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§ 280
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Katju Aron aloitteesta häirintäyhteyskanavan luomisesta nuorille 
Helsingissä

HEL 2021-005579 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Katju Aron aloitteesta häirintäyhteyskanavan luomisesta 
helsinkiläisille nuorille:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on vahvistettu monia puuttumi-
sen keinoja ja kanavia kiusaamis-, häirintä- ja syrjintätilanteissa. Kou-
luissa ja oppilaitoksissa on käynnistetty kiusaamisen vastainen ohjelma 
(KVO13), pilotoitu häirintäilmoituksen tekemistä Wilmassa ja vahvistet-
tu yhteistyötä järjestöjen ja poliisin kanssa. Helsinkiläisille nuorille on 
sekä Helsingin kaupungilla että eri järjestöjen toimesta tarjolla erilaisia 
kanavia ja keinoja kiusaamis-, syrjintä- ja ahdistelutilanteiden käsitte-
lyyn. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä aloitteen ehdotusta tur-
vallisen aikuisen varmistamisesta jokaiselle nuorelle. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kiusaamisen vastainen ohjelma eli KVO13 koos-
tuu 13 keinosta kiusaamista vastaan. Toimenpiteet on suunnattu kiu-
saamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja jälkihoitoon. Kouluissa on 
pilotoitu vastuuhenkilöiden nimeämistä kiusaamisen vastaisiin toimiin. 
Vastuuhenkilöiden tehtävänä on huolehtia kiusaamiseen puuttumisesta 
sekä ennaltaehkäisyn ja jälkihoidon edistämisestä. Lisäksi jokaisessa 
perusopetuksen koulussa on nimetty nimikkoaikuinen, johon kiusattu 
voi olla yhteydessä. Kouluissa ja oppilaitoksissa on myös otettu käyt-
töön restoratiiviset eli ihmissuhteita korjaavat menetelmät. Nämä autta-
vat esimerkiksi riitatilanteiden selvittelyssä ja ratkaisemisessa. 

Aloitteessa kuvattiin, miten lapsille ja nuorille voi joskus olla vaikeaa ot-
taa häirintään liittyvät asiat puheeksi kouluyhteisön tai oppilaitoksen si-
sällä. Kouluilla ja oppilaitoksilla on käytössään eri keinoja kiusaamis-, 
häirintä- ja syrjintätapauksista ilmoittamiseen. Peruskoululaiset voivat 
olla yhteydessä oppilashuoltoon jelppii -chatin kautta ja toisen asteen 
opiskelijoilla on käytössään toisen asteen yhteys -sivusto. Oppijat ovat 
kuitenkin tuoneet esiin, että tilanteissa, joissa ongelmat eivät ratkea 
koulu- tai oppilaitosyhteisön sisällä, on heille luontevinta olla yhteydes-
sä kaupungin ulkopuolisiin toimijoihin. Keväällä 2021 pilotoitiin muuta-
massa peruskoulussa kiusaamis-, häirintä- ja syrjintäilmoituksen teke-
mistä Wilmassa ja tämä pilotointi on tarkoitus laajentaa kaikkiin perus-
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kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Tämän lisäksi kouluille suunni-
tellaan kokeilua kiusaamisvilkun käytöstä. 

Silloin kun asioita ei saada ratkaistua koulun tai oppilaitoksen sisällä, 
saadaan Helsingissä apua järjestötoiminnasta ja poliisilta. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala tekee tiivistä yhteistyötä poliisin ennalta estävän 
toiminnon sekä Aseman Lapset ry:n K-0-toiminnan kanssa. K-0-
toiminta koskee kaikkia Helsingin kouluja ja se on mahdollista ottaa 
maksutta käyttöön. K-0-toiminnan tavoitteena on vahvistaa olemassa 
olevia toimintamalleja, tuoda kouluihin ja oppilaitoksiin nuorisotyön ja 
perhetyön osaamista sekä ohjata tarvittaviin palveluihin ja seurata ti-
lannetta myös tilanteen rauhoituttua.  

Helsingin kaupungilla on käytössä Nuorten chat, joka on suunnattu 16–
29-vuotiaille helsinkiläisille. Nuorten chatissa nuori pääsee keskustele-
maan ammattilaisen kanssa ja tarpeen vaatiessa häntä ohjataan sopi-
van palvelun piiriin. Nuorten chat on auki arkisin klo 12–15. Lisäksi yli 
13-vuotiaille helsinkiläisille on käytössä matalan kynnyksen mielenter-
veyspalvelu Mieppi, joka tarjoa keskustelutukea elämäntilanteeseen tai 
mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Mieppiin voi varata ajan tai mennä 
kolmena arkipäivänä ilman ajanvarausta. Kaupungin tarjontaa täyden-
tävät hyvin myös erilaiset järjestöt, jotka tarjoavat keskustelutukea nuo-
rille. Esimerkiksi Nuorten Exit tarjoaa 13–29-vuotiaille nuorille tietoa 
omista rajoista ja tukea tilanteissa, joissa rajoja on rikottu. Chat on 
avoinna tiistaisin ja torstaisin. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten 
ja nuorten puhelin ja chat on auki arkisin 14–20 ja viikonloppuisin klo 
17–20. Valtakunnallinen keskustelualusta Sekasin-chat on suunnattu 
12–29-vuotiaille. Chat on auki arkisin 9–24 ja viikonloppuisin 15–24. 
MIELI ry:n kriisipuhelin päivystää arkisin klo 9–07 sekä viikonloppuisin 
klo 15–07. Apuu-chat tarjoaa päivittäin klo 9–22 valtakunnallisen kes-
kustelualustan 7–15-vuotiaille lapsille. Etsivä Nettityö on suunnattu en-
sisijaisesti 12–29-vuotiaille ja iltapäivystäjät ovat käytettävissä sunnun-
taista tiistaihin klo 20–23.30. Näiden keskustelukanavien lisäksi nuorille 
on tarjolla lukuisia alustoja ja sivustoja, joissa heille tarjotaan tukea ja 
apua.  

Aloitteessa ehdotettiin häirintäyhteyskanavan perustamista kaupungin 
sisällä, jotta työntekijän olisi helpompi poistaa kaupungin sisäisiä estei-
tä nuorten avun saamisen tieltä. Mikäli häirintäyhteyskanava luotaisiin 
Helsingin kaupungin sisälle, sopisi sen sijoituspaikaksi kaupunginkans-
lian turvallisuus- ja valmiusyksikkö. Helsingin kaupunki on valtava ja 
toimialat hyvin erityispiirteiset. Kaupungin sisällä suunnistaminen on 
tapauskohtaista ja kaupungin työntekijänä toimiminen ei vielä takaisi 
yhteistyön sujuvuutta. Lapsia ja nuoria on Helsingissä yhteensä lähes 
100 000. Häirintäyhteyskanavan valmius vastata näiden lasten ja nuor-
ten haasteisiin edellyttäisi suurta henkilöstöresursointia. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että sen sijaan, että rakennet-
taisiin kaupungin sisällä uusi yhteyskanava, kaupungin toimialojen tulisi 
tiivistää yhteistyötä entisestään ja tarkistaa käytänteiden jakamisen 
paikkoja. Kaupungin kouluilla ja oppilaitoksilla on jo nyt oppilas- ja 
opiskelijahuollon palvelujen lisäksi käytössään ja kehitteillä erilaisia il-
moitus- ja keskustelukanavia. Vuoden 2022 talousarvioehdotukseen ei 
ole huomioitu määrärahaa häirintäyhteyskanavan luomiseksi helsinki-
läisille lapsille ja nuorille.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Katju Aron aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 15.9.2021 mennessä valtuutettu Katju Aron ja 31 muun alle-
kirjoittamaan aloitteeseen häirintäyhteyskanavan luomisesta nuorille. 
Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunkiin perustetaan nuorille 
oma häirintäyhteyskanava.
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