
Yhdessä vahvaksi yhteisöksi – 
Ei kiusaamiselle -suunnitelman toimenpiteet 
Mankkaanpuron koulussa 2021 
 
1.Hyvinvoinnin mittarit 

 
Tavoite: Koululla on menetelmä, jonka avulla seurataan oppilaiden ja opiskelijoiden 
arkea ja jaksamista. Tietoa käytetään kiusaamisen ehkäisemiseen sekä siihen 
puuttumiseen monin eri keinoin. 
 
Mankkaanpuron koulu:  

Kouluissa seurataan hyvinvointia jatkuvasti (mm. oppilaskysely (4.-6. luokat), 
Kouluterveyskysely (4.-5. luokat), koulun omat kiusaamiskyselyt ja muut mittarit, 
KiVa–koulun tapaukset (määrä ja laatu), Hyvinvointikartta 5. luokkalaisille 
(terveyskysely/terveydenhoitaja) 

Koulun omat kyselyt (YHR, kiva tiimi, opettajien omat kartoitukset) 

Kyselyiden läpikäyminen YHR, luokat, henkilökunta, huoltajat. 

 

 
2. Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät 
ohjelmat 
 
Tavoite: Koululla on käytössä työkalupakki sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden 
tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten.  
 
Mankkaanpuron koulu:  

Ohjelmat: Taitava, KiVa, Positiivinen pedagogiikka 

 

Luokille tehdään vuosittain ilmapiirikyselyjä, jotka käsitellään yhteisöllisen 
opiskeluhuoltoryhmän ja luokanopettajien kanssa ja sovitaan tarvittavista 
tukitoimista.  

 

Uutena käytänteenä sosiometrinen mittaus tehdään luokissa vuosittain. 

 

 
3. Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt 
 
Tavoite: Koululla on säännöt, jotka auttavat sekä ennaltaehkäisemään kiusaamista 
että puuttumaan siihen jämäkästi ongelmien jo alettua. 
 
Mankkaanpuron koulu:  

Kouluyhteisö laatii osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa säännöt, jotka auttavat sekä 
ennaltaehkäisemään kiusaamista että puuttumaan siihen jämäkästi ongelmien jo 



alettua. Näitä sääntöjä ja kiusaamisen vastustamista tukevat myös koulussa 
käytössä olevat vuorovaikutussopimukset ja yhteiset toimintaohjeet. 

Sääntöjä työstetään teemaviikoilla ja ylläpidetään jatkossa. 

Miniministerit ovat mukana kiusaamisen ehkäisyssä ja keväällä 2021 sääntöjen 
kokoamisessa. 

 
4. Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen 
 
Tavoite: Ryhmäyttäminen on koulussa arkipäivää ja jatkuvaa läpi lukuvuoden. 
Jatkuva ryhmäyttäminen vahvistaa ryhmän toimintakykyä, parantaa ilmapiiriä ja lisää 
turvallisuudentunnetta. 
 
Mankkaanpuron koulu:  

Koko kouluyhteisön hyvän me-hengen vahvistaminen luokkatasoyhteistyöllä, 
luokkien välisellä yhteistyöllä (esim. kummitoiminta), osallisuuden kokemusten 
varmistamisella sekä koko koulun yhteisillä tapahtumilla.  

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä ja Taitava-tiimi tukevat luokkien ryhmäyttämisen 
toteuttamista mm. materiaalia ja toimintatapoja vinkkaamalla. 

 

  (5.Opiskeluhuollon edustajat tapaavat pienryhmissä aloittavat 7. luokan oppilaat 
sekä toisen asteen koulutuksen uudet opiskelijat)  

 

 
6. Sähköiset palautekanavat 
 
Tavoite: Perusopetuksessa kaikilla oppilailla ja huoltajilla on tiedossaan ja 
käytettävissään helppo tapa ilmoittaa huomioista kiusaamiseen liittyen. 
  

Mankkaanpuron koulu:  

Mankkaanpuron koulussa on käytössä KiVa-koulun mukainen ilmoituskäytänne 
kiusaamisista. Lisäksi Mankkaanpuron koulussa otetaan käyttöön sähköpostisoite: 
eikiusaamiselle.mankkaanpuro@espoo.fi 

 

Sähköpostista vastaavat KiVa-tiimi, rehtori ja kuraattori.  

 

 
7. Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt 
 
Tavoite: Koulussa tunnistetaan eri toimijoiden roolit kiusaamisen ehkäisyssä. 
Toiminta kuuluu kaikille koulu- tai oppilaitosyhteisössä työskenteleville. 
 
Mankkaanpuron koulu:  

Kiusaamisen estävä toiminta on kaikkien opettajien ja koulunkäyntiavustajien 
vastuulla. Rehtori ja yhteisöllinen opiskeluhuolto johtavat kiusaamista estävää 
toimintaa. 

 

mailto:eikiusaamiselle.mankkaanpuro@espoo.fi


Kiva-tiimi vastaa kiusaamista ennaltaehkäisevän toiminnan näkymisestä koulun 
arjessa sekä puuttumisen portaiden toteutumisesta yhteistyössä koulun aikuisten ja 
huoltajien kanssa.  

 
 

8. Restoratiivisten lähestymistapojen käyttö 

 
Tavoite: Koulussa on ymmärrystä ja osaamista restoratiiviseen lähestymistapaan. 
Restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön 
perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen 
lisääntymiseen. Se vahvistaa valmiutta haastavien tilanteiden sovitteluun 
rakentavasti, osallisuutta vahvistaen. Lähestymistavan perusarvoja ovat kunnioitus, 
kuuntelu, kohtaaminen sekä yksilöiden oman asiantuntijuuden ja kyvykkyyden 
vahvistaminen. 
 
Mankkaanpuron koulu:  
Koulujen henkilökunnasta valitaan kaksi vastuuhenkilöä, jotka koulutettaisiin 
restoratiiviseen lähestymistapaan (esimerkiksi RESTO -Sovitteleva ja restoratiivinen 
yhteisö -koulutus). Koulutuksen jälkeen vastuuhenkilöt perehdyttävät 
lähestymistavan omiin kouluihinsa. 
 

 

9. Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle 
 
Tavoite: Kiusaamisen kohteeksi joutuneella oppilaalla on nimettynä turvallinen 
aikuinen, joka auttaa ja tukee eteenpäin. Oppilaalla on itse mahdollisuus 
ehdottaa/valita hänelle turvallinen aikuinen. 

  
Mankkaanpuron koulu:  

Koulussamme käytettyyn kiusaamisen puuttumisen malliin lisätään toimintatapa, 
jossa lapsille annetaan mahdollisuus nimikkoaikuisen tuelle.  

  

Tuki annetaan sekä kiusatulle, että kiusaajalle. Tarvittaessa nimikkoaikuisella on 
varahenkilö nimettynä. Nimikkoaikuisen valinnassa kuullaan tarkasti lasta. Käytetään 
tapauskohtaista harkintaa (esim. vip-arvokas tms. ryhmä, ohjanta lisätuelle, 
jatkon/yhteistyön tuki).  

 
 

10.Tukevan oppilastoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen 
 
Tavoite: Kouluyhteisössä kaikki otetaan mukaan kiusaamisen ehkäisyyn. Näin 
vahvistetaan kiusaamista vähentävää ilmapiiriä. 
 
Mankkaanpuron koulu:  

Luokissa ilmapiirin tarkastelu ja kiusaamisen vastainen keskustelu positiivisen 
pedagogian keinoin on läsnä arjessa aktiivisesti, avoimesti ja ratkaisukeskeisesti. 

 



Oppilaskunta otetaan mukaan henkilökunnan rinnalla järjestämään kiusaamisen 
vastaisia viikkoja koulussa keväällä 2021. 

 

 

11. Vertaistukitoiminta  

 

Tavoite: Kiusatuksi tulleella oppilaalla tai opiskelijalla on mahdollisuus jakaa 
kokemuksiaan ja saada vertaistukea muilta. 

 
Mankkaanpuron koulu:  
Kummikoulu ottaa yhteyttä nuorisotyöntekijään ja selvitellään yhdessä 
vertaistukiryhmän perustamista (kohdennettu nuorisotyö). Mankkaanpuron koulun 
yhteyshenkilö on Toni Virolainen, Tapiolan nuoristilasta. 

 

 
12. Niveltäminen ja siirtymätilanteet 
 
Tavoite: Oppilas saa erityisesti nivelvaiheissa ja siirtymätilanteissa tukea ja 
ohjausta.  

  

Mankkaanpuron koulu:  

Esiopetus- koulu: Keväällä järjestetään eskaritulokkaille, koulutulokkaille ja huoltajille 
tutustuminen. Syksyllä järjestetään vanhempainilta koulutulokkaiden huoltajille, elo-
syyskuun aikana käydään henkilökohtaiset keskustelut koulutulokkaiden huoltajien 
kanssa, vanhempainilloissa pyritään vuorovaikutteiseen toimintaan.  

  

Nivellyspalaverit esiopetusryhmien/varhaiskasvatuksen kanssa keväällä, yhteistyötä 
esiopetusryhmien ja 1. luokkien välillä kevätlukuvuoden aikana (esim. haastattelut).  
 
Uusi oppilas käy tutustumassa etukäteen uuteen luokkaan ja oppilasta 
ryhmäytetään.  
 
6.-luokkalaisten tutustuminen yläkouluun järjestetään lukuvuoden aikana. 
Arviointikeskustelun yhteydessä nivelvaiheen ohjaava palaute. Nivellyspalaverit 
pidetään keväällä.  

 

 
13. Huoltajien osallistaminen  
 
Tavoite: Huoltajilla on tiedossaan, miten oman lapsen koulussa kiusaamista 
ehkäistään ja miten siihen puututaan. 
  

Mankkaanpuron koulu:  

Huoltajat tutustutetaan toisiinsa osallistavilla menetelmillä koulutaipaleen alusta asti. 
Vuorovaikutteisuus on tärkeää.  

  



Vaalitaan yhteistyötä ja tiedotetaan aloitteellisesti: Luokan kuukausikirjeessä (ks. 
Wilma-teesit) hyvä tuoda esille myös ryhmän ilmapiiriin, vuorovaikutukseen ja 
kiusaamisen vastaiseen toimintaan liittyviä asioita. 

  

Esitellään vanhemmille koulun kiusaamisen estämisen toimintamalli, 
kiusaamistilanteen selvittelytavat ja jälkihoitoprosessit ja käydään keskustelu siitä 
(puuttumisen portaat). 

Materiaalia vanhempainiltaan: Tietyillä luokkatasoilla (2. ja 5.) käydään jatkossa 
vanhempainilloissa kiusaamisasiaa tarkemmin läpi. Syksyllä 2021 koulun 
kiusaamisen vastaisesta toiminnasta kerrotaan kaikille huoltajille. 

 
 
14. Puuttumisen portaat 
 
Tavoite: koulussa on selkeä toimintatapa kiusaamiseen puuttumiseen. Sovittu 
toimintamalli on oppilaiden, huoltajien sekä kaikkien koulun aikuisten tiedossa. 
 
Mankkaanpuron koulun puuttumisen portaat on erillisenä liitteenä. 
 
 
 
 


