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1 Johdanto 

 

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallinen ympäristö muodostuu 

psyykkisistä, sosiaalisista ja fyysisistä tekijöistä. Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön 

kattaa sen ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen tai 

toimintaan koulussa tai sen ulkopuolella. Kiusaamisen vastaisessa toiminnassa keskiössä 

on luoda toimintakulttuuri, jossa minkäänlaista toista loukkaava käytöstä ei hyväksytä ja 

epäasialliseen käytökseen puututaan.  

Suutarinkylän peruskoulun toimintakulttuurin keskiössä ovat turvallisuus ja hyvinvointi. 

Toimintakulttuuria vahvistetaan Sujuva! -ohjelmalla, ennaltaehkäisyllä, puuttumisella.  

 

2 Kiusaamisen määritelmä 

Kouluissa kiusaamisesta käytetään usein tutkimuskirjallisuudesta tuttua määritelmää, 

jonka mukaan ”kiusaamista on se, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti 

vahinkoa tai pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea 

puolustautua”. Kiusaamiseksi määritellään siis puolustuskyvyttömän oppilaan tahallinen 

vahingoittaminen. Kiusaamisella on ominaispiirteitä, jotka erottavat sen esimerkiksi 

riitelystä, häirinnästä tai yksittäisestä väkivaltatilanteesta. Näitä ominaisuuksia ovat 

esimerkiksi toistuvuus, tietoisuus ja vallankäyttö sekä se, että kiusaamisessa on usein 

kyse ryhmäilmiöstä. Näiden ominaispiirteiden vuoksi kiusaamistilanteeseen puuttuminen 

edellyttää siis erilaisia toimintatapoja kuin yksittäiseen tekoon puuttuminen.   

Kiusaaminen on ilmiö, jota on vaikea yksiselitteisesti määritellä, mitata ja joskus myös 

havaita. Toiminnan lisäksi kiusaamisessa on kyse sekä yksilön että ryhmän 



   

 

   

 

suhtautumisesta. Siitä, kuinka kiusattu kokee ja tulkitsee tilanteen sekä siitä, kuinka 

ryhmän muut jäsenet suhtautuvat kiusattuun ja toimivat tilanteessa, voidaan puhua 

rooleina. Vaikka suurin osa oppilaista ei asennetasolla hyväksy kiusaamista, moni saattaa 

kiusaamistilanteessa toimia tavalla, joka vahvistaa tai ylläpitää kiusaamisen kierrettä. 

Koulukiusaamiseen liittyviä rooleja ovat kiusatun ja kiusaajan lisäksi apurin, kannustajan, 

puolustajan ja hiljaisen hyväksyjän roolit. Kiusaaja-uhri tarkoittaa oppilasta, joka sekä 

kiusaa muita että tulee itse kiusatuksi. Sillä, minkälaisia rooleja oppilaat omaksuvat 

kiusaamistilanteissa, on suuri merkitys kiusaamisen jatkumisen kannalta.  

Kaikkein tavallisimmin kiusaaminen ilmenee sanallisena kuten nimittelynä, pilkkaamisena 

tai toisen naurun alaiseksi tekemisenä. Kiusaaminen voi kuitenkin saada monia muitakin 

muotoja eli se voi olla fyysistä (esimerkiksi. töniminen tai lyöminen), omaisuuteen 

kohdistuvaa (tavaroiden ottaminen tai tahallinen tuhoaminen) tai epäsuoraa (ryhmän 

jäsenten manipulointi, ilkeiden juorujen tai valheiden levittäminen tai ryhmän ulkopuolelle 

sulkeminen). 

Kiusaamiseen liittyviä käsiteitä ovat mm. syrjintä, ostrakismi, vihapuhe, seksuaalinen 

häirintä, sukupuoleen perustuva syrjintä ja grooming. 

Suutarinkylän peruskoulussa on tavoitteena, että jokaisessa oppimistilanteessa on 

turvallista ja hyvä olla. Luokan ilmapiiriä sekä oppilaiden kykyä työskennellä ryhmässä 

kehitetään koko ajan. 

 

  



   

 

   

 

 

3 Hyvinvoinnin edistäminen/kiusaamisen vastainen toiminta 

Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ennaltaehkäistään hyvinvointia edistämällä. Toiminnan 

lähtökohta on positiivinen pedagogiikka ja oppilaiden ja ryhmien vahvuuksien 

tunnistaminen. 

3.1 Hyvinvoinnin mittarit 

Suutarinkylän peruskoulussa seurataan hyvinvointia jatkuvasti muun muassa 

kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiprofiileiden avulla. Koulun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä 

(YHR) toteuttaa kyselyt. YHR:n jäseniä ovat rehtori, erityisopettajat, koulukuraattori, 

kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, oppilaanohjaaja ja kouluvalmentaja. 

Hyvinvointiprofiilit toteutetaan luokkakohtaisesti syyslukukauden aikana, ensimmäisenä 4., 

6. ja 7. luokissa Helsingin kaupungin ohjeistuksen mukaan. Kyselyt käsitellään 

yhteisöllisessä hyvinvointiryhmän kokouksessa, johon osallistuvat luokan opettajat sekä 

oppilasedustajat. Kokouksessa sovitaan toimenpiteet luokan hyvinvoinnin kehittämiseksi. 

3.2 Sujuva! 

Suutarinkylän peruskoulussa käytetään yhteistä sosiaalisia ja tunnetaitoja kehittävä 

ohjelmaa Sujuvaa!, jossa hyödynnetään muun muassa Rovaniemen kaupungin 

kehittämää hyvinvoinnin vuosikelloa. Sosiaalisia ja tunnetaitoja kehittävää mallia käytetään 

järjestelmällisesti jokaisen luokka-asteen kanssa. 

Jokaisella luokka-asteella käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: yhteisöllisyys, 

itsetuntemus, tunnetaidot, empatia, kaveritaidot, media, tulevaisuus, rentoutuminen ja 

rauhoittuminen sekä arjen selviytymistaidot. 

Syksyisin järjestetään yhdenvertaisuusviikko oppilaiden ikätason mukaisesti ja oppilaita 

viikon suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistaen. 



   

 

   

 

 

3.3 Luokkien yhdessä sovitut säännöt ja kiusaamiseen puuttumisen huoneentaulut 

Jokainen luokka on laatinut lukuvuoden alussa luokan säännöt, jotka auttavat sekä 

ennaltaehkäisemään kiusaamista että puuttumaan siihen jämäkästi ongelmien jo alettua. 

Säännöt ovat nähtävillä kotiluokkien seinillä. 

Lisäksi jokaisessa kotiluokassa on Kiusaamiseen puuttumisen huoneentaulut (Liite 1) 

joissa määritellään, mitä kiusaaminen tarkoittaa, koulun toimet kiusaamisen ehkäisyyn 

sekä kiusaamiseen puuttumiseen. Huoneentauluilla tuodaan toimet näkyväksi niin 

oppilaille kuin henkilöstöllekin.  

3.4 Jatkuva ryhmäyttäminen 

Jokaisella luokalle on varattu aikaa ryhmäytymiseen sekä koulupäivien aikana että retkien 

ja teemapäivien yhteydessä. Oppilashuollon henkilöstö, nuorisotyöntekijät sekä 

kouluvalmentaja tukevat ryhmäytymistä. Ryhmäytymistä tuetaan yhteisillä retkillä ja 

kokemuksilla.  

3.5 Opiskeluhuollon edustajat tapaavat pienryhmissä 7. luokkien oppilaat 

Seiskaluokkalaisille on lukuvuoden alussa kuraattorin, koulupsykologin ja 

kouluvalmentajan ohjaamat oppitunnit mielenterveydestä ja sitä vaarantavista asioista, 

kuten kiusaamisesta. Näitä tunteja sanotaan hyvinvointitunneiksi.  

  



   

 

   

 

 

3.6 Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen 

Kiusaamistilanteiden selvittämiset kirjataan Wilman lomakkeelle. 

3.7 Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt ja nimikkoaikuinen kiusatuksi 
tulleelle 

Jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa kiusaamisen vastaisista toimista ja 

kiusaamistilanteiden selvittämisestä.   

Jos kiusaaminen on pidempikestoista, nimetään kiusatuksi tulleelle oppilaalle 

nimikkoaikuinen. Nimikkoaikuinen on ryhmänohjaaja tai muu oppilaalle turvallinen ja 

läheinen koulun aikuinen.  Nimikkoaikuinen on yhteydessä kiusattuun oppilaaseen 

viikoittain ja tukee ja auttaa tätä tilanteessa eteenpäin sekä seuraa kiusaamistilannetta ja 

sen mahdollista jatkumista. (ks. Lisää kohta 4.) 

3.8 Restoratiivisten lähestymistapojen käyttö 

Osana oppilashuollon muuta palvelua kuraattorilla ja koulupsykologeilla on käytössään 

restoratiivinen eli sosiaalisia suhteita eheyttävä menetelmä. Sen avulla etsitään yhdessä 

oppilaiden kanssa ihmissuhteiden ongelmiin myönteisiä ratkaisuja, jotka vahvistavat niin 

oppilaan kuin koko luokan hyvinvointia. Työskentely on moniammatillista, ja yhteistyö 

kodin kanssa on tärkeää.  

Kiusaaminen on rikos. K-0-toiminta kaikki koulut kattavaksi 

Pitkään jatkuneen koulukiusaamisen katkaisemiseen tarvitaan kaikki mahdollinen apu. 

Joskus ulkopuolinen taho voi tuoda puuttuvan palasen ongelmatilanteeseen. Uusi 

näkökulma huomioi kokonaistilanteen usein monimutkaisesti solmuun menneissä ja 

tulehtuneissa tapauksissa. Tätä kutsutaan K-0-toiminnaksi, joka ulotetaan kattamaan 

kaikki Helsingin koulut. 

  



   

 

   

 

 

3.9 Tukioppilastoiminta ja kummioppilaat 

Kummitoiminta: 4.-luokkalaiset toimivat 1.-luokkalaisten kummeina ohjaten ja auttaen heitä 

koulun arjessa. Viides- ja kuudesluokkalaiset jatkavat kummitoimintaansa 

kummioppilaidensa kanssa. 

Tukioppilaat on valittu koulun 8.–9.-luokkalaisista oppilaista, ja heitä ohjaavat lukuvuonna 

2022–2023 opettajat Heli Tikkanen ja Reetta Annala. Tukioppilaat auttavat uusia 

seitsemäsluokkalaisia tutustumaan uuteen kouluun sekä yksinäisiä oppilaita kavereiden 

löytämisessä. Lisäksi tukioppilaat pyrkivät parantamaan kouluviihtyvyyttä, osallistuvat 

ryhmäyttämiseen sekä ehkäisevät koulukiusaamista 

Tukioppilaat käyvät keväällä kertomassa Suutarinkylän peruskoulusta ja yläkoulussa 

opiskelusta lähialueen (Siltamäki, Suutarila, Suutarinkylä) alakouluissa yhdessä 

oppilashuollon ja kouluvalmentajan kanssa. Tukioppilaat järjestävät seitsemäsluokkalaisille 

koulusuunnistuksen toisena koulupäivänä, ovat mukana seiskojen ryhmäytyspäivässä 

elokuussa ja järjestävät seiskojen illan yhteistyössä nuorisotalon kanssa syyskuussa sekä 

seiskojen pikkujoulut loppuvuodesta. Tukioppilaiden ohjaajat pitävät tukioppilaille 

peruskoulutuksen yhteistyössä MLL:n kanssa. Tukioppilaat käyvät omissa seiskaluokissa 

auttamassa ryhmäytymisessä, osallistuvat YHR-ryhmän tapaamiseen ja kertovat 

kuulumisia omista seiskaluokistaan. 

Tukioppilaat ovat mukana järjestämässä erilaisia koulun tapahtumia esimerkiksi joulun ja 

ystävänpäivän aikaan. Tukioppilashaku alkaa heti talviloman jälkeen viikoilla 9–10. 

Tukioppilashaku päättyy maaliskuussa. Maaliskuussa alkavat tukioppilashaastattelut.  

Uudet tukioppilaat valitaan maaliskuussa tai huhtikuun alussa. Huhtikuussa järjestetään 

tulevan lukuvuoden tukioppilaiden koulutus ja ryhmäytys nuorisotalolla. Nuorisotalo 

järjestää toukokuussa tukarileirin tukioppilaille. Tukioppilaat ovat mukana järjestämässä 

ysigaalaa. Uusien seitsemäsluokkalaisten tutustuminen on toukokuussa, jolloin 

tukioppilaat esittäytyvät ja leikittävät seitsemäsluokkalaisia yläkoululla. 

Tukarit järjestävät mahdollisuuksien mukaan välituntitoimintaa ja ovat mukana koulun ja 

kodin välisessä yhteistyössä koulun tapahtumissa. 



   

 

   

 

3.10 Vertaistukitoiminta 

Helsinkiin perustetaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuella vertaistukiryhmä, jossa 

kiusatut voivat turvallisesti jakaa kipeitä kokemuksiaan. Erilaisia vertaisryhmiä järjestetään 

myös kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Lisäksi kiusattujen lasten vanhemmille järjestetään MLL:n toimesta verkossa kokoontuvia 

vertaistukiryhmiä. 

3.11 Kouluvalmentaja 

 

Kouluvalmentaja tukee ja edistää oppilaiden hyvinvointia, kouluviihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä 

ja osallisuutta kokonaisvaltaisesti koulun arjessa yhdessä oppilaiden, opettajien, 

oppilashuollon sekä muiden työntekijöiden ja toimijoiden kanssa. Kouluvalmentaja 

työskentelee sekä ala- että yläkoulun puolella. 

Kouluvalmentaja mm. ryhmäyttää oppilaita sekä suunnittelee ja toteuttaa sosiaalisia ja 

tunnetaitoja edistäviä ja tukevia oppitunteja ja ryhmiä. Kouluvalmentaja osallistuu myös 

aktiivisesti tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen ohjaamiseen sekä välituntitoiminnan 

kehittämiseen.  

Kouluvalmentaja osallistuu myös oppilaiden välisten riita- ja kiusaamistilanteiden 

selvittämiseen. 

  



   

 

   

 

 

4 Koulun aikuisen rooli ja asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla 

Suutarinkylän peruskoulussa koulun jokainen aikuinen puuttuu kiusaamiseen yksilö- ja 

ryhmätasolla oppitunneilla, yhteisissä tilaisuuksissa ja opintokäynneillä. Aikuisten 

sitoutuminen, läsnäolo ja yhteinen linja näkyy valvonnoissa. On tärkeää, että oppilaat 

luottavat koulun aikuisiin ja siihen, että jokainen aikuinen puuttuu kiusaamiseen ja sille 

tehdään jotain. Järjestyssäännöillä taataan koulun sisäinen järjestys, opiskelun sujuminen 

sekä kouluyhteisön turvallisuus. 

Luokissa teetetään vuosittain hyvinvointiprofiilit ja koulun henkilöstä yhdessä 

oppilashuollon työntekijöiden kanssa suunnittelevat miten luokkien ilmapiiriä parannetaan. 

Työmuotoja ovat ryhmäytyspäivät ja erialiset interventiot yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla.  

Ryhmänohjaajat pitävät Sujuva!-tunteja systemaattisesti luokkatasoittain ja 

kiusaamiseeen liittyvää käsitteistöä käydään läpi. Kiusaamisteemaa käsittellään ryhmissä, 

jotta oppilaat tunnistavat kiusaamisen.  

Ryhmänohjaaja luo oppilasiinsa luottamiselliset välit, jotta kiusaamisesta on helppo kertoa. 

Ryhmänohjaaja ottaa asian esille ko. oppilaiden kanssa. Ryhmänohjaaja ilmoittaa 

kiusaamisesta, häirinnästä tai väkivallasta ko. oppilaiden kotiin. Tarvittaessa huoltajat 

kutsutaan koululle.  

Kiusaamisen uhrille nimetään koulusta nimikkoaikuinen, joka kirjaa tapahtumat ja 

seurannan Wilman lomakkeelle. Nimikkoaikuinen seuraa tilannetta ja puuttuu tarvittaessa 

uudelleen. Nimikkoaikuinen ohjaa oppilaita myös oppilashuollon palveluiden piiriin. 

Nimikkoaikuinen informoi muuta opetus- ja kasvatushenkilökuntaa tilanteen vaatimalla 

tavalla. Nimikkoaikuinen pyytää apua tilanteeseen tarvittaessa kollegalta, erityisopettajalta, 

oppilashuollolta tai rehtorilta. Nimikkoaikuinen kirjaa keskustelut ja seurannat Wilman 

lomakkeelle. Jos kiusaaminen edelleen jatkuu, nimikkoaikuinen kutsuu huoltajat, 

ryhmänohjaajan ja oppilashuollon edustajan tai rehtorin keskusteluun mukaan.  

5 Yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta 

oppilashuollossa tekijän ja teon kohteen osalta 



   

 

   

 

Kun kyseessä on vakavampi tai pidempään jatkunut kiusaaminen, nimikkoaikuinen 

konsultoi opiskeluhuoltoa tapaukseen liittyen.  Opiskeluhuollon työntekijät arvioivat aina 

tapauskohtaisesti yksilöllisen tuen tarpeen eri osapuolien osalta.  

 

6 Yhteistyö huoltajien kanssa 

Koululla on velvollisuus ilmoittaa huoltajalle tai muulle edustajalle epäilty kiusaaminen, 

häirintä, väkivalta ja syrjintä oppimisympäristössä ja koulumatkalla. Ilmoitusvelvollisuus 

koskee sekä kiusaamisen kohteena ollutta ja kiusaajana epäiltyä oppilasta. 

7 Koulun kurinpitotoimet 

Koulun kurinpitotoimia ovat mm.  kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, opetuksesta 

epääminen, luokkahuoneesta poistamin, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. 

Opetuksen järjestäjän huomioi kurinpitotoimea harkitessaan teon laatu sekä oppilaan ikä 

ja kehitystaso. 

Jäljellä olevan työpäivän lisäksi myös seuraava työpäivä voidaan evätä oppilaalta 

perustellusta syystä, jos opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa sen suunnitteluun, miten 

oppilaan turvallinen paluu takaisin opetukseen toteutetaan. Epääminen on mahdollista, jos 

on olemassa vaara, että toisen oppilaan, muun henkilön tai opetuksen turvallisuus kärsii 

oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi. 

Opetuksen epäämistilanteissa oppilaalle on järjestettävä oppilashuoltona mahdollisuus 

keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi on järjestettävä 

muu tuki epäämisen aikana ja oppilaan palatessa opetukseen. Oppilaalle tehdään 

suunnitelma opetukseen palaamisen tukemiseksi. 

Kurinpitotoimet aloitetaan aina oppilaan kuulemisella. 

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä 

oppilaan kanssa. Keskustelu kirjataan Wilmaan, ja siitä ilmoitetaan oppilaan huoltajille. 

Huoltajat voivat osallistua keskusteluun, jos se katsotaan tarpeelliseksi.  



   

 

   

 

Jälki-istunto järjestetään aina kouluajan ulkopuolella ja istunto kirjataan koulun 

rangaistuskirjaan Wilmassa. Jälki-istunnossa voidaan vaatia oppilasta istumaan hiljaa, 

mutta on myös mahdollista, että kiusaamisjälki-istunnossa on yhteisöllisyyttä tai empatiaa 

kasvattavia tehtäviä. 

8 Yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa 

Opetustoimen henkilöstöön kuuluvalla on salassapidon estämättä velvollisuus 

tehdä lastensuojeluilmoitus viipymättä, jos on tehtävässään saanut tietää lapsesta, 

jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma 

käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. [Lastensuojelulaki 

25 § (417/2007)] Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen 

vanhempansa kanssa [Lastensuojelulaki 25 a § (1302/2014)]. 

Ilmoitusvelvollisuuden perusteena voivat olla myös sellaiset opettajan tehtävänsä 

hoitamisen yhteydessä saamat tiedot, jotka liittyvät tapahtumiin kouluajan ulkopuolella. 

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstöön kuuluvalla on salassapidon estämättä 

velvollisuus tehdä ilmoitus sekä lastensuojelulle että poliisille, jos on tehtävässään 

saanut tiedon, jonka perusteella on syytä epäillä lapseen 

kohdistuvaa seksuaalirikosta (rikoslain 20 luvussa rangaistavaksi säädetyt teot) tai 

tiettyjä henkeen tai terveyteen kohdistuvia rikoksia (koskee rikoslain 21 

luvussa rikoksena rangaistavaksi säädettyjä tekoja, joista säädetty enimmäisrangaistus on 

vähintään kaksi vuotta vankeutta) [Lastensuojelulaki 25 § 3 mom. (1111/2016)]. Tällainen 

rikos on esimerkiksi pahoinpitely. Myös alle 15-vuotiaan nuoren rikoksen tunnusmerkit 

täyttävistä teoista tulee ilmoittaa poliisille. 

Perusopetuksen  henkilöstöön kuuluvalla on salassapidon estämättä oikeus ilmoittaa 

poliisille, jos on tehtävässään saanut tietoja, joiden perusteella on syytä epäillä jonkun 

olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. [Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

(1287/2013) 23 § 4 mom. (274/2015)]. 

Väkivallan uhkasta ilmoittaminen kuuluu vastuulliseen toimintaan, eikä tietojen 

luovuttamatta jättäminen saa johtua siitä, että lakia ei ole kirjoitettu ehdottoman velvoitteen 

muotoon (HaVM 41/2014 vp). 



   

 

   

 

9 Perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja 

yhteistyötahoille 

Tämä suunnitelma käydään henkilöstön kanssa läpi kerran lukuvuodessa. Materiaali 

käydään läpi perehdytyksessä ja se löytyy koulun Intrasta. Kiusaamisen puuttumisen 

toimintamalli on koulun kotisivulla ja jokaisen luokkatilan seinällä nähtävillä. 

10 Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi 

Suunnitelma päivitetään koulun yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä.  Suunnitelman 

toteutumista seurataan ja arvioidaan koulun johtoryhmässä sekä yhteisöllisessä 

hyvinvointiryhmässä.  

  



   

 

   

 

Liie 1 Huoneentaulut 



   

 

   

 

 



   

 

   

 

 



   

 

   

 

 



   

 

   

 

 


