
 

TENETIN KOULUN KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 

 

Kiusaamisen vastaisen toiminnan tavoitteena on, että kaikki oppilaat ja koulussa työskentelevät 

aikuiset saavat toimia turvallisessa ja ilmapiiriltään myönteisessä oppimis- ja työympäristössä. 

Jokainen kouluyhteisön jäsen vastaa osaltaan siitä, että yhteisö on turvallinen, 

oppimista ja työn tekemistä kannustava eikä ketään yhteisön jäsentä kiusata. 

 

Mitä kiusaaminen on? 

Aggressiivista käyttäytymistä / pahan mielen aiheuttamista, joka on toistuvaa, tahallista vallan ja 

voiman käyttöä kohdistuen toiseen ihmiseen. 

 

Mitä kiusaaminen EI ole? 

Kiusaamisessa ei ole kysymys erimielisyydestä, riidasta tai tappelusta. 

 

Ennaltaehkäisevä toiminta 

Koulussamme toimii SOPU-tiimi, johon valitaan vuosittain neljä opettajajäsentä. Tänä lukuvuonna 

SOPU-tiimissä ovat Sari Aho, Anu Kemppainen, Janne Kankainen ja Salla Leinonen. 

SOPU-tiimin toiminnan keskiössä on osaltaan luoda turvallisuutta ja hyvinvointia kouluumme. 

Tiimi koordinoi ja toteuttaa ristiriitojen sovittelutyötä ja kiusaamistilanteiden selvittelyä. 

Kiusaamista käsitellään kaikkien vuosiluokkien kanssa eri oppitunneilla. Tärkeää on kiinnittää 

huomiota ryhmän dynamiikkaan ja oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Onnistunut 

ryhmäyttäminen vähentää kiusaamista. 

Kaikki kouluyhteisön aikuiset ovat velvoitettuja puuttumaan havaitsemiinsa kiusaamistilanteisiin. 

Myös vanhempia ohjeistetaan ottamaan yhteyttä luokanvalvojaan kiusaamistapauksissa. 

Välituntivalvonnassa kiinnitetään huomiota kiusaamiseen ja levottomuuteen.  

Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnalla vaikutetaan kouluviihtyvyyteen ja turvalliseen 

kouluympäristöön. Myös koulun yhteiset tapahtumat ja teemapäivät sekä arjessa yhdessä 

tekeminen lisäävät kouluviihtyvyyttä ja luovat hyvää henkeä ja ilmapiiriä kouluun.  
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Kiusaamistapauksen käsittely 

Kiusaamisen havainnut henkilö puuttuu asiaan välittömästi ja pyrkii selvittämään mistä on kysymys 

ja ottaa yhteyden luokanvalvojaan. Opettaja ja/tai luokanvalvoja keskustelee oppilaan/oppilaiden 

kanssa, on tarvittaessa yhteydessä kotiin ja antaa mahdollisen rangaistuksen oppilaalle. 

Systemaattisen kiusaamisen ollessa kyseessä kiusaamisepäilystä tiedon saanut aikuinen ottaa yhteyttä 

SOPU-tiimin jäseniin asian käsittelyä varten. Tiimin aikuiset keskustelevat sekä kiusatun että kiusaajien 

kanssa ja ottaa yhteyttä koteihin. Tavoitteena on keskustelujen avulla varmistaa, että kiusaamista ei 

enää tapahdu.  Kiusaamistapausten käsittelylle järjestetään seuranta. Kun tilanne on hyvä, asia 

katsotaan käsitellyksi. Jos kiusaaminen tai muu epäasiallinen toiminta jatkuu, kutsutaan osallisena 

olevien oppilaiden huoltajat koululle yhteiseen tapaamiseen. Tällä toiminnalla on tarkoitus saada 

häiritsevä toiminta loppumaan. Jos tilanne ei parane, pyydetään asian käsittelyyn mukaan esim. 

koulukuraattori. 

Koulun kiusaamistilannetta seurataan, arvioidaan ja tarpeen mukaan toimintatapoja muutetaan 

kouluvuoden aikana ja kokoava arviointi suoritetaan lukuvuoden loppupuolella. 

Koulun henkilökunta perehdytetään toimintaohjeeseen muun oppilashuoltoon liittyvän 

perehdyttämisen ohella. Oppilaiden kanssa toimintatapoja käydään läpi tunneilla ja huoltajille 

toimintatavoista tiedotetaan koulun vanhempainilloissa, koulun kotisivulla ja Wilmassa. 

 

 

 

 

 


