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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 Nahkelan 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 yhteisöllisen
opiskeluhuollon kokouksissa, 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. Koulun kiusaamistilannetta kartoitetaan lukuvuoden
aikana luokkakohtaisilla kyselyillä syksyllä sekä verkossa tehtävällä koko koulun KiVa-kyselyllä keväällä.

Koulun toimintamalli ristiriita- ja kiusaamisasioiden selvittelyssä
Nahkelan koulussa erilaisia ristiriita- ja kiistatilanteita selvitellään päivittäin. Koulun henkilökunta selvittää
kaikki esille nousevat tilanteet mahdollisimman pian. Noudatamme selvittelyssä seuraavia toimintamalleja:
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 rehtorin toimesta 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.
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