Oulun normaalikoulu perusopetus 7-9
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja
häirinnältä

Koulukiusaaminen
-

tahallista ja toistuvaa oppilaaseen kohdistuvaa negatiivista toimintaa

-

koulun aikuisilla on velvollisuus puuttua välittömästi kiusaamiseen

-

lievissä tapauksissa luokanvalvoja voi käsitellä asiaa yksilö- ja luokkatasolla.

-

vakavammissa tapauksissa opettaja ohjaa tapauksen KiVa-tiimille (koulukuraattori + 7.lk luokanvalvojat)

-

lisätukea tarvitsevan oppilaan voi ohjata koulukuraattorille.

-

luokanvalvoja tai koulukuraattori on yhteydessä kotiin kiusaamiseen liittyen

-

Pitkään jatkuva ja vakava kiusaaminen kuuluu lastensuojelulle ja poliisille, joille rehtori tai muu asiaa
hoitanut työntekijä tai oppilaan vanhempi ilmoittaa

-

kiusaamisen vastaisen työn vaiheet


ongelman ennaltaehkäisy ja myöntäminen todeksi (sellaista koulua ei olekaan, jossa
kiusaamista ei esiinny)



sitoutuminen ehdottomaan päätökseen, ettei kiusaamista hyväksytä



selvitys/tutkimus kyselyillä aika ajoin



todettuun kiusaamiseen puuttumisen menetelmien valinta



varsinaiset toimenpiteet



seuranta

Työpaikkakiusaaminen
- koko työyhteisöllä on vastuu hyvästä työilmapiiristä ja velvollisuus huomatessaan puuttua
työpaikkakiusaamiseen
-

työpaikkakiusaamistilanteissa apua voi hakea rehtoreilta (Kari Kumpulainen, Eija Kumpulainen, Pasi
Hieta), normaalikoulun luottamusmieheltä (Erkki Pekkala), työsuojeluasiamieheltä (Eero Hietapelto) tai
-valtuutetulta sekä työterveyspalveluista

Väkivaltatilanteet ja –uhkailut
- oppilas tai henkilökuntaan kuuluva voi joutua oppilaan tai hänen huoltajansa väkivallan tai uhan
kohteeksi
-

lievissä tapauksissa asia hoidetaan koulun sisäisenä asiana rehtorin ohjaamana

-

asiasta tiedotetaan asianosaisten oppilaiden vanhempia

-

vakavissa tapauksissa (vamman tuottamus tai vakava uhkaus) rehtori on yhteydessä poliisiin ja asiaa
koululla hoitanut henkilö lastensuojeluun

-

opettaja voi ohjata oppilaan jatkossa tarvittaessa koulukuraattorille

-

henkilökuntaan kuuluva voi hakea apua työterveyspalveluista

Raiskaus
- Raiskaus on koulussa käsiteltävä kriisi vain, jos

-



raiskaus tapahtuu koulualueella



raiskauksen uhri tai hänen läheisensä (perhe, ystävät) pyytävät apua



huhut ja myytit leviävät laajasti ja ovat vahingollisia



oppilaat näkevät poliisin tai sairaankuljetuksen toimivan

Raiskaus pyritään hoitamaan koulussa mahdollisimman vähällä väellä ja erityisen hienotunteisesti.
Uhrin henkilöllisyyttä suojellaan ja salassapito on EHDOTONTA.

-

Jos raiskaus tapahtuu koulualueella, ilmoitetaan siitä välittömästi poliisille sekä
kouluterveydenhoitajalle / koulukuraattorille ja rehtorille

-

Kriisiryhmä valitsee keskuudestaan uhrille läheisimmän jäsenen keskustelemaan hänen kanssaan siitä,
millaista apua hän ja hänen läheisensä haluavat ja tarvitsevat

-

Järjestetään koulussa tila kriisiapua tarvitseville ja heidän kanssaan työskentelevälle kriisiryhmän
jäsenelle sekä järjestetään heille mahdollisuus olla pois oppitunneilta kriisiavun saamiseksi

-

Uhrin kanssa toiminut kriisiryhmän jäsen hoitaa koulun ulkopuolisiin palveluihin ja hoitoon ohjaamisen
(sairaala, terapia tms.) sekä alle 16-vuotiaan ollessa kyseessä tekee lastensuojeluilmoituksen

-

Raiskauksen uhria voi opastaa olemaan itse yhteydessä Raiskauskriisikeskus Tukinaiseen:


maksuton kriisipäivystys 0800-97899 (ma-to klo 9-17 ja pe-su klo 17-24)



maksuton juristipäivystys 0800-97895



Tukinaisesta voivat auttajat itsekin konsultoida tarkempia ohjeita raiskauksen uhrin
kanssa toimimiseksi

Ulkopuolisen henkilön aiheuttama uhka koulussa tai lähialueella
- esim. alueella liikkuu huumeidenvälittäjä, häiriköitä tai muuten pelkoa herättäviä henkilöitä
-

kriisiryhmä arvioi tiedottamisen tarpeen ja laajuuden ja ohjeistaa luokanvalvojia. Ks luku 4.

-

rehtori ilmoittaa asiasta poliisille ja tarvittaessa muille viranomaisille

-

opettaja voi ohjata oppilaan jatkossa tarvittaessa koulukuraattorille

-

henkilökuntaan kuuluva voi hakea apua työterveyspalveluista

Aseistetun tai aggressiivisen henkilön tunkeutuminen koulualueelle


Arvioi tilanne



Ilmoita paikalla olevalle, ensimmäisenä löytämällesi rehtorille / vararehtorille



Rehtori ohjeistaa suojautumisen sisälle. Ohjeet löytyvät myös koulun käytäviltä.



Rehtori soittaa 112



Virastomestari eristää epäillyn, jos mahdollista, sulkemalla ovia



Rehtori tai hänen määräämänsä henkilö toimittaa poliisille koulun ja koulualueen
pohjapiirustuksen, joka on saatavilla kansliassa ja vahtimestareiden kopissa



Koulun henkilökunta ei saa kierrellä rakennuksessa uhan aikana



Rehtori laatii raportin tilanteesta jälkeenpäin oppilaiden vanhemmille, lähialueen kouluille sekä
medialle



Mikäli kohtaat uhkaavan henkilön:
-

vältä sankariutta

-

älä uhkaa, pakota, kosketa tai korota ääntäsi

-

säilytä turvallinen välimatka

-

vältä nopeita tai yllättäviä liikkeitä

-

säilytä rauhallisuus

-

pyri poistumaan tilanteesta turvalliseen paikkaan

-

hälytä apua / ilmoita rehtorille

