Kiusaamiseen puuttumisen
menetelmät ja mallit – mitä
olemassa
Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori, Pohjois-Savon
sairaanhoitopiiri, HYTE-tiimi.
sade.rytkonen@kuh.fi

Riitelyä vai huonoa käytöstä vai
koulukiusaamista?
- Riittely:

- Kaksi tai useampi ihminen on eri mieltä jostain asiasta
- Osa normaalia kanssakäymistä
- Opetellaan riitojen selvittelyä ja taitoja olla eri mieltä asioista

- Huono käytös:

- Tiuskiminen, yksittäiset ikävät kommentit

- Kiusaaminen:

- Valtaepätasapaino, jossa vähintään yksi henkilö on jatkuvasti alisteisessa
asemassa ja vähintään yksi henkilö käyttää valtaa epäasiallisella tavalla
- Fyysistä tai henkistä
- Vai arvohierarkioita? – joita luokissakin on, joku on suositumpi kuin toinen
Lähde: Koulukiusaaminen ja -väkivalta ovat monitahoisia ilmiöitä – Väestöliiton blogi (vaestoliitonblogi.com)

Kiusaamisen ennaltaehkäisy – kasvattaminen ja mallin
antaminen on jokaisen aikuisen vastuulla
• Kasvattamista:

• Opetetaan empatiaa ja oman
toiminnan seurauksia
• Tunne- ja vuorovaikutustaitoja
• Ryhmän me -hengen luomista ja
vahvistamista
• Työrauhan edistäminen

• Aikuisen mallia - aikuisten oma
käytös

• Kielen käyttö ja arvostelu
• Aikuisten toimintatapoihin
vaikuttaminen
• Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy

• Tarpeeksi aikaa kuunnella lapsia ja
nuoria ja selvittää riitoja, aikaa
ohjata kaveritaidoissa ja riitojen
selvittämisessä
• Aikaa ryhmäyttämiseen pitkin
vuotta
• Kiusaamisen ehkäisyyn ja
puuttumiseen konkreettiset
toimintaohjeet ja menetelmät
käytössä
• Tarvittaessa ulkopuolista apua –
sovittu toimintamalli

Kiusaamisen ehkäisy ja puuttuminen lakiin kirjoitettu velvoite
VARHAISKASVATUSLAKI:
• Tavoitteet tunne- ja vuorovaikutustaidoille
ja kiusaamisen ehkäisylle kirjattu
varhaiskasvatuslakiin ” Lasta tulee suojata

PERUSOPETUSLAKI 29§ ja 48§:
Jokaisella koululla on velvollisuus puuttua
kiusaamiseen

väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä.”

-> varhaiskasvatussuunnitelman
perusteisiin (Opetushallitus 2016) sekä
-> kuntien paikallisiin
varhaiskasvatussuunnitelmiin.
Tavoitteiden toteutumista toiminnassa
tulee arvioida paikallisella tasolla sekä
varhaiskasvatuksen järjestäjien että
henkilöstön toimesta

PERUSTUSLAIN mukaan jokaisella on
oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen
vapauteen, koskemattomuuteen ja
turvallisuuteen.
-> Koulukohtaiseen
opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattava
suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

- OPH:lla ohjeistus: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kiusaamisen-vastainen-tyo
- Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa 2020:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kiusaamisen_vastainen_tyo_kouluissa_ja_oppilaitoksissa.pdf

I Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
• Vanhemmuus vahvistuu
• Ennaltaehkäistään nuorten riippuvuuksia ja alaikäiset nuoret ovat päihteettömiä
• Lasten ja nuorten mielenterveys kohenee
• Aikuisten päihteiden käyttö ja riippuvuuksien aiheuttamat haitat vähenevät
• Aikuisten mielenterveysoireilu vähenee
II Hyvä toiminta- ja työkyky
• Edistetään hyvää ravitsemus- ja ruokakasvatusta ja ennaltaehkäistään ylipainoa kaikissa ikäryhmissä
• Liikunnan määrä lisääntyy kaikissa ikäryhmissä ja hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastaa
yhä useampi
• Työkykyisten ja työllisten (erityisesti nuorten) määrä kasvaa
III Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden vähentäminen
 Kukaan ei koe itseään yksinäiseksi
 Osallistavat toimintatavat ovat käytössä päätöksenteko- ja palveluprosesseissa
 Järjestö- ja harrastustoimintaan aktiivisesti osallistuvien määrä lisääntyy
IV Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäiseminen
• Ketään ei kiusata
• Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita
• Koti – ja vapaa-ajan tapaturmat vähenevät (erityisesti ikäihmiset)
• Liikenneonnettomuudet vähenevät (moponuoret, juuri ajokortin saaneet, ikääntyneiden ajokyky,
rattijuopumus)
• Terveellinen ja turvallinen ympäristö (rikokset, katuturvallisuus, melu, sisäilma, talous- ja uimavesi,
ilmanlaatu)

Tutkittuja menetelmiä
kiusaamisen ehkäisyyn ja
puuttumiseen

Menetelmiä
• MiniVerso (vertaissovitteluohjelma varhaiskasvatukseen, VERSO
(vertaissovitteluohjelma) ja MiniRESTO ja RESTO (sovitteleva ja
restoratiivinen yhteisö)
• Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen (esim. Pro vaka ja Pro
koulu, Ihmeelliset vuodet, Friends, Askeleittain, Yhteispeli)
• KiVa Koulu (kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma)
• K0 sovittelu (Aseman Lapset)
• Kiusaamisen jälkihoito
• Etelä-Karjalan toimintamalli

Miniverso ja VERSO –sovittelu
• Vertaissovittelutoiminta ristiriitoihin
• Nimittely, haukkuminen, huutaminen, ulkonäköön tai olemukseen liittyvää
kommentointi, selän takana puhuminen, töniminen, läpsiminen, etuilu,
tuuppinen
• Sovittelukoulutuksen saanut henkilökunnan jäsen auttaa lapsia itse
löytämään ratkaisuja ristiriitoihin
• Lapset oman riitansa ja sen ratkaisun asiantuntijoita
- Koulutus: 1 hlökunnan (4h, max 40hlöä) ja 4 lasten koulutusta
(nukketeatterin keinoin 4-6v lapsille, max 25 lasta, 40min)
- Sovitteleva työote, sovittelijan rooli ja vaiheet, sovittelutaitojen harjoittelua
- Lapsille sovittelun taitojen harjoittelua pienryhmissä

MiniRESTO ja RESTO - henkilöstölle
Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö
- Yhteiset turvalliset pelisäännöt
- Kaikkien kuulluksi tuleminen
- Kiperät vuorovaikutustilanteet
- Restoratiivisen ajattelun (kohtaamista, kuuntelua,
ihmisten välisten suhteiden eheyttämistä, sosiaalisia
taitoja – näihin työkaluja) opettelu ja haastavien
tilanteiden sovittelua
Koulutuksen hinta: 200e/hlö

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen
vahvistaminen
esim. Pro vaka ja Pro koulu,
Friends,
Ihmeelliset vuodet,
Askeleittain,
Yhteispeli

Mitä tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat?

Lähde: Tunne-ja-vuorovaikutustaitojen-opas-kiusaamisen-ja-häirinnän-ehkäisyn-malli.pdf (lapepirkanmaa.fi)

Konkreettisia harjoituksia mm. täältä: Tunne-ja-vuorovaikutustaitojen-opas-kiusaamisen-ja-häirinnän-ehkäisyn-malli.pdf (lapepirkanmaa.fi)

Pro vaka ja Pro koulu – käyttäytymisen ongelmia
ennaltaehkäisevä toimintamalli
- Käyttäytymistä ohjataan positiivisen
palautteen avulla
- Opetetaan toivottua käyttäytymistä,
positiivisella palautteella ohjaten
- Ei-toivottuun käyttäytymiseen
puututaan yhdessä sovituilla tavoilla
ProKoulu ohjaajalta asiantuntijatukea
koululle
Kehittämistyö on 3v prosessi;
koulutus, työnohjaus, koulujen
keskinäinen tiedon ja kokemusten
vaihto, toimintatapojen jakaminen
Niilo Mäki Instituutti kouluttaa

Toimintamalli kouluissa (prokoulu.fi)

ProKoulu toiminta etenee kouluissa seuraavasti:
1. Sitoudumme yhdessä ohjaamaan käyttäytymistä.
2. Määrittelemme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa keskeiset
käyttäytymisodotukset.
3. Teemme käyttäytymisodotuksista selkeät toimintaohjeet koulun eri
tilanteisiin.
4. Opetamme toimintaohjeet oppilaille.
5. Ohjaamme käyttäytymistä positiivisella palautteella ja käytämme
yhteisesti sovittua palkkiojärjestelmää.
6. Puutumme ei-toivottuun käyttäytymiseen yhteisesti sovituilla
tavoilla.
7. Kehitämme toimintakulttuuriamme koulusta koottuun tietoon
perustuen.
8. Uudistamme käyttäytymisen tehostetun tuen ryhmässä oppimista
tukevaksi.
9. Uudistamme käyttäytymisen erityisen tuen ryhmässä oppimista
tukevaksi.
10. Käyttäytymistä tukeva, yhteistyössä kehittyvä toimintakulttuuri!

Friends – Tunnetaitoja (Fun Friends, lasten Friends,
nuorten Friends)
• Kohderyhmä: päiväkodit, koulut, nuoriso- , terveydenhuolto- ja sosiaalityö
• harjoitellaan tunnistamaan ja käsitellään erilaisia tunteita ja opetellaan konkreettisia
malleja erilaisten vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen -> auttaa uskomaan
omiin kykyihin ja luottamaan omaan pärjäämiseen
• Kykyä suunnata huomio myönteisiin asioihin
• Taitoa rauhoittua ja rentoutua kiireen keskellä
• Omien kokemusten jakaminen ja muiden kokemusten kuuleminen, toisten kokemuksista
oppiminen
• mielenhyvinvointia ja ahdistusta, masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma
• Yksilö- ja ryhmätyössä hyödynnettävissä
Ohjaajakoulutus, ohjaajan opas, tapaamisten rungot, sähköinen lisämateriaali (ohjelma
käännetty suomeksi, STEA rahoittaa suomenkielistä toimintaa)

Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaitoja
• Esikoulu ja peruskoulu
• Lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen toimintatapoja; kaverisuhteet,
oppiminen ja itsetunnon parantaminen, luokkailmapiirin parantaminen
• Kaikkia osallistavana ja arvostavan työyhteisön rakentaminen ja ammatillisen osaamisen
jakaminen työyhteisössä
• kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämisen toimintatapoja (yhteistyösuunnittelutyöaika,
työyhteisökokoukset; työntekijän puheenvuoro, työyhteisökeskustelu, rehtorin
puheenvuoro, muut asiat., huoltamo, kuvataulu, perehdyttäminen jne.)
• Edistetään koulun, kodin kanssa lämpimiä ihmissuhteita, kuulluksi tulemista,
osallisuutta, osaamisen ja onnistumisen tukemista
• Niilo Mäki Instituutti kouluttaa OPH:n tuella, koulutus 1v; rehtori, opettajia. Rehtori- ja
opettajakoulutukset (3 pv aluekoulutuksina) sekä työyhteisökoulutukset (koululla)
Yhteispeli – osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen tunne- ja vuorovaikutaitojen avulla
2020-2021 koulutuspäivät – KOJU.NMI.FI
• Yhteispeli koulussa: Opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen:
URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf (julkari.fi)

Ihmeelliset vuodet – ryhmämuotoinen ohjelma,
käytöshäiriöisten lasten tuki
• Varhaiskasvatusikä ja kouluikäiset
• Ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat vanhemmille suunnatut
ennaltaehkäisevät ja hoitavat ohjelmat, varhaiskasvattajille ja alakoulun
opetushenkilöstölle suunnattu ryhmänhallintamenetelmä ja lapsille omat
ohjelmaosionsa.
• Lisenssi 1600e + koulutukset xx euroa
• Ryhmänhallintaohjelma ammattikasvattajille: vahvistaa lapsiryhmän
sosiaalisia taitoja ja käyttää työssään positiivisia ryhmänhallintakeinoja.
• tuetaan kaikkia lapsia itsesäätelyn, hyvän kaveruuden ja käytöksen taidoissa,
fokuksena erityisesti lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea näissä taidoissa.
• ammattilaisen työotteen kehittämisessä suuntaan, jolla voidaan ennaltaehkäistä
käytöspulmien syntyä ja korjata jo olemassa olevia käytösongelmia yksittäisellä
lapsella ja lapsiryhmässä.

Ihmeelliset vuodet | Ihmeelliset vuodet (utu.fi)

Askeleittain – sosiaalisten ja tunnetaitojen
edistäminen ja itsesäätelyn vahvistaminen
• Päiväkoti (Pienin Askelin ohjelma), Esikoulu -> 5.lk
• Ennaltaehkäisee käytösongelmia
• Sisältö: kehitetään lasten ja nuorten itsesäätelytaitoja, tunnetaitoja,
sosiaalisia taitoja,
• Opettajat opas, viikkoteemat vihko, valokuvia, julisteita
• Mikä on Askeleittain? - Askeleittain-opetusohjelma (hogrefe.fi)
• Koulutus 160e, tilauskoulutus 2200e+ alv/ 36 osallistujaa
• Koulutusta suositellaan lastentarhanopettajille, alakoulun opettajille,
päiväkodin johtajille, koulun johtajille, ryhmän päävastuullisille vetäjille
sekä oppilashuoltohenkilöstölle.
• Käännetty ja muokattu Second Step ohjelmasta

Muut
KiVaKoulu
K-0-malli
Etelä-Karjalan malli
Kiusaamisen jälkihoito

Kiva koulu
• Peruskoulu 1-9.lk:lle
• KiVa Koulun teoreettinen tausta: tarkastellaan aggressiivisten lasten yleistä
sosiaalista asemaa ja kiusaamiseen osallistuvien roolia -> Ajatuksena on,
että kiusaajan korkea sosiaalinen status vertaisryhmässä mahdollistaa
kiusaamisen ja ylläpitää sitä. Lisäksi kiusaaminen ymmärretään
ryhmätoimintana, jossa sivustakatsojien merkitys kiusaamisen
jatkumiselle on merkittävä.
• KiVa-ohjelman ajatus on, että luokkakavereiden käytöksessä tapahtuva
muutos alentaa kiusaajan motivaatiota jatkaa kiusaamista tai estää häntä
aloittamasta sitä ollenkaan. KiVa korostaa sivustakatsojien empatiakykyä,
kyvykkyyden tunnetta ja kiusaamisen vastaisia asenteita.
….jatkuu…

KivaKoulu
Yleiset toimenpiteet – kaikille:
- tietoisuuden lisääminen siitä, mikä merkitys ryhmällä on kiusaamisen ylläpitämisellä
- Lisätään kiusattua kohtaan koettua empatiaa
- Edistetään lasten omia kykyjä tukea kiusattua
- Keskusteluja, ryhmätöitä, toiminnalliset harjoitukset, luokan säännöt
- Opettajille koulutusta, vanhemmille opas kiusaamisesta ja neuvoja kiusaamisen
ehkäisyyn ja vähentämiseen
Kohdennetut toimenpiteet – kun kiusaamista tullut ilmi:
- KivaKoulu tiimi käsittelee henkilökohtaisin keskusteluin ja pienryhmässä +
- seurantatapaamisia +
- luokanopettaja kokoontuu 2-4 luokkatoverin kanssa, joilla on ryhmässä
vaikutusvaltaa ja kannustetaan heitä tukemaan kiusaamisen uhria

K-0 – malli - kiusaamiseen puuttuminen (Aseman Lapset ry),
lähinnä Etelä-Suomessa, kunnat kustantaa
• Tukee ja vahvistaa koulujen kiusaamisen vastaisia menetelmiä,
vaikeutuneet kiusaamistilanteet
• Ulkopuolinen selvittelijä - jalkaudutaan kouluihin, koteihin ja verkostoihin
• Selvitetään tapahtumien kulku ja osapuolet, joihin tilanne on vaikuttanut
• Sovittelumenetelmä, dialogiset vanhempainillat, perheillat,
ryhmäyttäminen, yksilötyö
• Perhe- ja yksilötyö; keskustelut, neuvottelut, perheille tukipalveluja
• Poliisin kanssa laillisuuskasvatusoppitunteja – milloin kiusaaminen on
rikos
• Koulujen käytössä moniammatillinen tiimi, jossa koulun ulkopuolisia
asiantuntijoita
• Paikallisen toiminnan rahoituksesta vastaa kunnat

Etelä-Karjalan malli – kun koulujen omat
puuttumiskeinot eivät enää riitä
- Kouluilla on yleiset ohjeet kiusaamiseen puuttumiseen +
toimintamalli
- Laadittu koko maakuntaan yhteisen ohjeistuksen, jonka mukaisesti
lainvastaisiin tekoihin puututaan
- Toimii lainvastaisten tekojen työryhmä, joka koostuu kuntien eri
viranomaisista sekä Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja
poliisin edustajista.
- Kouluissa lainvastaisia tekoja käsitellään liian usein kiusaamisena.
Kiusaaminen on epämääräinen ja vähättelevä ilmaisu, joka ei kerro
yksittäisen teon vakavuutta, vastenmielisyyttä tai lainvastaisuutta.
Laissa kiusaamista ei ole määritelty.
- Lainvastaisiin tekoihin puuttuminen kouluissa (lappeenranta.fi)

Kiusaamisen jälkihoito
• Kiusaaminen monen masennuksen, ahdistuksen,
mielenterveyden häiriön takana
• Vasta sitten kun kiusaaminen on saatu loppumaan
• Ryhmässä vertaistukea ja keskustelua
• Tunnistetaan, tunnustetaan ja käsitellään kokemukset ja
tunteet
• Jälkihoito tärkeää etteivät traumat jää vaikuttamaan koko
loppuelämän ajaksi
• Myös kiusaajalle olisi hyvä tarjota apua väärien
vuorovaikutusmallien hylkäämiseksi
• Pohjois-Savossa MLL:n Selviydytään kiusaamisesta – projektin
kautta:

Tukea kiusaamista kokeneille nuorille ja heidän perheille
12-21-vuotiaille
Kiusaamiskokemusten käsittely ja omien vahvuuksien tunnistaminen
Tunnistetaan haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja ja vahvistetaan
itsetuntoa, jämäkkyyttä ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja
• Ryhmät Kuopiossa ja Jyväskylässä
Selviydytään kiusaamisesta | MLL:n Järvi-Suomen piiri
•
•
•
•

Lisätietoja

Kiusaamisen ennaltaehkäisy, OPH
• Yhteisöllinen toimintakulttuuri; vertaissuhteiden
tuki, hyväksytyksi tuleminen, yhteisöön
kuuluminen, oppilaiden osallisuus, huoltajien
tutustuminen toisiinsa ja yhteisten pelisääntöjen
luomiseen osallistuminen
• Medialukutaitojen vahvistaminen (sis myös riskit
ja haittapuolet)
• Jokaisella koululla kiusaamisen vastainen
suunnitelma; miten ennaltaehkäistään ja
puututaan – seuranta välttämätöntä
Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa 2020:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kiusaamisen_vastainen_tyo_kouluissa_ja_oppilaitoksissa.pdf

Kiusaamiseen puuttuminen, OPH
• Tieto kiusaamisesta – kannusta kertomaan, oppilaat, huoltajat,
muu henkilöstö, nimettömät kyselyt
• Selvittämiskeskustelut – kasvatuskeskusteluina
• Seuranta – eri osapuolet seuraamaan tilannetta ettei jatku ja
ettei kiusattu jää yksin ja ryhmän ulkopuolelle, ryhmän
vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen + seurantakeskustelut
• Kirjaaminen
• Ulkopuolisen avun hakeminen; lastensuojeluilmoitus,
konsultointi – tuleeko tehdä ilmoitus poliisille/ lastensuojeluun
• Muutokset opetusjärjestelyissä – luokka- tai ryhmäjako
Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa 2020:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kiusaamisen_vastainen_tyo_kouluissa_ja_oppilaitoksissa.pdf

Pirkanmaan mallit ovat suoraan
käytettävissä tai niitä voi muokata
oman kunnan / yhteisön tarpeen
mukaiseksi. Tunne-javuorovaikutustaitojen-opaskiusaamisen-ja-häirinnänehkäisyn-malli.pdf
(lapepirkanmaa.fi)

Kiusaamisen ehkäisy ja
toiminta

Tunne-ja-vuorovaikutustaitojen-opaskiusaamisen-ja-häirinnän-ehkäisyn-malli.pdf
(lapepirkanmaa.fi)

Vanhemman
näkökulmasta

Tunne-ja-vuorovaikutustaitojen-opaskiusaamisen-ja-häirinnän-ehkäisyn-malli.pdf
(lapepirkanmaa.fi)

Kiitos!

