
Liite 5.3 

SUUNNITELMA OPPILAIDEN JA OPISKELIJOIDEN 

SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA 

HÄIRINNÄLTÄ 

 

Tampereen yliopiston normaalikoulu on syrjinnästä vapaa alue ja sitoutunut kohtelemaan kaikkia 

opiskelijoita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä 

alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai 

seksuaalisesta suuntautumisesta. 

 

Pahoinpitely on rikos. Rikoslain 27 luvussa toisen solvaaminen tai herjaaminen on 
säädetty rangaistavaksi teoksi. 
 

1 KIUSAAMISEN JA SEKSUAALISEN HÄIRINNÄN MÄÄRITTELYÄ 

Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas tai opiskelija joutuu toistuvasti saman tai 

muiden luokkien oppilaiden tai opiskelijoiden kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai 

useampia. 

Kiusaaminen on henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisella tarkoitetaan sitä, että yksittäiselle 

opiskelijalle aiheutetaan toistuvasti pahaa mieltä. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi selän takana 

pahan puhumista, ilkeiden juorujen tai valheiden levittämistä, tönimistä, lyömistä, ulkopuolelle 

jättämistä, netissä tapahtuvaa loukkaamista tai väärien tietojen levittämistä, ilkeiden tai uhkaavien 

tekstiviestien tai sähköpostien lähettämistä tai mitä tahansa toimintaa, joka vahingoittaa tai loukkaa 

toista. Kiusaaminen voi tapahtua sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Twitterissä tai IRC-

galleriassa. 

Seksuaalinen häirintä ja rasismi ovat kiusaamista. Kiusaaminen esiintyy usein verhotusti, minkä 

vuoksi aikuisten voi olla vaikea sitä havaita. Kiusaaminen on kiusatulle subjektiivinen kokemus. 

Tampereen yliopiston normaalikoulussa kiusaamiseen puututaan aina, kun joku on kokenut tilanteen 

kiusaamisena.  

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä mm. seksuaalisesti vihjailevina eleinä tai ilmeinä, epäasiallisina 

seksuaalisina puheina, kaksimielisinä vitseinä sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää 

koskevina huomautuksina, fyysisenä kosketteluna ja lähentelynä, epäasiallisina seksuaalisina 

sisältöinä median eri kanavissa, sukupuoliyhteyttä tai muuta seksuaalista kanssakäymistä koskevina 

ehdotuksina tai vaatimuksina ja seksuaalirikoksina esim. raiskaus, sen yritys tai seksuaalinen 

ahdistelu. 

 

2 VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA HÄIRINNÄN EHKÄISEMINEN 

Peruskoulu 



Oppilaat opiskelevat koulussa ohjatusti, ja välituntitilanteita valvotaan. Oppilaiden kanssa 

keskustellaan väkivaltaan, kiusaamiseen ja häirintään liittyvistä kysymyksistä ennaltaehkäisevästi 

sekä aina, jos on viitteitä tällaisesta toiminnasta. Järjestyssääntöjen noudattamista valvotaan. 

Ennaltaehkäisevään ja selvittävään toimintaan osallistuvat sekä opettajat että opiskeluhuollon 

työntekijät.  

Peruskoulu on mukana KiVa Koulu -toiminnassa.  KiVa Koulu -ohjelma on opetusministeriön 

rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli kiusaamisen vähentämiseksi.  KiVa-lyhenne 

muodostuu sanoista kiusaamisen vastainen tai kiusaamista vastustava. Toiminnan keskeiset 

periaatteet ja muodot ovat 

- säännöllisesti suoritettavat tilannearviot (kiusaamiskyselyt) 
- koulun yhteiset ”pelisäännöt” ja niihin sitoutuminen 
- välituntivalvonnan toimivuus, valvojien erottuminen (välituntiliivit) 
- oppilaiden itsetunnon kohottaminen 
- luokkahengen parantaminen (esim. erilaiset ryhmäytymisharjoitukset ja KiVa 

Koulu -ohjelman mukaiset, luokanopettajan tai -ohjaajan pitämät oppitunnit erityisesti luokilla 
1, 4 ja 7) 

- kummiluokkatoiminta 
- yhteiset projektit eri luokkien ja koko koulun kesken 
- yhteistyö kodin ja koulun välillä 
- yhteisesti sovittu toimintamalli kiusaamistilanteiden selvittämiseksi. 
- sometaidoista järjestetään oppilaille oppitunteja ja tarvittaessa luentoja ja tiedotteita 

huoltajille (yhteistyö mm. nuorisotoimen kanssa) sekä asiaa käsitellään mm. luokanohjaajien 
kanssa. 

 
Seksuaalista häirintää ja itsemääräämisoikeutta käsitellään mm. kahdeksasluokkalaisille 
järjestetyssä SePäSe-teemapäivissä (seksuaaliterveys- ja päihdepäivä). 
 

 
 
Lukio  
 
Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä käsitellään 

opiskelijoiden kanssa kerran lukuvuodessa ryhmänohjaajan tuokiossa ensimmäisen jakson aikana. 

Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi opiskelijoille annetaan tietoa kiusaamisesta, sen muodoista ja 

seurauksista. Opiskelijoille kerrotaan kiusaamiseen liittyvistä ryhmämekanismeista ja -rooleista: 

siitä, miten helposti opiskelijat tulevat menneeksi mukaan kiusaamisen ja edesauttaneeksi sen 

jatkumista, vaikka eivät lainkaan hyväksy kiusaamista. 

Ryhmänohjaustuokiossa ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille tehdään kysely kerran 

lukuvuodessa. Tarvittaessa kysely tehdään myös kolmannen vuoden opiskelijoille. Ensimmäisen 

vuoden opiskelijoilta kysytään terveystarkastuksessa kiusaamisesta, ja aihetta käsitellään 

terveystiedon oppitunneilla. 

Opiskelijat voivat myös jättää tietoa lukion opiskeluhuoltoryhmälle (OHR) Wilman kautta koko 

lukuvuoden ajan. Saadessaan tietää kiusaamisesta opiskelijat tai vanhemmat ottavat yhteyttä 

ryhmänohjaajaan, rehtoriin tai opiskeluhuoltoryhmän edustajaan. Opettajat tuovat tiedon 

kiusaamisepäilystä lukion OHR:ään. 

Tutor-opiskelijoiden koulutuksessa käsitellään myös kiusaamista. Ryhmänohjaajan haastatteluissa 

kysytään kiusaamisesta ja aiheesta tiedotetaan opettajia vuosittain. Mahdollisuuksien mukaan 

opettajille järjestetään myös koulutusta.  



 
 

 3 ONGELMATILANTEIDEN SELVITTÄMINEN 

 

Peruskoulu 

Kiusaamistilanteiden ja muiden tässä suunnitelmassa tarkoitettujen ongelmatilanteiden 

selvittämisessä on tavoitteena, että asiaan puututaan mahdollisimman varhain. Lapsia rohkaistaan 

kertomaan ongelmistaan ja kokemastaan omalle opettajalle, välituntivalvojalle, rehtorille, kenelle 

tahansa koululla työskentelevälle aikuiselle, vanhemmille tai kavereille.  Epäasialliseen ja 

väkivaltaiseen käyttäytymiseen puututaan välittömästi, kun sitä havaitaan. 

Huoltajille tiedotetaan aina, jos heidän lapsensa on joutunut väkivallan tai sellaisen kiusaamisen ja 

häirinnän kohteeksi, jota oppilaan ikätaso huomioiden ei ole asianmukaista selvittää vain oppilaiden 

kesken. Väkivaltatilanteista ilmoitetaan aina rehtorille ja niistä tehdään kirjallinen selvitys. 

Kiusaamiseen puututaan välittömästi ja asiasta keskustellaan. Tilanteesta tiedon saanut opettaja 

kuulee kaikkia osapuolia ja mahdollisia silminnäkijöitä yhteistyössä ja työnjaosta sopien oppilaan 

luokanopettajan tai luokanohjaajan kanssa. Sovitaan myös kirjaamisesta. Tarvittaessa 

kiusaamistilanteen selvittämiseen otetaan mukaan KiVa-toimijoita (nimetyt opettajat ja yhteisöllisen 

opiskeluhuollon toimijat). Sekä kiusatun että kiusaajan huoltajiin ollaan yhteydessä ja heille 

tiedotetaan tapahtuneesta. Tapahtuma kirjataan One Drivesta löytyvään lomakkeeseen, joka 

palautetaan asteen rehtorille arkistoitavaksi. 

Kiusaamisen selvittelyn yhteydessä sovitaan myös seurannasta molempien osapuolten kanssa sekä 

määrätään mahdolliset rangaistukset. Toistuvissa kiusaamistilanteissa asia tulee saattaa aina 

rehtorin tietoon.  

Kiusaamisen, väkivallan tai häirinnän kohteeksi tai tekijäksi osoittautunut oppilas ohjataan 

yksilöllisen opiskeluhuollon piiriin, jos tilanteen selvittämisessä mukana olleet henkilöt ja 

oppilas/huoltajat katsovat siihen olevan tarvetta. Jos ongelmallinen toiminta on laajemmin tiettyä 

ryhmää koskevaa, voivat opiskeluhuoltotyöntekijät ja/tai opettaja suunnitella ryhmäkohtaisen 

intervention. Ryhmässä olevien oppilaiden huoltajille ilmoitetaan tilanteesta.  

Vakavissa väkivaltatilanteissa oppilas ja hänen huoltajansa ohjataan käymään terveydenhoitajalla 

tai lääkärillä. Näissä tapauksissa otetaan yhteyttä myös poliisiin. Ongelmatilanteissa voi olla tarpeen 

toimia yhteistyössä lastensuojelun kanssa.  

Mikäli oppilas (alaikäinen) kertoo sinulle seksuaali- tai pahoinpitelyrikoksesta: 

1. Pyri suhtautumaan rauhallisesti, lasta hyväksyvästi ja asiallisesti. 

2. Vältä vähättelyä, ylireagointia ja tuomitsemista. Kysy mahdollisimman vähän. 

3. Jos kysyt, käytä mahdollisimman neutraaleja ja avoimia kysymyksiä tarkentamaan lapsen 

jo kertomaa asiaa, esimerkiksi, "mitä tarkoitat x:llä?". 

4. Älä tuo itse keskusteluun uusia asioita. Kirjaa mahdollisuuksien mukaan tarkasti, mitä lapsi 

kertoo. Kirjaa myös esittämäsi kysymykset. 

5. Käytä lapsen omia ilmaisuja, pitäydy tosiasioissa, älä tulkitse. 

6. Älä keskustele lapsen kuullen epäilyyn liittyvistä asioista muiden aikuisten kanssa.  



7. Tee välittömästi (saman päivän aikana) ilmoitus poliisille ja lastensuojeluun. 

Ilmoitusvelvollisuutta ei voi delegoida. Toimi poliisin antamien ohjeiden mukaisesti. 

Rikoslaki (39/1889) 20. luku. 

8. Älä ole heti kotiin yhteydessä (tutkintalaki). Kotiin voi olla yhteydessä, kun saat luvan 

sosiaaliviranomaisilta/poliisilta. 

9. Jää tarvittaessa odottamaan lapsen kanssa lastensuojelun päivystystä. He varmistavat 

lapsen turvallisuuden. Lapsen voi päästää kotiin ainoastaan em. viranomaisen luvalla.  

Kaikissa tilanteissa lapsen kertomus tai muut epäilyn heräämiseen johtaneet havainnot, on 

kirjattava välittömästi ja mahdollisimman tarkasti. Myös työntekijän omat kysymykset ja kommentit 

pitää dokumentoida. 

Mikäli itse epäilet lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen tai pahoinpitelyn tapahtuneen, ole 

viipymättä yhteydessä poliisiin ja sosiaalipäivystykseen. 

 

Lukio 

Jokainen väitetty kiusaamistapaus on tutkittava huolellisesti ja selvitys on aloitettava 

mahdollisimman nopeasti. Kaikkia osapuolia on kuultava. Opiskelijoilla tulee olla tieto, miten asia on 

tullut selvitettäväksi. Prosessilla tavoitellaan positiivista muutosta ja väärinymmärrysten oikaisemista 

sekä haetaan ymmärrystä toisen kunnioittamisesta ja vuorovaikutuksesta. Kiusaamistapaukset 

selvitetään KiVa Koulu -mallia mukaillen (Lähde: Salmivalli, 2003: Koulukiusaamiseen puuttuminen. 

Kohti tehokkaita toimintamalleja). 

 

1. Jos on kyse yksittäisestä tilanteesta, ryhmänohjaaja selvittää asian opiskelijoiden 

kanssa. Jos kiusaaminen tai häirintä on toistuvaa, RO tuo asian OHR:ään. 

2. Kaksi henkilöä henkilöstöstä osallistuu käsittelyyn. 

3. Tapauksesta kerätään tietoa haastattelemalla ryhmänohjaajaa ja muita asiasta tietäviä 

opettajia. 

4. Tapauksen käsittelijät tapaavat kunkin osapuolen yksilökeskusteluissa. Tavoitteena 

on, että jokaisen näkökulma tulee esiin. Tässä yhteydessä sovitaan alaikäisten kanssa 

yhteydenotosta huoltajiin ja aikataulusta. 

5. Eri osapuolten yhteinen keskustelu järjestetään vasta, kun tilanne on saatu laukeamaan.  

6. Käsittelyn lopputuloksena on yhteinen sopiminen ja anteeksipyyntö/-antaminen, jos 

se on mahdollista. Voidaan tehdä kirjallinen sopimus. 

7. Järjestetään seurantakeskustelut asianosaisten opiskelijoiden kanssa esim. kahden viikon 

päähän ja sovitaan jatkoseurannasta. 

8. Jos kiusaaminen tai häirintä ei lopu, otetaan käyttöön lukion rangaistuskeinot ja pyydetään 

tarvittaessa apua muilta viranomaisilta. 



9. Selvittämiskeskustelut kirjataan muistioksi. Muistiot säilytetään koulun arkistossa.  

 

Huoltajille tarjotaan tarvittaessa mahdollisuutta kuulemiseen. Kaikille osapuolille tarjotaan myös 

tarvittaessa opiskeluhuollollista yksilötukea. Tarvittaessa työskennellään koko ryhmän kanssa 

tavoitteena kiusaamisongelman vakavuuden tiedostaminen ja kiusaamiseen liittyvien ryhmäroolien 

ja -normien muuttuminen. Tällöin asianosaisten opiskelijoiden nimiä ei tuoda esiin, vaan kiusaamista 

käsitellään yleisellä tasolla. 

 

SUUNNITELMAAN PEREHDYTTÄMINEN 

Tämä suunnitelma on opetussuunnitelman liitteenä. Kaikki opettajat ja opiskeluhuoltohenkilöstö ovat 

velvollisia tutustumaan opetussuunnitelmaan. Suunnitelmaan tulleista muutoksista ilmoitetaan 

erikseen. Syystiedotteessa annetaan peruskoulun oppilaiden huoltajille tietoa KiVa 

Koulu -toiminnasta ja muusta kiusaamisen vastaisesta toiminnasta, koulun järjestyssäännöistä ja 

mahdollisista lukuvuoden teemoista. Oppilaat ja opiskelijat perehdytetään järjestyssääntöihin sekä 

koulunkäyntiä muuten koskeviin periaatteisiin lukuvuoden alussa.  Lukion ykkösvuosikurssin 

ryhmänohjauksen agendalla on kiusaamisen käsittely. Suunnitelma on vanhempien ja opiskelijoiden 

nähtävissä lukion kotisivuilla. Lukion OHR arvioi suunnitelmaa lukuvuosittain lukion osalta, ja koulun 

opiskeluhuoltoryhmässä (KOHR) sovitaan koko koulua koskevan suunnitelman tarpeellisista 

päivityksistä. 

 

SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI 

Oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta täyttävät kiusaamiskyselyn joka kevät. Koulun 

opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee yleiset toimenpiteet ja tiedottaa tuloksista. Tämä suunnitelma 

tarkistetaan aina opiskeluhuoltosuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Tarvittaessa 

opiskeluhuoltoryhmä voi tarkentaa suunnitelmaa myös muissa yhteyksissä.  

 


