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Koulukiusaamisen tunnusmerkkeihin 
kuuluu se, että pyritään tahallisesti ja 
ilman hyväksyttävää syytä vahingoitta-
maan toista joko fyysisesti tai psyykki-
sesti. Tunnusomaista koulukiusaamiselle 
on myös, että se kohdistuu toistuvasti 
yhteen ja samaan yksilöön ja että kiusaa-
jan ja kiusatun välillä vallitsee voimasuh-
teiden epätasapaino niin, että kiusattu on 
puolustuskyvytön hyökkääjään nähden. 
Tämä kyvyttömyys voi johtua fyysisestä 
heikkoudesta tai siitä, että kiusaajia on 
monta. 

”Koulukiusaamisesta on silloin kysymys, 
kun yksi ja sama opiskelija joutuu tois-
tuvasti ja systemaattisesti toisten tahal-
lisen, negatiivisen toiminnan kohteeksi. 
Koulussa tapahtuu nuorten kesken myös 
paljon satunnaista, milloin keneenkin 
opiskelijaan kohdistuvaa kiusoittelua ja 
härnäämistä, joka on syytä erottaa kiu-
saamisesta.”  
Cristina Salmivalli

Seksuaalisella häirinnällä tarkoite-
taan sanallista, sanatonta tai fyysistä, 
luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua 
käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai to-
siasiallisesti loukataan henkilön fyysistä 
tai henkistä koskemattomuutta luomalla 
uhkaava, vihamielinen, halventava, nöy-
ryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 
Sukupuoleen tai sukupuoliseen suun-
tautumiseen perustuvalla häirinnällä 
tarkoitetaan henkilön sukupuoleen tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvää 
ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luon-
teeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituk-
sellisesti tai tosiasiallisesti loukataan 
henkilön fyysistä tai henkistä koske-
mattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, 
vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai 
ahdistava ilmapiiri.

Kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen 
kohtelu ovat oppilaitoksessamme kai-
kissa muodoissaan kielletty. Em. käyt-
täytymiseen on välittömästi puututtava 
sen henkilön, joka asian havaitsee tai 
saa tietoonsa. Koulukiusaamisen ehkäi-
sy on koko koulun asia!

Kiusaamis- tai häirintäepäily voi tulla 
opiskelijalta, huoltajilta, koulun hen-
kilökunnalta tai ulkopuoliselta tahol-
ta. Toimintatavat koulukiusaamisessa 
ja seksuaalisessa häirinnässä löytyvät 
toimintasuunnitelman lisäksi myös opis-
kelijan oppaasta sekä ryhmänohjaajille ja 
opettajille tarkoitetusta oppaasta, kaikki 
kyseiset tekstit löytyvät koulun internet-
sivustoilta. Ryhmänohjaaja käy keskus-
telua luokkansa kanssa kiusaamisesta 
ja niiden ehkäisystä opintojen alussa tai 
esimerkiksi järjestyssääntöjen käsittelyn 
yhteydessä. Koulun tukitiimi käsittelee 
myös aihetta eri tilaisuuksissa sekä kou-
lupoliisi laillisuuskasvatustunneilla.



Kiusaamisen ehkäisyyn tarvitaan jatkuvaa, ennaltaehkäisevää kiusaamisen 
vastaista työtä. Ennaltaehkäisevää toimintaa TAI:ssa on:

•	 Opiskelun alkaessa korostetaan opiskelijoille yksilön oikeuksia ja velvol-
lisuuksia henkisen ja fyysisen koskemattomuuden osalta. Opiskelijoi-
den kanssa käydään läpi opiskelijan oppaan tiedot ja opiskelijahuoltoon 
liittyvät menettelytapaohjeet. 

•	 Oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa selvitetään 
ja ehkäistään myös seksuaalista häirintää.

•	 TAI:ssa tuetaan yhteisöllisyyttä eri tavoin: toiminnalliset aloitukset lu-
kuvuoden alussa ja ryhmien vaihtuessa, opiskelijakuntatoiminta, tutor-
toiminta, projektit koulun turvallisuuden ja viihtyvyyden edistämiseksi, 
tapahtumat jne.

•	 TAI tekee jokavuotisen nettikiusaamiskyselyn opiskelijoille. Kuraattori 
tiedottaa tuloksista ryhmänohjaajille, jotka keskustelevat aiheesta ja 
mahdollisista toimenpiteistä opiskelijoiden kanssa.

•	 Henkilökuntaa informoidaan toimintasuunnitelmasta, ja koulutusta 
aiheesta järjestetään tarvittaessa. Kuraattori ja tukitiimi antavat konsul-
taatioapua aiheesta.

•	 Kuraattori pitää kuraattorin tunteja, koulupoliisi laillisuuskasvatustun-
teja luokille aiheesta kiusaaminen ja häirintä. Koulun tukitiimi järjestää 
ilmapiiritunteja luokille tarvittaessa.

ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA

Turun ammatti-instituutin koulukiusaamista ja häirintää ehkäisevä 
toimintasuunnitelma kuuluu oppilaitoksen opiskelijahuoltosuunnitel-
miin, ja sitä päivitetään vuosittain. Koulujen opiskelijahuoltoryhmät 
ja oppilaitoksen tukitiimi vastaavat kiusaamista ja häirintää ehkäise-
västä toiminnasta oppilaitoksessa.


