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Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

Kiusaaminen on sitä, että aiheutetaan toistuvasti tahallaan pahaa mieltä tai harmia jollekin 

oppilaalle, jonka on vaikea puolustautua. Kiusaaminen on rikollista toimintaa, kun se 

täyttää lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit. Kiusaamiseen voidaan soveltaa 

mm. kunnianloukkaukseen, laittomaan uhkaukseen, lievään pahoinpitelyyn ja 

pahoinpitelyyn liittyviä lainpykäliä. Myös kiusaajan rikoskumppanina, avunantajana ja 

yllyttäjänä toimiminen ovat lain mukaan rangaistavia tekoja. 

-Lähde: KiVa –koulu materiaali 

Jotta kaikilla olisi hyvä olla: 

• Luokkien ryhmäytymiseen käytetään aikaa. 

• Ilmapiiri pyritään rakentamaan myönteiseksi, jotta jokaisella olisi hyvä olla. 

• Välitunneilla on paljon valvojia, jotta lapset kokevat olonsa turvalliseksi. Aikuinen on 

läsnä ja lasten saatavilla.  

• Kiusaamiseen puuttuminen, kun oppilaiden välillä on konflikteja/kiusaamista: 

 

1. Opettaja sovittelee tilannetta. 

 

2. Koulun aikuinen puuttuu tilanteeseen. Aikuinen tekee ratkaisun miten tilanne 

tulee selvittää. 

 

3. Puuttumisen keinoja ovat vertaissovittelu ja KiVa-koulu. Pääsääntöisesti 

pidempiaikaiset kiusaamiset selvitellään KiVa-tiimin avulla ja satunnaiset 

konfliktitilanteet selvitetään versossa. 

 

4. Kiusaamisesta ja isommista konfliktitilanteista menee aina tieto 

asianosaisten koteihin. Vertaissovittelusta menee tieto kotiin vain siinä 

tapauksessa, että sama henkilö on sovittelussa useasti. 

 

5. Mikäli tilanne ei selviä, asia siirretään tapauskohtaisesti koottavan 

monialaisen asiantuntijaryhmän käsittelyyn. 

 

 

• Jos oppilas on useasti versossa tai hänen asioitaan on käsitelty toistuvasti KiVa-

tiimissä, ohjataan hänen asiansa tapauskohtaisesti koottavalle monialaiselle 

asiantuntijaryhmälle. Tällöin ollaan myös AINA yhteydessä oppilaan kotiin. 

 

 

 



Vuorenmäen koulussa on käytössä KiVa-kouluohjelma ja vertaissovittelutoiminta (verso). 

KiVa –koulu 

KiVa-lyhenne tulee sanoista kiusaamista vastustava tai kiusaamisen vastainen. KiVa-koulu 

näkyy koulun arjessa monin tavoin. Koulumme oppilaat osallistuvat KiVa-oppitunneille 

ainakin ensimmäisellä ja neljännellä luokalla. Oppitunneilla käsitellään erilaisia 

kiusaamiseen liittyviä teemoja mm. keskustelujen, ryhmätöiden ja rooliharjoitusten avulla. 

Oppitunneilla keskitytään paljon siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen 

ylläpitäjänä tai lopettajana.  Tunneilla mietitään ja harjoitellaan tapoja vastustaa 

kiusaamista. Oppituntien myötä rakentuu KiVa-säännöt ja toimintamalli kuinka 

kiusaamiseen koulussamme puututaan.  

Koulussamme toimii aikuisista koostuva KiVa-tiimi, jonka tehtävänä on selvittää 

kiusaamistapaukset. Koulumme henkilökunta on saanut perehdytyksen KiVa-

kouluohjelman toteuttamisesta. Jokainen koulumme aikuinen on velvoitettu ilmoittamaan 

esille tulleista kiusaamistapauksista KiVa-tiimille. KiVa-tiimin jäsenet ilmoittavat 

asianosaisten koteihin, kun kiusaamistapauksia on selvitetty. 

KiVa-tiimi käyttää selvittämisessä kiusaamisen tuomitsevaa menetelmää. 

Vuorenmäen koulun KiVa –tiimiin lukuvuonna 2019-2020 kuuluvat: 

• Päivi Ahonen 

• Juhani Lehtonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vertaissovittelutoiminta eli Verso 

Sovittelu on vapaaehtoinen, yhteisöllinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueettomat 

sovittelijat toimivat fasilitaattoreina eli sovinnon mahdollistajina. Koulun oppilaita 

koulutetaan sovittelijoiksi. Kouluttajina toimivat joko koulun verso-ohjaajat (opettajat) tai 

Suomen Sovittelufoorumin kouluttajat. 

Sovittelussa asianosaiset itse etsivät ja löytävät ratkaisun tilanteeseen sovittelijoiden 

tuella. Sovittelussa käsitellään tekoja, tunteita, arvoja ja ratkaisuja. Sovi ttelun ydin on 

dialogissa, oppimisen halussa ja toisen ihmisen näkökulman ymmärtämisessä. 

Sovittelun luonne on vahvasti varhaisesti puuttuvaa, monesti ennalta ehkäisevää, 

tulevaisuuteen suuntautuvaa, sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään 

pysyväisluonteisia myönteisiä ratkaisuja. Sovittelussa tulee toteutua restoratiivisen 

lähestymisen pääperiaatteet eli vapaaehtoisuus, puolueettomuus, vaitiolovelvollisuus ja 

rankaisemattomuus.  

Koulun sovittelutoiminnan kehittämisessä peruslähtökohtana on osall isuuden ja 

demokratian lisääminen. 

-Lähde: Suomen sovittelufoorumi ry 

Vuorenmäen koulun vertaissovittelijoiden ohjaavina opettajina toimivat: 

• Liisa Toukola 

• Satu Ketonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Väkivaltatilanteet: 

Väkivaltaan puututaan aina heti. Väkivaltaisesta käytöksestä voidaan antaa Vuorenmäen 

koulussa rangaistus (kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto). Ensisijainen puuttumisen keino 

on AINA kasvatuskeskustelu. Rangaistuksen kesto voi vaihdella ikätason ja väkivaltaisen 

käytöksen mukaan, kuitenkin niin, että maksimirangaistusta (2h) ei ylitetä. 

Vakavammasta väkivallasta voidaan antaa oppilaan ikä ja kehitystaso huomioiden 

kirjallinen varoitus, jolloin tehdään aina myös lastensuojeluilmoitus ja rikosilmoitus. 

Väkivaltaisesta käytöksestä ilmoitetaan aina huoltajalle ja tarvittaessa kutsutaan huoltaja 

yhdessä oppilaan kanssa neuvotteluun koululle. 

Väkivaltatilanteita voidaan myös sovitella restoratiivisen menetelmän (Resto) avulla. 

Tällöin sovittelun suorittavat koulutetut Resto-sovittelijat. 

Seksuaalinen häirintä: 

Mitä seksuaalinen häirintä on?  

Seksuaalinen häirintä on ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan toisen koskemattomuutta. 

Seksuaalisella häirinnällä luodaan usein uhkaava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Seksuaalisella häirinnällä on yhtymäkohtia kiusaamiseen, mutta häirinnän ei tarvitse olla 

ilkeämielistä. Vakavimmillaan häirintä voi muuttua seksuaaliseksi väkivallaksi ja rikokseksi. 

 

Seksuaalinen häirintä voi olla esim. 

• vihjailevia eleitä tai ilmeitä,  

• härskejä puheita, nimittelyä, kaksimielisiä vitsejä,  

• vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset,  

• pornoaineiston esille asettaminen, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, puhelinsoitot tai 

sähköpostit,  

• fyysinen koskettelu, seksuaalisväritteiset ehdotukset tai vaatimukset,  

• siihen voi liittyä myös seksuaalista väkivaltaa, esimerkiksi raiskaus tai sen yritys. 

-Lähde: Ei meidän koulussa -aineisto  

 

Seksuaaliseen häirintään puuttuminen: 

Kirkkonummen seksuaaliseen häirintään puuttumista koskevan toimintastrategian 

(Seksuaalinen kaltoinkohtelu –miten ehkäistä, miten puuttua? päivitetty 11/2014) mukaan 

kirkkonummelaisissa peruskouluissa tulee käsitellä seksuaalista häirintää osana KiVa 

koulu –tunteja ja terveystiedon ainesta oppiaineissa. Soveltuvaa materiaalia löytyy esim. 

Opetushallituksen internetsivustolla osoitteessa www.edu.fi/ihmisterveysoppi. Em. käsittely 

sopii häirintää ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi. 

Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä on tasa-arvolain 7 §:ssä kiellettyä syrjintää 

sukupuolen perusteella. Syrjintäkielto koskee myös perusopetusta antavia oppilaitoksia. 

Vuorenmäen koulussa kaikenlaiseen häirintään puututaan aina. Häirinnästä voi seurata 

http://www.eimeidankoulussa.fi/
http://www.edu.fi/ihmisterveysoppi


PoL §35a mukainen kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto tai asia voidaan käsitellä 

sovittelumenettelyllä (Resto). Häirinnästä voi seurata myös lastensuojeluilmoitus, 

oppilashuollollisia toimia, keskustelu yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa tai ilmoitus 

poliisille. Kukin tapaus ja häirinnän vakavuus tulee ottaa huomioon em. toimia 

suunniteltaessa. Jos kyseessä on aikuisen lapseen kohdistama häirintä, asiasta tehdään 

aina rikosilmoitus ja annetaan kirjallinen varoitus. 

Kurinpito ja rangaistukset: 

Vuorenmäen koulun oppilaan rikkoessa koulun sääntöjä tai osallistuessa kiusaamiseen, 

pääsääntöinen rangaistus on kasvatuskeskustelu. Jos oppilas toisen kerran rikkoo 

sääntöä, pidetään uusi kasvatuskeskustelu. Viimeistään kolmannen rikkomuksen kohdalla 

mukaan pyydetään myös huoltaja/t. 

Suunnitelman päivittäminen: 

Suunnitelma päivitetään vuosittain lukuvuoden alkaessa. 

Suunnitelmasta tiedottaminen huoltajille, oppilaille ja opettajille: 

Suunnitelmasta tiedotetaan huoltajille internetsivuilla ja vanhempainilloissa. Opettajien 

kanssa suunnitelma käydään läpi opettajainkokouksissa. Opettajat tiedottavat 

suunnitelmasta vuosittain oppilaille ja käyvät koulun toimintaperiaatteet yhdessä 

oppilaiden kanssa läpi. 

 


