
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä 

Olemme Miinan koulussa sitoutuneet kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Puutumme 

kiusaamisen kaikissa sen muodoissa.  

Koulukiusaamisen määrittely: 

Koulukiusaamisesta on kysymys  silloin, kun sama oppilas (oppilaat) joutuu 

toistuvasti ja systemaattisesti toisen oppilaan (oppilaiden) negatiivisen toiminnan 

kohteeksi.  

Kiusaaminen voi olla fyysistä tai henkistä, negatiivista sosiaalista toimintaa, sanallista 

tai hiljaista kiusaamista. kiusattu / kiusatut ovat usein alistetussa asemassa 

kiusaamistilanteessa. 

Kiusaamista on se, että yhdelle ja samallle oppilaalle (oppilaille) aiheutetaan toistuvasti ja 

tahallisesti pahaa mieltä. 

Kiusaamista on toistuva : 

• tavaroiden piilottelu tai luvatta ottaminen 

• hakkaaminen, tyrkkiminen, potkiminen, nipistely, maahan kaataminen, 

kamppaaminen, tukasta vetäminen ja kaikki muu käsiksi käyminen eli fyysinen 

kiusaaminen (kiusaamiseksi luokitellaan myös väkivalta, joka naamioidaan 

urheiluksi tai leikiksi) 

• pilkkaaminen, haukkuminen, lällätys, ilkkuva matkiminen, toisen ulkomuodon tai 

tekemisten kommentoiminen, pilkallinen nauru 

• pelottelu, uhkailu, pettäminen, perättömien juttujen keksiminen 

• toisen yllyttäminen yhtä vastaan, yksin jättäminen tai leikeistä pois jättäminen ilman 

syytä, ilmeily, huokailu, merkitsevien silmäysten vaihtaminen jonkun kanssa, toisen 

kohteleminen kuin ilmaa eli hiljainen kiusaaminen 

• somessa / internetissä tapahtuva negatiivinen toiminta, jolla halutaan vahingoittaa 

toista 

Kiusaamisesta ei ole kysymys silloin, kun kaksi tasaväkistä oppilasta riitelee tai 

tappelee keskenään. Kiusaamista ei myöskään ole satunnainen, milloin keneenkin 

kohdistuva negatiivinen toiminta. Näihinkin tilanteisiin koulussa aina puututaan. 

 

 

 



Kiusaamisen ennaltaehkäisy: 

• Koko henkilökunta on sitoutunut kiusaamisen vastaiseen toimintaan. 

• Selvitetään oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle, mikä on 

koulukiusaamista. 

• Tiedotetaan kiusaamisen tunnistamisesta ja koulun toimintatavoista 

kiusaamistapausten käsittelyssä. 

• Kannustetaan oppilaita ja vanhempia kertomaan koulukiusaamisesta koulun 

henkilökunnalle. 

• Koulun säännöt käydään oppilaiden kanssa riittävän usein läpi. 

• Koulukiusaamista kartoitetaan määräajoin kirjallisilla kartoituksilla. 

• Koulukiusaamista käsitellään koulussa yhteisissä tilaisuuksissa (esim. 

päivänavauksissa, koulurauhan julistus). 

• Tuetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja toiminnallisilla tuokioilla. 

• Kummioppilastoiminta 

• Tukioppilastoiminta 

• Oppilaskuntatoiminta 

• Valvonta: 

o Välitunneilla on useita valvojia, jotka tunnistaa huomioliiveistä. 

o Välituntialueen kameravalvonta 

o Opettaja pyrkii olemaan luokassa ennen oppilaita tuntien alkaessa 

• Oppilaiden sosiaalisen käyttäytymisen aktiivinen seuraaminen. 

Kiusaamisen selvittely 

Kiusaamista havaittaessa on jokainen koulun henkilökunnasta velvollinen puuttumaan 

siihen ja ohjaamaan asian käsittelyä eteenpäin. Koulussa toimii erikseen nimettyjä opettajia  

vastuuhenkilöinä tapausten selvittelyissä. 

• Huoltajat voivat ottaa kiusaamista epäiltäessä tai havaittaessa yhteyttä 

luokanopettajaan, rehtoriin, kouluterveydenhoitajaan tai kuraattoriin. 

• Koulussa havaitusta kiusaamisesta ilmoitetaan oppilaan opettajalle ja tarvittaessa 

rehtorille, kouluterveydenhoitajalle tai kuraattorille. 

• Kiva-opettajat keskustelevat ensin erikseen kiusatun ja kiusaajan kanssa. Sitten 

yhteinen keskustelu kaikkien osapuolten kanssa. Kirjataan Kiva-koulu –lomakkeisiin. 

• Keskustelujen jälkeen Kiva-opettaja informoi luokanopettajaa ja vanhempia 

keskustelun tuloksista ja seurannan alkamisesta. Soitetaan huoltajalle. 

• Seurantakeskustelu 1-2 viikon kuluttua kummankin kanssa erikseen 

kiusatun kanssa : onko tilanne muuttunut 

kiusaajan kanssa: miten varmistamme, ettei kiusaamista enää tapahdu ( kirjataan) 

• Kiusaaminen loppui: seurataan tilannetta, otetaan heti tarvittaessa uudelleen 

käsittelyyn  

Kiusaaminen jatkuu: Vanhemmat kutsutaan koululle mukaan tapauksen käsittelyyn. 



Tapaamiset erikseen ja yhdessä. Rehtori tulee mukaan tapaamiseen, tarvittaessa 

myös koulun oppilashuollon henkilöstöä.  

o Jos kiusaaminen edelleen jatkuu keskusteluista ja seuranta- tai 

kurinpitotoimenpiteistä huolimatta, pidetään tapaaminen, johon voidaan 

kutsua mukaan myös poliisin ankkuritiimi. 

 

Tuntomerkkejä kiusaamistapausten tunnistamiseksi: 

Esim. 

• Fyysiset oireet kuten päänsärky, vatsavaivat 

• Vaikeuksia lähteä kouluun 

• Keskittymiskyvyttömyys 

• Ilottomuus 

• Koulutien ja kulkuaikojen vaihtelu 

• Yksinäisyys 

• Tavaroiden / vaatteiden katoaminen / rikkoutuminen poikkeavan usein 

• Univaikeudet 

• Vetäytyy sosiaalisista kontakteista kotona ja/tai kavereiden kanssa 

• Lapsi tarvitsee yhtäkkiä rahaa selittämättömiin menoihin 

• Ärsyyntyy poikkeuksellisen helposti pienistäkin asioista 

Kiusaajan tuntomerkkejä: 

• Rahan / tavaroiden lisääntyminen 

• Ylimielisyys 

• Koulusta tulee lisääntyvässä määrin huomautuksia lapsen käytöksestä 

 

Neuvoja vanhemmille kiusaamistapauksen selvittelyssä: 

• Puutu aina kiusaamis-, väkivalta- tai häirintätilanteeseen 

• Jos epäilet lastasi kiusattavan, ilmoita asiasta heti kouluun. Kehoita myös lastasi 

ilmoittamaan asiasta koulusa. 

• Keskustele asiasta lapsesi kanssa. Kuuntele ja osoita, että puolustat ja tuet häntä. 

• Älä selvitä asiaa suoraan syylliseksi epäillyn oppilaan perheen kanssa. Jos 

yhteydenotto on tarpeen, tee se koulun välityksellä. 

 

Kiusaamisen vastaista suunnitelmaa ja siihen liittyvien asioiden toteutumista valvovat 

rehtori. 



 

 

 

 


