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§ 275
Kiusaamisen vastaisen ohjelman hyväksyminen

HEL 2019-007342 T 12 00 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä kiusaamisen vastaisen 
ohjelman ja markkinointimateriaalin (liitteet 1 ja 2). 

Kiusaamisen vastainen ohjelma muodostuu seuraavista toimenpiteistä:

1. Hyvinvoinnin mittarit

2. Sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehit-
tävät ohjelmat

3. Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt

4. Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen

5. Hyvinvoinnin starttitapaamiset

6. Sähköiset palautekanavat

7. Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen

8. Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt

9. Restoratiiviset lähestymistavat 

10. Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle

11. Kiusaaminen on rikos. K-0 toiminta kaikki koulut kattavaksi

12. Tukioppilastoiminnan kehittäminen

13. Vertaistukitoiminta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Crister Nyberg. Asiantuntija poistui kuule-
misensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi
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Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219
niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liitteet

1 KVO13-markkinointimateriaali
2 KVO13-toimenpiteiden kuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa on päätetty, että kaupungin varhais-
kasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle laaditaan kiusaami-
sen vastainen ohjelma. 

Kunnianhimoinen kiusaamisen vastainen ohjelma

Kouluterveyskyselyn mukaan kiusaamisen vastaisessa työssä on men-
ty parempaan suuntaan, mutta asian edistämiseksi tarvitaan lisää sys-
temaattisuutta sekä lasten ja nuorten näkökulmaa. Helsingin kaupun-
kistrategiaan on kirjattu, että kaupunkiin luodaan kunnianhimoinen kiu-
saamisen vastainen ohjelma. Taustatyönä selvitettiin kiusaamisen ny-
kytila varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on yhdessä kaupungin muiden 
toimialojen, kolmannen sektorin edustajien, oppilaiden, opiskelijoiden ja 
heidän huoltajiensa kanssa valmistellut ohjelmaa useissa työpajoissa ja 
tapaamisissa. Mukana on ollut esimerkiksi nuorisoneuvoston, oppilas- 
ja opiskelijakuntien, huoltajien, poliisin, seurakunnan, Mannerheimin 
lastensuojeluliiton sekä Aseman lapset Ry:n edustajia. Ohjelmaa laadit-
taessa on selvitetty myös kansainvälisiä malleja kiusaamisen estämi-
sessä. Ohjelma otetaan käyttöön lukuvuoden 2019-2020 alkuvaihees-
sa. Ohjelma kirjoitetaan lukuvuoden alkuun mennessä kielelle, jota 
myös lapset ja nuoret ymmärtävät vaivatta. Nuoret myös osallistuvat 
tekstin ja asiaan liittyvän tiedotuskampanjan suunnitteluun.

Ohjelmassa keskeistä on suomalaiseen ja kansainväliseen tietoon pe-
rustuva johtaminen sekä se, että toimenpiteet kiusaamista vastaan to-
teutetaan johdonmukaisesti ja siten, että kaikki aikuiset toimivat yhdes-
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sä kiusaamisen lopettamiseksi. Kiusaamisen vastainen ohjelma kattaa 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen.

Ohjelma on laadittu sellaiseksi, että sitä voidaan hyödyntää myös muil-
la kaupungin toimialoilla sekä kolmannella sektorilla. Ohjelma on laadit-
tu siten, että myös lapset ja nuoret ymmärtävät ohjelman ja ottavat sen 
omakseen. Ohjelmaa laadittaessa kartoitettiin ensin kiusaamisen es-
tämisen nykytila varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella 
asteella.

Ohjelmassa on kaikkiaan kolmetoista pääkohtaa, joista osa liittyy kiu-
saamisen ennaltaehkäisyyn, osa koulun toimenpiteisiin kiusaamistilan-
teissa ja osa niihin tilanteisiin, joihin tarvitaan koulun oman henkilökun-
nan ulkopuolisia toimijoita.

Kiusaamisen vastainen ohjelma kokoaa nykyiset, toimivat keinot ja luo 
uusia keinoja kiusaamisen torjuntaan. Olennaisinta ohjelmassa on käy-
tettävien toimien systemaattisuus ja lasten sekä nuorten osallisuus oh-
jelman suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Ohjelman sisältö on muokattu kaikille kuntalaisille mahdollisimman 
ymmärrettävään muotoon. Ohjelma levitetään ja siitä tiedotetaan paitsi 
koulujen ja oppilaitosten toimijoille myös laajemmin kuntalaisille viestin-
täsuunnitelman mukaisesti.

Ohjelman toteuttamista ja toimivuutta seurataan ja edistymistä esitel-
lään opettajille, koulujen johdolle, oppilaille, opiskelijoille, huoltajille, yh-
teistyökumppaneille ja kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liitteet

1 KVO13-markkinointimateriaali
2 KVO13-toimenpiteiden kuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


