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§ 205
Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om ut-
rensning av skolmobbning

HEL 2019-012407 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Suldaan Said Ahmed och 16 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska säkerställa att varje mobbningsfall utreds och att 
man satsar på arbete mot mobbning genom att se till att sådana verk-
samheter som gett goda resultat (t.ex. K-0 från Stationens Barn rf) fort-
sättningsvis ingår i stadens serviceutbud.

Stadsstyrelsen konstaterar att fostrans- och utbildningsnämnden i ok-
tober 2019 godkänt ett ambitiöst program mot mobbning. Programmet 
utarbetades tillsammans med barn, unga och den tredje sektorn, och 
både sektorn och dess samarbetspartner har börjat implementera pro-
grammets åtgärder. Programmet har även tagits upp i fullmäktige 
27.11.2019, § 355, i samband med en motion av ledamoten Alametsä.

En av programmets åtgärder är prägla in K-0-modellen, som utvecklats 
av Stationens Barn rf, eller en liknande modell i alla Helsingforsskolor. 
Den är avsedd för situationer där mobbningen har urartat såpass att 
minst en part gjort brottsanmälan. Medarbetare från Stationens Barn 
har kommit till skolan för att utreda situationen med parterna. Skolan 
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har fått expertis av t.ex. ungdomsarbetare, familjearbetare och medla-
re. Tack vare modellen har man fått nya infallsvinklar för konfliktlös-
ning, effektiverat samarbetet och stärkt metoder som fungerar i andra 
sammanhang.

K-0-modellen har fungerat och de deltagande familjerna har fått hjälp 
av den, varför staden också i fortsättningen behöver liknande verksam-
het. Stationens Barn har genomfört pilotmodellen med finansiering från 
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, och staden har 
köpt tjänsten genem direktupphandling. Detta kan inte längre fortgå, ef-
tersom staden måste iaktta upphandlingslagen. Under våren konkur-
rensutsätter staden verksamheten av K-0-typ.

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Stads-
styrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 435

HEL 2019-012407 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 66

HEL 2019-012407 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kaupunginhallituksellaseuraavan 
lausunnon Said Ahmed Suldaanin valtuustoaloitteeseen koulukiusaa-
misen kitkemisestä:

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi 
lokakuussa 2019 kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen ohjelman eli 
KVO13. Ohjelma laadittiin yhdessä lasten, nuorten ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa. Keskeistä ohjelman laatimisessa on ollut se, et-
tä lapset ja nuoret ymmärtävät suunnitelman ja ottavat sen omakseen. 
Ohjelmaa laadittaessa kartoitettiin ensin kiusaamisen estämisen nykyti-
la varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.

Ohjelmassa on kaikkiaan kolmetoista pääkohtaa, joista osa liittyy kiu-
saamisen ennaltaehkäisyyn, osa päiväkodin/koulun/oppilaitoksen toi-
menpiteisiin kiusaamistilanteissa ja osa niihin tilanteisiin, joihin tarvi-
taan oman henkilökunnan ulkopuolisia toimijoita. Ohjelman toimenpitei-
tä on ryhdytty toteuttamaan sekä toimialan sisällä että yhteistyökump-
panien kanssa.

Kiusaamisen vastaisen ohjelman pääkohdat ovat:

1. Hyvinvoinnin mittarit
2. Sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä 

kehittävät ohjelmat
3. Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt
4. Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistämi-

nen
5. Hyvinvoinnin starttitapaamiset
6. Sähköiset palautekanavat
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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

Kunnianhimoinen kiusaamisen vastainen ohjelma kokoaa nykyiset, to-
imivat keinot ja luo uusia keinoja kiusaamisen torjuntaan. Ohjelmaa 
muokataan käytössä sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee. 

Ohjelma muokataan kuluttajaystävälliseen muotoon mainostoimiston 
avulla, ja se levitetään tiedoksi paitsi kouluväelle, myös laajemminkin 
kaupunkilaisten tietoon. Kiusaamisen torjunta on kaikkien aikuisten 
asia. 

Yksi ohjelman toimenpiteistä on Aseman Lapsissa kehitellyn K-0 -
mallin tai vastaavan juurruttaminen kaikkiin helsinkiläisiin kouluihin. 
Malli on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kiusaamistilanne on kärjistynyt sil-
le asteelle, että vähintään yksi kiusaamisprosessin osapuolista on 
tehnyt rikosilmoituksen. Aseman Lasten työntekijät ovat tulleet kouluun 
tai oppilaitokseen ja he ovat selvittäneet tilannetta eri osapuolten kans-
sa.  Kouluun tai oppilaitokseen on tuotu esimerkiksi nuorisotyön, perhe-
työn ja sovittelun osaamista. Mallin avulla on tuotu uutta näkökulmaa 
konflikteihin, tehostettu yhteistyötä ja vahvistettu muissa yhteyksissä 
toimivia menetelmiä. 

Toimintamallin ei ole tarkoitus korvata koulujen ja oppilaitosten käytös-
sä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä, vaan tukea ja vahvistaa 
niitä.  

K-0:n avulla käsiteltävät kiusaamistapaukset ovat olleet usein moniulot-
teisia: niissä on voinut täyttyä useita rikosnimikkeitä, tekijöiden ja uhri-
en roolit ovat olleet epäselviä ja konfliktit ovat ulottuneet myös vapaa-
ajalle sekä sosiaaliseen mediaan. Tilanteet ovat monesti kärjistyneet 
niin, että kodin ja koulun välinen yhteistyö on vaikeutunut. Työsken-
telyssä on jalkauduttu kouluun, koteihin ja verkostoihin. Keskeistä on 
selvittää tapahtumien kulku ja kaikki osapuolet, joihin tilanne on vaikut-
tanut. Tilanteen pysäyttämisessä ja selvittämisessä on huomioitu yk-
silöt, ryhmä, kouluyhteisö ja tarvittaessa vielä tätäkin laajempi sosiaali-
nen piiri. 

K-0 -mallin vaikuttavuutta on arvioitu Noora Hästbackan julkaisussa 
Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen (2018 Nuorisotutkimus-
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verkosto: verkkojulkaisuja 130). Hän arvioi mallia lähinnä kahden tapa-
ustutkimuksen kautta. 

Ensimmäinen havainto tutkimusprosessin aikana oli kiusaamistapaus-
ten monisyisyys. Koska kiusaamistapaukset ovat monisyisiä, tapausten 
tunnistaminen ja niihin puuttuminen on haastavaa. Monimutkaisiin ilmi-
öihin ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Ristiriita syntyy siitä, et-
tä kiusaamistilanteiden selvittäminen vaatii tekijöiden ja uhrien määrit-
telyä ja toimenpiteiden kohdistamista oikeisiin henkilöihin, mutta tätä 
luokittelua on vaikea yksiselitteisesti tehdä.

Toiseksi, vanhemmilla on merkittävä rooli koulukiusaamisen selvittämi-
sessä. Keskeinen havainto on vanhempien luottamuksen puute koulun 
toimiin. Koulun käytännöt kiusaamiseen puuttumisessa olivat niin nuo-
rille kuin heidän vanhemmilleen esimerkkitapauksissa epäselviä. Lain 
määrittelemä vaitiolovelvollisuus estää työntekijöitä tiedottamasta mui-
hin oppilaisiin kohdistuneista toimenpiteistä, mikä voi osaltaan selittää 
epätietoisuutta. Tutkimusaineiston perusteella ei voi sanoa, ovatko kou-
lun toimenpiteet olleet kyseisissä tapauksissa johdonmukaisia ja riittä-
viä. Tästä huolimatta on selvää, että perheiden luottamuksen puute 
koulun toimiin tulisi paremmin huomioida ja että on työskenneltävä yh-
teisymmärryksen saavuttamiseksi.  

Kolmas keskeinen tutkimustulos on yhtenäisten käytäntöjen puute vira-
nomaisten välisessä työskentelyssä kiusaamistilanteissa. Oppilaitosten 
turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on lainsäädännössä 
ohjattu useiden eri viranomaisten vastuulle ja siksi siitä huolehtiminen 
on pirstaleista.  

Lainsäädäntö ei ohjaa tarkasti sitä, kenen tulee puuttua kiusaamiseen. 
Koulun sisäiset toimenpiteet etenevät portaittain, opettajalta kiusaami-
seen puuttuvalle työryhmälle ja heiltä opiskeluhuoltoryhmälle. Tarvitta-
va tieto ei aina siirry saumattomasti työntekijöiden välillä eivätkä yksilöl-
lisen ja yhteisöllisen oppilashuollon menetelmät nivoudu yhteen. 

K-0 -toiminta on ollut toimivaa ja mukana olleet perheet ovat saaneet 
siitä apua, joten kaupunki tarvitsee vastaavan tyylistä toimintaa myös 
jatkossa. Aseman lapset on pilotoinut mallia STEAn (Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksella, ja tämän jälkeen 
Helsingin kaupunki on ostanut palvelua suorahankintana. Tätä käytän-
töä ei voi enää jatkaa, sillä Helsingin kaupungin tulee noudattaa 
hankintalain vaatimuksia. Tämän vuoksi K-0 -tyylinen toiminta kilpailu-
tetaan kuluvan vuoden kevään aikana. Käytännössä hankintatoimisto 
tekee ensin tietopyynnön, jonka avulla kartoitetaan, millaisia valmiuksia 
mahdollisilla alalla toimivilla tahoilla on tuottaa tämän tyylistä palvelua. 
Jatkossa palvelua tulee saada myös ruotsin kielellä. 
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

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

niclas.ronnholm(a)hel.fi


