
1 
 

KIUSAAMISEN, HÄIRINNÄN, VÄKIVALLAN, RIKOSTEN JA RIKOLLISTEN TEKO-

JEN ENNALTAEHKÄISY JA PUUTTUMINEN KOTKAN OPETUSTOIMESSA  

JA VARHAISKASVATUKSEN ESIOPETUKSESSA 

 

Suunnitelma on osa koulu- ja oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltosuunnitelmaa ja on luettavissa 

myös oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelman liitteestä. Tästä syystä otsikointien numeroinnit eivät 

noudata normaalia järjestystä.  

 

2.10 Suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 

häirinnältä  
 

Esiopetuksesta määrätään perusopetuslaissa, mutta sen järjestämisestä vastaa varhaiskasvatus. Sen 

tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatus-

ympäristö (Varhaiskasvatuslaki 3 §). Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluym-

päristöön (Perusopetuslaki 29§ ja Lukiolaki 40§).  Koulutuksen järjestäjän tulee suojata opiskelijaa 

kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. Opetuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma oppilaiden 

ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 

 

Kaikki lasten ja nuorten väliset ristiriitatilanteet, luokkanahinat ja käytösongelmat eivät ole kiusaa-

mista. Tärkeää on, että kaikki ikävää tai epäasiallista kohtelua kokeneiden asiat tulevat selvitettyä 

asianmukaisesti. Opetus- ja kasvatushenkilöstön ja muun henkilöstön tehtävä on yhdessä oppilai-

den, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa huolehtia, että jokaisella on turvallinen olo ja asiat tulevat 

selvitettyä asiallisesti. Yhdessä voimme kannustaa hyvän ja turvallisen ilmapiirin luomiseen sekä 

tarvittaessa myötävaikuttaa asioiden selvittämiseen. 

  

Tässä luvussa kuvataan Kotkan esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen laadittu toiminta-

malli kiusaamisen, häirinnän, väkivallan, rikosten ja rikollisten tekojen ennalta ehkäisemiseksi ja 

niihin puuttumiseksi. Aluksi määritellään Kotkan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 

käytettävät termit: kiusaaminen, häirintä, väkivalta, rikos ja rikollinen teko. Sen jälkeen kuvataan 

kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, jotka kuuluvat tiiviisti 

esiopetuksen yksiköiden, koulujen ja lukioiden yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön ja arkeen. 

Myös opetukseen kytkeytyy monia kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa estävien teemojen käsittelyä. 

Vahvana näkökulmana on, että keskittymällä hyvinvointia lisääviin toimiin, voidaan vaikuttaa ja 

vähentää pahoinvointia. Aina, kun useampia lapsia ja nuoria kokoontuu yhteen, ei ikäviltä tilanteilta 
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voida välttyä. Sitä varten Kotkan opetustoimeen on laadittu kaikkia kouluja velvoittava toiminta-

malli, jonka tarkoituksena on varmistaa turvallinen arki, ennaltaehkäistä kiusaamista ja sitä ilme-

tessä, saada kiusaaminen loppumaan mahdollisimman nopeasti. Mallissa halutaan varmistaa, että 

asiat tulevat selvitettyä kaikkia osapuolia kuullen ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaa-

miseksi.  

 

Kouluilla ja oppilaitoksilla on näissä asioissa selvittämis- ja toimintavelvollisuus. Tästä syystä esiin 

tulevat kiusaamistapaukset dokumentoidaan. Kiusaamista koskevat selvittelyt kirjataan salassa pi-

dettäviin asiakirjoihin. Niiden säilytyksestä ja arkistoinnista on annettu erilliset ohjeet.  

 

Seuraavaan kuvaan (Kuva 1.) on koottu käytettävät termit, kuvattu eri toimijoiden rooli ennaltaeh-

käisevässä työssä ja puuttumisessa sekä kiusaamiseen puuttumisen prosessi. Tämä kuva tulee nähtä-

ville myös esiopetusten, koulujen ja lukioiden kotisivuille ja sitä hyödynnetään arjessa oppilaiden, 

opiskelijoiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa tehtävässä työssä. Eri toimijoiden tehtävillä halu-

taan korostaa jokaisen roolia tässä tärkeässä yhteisessä työssä. 
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Kuva 1. Kiusaaminen, häirintä, väkivalta, rikokset ja rikolliset teot ennaltaehkäisy ja puuttuminen 

 

2.10.1. Kiusaaminen, häirintä ja väkivalta sekä rikokset ja rikolliset teot määrittelyä 

 

Seuraavassa määritellään kiusaaminen, häirintä, väkivalta sekä rikokset ja rikolliset teot. Tähän 

suunnitelmaan on otettu mukaan väkivallan lisäksi rikokset ja rikolliset teot, jotta asian vakavuus 

tulee riittävän hyvin esille ja ymmärretyksi. Määrittelyn pohjana on käytetty näistä termeistä ylei-

sesti käytettyjä määritelmiä. Kirjallisena materiaalina on käytetty Opetushallituksen Kiusaamisen 
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vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa -opasta ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen Yhteiset toi-

mintamallit Kaakkois-Suomen kouluissa tapahtuvien rikosten tai rikollisten tekojen varalle -ohjeis-

tusta.  

 

Tähän kotkalaiseen malliin on erityisesti haluttu osallistaa lapsia ja nuoria kysymällä heidän näke-

myksiään näistä käsitteistä. Vastauksia saatiin esiopetuksen, perusopetuksen toisen, kuudennen ja 

yhdeksännen luokan oppilailta sekä lukion toisen vuoden opiskelijoilta. Huomioitavana ja jatko-

työstämistä vaativana tuli esiin, että antamissaan vastauksissa esiopetuksesta lukiolaisiin lapset ja 

nuoret ajattelevat, että toisen lyöminen, potkiminen, raapiminen, pureminen ja muu väkivalta kuulu-

vat kiusaamiseen. Erityisesti nuoret kokevat verkkokiusaamista sosiaalisessa mediassa muun mu-

assa TikTok, Instagram ja Snapchat. Nuoret kokevat, että verkkokiusaaminen on vaikeammin hallit-

tavaa, koska se voi tapahtua myös nimettömänä. Tästä syystä se vaatii usein poliisin toimia. Nuor-

ten kokemus on, että kasvokkain tapahtuvaan kiusaamiseen koulussa tai oppilaitoksessa on hel-

pompi puuttua ja asialle pyritään koulussa ja oppilaitoksessa jo tekemään jotakin. Kirjallisten mate-

riaalien ja saatujen vastausten perusteella on koostettu kotkalaiset määritelmät näille käsitteille.  

 

2.10.1.1 Kiusaaminen 

 

Kiusaamisen muodot vaihtelevat eri ikä- ja elämänvaiheissa. Kaikkia kiusaamiseksi koettuja tekoja 

ei ole tarkoitettu loukkaaviksi, eivätkä kaikki lapset ja nuoret välttämättä osaa hahmottaa toimin-

tansa seurauksia. Koulukiusaaminen on terminä vanhentunut. Tänä päivänä on miltei mahdotonta 

erottaa kiusaamista vain koulussa tapahtuvaksi. Kuitenkin yksi kiusaamisen muodoista on koulussa 

tapahtuva kiusaaminen. Sen erottaminen muista ei-toivotuista teoista on haasteellista. Kaikkeen 

koulussa esiin tulevaan epäasialliseen käytökseen on puututtava kunkin tilanteen edellyttämällä ta-

valla (Opetushallitus, Oppaat ja käsikirjat 2020: 3a).  

 

Kiusaaminen on teoin, sanoin, ja elein tapahtuvaa pahan mielen tai kivun tuottamista toiselle. Se on 

tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa alistamista. (Kuva 2.) Kiusaami-

selle on ominaista alistaminen sekä kiusaajan tai kiusaajien ja kiusatun välinen voimasuhteiden epä-

tasapaino.  

 

Yleisesti kiusaaminen voidaan jakaa kahteen ryhmään: a) fyysinen kiusaaminen ja b) henkinen kiu-

saaminen. Fyysistä kiusaamista voi olla esimerkiksi töniminen, estäminen, kamppaaminen, esineillä 
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heittely sekä omaisuuteen kohdistuva tavaroiden piilottelu, luvatta ottaminen ja rikkominen. Hen-

kistä kiusaamista voi olla sanoin tapahtuva esimerkiksi kuiskuttelu, pilkkaaminen, juorujen levit-

tely, matkiminen, pilanteko, pelottelu, uhkailu ja kiristäminen sekä elein tapahtuva merkitsevien sil-

mäysten vaihtaminen jonkun kanssa, tuijottaminen, huokailu, ilmeily, toisen puhuttelun välttäminen 

ja ulkopuolelle jättäminen. Nuorten vastauksissa kiusaamiseen puuttumatta jättäminen tai sen hiljai-

nen hyväksyminen koetaan myös kiusaamiseksi.  

 

2.10.1.2 Häirintä 

 

Yksittäiset erimielisyydet ja satunnainen sopimaton kielenkäyttö tai muut sellaiset eivät ole häirin-

tää, vaikka niistä aiheutuisikin hetkellisesti pahaa mieltä. Lasten ja nuorten mielestä häirintää on 

liian lähelle tuleminen, toisia häiritsevä käytös oppitunneilla (esimerkiksi huutaminen tai keskeyttä-

minen) ja toisen pakottaminen kanssakäymiseen monin eri tavoin. Lukiolaisten vastauksissa koros-

tui seksuaalinen häirintä sekä kuvien ja videoiden pyytäminen netissä.  

 

Häirintä on vihamielistä, halventavaa, nöyryyttävää, ahdistavaa tai muuta epäasiallista kohtelua, 

koskettelua tai puhetta. (Kuva 2.) Häirintä voi ilmetä myös ei-toivottuna tai tungettelevana fyysi-

senä kosketuksena. Se voi sisältää sukupuoleen liittyviä vihjailevia ilmeitä, eleitä tai kaksimielistä 

puhetta esimerkiksi nimittelyä, härskiä puhetta ja vitsejä, ulkonäköä tai yksityiselämää koskevia 

kommentteja.  

 

2.10.1.3 Väkivalta, rikokset ja rikolliset teot 

 

Maailman terveysjärjestö määrittelee, että väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä 

tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhtei-

söön ja joka johtaa tai joka voi hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, ruumiillisen tai psyykkisen 

vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen. (Maa-

ilman terveysjärjestö 2005, 21.) Väkivalta on ruumiillista koskemattomuutta, oikeuksia tai etuja 

loukkaavaa tai vahingoittavaa voimakeinojen käyttöä (Kielitoimisto). Väkivalta erotellaan yleensä 

henkiseen väkivaltaan, ruumiilliseen väkivaltaan ja seksuaaliseen väkivaltaan. 

 

Lasten ja nuorten mielestä väkivalta on ensisijaisesti ruumiillista, toiseen kohdistuvaa väkivaltaa. 

Sitä on lyöminen, hakkaaminen, kuristaminen, hiuksista repiminen, toisen päällä hyppiminen tai 

toisen päälle ajaminen ja tappaminen. Nuorten mielestä väkivaltaa on edellä mainittujen lisäksi 
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Kiusaaminen on teoin, sanoin, ja elein tapahtuvaa pahan mielen tai kivun 
tuottamista toiselle. Se on tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai ryhmään 
kohdistuvaa alistamista.

Häirintä on vihamielistä, halventavaa, nöyryyttävää,  ahdistavaa tai muuta 
epäasiallista kohtelua, koskettelua tai puhetta.

Väkivalta on tahallista fyysisen voiman tai vallan väärinkäyttöä tai sillä 
uhkaamista. Se erotellaan yleensä henkiseen, ruumiilliseen ja 
seksuaaliseen väkivaltaan.

Rikos on rangaistava teko, jolloin tekijä toimii vastoin yhteiskunnan 
arvoja, normeja ja sääntöjä. Rikokseen voi syyllistyä ja siitä voidaan 
tuomita 15 vuotta täyttänyt henkilö.

Rikollinen teko tarkoittaa tekoa, jolla on rikoksen tunnusmerkit. Rikolliseen 
tekoon voi syyllistyä alle 15- vuotias, joka voidaan tuomita myös 
vahingonkorvauksiin.

myös parisuhdeväkivalta, perheväkivalta ja seksuaalinen väkivalta. Siihen kuuluvat muun muassa 

raiskaus, pornografiaan ja erilaisiin seksuaalisiin tekoihin pakottaminen. Nuoret ajattelevat, että vä-

kivalta on toiselle sellainen kivun tai vamman aiheuttama teko tai toiminta, joka voi vaarantaa hen-

gen. Lasten ja nuorten kokemus on, että väkivaltaa ilmenee monessa muodossa, sillä on usein pitkä 

tausta ja sitä ei aina osata tunnistaa väkivallaksi. Seuraukset voivat olla vakavia, ensin sattuu fyysi-

sesti ja jälkeenpäin henkisesti. Lasten ja nuorten mielestä on tärkeää, että jos kokee tai näkee väki-

valtaa, siitä pitää aina kertoa aikuiselle. 

 

Väkivalta on tahallista fyysisen voiman tai vallan väärinkäyttöä tai sillä uhkaamista. Se erotellaan 

yleensä henkiseen, ruumiilliseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Rikos on rangaistava teko, jos tekijä 

toimii vastoin yhteiskunnan arvoja, normeja ja sääntöjä. Rikos on tehty, jos teko täyttää tunnusmer-

kistön ja on oikeudenvastainen. Syytetyn rankaiseminen edellyttää näiden kahden lisäksi syyllisyy-

den toteamista. Rikokseen voi syyllistyä vain 15 vuotta täyttänyt henkilö. Rikolliseen tekoon voi 

syyllistyä alle 15- vuotias, joka voidaan tuomita myös vahingonkorvauksiin. (Kuva 2.) 

 

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen linjauksen ja ohjeistuksen mukaan poliisi ei voi puuttua kaikkiin 

kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuviin tilanteisiin. Kouluilla ja oppilaitoksilla on omat toimintaoh-

jeensa, joita poliisilta saadut ohjeistukset täydentävät. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella toimii 

ennalta estävän toiminnan ryhmä (EET), jonka kanssa koulut ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä. 

Akuuteissa ja vakavissa tilanteissa otetaan aina yhteyttä hätäkeskukseen (112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                  Kuva 2. Määritelmät 
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2.10.2 Väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää ennalta ehkäisevät ja yhteisöllisyyttä vahvistavat 

toimet esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa 

 

Kiusaamista tulee ennalta ehkäistä systemaattisesti ja oppilaita osallistavalla tavalla, niin että kaikki 

saadaan ottamaan vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista. Kiusaamisesta pitää puhua yhdessä oppilai-

den, opiskelijoiden, huoltajien, esiopetusyksikön, koulun ja oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. 

Kaikkien osapuolten sitoutuminen turvallisen ilmapiirin luomiseen on ehdottoman tärkeää. Esiope-

tuksessa ja koulussa korostetaan toisten ihmisten henkistä ja fyysistä koskemattomuutta sekä toisen 

ihmisen kunnioittamista. Yhteisöllisyydellä, toista kunnioittavalla ja arvostavalla toiminnalla 

luomme turvalliset puitteet kouluarjelle. Jokaisella on tässä tärkeä tehtävä. 

  

 

 

 

        Kuva 3. Ennaltaehkäisevä ja yhteisöllisyyttä vahvistava toiminta 
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Esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa kiusaamista, häirintää, väkivaltaa ja muuta epäasiallista  

käytöstä voidaan ehkäistä monella tavalla. Toiminta voi kohdistua koko yksikköön tai pienempiin  

oppilasryhmiin. Myönteiseksi koettu ryhmä-, luokka- tai kouluilmapiiri vähentää kiusaamista ja häi-

rintää. Koulujen ja oppilaitosten yhteisölliselle oppilashuoltotyölle asettamat tavoitteet kuten hyvin-

voinnin lisääminen, osallisuuden, osallistamisen ja yhteistyön teemat ja toimenpiteet ovat yksi osa  

tätä työtä. Ennaltaehkäisevä työ kuuluu kaikille koulu- ja oppilaitosyhteisössä. (Kuva 3.) 

     Kuva 4. Esimerkkejä ennaltaehkäisevistä ja yhteisöllisyyttä tukevista toimenpiteistä 

 

Yhteisöllistä toimintakulttuuria voidaan tukea monella tavalla. Esimerkiksi yhteisöllisten oppilas-

huoltoryhmien, hyvinvointia tukevien toimintamallien (esim. Yhteispeli ja hyvinvointitunnit kai-

kille luokka-asteilla esiopetuksesta alkaen), yhteisten tapahtumien sekä oppilaita ja huoltajia osallis-

tavan toiminnan (esim. oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta sekä vanhempaintoimikunnat) avulla. 

• Johtajuus

• Dialogisuus koko kouluyhteisössä

o Osallistavat kokouskäytännöt

o Avoin vuoropuhelu luokkayhteisössä, huoltajatapaamisissa ja koko koulun henkilöstön kanssakäymisessä

• Koulun arvopohja • Osallisuuden kehittäminen (henkilökunta, oppilaat, 
huoltajat)

• Alueellinen yhteistyö eri toimijoiden kesken • Tiedottaminen

• Toimintakulttuurin kehittäminen yhdessä huoltajien kanssa • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
(positiivinen palaute kehittämisessä)

• Ikätasoiset keskustelut

o Tunteiden sanoittaminen o Erilaisuuden hyväksyminen

o Minäkuvan rakentaminen o Roolit ryhmässä

• Koko kouluyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen

o Oppilaat

o Opetushenkilöstö ja muu koulun henkilökunta

• Järjestyssäännöt

• Oppilashuoltosuunnitelma

o Yhteisöllinen oppilashuoltotyö

o Vuosittaiset kyselyt oppilaille ja huoltajille
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Ennaltaehkäisevässä työssä on tärkeää myös kiinnittää huomiota erilaisiin nivelvaiheisiin esiopetuk-

sesta alakouluun, alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle. Nivelvaiheita tukevat esi-

merkiksi alkuluokkatoiminta, ryhmäyttäminen ja ennakkoon tutustumiset uuteen. Entistä tärkeämpi 

nivelvaihe tulee jatkossa muodostumaan perusopetuksesta toiselle asteelle oppivelvollisuusiän laa-

jentuessa. 

 

Ehkäisevässä työssä on tärkeää pitää ajan tasalla erilaiset toimintasuunnitelmat, kuten järjestyssään-

nöt ja oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelma. Toimintamallit edistävät yleistä turvallisuutta ja anta-

vat tuen aktiiviseen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. On tärkeää, että kaikki kouluympäristössä 

toimivat tuntevat koulun arvot ja toimintatavat. Rehtorilla on tässä tärkeä rooli. Koulujen yhteisölli-

selle oppilashuoltotyölle asettamat tavoitteet kuten hyvinvoinnin lisääminen, osallisuuden, osallista-

misen ja yhteistyön teemat ja toimenpiteet ovat yksi osa tätä työtä. Ennaltaehkäisevä työ kuuluu 

kaikille kouluyhteisössä. 

 

Tunne-, kaveri- ja vuorovaikutustaitoja opetellaan, harjoitellaan ja tuetaan kaikissa esiopetuksen, 

koulun ja oppilaitoksen arkipäivän tilanteissa sekä osana eri oppiaineiden sisältönä aikuisen ohjauk-

sella. Pienemmissä ristiriitatilanteissa voidaan hyödyntää esimerkiksi oppilaiden kesken toteutetta-

vaa vertaissovittelua (Miniverso- ja Verso-toimintamallit). Aikuisten tulee kuitenkin huolehtia, että 

se tapahtuu kaikilta osin turvallisesti. Opiskeluhuollon palvelut ovat myös yhteistyössä koulun 

muun henkilöstön kanssa tukemassa näitä taitoja sekä ryhmien että yksittäisten oppilaiden kanssa.  

 

Hyvinvointityön suunnittelussa hyödynnetään erilaisista kyselyistä (valtakunnalliset ja koulukohtai-

set) ja esimerkiksi viidennen luokan laajoista terveystarkastuksista saatua tietoa. Positiivinen pa-

laute ja vahvuuksien tunnistaminen tukevat oppilaiden, henkilökunnan ja koko yhteisön hyvinvoin-

tia.     

 

Keskustelukulttuuria kehittää kodin ja koulun välinen vuoropuhelu. Avoimen vuoropuhelun mene-

telmät henkilökunnan, oppilaiden, opiskelijoiden, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kesken li-

säävät positiivista vuorovaikutusta ja luottamuksellista ilmapiiriä. Kaikkia ennaltaehkäisevän työn 

osa-alueita tukevat henkilökunnan koulutukset ja hyvien käytäntöjen yhteinen jakaminen. 

 

Lisätietoa, tukea ja apua kiusaamiseen liittyvissä asioissa tarjotaan myös monilla verkkosivuilla, 

esimerkiksi www.nuortennetti.fi/kiusaaminen/tukeakiusaamistakokeneelle ja  

www.mielenterveystalo.fi/lapset.  
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Seuraavassa on koottu ohjeita oppilaalle ja opiskelijalle, huoltajalle sekä kasvatus- ja opetushenki-

löstölle niistä toimista, joilla kukin voi ehkäistä kiusaamista ja muuta epäasiallista käyttäytymistä. 

(Kuva 5.)  

 

Voit ehkäistä kiusaamista: 

 

 

        Kuva 5. Ohjeita kiusaamisen ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen 

 

Kotkan lukioissa toimitaan ennaltaehkäisyn osalta lähes samoilla periaatteilla kuin esi- ja perusope-

tuksessa. Lukioissa on yhteisesti sovitut toimintamallit ja säännöt, jotka on kuvattu muun muassa 

opetussuunnitelmassa ja järjestyssäännöissä. Lukioissa tavoitellaan yhteisöllistä toimintakulttuuria, 

joka torjuu kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa. Päivittäisessä työskentelyssä sääntöjen mukaan toi-

O
P

P
IL

A
S/

O
P

IS
K

EL
IJ

A

•Olemalla ystävällinen ja reilu ja 
pyytämällä yksin jäävän 
mukaan. 

•Pyytämällä apua koulun 
aikuiselta jos näet/koet 
kiusaamista tai väkivaltaa. 
Kertomalla mitä tapahtui ja 
keitä oli paikalla. Kertomalla 
asiasta myös vanhemmilleni. 

•Pitämällä tallessa mahdolliset 
todisteet (some-, teksti-ja 
sähköpostiviestit) jos kohtaa 
kiusaamista verkossa. 

•Toimimalla niin, että kaikilla on 
hyvä olla koulussa. 

•Luottamalla itseesi ja 
muistamalla, että olet arvokas ja 
mielipiteesi on tärkeä. 

•Osallistumalla koulun toiminnan 
ja pelisääntöjen suunnitteluun. 

H
U

O
LT

A
JA

•Keskustelemalla lapsesi kanssa 
kiusaamisesta ja sen eri 
muodoista ja siitä kuinka hän voi 
erilaisissa tilanteissa toimia 
oikein.

•Olemalla kiinnostunut hänen 
kaverisuhteistaan koulussa, 
vapaa-aikana ja digitaalisissa 
ympäristöissä.

•Tutustumalla niihin 
ympäristöihin, joissa lapsesi 
viettää aikaa, kuten digitaalisiin 
ja sosiaalisen median 
ympäristöihin, joita lapsesi 
käyttää. 

•Harjoittelemalla yhdessä lapsen 
kanssa mediataitoja sekä netin 
ja sovellusten kohtuullista 
käyttöä. 

•Rajoittamalla lapsen nettiaikaa 
tarvittaessa. 

•Opettamalla ystävällistä ja 
asiallista käyttäytymistä myös 
netissä.

H
EN

K
IL

Ö
ST

Ö

•Havainnoimalla ja tarkkailemalla 
oppilaiden keskinäisiä 
vuorovaikutussuhteita ja 
tunnetiloja.

•Käymällä oppiaineesi/työsi 
kannalta sopivissa kohdissa läpi 
lasten oikeuksia, tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja yhdessä 
oppilaiden/opiskelijoiden 
kanssa.

•Tutustumalla yhdessä 
koulun/oppilaitoksen sääntöihin 
ja kiusaamisen vastaiseen 
suunnitelmaan ja miettikää 
yhdessä konkreettisia keinoja 
ryhmässä mitä voidaan tehdä, 
ettei kiusaamista tai muuta 
epäasiallista kohtelua synny 
ryhmässä.

•Toimimalla niin, ettet 
mahdollista kiusaamista tai 
epäasiallista käyttäytymistä.

•Hyödyntämällä mahdollisuutta 
dialogiseen työskentelyyn jo 
ehkäisevä keinona.

•Pitämällä yllä yhteyttä 
vanhempiin.

•Osallistumalla yhteisölliseen 
oppilas-/opiskeluhuoltotyöhön 
sekä toiminnan kehittämiseen. 
Se kuuluu kaikille esiopetus-
koulu- ja oppilaitosyhteisössä 
työskenteleville.

•Ohjaamalla tarvittaessa 
oppilas/opiskelija 
opiskeluhuollon palveluihin.
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mittaessa arki on turvallinen. Uudet opiskelijat perehdytetään sääntöihin ryhmänohjauksessa ja op-

pitunneilla ja ohjeita kerrataan muiden opiskelijoiden kanssa tarpeen mukaan. Myös uusi henkilöstö 

perehdytetään niin, että turvallisuutta luovat säännöt ja toimintatavat tulevat tutuiksi.  

 

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä käsitellään opis-

kelijoiden kanssa kerran lukuvuodessa ryhmänohjaajan tuokiossa ensimmäisen jakson aikana. 

Suunnitelma käydään läpi henkilöstön kanssa tarvittavin väliajoin ja uudet opettajat perehdytetään 

suunnitelmaan. Huoltajia tiedotetaan suunnitelmasta lukioiden kotisivuilla sekä huoltajailloissa. Yh-

teistyötahoille suunnitelma on luettavissa lukioiden kotisivuilla. 

 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoilta kysytään terveystarkastuksessa kiusaamisesta, ja aihetta käsitel-

lään terveystiedon oppitunneilla. Opinto-ohjaajat kysyvät opiskelijoilta kiusaamisen kohteeksi jou-

tumisesta 2. vuoden ohjauskeskustelussa. Tutor-opiskelijoiden koulutuksessa käsitellään kiusaa-

mista. Ryhmänohjaajan haastatteluissa kysytään kiusaamisesta.  Opettajia koulutetaan aiheesta tar-

peen mukaan. 

 

2.10.3 Kiusaamiseen sekä väkivalta- ja häirintätilanteisiin puuttuminen esi- ja perusopetuk-

sessa sekä lukiokoulutuksessa 

 

2.10.3.1 Yleistä 

 

Kaikilla lapsilla, oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus sekä fyysisiltä että psyykkisiltä puitteiltaan 

turvalliseen oppimisympäristöön (Perusopetuslaki §29, Lukiolaki 40§)). Turvallinen oppimisympä-

ristö on myös opettajien ja muun henkilökunnan oikeus. Jokaisella on myös oikeus henkilökohtai-

seen koskemattomuuteen (Perustuslaki 7§). Esiopetuksessa on oma ohjeistus yksikkökohtaisen 

suunnitelman laadintaan koskien kiusaamis-, väkivalta- ja häirintätilanteiden ennaltaehkäisyä, niihin 

puuttumista ja selvittelyä (miniverso). Esiopetuksessa ja koulussa kiusaamista, häirintää, väkivaltaa 

ja muuta epäasiallista käytöstä voidaan ehkäistä monella tavalla. Toiminta voi kohdistua koko yk-

sikköön tai pienempiin oppilasryhmiin. Myönteiseksi koettu ryhmä-, luokka- tai kouluilmapiiri vä-

hentää kiusaamista ja häirintää. Esiopetus on mukana koulujen yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä 

ja näin vahvistaa yhteistä työtä. Kouluille ja lukioille on annettu oma ohjeistus. 

 



12 
 

Kiusaamiseen ja lainvastaisiin tekoihin puuttumisessa esiopetus- ja kouluyhteisössä oleellista ja tär-

keää on lapsen tai nuoren kuunteleminen ja uskominen. Se edellyttää aikuisilta pysähtymistä ja kuu-

lemista. Luottamuksen rakentaminen on tärkeää, jotta lapsi tai nuori uskaltaa kertoa kokemuksis-

taan. On myös tärkeää, että koulun henkilöstö on kiinnostunut kiusaamiseen liittyvistä asioista riit-

tävän usein osana normaalia koulupäivää. Kotkan esiopetusyksiköissä ja kouluissa tehtävä yhteisöl-

linen oppilashuoltotyö pyrkii lisäämään yhteisöiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta ja työskentelee eri-

tyisesti myös näiden teemojen kanssa.  

 

Häirintä on esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa kiellettyä ja oppilaita sekä opiskelijoita tulee 

rohkaista kertomaan, jos sitä esiintyy. Jos henkilökunnan tietoon tulee jonkun oppilaan tai opiskeli-

jan syyllistyminen häirintään, tulee siihen puuttua välittömästi. Tilanne määrittelee, miten asiaa läh-

detään selvittämään. Häirintätilanne selvitetään keskustelemalla mahdollisimman pian kaikkien osa-

puolten läsnä ollessa. Oleellista on huomioida, että tämä tapahtuu osapuolia arvostaen ja kunnioit-

taen. Huoltajiin ollaan tarvittaessa yhteydessä, jonka yhteydessä sovitaan mahdollisista oppilashuol-

toon liittyvistä toimenpiteistä. Esiopetuksessa huoltajien kanssa sovitaan tavoista, joilla heidän 

kanssaan keskustellaan lapsen tai ryhmän mahdollisista pulmatilanteista. Pääsääntöisesti huoltajat 

toivovat ajantasaista yhteydenpitoa ja keskustelua. 

 

Esiopetuksessa, koulussa ja lukiossa ovat ajan tasalla olevat järjestyssäännöt, joiden tarkoituksena 

on turvata oppimisen ja koulutyön häiriintymätön sujuminen, taata yhteisön jokaisen jäsenen työ-

rauha ja oikeusturva sekä luoda miellyttävä opiskeluympäristö. Lisäksi noudatetaan muita annettuja 

määräyksiä ja ohjeita, kuten esimerkiksi opettajien, koulun henkilökunnan ja koulukuljetuksia hoi-

tavien kuljettajien ohjeita sekä erikseen annettavia tilakohtaisia käyttöohjeita ja ensiapuohjeita. Esi-

opetuspäivän aikana henkilöstö ja lapset toimivat yhdessä niin sisällä kuin ulkona. Tällöin aikuiset 

ovat ohjaamassa lapsia toimimaan ryhmässä ja muistamaan hyvät tavat osana vuorovaikutusta. Op-

pilaat opiskelevat koulussa ohjeistetusti, ohjatusti ja valvotusti, hyvät tavat ovat osa koulun jokapäi-

väistä toimintaa. Kaikki esiopetuksessa ja koulussa työskentelevät aikuiset puuttuvat epäasialliseen, 

väkivaltaiseen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen sekä kiusaamis- ja häirintätapauksiin. 

 

Esiopetuksessa mahdollisista väkivaltatilanteista ja etenkin niihin puuttumisesta keskustellaan huol-

tajien kanssa saman päivän kuluessa tai vähintään seuraavana päivänä esimerkiksi haku- tai tulohet-

kissä. Tarpeen vaatiessa keskustelulle varataan oma erillinen aika. 
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Väkivaltatilanteeseen puututaan välittömästi. Aikuinen puuttuu tilanteeseen ja pyrkii rauhoittamaan 

tilanteen ensisijaisesti puhumalla ja tarvittaessa erottamaan osapuolet toisistaan. Mikäli tilanne ei 

rauhoitu, hankitaan apua (koulun muut aikuiset, poliisi). Perusopetuksessa rehtori tai opettaja voi 

käyttää tarvittaessa kiinnipitoa turvatakseen muut oppilaat (Perusopetuslaki 36 b§). Oppilas ohja-

taan tarvittaessa terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Jos mahdollista, väkivaltatilanteen 

osapuolet viedään rauhoittumaan eri tiloihin aikuisen valvontaan. Väkivaltatilanteesta ilmoitetaan 

rehtorille sekä otetaan osapuolten huoltajiin yhteyttä. Mahdollisten jatkotoimenpiteiden tekemisessä 

(esimerkiksi rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus) noudatetaan annettuja ohjeita ja tarvittaessa op-

pilaat ohjataan opiskeluhuollon palveluihin.  

 

Koulumatkoilla ja koulun ulkopuolella tapahtuvan kiusaamisen selvittäminen ei kuulu koulun vas-

tuulle. Kuitenkin koulumatkalla tapahtuvat koulun tietoon tulevat tilanteet, koulu ilmoittaa osallis-

ten huoltajille ja he tekevät halutessaan asiaan liittyvät jatkotoimenpiteet. Jos koulumatkalla tai kou-

lun ulkopuolella tapahtuva kiusaaminen näyttäytyy koulun arjessa, ei koulussa lähdetä selvittämään 

asiaa. Tärkeää on kuitenkin ohjata osallisia asian selvittelyyn. 

 

Rehtorilla tai opettajalla on oikeus määrätä häiritsevä oppilas poistumaan luokasta, muusta opetusti-

lasta tai opetustilanteesta. Rehtori tai opettaja voi oppilasta poistaessaan käyttää tarpeellisia voima-

keinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä, tilanteen uhkaavuus, häirinnän vakavuus 

tai tilanteen kokonaisarvio huomioiden. Tarvittaessa asianomainen uhri ja tekijä saavat tarvitse-

mansa tuen tapahtuneen jälkeen opiskeluhuollon palveluista (Perusopetuslaki 36 b§). Esiopetuk-

sessa häiriökäyttäytymistä pyritään ennaltaehkäisemään toimimalla pienemmissä ryhmissä ja koh-

dentamalla tukea oikea-aikaisesti. Lapselle voidaan myös tarjota vaihtoehtoista toimintaa tai taukoja 

yhteisen toiminnan lomaa. Aikuinen on aina lapsen kanssa. 

 

Tavanomaiset, vähäiset kahnaukset lasten välillä, joihin puututaan kasvatuksellisilla tai kurinpidol-

lisilla toimilla, eivät aiheuta ilmoitusvelvollisuutta poliisille. Pahoinpitelyn tunnusmerkit täyttävän 

teon osalta ilmoitusvelvollisuus syntyy ja se on asianosaisen huoltajalla. Koululla ei ole tässä rikos-

ilmoitusvelvollisuutta poliisille. Tarvittaessa voidaan konsultoida poliisia ja saada mahdollisia tar-

kentavia toimintaohjeita. Lastensuojelulaki velvoittaa tekemään tarvittavat ilmoitukset. Lisäksi las-

tensuojelulain 25 § velvoittaa seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsen pahoinpitelyepäilytilanteissa 

Opetustoimessa työskenteleviä tekemään lastensuojeluilmoituksen ja rikosilmoituksen. Rikosilmoi-
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tuksen ja lastensuojeluilmoituksen tekee se työntekijä tai ne työntekijät, kenellä on tilanteesta ensi-

sijaiset tiedot.  Tästä kouluille ja oppilaitoksille on annettu erillinen toimintaohje. Lisäksi Kaakkois-

Suomen poliisilaitos on antanut toimintaohjeita kouluille. 

 

Poliisille tehdyt rikosilmoitukset käsitellään tekijän iästä riippuen joko Ennalta estävän toiminnan 

ryhmän toimesta (EET) tai normaalina rikostutkintana. Tämä koskee lapsia koskevia rikosilmoituk-

sia, joista vain osa tulee kouluilta ja oppilaitoksista. Ennalta estävän toiminnan ryhmä puhuttaa alle 

15- vuotiaat tekijät. Rikosvastuuikäisten eli 15 vuotta täyttäneiden osalta Kymsoten Nuorten matala 

vastaa sosiaalihuoltolain mukaisesta toiminnasta ja nuorten rikosprosessista. Se voi olla myös erilli-

sen harkinnan mukaisesti alle 15 -vuotiaan asian käsittelyssä mukana.  Poliisin ja Kymsoten yhteis-

työnä on kehitetty toimintamallia myös alle 15 -vuotiaisen osalta.  

 

2.10.3.2 Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli esiopetuksessa ja perusopetuksessa 
 

Esiopetuksessa kiusaamiseen puuttumisen eteneminen on saman suuntainen perusopetuksen kanssa. 

Huoltajien tiedottaminen tai heidän kanssa tehtävä yhteistyö aloitetaan pääsääntöisesti heti kiusaa-

misen tultua ilmi. Puuttumismalliin kuuluvat kuulemiset kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan. 

Ohjeistus menettelyyn löytyy lapsen esiopetussuunnitelmaohjeesta. 

 

Hyvästä yrityksestä huolimatta osa kiusaamisesta jää piiloon koulun aikuisilta eikä kiusaamisen 

tunnistaminen ole itsestään selvää. Joskus kiusaaminen on niin hienovaraista, että se jää kokonaan 

huomaamatta. Koululla on velvollisuus puuttua mahdolliseen kiusaamiseen ja muuhun epäasialli-

seen käyttäytymiseen, mutta ilman tietoa kouluilla ei pystytä toimimaan. Tieto kiusaamisesta voi 

tulla koulun aikuisille monesta lähteestä. Myös huoltajan on tärkeä kertoa koulun henkilöstölle ha-

vaitsemastaan tai tietoonsa tulleesta epäilystä kiusaamisesta. Kiusaamisen selvittelytyön käynnistä-

minen ja läpivieminen ovat opetushenkilöstön vastuulla. Opiskeluhuollon henkilöstö voi olla mu-

kana kiusaamisen selvittelyn eri vaiheissa tilanteen mukaan, mutta ensisijaisesti heillä on vahva 

rooli asian selvittelyn osana tarjottavan tuen toteuttamisessa.  

 

Kiusaamisen selvittäminen on koulun turvallisesta opiskeluympäristöstä huolehtimista eikä sen sel-

vittämiseen osallistuminen perustu oppilaan vapaaehtoisuuteen (kuten yksilökohtainen opiskelu-

huolto). Huoltaja ei voi pääasiallisesti kieltää asian selvittämistä ja tarvittaessa huoltajan kanssa yh-

teistyössä pyritään tilanteen edellyttämään selvitykseen. Vaikeissa tilanteissa voidaan konsultoida 

esimerkiksi kaupungin lakimiestä. 
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Kiusaamisen selvittäminen tapahtuu vaihteittain: alkuarviointi, keskustelu kiusatun kanssa, yksilö- 

ja ryhmäkeskustelut kiusaajien kanssa, seurantakeskustelut erikseen kiusatun ja kiusaajien kanssa 

sekä tarvittaessa yhteiskeskustelu asianosaisten ja huoltajien kanssa (Kuva 6.). Selvittäminen käyn-

nistyy, kun koululla joku saa tiedon mahdollisesta kiusaamisesta. Tehdään pikaisesti alkuarviointi. 

Asiaa selvitetään ja hoidetaan työparina. Työparin toinen jäsen on luokanopettaja/-valvoja ja toinen 

on opetushenkilöstön jäsen tai tilanteen edellyttäessä opiskeluhuollon palvelujen henkilöstöä. Sama 

työpari työskentelee yhdessä mahdollisuuksien mukaan koko prosessin ajan. Alkuarvioinnin aikana 

arvioidaan, onko kyse kiusaamisesta. Jos kyseessä on kiusaaminen, edetään puuttumisprosessin mu-

kaisesti. Jos kiusaamisesta on olemassa todisteita kuten sosiaalisen median viestejä (some-viestit) 

tai teksti- tai sähköpostiviestejä, pitää ne säilyttää. Dokumentointi alkaa heti ja sitä varten opetus- ja 

kasvatushenkilöstölle on annettu erilliset ohjeet. Se ohjaa prosessin läpivientiä ja vahvistaa osallis-

ten oikeusturvaa. Dokumentointilomakkeet muodostavat rekisterin ja siitä on laadittu asianmukai-

nen rekisteriseloste (linkki liitteenä). 

 

Prosessi etenee kiusatun kuulemisella. Kiusattu oppilas tarvitsee varmuuden siitä, että aikuiset puut-

tuvat tilanteeseen ja keskustelun tavoitteena onkin lisätä hänen turvallisuudentunnettaan. Kuulemi-

sessa ollaan yhteydessä kiusatun huoltajaan ja kerrotaan tapahtuneesta sekä koulun velvollisuudesta 

huolehtia turvallisesta oppimisympäristöstä (PoL 29 §). Kiusatulle ja hänen huoltajalleen kerrotaan 

oikeudesta saada opiskeluhuollon palveluja. On ehdottoman tärkeää huolehtia siitä, että kiusattu saa 

tarvitsemansa avun ja tuen. Kuulemisessa sovitaan prosessin etenemisestä kiusatun ja hänen huolta-

jansa kanssa. Tarvittaessa käynnistetään moniammatillinen yhteistyö.  

 

Seuraavaksi kuullaan kiusaajaa tai kiusaajia erikseen. Kuulemisessa ollaan yhteydessä kiusaajan 

huoltajaan ja kerrotaan tapahtuneesta sekä koulun velvollisuudesta huolehtia turvallisesta oppimis-

ympäristöstä (PoL 29 §). Kiusaajalle ja hänen huoltajalleen kerrotaan oikeudesta saada oppilashuol-

lon palveluja. Kuulemisessa sovitaan prosessin etenemisestä kiusaajan ja hänen huoltajansa kanssa. 

Kiusaajien kanssa järjestetään tarvittaessa ryhmäkeskustelu. Jos kiusaajia on useita ja heidän ku-

vauksensa tapahtuneesta ovat yhdenmukaiset, ei ryhmäkeskustelua välttämättä tarvitse käydä. Tar-

vittaessa käynnistetään moniammatillinen yhteistyö.  

 

Seurantaa tarvitaan aina. Suunnitelmallisessa seurannassa on hyvä järjestää ensimmäinen seuranta-

keskustelu erikseen kiusaamistilanteen osapuolten kanssa kahden viikon kuluttua ensimmäisestä 

kuulemisesta. Seurantakeskusteluita voidaan järjestää useita tilanteen niin edellyttäessä. Tarvitta-

essa käynnistetään moniammatillinen yhteistyö.   
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Jos kiusaaminen jatkuu tai tilanne ei ole parantunut, järjestetään yhteiskeskustelu asianosaisten ja 

heidän huoltajien kanssa. Kiusattua ei velvoiteta osallistumaan yhteiskeskusteluun. Keskustelussa 

sovitaan yhdessä huoltajien kanssa tarvittavista toimenpiteistä. Tarvittaessa käynnistetään moniam-

matillinen yhteistyö ja yhteistyössä esimerkiksi poliisin EET -ryhmän kanssa sovitaan jatkotoimen-

piteistä. 

 

   

           Kuva 6. Kiusaamiseen puuttumisen malli 

 

2.10.3.3 Kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan puuttuminen lukiossa 
 
 

Kotkan lukioiden opetussuunnitelmassa määriteltyyn arvopohjaan kuuluvat mm. suvaitsevaisuus, 

yhteisöllisyys ja välittäminen. Kotkan lukiot ovat syrjinnästä vapaita ja sitoutuneita kohtelemaan 

kaikkia opiskelijoita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, ul-

koisesta olemuksesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveyden-

tilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. 
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Lukioikäisten kohdalla kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan puuttumisessa joudutaan huomioi-

maan opiskelijan ikä. Alle 18 -vuotiaiden opiskelijoiden asioissa huoltajilla on tärkeä rooli. Kuiten-

kin 18 vuotta täyttäneiden kohdalla lähtökohtaisesti opiskelija itse päättää huoltajan osallisuudesta 

häntä koskevissa asioissa. Tärkeää on pyrkiä kaikissa tilanteissa hyvään yhteistyöhön myös täysi-

ikäisten kohdalla. 

 

Lukioilla on annettu ohjeet opiskelijoille, huoltajalle ja henkilöstölle kiusaamiseen, häirintään ja vä-

kivaltaan puuttumisessa: 

 

OPISKELIJA:  

 

• Jos havaitset häirintää, kiusaamista tai väkivaltaa tai joudut itse niiden kohteeksi, ilmaise häiritsi-

jälle, miltä hänen käyttäytymisensä tuntuu ja pyydä häntä lopettamaan.  

• Jos et voi tai halua ottaa yhteyttä häiritsijään, kiusaajaan tai väkivallan tekijään tai jos tilanne on 

vakava tai jatkuu kielloista huolimatta, kerro siitä lukion henkilökunnalle. Heillä on velvollisuus 

ryhtyä toimiin tietoonsa tulleen asian osalta. He huolehtivat asian eteenpäin viemisestä sinulle tur-

vallisella tavalla 

• Kirjaa ylös jatkokäsittelyä varten häirintäaika ja paikka, keitä on ollut tilanteessa läsnä ja mitä ti-

lanteessa tapahtui. Säilytä mahdolliset todisteet esim. some-, teksti- ja sähköpostiviestit.  

• Ota yhteys opiskeluhuollon palveluihin (terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori) kun tarvitset 

tukea tai apua.   

• Yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sovitaan aina kanssasi.  

• Hae apua opiskeluhuollon palveluista, jos olet itse häirinnyt, kiusannut tai tehnyt väkivaltaa. Myös 

sinulla on oikeus saada tukea ja ohjausta.  

 

HUOLTAJA: 

 

• Jos epäilet tai kuulet, että nuortasi (tai jotakin toista lukion opiskelijaa) häiritään, kiusataan tai hän 

joutuu väkivallan kohteeksi, keskustele asiasta nuoren kanssa. 

• Ota nuoren luvalla yhteyttä opettajaan, opinto-ohjaajaan, rehtoriin, kuraattoriin tai terveydenhoita-

jaan, jotta oppilaitos voi puuttua asiaan ja suojata opiskelijoita heidän turvallisuuttaan uhkaavilta 

tekijöiltä. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa esimerkiksi terveydenhoitajalta tai kuraattorilta.  

• Asiaa selvitellään nuoren ja huoltajan kanssa, ja sovitaan jatkotyöskentelystä.  
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OPETTAJA/ LUKION MUU HENKILÖKUNTA:  

• Jos opiskelija kertoo häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta, huolehdi hänen turvallisuudes-

taan.  

• Tee aktiivisesti havaintoja luokkatilanteissa, välitunneilla, ruokalassa. Jos huomaat epäasiallista 

käytöstä, puutu heti.  

• Jos epäilet, että opiskelija on joutunut kiusaamisen kohteeksi, kysy asiasta opiskelijalta ja tarvitta-

essa huolehdi hänen turvallisuudestaan.  

• Ole tarvittaessa yhteydessä alaikäisen opiskelijan kotiin sekä keskustele huolesta ja huoltajien nä-

kemyksistä asiaan. 

• Jos epäilet, että opiskelija on joutunut pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, il-

moita alle 18-vuotiaaseen opiskelijaan kohdistuneen em. epäilyt poliisille ja lastensuojeluun sekä 

rehtorille. Katso tarkat ohjeet oppilaitoksen omilta sivuilta. Voit konsultoida opiskeluhuollon henki-

lökuntaa.  

• Ohjaa opiskelija opiskeluhuollon palveluihin, oli kyseessä uhri tai tekijä. 

 

2.10.3.4 Seuranta, arviointi ja raportointi 

 

Kiusaamiseen, häirintään, väkivaltaan, rikoksiin ja rikollisiin tekoihin liittyvä ennaltaehkäisy ja 

puuttuminen ovat tärkeä osa koulujen ja lukioiden turvallista arkea. Koulu- ja oppilaitoskohtaisissa 

oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmissa tulee olla kirjattuna sellaisia hyvinvointia tukevia tavoit-

teita, jotka tukevat myös tätä työtä. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä ja oppilaitoskohtainen 

opiskeluhuoltoryhmä laativat moniammatillisessa yhteistyössä yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoit-

teet ja toimenpiteet yhdelle lukuvuodelle kerrallaan. Ryhmä arvioi asettamiaan tavoitteita vähintään 

kerran lukukaudessa (syys- ja kevätlukukaudella) ja tekee tarvittaessa muutoksia. Valtakunnalliset 

ja koulukohtaiset kyselyt sekä muu tiedonkeruu (esimerkiksi TEA -viisari) antavat tietoa myös tä-

hän teemaan liittyvistä asioista. Näitä tietoja on myös tärkeää hyödyntää. 

 

Opetuksen järjestäjä seuraa koulujen ja oppilaitosten tekemää työtä. Koulut ja oppilaitokset toimit-

tavat vuosittain yksikkökohtaiset tiedot tekemistään toimenpiteistä kiusaamisen, häirinnän ja väki-

vallan ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi ne raportoivat esiin tulleista kiusaamistapauksista. Kaikista 

esiin tulleista kiusaamistapauksista kirjataan alkuarviointi. Lisäksi raportoidaan myös ne tapaukset, 

joissa kiusaamisen puuttumisprosessi on viety eteenpäin. Raportointi tehdään aina lukuvuoden päät-
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tyessä Opetustoimen hallintoon. Seurannasta vastaa opiskeluhuollon ohjausryhmä yhdessä opetus-

toimenjohtajan kanssa. Saatua seurantatietoa hyödynnetään jatkotyöskentelyn ja koulutuksen suun-

nittelussa. 

 

 

Tähän vielä tulossa linkki Kiusaamisen selvittämiseen liittyvät asiakirjat -rekisteriselosteeseen. 

  

 

 


