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Koulut ja oppilaitokset mielenterveyden lähteillä
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Aloitamme hetkisen kuluttua – tee olosi 

mukavaksi! Lämpimästi tervetuloa!
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Väkivalta lasten ja nuorten mielenterveyden uhkana –

rinnakkaisseminaari 24.9.klo 10-12.15
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Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelma 
2020−2025

24.9.2021Ulla Korpilahti ja Pia Kola-Torvinen 3

• Tavoite: vähentää ja ehkäistä alle 18-
vuotiaisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
systemaattisesti ja pitkäjänteisesti (93 tp) 

• Aihealueet: mm. henkisen ja fyysisen 
väkivallan sekä seksuaaliväkivallan
ehkäisy ja haittojen minimointi, 
turvataito- ja seksuaalikasvatus, 
monialainen yhteistyö, osallisuus,  
säädökset ja sopimukset (yht. 14 lukua)

• Toimeenpano: mukana laaja joukko 
asiantuntijoita eri organisaatioista,  
suunnitelma toimeenpanosta julk. 6/2021

• Arviointi ja seuranta: THL:n asetettu 
ohjausryhmä (32 organisaatiota, ml. STM, 
OKM, SM, TEM, POHA, OPH, Kuntaliitto, 
järjestöjä) seuraa ja arvioi toimeenpanoa. 

• Väliarviointi tehdään vuonna 2022.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4123-6
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vakivallaton-lapsuus-toimenpidesuunnitelma/lahisuhdevakivalta-perheessa
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vakivallaton-lapsuus-toimenpidesuunnitelma/seksuaalivakivalta
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vakivallaton-lapsuus-toimenpidesuunnitelma/vakivalta-ja-turvataitokasvatus-kodin-ulkopuolisissa-toimintaymparistoissa
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vakivallaton-lapsuus-toimenpidesuunnitelma/monialainen-yhteistyo-ja-tiedonkulku
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vakivallaton-lapsuus-toimenpidesuunnitelma/saadokset-sopimukset-osallisuus-ja-tietopohja
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5406-9
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vakivallaton-lapsuus-toimenpidesuunnitelma/ohjausryhma


Miten Opetushallitus toteuttaa suunnitelman 

toimeenpanoa?

Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus sekä ammatillinen koulutus

• Opetussuunnitelmien perusteet ja paikalliset suunnitelmat sekä tutkintojen perusteet.

• Tukimateriaalit mm. opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuussivusto, lasten 
sosioemotionaalisten taitojen tukeminen, Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja 
oppilaitoksissa –opas, Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa –julkaisu, laadittu oppaita ja esitteitä 
demokratiakasvatukseen ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn eri 
koulutusmuodoissa sekä kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastaisen 
verkkoportaalin valmistelu aloitettu.

• Valtionavustukset ja täydennyskoulutus: mm. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen 
henkilöstökoulutukseen osoitettua valtionavustus.

• Mukana yhteistyökumppanina useissa toimenpiteissä.
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimen-ja-varhaiskasvatuksen-turvallisuus
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lasten-sosioemotionaalisten-taitojen-tukeminen-varhaiskasvatuksessa
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kiusaamisen-vastainen-tyo-kouluissa-ja-oppilaitoksissa
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opas-seksuaalisen-hairinnan-ennaltaehkaisemiseksi-ja-siihen


Howspace-verkkoalusta yhteistä keskustelua varten

• Verkkoalustalla on omat sivut Hyvinvointiareenan yhteiselle ohjelmalle, 
teemallisille rinnakkaisseminaareille sekä virtuaaliselle näyttelylle. 

• Verkkoalustalle voit kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja koko tapahtuman ajan.

• Puheenjohtajat nostavat kysymyksiä ja kommentteja yhteiseen keskusteluun.

• Olet saanut kutsun Howspace-verkkoalustalle sähköpostilla Antti Peltoniemeltä. 
Mikä et ole saanut kutsua (kurkkaa myös roskapostit!), laita viesti Teamsin Chat-
kenttään tai lähetä sähköpostia antti.peltoniemi@oph.fi.

• Teemallisten rinnakkaisseminaarien OSALLISTUMISLINKIT LÖYTYVÄT 
HOWSPACESTA > Rinnakkaisseminaarit
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mailto:antti.peltoniemi@oph.fi


Hyvinvointiareenan virtuaalinen näyttely –
Tervetuloa tutustumaan osastoillemme!
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Osallistumisvinkit Teams-webinaariin
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Osallistujat näet tästä

Chat-toiminnon kautta voit olla yhteydessä 
järjestäjiin, mikäli sinulla on teknisiä 
ongelmia. Varsinainen keskustelu ja 
kommentointi tapahtuu Howspace-
verkkoalustalla.

Kamera ja mikrofoni pidetään suljettuina 
paitsi silloin, kun haluat kysyä ääneen. 


