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Poliisi / koulukiusaaminen ja väkivalta / ennalta estäminen?



Kaikkien Asia

• Lapsella on oikeus suojeluun kaikelta väkivallalta. 
• (Lapsen oikeuksien sopimuksen 19. artikla).

• Tilaisuuden tavoitteena on nostaa esiin koulukiusaamisen ja -

väkivallan ehkäisyn kokonaisvaltaisuus. 

• Se vaatii panostuksia koko kouluyhteisön toiminnan tasolla ja 

yhteistyössä vanhempien ja ulkopuolisten tahojen kanssa. 

• Kohderyhmä: päättäjät sekä järjestöjen, kuntien ja alueiden 
kouluhyvinvoinnin edistämisen asiantuntijat ja kouluissa 

käytännön työtä tekevät.



Mitä on kiusaaminen, miksi kiusataan 
ja miten sitä torjutaan?

• Leikki, pilailu, vitsailu, hauskanpito, 
epäasiallinen käytös, loukkaavat 
puheet, kunnian loukkaaminen, 
solvaaminen, herjaaminen, 
vihapuhe, rasistinen puhe, 
kiusaaminen…

• Sosiaalinen media

• Rikoksen tunnusmerkistö

• Rikosilmoitus

• Viralliset rakenteet

• Johtaminen

• Sosiaaliset rakenteet

• ”Sosiaalinen johtaminen”

• Sivistys
• Terveet elämän tavat

• Toisen kunnioittaminen
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Koulukiusaamisen torjunta

• Hanke 1, hanke 2, hanke 3

• joku moottoripyöräporukka

• hanke 4, hanke 5, hanke 6

• Ake, Make, Pera ja mä – eli isät ja 
enot kavereineen asialla

• hanke 3:n jatkohanke

• hanke 7, hanke 8, hanke 9

• eräs moottoripyöräjengi

• hanke 10, hanke 11

Vai kaukoviisaus / Konsta Pylkkänen: 

• ”Se on sitä, että asiat harkitaan 
etukäteen ja kuvitellaan tapaus 
sikseenkin elävästi, että kun se 
kerran tapahtuu, on reitit selvät”
(Huovinen, V. 1952: 87).

• Jatkuva varautuminen ja sen 

suunnitelmallinen ylläpito

• EET / työmuodot kuten 

Ankkuritoiminta
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Ongelmien taustat?

• Usein useampia toisiinsa liittyviä ongelmia, kuten mielenterveyden 
ongelmat, huumeet, päihteet ja oppimisongelmat. 

• Tutkittuja riskitekijöitä ovat mm. vanhempien matala koulutus, 
mielenterveysongelmat, päihteet ja ylisukupolvinen huono-osaisuus. 

• Toistuvat ja vakavat rikokset kasautuvat pienelle osaa nuoria.

• Kasaantumiseen on monia syitä ja jokaisen nuoren tilanne pitäisi 
pystyä hoitamaan yksilöllisesti, jotta tuki saadaan suunnattua oikein.
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Turvallisuussuunnitelma
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