Alkuperäiset kysymykset ja niiden pisteytys

Osasummat

SITOUTUMINEN

Kirjaaminen
opetussuunnitelmaan

Kirjaaminen
vuosikertomukseen

Onko koulunne opetussuunnitelmassa
kuvattu, miten oppilaiden ja huoltajien
osallistumis‐ ja
vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan?

Oliko viime lukuvuoden
vuosikertomuksessa tietoja
oppilashuollon toiminnasta?

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Oppilaiden osallistumis‐ ja
vaikuttamismahdollisuudet
Huoltajien osallistumis‐ ja
vaikuttamismahdollisuudet

Teemapäivien/ ‐viikkojen
järjestäminen
Onko koulussanne järjestetty terveyttä
käsitteleviä teemapäiviä tai ‐viikkoja
lukuvuonna 2008–2009?

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Teemapäivä/Teemaviikko

Osasummat

JOHTAMINEN

Oppilashuoltoryhmän
kokoontuminen
Kuinka usein oppilashuoltoryhmä
keskimäärin kokoontui lukuvuoden
2008–2009 aikana?

Oppilashuoltoryhmän ajankäyttö

Miten suuren osuuden
kokonaistyöpanoksestaan
oppilashuoltoryhmä käytti lukuvuoden
2008–2009 aikana seuraaviin tehtäviin?

Poissaolojen seuranta

Oppilaiden poissaolotuntien määrä
koulussanne lukuvuoden 2008–2009
aikana.

Alkuperäiset kysymykset ja niiden pisteytys

‐ Ei ole oppilashuoltoryhmää=0

‐ Harvemmin kuin kerran
kuukaudessa=50
‐ Noin kerran kuukaudessa/Noin kerran
kahdessa viikossa/Noin kerran
viikossa=100

‐ Ei tietoa/Ei lainkaan=0
‐ Alle 10 %/Noin 10–25 %=50
‐ Noin 25–45 %/Noin puolet/Noin 55–75
%/Yli 75 %=100

Yleiset kouluyhteisön hyvinvointiin ja
opetuksen tukeen liittyvät kysymykset
Oppilashuoltoryhmän oman toiminnan
arviointi ja kehittäminen

‐ Ei tiedossa=0
‐ On tiedossa=100

Poissaolot yhteensä

Työolotarkastus

Milloin viimeksi koulussanne on
toteutettu kouluterveydenhuollon
laatusuosituksen ja asetuksen 380/2009
tarkoittama oppimisympäristön
terveyden ja turvallisuuden arviointi?
‐ Ei tietoa=0
‐ Ei koskaan/2006 tai aikaisemmin/
2007/2008/2009=100

Osasummat

SEURANTA JA TARVEANALYYSI

Koulu‐
kiusaamisen
seuranta
Seurataanko
koulussanne
suunnitelmallisesti
koulukiusaamisen
yleisyyttä?

Alkuperäiset kysymykset ja niiden pisteytys

‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Toistuvilla
oppilaskyselyillä

Häiriöiden ja
ongelma‐
tilanteiden
seuranta

Tupakoinnin ja
päihteiden‐
käytön seuranta

Esiintyikö seuraavia
häiriöitä tai
ongelmatilanteita
koulussanne lukuvuoden
2008–2009 aikana?

Esiintyikö koulussanne
tupakointia tai
päihteiden käyttöä
lukuvuoden 2008–2009
aikana?

‐ Ei tietoa/Esiintyi, ei
kirjattu=0
‐ Esiintyi ja yksittäiset
tapaukset kirjattiin=50
‐ Ei esiintynyt/Esiintyi,
kirjattiin ja
lukumäärätiedosta
tehtiin koulukohtainen
tilastoyhteenveto=100

‐ Ei tietoa/Esiintyi, ei
kirjattu=0
‐ Esiintyi ja yksittäiset
tapaukset kirjattiin=50
‐ Ei esiintynyt/Esiintyi,
kirjattiin ja
lukumäärätiedosta
tehtiin koulukohtainen
tilastoyhteenveto=100

Kurinpito‐
toimien ja
ojentamisen
seuranta
Kuinka moneen
oppilaaseen ja kuinka
monta kertaa yhteensä
koulussanne käytettiin
seuraavia ojentamiseen
ja kurinpitoon liittyviä
toimenpiteitä
lukuvuoden 2008–2009
aikana?
‐ Ei tietoa=0
‐ Ei lainkaan/On
tiedossa=100

Tapaturmien
seuranta

Seurataanko
koulussanne
suunnitelmallisesti
koulutapaturmien
lukumäärää?
‐ Ei=0
‐ Kyllä=100

Koulussa/koulualueella

Koulumatkalla

Yhteenvedot
terveys‐
tarkastuksista
Sisältyykö laajaan
terveystarkastukseen
seuraavia toimintoja?
‐ Ei tietoa/Ei lainkaan/
Satunnaisesti=0
‐
Suunnitelmallisesti=100

Terveystarkastuksista
tehdään
LUOKKAyhteisön
terveydentilaa kuvaavia
yhteenvetoja

Oppituntien häirintä
Kouluterveydenhuollon
tarkastuksissa

Oppilaiden välinen
kiusaaminen
Oppilaiden välinen
fyysinen väkivalta
Ilkivalta

Oppilaan, huoltajan/
huoltajien ja opettajan
välisissä keskusteluissa

Kirjaamalla ja
tilastoimalla kaikki
havaitut tapaukset

Tupakointia kouluaikana

Alkoholin käyttö /
oppilas päihtyneenä
koulussa

Jälki‐istuntoa korvaava
menettely
Luokkahuoneesta
poistaminen

Varkaudet, näpistelyt
Oppilas uhannut
väkivallalla opettajaa
Oppilas vahingoittanut
opettajaa
Opettaja kiusannut
oppilasta/oppilaita
Oppilaiden välinen
sukupuolinen häirintä
Aseella uhkaaminen/
vahingoittaminen
koulussa
Hyökkäävästi/
häiritsevästi käyttäytyvä
ulkopuolinen henkilö
koulussa
Pommiuhkaus tai
vastaavanlaisia uhkauksia

Huumeiden
käyttöepäily/tarjonta
koulussa

Jälki‐istunto
Kirjallinen varoitus
Määräaikainen
erottaminen
Opetukseen
osallistumisen
epääminen

Oppilaan siirtyessä
opetuspisteestä toiseen

Montako
terveydenhoitajan,
lääkärin tai
hammaslääkärin hoitoa
vaatinutta tapaturmaa
koulussanne oli
lukuvuoden 2008–2009
aikana?
Ei tietoa=0
On tiedossa=100

Terveydenhoitaja

Terveystarkastuksista
tehdään KOULUyhteisön
terveydentilaa kuvaavia
yhteenvetoja

Erityispalveluihin
ohjaamisen
seuranta
Onko koulustanne ohjattu
oppilaita lukuvuoden
2008–2009 aikana
seuraaviin palveluihin?
‐ Ei tietoa/On ohjattu,
lukumäärä puuttuu=0
‐ Ei ole ohjattu/On
ohjattu, lukumäärä
ilmoitettu=100

Lasten‐ ja
nuorisopsykiatria

Kasvatus‐ ja perheneuvola

Lastensuojelun tukitoimet
Tehty
lastensuojeluilmoitus
A‐klinikan Nuorisoasema
tai muu päihdepalvelu
Nuorisotoimen
tukipalvelut
Kolmannen sektorin
palvelut

Lääkäri
Muu erityispalvelu
Hammaslääkäri
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Osasummat

VOIMAVARAT

Kouluterveyden
hoitajamitoitus

Koululääkäri
mitoitus

Koulun
psykologi‐
mitoitus

Oliko koulunne
käytettävissä
lukuvuonna
2008–2009
seuraavien
ammattihenkilöi
den palveluja ja/
tai toimintaa?

Oliko koulunne
käytettävissä
lukuvuonna
2008–2009
seuraavien
ammattihenkil
öiden
palveluja ja/tai
toimintaa?

Oliko koulunne
käytettävissä
lukuvuonna
2008–2009
seuraavien
ammattihenkil
öiden
palveluja ja/tai
toimintaa?

Työpanos/100
oppilasta

Työpanos/100
oppilasta

Työpanos/100
oppilasta

Koulu‐
terveyden‐
hoitaja
‐ alle 3 tuntia
viikossa=0
‐ 3–3,99 h/vko=25
‐ 4–4,79 h/vko=50
‐ 4,8–5,99 h/
vko=75
‐ 6 h/vko tai
enemmän=100

Koulun
sosiaalityön
henkilöstö‐
mitoitus

Koulunkäynti‐
avustajien/‐
ohjaajien
henkilöstö‐
mitoitus

Oliko koulunne
käytettävissä
lukuvuonna
2008–2009
seuraavien
ammattihenkilöid
en palveluja ja/tai
toimintaa?

Oliko koulunne
käytettävissä
lukuvuonna
2008–2009
seuraavien
ammattihenkilöid
en palveluja ja/tai
toimintaa?

Työpanos/100
oppilasta

Työpanos/100
oppilasta

Tukiopetuksen
resursointi

Osa‐aikaisen
erityisopetuksen
resursointi

Kuinka monta
tuntia viikossa
tukiopetusta/osa‐
aikaista
erityisopetusta on
käytettävissänne
lukuvuonna
2008–2009?
Merkitkää luku.

Kuinka monta
tuntia viikossa
tukiopetusta/osa‐
aikaista
erityisopetusta on
käytettävissänne
lukuvuonna 2008–
2009? Merkitkää
luku.

Resursoitu
tuntimäärä/100
oppilasta

Resursoitu
tuntimäärä/100
oppilasta

Koululääkäri
‐ 0,85 tuntia
viikossa tai
vähemmän=0
‐ 0,86–1,14 h/
vko=25
‐ 1,15–1,37 h/
vko=50
‐ 1,38–1,7 h/
vko=75
‐ 1,71 h/vko tai
enemmän=100

Koulu‐
psykologi/
psykologi
‐ ei lainkaan=0
‐ 0,01–0,29 h/
vko=25
‐ 0,3–0,79 h/
vko=50
‐ 0,8–2,19 h/
vko=75
‐ 2,2 h/vko tai
enemmän=
100

Koulukuraattori/
sosiaali‐
työntekijä
‐ ei lainkaan=0
‐ 0,01–0,69 h/
vko=25
‐ 0,7–1,99 h/vko=50
‐ 2–4,49 h/vko=75
‐ 4,5 h/vko tai
enemmän=100

Koulunkäynti‐
avustaja/‐ohjaaja
‐ alle 10 tuntia
viikossa=0
‐ 10–24,9 h/vko=25
‐ 25–49,9 h/vko=50
‐ 50–74,9 h/vko=75
‐ 75 h/vko tai
enemmän=100

Tukiopetusta,
resursoitu
tuntimäärä
‐ alle 1,5 tuntia
viikossa=0
‐ 1,5–2,49 h/vko=25
‐ 2,5–3,49 h/vko50
‐ 3,5–4,9 h/vko=75
‐ 5 h/vko tai
enemmän=100

Osa‐aikaista
erityisopetusta,
resursoitu
tuntimäärä
‐ alle 7 tuntia
viikossa=0
‐ 7–8,9 h/vko=25
‐ 9–10,9 h/vko=50
‐ 11–14,9 h/vko=75
‐ 15 h/vko tai
enemmän=100

Opettaja‐
mitoitus

Koulussa
työskentelevien
aikuisten määrä
20.9.
laskentapäivän
mukaan.
Merkitkää luku.
Lukumäärä 2008
/100 oppilasta
Opettajat (väh. 10
h/vko)
vl 1.–6. koulut
‐ alle 5,8=0
‐ 5,8–6,3=25
‐ 6,4–7,0=50
‐ 7,1–8,1=75
‐ 8,2 tai
enemmän=100
Opettajat (väh. 10
h/vko)
vuosiluokkien
7.–9. koulut
‐ alle 8,4=0
‐ 8,4–9,1=25
9,2–10,1=50
10,2–11,5=75
11,6 tai
enemmän=100
Opettajat (väh. 10
h/vko)
muut vl rakenteet
‐ alle 7,4=0
‐ 7,4–8,1=25
‐ 8,2–9,0=50
‐ 9,1–10,4=75
‐ 10,5 tai
enemmän=100

Opetusryhmäkoko

Perusopetuksen
opetusryhmien
maksimikoko
2008 (POP‐
ohjelma)

Kouluruokailu

Toiminnoittaiset
käyttökustannuk
set:
Oppilasruokailu
2009 (WERA)
Kouluruokailun
kustannukset
Euroa/lautanen

Vuosiluokilla 1.-6.
- 31-36=0
- 29-30=25
- 27-28=50
- 24-26=75
- 7-23=100

Vuosiluokilla 7.-9.

- 31-36=0
- 29-30=25
- 27-28=50
- 24-26=75
- 7-23=100

‐ 1,5‐2,39=0
‐ 2,4‐2,69=25
‐ 2,7‐2,99=50
‐ 3,0‐3,39=75
‐ 3,4‐8,1=100
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Osasummat

YHTEISET KÄYTÄNNÖT

Tupakoinnin ja
päihteiden käytön
ehkäisy

Tapaturmien ja
onnettomuuksien
ehkäisy

Mielenterveyden
hoitaminen

Oppilashuolto‐
ryhmäkäsittely

Oliko koulussanne lukuvuonna
2008–2009 suunnitelma
seuraavien ongelma‐ ja
kriisitilanteiden
ehkäisemiseksi,
havaitsemiseksi tai
hoitamiseksi?

Oliko koulussanne
lukuvuonna 2008–2009
suunnitelma seuraavien
ongelma‐ ja kriisitilanteiden
ehkäisemiseksi,
havaitsemiseksi tai
hoitamiseksi?

Oliko koulussanne
lukuvuonna 2008–2009
suunnitelma seuraavien
ongelma‐ ja kriisitilanteiden
ehkäisemiseksi,
havaitsemiseksi tai
hoitamiseksi?

Kun käsitellään yksittäistä
oppilasta koskevaa asiaa
oppilashuoltoryhmässä,
miten tämä kirjataan?

‐ Ei suunnitelmaa, toimitaan
tilanteen ja harkinnan
mukaan=0
‐ Ei, mutta kirjattu vakiintunut
käytäntö=67
‐ Kyllä, osana koulun
opetussuunnitelmaa=100

‐ Ei suunnitelmaa, toimitaan
tilanteen ja harkinnan
mukaan=0
‐ Ei, mutta kirjattu vakiintunut
käytäntö=67
‐ Kyllä, osana koulun
opetussuunnitelmaa=100

‐ Ei suunnitelmaa, toimitaan
tilanteen ja harkinnan
mukaan=0
‐ Ei, mutta kirjattu
vakiintunut käytäntö=67
‐ Kyllä, osana koulun
opetussuunnitelmaa=100

‐ Ei suunnitelmaa, toimitaan
tilanteen ja harkinnan
mukaan=0
‐ Ei, mutta kirjattu
vakiintunut käytäntö=67
‐ Kyllä, osana koulun
opetussuunnitelmaa=100

‐ Ei tietoa/Ei=0
‐ Kyllä=100

Kiusaaminen

Poissaolojen seuranta

Tapaturmat

Mielenterveys

Häirinnän ja
väkivallan ehkäisy

Kiusaamistapausten
käsittely

Poissaolojen
seuranta

Oliko koulussanne
lukuvuonna 2008–2009
suunnitelma seuraavien
ongelma‐ ja kriisitilanteiden
ehkäisemiseksi,
havaitsemiseksi tai
hoitamiseksi?

Oliko koulussanne lukuvuonna
2008–2009 suunnitelma
seuraavien ongelma‐ ja
kriisitilanteiden
ehkäisemiseksi,
havaitsemiseksi tai
hoitamiseksi?

Oliko koulussanne lukuvuonna
2008–2009 suunnitelma
seuraavien ongelma‐ ja
kriisitilanteiden
ehkäisemiseksi,
havaitsemiseksi tai
hoitamiseksi?

‐ Ei suunnitelmaa, toimitaan
tilanteen ja harkinnan
mukaan=0
‐ Ei, mutta kirjattu
vakiintunut käytäntö=67
‐ Kyllä, osana koulun
opetussuunnitelmaa=100

‐ Ei suunnitelmaa, toimitaan
tilanteen ja harkinnan
mukaan=0
‐ Ei, mutta kirjattu vakiintunut
käytäntö=67
‐ Kyllä, osana koulun
opetussuunnitelmaa=100

Tupakointi

Häirintä

Päihteet

Väkivalta

Onko koulussanne yhteisesti
sovittu käytäntö tai
menettelytapa
kiusaamistilanteiden
käsittelemiseksi?
‐ Ei yhteistä käytäntöä,
opettajat toimivat parhaaksi
katsomallaan tavalla=0
‐ On tietyt yhteiset
periaatteet, mutta ei
varsinaista kirjallista
toimintamallia=50
‐ On opetussuunnitelmaan
kirjattu käytäntö, jonka
mukaan kaikki toimivat/On
muuten kirjattu yhteinen
käytäntö, jonka mukaan kaikki
toimivat=100

Milloin huoltajan tulee
ilmoittaa koululle oppilaan
poissaolosta?
‐ Ei ole yhteistä
toimintamallia/Ei lainkaan=0
‐ Heti aamulla koulupäivän
alkaessa/Samana päivänä/
Kahden päivän kuluessa/
Myöhemmin=1
Milloin luvattomista
poissaoloista ilmoitetaan
oppilaan huoltajalle?
‐ Ei ole yhteistä
toimintamallia/Ei lainkaan=0
‐ Heti, kun selviää, että
kyseessä on luvaton poissaolo/
Samana päivänä/Kahden
päivän kuluessa/
Myöhemmin=100

Onnettomuudet
Kuolemantapaukset

Kirjataan opetuksen
järjestäjän ylläpitämään
rekisteriin / On sovittu
yhteiset käytännöt
kirjaamisesta, mutta ei
edellä mainittuun
rekisteriin

Osasummat

OSALLISUUS

Oppilaan, huoltajan ja
opettajan väliset keskustelut

Alkuperäiset kysymykset ja niiden pisteytys

Miten olette järjestäneet oppilaan,
huoltajan/huoltajien ja opettajan väliset
keskustelut?
‐ Tarpeen mukaan tilanteeseen
soveltuvalla tavalla=0
‐ Säännöllisesti, kukin opettaja toteuttaa
tilanteeseen soveltuvalla tavalla=67
‐ Säännöllisesti ja yhteisesti sovittujen
periaatteiden mukaisesti=100

Vanhempainyhdistys‐ ja
tukioppilastoiminta
Onko koulussanne
‐ Ei=0
‐ Kyllä, toimii satunnaisesti=67
‐ Kyllä, toimii säännöllisesti=100

Vanhempainyhdistys tai vastaava?

Johtokunta, jossa huoltajien edustajia?

Kummioppilas‐, tukioppilas‐ ja/tai tutor‐
toimintaa

Huoltajien
vaikutusmahdollisuudet

Oppilaiden
vaikutusmahdollisuudet

Minkä tyyppisissä asioissa huoltajat ovat
olleet osallisina?

Minkä tyyppisissä asioissa oppilaat ovat
olleet osallisina?

Ei=0
Kyllä=100

Ei=0
Kyllä=100

Koulun tilojen ja piha‐alueiden suunnittelu

Koulun tilojen ja piha‐alueiden suunnittelu

Järjestyssääntöjen laatiminen

Järjestyssääntöjen laatiminen

Opetussuunnitelman laatiminen ja
päivittäminen

Opetussuunnitelman laatiminen ja
päivittäminen

Koulun vuosittaisen suunnitelman laatiminen

Koulun vuosittaisen suunnitelman laatiminen

Oppilashuollon toimintamallien kehittäminen

Oppilashuollon toimintamallien kehittäminen

Koulun toiminnan arviointi

Koulun toiminnan arviointi

Lomien sijoittuminen

Lomien sijoittuminen

Oppituntien sijoittuminen

Oppituntien sijoittuminen

Koulupäivien alkamisajankohta

Koulupäivien alkamisajankohta

Koejärjestelyistä päättäminen

Koejärjestelyistä päättäminen

Kouluruokailun järjestäminen

Kouluruokailun järjestäminen

Koulun teemapäivät, juhlat, retket, leirikoulut

Koulun teemapäivät, juhlat, retket, leirikoulut

