
Kiusaamisen vastainen toimintamalli 
 

Kiusaamista ehkäisevää toimintaa tehdään koulussa joka päivä edistämällä yhteisöllisyyttä ja 
opettelemalla tunnetaitoja ja puuttumalla kaikkeen havaittuun toista loukkaavaan 
toimintaan. Pyritään positiiviseen vahvistamiseen. Käytössä on Hyvä Minä-tunnetaitojen 
opiskelukokonaisuus. 

Koulukiusaamisen vastainen toimintamalli Koskelan koululla:  

Koulukiusaamisen määritelmä:  

 
Kiusaamista on, kun oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Tekijöinä 
on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. Toistuvuus tarkoittaa sitä, 
että sama oppilas joutuu yhä uudestaan muiden ilkeän tai vahingoittavan toiminnan 
kohteeksi. Tahallisuus merkitsee, että tekojen tarkoitus on loukata tai aiheuttaa harmia ja 
pahaa mieltä. Vaikeus puolustautua tarkoittaa sitä, että kiusattu on jollain tavoin 
kiusaajaansa nähden heikommassa asemassa. Kiusattu voi olla fyysisesti heikompi, arka tai 
hän saattaa olla luokalla uusi oppilas, jolle ei ole vielä muodostunut kiusaamiselta suojaavaa 
kaveripiiriä. Kiusaaminen voi olla sanallista väkivaltaa, fyysistä väkivaltaa tai ryhmän 
ulkopuolelle jättämistä. Kiusaamista voi tapahtua koulussa, koulumatkalla tai vapaa-ajalla, 
myös sosiaalisessa mediassa. 

Koulukiusaamisen tunnusmerkkejä:  

 
Oppilas on toistuvasti yksin eikä halua välitunnille. Poissaolot lisääntyvät. Oppilas on 
ahdistunut/surumielinen eikä halua lähteä kouluun. Psykosomaattisia oireita voivat olla 
esimerkiksi vatsakipu, päänsärky ja pahoinvointi. Oppilas ei puhu kavereista eikä tuo heitä 
kotiin. Oppilaalla voi esiintyä univaikeuksia ja yleistä alakuloisuutta. 

Ennaltaehkäisevät toimet:   

 
1. Järjestyssääntöjen läpikäyminen ja luokan omien yhteisten sääntöjen luominen 

2. Kivan kaverin taitojen läpikäyminen ja harjoittelu 

3. Ryhmäyttäminen 

4. Kasvatuskeskustelut matalalla kynnyksellä 

5. Hyvä Minä -tunnetaito-opinnot 



 

Koulukiusaamiseen puuttumisen portaat  

1. Välikohtauksen havainnut/ tietoon saanut koulun aikuinen selvittää välittömästi 
tapahtumien kulkua (mitä, missä, milloin?) keskustelemalla yksittäin osapuolten kanssa 

2. Kiusaamistilanteen tietoon saanut välittää tiedon oppilaiden luokanopettajille 

3. Osapuolten kanssa järjestetään yhteinen  keskustelu, jossa 
      a. Tehdään selväksi, että minkäänlaista kiusaamista ei hyväksytä. 
      b. Mietitään, minkä pitää muuttua. 
      c. Tehdään suunnitelma siitä, miten tilanne saadaan muutettua. 
      d. Sovitaan seurantakeskustelun aika. 

4. Opettaja on tarvittaessa yhteydessä kaikkien osapuolten huoltajiin. 

5. Seurantakeskustelu kiusatun ja kiusaajan/kiusaajien pidetään kanssa tarvittaessa 
erikseen. 

Jos kiusaaminen ei yhteisestä sopimuksesta huolimatta lopu  
 
1. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään tässä vaiheessa kiusaajan/kiusaajien huoltajiin ja 
järjestetään tapaaminen yhdessä koululle. Mietitään tapauskohtaisesti, onko 
tarkoituksenmukaista kutsua keskusteluun myös kiusattu huoltajineen. 

2. Oppilashuoltohenkilöitä (koulukuraattori/psykologi) voi pyytää mukaan 
kiusaamistilanteen käsittelyyn 

3. Käsittelyssä tehdään yhdessä huoltajien kanssa suunnitelma jolla kiusaaminen saadaan 
loppumaan ja sovitaan yhteydenpidon tavoista tilanteen seuraamiseksi 

4. Osapuolille voidaan tarjota mahdollisuutta koulukuraattorin/psykologin yksilökäynteihin 

 


