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Aiheet

• Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävistä

• Mistä tietoa kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle?

• Mistä tietoa vihapuheen huomioimiselle?

• Kiusaamisen vastaisen työn ohjeet

• Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyn sivuston valmistelu
vuonna 2022 osaksi www.oph.fi –sivustoa

• Ajankohtaiset ohjeet
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Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävistä

• Opetushallitus kehittää opetusta ja koulutusta, ja edistää kansainvälisyyttä 
https://www.oph.fi/fi/tietoa-meista/opetushallituksen-tehtavat

• Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät (kunta, kaupunki tai yksityinen oppilaitos/ 
ko. yhdistys, säätiö, osakeyhtiö) vastaavat esimerkiksi tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden käytännön toteutumisesta, sekä oppimisympäristön 
turvallisuudesta kouluissa ja oppilaitoksissa

• Aluehallintovirasto www.avi.fi valvoo laillisten oikeuksien toteutumista 
(esimerkiksi oppilaan oikeus opetukseen, turvalliseen oppimisympäristöön ja 
riittävään tukeen) esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, toisen 
asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan 
sivistystyön parissa. Valvonta edellyttää kantelua. 
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Tietoa tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden 
edistämiseen sekä
vihapuheen torjumiseen 



Tietoa yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta kasvatukseen ja
koulutukseen

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä kouluissa 
ja oppilaitoksissa 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/tasa-arvo-ja-
yhdenvertaisuussuunnittelu-oppilaitoksissa
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Tietoa vihapuheen torjumiseen

• Ihmisoikeuskasvatus, demokratiakasvatus ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
kehittäminen ovat osa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014, 
joita peruskouluissa Suomessa toteutetaan 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tiedot

• Opas Rakentavaa vuorovaikutusta - Opas demokraattisen osallisuuden 
vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn v. 
2017 https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/rakentavaa-
vuorovaikutusta

• Vihapuhe rajoittaa moniäänistä, demokraattista keskustelua ja se rajoittaa 
esimerkiksi naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeutta osallistua julkiseen 
keskusteluun https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/vihapuhe

20/04/2022 Opetushallitus 6



Kiusaamisen vastainen 
työ



Kiusaamisen vastaiseen
työhön opas ja ohjeet v. 
2020
• Kiusaamisen vastaiseen työhön tehty opas 

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-
julkaisut/julkaisut/kiusaamisen-vastainen-tyo-
kouluissa-ja-oppilaitoksissa

• Ohjeet oppilaille ja vanhemmille (löytyvät 
myös venäjäksi): 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/kiusaamisen-vastainen-tyo
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Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja 
väkivallan ehkäisyn kokonaisuuden 
valmistelu osaksi www.oph.fi –
sivustoa vuonna 2022



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 
(toimenpidesuunnitelma 7.10.2021) 
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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Lasten ja nuorten kuuleminen tärkeä osa
sivuston valmistelua
• Lasten ja nuorten kuuleminen on tärkeä osa 

kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän, vihapuheen ja 
väkivallan vastaisen verkkosivuston valmistelua | 
Opetushallitus (oph.fi)

• Yksi pääviesteistä: 

• kiusaaminen, häirintä, syrjintä ja väkivalta 
huomata tulee huomata vielä nykyistä 
paremmin

• niihin tulee myös puuttua kaikin keinoin 
sekä koulussa että kotona (+verkossa) –
niin että se päättyy
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Tavoitteet ja huomioitavaa sivuston ja uusien 
materiaalien valmistelussa
• 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, sivistykselliset perusoikeudet, tasa-arvo, demokratia, yhdenvertaisuus 
jne.

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

• Tavoitteena helposti saavutettava ja käytettävä, asiapitoinen (tutkimustietoon ja 
normeihin 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/ johtajat, opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstö, avustajat, muu 
henkilöstö

- Eri ammattilaisten roolit ja tehtävät tärkeät 

- Yhteistyöpinnat tärkeitä: kotien ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ja paikallinen viranomaisyhteistyö
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Sivuston rakenne

Kiusaaminen 
Varhaiskasvatuksessa, 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



Blogisarja (www.oph.fi)
https://www.oph.fi/fi/blogi/hyva-kohtelu-jokaisen-oikeus-ja-laake-yksinaisyytta-vastaan
https://www.oph.fi/fi/blogi/huomaa-kiusaaminen-ja-nayta-etta-valitat
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Uusia materiaaleja valmisteilla
• Uusia materiaaleja, jotka nostavat esille tärkeitä asioita lasten ja nuorten kokeman kiusaamisen, 

häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn ja puuttumiseen liittyen:
 10 + 1-2 videota
 Podcasteja
 Muistilistoja
 Julisteita ja tiiviitä ohjeita

• Opiskelijoille ja huoltajille / vanhemmille kohdentuvia uusia materiaaleja toteutetaan eri kielillä, 
esimerkiksi videoissa tekstitykset suomeksi ja ruotsiksi, sekä englanniksi ja mahdollisuuksien 
mukaan myös muilla kielillä

• Uusia materiaaleja julkistetaan vuoden 2022 aikana www.oph.fi , sivuston julkistus to 26.1.2023 
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Ajankohtaiset ohjeet



Miten toimin, jos lapseni kokee syrjintää tai 
vihapuhetta?
• Selvitän, mistä on kyse (mitä on tapahtunut ja missä, sekä keiden välillä)
• Jos sosiaalisessa mediassa tai verkossa:

• Ota kuvakaappaukset verkossa tapahtuvasta syrjintäteoista, ja tee ilmoitus kanavan 
ylläpitäjälle häiritsevästä tai asiattomasta sisällöstä

• Jos harrastuksissa:
• Tarkista harrastuksen järjestäjän ohjeet näihin tilanteisiin
• Ole yhteydessä harrastuksen vetäjään / valmentajaan, ja pyydä tarvittaessa tilanteen 

selvittämistä sekä siihen puuttumista
• Jos koulussa:

• Tarkista koulutuksen järjestäjän ohjeet näihin tilanteisiin
• Ole yhteydessä luokanvalvojaan tai ryhmänohjaajaan, ja pyydä tarvittaessa tilanteen 

selvittämistä sekä siihen puuttumista
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Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhän
blogi 4.3.2022

• https://www.oph.fi/fi/blogi/jokaisella-lapsella-nuorella-ja-opiskelijalla-oikeus-
turvalliseen-ja-syrjimattomaan

• ”Monella meistä voi olla ystäviä, yhteistyökumppaneita tai perhettä Venäjällä tai Ukrainassa. Myös osalla lapsista ja 
nuorista saattaa tällä hetkellä olla suuri huoli kriisialueilla asuvien läheistensä hyvinvoinnista. Suomessa on myös paljon 
ukrainalaisia, venäläisiä ja valkovenäläisiä lapsia, oppilaita ja opiskelijoita. Sota näin lähellä kotimaatamme voi myös 
ahdistaa ja luoda pelkoa ihan meissä kaikissa. Tarvitsemme kaikki tukea toisiltamme.

• Olemme kuulleet huolestuttavia tietoja siitä, että tilanne on aiheuttanut Suomessa pelkoa kiusaamisesta sekä 
vihapuhetta ja syrjintää lasten ja nuorten sekä opiskelijoiden keskuudessa. On yksiselitteistä, että 
kansallisuudesta tai äidinkielestä riippumatta yhtäkään lasta, nuorta tai opiskelijaa ei saa syyllistää Venäjän 
hyökkäyksestä Ukrainaan. Meidän kaikkien tehtävä on nyt pitää huolta turvallisesta ja syrjimättömästä 
oppimisympäristöstä taustasta riippumatta.

• …”
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Kiitos!
Riina Länsikallio
riina.lansikallio@oph.fi
Puh +358 29 533 1088, +358 50 574 9404


