevissa 
oireissa tulee kääntyä omalääkärin tai päivystävän lääkärin puoleen.  
 
7. ja 8. luokan terveystarkastukset muodostavat yhdessä yläkoulun laaja-alaisen terveystarkastuksen, jossa  



3 
 

- 7. luokalla molemmat huoltajat ovat tervetulleita mukaan terveydenhoitajalle. Tarkastuksessa 
keskustellaan koko perheen hyvinvoinnista. Huoltaja varaa ajan terveydenhoitajalta.  
- 8. luokalla luokanvalvoja antaa oppilaan ja huoltajan luvalla kirjallisen arvion oppilaan hyvinvoinnista ja 
selviytymisestä koulussa. Oppilaan luvalla kouluterveydenhuolto tiedottaa luokanvalvojaa oppilaan 
koulunkäyntiin vaikuttavista terveydellisistä asioista. Terveystarkastukset tehdään luokittain. Oppilas 
kutsutaan sekä kouluterveydenhoitajan että koululääkärin terveys-tarkastukseen. Tarvittaessa huoltaja voi 
olla mukana joko terveydenhoitajan tai lääkärin käynnillä.  
- 9. luokan terveystarkastuksessa oppilas kutsutaan terveystarkastukseen terveydenhoitajalle.  
 
Kouluterveydenhuollon palvelut toimivat pääsääntöisesti ajanvarauksella. Terveydenhoitajalle pääsee 
päivittäin myös ilman ajanvarausta ennalta ilmoitettuna vastaanottoaikana. Hätä- ja ensiaputilanteissa 
oppilaat saavat terveydenhoitajalta apua koska tahansa.  
 
1.2. Suun terveydenhuolto  
Suun terveyspalvelujen tavoitteena on edistää suun terveyttä sekä tukea vanhempia ja koulua lasten 
terveyskasvatuksessa. Tärkein osa suun ja hampaiden hoidosta tapahtuu päivittäin kotona. 
 
Oppilaat kutsutaan tarkastukseen 8.-luokkalla, kutsu lähetetään kotiin. Näillä käynneillä jokaiselle tehdään 
yksilöllinen hoitosuunnitelma, myös purennan kehitystä seurataan. Vanhempien on hyvä olla mukana 
tarkastuskäynneillä saadakseen tietoa, mitä lapsen suuhun kuuluu.  
 
1.3. Koulukuraattoripalvelut  
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka työn tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin ja 
myönteisen kehityksen tukeminen. Koulukuraattori auttaa oppilaita erilaisissa pulmatilanteissa, jotka voivat 
liittyä esimerkiksi opiskeluun, vapaa-aikaan tai perhe- ja kaverisuhteisiin. Pyrkimyksenä on tukea oppilaiden 
arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita. Tärkeä osa työtä ovat oppilaiden kanssa käytävät 
keskustelut ja tarvittaessa yhteistyö huoltajien kanssa sekä ohjaaminen muiden palveluiden piiriin. 
Keskustelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Koulukuraattori tekee töitä tarpeen 
mukaan myös oppilasryhmien kanssa.  

Opiskelijat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai esimerkiksi huoltajan, opettajan tai 
kouluterveydenhoitajan ohjaamana. Koulukuraattorin tavoittaa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestin 
välityksellä.  

1.4. Koulupsykologipalvelut 
Koulupsykologin puoleen voi kääntyä oppimiseen liittyvissä ongelmissa. Oppimisongelmia selvitetään 
yleensä psykologisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksen perusteella mietitään yhdessä opettajien, 
vanhempien ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa keinoja ja tukitoimenpiteitä, joilla voidaan 
helpottaa nuoren oppimista ja koulunkäyntiä. Tutkimuksia tehdään vain vanhempien luvalla ja heidän 
kanssaan yhteistyössä.  
 
Psykologi tekee myös keskusteluhoitotyötä lievien mielialaan ja jaksamiseen liittyvien pulmien parissa. 
Vakavammissa ongelmissa palvelee nuorisopsykiatrian työryhmä, jonne hakeudutaan terveydenhuollon 
lähetteellä. Koulupsykologi osallistuu säännöllisesti oppilashuoltotyöryhmään. 
 
Mikäli oppilaan tilanteessa on paljon muunlaisiakin kuin oppimisen ongelmia ja tilanne edellyttää nopeaa 
puuttumista, on syytä kääntyä esim. terveydenhoitajan, koulukuraattorin, perheneuvolan tai sosiaalitoimen 
puoleen. Koulupsykologilta voi pyytää neuvoa, mikäli on epäselvyyttä, kenen puoleen kannattaa kääntyä. 
 
 
2. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO JA SEN TOIMINTATAVAT 
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2.1. Tavoitteet ja toimintavat 
Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien 
hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. 
Painopiste on ongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä ja tarvittavan tuen 
järjestämisessä.  
 
Luokkien ja kouluyhteisön hyvinvointia luodaan ja seurataan mm:  

- rauhallisen, ystävällisen ja rakentavan ilmapiirin ylläpitämisellä 
- koulun järjestyssääntöjen noudattamisella 
- ryhmäyttämistapahtumilla (erityisesti 7-luokat) 
- välituntiaktiiviteeteilla 
- teemapäivillä ja –tapahtumilla 
- tukioppilastoiminnalla 
- oppilaskunnan hallituksen ja –edustajiston toiminnalla 
- vuosittaisilla luokkapalavereilla (erityisesti 7- ja 8- luokat) 
- koulun työryhmien toiminnalla,  

 
Koulualueen, luokkien ja koulukiinteistöjen turvallisuutta ylläpidetään ja parannetaan mm:  

- noudattamalla eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita 
- ylläpitämällä puhtautta ja siisteyttä jatkuvasti yhdessä oppilaiden kanssa 
- raportoimalla heti turvallisuuspuutteista ja rikkoontumisista kunnan kiinteistönhoidolle 
- koulun turvaryhmän toiminnalla (mm. henkilökunnan koulutus) 
- kunnan kiinteistöjen säännöllisessä vuosittaisessa kunnossapitokierroksessa 
- kunnan yleisten ohjeiden mukaan toteutettavien Työsuojelullisten riskien riskienarvioinnissa 
- kolmen vuoden välein toteutettavassa Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja 

turvallisuuden tarkastuksessa 
- paloviranomaisten toteuttamin palotarkastuksin 
- työsuojeluviranomaisten toteuttamin työturvallisuustarkastuksin 

 
Oppilaiden työelämään tutustumisen jaksojen (TET) yhteydessä varmistetaan, että oppilaan 
oppimisympäristö on turvallinen. Varmistus tehdään oppilaan TET-sopimuksen yhteydessä.  
 
2.2. Koulun oppilashuoltoryhmän toiminta  
Pikkolan koulun koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (OHR) kokoontuu yleensä kerran kuussa.  Ryhmä 
vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista rehtorin johdolla. OHR:n 
jäseniä ovat oppilashuollon henkilöstön lisäksi opinto-ohjaajat, osa erityisopettajista, rehtori ja 
apulaisrehtori sekä tarvittaessa muut kutsutut henkilökunnan jäsenet.  
 
OHR nostaa esiin ja ratkaisee yhteisöllisessä oppilashuollossa esiin tulleita ongelmia sekä kehittää koulun 
oppilashuollon kokonaisuutta yhteistyössä koulun muiden työryhmien kanssa. OHR:llä on vastuu tämän 
oppilashuoltosuunnitelman päivittämisestä, seurannasta ja arvioinnista.  
 
Koulun toimintatapoja ja työkulttuuria kehitettäessä OHR toimii tarvittaessa Oppilaskunnan hallitusta ja 
koulun vanhempainyhdistyksen kuullen sekä yhteistyössä koulun työntekijöiden ja kunnan asiaan kuuluvien 
työntekijöiden (esim. koulun kiinteistönhoitaja, laitoshuoltajat, koulukeittiön henkilökunta) kanssa.  
 
2.3. Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa 
Keskeisiä yhteistyötahoja ovat:  
  

 Kangasalan kunnan Nuorisotyö on mukana tukea tarvitsevien oppilaiden arjessa. Nuorisotyöntekijät 
pitävät osittain kouluajalla kerhoja, joissa oppilaat esim. kehittävät sosiaalisia taitojaan. 
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Nuorisotyöntekijät ovat mahdollisuuksiensa mukaan järjestämässä koulun teemapäivien toimintaa 
esimerkiksi ryhmäytystapahtumissa ja terveysteemapäivässä. 

 Kangasalan Seurakunta on mukana koulun arjessa joka torstaisen päivänavauksen muodossa. 
Seurakunnan työntekijöitä on ollut mukana koulun teemapäivissä kuten liikuntapäivässä.  

 Koulun Vanhempainyhdistys osallistuu aktiivisesti koulun kehittämiseen. Vanhempainyhdistyksen 
aktiivien tärkeä rooli korostuu erityisesti silloin, kun asioihin tarvitaan uusia näkökantoja. Se jakaa 
joka kevät jokaisella kahdeksannelle luokalle yhdelle tytölle ja pojalle stipendin.  

 Poliisi osallistuu resurssiensa mukaan opiskelijoiden valistamiseen esim. mopoiluun ja päihteiden 
käyttöön liittyvissä asioissa. Koulu ilmoittaa toistuvista esim. tupakointiin ja mopolla ajamiseen 
liittyvistä rikkeistä poliisille. Poliisi ei valitettavasti ole nimennyt selkeää yhteyshenkilöä eli ns. 
koulupoliisia.  

 Lastensuojelun kanssa tehdään yhteistyötä lastensuojelulain edellyttämin tavoin. 
Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä on kouluhenkilökunnalle erillinen ohjeistus. Lastensuojelun 
ns. aloituspalaverit tapauksissa joissa koulu on lastensuojeluilmoituksen tekijä pyritään pitämään 
siten että koulun edustaja on niissä paikalla. 

 Erilaiset oppilaiden hoitotahot  
 
2.4.  Oppilaan ohjaus 
Ohjaustoiminnan tarkoituksena on tukea oppilaan koulunkäyntiä perusopetuksen eri vaiheissa, vahvistaa 
opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta sekä kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia valintoja. 
Opintojen edetessä työelämään tutustumisen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnittelemisen merkitys 
kasvaa. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua ja 
elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on myös edistää koulutyön 
tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. 
 
Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen kestävän jatkumon. Prosessi alkaa lapsen siirtyessä 
esiopetuksesta alakouluun, alakoulusta yläkouluun ja sieltä toiselle asteelle. Oppilaanohjaajat osallistuvat 
tiedonsiirtopalavereihin alakoulusta yläkouluun siirryttäessä sekä yläkoulusta toiselle asteelle lähdettäessä. 
Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö nivelvaiheissa, jotta oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet 
huomioidaan. 
 
Moniammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä tehdään erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden ja 
koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa.  
 
Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään 
oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien 
ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja 
osallisuuden tukeminen. Oppilaanohjaajan tehtäviin kuuluvat erityisesti em. lisäksi valinnaisainevalintojen 
ohjaaminen, työelämään ja ammattialoihin tutustuttaminen sekä jatko-opintosuunnitelmien tekeminen 
yhdessä nuoren ja huoltajan kanssa. 
 
Oppilaanohjauksessa tehdään yhteistyötä nuoren huoltajien kanssa. Vanhempainiltojen ja henkilökohtaiseen 
ohjauksen avulla huoltajat ja muut nuoren elämässä olevat toimijat pyritään saamaan mukaan 
ohjausprosessiin. 
 
Tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Jatko-
opintoja suunnitellaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, vastaanottavan oppilaitoksen ja 
peruskoulun edustajien kesken. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset ja tuen 
tarve. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin 
perusopetuksen jälkeisiä opintoja järjestäviin oppilaitoksiin 
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Oppilaanohjaajien tekemä jälkiohjaus on osa syrjäytymisen ehkäisyä. Jälkiohjausta varten oppilaanohjaajat 
päivystävät kesäkuussa ja tarkistavat kaikkien oppilaiden haun toteutumisen ja tarvittaessa ottavat yhteyttä 
oppilaisiin. Alkusyksyn aikana oppilaanohjaajat pyrkivät tarkistamaan, että kaikki oppilaat ovat aloittaneet 
toisen asteen opiskelun. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa. 
 
2.5. Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 
Yhteistyö antaa oppilaille mahdollisuuksia harjoitella ja soveltaa terveysosaamisen eri osa-alueita osana 
yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun toimintakulttuuria. Terveysneuvonnan osalla yhteistyötä pyritään 
tekemään mahdollisimman paljon kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon sekä koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa. Terveystiedon opetus puolestaan suunnitellaan siten, että se mahdollistaa tämän yhteistyön. 
Yhteistyössä pyritään huomioimaan oppilaiden elämäntilanteisiin liittyviä erityistarpeita ja oppimiseen 
liittyvää henkilökohtaisen tuen tarvetta sekä hyödyntämään erityisesti kouluterveyskyselyn tuloksia. 
 
Terveysneuvonnan ja terveystiedon välisessä yhteistyössä huomioidaan myös muut oppiaineet kuten 
kotitalous, liikunta, kemia, matematiikka, biologia ja opo. Yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa 
mahdollistaa konkreettisen terveysneuvonnan. Lisäksi terveysneuvontaa toteutetaan aamunavausten 
teemaviikkojen kautta.  
 
8-luokkalaisille järjestetään vuosittain terveysteemapäivä. Teemapäivään osallistuvat terveydenhuollon 
työntekijöistä terveydenhoitaja, fysioterapeutti ja ravitsemussuunnittelija. Lisäksi kuraattori ja psykologi ovat 
mukana pitämässä toimintapistettä. Terveysneuvontaa toteutetaan myös yhteistyössä ruokalan 
henkilökunnan kanssa esimerkiksi lautasmallin tärkeydestä muistuttamalla. 
 
Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa 

 Hammashuolto on mukana terveysteemapäivän toteuttamisessa. Lisäksi hammashoitaja käy 
pitämässä 7-luokkalaisille suun terveydestä kertovat oppitunnit. Yhteistyössä hammashuollon kanssa 
pyritään myös tuottamaan oppilaiden tekemää opetusmateriaalia. 

 Ehkäisevä päihdetyö ry eli EHYT osallistuu mahdollisuuksien mukaan terveysteemapäivään. 7- ja 8-
luokkalaisia kannustetaan vuosittain osallistumaan valtakunnalliseen SmokeFree-kilpailuun. 
Kilpailun tavoitteena on kannustaa nuoria tupakoimattomuuteen ja nuuskaamattomuuteen ja näin 
siirtää nuorten tupakointikokeiluja.  

 SPR:n Kangasalan osaston henkilöitä osallistuu mahdollisuuksien mukaan terveysteemapäivän 
järjestämiseen toimintapistettä pitämällä. Lisäksi he pyrkivät vierailemaan 8.luokan EA-
valinnaiskurssin tunnilla. 

 TAMK:n sairaanhoito- ja terveydenhoitajaopiskelijat saavat halutessaan tulla pitämään SPR:n 
kehittämää 9.luokkalaisille suunnattua seksuaaliterveystuntia eli kumikoulua. Pikkolan koulu voi olla 
myös mukana lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia tukevissa opinnäytetyöprojekteissa. 

 Pirkanmaan pelastuslaitos/ Kangasalan aluepaloasema on mukana järjestämässä valtakunnallista 
NouHätä- pelastustaitokisaa, johon osallistuu Pikkolan koulun 8.luokkalaisia. Lisäksi Kangasalan 
aluepaloasema tarjoaa mahdollisuuksia käydä harjoittelemassa mm. alkusammutustaitoja. 

 MLL, Väestöliitto yms.: osallistuminen mahdollisuuksien mukaan erilaisiin nuorten terveyttä ja 
hyvinvointia edistäviin kampanjoihin, joko materiaalien tai vierailijaluennoitsijoiden kautta. 

 Kangasalan kunnan ruokahuollon kanssa tehtävän yhteistyön konkreettinen ilmentymä on 
Ruokalatyöryhmä, jossa on edustajia ruokahuollosta, Kangasalan Lukiolta ja Pikkolan koululta. 

 
 
3. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 
Koulun järjestyssäännöt on esitetty koulun www-sivuilla www.kangasala.fi/pikkola/jarjestyssaannot. 
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4. POISSAOLOJEN SEURAAMINEN, NIISTÄ ILMOITTAMINEN JA NIIHIN PUUTTUMINEN 
 
4.1. Oppilaan poissaolojen seuranta 

Huoltajalla on velvollisuus huolehtia siitä että oppilas käy säännöllisesti koulua. 
1. Huoltaja ilmoittaa etukäteen tai ensimmäisenä poissaolopäivänä luokanvalvojalle kaikista oppilaan 

poissaoloista (sairaudet, tärkeät menot) Wilman avulla. 
2. Huoltaja selvittää, viikon kuluessa poissaolot Wilmassa. Jos oppilas on ollut poissa oppitunnilta 

ilman lupaa, merkitsee huoltaja poissaolon luvattomaksi. 
3. Etukäteen tiedossa olevat muut poissaolot, esimerkiksi matkat, huoltaja anoo hyvissä ajoin ennen 

poissaoloa. Anomus tehdään lomakeella ”Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä”, 
joka on koulun www-sivuilta. Luokanvalvoja myöntää 1-3 vrk vapaat ja rehtori 4 vrk tai pidemmät 
vapaat. 

 
Opettaja / luokanvalvoja: 
1. Opettaja kirjaa oppilaan poissaolot Wilmaan kyseisen vuorokauden aikana / 24 tunnin kuluessa 

oppitunnista. 
2. Luokanvalvoja seuraa päivittäin luokkansa oppilaiden merkintöjä Wilmasta. 
3. Luokanvalvoja on yhteydessä huoltajaan, jos oppilas on poissa koulusta kolmatta vuorokautta, eikä 

huoltaja ole ilmoittanut syytä.  
4. Luokanvalvoja huolehtii, että huoltaja selvittää oppilaan poissaolot. 

 
4.2. Puuttuminen oppilaan luvattomiin poissaoloihin  

Selvä luvaton poissaolo 
1. Luokanvalvoja keskustelee asiasta oppilaan kanssa. 
2. Luokanvalvoja soittaa tai on Wilman avulla yhteydessä huoltajaan jokaisen yksittäisen luvattoman 

poissaolon jälkeen. 
3. Oppilas korvaa poissaolleen oppitunnin työn kouluajan ulkopuolella luokanvalvojan järjestämiä 

tehtäviä tehden.  
 
Luvattomia poissaoloja lisää, määrä yhteensä 10h tai luvaton poissaolo on kestänyt 3 vrk 

1. Luokanvalvoja keskustelee, mahdollisuuksien mukaan, asiasta oppilaan kanssa. 
2. Luokanvalvoja kutsuu koolle moniammatillisen asiantuntijaryhmän ratkomaan ongelmaa. 

Toimitaan ryhmän päätösten mukaan. Huoltajia informoidaan palaverissa yhteistyöstä 
lastensuojelun kanssa luvattomien poissaolojen jatkuessa.  

3. Oppilas pääsääntöisesti korvaa oppituntien työt kouluajan ulkopuolella luokanvalvojan järjestämiä 
tehtäviä tehden.  
 

Luvattomia poissaoloja 20h lukukaudessa  
1. Luokanvalvoja tiedottaa ongelman jatkumisesta moniammatillista asiantuntijaryhmää. Toimitaan 

moniammatillisen asiantuntijaryhmän päätösten mukaan.  
2. Tehdään lastensuojeluilmoitus.  

 
4.3. Puuttuminen oppilaan sairauspoissaoloihin  
Oppilaan normaali poissaolomäärä sairauksien takia on 30-60 poissaolotuntia lukukaudessa,  
esimerkiksi kaksi viikon mittaista flunssaa. 
 
Oppilaan sairastuminen kesken koulupäivän 
1. Opettaja antaa oppilaalle luvan kotiin lähtöön, jos oppilas on selvästi sairas. 
2. Luvan antanut opettaja merkitsee Wilmaan, että oppilas on saanut luvan kotiinlähtöön. 
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3. Vain epäselvissä sairaustapauksissa oppilas ohjataan terveydenhoitajalle, joka päättää oppilaan 
kotiinlähdöstä.  

4. Oppilas toimittaa terveydenhoitajan kotiinlähtölupalapun heti opettavalle opettajalle. 
5. Lupalapun saanut opettaja merkitsee Wilmaan, että oppilas on saanut kotiinlähtöluvan 

terveydenhoitajalta. 
 
Yksittäisiä tai toistuvia ja epäselviä sairauspoissaoloja on yli 30h lukukauden aikana 
1. Luokanvalvoja keskustelee asiasta oppilaan kanssa.  
2. Luokanvalvoja on yhteydessä huoltajaan selvittääkseen poissaolon syytä/ syitä tarkemmin.  
3. Luokanvalvoja kehottaa huoltajaa ottamaan yhteyttä koulun terveydenhoitajaan ja tiedottaa asiasta 

terveydenhoitajaa. 
 
Yksittäisiä tai toistuvia ja epäselviä sairauspoissaoloja tulee edelleen lisää 
1. Luokanvalvoja konsultoi terveydenhoitajaa.  
2. Luokanvalvoja kutsuu tarvittaessa koolle moniammatillisen asiantuntijaryhmän, johon asiantuntijana 

terveydenhoitaja osallistuu. 
3. Koulu voi tarvittaessa pyytää huoltajalta lääkärintodistusta sairauspoissaoloista. 
 
 
5.  TUPAKKATUOTTEET, ALKOHOLI, MUUT PÄIHTEET 
 

5.1. Tupakointi koulun alueella  
Tupakointi on lain mukaan kielletty oppilaitosten ulkoalueilla sekä oppilaitosten sisätiloissa. Koulun alueeksi 
lasketaan sisätilat, välituntialue, päätyjen pysäköintialueet sekä muu koulun välitön lähialue.  
 
Oppilas tupakoi 1. kerran koulun alueella  
1. Kiinni saava henkilökunnan jäsen puhuttaa tupakoitsijan.  
2. Sama henkilö laittaa merkinnän tupakoinnista Wilmaan kyseiselle ajalle sekä tekee lähetteen 
Kasvatuskeskusteluun.  
3. Käydään Kasvatuskeskustelu.  
 
Oppilas tupakoi useamman kerran koulun alueella  
1. Kiinni saava henkilökunnan jäsen puhuttaa tupakoitsijan ja laittaa merkinnän tupakoinnista Wilmaan 
kyseiselle ajalle.  
2. Välituntia valvova opettaja kirjoittaa jälki-istunnon. Jos oppilaan kiinni saava henkilö on koulunkäynnin 
ohjaaja tai muu henkilökunnan jäsen, jälki-istunnon kirjoittaa luokanvalvoja. Ensin 1 tunti, toistuvissa ja 
törkeissä tapauksissa (esim. oppilas kieltäytyy laittamasta tupakkaa pois tai käyttäytyy törkeästi tilanteessa) 
2 tuntia. Luokanvalvoja merkitsee jälki-istunnon tiedoksi wilmaan huoltajille.  
3. Suoritetaan jälki-istunto  
 
Kiinni jääminen toistuu usein ja/tai on luonteeltaan törkeää: samat toimenpiteet kuin yllä ja lisäksi:  
1. Koulu tekee poliisille ilmoituksen toistuvasta tupakoinnista koulun alueella.  
 
5.2. Oppilaan epäillään olevan päihtynyt 
1. Oppilas viedään rehtorin (jos rehtoria ei tavoiteta, apulaisrehtorin) luokse.  
2. Rehtori keskustelee oppilaan kanssa, arvioi tilanteen ja ottaa välittömästi yhteyttä huoltajaan. 
Väkivaltatilanteissa kutsutaan poliisi apuun.  
3. Huoltaja kutsutaan paikalle noutamaan oppilas kotiin. Jos tämä ei onnistu, niin huoltaja vastaa 
mahdollisista kyydityskustannuksista.  
4. Rehtori tekee lastensuojeluilmoituksen.  
5. Tarvittaessa käynnistetaan monialainen yksilökohtainen oppilashuolto.  
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5.3. Oppilaalla epäillään olevan hallussaan päihteitä 
1. Oppilas viedään rehtorin (jos rehtoria ei tavoiteta, apulaisrehtorin) luokse.  
2. Rehtori keskustelee oppilaan kanssa, arvioi tilanteen ja on yhteydessä huoltajaan.  
3. Oppilasta pyydetään avaamaan kassinsa ja tyhjentämään taskunsa. Aineiden ja esineiden haltuunotto 
voidaan suorittaa perusopetuslain 36§:n mukaisesti. Tarvittaessa kutsutaan poliisi apuun.  
4. Päihteet otetaan koululle talteen tai toimitetaan poliisille perusopetuslain 36§:n mukaisesti. Huumeista 
tehdään aina ilmoitus poliisille.  
5. Rehtori tekee lastensuojeluilmoituksen.  
6. Tarvittaessa käynnistetään monialainen yksilökohtainen oppilashuolto.  
 
5.4. Epäily tai tieto oppilaan haitallisesta päihteiden käytöstä vapaa-ajalla 
Päihteiden säännöllinen käyttö vaikuttaa aina nuoren elämään. Vaikutukset ovat todennäköisesti seuraavia:  
* erilaiset fyysiset oireet  
* pukeutumisen, harrastusten ja tapojen muuttuminen  
* epämääräiset poissaolot koulusta, koulun laiminlyöminen  
* selittämättömät muutokset käyttäytymisessä ja luonteessa  
Kun epäily tai tieto asiasta kuullaan oppilaalta itseltään, kaverilta tai huoltajalta, luokanvalvoja (tai muu 
sovittu henkilö) keskustelee huolesta oppilaan kanssa ja on yhteydessä huoltajaan. Tarvittaessa 
käynnistetään monialainen yksilökohtainen oppilashuolto.  
 
5.5. Energiajuomat  
Koulussa ei nautita energiajuomia. Oppilasta pyydetään antamaan hallussaan oleva energiajuoma koululle 
talteen koulupäivän ajaksi. Oppilas noutaa energiajuoman opettajien huoneesta / muusta sopivasta 
paikasta koulupäivänsä jälkeen.  
 
 
6. KOULUKULJETUKSET 
Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n sekä Kangasalan kunnan koulukuljetusperiaatteiden 
mukaisesti. Tässä luvussa on tiivistetty yläkouluikäisiä koskevaa osuutta. Laajempi versio on kunnan www-
sivuilla.  
 
6.1. Yleiset periaatteet 
Koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun järjestämispaikan välistä matkaa. 
Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kuljetus voidaan 
järjestää vain osalle matkasta. Jos oppilaan koulumatka on järjestetty linja-autolla tai taksilla, voi hän joutua 
kävelemään osan matkasta. Kunta järjestää koulukuljetuksen vain väestörekisteriin merkittyyn kodin 
osoitteeseen. Jos oppilaan huoltajilla on yhteishuoltajuus, kuljetus järjestetään vain siitä osoitteesta, jossa 
oppilas on kirjoilla. 
 
Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja 
tarkoituksenmukaisuus. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. 
Pääsääntöisesti koulukuljetuksissa käytetään aikataulultaan sopivaa linjaliikennettä. Tilausliikennettä ja 
taksia käytetään poikkeustapauksissa. Mikäli kuljetus järjestetään taksilla, kuljetus järjestetään ns. 
keräilypaikoilta. Kuljetuksia pyritään yhdistelemään aina kun mahdollista.  
 
Koulukuljetusten sujuminen edellyttää oppilaiden olemista riittävän ajoissa (vähintään 5min. ennen) 
sovitussa noutopaikassa. Autoa tulee odottaa 20 minuuttia yli sovitun aikataulun, jonka jälkeen lapsi voi 
palata kotiin ja ottaa yhteyttä vanhempiin, kouluun ja/tai kuljettajaan. Jos lapsi myöhästyy kuljetuksesta, 
erillistä kuljetusta ei järjestetä. Tällöin kuljetus kouluun on vanhempien vastuulla. 
 
Huoltajien on aina ilmoitettava koululle ja kuljettajalle hyvissä ajoin etukäteen, jos lapsi ei tarvitse jonain 
päivänä kuljetusta tai mikäli aikatauluihin tulee muutoksia. Jos huoltajat hakevat lapsen itse koulusta, myös 
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siitä on ehdottomasti ilmoitettava koululle ja kuljettajalle. Kunta voi periä turhien ajojen kustannukset 
vanhemmilta.  
 
Jos oppilas muuttaa kesken lukukauden toiselle oppilaaksiottoalueelle tai yli kuntarajan ja jatkaa luvan 
saatuaan entisessä koulussa, huoltaja vastaa kuljetuskustannuksista.  
 
Laki järjestyksenpitämisestä joukkoliikenteessä oikeuttaa kuljettajan poistamaan häiriötä aiheuttavan 
matkustajan, joka kuljettajan kiellosta huolimatta jatkaa häiriön aiheuttamista. Matkustajaa ei kuitenkaan 
saa poistaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa hänen terveydelleen. 
 
6.2. Lainsäädäntö 
Jos perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on oikeus 
maksuttomaan kuljetukseen.  Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 
erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähimpään 
kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että 
huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.  
 
6.3. Koulukuljetuksen hakeminen 
Koulukuljetusta haetaan kirjallisesti koulukuljetushakemuksella yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. 
Hakemuksia saa kouluilta ja kunnan nettisivuilta. Hakemus palautetaan koulun rehtorille.  
 
Mikäli kuljetusta haetaan matkan pituuden perusteella Kangasalan kunnan liikennesuunnittelija suorittaa 
matkan pituuden mittauksen. Matka mitataan lyhintä, kävelykelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä 
pitkin mukaan lukien kunnan avustamat yksityistiet, kotiportilta koulun portille. Kotiportti tarkoittaa oman 
pihan ja pihatien liittymää ja koulun portti koulun pihan ja kouluun johtavan tien liittymää. 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisperusteista tieosuuksien 
vaarallisuuden perusteella, ottaen huomioon oppilaiden ikäkauden mukainen kehitysasteen. 
Yläkouluikäisillä vaaralliseksi on arvioitu VT9:n ylitys.  
 
Jos koulukuljetusta haetaan terveydellisiin syihin perustuen, hakemuksen liitteenä on oltava 
lääkärinlausunto, jossa todetaan yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle ja josta ilmenee ajanjakso, jolloin 
koulukyyti on tarpeellinen sekä esitys kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen 
takia 1.2 – 28.2). Lääkärinlausunto suositellaan haettavaksi Kangasalan terveyskeskuksen omalääkäriltä. 
Lääkärinlausunnon perusteella koululääkäri arvioi tarpeen koulukuljetukseen tapauskohtaisesti. 
 
6.4. Vastuukysymyksiä  
Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Kangasalan 
kunta painottaa vanhempien vastuuta lastensa koulumatkoista. Vanhempien on opastettava, neuvottava ja 
tarpeen mukaan kuljettava mukana ja saatettava lapsen bussipysäkille ja taksin keräilypaikalle, kunnes hän 
oppii itse kulkemaan ja huomioimaan liikennettä. Koulukuljetuksessa olevien lasten huoltajat vastaavat 
siitä, että lapsi pääsee turvallisesti autoon ja autosta kotiin.  
 
Oppilas on koulun vastuulla noustuaan autosta kouluun ja koulun päättymisestä autoonnousuun. 
Liikennöitsijöiden/autoilijoiden vastuu kattaa matkan autoon noususta kotipysäkiltä tai keräilypaikalta 
koulun pysäkille jättämiseen ja toisin päin. 
 
6.5. Koulukuljetusten pelisäännöt 
 
6.5.1 Huoltajan muistilista 
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- Ilmoita kouluun ja kuljettajalle lapsen sairastumisesta tai muista poissaoloista, ettei auto aja turhia 
reittejä. Kunta perii tarvittaessa turhien ajojen kustannukset vanhemmilta. 
- Ilmoita kuljetustarpeiden muutoksista hyvissä ajoin, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen, jotta muutokset 
saadaan ajoissa tehtyä. 
- Huolehdi, että lapsi on ajoissa noutopaikalla. 
- Ilmoita kuljettajalle ja kouluun kuljetuksiin liittyvistä terveydentilaa koskevista asioista (esim. allergiat, 
pahoinvointi). 
- Ohjaa lastasi käyttäytymään pysäkillä ja autossa. 
- Huolehdi, että olet ajoissa lähettämässä tai vastaanottamassa saatettavaa lasta. 
- Liikennöitsijä ja oppilaan huoltajat sekä oppilas sopivat keskenään yhteistyössä koulun 
kanssa lapsen autolle aiheuttamista vahingoista. Kunta ei ole korvausvelvollinen. 
- Jos oppilaan huoltajalla ja liikennöitsijällä on erimielisyyttä nouto/jättöpaikasta, liikennesuunnittelija ja 
liikennöitsijä päättävät yhdessä nouto/jättöpaikan tieliikennelain pohjalta. 
- Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet. 
- Kunta maksaa lukuvuoden ensimmäisen bussikortin. Mikäli kortti häviää tai rikkoutuu, 
peritään uudesta kortista maksu. 
- Kuljettajalta voi kysyä autoon jääneitä tavaroita. 
- Talvitapahtumia varten saa autossa kuljettaa liukureita, suksia, pulkkia ja luistimia. Ne on pakattava 
huolellisesti ja käsiteltävä autossa siten, ettei niistä aiheudu vaaraa muille matkustajille. 
 
6.5.2 Kuljetusoppilaan muistilista 
- Odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa noutopaikassa, älä ajoradalla. 
- Ole sovitussa noutopaikassa riittävän aikaisin (vähintään 5 min. ennen). 
- Autoa tulee odottaa 20 minuuttia yli sovitun ajan. 
- Ota rahat tai matkalippu esille jo linja-autoon noustessa. 
- Huolehdi saamastasi bussikortista. 
- Tervehdi kuljettajaa. 
- Älä ryntää autoon muita matkustajia tönien. 
- Anna vanhuksille ja vammaisille aina istumapaikka. 
- Jos autossa on turvavyö, käytä sitä. 
- Auton liikkuessa pysy omalla paikalla. Vasta pois jäädessä siirry vähän ennen pysäkkiä oven eteen. 
- Jos voit pahoin, ilmoita tai pyydä kaveriasi ilmoittamaan siitä kuljettajalle. 
- Tarkista, ettet unohtanut mitään autoon. 
- Autoon ei saa mennä eikä siitä saa poistua liikenteen puolelta. 
- Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja näet joka suuntaan, ennen kuin lähdet ylittämään ajorataa. 
- Hämärän ja pimeän aikaan käytä aina heijastinta. 
- Oppilas voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa myös koulukyydin ja julkisen liikenteen käyttäjänä. 
Kuljettajalle on taattava työrauha, jotta hän voi keskittyä ajamiseen. Oppilas ei myöskään saa häiritä muita 
matkustajia. 
 
 
7. SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 
 
7.1. Mitä kiusaaminen on?  
Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
Koulukiusaaminen rikkoo tätä lain kohtaa ja saattaa jättää kiusattuun elinikäiset jäljet. Kiusaaminen voi olla 
fyysistä, henkistä tai niin sanottua hiljaista kiusaamista. Kiusaaminen voi tapahtua myös esimerkiksi 
Internetissä. 
 
Kiusaaminen on sitä, kun 

- yhdelle ja samalle henkilölle aiheutetaan tahallaan ja toistuvasti pahaa mieltä 
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- pahaa mieltä aiheuttavat joku tai jotkut, jo(i)ta vastaan kiusatun on vaikea puolustautua 
 
Kiusaaminen voi saada monia muotoja, se voi olla esimerkiksi: 

- nimittelyä, pilkkaamista, toiselle nauramista 
- tönimistä, tuuppimista, lyömistä, potkimista 
- ulkopuolelle jättämistä, syrjimistä 
- ilkeiden lappujen, juttujen, juorujen tai valheiden lähettämistä tai levittämistä 
- pelottelua 
- toisen tavaroiden ottamista, hävittämistä, piilottamista tai rikkomista 
- netistä tapahtuvaa loukkaamista, esim. toisen kuvien laittamista nettiin ilman lupaa 
- ilkeiden tai uhkaavien tekstiviestien tai sähköpostien lähettämistä 

 
Kiusaaminen on rikollista toimintaa, kun se täyttää lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit. 
Kiusaamiseen voidaan soveltaa mm. kunnianloukkaukseen, laittomaan uhkaukseen, lievään pahoinpitelyyn 
ja pahoinpitelyyn liittyviä lainpykäliä. Myös kiusaajan rikoskumppania, avunantajana tai yllyttäjänä 
toimiminen ovat lain mukaan rangaistavia tekoja. Näissä tapauksissa kiusattu tai koulu voi aina olla 
yhteydessä myös poliisiin. 
 
7.2. (Seksuaalinen) häirintä 
Häirintä on tarkoituksellista ja jatkuvaa toisen henkilön ihmisarvon tai koskemattomuuden loukkaamista. 
Käyttäytyminen on häirintää, kun tekijä saa käytöksellään aikaan vihamielisen, hyökkäävän, halventavan tai 
nöyryyttävän ilmapiirin. Häirintä on kiusaamista.  
 
Seksuaalinen häirintä voi olla esimerkiksi:  
- väheksyvää tai pilkkaavaa puhetta  
- maineen kyseenalaistamista  
- yksipuolista, ei-toivottua seksuaalisväritteistä viestintää  
- ei-toivottua koskettelua  
- nimittelyä esim. sanoilla homo, huora jne.  
- sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää  
 
Häirintään puuttuminen  
- Puutu häirintään herkästi.  
- Älä käänny pois, kun näet tai kuulet asioita, jotka voisivat olla häirintää. Mene paikalle ja puutu asiaan 
tapauskohtaisesti.  
- Vakava ja toistuva häirintä käsitellään KiVa-koulu järjestelmän mukaisesti.  
- Koulukuraattori voi auttaa hankalampien tapausten selvittelyssä.  
- Erityisen vakavissa ja toistuvissa tapauksissa tehdään rikosilmoitus.  
 
7.3. Mitä kiusaamisesta seuraa? 
Kiusatut lapset kokevat turvattomuutta ja voivat huonosti: heillä esiintyy mm. masentuneisuutta, 
ahdistuneisuutta, itsetuhoisuutta ja koulupoissaoloja enemmän kuin ikätovereillaan. Osalla kiusatuista 
kokemukset heijastuvat myös myöhempään elämään pitkäkestoisina vaikutuksina, kuten masennuksena, 
huonona itsetuntoja ja vaikeutena luottaa muihin ihmisiin. Näiltä negatiivisilta vaikutuksilta voi suojata 
vastavuoroinen ystävyyssuhde tai jokin vertaisryhmä koulussa tai sen ulkopuolella, jossa lapsi voi kokea 
hyväksyntää.  
 
Sekä kiusatun että kiusaajan kannalta on tärkeää, että kiusaaminen lopetetaan.  
 
Kiusaaminen on riski myös kiusaajalle. Jos kiusaaja saa jatkaa kiusaamista ilman, että siihen puututaan, on 
hänellä riski kasvaa aikuiseksi, joka on taipuvainen aggressiiviseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen 
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Kiusaamiseen puuttuminen on tärkeää myös muiden oppilaiden kannalta. Koulussa tapahtuva kiusaaminen 
vaikuttaa moniin muihinkin oppilaisiin ja heidän hyvinvointiinsa. 
 
7.4. Miten aikuinen voi tunnistaa kiusaamisen? 
 
Koulun henkilökunta: 
Kiusatuksi joutuminen voi näkyä monenlaisina merkkeinä tai oireina. Esimerkiksi koulussa oppilas viettää 
välitunnit toistuvasti yksin tai hän on haluton lähtemään ollenkaan välitunnille. Hän saattaa myös 
koulupäivän jälkeen jäädä koulun alueelle viivyttelemään lähtemättä heti kotimatkalle. Oppilaan poissaolot 
koulusta saattavat lisääntyä tai hän vaikuttaa ahdistuneelta tai surumieliseltä. Koulumenestys saattaa 
äkillisesti romahtaa ilman selvää syytä. Kiusaamisesta voi kertoa myös se, että luokkatoverit esimerkiksi 
nauravat toistuvasti oppilaan vastauksille tai eivät valitse häntä ryhmätöihin tai joukkueisiin.  
 
Kiusaamiseen pitää puuttua myös tilanteissa, joissa kiusattu itse vähättelee asiaa tai sanoo, ettei se häntä 
haittaa. 
  
Huoltajat: 
Kotona näkyviä merkkejä voivat olla lapsen ahdistuneisuus ja alakuloisuus, univaikeudet tai 
psykosomaattiset oireet kuten päänsärky tai vatsakipu. Nuori voi osoittaa yllättäen, ettei halua mennä 
kouluun, tai hän alkaa kulkea sinne uutta reittiä tai haluaa koulumatkalle mukaan saattajan. Myös se, ettei 
nuori puhu kavereista eikä tuo heitä kotiin, saattaa kertoa kiusaamisesta. Nuoresta huolissaan olevan 
vanhemman pitää - sen lisäksi, että keskustelee nuoren kanssa – ottaa aina yhteyttä kouluun. 
 
7.5. Miten kiusaamistilanteissa toimitaan? 
Kiusaamistilanteissa toimitaan KiVa (Kiusaamisen vastainen) – toimintamallista jalostetun mukaan 
seuraavasti:  
 
Kun ilmoitus kiusaamisesta tulee koulun henkilökunnalle, ilmoitus välitetään luokanvalvojalle jolla on 
ensisijainen toimintavastuu. (Akuuteissa tilanteissa paikalla oleva kouluhenkilökunnan jäsen rauhoittaa 
tilanteen ja ilmoittaa asiasta luokanvalvojalle.) Luokanvalvoja selvittää tapausta ja arvioi onko kyseessä 
toistuva kiusaaminen. 
 
Jos kyseessä on yksittäinen tapaus (riita, väärinkäsitys, yksittäinen tilanne), LV hoitaa asian itse, puhuttaa 
oppilaat, kirjaa asian muistiin ja on tarvittaessa yhteydessä koteihin.   
 
Jos kyseessä on toistuva kiusaaminen, LV täyttää KIVA-lomakkeen 1 ja ottaa henkilökohtaisesti yhteyden 
KiVa-tiimiin. KiVa-tiimi ottaa ottaa kiusaamistapauksen selvitettäväkseen.   
Liitelomake: Lomake 1 Koulutiimille ohjattavien kiusaamistapausten seulontalomake 
 
KiVa-tiimin toiminta: 
1) Asian hoitaminen kiusatun kanssa. Hankitaan tarvittavat lisätiedot. Tarvittaessa yhteys huoltajaan.  
2) Puhuttelu; yksilökeskustelut kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa. Yhteydenotto huoltajiin. 

Kiusaajille tehdään selväksi, että kiusaamisen pitää loppua ja että tilannetta seurataan. Puhuttelu 
dokumentoidaan. Informoidaan luokanvalvojaa.  

Liitelomake: Lomake 2 Keskustelu kiusatun kanssa 
3) Seuranta; LV hoitaa seurannan keskustelemalla kiusatun kanssa ja varmistaa, että kiusaaminen on 

loppu. 
4) Jos käy ilmi, että kiusaaminen jatkuu:  

- Informoidaan luokanvalvojaa / KiVa-tiimiä 
- Kiusaajat puhutetaan yhdessä KiVa-tiimin ja (apulais)rehtorin kanssa 
- Informoidaan huoltajia 
- Tarvittaessa sovitaan koululle palaveri asianosaisten ja huoltajien kesken 
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- Tarvittaessa rikosilmoitus poliisille 
 
7.6.  Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy sekä oppilaiden suojaaminen väkivallalta ja häirinnältä 
 
Kouluun luodaan kiusaamista ja väkivaltaista käyttäytymistä vastustava asenne. Jokainen ryhmän jäsen 
voi omalla toiminnallaan vaikuttaa kiusaamiseen omassa ympäristössään! Tärkeää on saada koko luokka 
toimimaan kiusaamista vastaan ja saada kiusaamisen hiljaiset hyväksyjät kiusatun puolustajiksi. Tämä 
tarkoittaa että, kun oppilas näkee kiusaamista, hän kertoo siitä aikuiselle – kotona tai koulussa. 
Puolustaminen voi olla myös tuen antamista kiusatulle sanomalla hänelle jotain mukavaa, ottamalla hänet 
mukaan esim. ryhmätöissä tai kehottamalla kiusaajia lopettamaan. 
 
Kiusaamisesta voi kertoa vanhemmille, opettajalle, välituntivalvojalle, rehtorille, terveydenhoitajalle, 
tukioppilaille, luokanvalvojalle, koulunkäyntiavustajalle, kuraattorille tai kelle tahansa aikuiselle.   
 
Luokanvalvoja on avainasemassa luodessaan luokkahenkeä, joka ehkäisee kiusaamista. Luokanvalvojan 
johdolla luokka myös laatii yhdessä luokan säännöt. Koulu varaa aikaa riittävään määrään luokanvalvojan 
tunteja. Osa luokanvalvojan tunneista pidetään varsinaisina KiVa-tunteja, jossa kiusaamista käsitellään, 
osalla keskitytään luokan keskinäisen ilmapiirin rakentamiseen muiden teemojen kautta.   
 
Lisäksi:  

- Jokaisen opettajan ja kouluhenkilökunnan jäsenen tulee tarkkailla luokan sosiaalisia suhteita 
päivittäisessä koulutyössä. 

- Erityisoppilaiden integrointi opettaa erilaisuuden hyväksymistä.  
- Vaihtelevat työskentelyryhmät auttavat tutustumaan moniin kavereihin. 
- Yksi tukioppilastoiminnan tavoitteista on luoda turvallisuuden tunne uusille yläkoululaisille. 
- Ainakin kerran lukuvuodessa tilannetta kartoitetaan kyselylomakkeella. 
- Aihetta käsitellään laajasti myös terveystiedon tunneilla. 

 
 
8. PIKKOLAN KOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
 
Pikkolan koulun turvallisuussuunnitelma sisältää Pelastussuunnitelman sekä Kriisisuunnitelman.  
 
 
9. YKSILÖKOHTAISEN OPPILASHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 
 
9.1. Monialainen yksilökohtainen oppilashuolto 
 
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin ja  –psykologin 
palveluita sekä niitä toimia, mihin koulu oppilashuollon perusteella ryhtyy. Oppilashuollon monialaisuus 
tarkoittaa yhteistyötä oppilashuoltohenkilöstön (terveydenhoitaja, kuraattori tai psykologi), koulun sekä 
sosiaalitoimen kanssa. Oppilashuollon tavoite on ennaltaehkäisy. Oppilashuoltotyö toteutetaan aina 
oppilaan ja tämän huoltajan kanssa yhteistyössä luottamuksellisesti ja kunnioittaen.  
 
Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tehtävä. Kun opettajalla tai muulla koulun 
henkilökunnan jäsenellä herää huoli oppilaan fyysisestä tai psyykkisestä terveydestä, hänen tulee olla 
yhteydessä oppilashuoltohenkilöstöön.  
 
Yhteydenotto tulee pääsääntöisesti tehdä yhdessä oppilaan kanssa. Henkilökunnan jäsen keskustelee 
huolestaan oppilaan kanssa ja kertoo tälle olevansa yhteydessä oppilashuoltohenkilöstöön. Yhteydenotto 
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tehdään kirjallisesti (wilma, sähköposti). Yhteydenotosta oppilashuoltohenkilöstöön tulee kertoa oppilaan 
huoltajalle. Oppilashuoltohenkilöstön on reagoitava huoleen Oppilashuoltolain asettamissa määräajoissa.   
 
Oppilashuoltohenkilöstö vastaa kouluhenkilökunnan yhteydenottoon kuitaten huolen vastaanotetuksi.  
 
Koulussa oppilaan luokanvalvoja on yleensä perillä luokkansa oppilaiden asioista. Kun edellä kuvattu huoli 
oppilaasta herää oppilaan aineenopettajalla, tämän on hyvä olla yhteydessä asiasta ensin oppilaan 
luokanvalvojaan.  
 
Oppilaille ja oppilaiden huoltajille annetaan informaatio koulussa saatavilla olevista oppilashuollon 
palveluista ja niiden toiminnasta aina kunkin lukuvuoden alussa sekä kunkin ikäluokan vuosittaisessa 
yhteisessä vanhempainillassa. Informaatio on saatavilla myös koulun www-sivuilla.  
 
9.2. Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen yksittäistä oppilasta koskevan asian 
käsittelyssä 
 
Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi tai 
oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa yleensä joko oppilaan luokanvalvoja tai 
oppilashuoltohenkilöstön edustaja. Ryhmän kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. 
Opetushenkilökunnasta ryhmässä voivat olla luokanvalvojan lisäksi esimerkiksi erityisopettaja, opinto-
ohjaaja tai apulaisrehtori, jota voi myös konsultoida kokoonpanoa harkitessa. Asiantuntijaryhmään voidaan 
kutsua myös esimerkiksi lastensuojelun edustaja tai oppilaan terveyttä hoitavan tai tutkivan tahon 
edustaja. Kutsuttaessa huoltajaa asiantuntijaryhmään kerrotaan alustavasti se, keitä koululta on 
osallistumassa.  
 
Erilaisiin palavereihin valmistautumisesta ja niissä huomioon otettavista asioista on koulussa erillinen 
ohjeistus henkilökunnalle.  
 
Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Viimeistään ryhmän ensimmäisessä 
kokoontumisessa oppilaan huoltaja ja oppilas antavat yksilöidyn kirjallisen suostumisen siitä, keitä 
asiantuntijaryhmään kuuluu (lomake: Suostumus oppilashuoltoa varten). Jos jatkossa kokoonpano 
muuttuu, toimitaan samoin.  
 
Asian käsittelyn asiantuntijaryhmässä tulee olla avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Oppilaan ja 
huoltajan on koettava tulleensa kuulluksi.  
 
Asian käsittelystä laaditaan oppilashuoltokertomus, johon vastuuhenkilö kirjaa oppilashuollon 
järjestämiseksi välttämättömät tiedot, esimerkiksi: aiheet ja vireillepanijat, osallistujat, arviot, tutkimukset 
ja selvitykset, toteutetut toimenpiteet, tukitoimet, yhteistyö eri tahojen kanssa, tehdyt päätökset sekä 
toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. Kertomus laaditaan jatkuvaan aikajärjestyksessä etenevään 
muotoon.  Oppilashuoltokertomusta säilytetään koulun lukitussa arkistossa.  
 
Kertomus liitteineen tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Tiedot ovat salassa pidettäviä. 
Oppilashuoltohenkilöstö tekee omat kirjauksensa omien säädöstensä mukaisesti.  
 
Oppilaan opettajille sekä rehtorille asiantuntijaryhmän vastuuhenkilö luovuttaa opetuksen järjestämisen 
edellyttämät välttämättömät tiedot. Luovutettava tieto voi koskea esimerkiksi sellaista oppilaan sairautta, 
joka tulee ottaa opetustilanteessa huomioon. Luovutettavat tiedot todetaan yhdessä oppilaan ja tämän 
huoltajan kanssa.  
 
9.3. Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa 
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Hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen tarpeen tullessa ilmi sovitaan yhdessä oppilaan ja tämän huoltajan 
kanssa käytännön toimenpiteistä. Tavoitteena on, että yläkouluikäinen oppii yhä enenevässä määrin itse 
vastaamaan hoidostaan, erityisruokavaliostaan ja lääkityksestään. Tarvittaessa koulu nimeää oppilasta 
avustavan koulunkäynnin ohjaajan tai opettajan. Kenelle järjestelyistä tiedotetaan, sovitaan yhdessä 
oppilaan ja huoltajan kanssa. Tietojen välittämisestä ateriapalvelujen tuottajalle sovitaan yhdessä oppilaan 
ja huoltajan kanssa. 
 
9.4. Yhteistyö yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kanssa  
 
Oppilashuollollisissa asioissa opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot luovutetaan oppilaan 
opettajille, jotka ottavat ne huomioon opetusjärjestelyissä ja arvioinneissa. Oppilashuollollisen palaverin 
yhteydessä pyritään käsittelemään myös oppimisen tukeen liittyvät järjestelyt, esimerkiksi 
oppimissuunnitelma tai hojks. Tällöin on huomattava, että palaverin aikana (ennen tai jälkeen) siirrytään 
peruskoululainsäädännön piiriin ja esimerkiksi kirjaamisen tavat ja koulun edustajat saattavat muuttua. 
Pyrkimyksenä on, että oppimisen tukea järjestävä erityisopettaja ja luokanvalvoja voivat osallistua myös 
oppilashuollolliseen palaveriin.  
 
9.5. Yhteistyö tapauksissa, joissa oppilas on estynyt tulemaan koululle 
 
Oppilas voi olla estynyt tulemaan koululle esimerkiksi sairaalaopetuksen, kotiopetuksen tai kurinpidollisen 
rangaistuksen vuoksi. Tällaisissa tapauksissa rehtori nimeää yhteydenpidosta ja opetuksesta tai 
kotiopetuksen seurannasta vastaavan opettajan. Käytännön järjestelyt tehdään yhteistyössä oppilaan ja 
tämän huoltajan kanssa oppilaan ja huoltajan kantaa kuullen. Oppimisen ja koulunkäynnin tuessa toimitaan 
kyseisen luvun mukaan. Oppilashuollollisissa asioissa toimitaan lukujen 9.1. ja 9.2. mukaan.  
 
 
10. TIEDOTTAMINEN 
 
Oppilashuollollisista asioista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille joka lukuvuoden alkaessa julkaistavassa 
lukuvuositiedotteessa sekä koulun www-sivulla. Vuosittain avainkohdat ovat esillä ikäluokkien yhteisissä 
vanhempainilloissa. Muutoksista tiedotetaan wilma-tiedottein.  
 
Koulun henkilökunnalle koulutetaan oppilashuollon keskeiset periaatteet ja menettelytavat vuosittain. 
Yhteistyötahoihin ollaan yhteydessä tarvittaessa.  
 
 
11. SEURANTA JA ARVIOINTI 
 
Koulun oppilashuoltoryhmällä on vastuu toiminnan seuraamisesta ja ongelmiin reagoinnista.  
 
Oppilashuollon toimintaa arvioidaan yhdessä koulun muun toiminnan kanssa säännöllisissa vuosittaisissa 
kyselytutkimuksissa. Kyselytutkimus toteutetaan joka kevät sähköisin menetelmin. Kyselyssä selvitetään 
oppilashuollon saavutettavuutta, toimintaa ja tuloksellisuutta. 
 
OHR arvioi vuosittain arviointikeskustelussa:  

- Kiusaamiseen ja härintään puuttumista / KiVa-koulutoimintaa 
- Päihdevalistusta ja päihteiden käyttöön puuttumista 
- Oppilaiden poissaolotilannetta ja poissaoloihin puuttumista  

 


