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Sinisten ryhmäaloite lasten ja nuorten turvallisuuden takaamiseksi

Sininen valtuustoryhmä esittää toimenpiteitä koulukiusaamisen, perheväkivallan ja nuoriin kohdistu-
van ahdistelun estämiseksi.

Lasten ja nuorten arjessa turvattomuus voi näkyä sekä koulussa, vapaa-ajalla, harrastusten parissa 
että valitettavasti myös kotona. Koulukiusaaminen, seksuaalinen ahdistelu ja kotona tapahtuva väki-
valta on saatava loppumaan. 

Koulukiusaamisen kitkemiseksi tärkeää on varhainen puuttuminen. Helsingin kouluissa on korostetta-
va henkilökunnan ilmoitus- ja puuttumisvelvollisuutta kiusaamisesta ja häirinnästä, myös silloin kun se 
on tapahtunut kouluajan ulkopuolella tai sosiaalisessa mediassa. Esitämme, että jokaisessa helsinki-
läisessä koulussa otetaan käyttöön kiusaamisesta ilmoittamisen kanava, johon on mahdollista tehdä 
ilmoitus myös anonyymisti. 

Kaikkien opetusta järjestävien tulee laatia ohjeet kiusaamistapausten ratkaisemiseksi ja varmistaa, et-
tä niistä tiedotetaan niin opettajille kuin oppilaillekin. Lähtökohtana vakavien kiusaamistapausten rat-
kaisuissa on oltava, että kiusaaja vaihtaa koulua, ei kiusattu. 

Kiusaamistilanteissa on kiusatulle säännönmukaisesti tarjottava myös mielenterveydestä huolehtimi-
sen palveluja, jotta kiusaamiseen liittyviä kokemuksia pääsee turvallisesti käsittelemään. Helsingin tu-
lisi myös selvittää kaupungin koulujen osalta, onko niiden oppimisympäristö oppilaille turvallinen.

Toinen nuorten turvallisuutta heikentävä ilmiö on sosiaalisessa mediassa tapahtuva ahdistelu ja hou-
kuttelu. Tämä vakava grooming-ilmiö on levinnyt laajalle ja kasvanut viime vuosina. Helsingin kau-
pungin tuleekin ryhtyä toimenpiteisiin netissä ja muualla tapahtuvan ahdistelun vähentämiseksi. Esi-
merkiksi koulujen on nykyistä järjestelmällisemmin käsiteltävä somen vaarallisia puolia yhdessä oppi-
laiden kanssa, jotta houkuttelu ja hyväksikäyttö opitaan tunnistamaan paremmin. Lisäksi nuorisotyön-
tekijöiden ja erilaisten nuorisotalojen rooli ilmiön kitkemisessä on tärkeä, joten kaupungin tulee koulut-
taa työntekijöitä ja kampanjoida näkyvästi ahdistelua vastaan nuorisotiloissaan.

Kolmanneksi, Helsingissä tarvitaan yhä määrätietoisempia toimia perheväkivallan ehkäisemiseksi. 
Erityisesti koronatilanne on voinut pahentaa monen kotonaan kohtaamaa turvattomuutta, ja siksi las-
tensuojelun ja perheväkivaltaa kohdanneiden ihmisten turvatalojen resursseja on lisättävä. 

Sininen valtuustoryhmä esittää, että Helsingin kaupunki toteuttaa laaja-alaisen ohjelman lasten ja 
nuorten turvallisuuden edistämiseksi. Turvallinen arki on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. 
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