Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja
toimintamallit

Askolan kunnassa on käytössä KiVa Koulu – ohjelma. Ohjelman tavoitteena on
kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja tehokas puuttuminen kiusaamiseen.
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1. MITÄ KOULUKIUSAAMINEN ON?
Kiusaaminen eroaa riitelystä ja leikistä siinä, että kiusaaminen on
1. tahallista,
2. toistuvaa ja
3. kiusattu on kiusaajiinsa nähden jollain tavoin puolustuskyvytön tai heikommassa
asemassa

EPÄSUORA KIUSAAMINEN:


SANALLINEN KIUSAAMINEN:





Sosiaalinen manipulointi
(kiusaaja pyrkii
vaikuttamaan muihin
oppilaisiin siten, että
kiusattu jää yksin, tai
häneen aletaan suhtautua
kielteisesti esim.
perättömät juorut
FYYSINEN KIUSAAMINEN:

Nimittely
Pilkkaaminen
Ilkeämielinen vihjailu
Toisen
 Ilmeily
naurunalaiseksi
 Huokailu
saattaminen
 Vaikeneminen
Uhkailu
 Selän kääntäminen
 Toisen
KÄNNYKKÄ
–JAkohtelu kuin ilmaa



NETTIKIUSAAMINEN:



Lappujen lähettely
 Seksuaalinen
häirintä





Juorujen, nolojen
kuvien/tietojen
levittäminen
pilkkaavat tai uhkaavat
viestit
Toisen nimellä
esiintyminen
Ryhmästä luvatta
poistaminen/ lisääminen







Töniminen
Lyöminen
Potkiminen
Kulun estäminen
Omaisuuden
rikkominen ja
tavaroiden piilottelu
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Roolit kiusaamistilanteissa
Kiusaamiselle on tyypillistä, että se tapahtuu yleensä ryhmässä ja perustuu ryhmän jäsenten
keskinäisiin sosiaalisiin suhteisiin. Kiusaaminen ei ole pelkästään kiusaajan ja kiusatun
välinen tapahtuma.

Kiusattu
joutuu toistuvasti muiden
kielteisen toiminnan
kohteeksi ja on jollain
tavalla puolustuskyvytön
kiusaajiinsa nähden.

Kiusaaja

Apuri

on aktiivinen ja
aloitteellinen.kiusaamisen
alkuunpanija. Hän on
päätekijä
kiusaamistilanteessa.

on kiusaamisessa
kiusaajan seuraajana tai
avustajana. Hän ei ole
varsinainen aloitteentekijä.

Puolustaja
Kannustaja
tarjoaa kiusaajalle
myönteistä palautetta esim.
elein, ilmein ja sanallisesti.

Hiljainen
hyväksyjä
vetäytyy syrjään
kiusaamisesta ja on kuin
ei sitä huomaisikaan.

asettuu kiusatun puolelle
joko yrittämällä saada
toiset nuoret lopettamaan
kiusaamisen tai tukemalla
kiusattua muutoin.
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2. MITEN KIUSAAMINEN TUNNISTETAAN?
Käyttäytymisen muutos suhteessa aiempaan

Usein olennaista on oppilaiden käyttäytymisessä tapahtunut muutos. Jos esimerkiksi kouluun
aiemmin myönteisesti suhtautunut oppilas tulee haluttomaksi ja koulua karttavaksi, on syytä
valpastua ja seurata tilannetta tarkemmin. Asia puheeksi ottaminen on selvin ja suorin keino.

Joitakin kiusaamiseen viittaavia merkkejä
Toisin kuin aiemmin, oppilas…







3.

on haluton menemään kouluun
väittää olevansa usein sairaana
tavaroiden ja omaisuuden häviäminen tai rikkoontuminen
muuttuu vetäytyneeksi, hiljaiseksi, ahdistuneeksi,
stressaantuneeksi
uniongelmat
ei tuo enää kavereita kotiin

kiukkuiseksi

ja

KOULUKIUSAAMISEN ENNALTAEHKÄISY

KiVa Koulu –toimintamalli

Kouluissa toteutetaan vuosittain koulukiusaamisen ennaltaehkäisevä toimena KiVa Koulu oppitunteja 1. ja 4. luokan aikana. Tunnit jatkuvat seitsemännellä luokalla. Oppitunteja
täydentävät KiVa -tietokonepeli. Lisäksi kaikki koulun oppilaat osallistuvat vuosittain KiVa
Koulu -kyselyyn. KiVa Koulu –kyselyn tulokset voidaan esitellä vanhempainilloissa.
Ennaltaehkäisevää työtä voidaan toteuttaa myös erilaisina teemapäivinä sekä
kummitoiminnan avulla. Myös oppilaskunta ja vanhempainyhdistys voivat omalla
toiminnallaan edistää kiusaamisen vastaista ilmapiiriä.
Koulussa ohjataan asialliseen internetin käyttöön (esim. nettietiketti). Tueksi voidaan pyytää
netti/koulupoliisia.
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4. PUUTTUMINEN

KIUSAAMISTILANTEESSA TOIMIMINEN
Koulun aikuinen saa tiedon kiusaamistilanteesta

Oppilas joutuu kiusaamisen kohteeksi

Selvitetään asia Kivalomakkella 1

Ilmoita asiasta kotona
aikuiselle

Ilmoita asiasta koulussa
aikuiselle

Onko kysymys systemaattisesta kiusaamisesta?
Vanhemman yhteydenotto opettajaan
On

Ei

Luokanopettaja/ valvoja selvittää asian

Kake tai tarvittaessa muut
rangaistustoimenpiteet

Kiva-tiimi selvittää asian

Keskustelu kiusatun kanssa
Kiva-lomake 2

Keskustelu muutaman
kaverin kanssa ”Teidän
apuanne tarvitaan.”
Kiusaamisen jatkuessa Kiva-tiimi
tai yksilöllinen
oppilashuoltoryhmä käsittelee
asiaa

Seurantakeskustelu kiusatun oppilaan kanssa
Kiva-lomake 5

Seurantakeskustelu kiusaajien
(+kiusatun) kanssa Kiva-lomake 6

Tarvittaessa koulun kurinpitotoimet

Yhteiskeskustelu kiusaamiseen
osallistuneiden oppilaiden kanssa Kivalomake 4

Huoltajille tiedottaminen

Keskustelut kiusaamiseen osallistuneiden
oppilaiden kanssa yksitellen Kiva-lomake 3
Tarvittaessa kaikkien
osapuolten vanhemmat koululle
yhteiseen neuvotteluun

Oppilashuollon tukitoimet ja
seuranta. Raportointitilanteesta
4-6 viikan päästä.

Koulupoliisi, sosiaalihuolto
(rikosilmoitus,
lastensuojeluilmoitus)

