
JOHDANTO
VÄLKKY-TURVATOLPPA

• Turvallinen kouluympäristö on kaikkien etu. Kenenkään ei pitäisi joutua kiusatuksi 
koulun pihalla, tai muuallakaan. 

• Koulujen pihoilla välituntivalvojien tehtävä on huolehtia, että leikit sujuvat 
turvallisesti. Myös koululaisilla itsellään on tärkeä rooli, että kaikilla on mukavaa 
välitunnilla. 

• VÄLKKY- turvatolppa on välituntien väsymätön ja kustannustehokas valvoja. Se 
opettaa koululaisia puuttumaan kiusaamistilanteisiin ja huolehtimaan toisistaan. Se 
säästää myös koulun ulkovalvontaa kuluvia henkilöresursseja. 

• Välkky-turvatolppa on kirkasvärinen tolppa, joka asennetaan koulun pihalle. Tolpassa 
on nappi, jota painamalla saadaan heti annettua välituntivalvojan 
henkilötunnistimeen hälytys ja apu paikalle. 

• Kukaan ei synny kiusaajaksi. Meillä kaikilla on halu auttaa toista. Auttaminen vaatii 
monesti rohkeutta. Välkky-turvatolpan yksi tehtävä on madaltaa kynnystä puuttua 
kiusaamistilanteisiin. Välitä, pidä huolta, rakasta.

Lähteet: 
• Mannerheimin lastensuojeluliitto
• Vaasan yliopiston tutkimus Pelastakaa koulukiusattu!, vetäjä tutkijatohtori Niina  Mäntylä.
• Kuvitus InnoTrafik Oy
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MITÄ KIUSAAMINEN ON?

• Kiusaaminen on henkistä väkivaltaa ja tekoja, joilla pyritään 
vahingoittamaan tai loukkaamaan toista henkisesti. 

• Se on toimintaa, johon liittyy jatkuvuus, samaan henkilöön 
kohdistetaan useampia tekoja.

• Kiusaaminen on esimerkiksi haukkumista, yksin jättämistä tai 
ilkeitä puheita toisen selän takana tai netissä. 

• Kiusaaminen on ryhmäilmiö. Jokaisella silminnäkijällä on 
ratkaiseva rooli siinä, pääseekö kiusaaminen jatkumaan vai ei. 

• Kiusaamista tapahtuu kaikenikäisten joukossa. Sitä tapahtuu 
kotona ja koulussa. Sitä tapahtuu vanhempien työpaikalla ja 
vapaa-ajalla.



MITEN KIUSAAMISTA EHKÄISTÄÄN?
• Kiusaamisen mahdollistaa ilmapiiri, jossa sallitaan

muiden loukkaaminen tai toista halventava puhetapa. 
Siksi kiusaamista ehkäistään tukemalla koko ryhmän tai 
yhteisön hyvää ilmapiiriä.

• On tärkeää kertoa lapsille ja aikuisille siitä, mitä
kiusaaminen on, mitä seurauksia sillä on ja miten siihen
voi puuttua. 

• Kotona, koulussa ja työpaikalla on tärkeää sopia siitä, 
miten hyväksyvää ilmapiiriä rakennetaan ja miten
puututaan kiusaamiseen.

Koulukiusaamistutkimuksen mukaan 1-2 luokkalaisten asenteisiin 
voidaan  vaikuttaa niin ettei  kiusaamisroolit ala vaikuttamaan 
käyttäytymiseen. Seuraava tärkeä ikäryhmä on 12-13 vuotiaat 
yläasteelle siirtyvät  7. luokan oppilaisiin vaikuttaminen. 

Hankejohtaja, tutkijatohtori, Niina Mäntylä
Vaasan yliopisto



Koulukiusaamiseen ei puututa läheskään 
kaikissa tapauksissa, vaikka koulu olisi 
kiusaamisesta tietoinen. 
Oikeusjärjestelmästä ei nykyisellään ole 
merkittävää apua kiusatulle. Olisi 
tarpeen säätää määräaika, jonka sisällä 
kiusaamiseen puututaan. 

Tällaisia johtopäätöksiä vedetään KAKS –
Kunnallisalan kehittämissäätiön 
rahoittamassa Vaasan yliopiston 
tutkimuksessa Pelastakaa koulukiusattu!, 
jonka vetäjänä oli tutkijatohtori Niina 
Mäntylä.

Tutkimus julkaistaan säätiön 
tutkimusjulkaisujen sarjassa Pelastakaa 
koulukiusattu.

https://kaks.fi/julkaisut/pelastakaa-koulukiusattu-3/


Kuviossa 5 on kuvattu 
kiusaamisen kesto.
Selvästi suurinta osaa 
kiusatuista oli kiusattu 
useamman vuoden. Kaikista 
kiusatuista 60 prosenttia 
vastasi, että heitä on kiusattu 
yli kolme vuotta ja noin 
neljäsosaa (26 %) oli kiusattu 
1–3 vuotta



MITÄ ON VÄKIVALTA?
Fyysinen väkivalta on tekoja, joilla pyritään vahingoittamaan toista
tuottamalla toiselle kipua tai fyysinen vamma. Esimerkiksi tönimistä, 
lyömistä, potkimista.

Myös paha olo kiusaamisesta tai kiusatuksi johtumisen seurauksena
voi aiheuttaa tekemään itse itselleen fyysistä väkivaltaa. 

Fyysinen väkivalta voi olla myös ryhmäilmiö. Jokaisella silminnäkijällä
on ratkaiseva rooli siinä, pääseekö väkivalta jatkumaan vai ei.

Väkivaltaa tapahtuu kaikenikäisten joukossa. Kotona ja koulussa. 
Vanhempien työpaikalla ja vapaa-ajalla.



MITEN VÄKIVALTAA 
EHKÄISTÄÄN?

• Toiseen henkilöön kohdistuvan fyysisen väkivallan
mahdollistaa ilmapiiri, jossa sallitaan muiden
loukkaaminen tai toista halventava puhetapa. Siksi
väkivaltaa ehkäistään tukemalla koko ryhmän tai 
yhteisön hyvää ilmapiiriä. 

• On tärkeää kertoa lapsille ja aikuisille siitä, mitä
kiusaaminen ja väkivalta on, mitä seurauksia sillä on ja 
miten siihen voi puuttua. 

• Sosiaalisten taitojen kehittäminen. Aikuisten pitää
näyttää esimerkkiä miten erimielisyyksiä voidaan
ratkaista riitelemisen sijasta, väittelemällä oikein .

• Kodin, koulun eri viranomaisten ja kolmannen sektorin
kesken on tärkeää sopia siitä, miten hyväksyvää
ilmapiiriä rakennetaan ja miten puututaan kiusaamiseen
ja ehkäistään fyysistä väkivaltaa.



LASTEN JA NUORTEN OMA 
OSALLISTUMINEN JA 

VAIKUTTAMINEN.

• Kokemus kotona, koulussa tai ryhmässä viihtymisestä on 
monen tekijän summa. 

• Hyvinvointia voidaan lisätä muun muassa osallisuuden keinoin
– jakamalla lapsille ja nuorille vastuuta sekä rohkaisemalla
heitä ideoimaan, toteuttamaan ja arvioimaan itse toimintaa. 

• Kiusaamista taphtuu myös netissä. Digikasvatuksessa tulee
paneutua yksityisyydensuojaan ja netissä kiusaamisen
tunnusmerkistöön.

• Kun kaikki on hyvin kotona kiusaaminen ja väkivalta vähenee
myös koulussa ja kaveripiirissä.



ROOLIT JA YHTEISTYÖ
Kodin, koulun eri viranomaisten ja kolmannensektorin kesken

KOTI 
Aikuiset voivat vaikuttaa omiin sekä

lasten ja nuorten keskinäisiin
suhteisiin. Varmistamalla ettei

sisarukset kiusaa pienempiään kotona.  
Kotiin on kiva tulla ja luvalla lähteä

KOULU 
Väsymätön välituntivalvoja Välkky –

turvatolppa ilmoittaa
ongelmatilanteesta opettajalle.

Koulu tekee päätöksen sopia asia
paikan päällä tai viedä asia

selvitettäväksi eri viranomaistahoille.

POLIISI / ERI VIRANOMAISET
Rikosoikeudelliset seuraamukset

ilmoitetaan aina Poliisille

KOLMAS SEKTORI
Vapaa-ajan harrastustoiminnassa

osaava valmentaja rakentaa ryhmään
hyväksyvän ilmapiirin, jolloin jokainen

voi olla oma itsensä ja tuntea
kuuluvansa ryhmään. 

TUTKIMUS,  SEURANTA JA  
TULOKSELLINEN VIESTINTÄ

• Välitä, pidä huolta, rakasta.



PAINA NAPPIA 
JA 

PIDÄ KAVERISTA HUOLTA:)

Kukaan ei synny

kiusaajaksi, eikä

kiusatuksi.


