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Sovitun menettelytavan pääpiirteittäinen kuvaus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työnjako ja toiminnan kuvaus: 

 

YKSILÖTASO Väkivallalta 
suojaaminen 

Kiusaamisen ehkäisy ja 
käsittely 

Häirinnän ehkäisy ja 
käsittely 

Ennaltaehkäisevä työ 

- luokkatasolla 
- koulutasolla 

Eri yhteistyötahojen kanssa tehtävä ennaltaehkäisevä työ, johon kaikki 
oppilaat osallistuvat. (Nuorisotoimi, poliisi, seurakunta, erilaiset järjestöt kuten 
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-
opetus/perusopetus/peruskoulut/kauklahden-kouluesim. Dreams, EHYT.) 

Akuuttivaihe Opettajan ja luokanvalvojan (myös muu henkilökunta) puuttuminen, toiminta. 

Pitkittyneiden tilanteiden 
vaihe 

KIVA -ryhmä KIVA -ryhmä KIVA -ryhmä 

Jälkiselvittelyn 
toimintatavat 

Pitkittyneiden tilanteiden, joita KIVA -ryhmä on käsitellyt, seuranta käsittelyn 
jälkeen tapahtuu sovitulla aikataululla ja tavalla. Seuranta pakollinen aina. 

 

 

 

 

 

 

• Opettaja puuttuu aina tilanteisiin. Puhuttelu välittömästi. 

• Luokanvalvojaa tiedotetaan. Muut toimenpiteet esim, 
käytöskoulu, rehtorin puhuttelu, muut kurinpidolliset 
toimet. 

• KIVA -ryhmän toiminta, kun tilanne jatkuu/ on vakava.  

• Seuranta. 

• Kaikista toimista ilmoitetaan huoltajille wilman välityksellä 
tai suoraan puhelimitse tilanteesta riippuen. Palaverin 
järjestäminen koululla on mahdollista. Palaveriin 
osallistuvat henkilöt/tahot sovitaan tapauskohtaisiseti. 

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/peruskoulut/kauklahden-koulu
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/peruskoulut/kauklahden-koulu


RYHMÄTASO Väkivallalta 
suojaaminen 

Kiusaamisen ehkäisy ja 
käsittely 

Häirinnän ehkäisy ja 
käsittely 

Ennaltaehkäisevä työ 

- luokkatasolla 
- koulutasolla 

Eri yhteistyötahojen kanssa tehtävä ennaltaehkäisevä työ.  Oppilaat 
osallistuvat luokittain ( esim. 7 -luokkien ryhmäytyspäivä) tai koko koululle 
suunnatut vierailijaluennot. Teemapäivät. Tukioppilastoiminta 

Kyselyt ja niiden työstäminen yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. 

Akuuttivaihe Kuraattorin ja luokanvalvojan yhteistyö selvittelyvaiheessa. Kyselyt ja niiden 
työstäminen yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. 

Tarkkailujaksot, jolloin luokan tilannetta seurataan kaikkien opettajien 
toimesta. Kirjallinen palaute, josta luokanvalvoja tekee koosteen ja jota 
käsitellään luokan kanssa. Oppilashuoltoryhmä mukana. 

Pitkittyneiden tilanteiden 
vaihe 

Mahdollisuus erilliseen koko luokkaa ja sen tilannetta käsittelevään 
vanhempainiltaan, johon myös oppilaat osallistuvat.  

Jälkiselvittelyn 
toimintatavat 

Luokan tilannetta seurataan luokanvalvojan toimesta. 

Mahdolliset uusinta tarkkailujaksot. 

 

YHTEISÖTASO Väkivallalta 
suojaaminen 

Kiusaamisen ehkäisy ja 
käsittely 

Häirinnän ehkäisy ja 
käsittely 

Ennaltaehkäisevä työ 

- luokkatasolla 
- koulutasolla 

Eri yhteistyötahojen kanssa tehtävä ennaltaehkäisevä työ.  Oppilaat 
osallistuvat luokittain tai koko yhteisö osallistuu yhdessä. 

Luentoja, teemapäiviä, työpajatyöskentelyä. Koulun itse järjestämää tai 
vierailijoilta.  

 

Akuuttivaihe Tiedottaminen.  

Kriisiryhmä kokoontuu. Toimintaohjeet annettu Espoon toimintakorteissa 

Pitkittyneiden tilanteiden 
vaihe 

Kriisiavun järjestäminen 

Jälkiselvittelyn 
toimintatavat 

Kriisiavun järjestäminen 

 

 

Yhteydenotto ja yhteistyötavat huoltajiin/huoltajien kanssa tätä suunnitelmaa koskevissa tilanteissa 

 

Johtokunta käsittelee suunnitelman kokouksessaan vuosittain. Suunnitelma on liitetty koulun 
opetussuunnitelmaan, joka on nähtävissä koulun kotisivulla. 

 

 


