
KIUSAAMISEEN PUUTTUMISEN PORTAAT
Tapiolan koulun opettajat

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ
● Ryhmäytykset 

● Kiva-teemat 1 - 3 seiskaluokalla

● Teema 4 kasiluokan alussa

● Ylläpitotunnit 8. ja 9. luokalla

● luokanvalvoja ja tarvittaessa 

tukea Kiva-tiimiläisiltä

● Alueen nuorisotyö otetaan 

mukaan sekä kiusaamista 

ennaltaehkäisevään että 

tarpeen vaatiessa yksittäisten 

tapausten käsittelyyn.

● Luokkien tilannetta seurataan 

kyselyillä.

AIKUISEN VÄLITÖN 
PUUTTUMINEN OPPILAIDEN 
VÄLISEEN MAHDOLLISEEN 
KIUSAAMISEPÄILYYN

• Opettaja puuttuu kaikkeen 

epäasialliseen käytökseen

• Jos kyse on toistuvasta 

kiusaamisesta, tapaus ohjataan 

Kiva-tiimille ja informoidaan 

luokanvalvojaa.

• Opettaja tiedottaa tarvittaessa 

asianosaisten huoltajia (Wilma)

KIVA-TIIMILLE OHJATUT 
TAPAUKSET

• Jos kiusaaminen on toistuvaa, 

asia siirtyy Kiva-tiimille 

• Opettaja täyttää lomakkeen tai 

laittaa viestin Kiva-tiimille

• Kiva-tiimi  selvittää asiaa 

toimintamallinsa mukaisesti ja 

on yhteydessä koteihin.

• Tarvittaessa KiVa-ryhmä ohjaa 

oppilaita oppilashuollon piiriin

• Sovitaan vähintään yksi 

seurantakeskustelu kaikkien 

osapuolten kanssa

MUUT TOIMIJAT
• Tarvittaessa luokassa tehdään 

luokkakysely tai luokkainterventio.  

yhteistyössä kuraattorin ja/tai 

psykologin kanssa

• Tarvittaessa rehtori keskustelee 

kiusaajien kanssa

• Tarvittaessa järjestetään 

moniammatillinen oppilaskohtainen 

palaveri.

• Huoltajat kutsutaan paikalle yhdessä tai 

erikseen. OHR ja rehtori mukaan 

tarvittaessa.

• Kurinpito- ja rangaistustoimet (varoitus, 

erottaminen)

• K-O+ Espoo-malli pitkittyneissä 

tapauksissa.

• Pohditaan muita toimintamalleja 

(vanhempainilta, lastensuojeluilmoitus, 

yhteydenotto poliisiin, rikosilmoitus, 

koulun vaihto)

• Riittävä seuranta



 
Toimi näin, jos lastasi on kiusattu

1. Keskustele lapsesi kanssa, onko kyse yksittäisestä riidasta vai 
jatkuvammasta kiusaamisesta.

2. Yritä saada mahdollisimman yksityiskohtaisesti selville, mitä 
on tapahtunut.

3. Kerro LV:lle. Älä unohda kertoa yksityiskohtia.
4. LV välittää tiedot KiVa-tiimille.
5. Tiimi pitää KiVa-keskustelut erikseen kiusatun ja kiusaajien 

kanssa.
6. Tiimi viestittää kotiin keskustelusta.
7. Tiimi pitää seurantakeskustelut.

Kohdennetut toimenpiteet – Kiusaamiseen puuttuminen



Toimi näin, jos lapsesi on kiusannut

1. Keskustele lapsesi kanssa siitä, mitä koulussa on 
tapahtunut.

2. Kuuntele, mutta älä välttämättä usko ihan kaikkea. 
Kysele, älä raivoa.

3. Tee selväksi, millaista on ystävällinen ja kunnioittava 
käytös muita kohtaan.

4. Sovi, että enää ei kiusata. Katso eteenpäin - kaikki 
tekevät virheitä! Niistä pitää vain osata oppia.

5. Jos jotain jää epäselväksi, ota yhteyttä kouluun.
Kohdennetut toimenpiteet – Kiusaamiseen puuttuminen


