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2.11.1.Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen

Perusopetuslain 29§ mukaan oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä
oikeus kattaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ulottuvuudet.

2.11.2.Edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla

Koulukohtaisilla järjestyssäännöillä sekä luokkakohtaisilla yhdessä sovituilla toimintamalleilla pyritään
luomaan sellainen arvostuksen ja yhdessä toimimisen ilmapiiri, jossa kiusaamista ei suvaita ja jossa
väkivaltaan ja häirintään puututaan välittömästi. Ennaltaehkäisevä työ on avainasemassa. Jokainen
henkilöstön jäsen on velvollinen toimimaan ennaltaehkäisevästi ja puuttumaan välittömästi
huomaamaansa kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään.

Välituntivalvojat käyttävät huomioliivejä, jotta oppilas voi tarvittaessa helposti löytää aikuisen
välituntialueelta.

Koulussa toimivat koulutetut Verso- eli vertaissovittelijaoppilaat ja heitä ohjaavat aikuiset.
Luokanopettajan velvollisuus on ensisijaisesti selvitellä tilanteet, joissa kiusaaminen jatkuu tai
toistuu. Apuna kiusaamisen ehkäisyssä ja poistamisessa käytetään esim. KiVa koulu -, Askeleittain- ja
Lions Quest –materiaaleja. Luokissa käsitellään vuosittain kiusaamisen määritelmä ja kiusaamisen eri
roolit. Lisäksi luokissa kannattaa harjoitella draaman keinoin kiusaamistilanteita, kiusaamiseen
puuttumista ja puolustautumista.

Ryhmätasolla laaditaan yhteiset säännöt:
Lukuvuoden alkaessa ja tarvittaessa lukuvuoden kuluessa oppilaiden kanssa käydään läpi koulun
järjestyssäännöt ja välituntisäännöt.

Luokissa laaditaan luokkakohtaiset säännöt/toimintakulttuuri ja sopimukset työrauhan ylläpitämiseksi
ja kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Kaikki säännöt ovat esillä luokissa ja oppilaat ovat sitoutuneet niitä noudattamaan.

Oppilaille toteutetaan joka toinen vuosi koulukohtainen hyvinvointikysely, jossa kysytään
kiusaamisesta ja häirinnästä. Opettaja tekee vuosittain luokassa vähintään
yhden sosiogrammin oppilaiden sosiaalisten suhteiden selvittämiseksi, koulun oppilashuolto voi pitää
luokissa ryhmäytymistunteja tai tavata oppilaita pienemmissä ryhmissä.

Oppilaskunnan hallitus toimii omalta osaltaan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi.

Koulussa on käytössä Verso (vertaissovittelu) sekä Resto (restoratiivinen sovittelu). Koulutetut Verso-
oppilaat voivat välitunneilla riitoja havaitessaan nopeasti puuttua tilanteisiin ja auttaa sopimaan
ne. Resto-sovittelun kutsuu koolle rehtori joka toimii myös sovittelijana tällaisissa
tilanteissa. Kolme opettajaa kouluttautuu Resto-sovittelijoiksi lukuvuoden 2018-2019 aikana.

2.11.3.Yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän
että sen kohteena olevan osalta



Tarvittaessa sekä kiusaajalle tai väkivallan tekoon syyllistyneelle, että kiusatulle tai väkivallan teon
kohteena olleelle oppilaalle osoitetaan yksilöllisen oppilashuollon tuki. Näistä sovitaan
tapauskohtaisesti oppilaan ja huoltajan kanssa yhteistyössä. Tarvittaessa vakavissa
kiusaamistilanteissa huoltajia kehotetaan tekemään asiasta rikosilmoitus.

2.11.4.Yhteistyö huoltajien kanssa

Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla
tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena
olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (PoL 29§).

Yhteistyön huoltajien kanssa tulee olla avointa. Opettaja on päivittäin tekemisissä ryhmän kanssa ja
ymmärtää sen dynamiikasta asioita, joista vanhemmilla ei ole tietoa. Lasten roolit luokkaryhmässä
voivat olla erilaisia kuin ne ovat kotona tai kotipihan kaveriporukassa. Opettaja on luokkaryhmässä
tapahtuvan vuorovaikutuksen ohjaaja. Opettajalla on paremmat mahdollisuudet puuttua koulussa
tapahtuvaan kiusaamiseen kuin muilla aikuisilla.

Vanhemmat tuntevat omat lapsensa perusteellisesti. Perusta vuorovaikutustaitojen, ryhmässä
toimimisen, empatian, erilaisuuteen suhtautumisen ja suvaitsevaisuuden kehittymiseen on kotona,
vanhempien ja lasten vuorovaikutuksessa.

Perusvastuu lapsen kasvatuksesta on vanhemmilla. Koulun vastuulla on se, mitä lasten kesken
koulussa tapahtuu ja ettei kukaan joudu systemaattisen kiusaamisen kohteeksi.

Sekä koti että koulu voivat omalla toiminnallaan estää kiusaamista ja olla mukana kiusaamistapausten
selvittämisessä.

Koulukohtaisissa ja luokan omissa vanhempainilloissa voidaan esitellä kiusaamisen, väkivallan ja
häirinnän ehkäisemisen malleja ja osallistaa huoltajia toimimaan yhteistyössä.

2.11.5.Yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa

Tapauskohtaisesti arvioidaan, tarvitaanko yhteistyötä kiusaamis- tai väkivaltatilanteessa esim.
lastensuojelun, poliisin tai sovittelijan kanssa. Koulun oppilashuoltohenkilöstö arvioi tilanteet ja on
tarvittaessa yhteydessä em. tahoihin.

2.11.6.Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille
ja yhteistyötahoille

Tämä suunnitelma kuuluu osaksi lukuvuosisuunnitelmaan kuuluvaa oppilashuoltosuunnitelmaa.
Henkilöstö osallistuu lukuvuosisuunnitelman laatimiseen. Oppilaskunnan hallitukselle tiedotetaan
lukuvuosisuunnitelman sisällöstä soveltuvin osin. Suunnitelma on luettavissa myös koulun kotisivulla.

2.11.7.Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi

Tämä suunnitelma päivitetään lukuvuosittaisen suunnitelman päivittämisen yhteydessä. Suunnitelman
toteutumista seurataan ja arvioidaan koulun yhteisöllisen oppilashuollon kokouksissa.


