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§ 316
Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om utnyttjande av
den sydkarelska modellen för att ingripa i lagstridiga gärningar i
skolorna
HEL 2021-004204 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Pia Pakarinen och 32 andra ledamöter föreslår i sin motion
att man i stadens antimobbningsprogram inkluderar ett tillvägagångssätt enligt den sydkarelska modellen och att man i samverkan med polisen och andra myndigheter tar fram tydligare och mera direkta anvisningar om ingripande i mobbning.
Mobbning, våld och annan lagstridig verksamhet som sker i skolorna är
ett problem både i Helsingfors och i andra kommuner och man har
strävat efter att lösa problemet utgående från strukturerna, fenomenen
och utgångspunkterna för varje individuella kommun och område.
I Helsingfors gäller ett systematiskt och konsekvent antimobbningsprogram (AMP13), inom ramen för vilket det vidtas omfattande samarbete
mellan stadens interna och externa intressentgrupper för att lösa
mobbningsproblemet. I programmet strävar man särskilt efter att identi-
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fiera och förebygga mobbning, men också ingripa i och efterbehandla
situationer på rätt sätt.
I Södra Karelen har en grupp som består av skolorna, polisen, socialoch hälsovården och kommunerna gett ett allmänt direktiv för hela
landskapet, enligt vilket man ingriper i lagstridiga gärningar. I direktivet
finns incidentspecifika anvisningar för olika mobbningssituationer. Till
skolornas åtgärder hör bland annat att omedelbart avbryta gärningen
och att meddela alla parters vårdnadshavare. I praktiken innebär alltså
den sydkarelska modellen att om ett barn under 15 år gör sig skyldig till
en lagstridig gärning, görs en brottsanmälan. Förövare hänvisas till en
diskussionsgrupp där förövaren och offret, men även bådas vårdnadshavare, polisen och representanter för de unga deltar i diskussionen.
Med handlingsmodellen strävar man efter att incidenter som uppfyller
kännetecknen för ett brott behandlas som lagstridiga gärningar och inte
som mobbning.
Verksamheten M-0
Verksamheten M-0 är ett handlingssätt i AMP13-programmet, och en
av Aseman Lapset ry utvecklad handlingsmodell för långvariga mobbningssituationer, där skolan egna krafter för att reda ut situationen är
otillräckliga. I Helsingfors förekom ca 20 sådana fall under våren 2021.
M-0-arbetet görs alltid i samverkan med skolans egna aktörer. Modellen kommer att jämföras med den sydkarelska modellen och verksamheten utvecklas vidare. M-0 samarbetar med Ankkuri-verksamheten.
Polissocialarbete och handlingsmodellen Ankkuri
Social- och hälsovårdssektorn har sedan år 2012 dragit nytta av den
multiprofessionella Ankkuri-modellen, där man strävar efter att ingripa i
ungas brottsliga verksamhet proaktivt. Ankkuris sociala arbete har från
början varit en del av enheten för polissocialarbete, dit även den i motionen nämnda lagstadgade brotts- och rättsrepresentationsfunktion för
unga hör. Om ett barn under 15 år gör sig skyldig till en lagstridig gärning, görs en brottsanmälan på initiativ av skolan eller en annan aktör,
och incidenten behandlas på polisstationen tillsammans med den unga,
vårdnadshavaren, polisen, en socialarbetare och vid behov med en
psykiatrisk sjukskötare. Socialarbetaren vid rättsrepresentationen för
unga arbetar med 15-17-åringars ärenden och socialarbetaren i Ankkuri-gruppen riktar sitt arbete mera till brottsärenden som gäller under 15åringar. Den här handlingsmodellen omfattar skolorna, men också andra evenemangs- och handlingsmiljöer.
Minskande av våld och annan brottslighet

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
kaupunginkanslia@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

18/2021

3 (12)

Ärende/27
13.10.2021

Enligt 25 § i barnskyddslagen är ett omfattande antal olika parter skyldiga att göra en anmälan till polisen, när de på grund av omständigheter som de har fått kännedom om i sin uppgift har skäl att misstänka att
ett barn utsatts för våld eller sexuellt våld. Skolan bör därför göra en
anmälan till polisen om barnet exempelvis har misshandlats i mobbningssyfte.
I fråga om Helsingfors polisinrättning har ansvaret för förebyggande av
brott som unga begår försatts till utrycknings- och övervakningsenhetens förebyggande funktion och i fråga om brott som redan skett eller
undersökning av brottsliga gärningar till brottsbekämpningsenhetens
ungdomsgrupp. För att förebygga brott samarbetar polisinrättningen
dagligen med stadens skolor. Skolorna kontaktar den förebyggande
funktionen med låg tröskel för att lösa problemsituationer. Kontakterna
har centraliserats till en plats för att försäkra tillgängligheten.
Bedömning av verkningarna på hälsa och välbefinnande
Mobbning kan enligt undersökningar har grava långvariga och traumatiserande konsekvenser för barns och ungas hälsa, välbefinnande och
funktionsförmåga, varför man ska ingripa i mobbningsproblemet på ett
systematiskt, effektivt och proaktivt sätt. Barn och unga som har utsatts
för mobbning lider av olika slags problem i kamratförhållanden, såsom
brist på vänner, rädsla om att mista vänner, känsla om att inte höra till
klassgemenskapen och brist på tillit till kamrater. Att hamna ut för
mobbning har också en direkt koppling till allmän ångest, social ångest,
dåligt självförtroende och en negativ självbild, ensamhet, självdestruktivitet och depression.
Antimobbningsarbete i Helsingfors
Enligt dem som gett ett utlåtande förs man i Helsingfors dagligen ett
systematiskt och intensivt praktiskt samarbete bland annat med barn
och unga, familjer, organisationer, polisen och staden för att minska
mobbning och våld i skolor, på gatorna och på sociala medierna. Målet
är att man ingriper i den ungas brottsliga symptom och mobbning redan
i ett tidigt skede och att de ungas brott utreds effektivt och utan dröjsmål.
Helsingfors polisinrättning anser i sitt utlåtande att Helsingfors samarbetsmodell är mer omfattande och mångsidigare än den sydkarelska
modellen. Enligt utlåtandet riktas Helsingfors handlingsmodell i fråga
om ingripande till ett tidigare skede. Dessutom har man i Helsingforsmodellen centraliserat utredningen av brott som sker i skolorna till
en särskild utredningsgrupp bland annat för att säkra den behövliga
expertisen.
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I samarbete mellan stadens interna barnskydd, familjesocialarbete och
grundläggande undervisning håller man som bäst på att utifrån AMP13programmet färdigställa ett gemensamt verksamhetsdirektiv för att förebygga, identifiera och ingripa i mobbningsvåld. I direktivet strävar
man efter att beskriva aktörers uppgifter, metoder och ansvar i ett
mobbningsärendet på ett konkret sätt.
Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande och konstaterar att AMP13-programmet till många delar motsvarar
den sydkarelska handlingsmodellen och praxis. Stadsstyrelsen anser
det viktigt att samarbetet och handlingsmodeller utvecklas vidare och
att handlingsmodeller som har konstaterats vara bra etableras i arbetet
för att mobbning.
Fostrans- och utbildningsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden
samt Helsingfors polisinrättning har gett utlåtanden i ärendet. Svaret
stämmer överens med fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande.
Social- och hälsovårdsnämnden tillstyrkte med rösterna 7–5, en blank
röst, att antimobbningsprogrammet AMP13 kompletteras så att en
handlingsmodell i enlighet med den sydkarelska modellen eller en motsvarande handlingsmodell görs till en del av AMP13-programmet och
att den nämnda handlingsmodellens innehåll tas i bruk som sådana i
skolor och i andra sammanslutningar som har att göra med barn och
unga.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 688
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Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
27.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Lisätään perusteluiden kolmanneksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava:
"Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä."
Kannattaja: Maarit Vierunen
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jussi Halla-ahon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
20.09.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.08.2021 § 171
HEL 2021-004204 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen ja 32 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyntämistä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa:
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”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan sisällytetään – siltä osin kuin se ei vielä sisällä – Etelä-Karjalan
toimintamallin kaltainen toimintatapa yhteistyössä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi esitetään, että asiasta laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus,
jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät
ja suoraviivaisemmat ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.
Kiusaamisongelmaa on lähestytty Helsingin lähtökohdista, ilmiöistä sekä rakenteista käsin. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee suunnitelmallista
ja tiivistä yhteistyöstä muun muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin ja koulujen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja
terveyslautakunta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien kehittämistä
edelleen. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalla käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen
tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.
Kiusaaminen
Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toiminta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongelmaa on pyritty ratkaisemaan kunkin alueen rakenteista, ilmiöistä ja
lähtökohdista käsin. Kiusaamisongelman ratkaisemiseksi ei ole olemassa yhtä ratkaisua, mikä toimisi kaikkialla.
Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiusaamisen vastainen ohjelma KVO13, minkä puitteissa tehdään laajaalaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien
välillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityisesti tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös
puuttumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.
Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli
Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniammatillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto.
Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisiasemalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosiPostadress
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aalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankkuri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen lisäksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt. Kouluissa tapahtuviin
pitkittyneisiin ja vakaviin kiusaamis- ja väkivaltatilanteisiin liittyen Ankkurissa tehdään yhteistyötä K-0 (Aseman Lapset) kanssa, mikä on hyväksi havaittu jalkautuva toimintamalli.
Virkaa tekevä Ankkurin sosiaalityöntekijä kirjaa lapsen tietoihin tilannekuvauksen tapahtumien osalta ja tekee tarvittaessa myös lastensuojeluilmoituksen.
Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille
Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat
tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää
mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, poliisin tai poliisisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus myös kiusaamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai lastensuojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin tukitoimiin.
Lastensuojelulain (417/2007) 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja
ilmoittamaan myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut
väkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus
poliisille, jos lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö
Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus valmistelevat parhaillaan toimintaohjetta kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja
puuttumiseen yhteistyössä. Ohjeistuksessa pyritään kuvaamaan konkreettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita kiusaamisasiassa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja
nuoret kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista, kuten ystävien
vähyys, pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutumiPostadress
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nen on myös suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.”
Käsittely
31.08.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Korjataan Kiusaaminen-alaotsikkoa edeltävä
kappale kuulumaan seuraavasti: Kiusaamisongelmaa on lähestytty
Helsingin lähtökohdista, ilmiöistä sekä rakenteista käsin. Sosiaali- ja
terveystoimiala tekee suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyöstä muun
muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin ja koulujen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien kehittämistä edelleen. Sosiaali- ja
terveyslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
käytettävää kiusaamisen vastaista KVO13-ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi KVO13-ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisällöt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.
Kannattaja: jäsen Maaret Castrén
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)
Jaa-äänet: 5
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Minna Lindgren, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä
Ei-äänet: 7
Samuel Adouchief, Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija Muurinen,
Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov
Tyhjä: 1
Kati Juva
Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Korpisen vastaehdotuksen äänin 7 - 5 (tyhjää 1).
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
17.08.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439
saila.nummikoski(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 040 3341703
mika.porvari(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.08.2021 § 257
HEL 2021-004204 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyntämistä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa:
Aloitteessa esitetään, että Helsingin kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan
sisällytetään – siltä osin kuin se ei vielä sisällä – Etelä-Karjalan toimintamallin kaltainen toimintatapa yhteistyössä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi esitetään, että asiasta laaditaan yhteistyössä
poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaisemmat ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 vastaa melko lailla Etelä-Karjalan toimintamallia ja käytäntöjä. Helsingin
oma ohjelma on kuitenkin laajempi. Kiusaamisongelmaa on EteläKarjalassa lähestytty aika lailla samoista lähtökohdista, ilmiöistä sekä
rakenteista käsin kuin Helsingissäkin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyöstä muun muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien edelleen kehittämistä ja hyväksi todettujen toimintamallien vakiinnuttamista.
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Kiusaaminen
Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toiminta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongelmaa on pyritty ratkaisemaan kunkin kunnan ja sen sisäisten alueiden
rakenteista, ilmiöistä ja lähtökohdista käsin. Kuten aloitteessa todetaan:
yhtä patenttiratkaisua ei ole.
Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiusaamisen vastainen ohjelma eli KVO 13, minkä puitteissa tehdään laaja-alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien
välillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityisesti tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös
puuttumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.
K-0 -toiminta
K-0 -toiminta on Aseman Lasten kehittämä toimintamalli pitkittyneisiin
kiusaamistilanteisiin, joissa koulun omat voimavarat tilanteen selvittämiseen ovat riittämättömät. Tällaisia tapauksia oli Helsingissä keväällä
2021 noin 20 kappaletta. K-0 -työtä tehdään aina yhteistyötä koulun
omien toimijoiden kanssa. Mallia on verrattu Etelä-Karjalan malliin, eikä
välitöntä muutostarvetta ilmennyt. Seuraamme sekä K-0 -mallin että
Etelä-Karjalan mallin kehittymistä ja teemme tarvittavat muutokset.
K-0 tekee yhteistyötä Ankkuri-toiminnan kanssa.
Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli
Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniammatillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto.
Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisiasemalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosiaalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankkuri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen lisäksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt.
Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille
Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat
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tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää
mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, poliisin tai poliisisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus myös kiusaamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai lastensuojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin tukitoimiin.
Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan
myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut väkivaltaa tai
seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus poliisille, jos
lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö
Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus viimeistelevät parhaillaan KVO 13-ohjelman pohjalta yhteistoimintaohjetta kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen. Ohjeistuksessa pyritään kuvaamaan konkreettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita
kiusaamisasiassa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutukset
Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja
nuoret kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista kuten ystävien
vähyys, pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.
Käsittely
17.08.2021 Ehdotuksen mukaan
Palautusehdotus:
Pia Kopra: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että EteläKarjalan mallin mukainen toimintamalli kirjataan osaksi Kvo13ohjelmaa ja kyseinen malli otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mutta KVO 13 ohjelmaa on
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syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toimintamalli lainvastaisissa
teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkauttamalla sen käyttö kouluihin
ja muihin lasten ja nuorten kanssa toimiviin yhteisöihin.
Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Koulujen ja turvallisuusongelmiin; kiusaamiseen ja lainvastaisiin tekoihin ei ole kyetty puuttumaan riittävän tehokkaasti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mutta KVO 13 ohjelmaa on syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toimintamalli lainvastaisissa teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkauttamalla sen käyttö kouluihin ja muihin lasten ja nuorten kanssa toimiviin yhteisöihin.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219
niclas.ronnholm(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 26018
riina.stahlberg(a)hel.fi
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