
Raunistulan koulun toimintasuunnitelma oppilaiden 

suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

 

Kiusaamisen määrittely: 

Koulukiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen kohdistuvaa 

toistuvaa ja tahallista vihamielistä käytöstä. Kiusaamiselle on lisäksi ominaista 

osapuolten välinen epätasaväkisyys.  

Kiusaaminen on vallan tai voiman väärinkäyttöä, jossa kiusaajalla on yliote 

kiusattuun. Kiusaamisessa ei ole kysymys konfliktista, riidasta tai tappelusta vaan 

alistussuhteesta, johon liittyy vallan tai voiman väärinkäyttöä (lähde: KiVa-koulu-

materiaali). 

Koulukiusaamisessa osapuolten roolijako ja keskinäiset voimasuhteet ovat selkeät. 

Jokaisen kasvattajan on ymmärrettävä koulukiusaamisen luonne ja osattava 

määritellä se myös oppilaille. Kiusaamista esiintyy jossakin muodossa jokaisessa 

koulussa. 

Koulukiusaamisen vastainen työryhmä:  

Alkuluokat – 4. luokat: luokanopettaja ja toinen opettaja tai kuraattori  

5. – 6. luokat: luokanopettaja ja kuraattori 

7. –9. luokat: luokanvalvoja ja kuraattori 

Monialainen oppilashuoltotyö tukee tarvittaessa kiusaamisselvittelyissä ja 

sovitteluvastaavat osallistuvat pyydettäessä asian selvittelyyn. 

Toimintasuunnitelma: 

1. Koulun aikuinen saa tiedon kiusaamisesta. 

2. Kiusaamisesta ensimmäisenä tiedon saanut työntekijä täyttää lomakkeen 

kiusaamisepäilystä. 

3. Tilannetta kartoitetaan ja hankitaan tapauksesta mahdollisimman paljon 

täsmällistä tietoa ja kirjataan lomakkeeseen.  



4. Koulun kiusaamisen vastaisen työryhmän opettajat arvioivat, täyttääkö epäily 

kiusaamisen tunnusmerkit. Tarvittaessa voidaan konsultoida muita työryhmän 

jäseniä. 

5. Työryhmän opettajajäsenet alkavat selvittää tilannetta (tutkitaan taustat, 

voidaan haastatella muita oppilaita ja opettajia). 

6. Kutsutaan kiusattu keskusteluun ja selvitetään, mitä on tapahtunut ja miten 

kauan kiusaamista on jatkunut. 

7. Lähetetään kiusatun vanhemmille tieto asian käsittelystä. 

8. Kiusaaja tai kiusatut haetaan yksitellen keskustelemaan. On tärkeää ilmaista, 

että kiusaamisesta tiedetään ja sitä ei hyväksytä. Mietitään yhdessä, mitä 

asialle voidaan tehdä. 

9. Kiusaaja sitoutuu lopettamaan kiusaamisen ja hyvittämään tekonsa 

allekirjoittamalla sopimuksen. 

10. Keskustelujen jälkeen lähetetään vanhemmille tieto asiasta ja ilmoitetaan 

Oppilashuollolle. 

11. Seurantapalaveri järjestetään erikseen sovitun ajan kuluttua.  

12. Kaikki palaverit, toimenpiteet ja sopimukset kirjataan lomakkeelle, joita 

säilytetään koulun kassakaapissa kiusaamisen vastaisessa kansiossa. 

13. Mikäli kiusaaminen jatkuu edelleen, jatketaan tilanteen selvittelyä. 

 

Kiusaamisen ennaltaehkäisy: 

Raunistulan koulussa toteutetaan kiusaamisen vastaista ohjelmaa. Koulussamme 

erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja koulukuraattori pitävät kiusaamisen vastaisia 

oppitunteja. Vuosittaisella kyselylomakkeella kartoitetaan koulumme 

kiusaamistilannetta. 

Koulurauhan julistaminen koulutyön alkaessa kuuluu myös koulumme jokavuotisiin 

perinteisiin. Opettajien hakeutuminen erilaisiin alan koulutuksiin edesauttaa myös 

osaltaan kiusaamisenvastaisessa työssä. Oppilaskunta osallistuu mahdollisuuksien 

mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön. 

  



 

KAAVIO 1.           TOIMENPITEET KIUSAAMISEN SELVITTELYSSÄ: 

  

KIUSAAMINEN Tiedon saanut kirjaa 

tapahtuneen 

Opettaja hankkii 

taustatietoa 

Työryhmä päättää 

täyttääkö tapaus 

kiusaamisen kriteerit 

KYLLÄ 

Työryhmän opettajat  

haastattelevat 

kiusattua 

haastattelevat 

kiusaajia 

Kirjaavat 

lomakkeen 

Ilmoittavat 

kiusatun 

huoltajille   

Ilmoitetaan, että 

asiasta tiedetään ja 

sitä ei hyväksytä 

Mietitään yhdessä, 

mitä tilanteelle 

tehdään 

Ilmoitetaan huoltajille  

käsittelyssä 

ilmenneistä asioista. 

Oppilas sitoutuu 

lopettamaan 

kiusaamisen ja 

hyvittämään tekonsa. 

Allekirjoitus 

Työryhmä tai kuraattori pitää seurantahaastatteluja 

viikon, kuukauden ja/tai puolen vuoden välein. Kirjataan 

lomakkeeseen ja jatketaan käsittelyä tarvittaessa.  


