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OKM Toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän 
ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa 
(21.1.2021)
• Toimenpide 5: Kiusaamisen ehkäisyn sivusto

• Opetushallitus laatii yhteistyössä eri tahojen kanssa, oppilaita ja opiskelijoita 
kuullen sekä kodin ja koulun yhteistyötä tukien verkkopohjaisen kiusaamisen 
ehkäisyn sivuston. (min. Saramo)  

• Sivusto informoi olemassa olevasta lainsäädäntö- ja normipohjasta koulukiusaamisen ehkäisyyn 
liittyen. 

• Sivuston tavoitteena on antaa käytännön ohjeita sekä konkreettisia toimenpiteitä kiusaamisen 
ehkäisyyn kouluissa ja oppilaitoksissa. 

• Tavoitteena on sitouttaa koko kouluyhteisöä vahvistamaan kiusaamista ja väkivaltaa ehkäisevää sekä 
yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria. 

• Tavoitteena on lisätä oppilaiden ja opiskelijoiden ymmärrystä kiusaamisen ja väkivallan vaikutuksista. 
Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta kiusaamisen vastaisessa työssä. 

• Tavoitteena on vahvistaa huoltajien osallisuutta kiusaamisen ehkäisyssä kodin ja koulun yhteistyön 
avulla.
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Kansallinen lapsistrategia (10/2021) 
Lapsistrategian toimenpidesuunnitelma 8.10.2021, toimenpide 20

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163541/VN_2021_81.pdf?sequence=4&
isAllowed=y

20. Toteutetaan sivusto lapsiin ja nuoriin kohdistuvan kiusaamisen, seksuaalisen häirinnän, 
väkivallan, vihapuheen ja syrjinnän vastaiselle työlle. 

Kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, väkivalta, vihapuhe ja syrjintä vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten 
arjen hyvinvointiin. Nämä ilmiöt kietoutuvat yhä useammin digitaalisiin ympäristöihin, ja apua niihin haetaan 
samoin kasvavasti myös verkon kautta. Toimenpiteessä kootaan yhteen olemassa olevat materiaalit sekä 
laaditaan uusia tukimateriaaleja kiusaamiseen ja muihin lapsille ja nuorille haitallisiin ilmiöihin puuttumiselle. 
Sivusto toteutetaan Opetushallituksen www.sivuston alla ja sen laatimisessa tehdään yhteistyötä muiden 
viranomaisten kanssa. Materiaalien kehittämisessä osallistetaan lapsia ja nuoria sekä järjestöjä, vanhempia ja 
muita lasten läheisiä sekä kasvatus- ja koulutusalan henkilöstöä. 
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Tavoitteet ja huomioitavaa sivuston valmistelussa
• Huomioitavaa

• Kyseessä ei-toivotut ilmiöt, joissa ennaltaehkäisy ja arjessa tehtävät toimet tärkeitä 
päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa
- Toimintakulttuuri ja -mallit (havainnointi, puuttuminen, käsittely, seuranta)
- Yhteisöllisyys ja kohtaaminen (kasvatustyö)
- Koulutuksen ja kasvatuksen arvopohja: lapsen oikeudet, tasa-arvo, yhdenvertaisuus jne.

• Jokaisen asia kouluissa ja oppilaitoksissa, kuten myös koko yhteiskunnassa.

• Tavoitteena helposti saavutettava ja käytettävä, asiapitoinen (tutkimustietoon 
nojaava) sivusto, joka saa aikaan ajattelun muutosta ja rohkaisee toimimaan 
yksin ja yhdessä

• Sivuston asiakasryhmä laaja: lapset, nuoret/ oppilaat ja opiskelijat, huoltajat/ vanhemmat, 
ammattilaiset: opettajat, rehtorit, opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstö, avustajat, muu 
henkilöstö
• Eri ammattilaisten roolit ja tehtävät tärkeät (rehtori, opettaja, LV/RO, kuraattori, koulupsykologi, 

koulutth jne.)
• Yhteistyöpinnat: kotien ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä paikallinen viranomaisyhteistyö 
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OPH julkaisut: kiusaamisen vastainen työ OPAS 
ja HUONEENTAULUT vanhemmille ja oppilaille

• https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-
julkaisut/julkaisut/kiusaamisen-vastainen-tyo-
kouluissa-ja-oppilaitoksissa
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OPH julkaisut: seksuaalisen häirinnän ehkäisy ja 
siihen puuttuminen OPAS

• https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-
julkaisut/julkaisut/opas-seksuaalisen-
hairinnan-ennaltaehkaisemiseksi-ja-
siihen
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8/9 2021 
Projektisuunnitelma.

Valmistelun 
organisointi.

Sivuston karkea 
rakenne.

10/2021 

Yhteys 
lapsistrategiaan.
Sivuston paikka: 

www.oph.fi/koulutusj
atutkinnot.

11-12/2021 –

1-2/2022

Materiaalituotannon 
suunnittelun 
valmistelu.

Eri asiakasryhmien 
kanssa tehtävä 

yhteistyö.

Materiaalien 
toteuttaminen ja 
sivuston sisällön 

tuottaminen alkaa 1-
3/2022, jatkuen 5/2022.
Asiakasryhmätapaamiset 
ja materiaalien kokeilua 
käytännössä 4-9/2022.

6/2022
Suurin osa 

materiaaleista valmiit.

8-10/2022
Materiaalien ja sivuston 

sisällön viimeistely 
(palaute huomioon 

ottaen) ja 
kokonaisuuden käsittely.

10-11/2022
Sivusto valmis 11/2022.

Julkaisuun 12/2022 
valmistautuminen.

Julkistus 1/2023
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Opiskelijat 
ja huoltajat 

(4-5x)

Opettaja- ja 
rehtori-

verkostot 
(2-3x)

Viranomais-
yhteistyö

Lasten ja 
nuorten 

kuuleminen 

Opiskelu-
huolto

Tutkijayhteis-
työ

Yhteistyö 
järjestöjen 

kanssa

Projektin
TUKIRYHMÄ

(5-6x)

Tarpeiden
kuuleminen,

olemassa olevan
hyödyntäminen,

yhteistyö ja
kokeilu

materiaalien
kehittämisessä



Blogisarja 2021 alkaen (www.oph.fi)
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Sivuston rakenne

Kiusaaminen 
Vakassa, esi- ja 

perusopetuksessa, lukioissa ja 
ammatillisessa koulutuksessa 

Kiusaamisen määrittely ja vastuut

Kiusaamisen ilmeneminen

Kiusaamisen tunnistaminen 

Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja hyvinvointityö

Toimintamallit havainnoimiseen, puuttumiseen, 
lopettamiseen ja seurantaan

Opiskeluhuoltopalvelut

Yhteistyö kotien ja huoltajien kanssa

Viranomaisyhteistyö ja muu yhteistyö

Häirintä 
Vakassa, esi- ja 

perusopetuksessa, lukioissa ja 
ammatillisessa koulutuksessa 

Häirinnän määrittely ja vastuut

Häirinnän ilmeneminen

Häirinnän tunnistaminen

Häirinnän ennaltaehkäisy ja hyvinvointityö

Toimintamallit havainnoimiseen, 
puuttumiseen, lopettamiseen ja seurantaan

Opiskeluhuoltopalvelut

Yhteistyö kotien ja huoltajien kanssa

Viranomaisyhteistyö ja muu yhteistyö

Väkivalta 
Vakassa, esi- ja 

perusopetuksessa, lukioissa ja 
ammatillisessa koulutuksessa 

Väkivallan määrittely ja vastuut

Väkivallan ilmeneminen

Väkivallan tunnistaminen

Väkivallan torjuntatyö

Toimintamallit havainnoimiseen, 
puuttumiseen, lopettamiseen ja seurantaan

Opiskeluhuoltopalvelut

Yhteistyö kotien ja huoltajien kanssa

Viranomaisyhteistyö ja muu yhteistyö
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Syrjintä 
Vakassa, esi- ja 

perusopetuksessa, lukioissa ja 
ammatillisessa koulutuksessa 

Syrjinnän ja vihapuheen 
määrittely ja vastuut

Syrjinnän ja vihapuheen 
ilmeneminen

Syrjinnän ja vihapuheen 
tunnistaminen

Syrjinnän ja vihapuheen 
ennaltaehkäisy ja hyvinvointityö

Toimintamallit

Opiskeluhuoltopalvelut

Yhteistyö kotien ja huoltajien 
kanssa

Viranomaisyhteistyö ja muu 
yhteistyö



Uudet materiaalit
• Hyödynnetään kuulemiskierrokset

• Videotuotannon valmistelu

• Podcastien valmistelu

• Sivuston muun tukimateriaalin ideointi ja työstö

• Muistilistat
- Esim. Rehtorin työn avuksi

• Julisteet / tiiviit ohjeet
- seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisy (toinen aste, opiskelijat) 
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Videotuotanto, työnimet
• VIDEO 1 Huomaa yksinäisyys

• VIDEO 2 Suunnitellusti hyvinvoiva oppilaitos ja päiväkoti

• VIDEO 3 Väkivaltaa voi ja pitää torjua

• VIDEO 4 Puuttumisen ja välittämisen parhaat keinot

• VIDEO 5 Lapsen kokema seksuaalinen häirintä on väkivaltaa

• VIDEO 6 Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan torjuminen

• VIDEO 7 Yhdenvertaisuus on kaikkien oikeus

• VIDEO 8 Apua ja tukea opiskeluhuollon kautta

• VIDEO 9 Huoltajat mukaan selvittämään ja ratkaisemaan

• VIDEO 10 Yhteistyö poliisin, lastensuojelun ja muiden viranomaisten kanssa
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Saavutettavuuden ja käytettävyyden huomiointi 
tärkeää

• Uusissa tukimateriaaleissa lisäksi huomioitavaa

• Opiskelijoille ja huoltajille / vanhemmille kohdentuvia uusia materiaaleja eri 
kielillä mahdollisuuksien mukaan

• Esimerkiksi videoissa tekstitykset selkokielellä, suomeksi ja ruotsiksi, sekä 
englanniksi ja mahdollisuuksien mukaan muilla kielillä

• Nettisivusto: suomeksi ja ruotsiksi

• Sivustolle tulevat tiedot napakoita, helposti ymmärrettäviä kokonaisuuksia, 
tiedon laadusta tinkimättä
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Kiitos!
Riina Länsikallio
riina.lansikallio@oph.fi
Puh +358 29 533 1088, +358 50 574 9404


