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Kouluterveyskyselyn 2021 tuloksia
Vuoden 2021 tulokset perustuvat 264 878 lapsen ja nuoren vastauksiin. 

Huom. Kouluterveyskyselyn tiedonkeruu on toteutettu keväällä 2021, jolloin 
poikkeusolojen vuoksi useissa kouluissa käytiin etäkoulua.

Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021
Tilastoraportti 30/2021, 17.9.2021. THL. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143063/ktk_tilastoraportti2021_2021-
09-09_kuviot_kuvana.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Lapsista ja nuorista suurin osa on edelleen 
tyytyväisiä elämäänsä, mutta yksinäisyyden tunne 
on lisääntynyt
• Koulunkäynnistä kertoi pitävänsä yli puolet perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä nuorista. 

Toisella asteella opiskelevista nuorista 66‒77 % kertoi tästä.

• Noin kolme neljästä perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvistä lapsista kertoi pitävänsä 
koulunkäynnistä.

• Nuorista vuonna 2021 kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoi 30 % tytöistä. 

• Vuosina 2013‒2019 ahdistuneisuutta oli kokenut 13‒20 % tytöistä. 

• Pojista noin kahdeksan prosenttia kertoi ahdistuneisuudesta vuonna 2021. Vastaava osuus 
vuosina 2013‒2019 oli 5‒7 %.
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• Vuonna 2021 perusopetuksen 8. ja 9. luokan tytöistä 34 %, lukiossa opiskelevista tytöistä 32 % 
ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä 40 % koki terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai huonoksi. 

• Pojilla vastaavat osuudet olivat 17‒19 %. 

• Perusopetuksen 4. ja 5. luokan tytöistä 13 % ja pojista 9 % koki terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai huonoksi.

• Vuoden 2015 jälkeen tapahtunut selkeää heikentymistä.

• Perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä tytöistä 22 % ja lukiolaistytöistä 23 % koki itsensä 
yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti vuonna 2021. Vastaava osuus ammatillisten 
oppilaitosten tytöistä oli 26 %. Pojilla yksinäisyyden kokemus oli harvinaisempaa kuin tytöillä 
kaikilla kouluasteilla (9‒11 %).

• Nuorten kokemukset koulussa kiusatuksi tulemisesta viikoittain vähenevät toiselle asteelle 
siirryttäessä. Perusopetuksen yläluokilla oppilaista 6 % kertoi kiusatuksi tulemisesta, kun 
vastaava osuus toisella asteen opiskelijoilla oli 1‒3 %. Perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista 
taas 8 % kertoi kokeneensa kiusaamista viikoittain.
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Kertominen koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta koulun 
aikuiselle lukukauden aikana parantunut, % nuoret

26/01/2022 Opetushallitus 5



Nuorten naisten kokemukset vanhempien tai muiden huolta 
pitävien aikuisten henkisestä väkivallasta vuoden aikana 
lisääntyneet, %

• Tytöt • Pojat
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Nuoria naisia koskeva häiritsevä seksuaalinen ehdottelu tai ahdistelu 
kahdessa vuodessa lisääntynyt erittäin paljon, %

• Tytöistä noin joka toinen • Pojista noin joka kymmenes
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4-5 lk lasten kokemukset seksuaalista kommentointia, 
ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä 
vuoden aikana kasvaneet, % 
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Nuoret naiset kokeneet enemmän 
seksuaaliväkivaltaa vuoden aikana, % 
• Tytöt • Pojat
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Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % lapset
1) varastettu tai yritetty varastaa käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla sillä, 3) uhattu vahingoittaa fyysisesti, 4) käyty fyysisesti kimppuusi 
kuten lyöty, potkittu tai käytetty jotain asetta
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Kokenut seksuaalista koskettelua tai painostamista 
koskettamaan vuoden aikana, % lapset
3) joku on koskettanut sinun rintojasi tai sukuelimiäsi vastoin tahtoasi ja/tai 4) joku on painostanut tai pakottanut sinut koskemaan 
rintojaan tai sukuelimiään.
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Häirinnästä tai väkivallasta kertominen aikuiselle
• Nuorista vain osa oli kertonut kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta 

luottamalleen aikuiselle

• Tytöistä noin kolmasosa (amm. 36,3%,  lukio 28,2%, perusop. 27,0%)

• Pojista noin joka viides (perusop. 20,7%, lukio 18,0%, amm. 17,0%)

• Nuorista suurin osa oli saanut tukea seksuaaliseen häirintään tai väkivaltaan koulun aikuisilta

• Tytöistä alle puolet (amm. 51,5%, perusop. 49,8%, lukio 37%)

• Pojista yli puolet (amm. 72,4%, perusop. 67,4%, lukio 51,7%)

• Lapsista (4-5 lk) oli kertonut kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta 
luottamalleen aikuiselle 

• Tytöistä yli kolmannes (38,8%)

• Pojista noin joka kolmas (36,1 %)
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Pohdinta

• Tuloksissa voi heijastua korona-ajan etäkouluun liittyvät haasteet

• Tuloksissa voi heijastua myös seksuaalisen häirinnän parempi tunnistaminen, 
esimerkiksi Me too –kampanjan v. 2018 seurauksena  

• Tulokset silti erittäin huolestuttavia, ja vaativat yhteistä keskustelua ja ehkäisyn 
sekä puuttumisen uudelleen pohtimista ja keinojen käyttöönottoa
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Koulutusta koskevasta 
lainsäädännöstä ja muista 
määräyksistä



Esim. Perusopetuslaki 2 § tavoitteet
• Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja 

eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia 
tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten 
oppimisedellytyksiä.

• Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden 
edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

• Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan 
alueella.

• Huom. uusi säädös tulossa -> lapsen oikeudet ja niiden toteutuminen lisätään koulutusta koskeviin säädöksiin
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Lainsäädäntö velvoittaa ehkäisemään ja puuttumaan 
seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan kouluissa

Oppilaalla/opiskelijalla on oikeus 
turvalliseen opiskeluympäristöön
perusopetuslaki (628/1998), lukiolaki (714/2018) 
ja laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 

Opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjän velvollisuus tehdä 
suunnitelma opiskelijoiden 
suojaamiseksi väkivallalta, 
kiusaamiselta ja häirinnältä

oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjän velvollisuus laatia tasa-
arvosuunnitelma ja suunnitelma 

toimenpiteistä 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi

laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
(609/1986), yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Oppilaitosten ympäristön 
terveellisyyden ja turvallisuuden 

tarkastus 3 vuoden välein (ml. 
seksuaalisen häirinnän ja siihen 

liittyvät toimintatavat) 
terveydenhuoltolaki (1326/2019)

Seksuaalirikokset
(raiskaus, pakottaminen seksuaaliseen 
tekoon, seksuaalinen hyväksikäyttö/ 

ahdistelu , lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö/ houkutteleminen 

seksuaalisiin tarkoituksiin, 
seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta) 

Rikoslaki (39/1889)

Häirintä voi johtaa 
huomautukseen, varoitukseen ja 

palvelussuhteen päättämiseen
laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003), 

valtion virkamieslaki (750/1994), työsopimuslaki 
(55/2001)



POL 29 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
• Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

• Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on 
muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu 
omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

• Opetuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen ja 
kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. (Opetussuunnitelman perusteissa 
määräys sisällöstä). 

• Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt / järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä 
järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

- järjestyssäännöissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja 
asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä 2 momentissa tarkoitetuista esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja 
säilytyksestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja 
liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.

• 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. Huom. Uutta lainsäädäntöä tulossa (HE127) koskien kiusaamista ja työrauhaa 
(voimaan 1.8.22?) -> Koulussa tai koulumatkalla tapahtunut häirintä ja kiusaaminen -> jo epäily riittäisi jatkossa 
huoltajille ilmoittamiseen.
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Ilmoitusvelvollisuudet

• Koulun henkilöstön tulee aina ilmoittaa poliisille ja lastensuojeluun oppilasta / opiskelijaa koskevasta henkeen tai 
terveyteen kohdistuvasta rikosepäilystä (kuten seksuaalirikosepäilystä)

• Ei ole merkitystä, onko häirintä tapahtunut digitaalisesti esimerkiksi somekanavilla tai kosketuksessa oppilaaseen

• Lastensuojelun tarve myös ilmoitettava (velvollisuus) muissakin huolta herättävissä tilanteissa

• Sosiaalihuollon tarve ohjaus sosiaalipalveluihin tai ilmoitus (suostumuksella) sosiaalihuollon viranomaisille 

• Opiskelijan opiskeluhuoltotyöhön osallistuvilla on salassapidon estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 
opiskelijan opettajalle, rehtorille ja tämän opetuksesta vastaavalle viranomaiselle opiskelijan opetuksen asianmukaisen 
järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot (perusopetus ja lukio). 

• Rehtorille voidaan antaa opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat ja tehtävien hoidon kannalta 
välttämättömät tiedot opiskelun turvallisuuden varmistamiseksi (lukio ja ammatillinen koulutus) 

• Arvion siitä, onko tieto opetuksen asianmukaisen järjestämisen tai turvallisuuden varmistamisen kannalta 
välttämätön, tekee se, jonka hallussa tieto on.

26/01/2022 Opetushallitus 18



Opettajan tehtävät opiskelijan kokeman 
seksuaalisen häirinnän tilanteissa

• Ilmoittaa rehtorille tietoonsa tulleesta oppilaitoksessa tapahtuneesta opiskelijaan kohdistuneesta 
seksuaalisesta häirinnästä, henkeen ja terveyteen kohdentuvasta teosta poliisille ja lastensuojeluun

• Voi rajatusti konsultoida opiskeluhuollon henkilöstöä opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon tarpeesta 
(luovuttaa opiskeluhuollon järjestämisen ja toteuttamisen kannalta välttämättömiä tietoja)

• Ohjaa opiskelijan (häirinnän kohteeksi joutuneen ja siihen syyllistyneen) koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon 

• Ottaa viipymättä yhteyttä koulupsykologiin tai -kuraattoriin (yhdessä opiskelijan kanssa) todetessaan tarpeen 
ja luovuttaa tuen arvioimiseen tarvittavat tiedot 

• Kokoaa tarvittaessa opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän.
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POL 40 § Henkilötietojen salassapidosta ja käsittelystä
• Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, opetushenkilöstö ja koulunkäyntiavustajat, 

kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille 
ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun 
henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

• Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on oppilaan 
oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, 
rehtorille ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen 
asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.

• Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen 
kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta.

• Kun esiopetukseen osallistuva lapsi siirtyy toisen opetuksen järjestäjän 26 a §:n mukaiseen esiopetukseen tai 26 §:n 
mukaan järjestämään perusopetukseen, on aikaisemman opetuksen järjestäjän salassapitosäännösten estämättä 
viipymättä toimitettava lapsen opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. 
Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä.

• Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa poliisille henkeen 
tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän 
tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa 
joutua väkivallan kohteeksi.
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Oppilaalla on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti, ja kurinpidon 
keinoin voidaan puuttua mm. häirintätilanteisiin koulussa

• POL 35§ Oppilaan velvollisuudet, 2 mom: Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja 
käyttäydyttävä asiallisesti.

• POL 35 a § Kasvatuskeskustelusta: Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun 
järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa 
epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä 
määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. 

• Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä 
oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä 
keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun 
määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa 
oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun, jos 
tarpeellista.
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• 36 § Kurinpidosta: Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka 
menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle 
voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä 
tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, 
oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen 
erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä 
poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta 
annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Oppilaan osallistuminen opetukseen 
voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen 
oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii 
oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä 
toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 

• POL 36 h § Oppilashuolto järjestettävä kurinpidon ja ojentamisen yhteydessä (huom. Tulossa 
laajennuksia uuden säädöksen yhteydessä oppilaan tukeen epäämistilanteessa) 

• Huom. POL 36 c§ Kaksoisrangaistavuus on poistumassa uuden lain myötä.

26/01/2022 Opetushallitus 22



Tärkeää huomioida

• Käsitys fyysisen vuorovaikutuksen muodoista ja sopivista rajoista on kulttuuri- ja 
yksilökohtaista

• Fyysinen läheisyys voi ilmentää välittämistä ja huolenpitoa, lohduttaa ja luoda 
turvallisuudentunnetta

• Moneen oppiaineeseen kuuluu, että opettaja tai opiskelija voivat koskettaa 
toista opiskelijaa

• Olennaista on, että fyysinen kosketus ei seksualisoidu eikä sitä koeta kiusallisena, 
pakottavana tai epämiellyttävänä.
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Häirintä kiellettyä työntekijänä ja virkamiehenä
• Oppilaaseen tai opiskelijaan kohdentuva häirintä on ehdottomasti kiellettyä kouluissa ja 

oppilaitoksissa

• Auktoriteettiasema suhteessa opiskelijaan

• Työyhteisön sisällä häirintä ja epäasiallinen kohtelu myös yksiselitteisesti kiellettyä 
(työturvallisuuslaki, tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki)

• Häirintä voi johtaa huomautukseen, varoitukseen ja suoraan myös palvelussuhteen 
päättämiseen (laki kunnallisesta viranhaltijasta, valtion virkamieslaki, työsopimuslaki)

• Suomessa suojaikärajat: 16 - ja 18 -vuotta

• Seksuaalirikokset: raiskaus, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, seksuaalinen 
hyväksikäyttö/ ahdistelu , lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö/ houkutteleminen 
seksuaalisiin tarkoituksiin, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta (rikoslaki)
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Oppaat 



Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
• Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986): Opetuksen ja 

koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus edistää tasa-arvoa ja laatia tasa-
arvosuunnitelma 

• Opas: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tasa-arvotyo-
taitolaji

• Opas: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/mukana-tasa-
arvo-ja-yhdenvertaisuustyo-toisella-asteella

• Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014): Opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä on 
velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja laatia suunnitelma toimenpiteistä 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

• Esim. aineisto: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/314105
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Oppilaitosten terveellisyyden ja turvallisuuden 
sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastus 3 vuoden 
välein
• Perustuu terveydenhuoltolakiin

• Monialainen tarkastus

• Sisältää myös seksuaalisen häirinnän ehkäisyn ja puuttumiseen liittyvät 
toimintatavat 

• Opas tarkastuksen tekemiseen: https://www.julkari.fi/handle/10024/126936

26/01/2022 Opetushallitus 27



Opas seksuaalisen häirinnän 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi
• https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opas-seksuaalisen-hairinnan-

ennaltaehkaisemiseksi-ja-siihen

• Oppaassa kuvataan, mitä seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja kuinka yleistä se on. 

• Opas käsittelee lainsäädännön ja opetussuunnitelmien sekä opetuksen ja opiskeluhuollon tarjoamia 
keinoja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. 

• Opas sisältää toimintaohjeita koulutuksen järjestäjille, rehtoreille, opettajille, 
opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle ja oppilaitosten muulle henkilöstölle, opiskelijoille sekä 
huoltajille. 

• Opas koskee opiskelijoiden keskinäisiä sekä opiskelijoiden ja oppilaitoksessa työskentelevien välisiä 
suhteita eikä pidä sisällään oppilaitoksen aikuisten välillä mahdollisesti tapahtuvaa häirintää. 

• Opas on tarkoitettu ensisijaisesti perusopetuksen koulujen ja toisen asteen oppilaitosten työn tueksi, 
mutta siihen sisältyviä ohjeita voidaan soveltaa laajemminkin ottaen kuitenkin huomioon lasten ja 
nuorten ikä sekä ohjauksen tarve.
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Kiusaamisen, häirinnän, väkivallan ja syrjinnän 
ehkäisyyn uusi valtakunnallinen sivusto
• Valmis vuoden 2022 lopulla

• Toimenpiteessä kootaan yhteen olemassa olevat materiaalit sekä laaditaan uusia 
materiaaleja kiusaamiseen ja muihin lapsille ja nuorille haitallisiin ilmiöihin 
puuttumiselle ja ehkäisyyn.

• Sivusto toteutetaan Opetushallituksen www-sivustolla 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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Ennaltaehkäisy: Hyvinvoinnin edistäminen koulussa
• Oppilaitoksen henkilöstö edistää yhdessä, oppilaita osallistaen, yhteisön hyvinvointia.

• Opettajat ovat mm. valmistelemassa paikallista opetussuunnitelmaa ja koulukohtaista opiskeluhuoltosuunnitelmaa.

• Opettajat 

• antavat opetussuunnitelman mukaista opetusta, kasvatusta ja ohjausta
• vastaavat osaltaan kouluyhteisön, ja erityisesti kunkin opetusryhmän turvallisuudesta ja hyvinvoinnista
• luovat turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin
• huolehtivat mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelusta opetussuunnitelman mukaisesti
• toteuttavat sukupuolitietoista opetusta 

• Lisäksi opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Tämä on tärkeä näkökulma erityisesti perusopetuksessa oppilaiden, ja 
myös toisella asteella alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyen.

• Opettajat seuraavat opiskelijan yksilöllistä hyvinvointia ja oppimista sekä niissä tapahtuvia muutoksia, ovat kiinnostuneita 
opiskelijan kuulumisista, ja ovat yhteydessä alaikäisen opiskelijan kotiin ja tarvittaessa konsultoivat myös 
opiskeluhuoltopalveluita.

• Luokanvalvojan / ryhmänohjaajan rooli ja tehtävät tärkeitä sekä yhteistyö rehtorin / apulaisrehtorin kanssa
• Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus ja toteutuminen tärkeää
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Rehtori
• Tehtävät pedagoginen johtaminen ja yleishallinnon johtaminen

• opetussuunnitelmatyö
- Häirinnän ja väkivallan torjunnan huomiointi tässä työssä mahdollista

• vuosittainen työn suunnittelu
• henkilöstön pedagogisen osaamisen johtaminen

- toteutuminen (arjen työn toteutuminen häirinnän ja väkivallan torjunnassa)
- arviointi 
- koulun toimintakulttuurin (häirinnän ja väkivallan torjuntatyö osa toimintakulttuurin 

kehittämistä, toteutus tavoitteellista) ja 
- strategisen johtamiseen (tiedolla johtaminen: mikä on juuri meidän koulumme tilanne 

häirintään ja väkivaltaan liittyen, ja sen perusteella ratkaisujen tekeminen) sekä 
- koulun perustehtävään liittyvät asiat
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Opetuksessa ja johtamisessa huomioitavaa perusopetuksessa ja lukioissa
• POL 3 § 2 mom: Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä 

kasvua ja kehitystä. -> opetuksen huolellinen suunnittelu ja sensitiivisyys tärkeää

• Opetussuunnitelmien yleisistä osista huomioitavaa
• Koulun toimintakulttuurin kehittäminen, esimerkiksi aikuisten tavassa toimia ja vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit koulussa
• Arvopohja, esim. sivistyksen kuuluu taito käsitellä ihmiseksi kasvamiseen liittyviä väistämättömiä jännitteitä eettisesti ja myötätuntoisesti sekä 

rohkeus puolustaa hyvää, ja pyrkimys toimia oikein, itseään, toisia ja ympäristöä arvostaen, ihmisoikeuksien kunnioitus sekä pyrkimys rauhaan

• Koulu- ja oppilaitoskohtaiset toimet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa ja toteuttamisessa liittyvät keskeisesti 
häirinnän ja myös syrjinnän ehkäisyyn. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat voivat olla osa paikallista opetussuunnitelmaa.

• Opetussuunnitelmien perusteiden (POPS2014 ja LOPS2019) seksuaalikasvatuksen tavoitteet ja sisällöt alkaen jo peruskoulun 1. 
luokalta alkaen opetuksessa (ympäristöopin opetuksessa vuosiluokilla 1 – 6)  ja terveystiedon opetuksessa vuosiluokilla 7 - 9

• esim. itsetuntemuksen kehittäminen, seksuaalisen häirinnän tunnistaminen, ahdistavissa tilanteissa toimimisen harjoittelua, rohkaisua 
ilmoittamaan havaitsemastaan tai kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä aikuiselle

• kouluterveyskyselyn tulosten 2019 mukaan haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret tulee olla opetuksessa erityisesti huomion 
kohteena (esim. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, toimintarajoitteiset)

• Yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestäminen suunnitellaan koulun/ oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitelmassa, jossa mm.: 
• kuvataan toimenpiteitä opiskeluyhteisön ja ympäristön terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi
• laaditaan koulukohtainen suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
• kuvataan mm. yhteistyö lastensuojelun ja poliisin sekä nuorisotoimen kanssa
• kuvataan mm. päihteiden käyttöön puuttumisesta ja ehkäisystä (mikä voi liittyä seksuaalisen häirinnän tai väkivallan kokemuksiin)
• sovitaan yhteistyöstä terveellisyyden, turvallisuuden ja yhteisön hyvinvoinnin 3 v. välein tehtävissä tarkastuksista
• Huom! kuvattava myös yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä
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Kiitos!
Riina Länsikallio
riina.lansikallio@oph.fi
Puh +358 29 533 1088, +358 50 574 9404


