Valtuustoaloite Etelä-Karjalan-malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi
kouluissa
Kunnanhallitus 08.03.2021 § 65

Valmistelija

Hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt 23.2.2021 valtuustoaloitteen
Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi
kouluissa.
Valtuustoaloitteessa todetaan, että Lapinlahden pitäisi olla maailman paras
kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on
sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa.
”Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja
löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista
vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä
vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.
Kiusaaminen kehittyy, ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden
hoitamisen on kehityttävä. Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista
osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun
toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa.”
Aloitteessa todetaan, että Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta
mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että
jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään
rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi
mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten
oikeusedustaja.
Aloitteen mukaan Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen
ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on
laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on
siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat
kiusaamiseen puuttumiseksi.
Etelä-Karjalan ohjeistus löytyy yksityiskohtaisemmin täältä:
https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=b1edcd6a-2ab0-40cb-b1da102a47f11dae
Aloitteessa esitetään, että Lapinlahdella laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden
viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan
puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset
toimintamallit.
Valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen
palvelulautakunnan valmisteltavaksi 31.5.2021 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti aloitteen palvelulautakunnan
valmisteltavaksi 31.5.2021 mennessä.

PALVLTK 27.04.2021 § 47

Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapilahti.fi
Lapinlahden sivistystoimi tekee kiinteää yhteistyötä Iisalmen Ankkuritiimin kanssa
lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi.
Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä
seuraavin toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen
käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun
tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen.
Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu sisäisen turvallisuuden lisääminen
moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto) ja jalkautumalla
nuorten pariin.
Lapinlahden kunta osallistuu ankkuritiimin toiminnan kehittämiseen ja
koordinointiin. Lapinahden kunta rahoittaa ankkuritiimin nuoriso-ohjaajan ja
sosiaalityöntekijän palveluita yhdessä muiden Ylä-Savon kuntien kanssa. Kaikki
lainvastaiset teot ohjataan koulusta ankkuritiimin käsittelyyn syksyllä 2020 sovitun
toimintamallin mukaisesti. Toimintamalli sovittiin Lapinlahden kunnan rehtoreiden
ja ankkuritiimin kanssa.
Rehtorin velvollisuus on viedä ankkuritiimin käsittelyyn asiat, joissa täyttyy
lainvastaisuus. Rehtori tai oppilashuollon henkilöstö voi ohjata myös asianosaista
tai asianosaisen huoltajaa tekemään ilmoitus ankkuritiimille.
Käytäntöjä parannetaan edelleen kevään 2021 aikana. Sivistysosastolla on
valmisteilla toimintamalli, johon kirjataan, miten oppilaan käytöstä tuetaan eri
tilanteissa ja miten tilanteisiin puututaan moniammatillisesti. Malli jalkautetaan
sivistysosaston työntekijöille sekä moniammatillisille yhteistyötahoille lukuvuoden
2021-2022 alussa.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta antaa kunnanhallitukselle edellä esitetyn selvityksen
kokoomuksen valtuustoaloitteeseen lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi
kouluissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Kunnanhallitus 31.05.2021 § 138
186/12.00.00/2021
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

