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JOHDANTO  
  
Suunnitelman tarkoituksena on turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen sekä kiusaamisen, 
väkivallan ja häirinnän ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen.  
Minkäänlaista kiusaamista, väkivaltaa tai häirintää ei hyväksytä. Periaatteena on, että 
kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän osalta koulussa on siis nollatoleranssi.   
Kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltatilanteisiin tai niiden uhkaan puuttuminen on koko 
työyhteisön asia ja koulun tavoitteena on kaikilta osin luoda koko kouluyhteisössä 
luottamukselliset ihmissuhteet ja jokaiselle turvallinen oppimis- ja työympäristö.  
  
   
  
1. KOULUKIUSAAMISEN EHKÄISEMISEN TAVOITTEET  
  
Jokaisella koulun oppilaalla on oikeus turvalliseen työskentely-ympäristöön.   
(Perusopetuslain 29§ 1999)  
  
Varhainen puuttuminen kiusaamistapauksiin on opettajan työn keskeinen eettinen 
velvoite. Kiusaamistapauksiin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
jotta ongelmat eivät pääse kärjistymään. 
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.  
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 (töniminen tai lyöminen), omaisuuteen kohdistuvaa 
(tavaroiden ottaminen tai tahallinen tuhoaminen) tai epäsuoraa (ryhmän jäsenten 
manipulointi, ilkeiden juorujen tai valheiden levittäminen tai ryhmän ulkopuolelle 
sulkeminen). 
Verkkokiusaaminen on kiusaamista, joka tapahtuu internetissä ja siihen liittyvien laitteiden 
välityksellä tapahtuvaa kiusaamista. 



  
Kiusaamistapauksen tultua julki on kodin ja koulun aikuisten yhteistyö tärkeää. Jokaisen 
aikuisen velvollisuus on puuttua kiusaamistilanteisiin. Keskinäisen luottamuksen 
vahvistamiseksi ja epäselvyyksien välttämiseksi kiusaamistapausten käsittelyn yhteydessä 
koululla tulee kirjata muistiin ne toimenpiteet, jotka asian vuoksi on tehty.   
  
 
Tavoitteenamme on, että  

 Laajakallion koulun oppilaiden huoltajat ja oppilaat ovat tietoisia siitä, miten 
kiusaamistilanteita koulussamme ehkäistään ja hoidetaan.  

 jokainen oppilas ja aikuinen tietää ja tunnistaa, mikä voi olla kiusaamista  
 jokainen oppilas ja aikuinen tietää miten tulee toimia, jos joutuu kiusaamisen 

kohteeksi tai havaitsee kiusaamista  
 ongelmat pyritään tunnistamaan riittävän ajoissa ja niihin puututaan välittömästi.  
 voimme tarjota jokaiselle oppilaalle ja aikuiselle fyysisesti ja henkisesti turvallisen ja 

terveen työympäristön.  
  
Kiusaamisen ennaltaehkäisyn toimintamalleja Laajakallion koulussa 
 

  

Laajakallion koulun ilmapiiri on lasta arvostava. Kaikki koulun aikuiset ovat oppilaita 
varten. Oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja pidetään tärkeänä. Kiusaamista, 
väkivaltaista käytöstä ja häirintää ei hyväksytä.  

 

Arjen käytänteitä  

Koulussa toimitaan kiusaamista ennalta ehkäisevästi monin tavoin:  

Koulussa järjestetään yhteisiä päivänavauksia, teemapäiviä ja juhlia.  

Oppilaskunta toimii aktiivisesti.  

Työskentelemme ja toimimme erilaisissa ryhmissä.  

Kouluarjessa annetaan tilaa ja aikaa sosiaalisten suhteiden kehittymiseen.  

Koulussa on säännöllistä 1. ja 4. luokkien kummitoimintaa jatkuen 6. luokkaan asti.  

Välitunteja pidetään merkittävänä osana koulupäivää ja huolehditaan, että kaikilla oppilailla 
on välitunneilla tekemistä. Välitunneilla on useita aikuisia. Liikkuva koulu -toiminta on 
aktiivista.  

Pieniinkin kiistoihin puututaan.  

Luokassa tuetaan tunne- ja kaveritaitoja ja erilaisuuden ymmärtämistä.  

Luokanopettajat rohkaisevat huoltajia ja oppilaita avoimeen ja vastavuoroiseen viestintään.  



Luokassa pidetään ryhmäyttämistunteja. Tunteja voidaan toteuttaa yhteistyössä 
kuraattorin, koulupsykologin, kunnan nuorisotoimen tai Kirkkonummen 
suomalaisen seurakunnan työntekijöiden kanssa.  

 

Kiusaamistapausten hoitaminen  

Koulun aikuiset seuraavat aktiivisesti oppilaiden ja opetusryhmien toimintaa. Mikäli 
kiusaamista havaitaan, siihen puututaan heti. Kiusaamisen selvittely ohjataan kiusaamisen 
vastaiselle tiimille, joka hoitaa tapauksen selvittelyn. Selvittelyssä kuullaan kaikkia osapuolia 
tasavertaisesti.  Tiimi ilmoittaa huoltajille kiusaamistapauksesta. Selvittelyn jälkeen tilannetta 
seurataan, kunnes varmistutaan, että kiusaaminen ei jatku. Tarvittaessa tiimi vie asian 
oppilashuoltoon.  

 

  
2. KOULUKIUSAAMISEN TUNNISTAMINEN   
  
Koulukiusaamisen tunnistamisessa on tärkeää, että koulun henkilökunta, oppilaat ja 
huoltajat tietävät, mitä voidaan kutsua koulukiusaamiseksi ja mitä ei.   
  
Christina Salmivalli (1999) määrittelee koulukiusaamisen seuraavasti:  
  
”Kiusaaminen on toistuvaa, pitkäkestoista henkistä ja ruumiillista väkivaltaa, jonka yksi tai 
useampi lapsi tai aikuinen kohdistaa yhteen ja samaan uhriin. Usein kiusatun ja kiusaajan 
välillä vallitsee epätasapaino. Kiusaaminen voi olla esim. tönimistä, potkimista, haukkumista, 
nimittelyä, yksin jättämistä tai mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan 
tai loukkaamaan toista.”  
Epäsuora kiusaaminen on lähinnä sosiaalista eristämistä ja ryhmästä 
poissulkemista (Dan Olweus 1992). Tähän jälkimmäiseen tulee kiinnittää erityisesti 
huomiota, vaikka sen huomaaminen voi olla hankalaa.  
  
Lasten välillä esiintyviä erimielisyyksiä, kiusoittelua, härnäämistä tai satunnaista 
haitantekoa ei lasketa kiusaamiseksi, ei myöskään kahden tasaväkisen oppilaan 
välienselvittelyä. Nämä tilanteet ovat yleensä hetkellisiä ja niiden kohteeksi joutuvat lapset 
vaihtuvat.   
Kiusaamisesta on erotettava myös väkivallan teot, joiden kohdalla toimitaan erillisen 
ohjeistuksen mukaan.   
  
Kiusaamisen muotoja ovat  
  

Fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen:   
lyöminen, potkiminen, töniminen, nipistely, kamppaaminen, esineillä 
heittäminen, hiuksista vetäminen jne.  

  
Psyykkinen väkivalta:   
pilkkaaminen, ilkeät ilmeet ja eleet, haukkuminen, matkiminen, naurunalaiseksi 
tekeminen, vastauksille nauraminen, juoruilu, pelottelu, kiristäminen, 
uhkaaminen, muista eristäminen, syrjiminen, pakottaminen tekoihin, 
väärinneuvominen, yksin jättäminen, peleistä ja leikeistä pois jättäminen jne.  

  



toisen tai toisten yllyttäminen yhtä vastaan, toisen puolustamisen       
estäminen, yksin jättäminen  

  
Haitanteko:   
tavaroiden piilottelu ja luvatta ottaminen, omaisuuden särkeminen, muu 
haitanteko.  

  
Sähköinen kiusanteko:  
Sosiaalisenmedian ja netin kautta tapahtuva kiusaaminen on suhteellisen 
uusi kiusaamismuoto. Kiusaaminen on teknisesti helppoa, se vaatii 
vain muutaman klikkauksen tai napin painalluksen. Nimettömyyden varjolla 
internetissä tai kännykällä voi levittää juoruja, noloja valokuvia tai  
henkilökohtaisia tietoja, tai lähettää pilkkaavia tai uhkailevia viestejä.  
Koulukiusaaminen rajoittuu yleensä kouluaikaan, mutta nettikiusaami-
nen tavoittaa uhrinsa milloin ja missä tahansa. Suurin osa kiusaajista ja 
kiusatuista tuntevat toisensa.   
Nettikiusaamista ovat pilkkaavat tai uhkaavat viestit, juorujen tai 
henkilökohtaisten tietojen levittäminen, valokuvien manipulointi ja levittäminen, 
toisen nimellä esiintyminen, sulkeminen ryhmän tai keskustelun ulkopuolelle tai 
salasanojen huijaaminen.  

  
Yhteenvetona kiusaamisella tarkoitetaan siis tahallista ja toistuvaa pahan mielen, harmin tai 
haitan aiheuttamista, joka kohdistuu heikommassa asemassa olevaan henkilöön. 
Kiusaamista ei ole kahden oppilaan yksittäinen erimielisyys tai riita jostain asiasta.  
Havaittuun kiusaamiseen puututaan aina. Yksittäisissä riita-/kiusaamistilanteissa luokan 
opettaja selvittää tilannetta ja keskustelee asianomaisten kanssa.   
Toistuvat kiusaamistapaukset ohjataan Laajakallion koulun aikuisista koostuvan 
kiusaamisen vastaisen tiimin selvitettäväksi.  
Kun oppilas tai oppilaat kertovat kiusaamisesta opettajalle tai kun vanhempi ottaa yhteyttä 
kiusaamisesta, ensin selvitetään, onko kysymyksessä kiusaaminen, satunnainen konflikti, 
riita lasten välillä vai väärinkäsitykseen perustuva loukkaantuminen.  
  
  
Kaikki ovat vastuussa kiusaamisen lopettamisesta, vaikka kaikki eivät olekaan 
vastuussa kiusaamisesta!  
  
2.1. Kiusaaminen voi olla myös rikos  
  
Vaikka rikoslain mukaan nuoren rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana, jo tätä 
nuorempi on kuitenkin vahingonkorvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Jos 
alaikäinen on aiheuttanut toiselle vahingon, voidaan hänet tuomita maksamaan uhrille täysi 
korvaus. Korvaus voidaan tarvittaessa periä hänen ensimmäisestä palkasta lähtien.  
  
  
  
Laiton uhkaus:   
Kiusaaminen voi olla laiton uhkaus. Se saattaa olla suullista uhkailua, se voi olla kirja, 
tekstiviesti tai sähköposti tai fyysistä uhkailua esim. aseella. Uhkaus kohdistuu 
henkilön fyysiseen tai henkiseen koskemattomuuteen. Laittoman uhkauksen 
rangaistusasteikko vaihtelee sakosta kahteen vuoteen vankeutta. Uhkaus on 
asianomistajarikos eli uhri päättää rikosilmoituksen tekemisestä.  
  
Kunnianloukkaus:   
Perättömien tietojen levittäminen tai toista häpäisevien asioiden kertominen voivat olla 
rangaistavia. Kunnianloukkaukseen voi syyllistyä esittämällä valheellisen tiedon tai 



vihjauksen siten, että se vahingoittaa loukattua tai aiheuttaa tälle kärsimystä esim. jos 
loukattu joutuu halveksunnan kohteeksi. Kunnianloukkaus on rikos, josta voi saada enintään 
kuusi kuukautta vankeutta tai 6-30 päiväsakkoa.  
  
  
Pahoinpitelyrikos:   
Ruumiillinen väkivalta tai toisen terveyden vahingoittaminen ovat rikoksia, jotka poliisi tutkii 
aina, vaikkei uhri haluaisikaan tekijälle rangaistusta. Rangaistuksena voi olla sakoista 
kahteen vuoteen vankeutta. Lievässä pahoinpitelyssä aiheutetaan toiselle fyysistä kipua, 
josta ei jää pysyvää jälkeä esim. läimäytys kasvoille, tukistaminen tai töniminen. 
Sakkorangaistus.  
  
Myös kiusaajan rikoskumppanina, avunantajana tai yllyttäjänä toimiminen ovat lain mukaan 
rangaistavia tekoja. 2.2.2. Kiusaamisen mahdollisia seuraamuksia  
  
Kiusatut oppilaat voivat kärsiä monenlaisista ongelmista. Kiusaaminen voi aiheuttaa mm. 
itsetunnon ja itsearvostuksen alenemista, masentuneisuutta, itsetuhoisia ajatuksia tai tekoja 
sekä ahdistuneisuutta.  
Kiusaaminen voi vaikuttaa oppilaiden fyysiseen terveyteen mm. psykosomaattisina 
stressioireina, kuten kiputiloina ja yleisenä sairasteluna, nukkumisvaikeuksina ja yökasteluna 
sekä syömishäiriöinä. Lisäksi kiusatuille on ominaista koulumotivaation heikkeneminen ja 
kouluun menon välttely.  
Kiusaamisella on seurauksensa myös kiusaajille.  Jos kiusaamiseen ei puututa, kiusaaja ei 
saa tarvitsemaansa apua. Toisia kiusaavilla lapsilla ja nuorilla on tutkimuksissa todettu 
esiintyvän särkyjä, nukkumisvaikeuksia ja mielipahaa.  
 
 
Lisää yksityiskohtaisia ohjeita ja toimintamalleja kiusaamisen vastaisesta työstä on 
Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa –oppaassa, jonka Opetushallitus on 
julkaissut syksyllä 2020. Se on löydettävissä mm. Opetushallituksen sivuilta. 
  
  
3.  HÄIRINTÄ  
  
3.1 Mitä on häirintä?  
  
Häirintä voi näyttäytyä epäasiallisena kohteluna tai puheena, joka voi sisältää sukupuoleen
 liittyviä vihjailevia ilmeitä, eleitä tai kaksimielistä puhetta. Häirintä voi myös ilmetä ei-
toivottuna fyysisenä kosketuksena. Häirinnän ei tarvitse 
olla jatkuvaa eikä se välttämättä kohdistu heikompaan. Häirintää 
on aina sellainen toiminta, jota jatketaan, vaikka häirinnän kohde on pyytänyt lopettamaan.  

  
  
Tasa-arvolaki  6c§ velvoittaa, että jokainen viranomainen on velvollinen edistämään  
suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti toiminnassaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.  

  
  
3.2 Sukupuoleen perustuva häirintä ja seksuaalinen häirintä  
  
  
Sukupuoleen perustuva häirintä on halventavaa tai alentavaa puhetta toisen sukupuolesta, 
sukupuoleen liittyvää kiusaamista tai tekoja, jotka saavat tuntemaan noloksi, pelokkaaksi, 
loukkaantuneeksi tai vihaiseksi. Seksuaalista häirintää on muun muassa vihjailu ja 
seksuaalisesti värittyneet vitsit ja vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat 
puheet ja kysymykset. Ehdottelu, vaatiminen ja fyysinen koskeminen sekä raiskaus tai sen 



yritys ovat seksuaalista häirintää. Sukupuolinen huomio muuttuu häirinnäksi silloin, kun sitä 
jatketaan, vaikka huomion kohde ilmaisisi sen olevan epämiellyttävää.  
  

  
Jokaisella on 
oikeus ihmisarvoon ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Loukkaavaa käytöstä ei koul
ussamme hyväksytä, vaan siihen puututaan välittömästi. Loukkaavana käytöksenä pidetää
n nimittelyä, kieltäytymistä työskentelemästä toisen kanssa, eristämistä ja toisen henkilön v
ähättelemistä. 
Rasististen viestien lähettäminen on erittäin loukkaavaa käytöstä. Rasistiset merkit ja eleet 
ovat ehdottomasti kiellettyjä koulussa.   

  
3.4 Häirintään puuttumisen suunnitelma  
  
Ensisijainen vastuuhenkilö on henkilö 
(kuka tahansa koulun henkilökunnasta), joka on ensimmäisenä tilanteessa mukana. 
Vastuuhenkilö on velvollinen viemään asian käsiteltäväksi eteenpäin esimiehelleen.  
  
Asianosaisten kanssa keskustellaan ja selvitetään tapahtumien kulku (mahdollisesti myös k
irjallisen, jos keskustelu asiasta koetaan epämiellyttävänä) sovitaan, että häirintä loppuu ja t
ehdään selväksi, mitä tapahtuu, jos sopimusta ei noudateta.  

  
Suoritetaan asianmukaiset ohjaus- /rankaisutoimet; kasvatuskeskustelu, jälki-
istunto, kirjataan tapahtumat ja tiedotetaan huoltajia tapahtuneesta  

  
Sovitaan seurannasta, esim. uusi tapaaminen esim. kahden viikon kuluttua   osapuolten ka
nssa  

  
Ilmoitetaan asiasta koulun oppilashuoltohenkilöstölle ja ohjataan tarvittaessa tukikeskustelu
ihin kuraattorille, terveydenhoitajalle, koulupsykologille, jne.  

  
Oppilashuollon tehtävänä 
on huolehtia, että asianomainen sekä uhri että tekijä saavat tarvitsemansa tuen ja seuraa 
tilanteen mahdollista toistumista. 
Vakavimmissa tapauksissa arvioidaan myös lastensuojelun ja poliisin tarve.  

  
  
Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta 
 häirinnästä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lail
liselle edustajalle. Perusopetuslaki 29§  
 

4. SUUNNITELMAN KÄSITTELY KOULUN TASOLLA  
  
  
Suunnitelma on osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa, johon opetushenkilöstö perehtyy.   
Sijaisia ohjataan ottamaan viipymättä yhteyttä koulun johtajaan tai varajohtajaan 
kiusaamistapauksissa. Koulun lukuvuositiedotteessa tiedotetaan vanhempia koulun 
puuttumistavoista kiusaamiseen ja ohjataan ottamaan kouluun viipymättä yhteyttä. 
Oppilashuoltoa tiedotetaan toimintamalleista yhteisöllisessa OHR:ssä.  
  
Suunnitelman päivittäminen, toteutumisen seuranta sekä seurantaan liittyvä 
kirjaaminen ja arviointi  
Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa koulukohtaisen lukuvuosisuunnitelman yhteydessä 
vuosittain. Suunnitelmaa arvioidaan opettajankokouksessa ja johtoryhmässä tarvittaessa. 
Päivittämisestä vastaa turvallisuusvastaava yhdessä rehtorin kanssa.  



  
Henkilökunta:  
  
Lukuvuoden alkaessa käydään opetushenkilöstön kanssa läpi suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta.  

  
Laajakallion koulussa, sitoudutaan yhteisesti kiusaamisen vastaiseen työhön, 
nollatoleranssiin sekä yhtenäiseen linjaan kiusaamistapausten selvittämisessä.  
  
Kiusaamisen vastaisia oppituokioita ja tunnetaitokasvatusta pidetään kaikilla vuosiluokilla  

 
Kiusaamisen vastainen toiminta otetaan esille lukukausittain koulun yhteisessä 
tilaisuudessa  

  
Välituntivalvojat käyttävät huomioliivejä  
  
Kiusaamisepäilystä tiedon saanut aikuinen täyttää kiusaamistapausten seulontalomakkeen  

  
Koulussa toimii kiusaamisen vastainen -tiimi, joka selvittää esiin tulleita kiusaamistapauksia  
  
 
Lukuvuoden ensimmäisen monialaisen oppimiskokonaisuuden eli Minä ja muut -MOKIN 
yhteydessä informoidaan:  
  

 Laajakallion koulussa ei sallita kiusaamista ja häirintää   
 kaikilla luokka-asteilla käsitellään kiusaamisen vastaisia asioita  
 kaikki esille tulevat kiusaamistapaukset selvitetään koulun aikuisista koostuvan 

kiusaamisen vastaisen tiimin avulla   
 oppilailta kysytään kouluviihtyvyydestä ja kiusaamisesta ennen luokkakohtaista 

oppilashuoltokokousta sekä kevään   
 pienet kiistat sovitellaan vertaissovittelun eli VERSON kautta  
 Oppilaskunnan hallitus ottaa kantaa yhteisten sääntöjen laatimiseen sekä niiden 

rikkomisesta seuraaviin rangaistuksiin.  
 Neljännen luokan oppilaat aloittavat toimimaan 1.-luokkalaisten kummioppilaina ja 

kummius jatkuu kuudennen luokan loppuun asti  
  
   
 
 
Vanhempainillat ja huoltajayhteistyö:  
  
• Lukuvuoden alussa huoltajille tiedotetaan koulun järjestyssäännöt sekä kiusaamisen 
vastaisen toiminnan toimintamalli, kun ne on päivitetty lukuvuosisuunnitelmaan.  
• Vanhempainillassa kerrotaan myös koulun tapa toimia, kun kiusaamista esiintyy ja miten 
koulu pitää yhteyttä vanhempiin kiusaamis- / häirintätapausten selvittelyprosessin aikana ja 
/tai sen jälkeen.  
• Vanhempia kehotetaan tutustumaan KiVa Koulu -sivustoon ja erityisesti sieltä löytyvään 
Vanhempien Oppaaseen.  
  
4.1. LUOKKATASON TOIMENPITEET  
  
Yhteiset säännöt:  
• Ainakin lukukauden alkaessa ja tarvittaessa sen kuluessakin oppilaiden kanssa käydään 
läpi koulun järjestyssäännöt.  
•Laaditaan luokan omat säännöt kiusaamisen ehkäisemiseksi.   



•Ainakin lukukauden alkaessa ja tarvittaessa sen kuluessakin oppilaiden kanssa käydään 
läpi luokan säännöt.  
•Kaikki säännöt ovat esillä luokissa.   
  
Kiusaamisen vastaiset oppituokiot pidetään aikaisemmin hankitun KiVa -materiaalin 
mukaisesti.   
Oppituokiot pidetään kaikille vuosiluokille. 
  
5. TOIMINTAMALLI KIUSAAMISTAPAUKSEN KÄSITTELYYN  
  
KIUSAAMISTILANTEESEEN PUUTUTAAN HETI!  
  
Kuka puuttuu?  
• aikuinen, joka saa tietää kiusaamisesta on velvollinen puuttumaan asiaan  
• huoltaja, joka saa tietää kiusaamisesta on velvollinen ilmoittamaan 
luokanopettajalle/rehtorille tapauksesta  
• myös oppilailla on velvollisuus kertoa 
kiusaamisesta vanhemmille /opettajalle /rehtorille /muulle aikuiselle  
  
Miten toimitaan?  
• Puutu tilanteeseen välittömästi (kun huomaat kiusaamista, lopeta tilanne heti)  
• Selvitä, onko kyse kiusaamisesta? Täytä Seulonta-lomake.   
• Ohjataanko kiusaamistapaus kiusaamisen vastaiselle –tiimille?  

 Selvitä seulonnassa kriteerit: 1) kiusaamisen toistuvuus ja 2) kiusaaminen vaikuttaa 
negatiivisesti kiusatun hyvinvointiin eli aiheuttaa hänelle harmia ja pahaa mieltä.  

•Jos kiusaaminen ei ole systemaattista ja sitä on (toistaiseksi) tapahtunut vain kerran tai 
pari, luokanopettaja keskustelee vakavasti kiusaamiseen osallistuneiden lasten kanssa ja 
tekee selväksi, että he ovat toimineet tavalla, jota koulussa ei hyväksytä.  
  
• Kiusaamisen vastaisen - tiimin toiminta on kuvattu Avain KiVaan kouluun –oppaassa  
  
  
Yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän 
että sen kohteena olevan osalta   
Kun kysymyksessä on kiusaaminen, asia viedään käsiteltäväksi kiusaamisen vastaiselle 
tiimille. Tiimin jäsenet keskustelevat kiusatun/kiusattujen ja kiusaajan/kiusaajien kanssa, 
aluksi erikseen. Kiusaamisessa mukana olleet tavataan vielä ryhmänä. Kiusattujen kanssa 
sovitaan, miten he muuttavat käyttäytymistään. Mukaan otetaan myös oppilaita, jotka ovat 
kiusatun tukena ja kaverina. Tilannetta seurataan seurantakeskustelulla, kunnes 
varmistetaan, että kiusaaminen on todella loppunut.  
Vanhemmille tiedotetaan kaikista kiusaamisen vastaisessa tiimissä olleista tapauksista.  
Tarvittaessa käytetään oppilashuollon tukea.  
 
6. YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA  
  
• Sekä koti että koulu voivat omalla toiminnallaan estää kiusaamista ja olla mukana 
kiusaamistapausten selvittämisessä.   

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 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.  

  
•Vaikka perusvastuu lapsen kasvatuksesta on vanhemmilla, koulun vastuulla on se, mitä 
lasten kesken koulussa tapahtuu. Myös se, ettei kukaan joudu systemaattisen kiusaamisen 
kohteeksi.  
  
  
  
  
  
Kristiina Salmivallin esittämiä ohjeita vanhemmille kiusaamisen vähentämiseksi ja 
ennaltaehkäisemiseksi (Salmivalli, 2003)  
  
•Ole aktiivinen; tiedustele, onko lapsesi koulussa kiusaamisen vastainen toimintamalli ja 

onko kiusaamisen yleisyyttä koulussa selvitetty.  
•Osallistu pyydettäessä koulun kiusaamisen vastaiseen työhön.  
•Ota lapsen kertomus kiusaamisesta vakavasti.  
•Koulun ja opettajan syyttely ei auta; se vie pohjan yhteistyömahdollisuuksilta.  
•Pyri yhteistyöhön ja luonteviin suhteisiin toisten vanhempien kanssa.  
•Puutu lapsen aggressiiviseen käyttäytymiseen.  
•Älä altista lasta aggressiivisille malleille.  
•Älä ylisuojele arkaa lasta; rohkaise (mutta älä pakota) häntä liittymään vertaisryhmään.  
•Auta lasta tarvittaessa ystävyyssuhteiden luomisessa.  
•Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka tietäisit, että hän ei ole kiusaaja eikä 

kiusattu.  
  
Yhteistyö viranomaisten kanssa   
Väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden hoitamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä 
muiden viranomaisten kuten sosiaalitoimen, terveydenhoidon ja poliisin kanssa.   
  
7.LIITTEET  
  
  
LIITE 1. LAAJAKALLION KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT, hyväksytty 21.6.2016  
  
LIITE 2. KIUSAAMISEPÄILYN SEULONTALOMAKE  
  
  
  
  
Laajakallion koulun järjestyssäännöt  
Hyväksytty 21.6.2016 ja voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.  
  
  
  
1.Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen  
Järjestyssääntöjen tarkoitus on turvata oppilaille sekä kaikille koulussa työskenteleville 
turvallinen koulupäivä.  
Jokainen koulussa opiskeleva ja työskentelevä huolehtii omalta osaltaan, että koulussa 
säilyy myönteinen ilmapiiri, hyvä työrauha ja kaikilla on mahdollisuus esteettömään 
opiskeluun. Tämä edesauttaa koko kouluyhteisön viihtyvyyttä.  
Koulun järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, koulun piha-alueella kouluaikana sekä 
kaikissa koulun järjestämissä tapahtumissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun 



ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, 
leirikoulut, yökoulu, vierailut, urheilukilpailut yms.). Lisäksi näissä tapahtumissa voi 
tarvittaessa olla myös tapauskohtaisia ohjeita ja sääntöjä. Koulualue on määritelty erillisessä 
karttaliitteessä.  
Järjestyssäännöt eivät koske koulumatkoja, mutta koulu voi turvallisuussyistä antaa niitä 
koskevia suosituksia.  
  
2.Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet  
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu 
opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen 
opetukseen tai toimintaan. Myös järjestyssäännöt ovat voimassa vastaavan ajan.   
Oppilaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet  
Suomen perustuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus 
yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja 
koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. Koulussa toimittaessa on myös 
huomioitava, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja käyttäydyttävä tämän periaatteen 
mukaan jokaisessa tilanteessa.  
 (Suomen perustuslaki 731/1999, 16§, 6§,7§, 10§. Lisäksi YK:n lapsen oikeuksien sopimus 
28 ja 29 artikla, Suomen perustuslaki 6§)   
  
Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Perusopetuslaki 29 §). Kiusaaminen, 
väkivaltainen käytös ja häirintä on koulussamme kielletty.   
   
 Oppilaan velvollisuudet  
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti 
myönnetty vapautusta. Koulusta poissaoloon tulee pyytää etukäteen lupa 
kirjallisesti. (Perusopetuslaki 7.luku 25§ ja 26§)  
  
Sairaus- tai muissa erityistapauksissa huoltajien tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta 
luokanopettajalle mahdollisimman pian koulun ohjeistamalla tavalla. Huoltajan tulee ilmoittaa 
luokanopettajalle syy oppilaan poissaoloon  
viimeistään silloin kun oppilas palaa kouluun. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, 
otetaan koulusta yhteyttä huoltajaan.  
  
Oppilaan tulee saapua oppitunneille ajoissa ja noudattaa annettuja aikatauluja.   
Oppilaan on suoritettava koulutehtävänsä tunnollisesti koulussa sekä kotona ja 
käyttäydyttävä asiallisesti.  
Jokaisella oppilaalla tulee olla tarvittavat oppikirjat ja muut varusteet mukanaan 
oppitunneilla.  
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi 
kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Toimenpiteestä on ilmoitettava 
huoltajalle. (Perusopetuslaki 36§)  
Oppilas on velvollinen korvaamaan kouluympäristölle tai tavaroille  aiheuttamansa 
tahattoman tai tahallisen vahingon. (Vahingonkorvauslaki 412/1974, luku 2, 2§)  
Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoutuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan 
vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta. Koulu ei esimerkiksi korvaa koulupäivän aikana 
rikkoutunutta tai kadonnutta matkapuhelinta.  
  
3.Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen  
  Hyvä käytös  
Noudatan kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita.  
Olen rehellinen.  
Annan työrauhan itselleni ja muille.  
Puhun ystävällisesti muille ja tervehdin kohteliaasti kaikkia koulussa.  
Puhetapani on asiallinen ja toiset huomioonottava.  



Katselen esillä olevia töitä niihin koskematta.  
Noudatan hyviä ruokailutapoja ja syön monipuolisesti ottamani kouluruoan.  
Noudatan tietotekniikan ja internetin käyttöön annettua ohjeistusta ja sääntöjä.  
  
Oleskelu ja liikkuminen  
Laitan ulkovaatteeni ja kenkäni siististi niille varatulle paikalle.  
Käyttäydyn niin, ettei itselleni eikä muille aiheudu vaaraa eikä vahinkoa.  
Liikun kävellen ja metelöimättä sisätiloissa.  
Portaikossa kulkiessani noudatan oikeanpuoleista liikennettä.  
Noudatan välituntiohjeita.  
Välitunnilla olen valmis leikkimään kaikkien kanssa ja otan omalta osaltani huomioon, ettei 
kukaan jää yksin.  
Noudatan turvallisia liikennesääntöjä koulumatkalla ja koulukuljetuksessa.  
Koulumatkoilla käytän pyöräillessä pyöräilykypärää ja pimeällä heijastinta.  
  
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen   
Pidän hyvää huolta kaikista yhteisistä ja käyttööni annetuista koulutarvikkeista.   
Huolehdin oppimisympäristöstäni. En roskaa ja siivoan jälkeni.  
En koske toisten tavaroihin ilman lupaa.  
  
Turvallisuus  
Noudatan kaikessa koulun toiminnassa annettuja ohjeita. Välituntisin olen välituntialueella ja 
muulloin erikseen sovitulla alueella. Koulun alueelta poistumiseen tarvitsen opettajan luvan.  
Koulun alueella on tallentava kameravalvonta. (Henkilötietolaki 5, 6, 7, 9, 24, 32 ja 34 §:t)  
Säilytän kulkuneuvoani niille varatulla paikoilla lukittuina. Koulun piha-alueella ei saa liikkua 
polkupyörillä tai muilla kulkuvälineillä.   
En heitä lumipalloja, kiviä tms.  
En koske koulun alueelta löytämiini vieraisiin esineisiin ja kerron havainnoistani aikuiselle.  
  
  
  
Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö  
Käytän tietokonetta ja mobiililaitteita tunneilla oppimisen tukena tarkasti opettajan antamia 
ohjeita noudattaen.  
Koulupäivän aikana säilytän matkapuhelintani repussa.  
Kunnioitan jokaisen kouluyhteisön jäsenen yksityisyyden suojaa, joten en kuvaa, äänitä tai 
julkaise mitään ilman lupaa. (Henkilötietolaki 523/1999)  
Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni tietokonetta tai mobiililaitetta koulussa.  
Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.  
  
Päihteet ja vaaralliset aiheet  
Kouluun en saa tuoda enkä koulupäivän aikana saa pitää hallussani sellaista esinettä tai 
ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla häiritsen opetusta 
tai oppimista.(mm. teräaseet, tulentekovälineet ja muut vaaralliset esineet sekä 
aineet).  Koulualueella ja kouluaikana en myöskään saa käyttää tai pitää hallussani 
päihdyttäviä aineita tai tupakoida.  
  
 (Perusopetuslaki 29§. Tupakkalaki 2§. Huumausainelaki 3§. Opetushallituksen ja 
säteilyturvakeskuksen tiedote laserosoittimien vaaroista 14.12.2012.)  
  
Kurinpito   
Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kaikki Laajakallion koulussa työskentelevät 
aikuiset.   
  



Kun kerron koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä tai kiusaamisesta, opettaja 
tai koulunjohtaja ilmoittaa asiasta siihen syyllistyneen ja sen kohteena olevan oppilaan 
huoltajille.  
(Perusopetuslaki 36 d§, 36f§, 36 g§)  
  
 Mikäli en itse noudata järjestyssääntöjä tai toimin vilpillisesti, siitä voi seurata minulle 
perusopetuslaissa mainittuja ojentamistoimenpiteitä, kurinpidollisia rangaistuksia tai muita 
seuraamuksia, kuten poistaminen luokasta, siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto 
jne.   
(Perusopetuslaki 35§, 3mom., 35a§, 36§, 1.mom., 2.mom., 3. mom., 4. mom., 36e§, 36b§ 
2.mom., 36d§ 2.mom.36f§, 36g§)  
  
Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen  
Laajakallion koulun järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun 
henkilökunnan kanssa ja niiden päivitystarve arvioidaan aina lukuvuosisuunnitelman 
laatimisen yhteydessä.  
Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuositiedotteessa ja ne ovat nähtävissä koulun 
verkkosivuilla.  
Järjestyssäännöt käydään läpi lukuvuosittain oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa. 
Järjestyssääntöjen sisältö käsitellään oppilaiden kanssa ikätason mukaisesti.  
Kirkkonummen kunnan Sivistystoimen toimialan johtosäännön 17§ 26 momentin mukaisesti 
peruskoulun ja lukion rehtori / koulunjohtaja tekee päätöksen koulun järjestyssäännöistä.  
(Suomen perusopetuslaki 29§3 m, Lukiolaki 21§ 3 m)  
  
  
LAAJAKALLION KOULU  
  
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT / Oppilaan kappale  
Järjestyssääntöjen tarkoitus on turvata minulle ja muille oppilaille sekä kaikille koulussa 
työskenteleville turvallinen koulupäivä.  
Huolehdin omalta osaltani, että koulussa säilyy myönteinen ilmapiiri, hyvä työrauha ja kaikilla 
on mahdollisuus esteettömään opiskeluun. Tämä edesauttaa koko kouluyhteisön 
viihtyvyyttä.  
Noudatan koulun järjestyssääntöjä koulussa, koulun piha-alueella kouluaikana sekä kaikissa 
koulun järjestämissä tapahtumissa myös koulun ulkopuolella. (retket, leirikoulut, yökoulu, 
vierailut, urheilukilpailut yms.).  
Koulussa toimiessani otan huomioon sen, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja käyttäydyn 
tämän periaatteen mukaan jokaisessa tilanteessa.  
Koulussamme ei saa kiusata ketään. Jos havaitsen kiusaamista kerron siitä aikuiselle.  
Koulupäivän aikana  
Noudatan kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita.  
Olen rehellinen.  
En tuo kouluun teräaseita, tulentekovälineitä tai muita vaarallisia esineitä tai aineita.  
Välituntisin olen välituntialueella ja muulloin erikseen sovitulla alueella. Koulun alueelta 
poistumiseen tarvitsen opettajan luvan.  
Säilytän kulkuneuvoani sille varatulla paikalla lukittuna. Koulun piha-alueella ei saa liikkua 
polkupyörillä tai muilla kulkuvälineillä.  
Laitan ulkovaatteeni ja kenkäni siististi niille varatulle paikalle.  
Puhun ystävällisesti muille ja tervehdin kohteliaasti kaikkia koulussa.  
Puhetapani on asiallinen ja toiset huomioonottava.  
Katselen esillä olevia töitä niihin koskematta.  
Käyttäydyn niin, ettei itselleni eikä muille aiheudu vaaraa eikä vahinkoa.  
Liikun kävellen ja metelöimättä sisätiloissa.  
Portaikossa kulkiessani noudatan oikeanpuoleista liikennettä.  
Koulupäivän aikana säilytän matkapuhelintani repussa.  



Pidän hyvää huolta kaikista yhteisistä ja käyttööni annetuista koulutarvikkeista.   
Huolehdin oppimisympäristöstäni. En roskaa ja siivoan jälkeni.  
Olen velvollinen korvaamaan kouluympäristölle tai tavaroille aiheuttamani tahattoman tai 
tahallisen vahingon.   
En koske toisten tavaroihin ilman lupaa.  
  
Oppitunneilla  
Saavun oppitunneille ajoissa ja noudatan annettuja aikatauluja.   
Tehtävänäni on kuunnella ohjeet, osallistua opetukseen ja tehdä parhaani.   
Teen koulutehtäväni tunnollisesti koulussa sekä kotona ja käyttäydyn asiallisesti.  
Annan työrauhan itselleni ja muille.  
Käytän tietokonetta ja mobiililaitteita tunneilla oppimisen tukena tarkasti opettajan antamia 
ohjeita noudattaen.  
Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni tietokonetta tai mobiililaitetta koulussa.  
Kunnioitan jokaisen kouluyhteisön jäsenen yksityisyyden suojaa, joten en kuvaa, äänitä tai 
julkaise mitään ilman lupaa.   
Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.  
  
Ruokailussa   
Noudatan ruokailussa annettuja ohjeita sekä hyviä ruokailutapoja.  
Valitsen lautaselleni monipuolisesti kouluruokaa, maistan kaikkea  ja otan sen verran kuin 
syön.  
Välitunneilla  
Noudatan välituntiohjeita ja pysyn koulun piha-alueella.  
Huolehdin käyttämäni välineet takaisin paikoilleen.  
Välitunnilla olen valmis leikkimään kaikkien kanssa ja otan omalta osaltani huomioon, ettei 
kukaan jää yksin.  
En heitä lumipalloja, kiviä tms.  
En koske koulun alueelta löytämiini vieraisiin esineisiin ja kerron havainnoistani aikuiselle.  
Koulumatkoilla ja koulukuljetuksessa  
Noudatan turvallisia liikennesääntöjä koulumatkalla ja koulukuljetuksessa.  
Koulumatkoilla käytän pyöräillessä pyöräilykypärää ja pimeällä heijastinta.  
  
  
  
  
LIITE 2 KIUSAAMISEPÄILYN SEULONTALOMAKE  
  
Kiusaamisepäilystä tiedon saanut aikuinen täyttää tämän Seulonta-lomakkeen.  
  
Koulun kiusaamisen vastaiselle -tiimille ohjattavien kiusaamistapausten seulontalomake  
  
1. Päivämäärä, jolloin kiusaamisesta ilmoitettiin___________20___  
2. Henkilö, jolle kiusaamisesta ensin ilmoitettiin__________________________                     
  
3. Kiusaamisesta ilmoittanut henkilö oli:  
  
kiusattu itse_______/ kiusatun koulutoveri_____________________________,   
  
nimi___________________________________________________________  

kiusatun äiti/isä, 
nimi___________________________________________________________  

opettaja, 
nimi___________________________________________________________  

muu, nimi  



  
4. Kiusattu oppilas__________________________________ luokka________  
     
5. Millaista kiusaamista on esiintynyt? Kuvaa konkreettisia esimerkkejä tilanteista.  
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________  
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
  
6. Montako kertaa kiusaamista 
on tapahtunut?_____________________________________________________  
  
7. Milloin viimeksi kiusaamista 
on tapahtunut?_____________________________________________________  
  
8. Kauanko kiusaaminen on 
kaikkiaan jatkunut?_______________________________________________________  
  
9. Kiusaamiseen aktiivisesti osallistuneet oppilaat  
  
Nimi____________________________________________________________ 
Nimi____________________________________________________________  
Nimi____________________________________________________________ 
Nimi____________________________________________________________  
Nimi____________________________________________________________ 
Nimi____________________________________________________________  
  
10. Kerätyn tiedon perusteella kyseessä on  
_______________________________________________________________  
_________konflikti tai riita lasten välillä  
_________väärinkäsityksiin perustuva loukkaantuminen  
_________yksittäinen kiusaamistilanne  
_________toistuva kiusaaminen  

  
Vain tapaukset, joissa on kyse toistuvasta kiusaamisesta, ohjataan koulutiimin käsittelyyn.  
  
  



11. Tapausta koskeva päätös  
  
_________Luokanopettaja keskustelee kiusaamiseen osallistuneiden   
                  oppilaiden kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin  
  
_________Ohjataan tiimille  
  
  
 


