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Mitä kiusaaminen on? 
Ristiriidat ja erimielisyydet kuuluvat ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Ne syntyvät tilanteissa, joissa 

ihmiset ovat eri mieltä tai haluavat eri asioita. Emme tule aina ottaneeksi huomioon muiden tunteita 

pyrkiessämme toteuttamaan omia tavoitteitamme, eivätkä lapset koululuokassa ole tässä suhteessa 

poikkeus. 

Joskus myös leikiksi tarkoitetut sanat ja teot saattavat loukata ja satuttaakin, mutta tällöin seurauksena on 

sovittelu ja anteeksipyyntö. Osapuolet pyrkivät myös jatkossa välttämään sellaista toimintaa, jonka tietävät 

satuttavan toista. Toisin kuin kiusaamisessa, leikissä säilyy osapuolten välillä yhteisymmärrys ja keskinäinen 

kunnioitus. 

Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. 

Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. Toistuvuus tarkoittaa sitä, 

että sama oppilas joutuu yhä uudestaan muiden ilkeän tai vahingoittavan toiminnan kohteeksi. Tahallisuus 

tarkoittaa, että tekojen tarkoitus todella on loukata tai aiheuttaa harmia ja pahaa mieltä. 

    [Lähde: www.kivakoulu.fi/vanhempien opas] 

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Vaunukankaan koulussa 

Koulussamme käsitellään erilaisia ryhmädynamiikkaan liittyviä ilmiöitä vuosittain kaikilla luokka-asteilla. 

Opetushenkilöstön käytössä on KiVa Koulu-ohjelman opetusmateriaalit sekä paljon muuta aiheeseen 

liittyvää tukimateriaalia niin kirjallisuuden kuin verkkomateriaalien muodossa. 

Henkilöstö keskustelee, arvioi ja kehittää kouluyhteisön hyvinvointiin liittyviä asioita kuukausittain 

järjestettävässä yhteisöllisen opiskeluhuollon kokouksessa, jossa läsnä on koulun opetushenkilöstön lisäksi 

kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. 

Ennaltaehkäisevänä toimintana koulussamme on myös kummiluokkatoimintaa. Kummiluokkatoiminta on 

yli vuosiluokkarajojen tapahtuvaa yhteistoimintaa, jossa tavoitteena on yhteisöllisen ja turvallisen 

opiskeluilmapiirin luominen kaikille koulun oppilaille. Kummiluokkatoiminta käynnistyy neljännellä luokalla, 

kun oppilaista tulee aloittavien ekaluokkalaisten kummeja. Yhteisiä kummiluokkatapahtumia järjestetään 

kolme lukuvuoden ajan, kunnes nelosluokkalaisiksi kasvaneet oppilaat aloittava kummeina seuraaville 

ekaluokkalaisille. 

Lukuvuoden 2020 – 2021 aikana koulumme KiVa-tiimi valmistelee vuosiluokkakohtaiset sisällöt KiVa Koulu-

materiaalista lukuvuoden 2021 - 2022 alusta käyttöön otettavaksi. Maaliskuussa 2020 koulussamme 

aloittivat toimintansa hyvinvointiin keskittyvät opettajista ja vapaaehtoisista oppilaista koostuvat tiimit, 



joista yhden tiimin tehtävänä on pohtia kiusaamisen vastaisen ja ennaltaehkäisevän työn yhä parempaa ja 

tehokkaampaa edistämistä koulumme arjessa. Hyvinvointitiimien työskentely jatkuu myös tämän 

lukuvuoden aikana. 

Koulun kiusaamistilannetta kartoitetaan lukuvuoden aikana luokkakohtaisilla kyselyillä syksyllä sekä 

verkossa tehtävällä koko koulun KiVa-kyselyllä keväällä. 

Koulun toimintamalli ristiriita- ja kiusaamisasioiden selvittelyssä 
Vaunukankaan koulussa erilaisia ristiriita- ja kiistatilanteita selvitellään päivittäin. Koulun henkilökunta 

selvittää kaikki esille nousevat tilanteet mahdollisimman pian. Noudatamme selvittelyssä toimintamallia, 

joka on kirjattu koulun lukuvuosioppaaseen. 

Aikuinen 

• Puuttuu aina asiaan 

• Selvittää aina, mitä on tapahtunut ja huolehtii, että asia tulee sovittua oppilaiden välillä 

• Kertoo luokanopettajalle tapahtuneesta ja tiedottaa tarvittaessa vanhempia 

 

Jos on epäiltävissä, että kyse on kiusaamisesta, luokanopettaja arvioi yhdessä koulun KiVa-tiimin kanssa, 

meneekö asia tiimin käsiteltäväksi. Mikäli todetaan kyseessä olevan koulukiusaamisen kriteerit täyttävästä 

tapauksesta, asia etenee KiVa-tiimin käsittelyyn. 

KiVa-tiimin käsittely etenee seuraavasti: 

 KiVa-tiimin kaksi jäsentä haastattelee kiusatun ja kartoittaa tapahtuneen 

 Tämän jälkeen kiusaajat puhutellaan erikseen ja sovitaan siitä, että kiusaaminen loppuu 

 Kiusaajat kutsutaan yhteiseen keskusteluun, jossa käydään läpi, miten kukin on kiusaamisen 

lopettamiseksi luvannut jatkossa toimia ja allekirjoitetaan yhteinen sopimus kiusaamisen 

lopettamiseksi 

 KiVa-tiimin toimesta lähetetään tiedote prosessin aloittamisesta asianosaisten huoltajille ja 

kerrotaan jatkotoimenpiteistä 

 Tämän jälkeen tilanne on seurannassa ja KiVa-tiimi haastattelee kiusatun ja kiusaajat säännöllisin 

väliajoin 

 Kun kiusaamisen todetaan loppuneen ja seuranta-aika (väh. 1 kk) on päättynyt, koteihin laitetaan 

tästä tieto 

Mikäli kiusaaminen edelleen jatkuu, siirtyy tapauksen käsittely rehtorille ja oppilashuoltoryhmän 

moniammatillisille toimijoille. Tässä vaiheessa myös vanhemmat kutsutaan koululle tilannetta yhdessä 

purkamaan. Tarvittaessa asian selvittelyyn pyydetään mukaan myös muita viranomaisia, kuten poliisi, 

lastensuojelu tai perhetyöntekijät. 

Yhteystietoja 
Janne Mellin, rehtori  p. 040 314 3249             janne.mellin@tuusula.fi 

Kristiina Lehto, terveydenhoitaja p. 050 497 0030             kristiina.lehto@keusote.fi 

Laura Sissonen  p. 040 314 4459             laura.sissonen@tuusula.fi 

Mika Rotola-Pukkila  p. 040 314 4665             mika.rotola-pukkila@tuusula.fi 

KiVa-tiimi 

Anni Helasvuo   p. 040 314 3250             anni.helasvuo@tuusula.fi 

Sirpa Rantala   p. 040 314 3250             sirpa.rantala@tuusula.fi 

Satu Kumpulainen  p. 040 314 3247             satu.kumpulainen@tuusula.fi 
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