Maskun kunnan malli haastavien kiusaamistapausten
selvittelyyn

HAASTAVAT KIUSAAMISTAPAUKSET
Kaiken toiminnan perustana ovat kiusaamista ennaltaehkäisevät ja ryhmäytymistä
sekä yhteistoimintaa tukevat toimet, joilla vahvistetaan lasten fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista kasvua ja kehitystä yksilö- luokka ja koulutasolla. Kunnassa ovat
käytössä laajasti KiVakoulutunnit, Verso ja yhteispeli. Lisäksi paljon muita
ennaltaehkäiseviä menetelmiä käytössä eri kouluissa.
Kiusaamisen selvittely:
1. Opettajajohtoinen selvittely. Vastuuopettaja määritellään tapauskohtaisesti.
2. Kiusaamisen jatkuessa asia siirretään KiVa-tiimille selvitettäväksi
3. Kiusaamisen selvittäminen tiimissä etenee keskusteluilla erikseen kiusatun ja
kiusaajien kanssa. Tämän jälkeen osapuolten kanssa keskustellaan yhdessä.
Keskustelut dokumentoidaan.Vanhempia informoidaan
selvittelykeskusteluista Wilman tai puhelimen välityksellä.
4. Toimintamalliin kuuluu säännölliset seurantatapaamiset tapauskohtaisesti.
Kiusaamisen tulisi vähentyä /loppua kahden seurantatapaamisen aikana.
KiVatiimi arvioi kuinka kauan ja kuinka usein seurantatapaamisia on hyvä
järjestää.

Kiusaamiseen liittyvät seuraamukset ovat tapaus- ja koulukohtaisia. Kouluilla voi olla
yksilöllisiä jälkiseuraamuksia tapauskohtaisesti KiVa-selvittelyn lisäksi. Näitä voivat
olla esimerkiksi kasvatuskeskustelut ja jälki-istunnot.
Jos kiusaaminen ei vähene KiVaselvittelyn aikana, kiusaamistapaus siirtyy
haastavan kiusaamistapauksen selvittelyksi, joka etenee ylläolevan kuvion
mukaisesti portaittain. Portailla siirtyminen on kuitenkin joustavaa, koska jokainen
kiusaamistapaus on hyvin yksilöllinen.
Jos kiusaamisen alkuselvittelyssä ilmenee asioita, jotka täyttävät haastavan
kiusaamistapauksen tunnusmerkit, kiusaamisen selvittely siirtyy suoraan
poliisille/lastensuojelulle. Näitä tapauksia ovat esimerkiksi pahoinpitelyt tai
seksuaaliseen häirintään ja tekoihin liittyvät asiat.
KiVa-tiimin tulee muiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä arvioida riittävät
toimenpiteet ja tuen tarve kiusaamisen selvittämiseksi. Haastavan
kiusaamistapauksen selvittelyn portailla kuljetaan jokaisessa tapauksessa
yksilöllisesti ja joustavasti tarpeiden mukaan.

Kaikki kiusaamisen selvittelyyn liittyvät asiat ja tehdyt toimenpiteet tulee
dokumentoida. Wilman tukivälilehdelle merkitään tukitoimena KiVa-selvittelyyn
osallistuminen. KiVa-selvittelyt dokumentoidaan KiVa-lomakkeille (joko sähköiset tai
paperiset), haastavien kiusaamistapausten dokumetointiin ei ole lomakkeita, mutta
tärkeää on dokumentoida kaikki toimenpiteet ja keskustelut, joita tähän liittyy.
Kiusaamistapauksissa vanhempia tulee informoida ja kuulla alusta alkaen.
Kiusaamisselvittelyn aikana tärkeää on jokaisen osapuolen arvostava kohtaaminen.
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