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§ 281
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Reetta Vanhasen toivomusponnesta mahdollisuuksista tutkia koro-
natilanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja kiu-
saamisen ennaltaehkäisyä

HEL 2021-005070 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Reetta Vanhasen toivomusponnesta mahdollisuuksista tutkia koronati-
lanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan 
sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyä: 

Koronatilanteen vaikutuksia koululaisten hyvinvointiin ja kiusaamiseen 
on kartoitettu vuosina 2020-2021 useissa tutkimuksissa. Vuonna 2020 
toteutetusta Turun yliopiston kyselytutkimuksesta ”Koululaisten korona-
kevät” käy ilmi, että koululaisten kokemusten mukaan koronatilanteesta 
johtuva etäopiskelu vähensi koulukiusaamista. Myös Helsingin yliopis-
ton koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta ”Koulunkäynti, ope-
tus ja hyvinvointi Helsingin kouluissa koronaepidemian aikaan” käy ilmi 
etäopetuksella olleen kiusaamista vähentävä vaikutus. Tutkimuksessa 
kartoitettiin koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kokemuksia ky-
selyillä keväällä ja syksyllä 2020. Lisäksi Helsingissä on kartoitettu 7. –
10. luokkalaisten hyvinvointia etäopetuksen aikana keväällä 2021 kyse-
lytutkimuksella.

Kouluissa seurataan oppilaiden hyvinvointia systemaattisesti. Hyvin-
voinnin seurannassa hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen valtakunnallisesti laatiman kouluterveyskyselyn tuloksia. Viimei-
simmässä, keväällä 2021 kerätyssä aineistossa on kartoitettu kiusaa-
miseen, häirintään ja väkivaltaan liittyviä seikkoja sekä koronapande-
miaan liittyviä huolia ja vaikutuksia. Kouluterveyskyselystä kertyvää tie-
toa hyödynnetään oppilaitosten hyvinvointityön kehittämisessä, kiu-
saamisen ja väkivallan ennaltaehkäisemisessä sekä kiusaamiseen 
puuttumisessa. Kouluterveyskyselyn lisäksi oppilaiden hyvinvoinnin 
seurannassa hyödynnetään esimerkiksi Koulun hyvinvointiprofiilia. 
Koulun hyvinvointiprofiili on kyselytyökalu, jolla voidaan kartoittaa luok-
ka- ja koulukohtaisesti oppilaiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Ky-
selyistä kerättyä tietoa hyödynnetään koulun yhteisöllisen opiskeluhuol-
toryhmän johdolla kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseen sekä sii-
hen puuttumiseen monin eri keinoin yksilö- ja yhteisötasolla.

Edellä mainitut julkaisut ja selvitykset mahdollistavat koronatilanteen jo 
ilmenneiden vaikutuksien tarkastelun ja koulujen toiminnan kehittämi-
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sen niiden pohjalta. Koronapandemian ja kiusaamisen yhteisvaikutuk-
sia on mahdollista edelleen selvittää ja seurata luokka-, koulu-, ja kau-
punkitasoisesti sekä valtakunnallisesti kouluterveyskyselyn ja koulun 
hyvinvointiprofiilin avulla. Kouluterveyskyselyn ja koulun hyvinvointipro-
fiilin käyttö oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi on kirjattu myös Hel-
singissä kaupunkilaajuisesti käytössä olevaan Kiusaamisen vastaiseen 
ohjelmaan (KVO 13). Ohjelma on osa Helsingin kaupunkistrategian 
(2017–2021) tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien kokonaisuutta. 
Ohjelma koostuu 13 kiusaamisen ehkäisyyn kohdennetusta toimenpi-
teestä ja sen tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia puuttua kiu-
saamiseen systemaattisesti sekä ennaltaehkäistä kiusaamista. 

Kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyssä avainasemassa on turval-
lisen kouluympäristön varmistaminen kaikille (Perusopetuslaki 29 §). 
Turvallisessa ympäristössä oppilaat kertovat kiusaamisesta herkemmin 
koulun aikuisille. Helsingissä on lukuvuosina 2019–2021 saatu hyviä 
tuloksia siitä, miten viikoittainen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opet-
taminen vahvistaa oppilaiden sosiaalisia taitoja, parantaa ilmapiiriä se-
kä vähentää kiusaamista ja rasismia. Oppilaiden tunnetaitojen ja sosi-
aalisten taitojen vahvistaminen auttaa selvittämään ristiriitatilanteita 
turvallisesti ja ennaltaehkäisee konfliktien syntymistä. Sosiaalisia ja 
tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävien ohjelmien 
käyttö ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen ovat myös kiusaamisen 
vastaisen ohjelman toimenpiteitä. 

Kiusaamisen vastainen ohjelma on tärkeä työkalu kiusaamisen ennal-
taehkäisyssä. Ohjelman implementointi jatkuu tulevina lukuvuosina pe-
rustoiminnan ohella myös hanketyössä. Helsingin kouluissa on käyn-
nistymässä Sitouttavan kouluyhteisötyön hanke, jonka yhtenä tavoit-
teena on jalkauttaa kiusaamisen vastainen ohjelma osaksi jokaisen 
helsinkiläisen koulun arkea sekä mallintaa toimintaa myös valtakunnal-
lisesti vuosina 2022–2023. Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä voidaan vä-
hentää kiusaamista vahvistamalla myönteistä koulukulttuuria. Lisäksi jo 
käynnissä oleva Oikeus oppia – oppimisen tuki ja inkluusio esi- ja pe-
rusopetuksessa -kehittämistyö pyrkii vahvistamaan koulujen valmiuksia 
tarjota tarpeellinen tuki kaikille oman alueensa oppilaille, tukemaan 
kouluja hyvinvointityön strukturoinnissa sekä vahvistamaan koulujen ja 
lapsiperheiden palvelujen yhteistyötä matalan kynnyksen palvelumallin 
mukaisesti. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä sosiaali- ja terveystoimia-
lalla on keväällä 2021 valmisteltu yhteistyössä yhteinen toimintaohje 
lastensuojelulle, perhesosiaalityölle ja perusopetukseen kiusaamisen ja 
väkivallan ennaltaehkäisyyn, riskien tunnistamiseen sekä kiusaamiseen 
ja väkivaltaan puuttumiseksi. Kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäi-
syn sekä puuttumisen toimenpiteet on kuvattu toimijakohtaisesti sekä 
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yhteistyön näkökulmasta. Yhteistyö yli toimialarajojen parantaa val-
miuksia puuttua kiusaamiseen ja väkivaltaan, sekä ehkäistä kiusaami-
sen ja väkivallan vaikutuksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että koronatilanteen vaikutuk-
sia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan on mahdollista 
selvittää kiusaamisen vastaisen ohjelman mukaisia toimenpiteitä hyö-
dyntämällä. Ohjelman mukaisten kyselytyökalujen käyttö mahdollistaa 
vaikutusten tunnistamisen ja seuraamisen kouluissa yksilö- ja yhteisö-
tasolla. Ohjelman toimenpiteiden systemaattinen toteuttaminen tukee 
koulujen valmiuksia ennaltaehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa ja auttaa 
ylläpitämään turvallista kouluympäristöä. Yhteistyö yli toimialarajojen 
tehostaa kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyn sekä puuttumisen 
mahdollisuuksia.  

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 30.9.2021 mennessä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan lausuntoa valtuutettu Reetta Vanhasen toivomuspon-
nesta mahdollisuuksista selvittää koronatilanteen vaikutuksia kouluissa 
esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan. Toivomusponteen on pyydetty 
myös sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto.
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