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§ 53
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien seksuaali-
sen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien sek-
suaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä:

Kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta lapsiin ja nuoriin kohdistu-
van epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen on erittäin tärkeä tekijä 
lapsen ja nuoren kehityksessä kohti aikuisuutta. Täten edellytyksenä 
on, että henkilöstölle annetaan koulutuksellisesti riittävät välineet puut-
tua epäasialliseen käytökseen. Toimialan henkilöstöä ja esimiehiä kou-
lutetaan seminaarein ja koulutuksin. Vuosien 2003-2014 aikana ope-
tustoimen henkilöstölle on järjestetty koulutusta seksuaalikasvatukseen 
liittyvistä käytännöistä. Vuoden 2018 aikana järjestettävistä koulutuksis-
ta esimerkkinä voi mainita esimiehille tarkoitetun koulutuksen seksuaa-
lisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyen. 

Toimialan henkilöstöä koskee lakisääteinen velvollisuus tehdä lasten-
suojeluilmoitus koskien alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta. Toimialalla 
lain säätämää ilmoitusvelvollisuutta on ehdottomasti noudatettava ja si-
tä korostetaan työnjohdollisesti esimiestyössä. Lisäksi velvollisuutta 
koskevaa neuvontaa ja koulutusta annetaan myös esimiehille ja toimia-
lan ohjeistus asiasta on saatavilla intranetissä. Lasten kanssa työsken-
televien rikostausta selvitetään rekrytoinnin yhteydessä rikostaustan 
selvittämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Varhaiskasvatus

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuk-
sessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaa-
lisesta turvallisuudesta. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, 
väkivaltaa eikä häirintää. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista 
keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Varhaiskasvatuksessa otetaan lisäksi huomioon työsuojeluun ja turval-
lisuuteen liittyvät säännökset. Turvallisuuden edistämisen tulee olla 
suunnitelmallista ja säännöllisesti arvioitua. Varhaiskasvatuksen henki-
löstöä velvoittavat myös säännökset, jotka koskevat sosiaalihuoltopal-
veluihin ohjaamista ja lastensuojeluilmoituksen tekemistä. 
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Perusopetus, lukiot ja ammatillinen koulutus

Epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään liittyvät ohjeistukset on 
koottu erilliseen opetussuunnitelman liitteeseen. Näiden ohjeiden poh-
jalta on toimialalla muodostettu toimintaohje opiskelun edellytysten tur-
vaamiseksi. Myös opettajilla ja muulla koulun ja oppilaitoksen henkilö-
kunnalla on oikeus työrauhaan. Toimintaohjeessa määritellään, mitä 
seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja kuvataan koulun ja oppilaitok-
sen toimet päihdeongelma-, väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätapauksis-
sa. Toimintaohjeen mukaisesti havaittuihin häirintä-, kiusaamis- tai vä-
kivaltatapauksiin puututaan heti. Tarvittaessa tehdään asiaan kuuluvat 
ilmoitukset poliisille. 

Havaitessaan häirintää, opettaja ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijan 
huoltajaan sekä muuhun opetushenkilökuntaan ja psykologiin tai ku-
raattoriin. Myös tietoon tulleisiin verkossa tapahtuviin kiusaamis- ja häi-
rintätilanteisiin puututaan. Häirinnän muodoista ja niihin puuttumisen ta-
voista tiedotetaan oppilaita ja opiskelijoita. Häirinnän ehkäisemiseen 
liittyvissä toimissa toimitaan yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Op-
pilaita ja opiskelijoita ohjeistetaan ilmoittamaan oppilaitoksen henkilös-
tölle, mikäli he kohtaavat sukupuoleensa kohdistuvaa häirintää oppilai-
toksessa tai sen ulkopuolella, esimerkiksi työssäoppimisjakson aikana.

Koulujen ja oppilaitosten järjestyssäännöissä määritellään turvallisen 
opiskeluympäristön toimintaperiaatteet. Lisäksi järjestyssäännöissä 
kielletään henkinen ja fyysinen väkivalta sekä häirintä ja kiusaaminen. 
Henkilökunta ja opiskelijat perehdytetään järjestyssääntöihin. Tavoit-
teena on, että jokainen yhteisön jäsen omalla toiminnallaan edistää es-
teettömän ympäristön kehittymistä. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa koulut ja 
oppilaitokset laativat koulu- ja oppilaitoskohtaisen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelman yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden 
edustajien kanssa. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota 
myös toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuo-
len perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 
Oppilaitoksissa ja kouluissa tulee seurata mm. seksuaalista ja suku-
puolen perusteella tapahtuvaa häirintää sekä kuinka paljon häirintää ta-
pahtuu ja minkä tyyppistä se on. Jos häirintää on seurannan perusteel-
la ilmennyt, tulee asianomaisen oppilaitoksen tehdä suunnitelma sen 
poistamiseksi. 

Kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuunnitelmien tekeminen on osa koulun ja oppilaitoksen 
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normaalia toimintaa ja niillä on toiminnassa ohjausvaikutusta sekä yk-
sittäisten että rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Opiskeluhuolto

Koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilai-
den ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia op-
pilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyy-
destä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllise-
nä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Koulu- ja oppilaitoskohtaiset 
opiskeluhuoltosuunnitelmat sisältävät suunnitelman opiskelijan suojaa-
miseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa on 
myös toimintamalli asioiden käsittelyyn yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla.

Kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstö

Henkilöstöön kohdistuvan kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, häirin-
nän ja syrjinnän ennalta ehkäisemiseksi kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla toimitaan Helsingin kaupungin Sopua ja sovittelua työyhtei-
sön arkeen -toimintaohjeiden mukaan. Toimintaohjeet sisältävät tietoa 
ja ohjeita, miten epäasiallista kohtelua kokevan, sitä havaitsevan tai sii-
tä syytetyn sekä esimiehen tulee toimia tällaisissa tilanteissa. Lisäksi 
ohjeissa on tietoa tahoista, joilta voi tarvittaessa pyytää apua ja tukea 
häirintätilanteissa ja niiden selvittelyissä. Toimintaohjeet ovat kaikkien 
saatavilla intranetissä ja niitä käsitellään henkilöstön ja esimiesten 
kanssa osana perehdytysprosessia ja erilaisia valmennustilaisuuksia. 
Lisäksi toimialalla on käytössä Hetipurku –toimintamalli, joka tarkoittaa 
työpaikan omaa henkistä ensiapua uhka- tai väkivaltatilanteen jälkeen. 
Mallin tarkoituksena on auttaa keskustelun keinoin uhkatilanteen koke-
nutta työntekijää käsittelemään tapahtunutta siten, ettei asia jää kuor-
mittamaan mieltä.

Henkilöstön ja asiakkaiden kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta 
kohtelusta seurataan toimialalla henkilöstö- ja asiakaskyselyillä. Kyse-
lyjen tulosten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia toimenpi-
teitä sekä kehitetään toimintamalleja ja -ohjeita. 

Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän 
muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa 
aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Lisätään tekstiin:
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Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän 
muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa 
aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Perusteet lisäykselle:
Kasko on ainoa toimiala, jossa esihenkilöitä nyt aletaan kouluttaa sek-
suaalisesta häirinnästä. Ja tietysti alan luonteen vuoksi lasten ja nuor-
ten kanssa tehtävässä työssä asiaa käsitellään. 

Henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa eli tässä Helsingin kaupungin 
Sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -oppaassa seksuaalista häirin-
tää ei käsitellä lainkaan. Tämän vuoksi sekä kympissä että sotessa hy-
väksyttiin samanlainen vastaesitys.

Tällä lisäyksellä saadaan alleviivattua sitä, että yleiset häirinnänvastai-
set ohjeet eivät riitä. Aloitteessa esitetään mm. koulutusta ja ohjeistusta 
nimenomaan seksuaalisesta häirinnästä.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Fatim 
Diarran tekemän ja Pia Pakarisen kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 310 43101

mari.suoja(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien 
seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä:

Kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta lapsiin ja nuoriin kohdistu-
van epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen on erittäin tärkeä tekijä 
lapsen ja nuoren kehityksessä kohti aikuisuutta. Täten edellytyksenä 
on, että henkilöstölle annetaan koulutuksellisesti riittävät välineet puut-
tua epäasialliseen käytökseen. Toimialan henkilöstöä ja esimiehiä kou-
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lutetaan seminaarein ja koulutuksin. Vuosien 2003-2014 aikana ope-
tustoimen henkilöstölle on järjestetty koulutusta seksuaalikasvatukseen 
liittyvistä käytännöistä. Vuoden 2018 aikana järjestettävistä koulutuksis-
ta esimerkkinä voi mainita esimiehille tarkoitetun koulutuksen seksuaa-
lisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyen. 

Toimialan henkilöstöä koskee lakisääteinen velvollisuus tehdä lasten-
suojeluilmoitus koskien alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta. Toimialalla 
lain säätämää ilmoitusvelvollisuutta on ehdottomasti noudatettava ja si-
tä korostetaan työnjohdollisesti esimiestyössä. Lisäksi velvollisuutta 
koskevaa neuvontaa ja koulutusta annetaan myös esimiehille ja toimia-
lan ohjeistus asiasta on saatavilla intranetissä.  Lasten kanssa työsken-
televien rikostausta selvitetään rekrytoinnin yhteydessä rikostaustan 
selvittämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Varhaiskasvatus

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuk-
sessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaa-
lisesta turvallisuudesta. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, 
väkivaltaa eikä häirintää. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista 
keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Varhaiskasvatuksessa otetaan lisäksi huomioon työsuojeluun ja turval-
lisuuteen liittyvät säännökset. Turvallisuuden edistämisen tulee olla 
suunnitelmallista ja säännöllisesti arvioitua. Varhaiskasvatuksen henki-
löstöä velvoittavat myös säännökset, jotka koskevat sosiaalihuoltopal-
veluihin ohjaamista ja lastensuojeluilmoituksen tekemistä. 

Perusopetus, lukiot ja ammatillinen koulutus

Epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään liittyvät ohjeistukset on 
koottu erilliseen opetussuunnitelman liitteeseen. Näiden ohjeiden poh-
jalta on toimialalla muodostettu toimintaohje opiskelun edellytysten tur-
vaamiseksi. Myös opettajilla ja muulla koulun ja oppilaitoksen henkilö-
kunnalla on oikeus työrauhaan. Toimintaohjeessa määritellään, mitä 
seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja kuvataan koulun ja oppilaitok-
sen toimet päihdeongelma-, väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätapauksis-
sa. Toimintaohjeen mukaisesti havaittuihin häirintä-, kiusaamis- tai vä-
kivaltatapauksiin puututaan heti. Tarvittaessa tehdään asiaan kuuluvat 
ilmoitukset poliisille. 

Havaitessaan häirintää, opettaja ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijan 
huoltajaan sekä muuhun opetushenkilökuntaan ja psykologiin tai ku-
raattoriin. Myös tietoon tulleisiin verkossa tapahtuviin kiusaamis- ja häi-
rintätilanteisiin puututaan. Häirinnän muodoista ja niihin puuttumisen ta-
voista tiedotetaan oppilaita ja opiskelijoita. Häirinnän ehkäisemiseen 
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liittyvissä toimissa toimitaan yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Op-
pilaita ja opiskelijoita ohjeistetaan ilmoittamaan oppilaitoksen henkilös-
tölle, mikäli he kohtaavat sukupuoleensa kohdistuvaa häirintää oppilai-
toksessa tai sen ulkopuolella, esimerkiksi työssäoppimisjakson aikana.

Koulujen ja oppilaitosten järjestyssäännöissä määritellään turvallisen 
opiskeluympäristön toimintaperiaatteet. Lisäksi järjestyssäännöissä 
kielletään henkinen ja fyysinen väkivalta sekä häirintä ja kiusaaminen. 
Henkilökunta ja opiskelijat perehdytetään järjestyssääntöihin. Tavoit-
teena on, että jokainen yhteisön jäsen omalla toiminnallaan edistää es-
teettömän ympäristön kehittymistä. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa koulut ja 
oppilaitokset laativat koulu- ja oppilaitoskohtaisen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelman yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden 
edustajien kanssa. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota 
myös toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuo-
len perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 
Oppilaitoksissa ja kouluissa tulee seurata mm. seksuaalista ja suku-
puolen perusteella tapahtuvaa häirintää sekä kuinka paljon häirintää ta-
pahtuu ja minkä tyyppistä se on. Jos häirintää on seurannan perusteel-
la ilmennyt, tulee asianomaisen oppilaitoksen tehdä suunnitelma sen 
poistamiseksi. 

Kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuunnitelmien tekeminen on osa koulun ja oppilaitoksen 
normaalia toimintaa ja niillä on toiminnassa ohjausvaikutusta sekä yk-
sittäisten että rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Opiskeluhuolto

Koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilai-
den ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia op-
pilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyy-
destä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllise-
nä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Koulu- ja oppilaitoskohtaiset 
opiskeluhuoltosuunnitelmat sisältävät suunnitelman opiskelijan suojaa-
miseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa on 
myös toimintamalli asioiden käsittelyyn yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla.

Kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstö

Henkilöstöön kohdistuvan kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, häirin-
nän ja syrjinnän ennalta ehkäisemiseksi kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla toimitaan Helsingin kaupungin Sopua ja sovittelua työyhtei-
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sön arkeen -toimintaohjeiden mukaan. Toimintaohjeet sisältävät tietoa 
ja ohjeita, miten epäasiallista kohtelua kokevan, sitä havaitsevan tai sii-
tä syytetyn sekä esimiehen tulee toimia tällaisissa tilanteissa. Lisäksi 
ohjeissa on tietoa tahoista, joilta voi tarvittaessa pyytää apua ja tukea 
häirintätilanteissa ja niiden selvittelyissä. Toimintaohjeet ovat kaikkien 
saatavilla intranetissä ja niitä käsitellään henkilöstön ja esimiesten 
kanssa osana perehdytysprosessia ja erilaisia valmennustilaisuuksia. 
Lisäksi toimialalla on käytössä Hetipurku –toimintamalli, joka tarkoittaa 
työpaikan omaa henkistä ensiapua uhka- tai väkivaltatilanteen jälkeen. 
Mallin tarkoituksena on auttaa keskustelun keinoin uhkatilanteen koke-
nutta työntekijää käsittelemään tapahtunutta siten, ettei asia jää kuor-
mittamaan mieltä.

Henkilöstön ja asiakkaiden kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta 
kohtelusta seurataan toimialalla henkilöstö- ja asiakaskyselyillä. Kyse-
lyjen tulosten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia toimenpi-
teitä sekä kehitetään toimintamalleja ja -ohjeita. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa kaupunginhallitukselle koskien valtuutettu Katju Aron valtuus-
toaloitetta seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä Helsingissä 
27.3.2018 mennessä. Lausuntopyyntö on osoitettu myös sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä kau-
punkiympäristölautakunnalle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 310 43101

mari.suoja(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


