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Koulumme toimii Oulun mittakaavassa sosioekonomisesti haastavalla alueella, ja tämän vuoksi olemme olleet perhekeskeisen 
työskentelymallin pioneereja Oulussa. Tämä lähti tarpeesta, huoli lasten hyvinvoinnista ja alueella näkyvistä turvallisuuteen
liittyvistä erityispiirteistä:

Kulttuurinen moninaisuus:

o Oulun alueen vahvat uskonnolliset yhteisöt ja vaikenemisen kulttuuri
o hyvin heterogeeninen kantaväestön asukaspohja
o suuri uudisasutuskeskittymä ja paljon kaupungin vuokra-asuntoja
o juurettomuus ja muuttoliike
o leimaa-antavana eroperheet, uusioperheet sekä vanhemmuuden haasteet
o vähemmistökulttuurien arvot
o maahanmuuttajaväestön kasvukeskus
o eri kulttuurien ihmiskäsitykset, kasvatuskäsitykset ja arvopohjat

 hanketoiminta esim. Esko
 Lapset puheeksi –menetelmä 
 koulun ja hyvinvointipalvelujen sekä kolmannen sektorin yhteistyö
 Koulutuksellisen tasa-arvon hankerahoitukset 
 LAPE-hanke ja perhekeskukset Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla

 Majakka- verkosto Hyvinvointikoulu

HYVINVOINTIKOULU taustaa



MISSIO

Peruskoulu on resilienssituottamo lapsille ja nuorille. Hyvä 
toimintakulttuuri, pedagogiset käytänteet ja 
hyvinvointia tukevat toimintamallit tuottavat henkisesti 
vahvoja, toimintakykyisiä, itseään ja toisia arvostavia lapsia ja 
nuoria suomalaiseen yhteiskuntaan ja ympäröivään maailmaan. 
 
LAPSI ON TOIMINTAVALMIS, SIETÄÄ JA PALAUTUU 
HAASTEISTA JA SUHTAUTUU POSITIIVISESTI ELÄMÄÄN JA 
TULEVAISUUTEEN => HYVÄ RESILIENSSI 
 
Jokaisen koulun aikuisen tehtävä on toimia niin, että se tukee 
lapsen resilienssin kasvua ja aktiivisesti omassa työssään 
vahvistaa opetusmenetelmillään ja vuorovaikutustavoillaan 
lapsen/nuoren hyvinvointia ja voimaantumista.

HYVINVOINTIKOULU



VISIO
•Merikosken koulu on ”Oulun tavallisin koulu” 
”Tavallinen” merkityksessä toiminta- ja käytöstavat 
( actions, manners and etiquette) 

ei merkityksessä arkipäivänen (ordinary) 
• Koulussa kohdataan kaikki ihmiset kunnioittavasti ja lapsilla ja 
nuorilla on mahdollisuus harjoitella valmiuksia ja omaksua 
toimintatapoja oman oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi 
yhdessä toisten kanssa.



Rehtorin tehtävänä

• Yhteisöllisen oppilashuollon organisointi ja vastuunjako
• Tekoja, joita koulussa yhdessä tehdään oppilaiden hyvinvoinnin, 

terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi

• Hyvinvointikoulun vuosikello oppilashuollon yhteistyönä
• Opettajien TVA:n kohdentaminen myös hyvinvointityöhön
• Lapset puheeksi –koulutus kaikille opettajille (kaupungin päätös)

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/perheet/toimiva-lapsi-ja-perhe-tyo/lapset-puheeksi-menetelma/

• Oppilaiden kehityskeskustelujen painotus sekä oppimiseen että 
hyvinvointiin

• Kehityskeskustelujen dokumentointi
• Hyvinvointiteemojen mukainen henkilöstökoulutus
• Toimeksianto : Sisältöjen systemaattisuus ja niiden dokumentointi
• Kyselyiden organisointi sekä tulosten käsittely koko työyhteisössä



Yhteisöllisen oppilashuollon vuosikello
ALAKOULU
Kolmansien luokkien ryhmäytykset:
Kaveritaidot
Tunnetaidot
Turvataidot

kohdennetut ryhmät ja luokkainterventiot ja kyselyt
ART®
FRIENDS®
Kaverikerhot
Teematunnit
Kouluterveyskysely ja 
Kokemuksellisen hyvinvointitiedon kysely



Yhteisöllisen oppilashuollon vuosikello
YLÄKOULU
• Seiskojen ryhmäytykset
• Luokkakohtaiset konsultaatioaikataulut
• Hyvinvointiteemat jaksoittain sekä opetustilanteiden 

aikataulut ja vastuunjaon yhteisöllisen oppilashuollon 
henkilöstölle

• Materiaalit jaksonvaihtotunneille luokanvalvojien käyttöön
• Tarvittavat luokkainterventiot

kohdennetut ryhmät ja kyselyt
ART®
Kutsukerhot
Poikien talo ja Tyttöjen talo yhteistyö
Kouluterveyskysely ja Kokemuksellisen hyvinvointitiedon kysely





Tukioppilaat
Pikkuparlamentti ja Oppilaskunta
Kokemuksellisen hyvinvointitiedon työryhmät
Verso-toiminta
Vanhempaintoimikunnat 

Oppilaiden oma  ja huoltajien osallisuus



Kaupungin painotukset  L3 ja L7
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluissa tehdään kehittämistyötä hyvän ja turvallisen koulupäivän 
takaamiseksi. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden turvallisuusjohtamisen tiimi koordinoi koulujen 
turvallisuusjohtamista. Tiimi tekee yhteistyötä palo- ja pelastusviranomaisten ja poliisin kanssa. 
Tiimin tehtäviin kuuluu järjestää säännöllistä turvallisuusjohtamisen koulutusta.

Tavoitteena ovat terveelliset ja turvalliset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset olosuhteet kouluilla. 
Yhteistyötä tehdään kaupungin tasolla turvallisuudesta vastaavien toimijoiden kanssa. Toimintaan 
sisältyy jatkuva seuranta ja nopea tilanteisiin reagointi.

Jokaisella koululla toimii turvallisuustiimi tai pienillä kouluilla työsuojelupari. 

Vuosisuunnittelussa L3 ja L7 toteutus tulee avata osana oppiaineita ja/ tai monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia.

OPS 2016



https://www.ouka.fi/documents/1127018/16656996/Kiusaamisen+ehkaisemisen+suunnitelma.pdf/585942de-06e4-4b47-bbf6-b11496fb3c24

OULUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN, PERUSOPETUKSEN 
JA ALUEELLISEN NUORISOTYÖN SUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN 
KIUSAAMISEN JA HÄIRINNÄN EHKÄISEMISEKSI 
JA SIIHEN PUUTTUMISEKSI ¨(2020)



Rehtorin tehtävät

- Henkilöstön perehdytys opetuksenjärjestäjän suunnitelmaan ja toimintamallien tuntemus sekä 
yhdenmukaisuus

- Koulun johtamis- ja TIIMIorganisaation hyödyntäminen
- YS ajan osoittaminen toiminnalle ja toiminnan arviointi lukuvuosittain
- Koulukohtainen kiusaamiseen ja häirintään liittyvän  kyselyn organoisointi oppilaille 

- Kiusaamisen ja häirinnän ilmenemisen dokumentointi 2 kertaa lukuvuodessa
- Arkistointi ja säilytys
- Kiusaamis- ja häirintätilanteiden selvittelyn systemaattinen dokumentointi
- Huoltajien mukaanotto tilanteiden selvittelyyn, ellei lapsen turvallisuus vaarannu
- Koulupoliisin mukaanotto matalalla kynnyksellä
- Henkilöstön perehdyttäminen oppilashuollon palveluihin ja niihin ohjaamiseen 
- Lastensuojelukoulutusten organisointi sekä ohjeistus viranomaisyhteistyöhön



Turvallinen OULU

• Oulun kaupungissa tuli ilmi 2018 laaja alaikäisiin tyttöihin kohdistunut 
seksuaalirikosten sarja.

• Oululle luvattiin ministeriöstä rahaa seksuaalirikoksia ehkäiseviin toimiin.
• Koko kaupungin tasolle tuotettiin palveluja, koulutusta ja materiaaleja.
• Koulut, joissa oli rikoksien uhreja tai tekijöiden lähiomaisia, kohdistettiin lisäksi 

hankkeen kautta tuki-interventioita.



Turvallinen OULU
Turvallinen Oulu -hankkeen (2019 - 2021) päätavoitteena on ennalta ehkäistä alaikäisiin kohdistuvia 
seksuaalirikoksia Oulussa.

Tavoitteena  on:
• Vähentää seksuaalirikoksia ja seksuaalista häirintää ja sen uhkaa 
• Vahvistaa lasten ja nuorten aktiivista roolia yhteisön jäseninä 
• Tukea perheitä ja lisätä tietoa seksuaalirikosten ehkäisemiseksi  
• Vahvistaa lasten, nuorten ja vanhempien media- ja turvataitoja  
• Vahvistaa maahanmuuttajien yhteisöön integroitumista
• Ennaltaehkäistä uusintarikollisuutta sekä kuntouttaa nuoria rikoksentekijöitä

Seitsemän osa-aluetta
• Toimenpide 1: Lasten ja nuorten turvataitokasvatuksen edistäminen 
• Toimenpide 2: Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seksuaalirikosten ehkäisemiseksi  
• Toimenpide 3: Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen 
• Toimenpide 4: Monialainen toimintamalli nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla 
• Toimenpide 5: Nuorten itsetunnon vahvistaminen ─ tarinoita Oulusta 
• Toimenpide 6: Kotouttamisen tehostaminen
• Toimenpide 7: Nuorten rikoksentekijöiden kuntoutus
•



Turvallinen OULU ja HYVINVOINTIKOULU

Rehtorin rooli:
• Yhteistyössä Oulun sivistys ja kulttuuripalvelujen TURJO-tiimin ja Turvallinen OULU hankkeen kanssa 

suunniteltuna koulutuksia ja toimintamalleja henkilöstölle.
• Turvataitovastaava jokaiselle koululle syksystä 2021 alkaen, josta TVA korvaus.
• Turvataitovuosikellot koulukohtaisina tai alueellisina

• Alakoulu 
• Yläkoulu 
Yhdistetty olemassa oleviin yhteisöllisen oppilashuollon kanssa laadittuihin hyvinvoinnin 
vuosikelloihin 

• Alakoulussa monialainen oppimiskokonaisuus ja kuukausiteemat 
• Yläkoulussa kartoitettu, mitkä turvallisuuskasvatuksen teemoista on jo ryhmäytyksissä, monialaisissa 

oppimiskokonaisuuksissa tai oppiaineiden sisällä ja muista omat teematunnit
• Yhteisenä materiaalina Turvallinen Oulu hankkeen turvataitokasvatus materiaalit ja sivustot 
Turvallinen Oulu Materiaalit - Kehittämishankkeet - Oulun kaupunki (ouka.fi)

• Turvataitokasvatuksen dokumentointi, Qridin hyödyntäminen

• Someturva -pilotointi https://www.someturva.fi/



Rehtorin rooli

• Koulun toimintakulttuurin vahvistaminen ja painotukset, esimerkiksi TIIMI-rakenteella
• Vastuuroolien selkeyttäminen ja TVA:n kohdentaminen
• Vuosisuunnittelu ja vuosikellot
• Yhteisöllisen oppilashuollon organisointi ja työnjako
• Henkilöstön koulutukset
• Henkilöstön puheeksi ottamisen taitojen vahvistaminen
• Hyvinvoinnin ja turvallisuuden teemojen systemaattinen opettaminen ja asioiden esilläpito
• Kyselyjen organisointi ja tulosten hyödyntäminen
• Alueellinen yhteistyö
• Huoltajien ja oppilaiden osallisuuden varmistaminen
• Tiedottaminen
• Yhteistoiminnan vahvistaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa, mahdollistaminen ja työajan osoittaminen



• Mervi Karjalainen, Merikosken koulu 
mervi.karjalainen@ouka.fi

KIITOS MIELENKIINNOSTASI!


