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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 
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Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn 
sivusto

• Tavoitteena 

• helposti saavutettava ja käytettävä,

• asiapitoinen (tutkimustietoon nojaava) 

sivusto, joka saa aikaan ajattelun muutosta ja rohkaisee toimimaan yksin ja 
yhdessä.

• Tavoiteaikataulu: sivusto valmis vuoden 2022 lopussa

• Huolellinen valmistelu laajassa yhteistyössä ja asiakasryhmiä kuullen 
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Sivuston sisällöstä 

• Avataan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän 
ilmiöt tutkimus- ja normipohjaisesti (lyhyesti 
ja ymmärrettävästi)

• Annetaan selkeitä ja lyhyitä ohjeita 
ennaltaehkäisyyn, tilanteiden 
havainnointiin, puuttumiseen, käsittelyyn ja 
seurantaan 
• Käytännön toimiin evästystä
• Vastuiden ja oikeuksien näkökulmasta

• Tuodaan esille vaikutusarvioituja 
ehkäisyn ja puuttumisen malleja ja 
materiaaleja 

• Huomioidaan asiakas-/ 
käyttäjäystävällisyys (esim. 
mobiiliversiona) sekä 
monikanavaisuus (esim. videoita)
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Kenelle sivusto tehdään?

• Lapset ja nuoret (oppilaat ja opiskelijat)
• Huoltajat/ vanhemmat
• Ammattilaiset: opettajat, rehtorit, opiskeluhuollon henkilöstö, avustajat, muu 

henkilöstö

• Esi- ja perusopetuksessa ja toisella asteella
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Mitä materiaalia on jo nyt saatavilla?

• Opas ”Kiusaamisen vastainen 
työ kouluissa ja oppilaitoksissa” 
v. 2020 

• Kiusaamisen vastainen työ 
kouluissa ja oppilaitoksissa | 
Opetushallitus (oph.fi)
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https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kiusaamisen-vastainen-tyo-kouluissa-ja-oppilaitoksissa


• Opas seksuaalisen häirinnän 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
puuttumiseksi kouluissa ja 
oppilaitoksissa

• Opas seksuaalisen häirinnän 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
puuttumiseksi kouluissa ja 
oppilaitoksissa | Opetushallitus 
(oph.fi)
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https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opas-seksuaalisen-hairinnan-ennaltaehkaisemiseksi-ja-siihen


Toivomme paljon vastauksia 

HowSpacessa kysymyksiä toiveista sivuston 
valmisteluun liittyen Hyvinvointiareenaan osallistujille

Kiitos!
Riina Länsikallio
riina.lansikallio@oph.fi


