
 

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 

häirinnältä 
 
Suunnitelma on lakisääteinen [(Perusopetuslaki 29 § (1267/2013), Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 
13 §].  
 
Rantasalmen peruskoulussa pyritään edistämään hyvää työilmapiiriä, jossa kaikki työyhteisön 
jäsenet voivat hyvin psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. 
 

Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 

 
Kaikki työyhteisön jäsenet ovat omalta osaltaan vastuussa koulun työilmapiiristä.  
 
Työyhteisön jäseniin suhtaudutaan arvostaen ja toisten mielipiteitä kunnioittaen. Kiusaamista tai 
häirintää ei sallita ja esiin tulleisiin ongelmiin puututaan välittömästi ja avoimesti asianosaisten 
kesken keskustellen.  
 
Ryhmänohjaaja on pääsääntöisesti vastuussa ristiriitojen selvittämisestä oman luokkansa 
oppilaiden osalta.  
 
Rehtorin vastuulla on konfliktin selvittäminen opiskelijan ja opettajan välillä.  Jos rehtori on 
estynyt esimerkiksi perhesyistä tai on osallisena konfliktissa, on vastuu vararehtorilla.  
 
Työyhteisössä ei saa osoittaa fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa toista kohtaan. Rehtori voi 
tarvittaessa edellyttää opiskelijalta lääkärintodistusta ennen päätöstä opiskelijaksi ottamisesta 
osoittamaan opiskelijan kykenevyys väkivallattomaan käyttäytymiseen ryhmässä.  
 
Uhkaavasta tai väkivaltaisesta käyttäytymisestä voi seurata jälki-istunto, opetuksen epääminen, 
kirjallinen varoitus tai koulusta erottaminen (POL 36§). Viranhaltijoita koskevat omat lakinsa ja 
asetuksensa. 
 
Ryhmäytymisessä uuteen luokkaan ja toveripiiriin auttavat ryhmänohjaaja ja tutoropiskelijat.  
Kouluterveyskyselyyn osallistutaan säännöllisesti ja puututaan esiin tulleisiin ongelmiin avoimen 
keskustelun keinoin. Tasa-arvokysely suoritetaan kahden vuoden välein ja tuloksista keskustellaan 
opettajankokouksissa, ryhmänohjaajan tunneilla, oppilaskunnan hallituksen kokouksissa ja 
pohditaan ratkaisut mahdollisiin ongelmiin. 
 

Yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta  
 
Ensisijaisen tärkeää on, että tilanteisiin puututaan heti johdonmukaisesti ja asia hoidetaan 
loppuun asti. 
 
Mikäli kiusaamista, väkivaltaa tai häirintää on tapahtunut, eikä asiaa saada keskustelemalla 
sovittua, käsitellään asia Kiva koulu-työryhmässä sekä teon tekijän että kohteena olevan osalta. 
Tapahtunut teko yksilöidään ja päätetään jatkotoimenpiteistä sekä seurannasta.  



 

 
Harkinnan mukaan ollaan yhteydessä koulun ulkopuolisiin tahoihin (esim. terveydenhuolto, 
sosiaalitoimi, poliisi). 
  

Yhteistyö huoltajien kanssa 
 

Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla 
tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena 
olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (POL 29§). 

Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, opiskelijoille, 

huoltajille ja yhteistyötahoille  
  
Tähän suunnitelmaan perehdytään joka lukuvuosi opettajainkokouksessa ja ryhmänohjaajan 
tunnilla syyslukukauden alussa. Suunnitelma on osa opetussuunnitelmaa ja julkisesti esillä 
Wilmassa ja koulun kotisivuilla. 
 

Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi 
 
Oppilaitoskohtaisessa oppilashuoltoryhmässä arvioidaan suunnitelman toteutumista ja 
päivittämistarvetta lukuvuosittain. 
 
 


