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 Koulun oppilashuolto

 Vanhempainyhdistyksen tervehdys

 Luokkakohtaiset illat jatkuvat luokissa



Sunan koulu lukuvuonna 2022 - 2023

 Oppilaita 267 

 Luokka-asteet 1-6, yleisopetusta ja pienryhmiä ( sope-luokat)

 Oppilaita 262, opettajia 19, avustajia 6, 

 Luokkia 14, yleisopetusta 11 ryhmää, pienryhmiä 3

 Tiiviisti yhdessä – laajennus ja peruskorjaus tulossa, arvio 2025

 Hallinto

Rehtori Hanna Mikkonen, Sunassa ti-pe, Hösmärinpuistossa maanantaisin

Apulaisrehtori Henna Vertanen

Koulusihteeri Sanna Nuottimäki



Lukuvuoden 2022 – 2023 keskeiset tavoitteet

ESPOO

Oppiva ja 

osallistuva yhteisö

Hyvinvoinnin 

vahvistaminen

SUNA

 Vuorovaikutus-sopimus

 Soliseva-malli

 Oppilaiden osallisuuden lisääminen

 Innokas – hanke
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SUNAN KOULUN HYVINVOINTIOHJELMA

Soliseva-malli

• Juontaa juurensa neljän vuoden takaiseen arvo-keskusteluun, johon osallistettiin
huoltajat, oppilaat ja opettajat.

• Perustuu Sunan koulun arvoille, jotka muodostuivat vuorovaikutussopimuksen 
teon yhteydessä. (Huolenpito, välittäminen, turvallisuus, kannustus, 
yhdenvertaisuus, tasa-arvo, työrauha, rohkaisu, yhteisten sääntöjen 
noudattaminen, arvostava kohtaaminen)

• Osa pysyviä rakenteita ja  suurempaa kokonaisuutta
• Tukee kiusaamisen vastaisen ohjelman ja ohjaussuunnitelman toteutumista.
• Tukee opetussuunnitelman toteutumista  YM T8, T10, T15/ SU T1, T2, Laaja-

alaiset taidot L1-L3
• Voidaan huomioida myös vuosittain vaihtuvissa Espoon keihäänkärjissä 

(lukuvuonna 22-23 Hyvinvoinnin ja kasvun tuki)

• Kehittämisestä vastaa yksi koulun kolmesta pedagogisesta tiimistä. 
• Tänä lukuvuonna kehittämisen kohteena Soliseva-mallin tuominen osaksi 

normaalia kouluarkea sekä tiedottaminen vanhemmille.



SUNAN KOULUN HYVINVOINTIOHJELMA
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Soliseva-mallin vuosikello

Soliseva-malli perustuu Sunan koulun arvoille huolenpito, välittäminen, turvallisuus, kannustus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, 
työrauha, rohkaisu, yhteisten sääntöjen noudattaminen, arvostava kohtaaminen

sekä tukee opetussuunnitelman toteutumista (YM T8, T10, T15/ SU T1, T2/ Laajalaiset taidot L1-L3) 



Käytännön esimerkkejä

Orientaatioviikko (yhdenvertaisuus, kannustus, 
työrauha)

•Oman luokan ja rinnakkaisluokkien ryhmäyttäminen
•Järjestyssäännöt
•Vuorovaikutussopimus – Sitoudumme koulun 
toimintakulttuuriin
•Käyttäytymisen arviointi 
•Luo luokan säännöt ja palkitsemiskäytännöt, 
seuraamuskäytänteet
•Omien ja luokan tavoitteiden ja toiveiden asettamista
•Opettajan arviointikäytänteiden avaaminen oppilaille 
oppiainekohtaisesti ja ikätasoisesti
•Luokkatasoisten vastuutehtävien suunnittelun aloitus 
(välkkälainaamo, välkkäkerhot jne.)

-> yhtenäistää toimintakulttuuria, myös 

uusien opettajien on helppo päästä sisälle



• Lapset omaksuvat ja sisäistävät yhteisön arvot ja normit 
omikseen yhteisössä, johon he kokevat kuuluvansa. Ulkoinen 
motivaatio (esim. Sääntöjen noudattaminen) lähtee 
luonnollisesti sisäistymään sopivassa ympäristössä.

-> on tärkeää tukea ryhmään kuuluvuuden tunnetta.

Vasalampi: Näin motivoit oppimaan. 2022

Jokainen hetki on kohtaamisen hetki.

On tärkeää, että jokainen voi kokea
kuuluvansa joukkoon.





Sunan koulun vuorovaikutussopimus

Hyvä minä! Hyvä Me! Yhdessä olemme enemmän!

Meidän koulu on meille kaikille paras koulu!

Kohtelemme toisiamme ystävällisesti ja meillä jokainen 

voi tuntea itsensä arvokkaaksi ja hyväksytyksi.

Pidämme toisistamme huolta niin, että jokainen voi 

tuntea kuuluvansa joukkoon.

Kannustamme ja rohkaisemme oppimaan uutta yksin ja 

yhdessä toisten kanssa.

Yhdessä luomme turvallista oppimisympäristöä jossa 

kaikilla on hyvä olla, kasvaa ja oppia uusia asioita.

Pelisäännöt hyvälle 
vuorovaikutukselle, yhdessä 
työskentelylle

Opettaja - oppilas
Oppilas- oppilas
Opettaja- Oppilas
Huoltaja – opettaja

Ymmärrämme, että me 
yhdessä rakennamme 

sanoillamme ja teoillamme 
meille parasta koulua!



Oppilashuollon 

Yhteisöllinen oppilashuolto

Koulumme oppilashuollon väki

 Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käy läpi kaikkien luokkien tilanteet

 Yksilökohtaiset kokoontumiset

 Moniammatillinen ryhmä

 Yksilökäynnit









Laaja-alaiset

erityisopettajat

Eija-Kristiina (Krisse) Hörkkö

- luokilla 1, 2 ja 6

Yhteystiedot:

Wilma tai

Eija-kristiina.horkko@opetus.espoo.fi

p. 040 636 8901

mailto:Eija-kristiina.horkko@opetus.espoo.fi


Laaja-alaiset

erityisopettajat

Hannu Wiikinkoski

- luokilla 3-5

Yhteystiedot:

Wilma tai

Hannu.wiikinkoski@opetus.espoo.fi

p. 040 548 2707

mailto:Hannu.wiikinkoski@opetus.espoo.fi


Terveydenhoitaja

 Mari Olkkonen

 Koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin

 Tarkastuksia ajanvarauksella

 Avovastaanotto ti ja ke klo 11-11:30

 Oppilaat voivat tällöin tulla ilman 
ajanvarausta esim. rokotukselle, 
näöntarkastukseen, verenpaineen 
mittaukseen, puhumaan huolista

 Yhteys: wilma, sähköposti 
mari.olkkonen@espoo.fi tai puhelimitse 
0406394244
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KURAATTORI LIISA PELKONEN

• Kuraattoriin voi olla yhteydessä, jos oman lapsen koulunkäynnistä on 
huolta. Huolesta on usein hyvä keskustella ensin opettajan kanssa.

• Oppilaalla on oppilashuoltolain mukainen oikeus oppilaishuollon 
palveluihin, ja hän voi olla myös itse yhteydessä kuraattoriin.

Keskustelut ovat luottamuksellisia ja ne voivat liittyä esim.

• Koulunkäyntiin

• Kaveriasioihin

• Omaan vointiin ja jaksamiseen

• Perhe- ja kotiasioihin

• Vapaa-aikaan

• Harrastuksiin

• paikalla Sunassa perjantaisin

• Yhteydenotot:

Wilma

Puhelin: 046 877 3238

Sähköposti: liisa.pelkonen@espoo.fi



KOULUPSYKOLOGI

Emmi Klosterning

Tavoitat Emmin 

* Wilmassa

* Sähköpostitse emmi.klosternin@espoo.fi

* Puhelimitse 040 636 8496

mailto:emmi.klosternin@espoo.fi


Oppilaan poissaoloista 
herää huoli 
kotona/koulussa.

Luokanopettaja/ 
luokanvalvoja 
keskustelee asiasta 
oppilaan kanssa ja on 
yhteydessä huoltajiin 
ja sopii mahdollisesta 
yhteydenotosta 
oppilashuollon 
työntekijään.

Opettajalla on lain 
mukainen velvoite 
puuttua poissaoloihin, 
mikäli hänelle nousee 
asiasta huoli.

Jos tilanne ei korjaannu 
selvittelyn ja 
puhelinkeskustelun 
jälkeen (poissaoloja yli 
30h), opettaja kutsuu 
koolle palaverin. 
Palaveri kokoaa yhteen 
ne toimijat, jotka 
oppilas ja hänen 
huoltajansa arvioivat 
tarpeelliseksi oppilaan 
koulunkäynnin 
tukemisessa. Pohditaan 
myös ketkä muut 
toimijat voisivat tukea 
oppilasta.

Useimmiten mukaan 
kutsutaan myös 
joku/jotkut 
oppilashuollon 
työntekijöistä. 
Tarvittaessa voidaan 
muodostaa monialainen 
asiantuntijaryhmä, joka 
sopii tukitoimista ja 
seurannasta yhdessä. 

Koulun tukitoimet 
mietitään. Tarvittaessa 
koulun ulkopuolisten 
tahojen konsultaatiot. 

Tarvittaessa (kun 
poissaoloja yli 50h) 
kutsutaan mukaan 
koulun ulkopuolisia 
toimijoita 
monitoimijaiseen 
yhteistyöhön ja 
pohditaan puuttumisen 
keinoja. 

Sovitaan yhdessä, miten 
oppilaan tilanteen 
etenemistä seurataan 
ja kuka siitä miltäkin 
osin vastaa.

Sovitaan myös 
seurantapalaverin
ajankohta ja 
vastuuhenkilö oppilaan 
asioissa.

Koulun tukitoimet 
mietitään. Koulun 
ulkopuolisten tahojen 
konsultaatiot ja 
yhteistyö.

Mikäli tukitoimet ja 
seurantapalaverit eivät 
auta ja poissaoloja 
kaikesta huolimatta on 
jatkuvasti/runsaasti (yli 
70h), tehdään ensisijaisesti 
sosiaalihuoltolain 
mukainen yhteydenotto tai  
lastensuojeluilmoitus 
konsultaation pohjalta. 

Koulu on tässä vaiheessa 
selvittänyt poissaolojen 
syitä omalta osaltaan ja 
käyttänyt koulun 
tukitoimia monipuolisesti.

Lastensuojeluilmoituksen 
pohjana on huoli 
poissaolojen aiheuttamasta 
syrjäytymisriskistä ja 
normaalin kehityksen ja 
koulunkäynnin 
vaarantumisesta. 
Ilmoituksessa mainitaan 
koulussa jo tehdyt 
kartoitukset, tukitoimet 
sekä huoltajien kanssa 
tehty yhteistyö.

Sovitaan myös 
seurantapalaverin
ajankohta ja 
vastuuhenkilö oppilaan 
asioissa.

Poissaoloihin (luvaton 
poissaolo, sairauspoissaolo ja 
muu huolestuttava poissaolo) 
puuttuminen perus-
opetuksessa

Oppilashuolto-

henkilöstön konsultointi 

mahdollisimman 

matalalla kynnyksellä.

Tilannetta seurataan 

jatkuvasti. 

Lastensuojeluilmoitus 

harkittava.

Sosiaalihuoltolain 

mukainen 

yhteydenotto 

harkittava. 

Tehdään 

perusteellinen 

kartoitus poissaolojen 

syistä ja kokonais-

tilanteesta. 

Kartoituksen osana 

voidaan käyttää esim. 

koulupoissaolokyselyä 

(SRAS-R). 

Yhteisöllisen 
opiskeluhuollon 
keinoin lisätään 
oppilaiden 
osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä.

Sujuva yhteistyö 
kodin ja koulun 
välillä. 

Oppilaiden läsnäoloa 
koulussa seurataan 
systemaattisesti ja 
jatkuvasti.

Huoli puheeksi

Ennaltaehkäisevä toiminta

Yli 30 h

Yli 50 h

Yli 70 h



Tärkeimmät aikataulut

 Syyslukukausi 11.8.2022 – 22.12.2022

 Koulupäivä la 1.10.2022 ja vastaava vapaapäivä 19.5.2023.

Syysloma ma 17.10. – pe 21.10.2022 eli viikko 42

 Kevätlukukausi 9.1.2023 – la 3.6.2023

Talviloma ma 20.2.2023 – pe 24.2.2023 eli viikko 8
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