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Tutkimusten mukaan (Repo, 2013) kiusaamista esiintyy päiväkodissa jo pientenkin lasten keskuudessa. Tyypillisesti 

kiusaaminen tapahtuu pysyvässä sosiaalisessa ryhmässä. Yleisin kiusaamisen muoto päiväkodissa on leikkien 

ulkopuolelle jättäminen mutta kiristämistä ja lyömistäkin esiintyy. Parasta kiusaamisen torjuntaan ja ehkäisemiseen on 

laadukas varhaiskasvatuspedagogiikka ja aikuisten sensitiivinen läsnäolo ryhmissä. (Kirves & Sajaniemi, 2012.)  

 

Tämän kasvatustieteen pro-gradu tutkielman tavoitteena oli selvittää millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla, 

lastenhoitajilla ja vanhemmilla on kiusaamisesta, siihen puuttumisesta sekä sen ehkäisemisestä. Tutkimuksessa 

selvitetään mitä kiusaaminen on lastentarhaopettajien, lastenhoitajien ja vanhempien mielestä. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys koostuu kiusaamisen määritelmistä, muodoista, rooleista, kiusaamiseen puuttumisen menetelmistä ja 

kiusaamisen ehkäisemisen teoriasta.  

 

Tutkimus on fenomenografinen tapaustutkimus. Aineisto on kerätty kyselylomakkeella, joka sisälsi avoimia 

kysymyksiä kiusaamiseen liittyvistä aiheista. Päiväkotien (5) kautta välitin kyselylomakkeet vanhemmille (90) 

lastentarhanopettajille (12) ja lastenhoitajille (19). Tutkimukseen osallistui lopulta Pohjois-Pohjanmaalta viiden   

päiväkodin lastentarhanopettajat (7), lastenhoitajat (11) ja lasten vanhemmat (24).  

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja lasten vanhemmat ovat hyvin tietoisia kiusaamisen 
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paikalla kun kiusaamista tapahtuu. Päiväkodin ja kodin yhteistyötä kiusaamiseen puuttumisessa ja kiusaamisen 

ehkäisemisessä pidettiin tärkeänä. 

Tutkimuksen luotettavuus perustuu tutkimustyön huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Luotettavuutta lisää myös omien 

tutkimustulosteni yhteys aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja teoriatietoon. 

Tutkimuksen antaman tiedon kautta tulee ilmi, että kiusaamiseen puuttuminen varhain on tärkeää. Se on kaikkien 

aikuisten asia ja jokaisen tulee suhtautua siihen vakavasti. Kiusaamisen ehkäisemiseen tulisi panostaa entistä enemmän. 
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1. JOHDANTO 

Kiusaaminen ei ole vain tämän päivän muoti-ilmiö ja vilkasta keskustelua herättävä aihe, 

vaan se on hyvin vanha ilmiö koska lapset ovat aina kiusanneet toisiaan, eikä se ole outo ja 

tuntematon aikuisten maailmassakaan. Kiusaamisesta puhutaan enemmän ja siihen 

puututaan herkemmin kuin ennen. Salmivallin (2010, s. 16) ja Harjunkosken & 

Harjunkosken (1997, s. 17) mukaan kiusaamiseen liittyy erilaisia myyttejä, esimerkiksi 

kiusattuja pidetään nynnyinä, nössöinä, arkoina ja hiljaisina lapsina, kiusaajia puolestaan 

pidetään aggressiivisina häirikköinä ja luontaisina johtajina. Kiusaamisen määritteleminen 

on haastavaa ja useimmiten se ei suinkaan ole yksiselitteistä. Kiusaamisen määrittelemisessä 

on aina mukana yksilöiden omat kokemukset. Samankaltaisina piirteinä määritelmissä 

esiintyy se, että kiusaaminen on toistuvaa ja jatkuvaa fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa toista 

kohtaan. Kiusaaminen voidaan nähdä joko suorana tai epäsuorana kiusaamisena. Oman 

haasteensa kiusaamisen määrittelemiselle tuo sen erottaminen harmittomasta kiusanteosta. 

Erilaiset konfliktit ja erimielisyydet ovat väistämättömiä kaikessa ihmisten välisessä 

toiminnassa eli myös lasten ja nuorten välisessä toiminnassa. Välien selvittely ei aina ole 

paha asia, mutta täytyy muistaa, että niissä on mukana myös kehityksellinen näkökulma ja 

tehtävä. Välienselvittelyn kautta opitaan tunnistamaan itsessä erilaisia tunteita ja 

tunnereaktioita. (Salmivalli, 2010, s. 12.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2004, s. 10) sanotaan, että ” lapsen oikeuksia 

koskevan yleissopimuksen arvoista keskeisin on lapsen ihmisarvo. Tähän perusarvoon 

liittyneenä sopimus kattaa neljä yleisperiaatetta, jotka ovat: syrjintäkielto ja lasten tasa-

arvoisen kohtelun vaatimus, lapsen etu, lapsen oikeus elämään ja täysipainoiseen 

kehittymiseen sekä lapsen mielipiteen huomioon ottaminen”. ”Suomen 

perusoikeussäädöksistä, muusta oikeussääntelystä ja asiakirjainformaatiosta voidaan 

johtaa lapsen oikeuksia konkretisoivat varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet. Näitä ovat 

lapsen oikeus: turvallisiin ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen, 

turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja toimia monipuolisesti, tulla 

ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti, saada tarvitsemaansa 

erityistä tukea ja omaan kulttuuriin, äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2004, s. 10.) Koulukiusaamiseen puuttumiseen ja 

sen ehkäisemiseen on tehty menetelmä, jota kutsutaan KIVA-koulu menetelmäksi. Siinä on 

materiaalia koululaisille, opettajille ja vanhemmille. Sen tarkoituksena on, läpi kouluvuosien 
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pitää lapsille tietoiskuja koulukiusaamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Tämä menetelmä 

on suunnattu niin selkeästi koululaisille, että en sitä tarkemmin tutkimuksessani esittele. 

Kiusaamista koskevassa kirjallisuudessa ruotsalaiset Dan Olweus ja Anatol Pikas sekä 

norjalainen Erling Roland ovat nousseet esille erityisesti, heidät tunnetaan tutkimuksistaan 

ja kiusaamisen määritelmistään ja heitä pidetäänkin pohjoismaiden johtavina kiusaamisen 

tutkijoina. Suomalaisista tutkijoista tunnetuimpia ovat Päivä Hamarus, Christina Salmivalli 

ja Laura Repo. He ovat tuottaneet eniten kiusaamiseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia 

Suomessa ja Laura Repo on tutkinut nimenomaan päiväkotikiusaamista ja siihen liittyviä 

tekijöitä. 

Miksi kiusataan? Salmivalli (1998, s. 33; Hamarus, 2012, s. 43) kirjoittaa, että kiusaaminen 

tapahtuu yleensä ryhmässä ja, että se perustuu lähinnä ryhmän välisiin sosiaalisiin suhteisiin. 

Kiusaaminen on siis sosiaalinen tilanne, johon vaikuttavat useat eri asiat. Siihen liittyy myös 

aseman tavoittelua ja hakemista ryhmässä ja usein taustalla on pelko yksinjäämisestä. Jos 

kiusaamista on jatkunut pitkään, ryhmä voi ottaa kiusauksen uhrin koko ryhmän uhriksi ja 

häntä kohdellaan jatkuvasti sen mukaisesti. Tyypillisesti kiusaaminen tapahtuu pysyvässä 

sosiaalisessa ryhmässä. Tärkeää olisi yrittää vaikuttaa lasten asenteisiin ja saada lapset 

huomaamaan ja omaksumaan, että kiusatun puolustaminen on rohkeaa samoin kuin 

kiusaamisesta aikuiselle kertominen. Yleisin kiusaamisen muoto päiväkodissa on leikkien 

ulkopuolelle jättäminen mutta kiristämistä ja lyömistäkin esiintyy. Parasta kiusaamisen 

torjuntaan ja ehkäisemiseen on laadukas varhaiskasvatus-pedagogiikka ja aikuisten 

sensitiivinen läsnäolo ryhmissä. (Kirves & Sajaniemi, 2012.) 

Kiusaamista on tutkittu varhaiskasvatuksessa hyvin vähän. Perren (2000) ja Alsaker ja Nägel 

(2008) ovat tutkineet pienten lasten kiusaamista varhaiskasvatuksessa.  Perrenin (2000) 

mukaan 6 % lapsista on tullut kiusatuksi, 11 % lapsista on kiusannut toisia lapsia, 10 % 

lapsista ovat kiusanneet itse, mutta ovat myös itse joutuneet kiusatuksi, 47 % lapsista eivät 

ole olleet osallisena kiusaamiseen ja 17 % oli lapsia, jotka eivät olleet kuuluneet mihinkään 

näistä ryhmistä. Alsakerin ja Nägelin (2008) mukaan 6 % lapsista oli kiusattu, 12 % lapsista 

kiusasi muita, 7 % lapsista kiusasi muita mutta olivat itsekin joutuneet kiusatuiksi ja 55 % 

lapsista oli sellaisia, jotka eivät olleet osallisena kiusaamiseen. (Kirves & Stoor-Grenner, 

2011, s. 7.) Tutkimukset ovat usein osoittaneet, että poikia kiusataan enemmän kuin tyttöjä. 

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että tyttöjen osuus on kasvussa. Pojat 

käyttävät enemmän suoraa kiusaamista kun tytöt taas puolestaan käyttävät epäsuoraa 
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kiusaamista. Sama on havaittavissa myös pienten lasten keskuudessa. Pienet lapset asettavat 

usein ehtoja yhdessäololleen saadakseen toiset toimimaan haluamallaan tavalla mutta 

useinkaan pienet lapset eivät osaa nimetä näitä asioita kiusaamiseksi. (Laine, 2002, s. 24.) 

Salmivallin (2000, s. 12 - 14) mukaan on havaittavissa, että koulukiusaamisen uhreiksi 

joutuu vähän alle 10 % oppilaista, eli tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että jokaisella 

luokalla olisi suunnilleen yksi kiusattu oppilas. Tutkimusten mukaan päiväkodissa 

kiusatuksi joutuminen ei ole vielä pysyvää (Repo, 2013). 

Pro Gradu tutkielman teoreettisessa osassa esittelen kiusaamisen määritelmiä, sen muotoja 

ja sen taustalla olevia tekijöitä. Esittelen myös miten kiusaamiseen olisi mahdollista puuttua 

ja miten se olisi mahdollista ehkäistä. Empiirisessä osassa on tietoa tutkimuksen 

etenemisestä sekä tutkimustulokset. Selvitin kyselylomakkeen avulla lastentarhanopettajien, 

lastenhoitajien ja vanhempien käsityksiä kiusaamisesta, siihen puuttumisesta ja sen 

ehkäisemisestä. Esittelen laadullisen tutkimuksen metodologiaa myös empiirisen osani 

tueksi. Tavoitteenani tämän tutkimuksen kautta on tuoda henkilökunnan ja vanhempien 

tietoisuuteen mitä kiusaaminen on ja sen esiintymistä jo pientenkin lasten keskuudessa. 

Haluaisin tuoda esille sen kuinka tärkeää kiusaamiseen olisi puuttua ja ehkäistä jo päiväkoti-

ikäisten keskuudessa. Kiinnostus tämän tutkimuksen aiheeseen on noussut työurani aikana. 

Olen työskennellessäni kohdannut kiusaamista jo pientenkin lasten keskuudessa ja kokenut, 

että siihen ei puututa asiallisesti ja ajoissa. Halusin tutkimuksellani varmistusta omille 

havainnoilleni ja ajatuksilleni. 

 

1.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen tarkoitus 

 

Tämän tutkimuksen päätehtävänä on tutkia lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja lasten 

vanhempien käsityksiä kiusaamisesta, siihen puuttumisesta ja sen ehkäisemisestä. 

Alakysymyksinä ja tutkimuskysymyksiä syventääkseni kysyin millaista kiusaamista on 

havaittu, millaisissa tilanteissa kiusaamista esiintyy, onko koteihin tullut tietoa 

kiusaamisesta ja tietävätkö päiväkotien henkilökunta ja vanhemmat onko päiväkodissa 

kiusaamiseen puuttumisen ja ehkäisemisen suunnitelmaa. Tutkimus on laadullinen 

fenomenografinen tapaustutkimus ja siinä käytetään aineistonkeruumenetelmänä 

kyselylomaketta, joka sisältää avoimia kysymyksiä. 

Tavoitteenani tälle tutkimukselle on tuoda päiväkodin henkilökunnan ja lasten vanhempien 

tietoisuuteen, että kiusaamista esiintyy jo mahdollisesti pientenkin lasten keskuudessa. 
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Haluan tuoda heidän tietoisuuteensa myös mitä kiusaaminen on ja millaisissa tilanteissa sitä 

esiintyy. Tavoitteenani on myös, että päiväkotien henkilökunta ja vanhemmat ymmärtäisivät 

kuinka tärkeää kiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäiseminen on. Jokainen voi miettiä 

tekeekö tarpeeksi puuttuakseen ja ehkäistäkseen kiusaamista ja huomaammeko kiusaamisen 

jos sitä esiintyy. 

1.2 Tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen pääongelma: 

1. Mitä käsityksiä lastentarhanopettajilla, lastenhoitajilla ja lasten vanhemmilla on 

kiusaamisesta? 

Tutkimuksen alaongelmat: 

1.1. Mitä kiusaaminen on lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja vanhempien 

mielestä? 

1.2. Millaista kiusaamista esiintyy päiväkodissa henkilöstön ja vanhempien mielestä? 

1.3. Miten kiusaamiseen puututaan henkilöstön ja vanhempien mielestä? 

1.4. Miten kiusaamista ehkäistään henkilöstön ja vanhempien mielestä? 

 

 

 

2. KIUSAAMINEN 

 

Revon (2013, s. 48-52) tutkimuksen mukaan kiusaamis-sanaa käytetään paljon lasten 

keskuudessa ja se kuuluu joka päiväiseen sanastoon lasten parissa. Lapset tunnistavat sanan 

kiusaaminen ja käyttävät sitä arkipäiväisesti ja kuvailevat sitä samankaltaisena ilmiönä kuin 

sitä koulumaailmassakin kuvaillaan. Jonkin verran on ollut julkisuudessa puhetta siitä 

tulisiko kiusaamis-sanaa käyttää ollenkaan lasten keskuudessa, koska itse sana on kokenut 

inflaation ja sitä käytetään liian helpoin perustein.  Repo (2013) on ehdottanut, että voitaisiin 

puhua vaikka lasten kyvyttömyydestä hallita omia tunteitaan ja toimintaansa. Tärkeintä 

kuitenkin on, että ymmärretään mitä kiusaamisilmiöllä todella tarkoitetaan. Hänen 
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mukaansa voidaan käyttää sanaa kiusoittelu, jos kuvaillaan jotain vähemmän vakavaa 

kiusaamistekoa.  

Kiusaamistutkimusta on tehty jo 1970- luvulta lähtien. Tuolloin ilmiötä alkoi tutkia Dan 

Olweus, ensin Ruotsissa ja myöhemmin Norjassa.  Hänen mukaansa viimeisten vuosien 

aikana kiusattujen määrä ei ole juurikaan noussut, mutta entistä raaempien 

kiusaamistilanteiden määrä on kasvanut. Suomessakin kiusaamisesta on keskusteltu 

vilkkaasti kahden vuosikymmenen ajan. Tutkimustuloksia siitä, että kiusaamista olisi saatu 

vähennettyä, ei ole. (Salmivalli, 2010, s. 22 -23.) Lisäksi on huomattava, että 

koulukiusaamista on tutkittu paljon pidempään kuin päiväkotikiusaamista. Ensimmäisenä 

Pohjoismaissa koulukiusaamista kiinnostuttiin tutkimaan Ruotsissa 1960-luvulla. Japanissa, 

Englannissa, USA:ssa ja Australiassa koulukiusaamista koskevia tutkimuksia alettiin tehdä 

1980-luvulla. (Olweus, 1992, s. 11 - 12.)  

Salmivalli (1998) on tutkimuksessaan tuonut ilmi, että kiusaaminen ei ole ainoastaan kahden 

lapsen välinen asia vaan se on sosiaalipsykologinen tapahtuma, jossa lapsilla on erilaisia 

rooleja joita he toteuttavat. Eli kiusaaminen on aina suuremman joukon asia. 

Nykytutkimusten mukaan se, että lapsi on joutunut kiusatuksi vaikuttaa lapseen 

haitallisemmin kuin pelkkä torjutuksi tuleminen eli epäsuosio, taikka vastavuoroisien 

ystävien puute. (Salmivalli, 2005, s. 45.) Tutkimuksen mukaan vielä nuorena aikuisenakin 

kiusatuilla on ikätovereitaan huonompi itsetunto ja he olivat masentuneempia kuin ei- 

kiusatut lapset. (Olweus, 1994, s. ). 

 

 

2.1 Kiusaamisen määritelmiä 

 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010) kiusaaminen määritellään 

systemaattiseksi, tahalliseksi ja toistuvaksi samaan henkilöön taikka ryhmään kohdistuvaksi 

sanalliseksi taikka fyysiseksi kielteiseksi toiminnaksi. Kiusaamiselle pidetään ominaisena 

kiusaajan ja kiusatun välisten voimasuhteiden epätasapainoa.(Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2010.) 

Seuraavat kiusaamisen määritelmät ovat lähinnä koulukiusaamista koskevia mutta 

perustaltaan täysin johdettavissa päiväkoti kiusaamiseenkin. Päiväkoti kiusaamisesta ei ole 
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yhtä suoria määritelmiä, joita voisi tuoda esillä samalla lailla kuin koulukiusaamisen 

määritelmiä. 

Dan Olweus määrittelee kiusaamisen seuraavalla tavalla ” Yksilöä kiusataan tai hän on 

kiusaamisen uhri, jos hän on toistuvasti tai pidempään alttiina yhden tai useamman muun 

henkilön negatiivisille teoille.”  (Olweus, 1992, s. 14).  

Penttilä (1994, s. 74) määrittelee koulukiusaamista ja väkivaltaa seuraavalla tavalla ” 

Kiusaaminen ja väkivalta taas ovat ilmiöitä, jotka vievät koulusta sekä työnilon että rauhan. 

Ne vaurioittavat ystävyyttä, yhteishenkeä ja oppilaiden välistä kanssakäymistä. Lisäksi ne 

yleensä vaikuttavat jopa koulun ulkoiseenkin viihtyvyyteen, sillä kouluissa, joissa oppilaat 

ja opettajat eivät henkisesti viihdy, ei myöskään jakseta eikä pystytä pitämään huolta 

fyysisestä ympäristöstä.”  Penttilä erottaa toisistaan myös kiusanteon ja kiusaamisen. Hänen 

mukaansa molemmissa tapauksissa kysymys on subjektiivisesta tunteesta sekä 

kokemuksesta ja niitä on hankala tutkia. Kiusantekona Penttilä pitää positiivista, hauskaa ja 

tasapuolista lasten välistä kanssakäymistä. Jos kiusanteko alkaa muuttua järjestelmälliseksi 

ja toiselle kipua tuottavaksi toiminnaksi niin, silloin puhutaan kiusaamisesta. 

Kiusaamisilmiö vie ilon yhdessä työskentelystä ja työrauhan. Kiusaaminen vahingoittaa 

lasten välistä ystävyyttä, kanssakäymistä sekä yhteishenkeä. 

Kiusaaminen on toimintaa, jossa yksi taikka useampi henkilö toistuvasti ja pidemmän aikaa 

kohdistaa tahallista ja aktiivista kielteistä ja negatiivista käytöstä yhtä taikka useampaa 

henkilöä kohtaan tai sulkee heidät joukon ulkopuolelle. Kiusaaminen liittyy muutamiin 

tiettyihin tekijöihin; valtaan, pelkoon, ryhmäpaineeseen, kateuteen ja psykologisiin 

projektioihin. Hänen mukaansa vasta kun ihminen tulee tietoiseksi näistä tiedostamattomista 

voimista, ihminen voi alkaa ymmärtää omaa toimintaansa. (Höistad, 2003, s. 79-80) 

 

Roland (1984, s. 19) kertoo kiusaamisen olevan pitkäaikaista henkistä ja/tai ruumiillista 

väkivaltaa, jonka kiusaaja taikka ryhmä kohdistaa yhteen uhriin. Tässä määritellään siis 

ryhmäväkivalta ja yksilön yhteen uhriin kohdistama kiusaaminen. Hänen mielestä on 

perusteltua väittää, että monet lapset ja nuoret joutuvat säännöllisen väkivallan uhriksi 

elämänsä aikana. Tästä huolimatta aikuiset puuttuvat kiusaamiseen hyvin harvoin. Usein 

puuttumisen vähyyden takana on epävarmuus ja tiedon puute siitä, onko kiusaaminen todella 

järjestelmällistä vai pelkkää viatonta leikkiä tai kumppaneiden normaalia kahakointia.  
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Harjunkoski & Harjunkoski (1997, s. 19) mielestä kiusaaminen on tapahtumasarja, jossa 

yksi taikka useampi henkilö pyrkii alistamaan psyykkisesti taikka fyysisesti, suoraan tai 

epäsuoraan, toista ihmistä jatkuvasti ja toistuvasti 

Salmivalli (2010, s. 23) määrittelee kiusaamisen niin, että kiusattu kokee, että häntä on 

kiusattu ja että kiusattu ei ole tasaveroinen puolustautumaan kiusaajaansa vastaan. 

Kiusaaminen ei saa olla toistuvaa. Kiusaaminen on hänen mukaansa aggressiivista käytöstä, 

jolla voidaan vahingoittaa toista ihmistä fyysisesti tai psyykkisesti. Ja se on toistuvaa, 

tahallista ja kohdistuu useimmiten henkilöön, joka ei pysty puolustamaan itseään. 

(Salmivalli, 2003). 

2.2 Kiusaamiseen liittyvät piirteet ja roolit 

 

Kiusaamisen lähtökohtana pidetään aina yhteisöä ja siellä olevien jäsenten välistä 

vuorovaikutusta. Hyvin usein kiusaaminen saa alkunsa testaamisesta, katsotaan mitä toinen 

kestää ja sietää. Kokeillaan tavallaan rajoja. Kiusaaja hakee usein myös sitä, lähtevätkö toiset 

lapset mukaan kiusaamiseen. (Hamarus, 2009, s. 131 - 132.) Useammat tutkimukset puhuvat 

sen puolesta, että pojilla on suurempi taipumus kiusaamiseen kuin tytöillä. Pojille yleistä on 

käyttää suoria kiusaamisen keinoja. Tytöille taas yleistä on käyttää hienovaraisia ja 

epäsuoria keinoja. Tyttöjä kiusaavat yleisesti sekä tytöt, että pojat ja poikia taas kiusaavat 

pojat. (Harjunkoski & Harjunkoski, 1997, s. 25.) 

Vaikka kiusaamisen määrittelemiseen liittyy problematiikkaa, on sillä siitä huolimatta 

sellaisia piirteitä joiden avulla se esimerkiksi voidaan erottaa riitelystä. Näiksi piirteiksi 

(Repo, 2013, s. 38 - 44) nimeää seuraavat piirteet (katso alla oleva kuvio 1.); Toistuvuus, 

joka kiusaamisen määrittelyssä tulee usein esille se, että kiusaamista kuvataan säännölliseksi 

ja pitkäaikaiseksi toiminnaksi. Pienten lasten keskuudessa kiusaajia on enemmän kuin 

uhreja. Sen katsotaan tarkoittavan sitä, että kohteet ovat vielä vaihtuvia. Tämä sisältää myös 

sen riskin, että kiusaamiseksi katsotaan vain toistuvat ja melko pitkään kestäneet tapahtumat. 

Tietoisuus ja tahallisuus, jolloin tietoisuus teosta on edellytyksenä sille, että tekoa voidaan 

pitää kiusaamisena. Kiusaamisella pyritään aina satuttamaan ja loukkaamaan uhria. Näiden 

kriteereiden määritteleminen /mittaaminen on kuitenkin hyvin haastavaa ja hankalaa pienten 

lasten parissa. On ehdotettu, että pienten lasten kohdalla mittareina olisivat mieluummin 

kiusaamisen toistuvuus ja kesto, mieluummin kuin tarkoituksellisuus. Tämä sen vuoksi, että 
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lasten moraalin ja empatian kehitys ja sosiaalistuminen ovat yksilöllisiä prosesseja. 

Ryhmäilmiö ja vallankäyttö mistä useat tutkijat ovat tuoneet ilmi sen, että kiusaamisessa on 

kyse vallan tavoittelusta ryhmässä. Ryhmäilmiöllä tarkoitetaan sitä, että muutamat lapset 

osallistuvat kiusaamiseen ja samalla useat katselijat mahdollistavat sen lisääntymisen. 

Kiusaajat tavoittelevat kiusaamisella valtaa sekä statusta ryhmässä. Usein kiusaaminen 

herättää useissa lapsissa huomiota ja kiinnostusta. Vaikka lapset yksilötasolla tietävät 

kiusaamisen olevan väärin, siihen puuttumista pidetään vaikeana, koska se voi olla uhka. 

Kiusaamisilmiö voidaan kokoavasti esittää seuraavan kuvion avulla (Repo, 2013, s. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Kiusaamisilmiö Revon (2013, s. 17) mukaan. 

”Aikuisen täytyy tunnistaa kiusaamisilmiö, jotta hän voi toimia lapsen tulkkina, kun lapselta 

puuttuvat sanat tai hän käyttää kiusaamis sanaa vaihtelevasti” (Repo, 2013, s. 37). 

Salmivalli (2000, s. 12 - 14) liittää kiusaamiseen erilaisia ryhmärooleja. Kiusattujen ja 

kiusaajien lisäksi ryhmässä osa lapsista toimii kiusaajan apurina taikka kannustajana. Osa 

lapsista vetäytyy kiusaamistilanteiden ulkopuolelle ja mahdollistavat kiusaamista hiljaisina 

hyväksyjinä. Aina ryhmässä on puolustajiakin, jotka asettuvat kiusatun puolelle. Pienten 

lasten ryhmissä ryhmänormit ovat usein kiusaamisen vastaisia eli kiusaamiseen menemistä 

paheksutaan ja siihen mukaan menemisestä seuraa todennäköisesti ennemmin kielteisiä kuin 

myönteisiä asioita. Pienille lapsille ei vielä ole tärkeää mitä toiset heidän käyttäytymisestään 

ajattelevat, vaan se mitä heille tärkeät aikuiset sanovat ja ajattelevat. (Salmivalli, 2000, s.12-

14.) 

Rooleina kiusaamisessa esiintyvät kiusaaja, kiusattu/uhri, apuri, kannustaja, puolustaja sekä 

hiljainen hyväksyjä. 

 

toistuvuus 

tietoisuus 

vallankäyttö 

ryhmäilmiö 
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Kiusaaja 

Olweus (1973, 1981, 1992) ja Penttilä (1994, s. 86) ovat sitä mieltä, että tyypillinen kiusaaja 

on itsevarma ja hyökkäävä ja hänen asenteensa väkivaltaan ja väkivaltaisten keinojen 

käyttöön on paljon positiivisempi kuin oppilailla yleensä. Usein kiusaajatyyppi pystyy hyvin 

heikosti hillitsemään vihantunteitaan. Kiusaaja pitää itseään suosittuina, hauskoina, rohkeina 

ja voimiltaan toisia vahvempina. Ulkoiselta olemukseltaan hän on usein vahva ja 

hyväkuntoinen. Käytännössä kokemukset ovat osoittaneet, että kiusaajat muodostavat 

monikerroksisen ryhmän jossa mukana on heikkoja ja vahvoja lapsia. Tutkimukset ovat 

osoittaneet myös sen, että usein kiusaajilla on tavallista etäisempi suhde omiin 

vanhempiinsa. Kiusaaja on lapsi, joka käyttäytyy aggressiivisesti, jonka vuoksi muu ryhmä 

torjuu lasta. Hän ei pääse mukaan oman käyttäytymisensä vuoksi. Hänet suljetaan 

ulkopuolelle, jolloin hänestä tulee myös uhri (Repo, 2013, s. 44.) 

 

Kiusaaja asennoituu väkivaltaan sekä väkivaltaiseen käyttäytymiseen myönteisemmin kuin 

lapset yleensä. Kiusaajan luonteenomaisina piirteinä voidaan pitää kontrolloimatonta 

käytöstä sekä erityisen voimakasta muiden alistamisen tarvetta. Kiusaajan roolin on nähty 

olevan suhteellisen pysyvä, sillä kiusaaja löytää aina uuden uhrin. Kiusaajalla on huomattava 

halu käyttää valtaa. Kiusaaja on usein hyvin epäempaattinen sekä helposti ärsyyntyvä. Hän 

toimii harvoin yksin. Hän on aina yhteisönsä taikka ryhmänsä jäsen. Kaveripiirissä kiusaaja 

on yleensä suositumpi kuin uhrinsa. Yleensä kiusaaja ei toimi yksin vaan hänellä on mukana 

kavereita. Kaverit eivät yleensä aloita kiusaamista vaan he ovat passiivisia kiusaajia. 

(Harjunkoski & Harjunkoski, 1997, s. 35 - 37.) Jokaisessa ryhmässä lasten välillä on erilaisia 

jännitteitä sekä ristiriitoja. Hyvin usein kiusaaja huomaa nopeasti kuka ryhmäläisistä 

soveltuu passiiviseksi uhriksi eli kiusaamisen kohteeksi.  Kiusaaja yleensä nauttii siitä, että 

kuulee muidenkin kiusaavan uhria. Sillä tavalla kiusaaja pitää itselleen oven auki 

kiinnijoutumisen varalta. (Harjunkoski & Harjunkoski, 1997, s. 42 -43.) 

 

Kiusattu / uhri 

Uhrin pelokkuus voi olla yksi syy miksi hänestä tulee kiusattu. Kiusaaja kokee tyydytystä 

siitä, että näkee uhrin olevan peloissaan. Myös uhrin mahdollinen raivostuminen 

kiusaamisesta lisää kiusaajan tyydytystä. Hän suorastaan odottaa uhrin raivostumista.  

(Roland, 1984, s. 24 - 26.) Useissa teoksissa on tullut ilmi, että kiusaajat ovat useimmiten 

poikia ja niin myös Roland (1984, s. 23 -24) kirjassaan toteaa. Hänen mukaansa myös 

uhreina on yleisimmin poikia. Roland toteaa myös että uhreja voitaisiin kuvata heikoiksi, 
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epävarmoiksi ja itsetunnoltaan heikommiksi ja heidän suoriutumisensa koulussa olisi 

hieman keskivertoa heikompaa.  

Harjunkoski & Harjunkoski (1997, s. 27- 34) kirjoittavat uhreja olevan neljänlaisia. 

Passiivisia uhreja, jotka viestittävät kiusaajalleen ja toisille lapsille olevansa arvottomia ja 

turvattomia. Masentuneita lapsia, joilla on ongelmia sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä 

oppimisessa. Äidin poikia, jotka ovat varovaisia ja herkkiä lapsia sekä provosoivia uhreja, 

joille on yleistä aggressiivisuus ja ahdistuneisuus. He ovat usein lyhytjänniteisiä ja heillä on 

keskittymisongelmia. Olweus (1992, s. 33 - 34) kirjoittaa, että usein kiusaamisen uhrit ovat 

ahdistuneempia ja turvattomampia kuin muut lapset yleensä. Kiusaamisen kohteeksi 

joutuessaan he reagoivat usein itkemällä ja vetäytymällä. Heillä on usein heikko itsetunto ja 

heillä on negatiivinen kuva itsestään ja tilanteestaan. He kokevat myös olevansa 

epäonnistuneita ja pitävät itseään tyhmänä ja epämiellyttävinä. Kiusaamisen uhrit ovat 

herkkiä ja vetäytyviä. Heidän on myös hankala toimia ryhmässä usein heidän hiljaisuutensa 

vuoksi. Usein he ovat myös vähemmän urheilullisia ja heiveröisiä yleiseltä olemukseltaan. 

Heillä on myös usein vähemmän ystäviä kuin ikätovereillaan. (Penttilä, 1994, s. 85.) 

Muina rooleina ovat apuri joka osallistuu kiusaamistilanteisiin aktiivisesti kiusaajan ohella, 

kannustaja joka kannustaa kiusaajaa esimerkiksi nauramalla uhrille kun kiusaaja häntä 

kiusaa, puolustaja joka hyvin selkeästi asettuu puolustamaan uhria kun hän huomaa 

kiusaamisen sekä hiljainen hyväksyjä joka tiedostaa, että ryhmässä on kiusaamista mutta hän 

vetäytyy pois ja leikkii tietämätöntä (Repo, 2013, s. 44 - 45.) 

2.3 Kiusaamisen muodot 

 

Kiusaaminen voi olla suoraa kiusaamista eli suhteellisen suoria ja avoimia hyökkäyksiä 

uhrien kimppuun, taikka epäsuoraa kiusaamista eli sosiaalista eristämistä ja poissulkemista 

ryhmästä. (Olweus, 1992, s. 15). 
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jatkuvaa, toistuvaa ja tahallista toimintaa, joka pahoittaa toisen mielen ja tekee toiselle 

haittaa. Muuksi kiusaamiseksi luokittelen muun muassa leikkien ulkopuolelle jättämisen, 

leikkien rikkomisen ja lelujen viemisen toiselta. 

 

 

 

3. KIUSAAMISEN TAUSTALLA OLEVIA TEKIJÖITÄ 

 

Höistad (2003) kirjoittaa, että ei ole tavannut yhtään kiusaajaa, joka voisi hyvin, olisi 

tasapainoinen, empaattinen, vakaa ja hyvällä itsetunnolla varustettu. Kiusaaminen on ennen 

kaikkea ryhmän ja tai yksilön ongelman oireilua. Vallanhalu yhdistettynä 

aggressiivisuuteen, on kiusaajan hallitseva piirre. Kun kiusaaja kiusaa toisia, saa hän otteen 

omasta aggressiivisuudestaan. Pelon kautta vallanpitäjä saavuttaa hyvin tavoitteensa.  

Kiusaaja joutuu jatkuvasti pelkäämään asemansa menettämistä ja sen vuoksi hän joutuu 

koko ajan taistelemaan sen puolesta. Yksi osa kiusaamisesta näyttäisi kumpuavan 

mustasukkaisuudesta vaikka pohjimmiltaan kyse onkin kateudesta. Useinkaan kiusaajan 

osoittama viha kiusattua kohtaan ei johdu kiusatusta vaan kiusaajasta itsestään. Kiusaajan 

on vain löydettävä kanava, jonka avulla voi purkaa oma vihansa ja turhautumisensa. Usein 

kiusaajaksi päätyneen lapsen tunne-elämää värittää se, että jos hän joutuu elämään 

uhkaavassa ja turvattomassa ympäristössä, saattaa hän nähdä itsensä uhkaavana ja 

turvattomana. (Höistad, 2003, s. 64 - 77). 

 3.1 Aggressiivisuus lasten käyttäytymisessä 

 

Kaukiainen (2002, s. 115) kirjoittaa, että aggressiivisesti käyttäytyvät lapset näkevät 

väkivallan oikeutettuna toimintamallina: kiusaajien katsotaan olevan kykenemättömiä 

asettumaan toisen asemaan ja he käsittelevät sosiaalista informaatiota epätarkasti. 

käyttäytyminen. ”Aggressiolla tarkoitetaan psykologiassa tavallisesti käyttäytymistä, jolla 

pyritään tahallisesti vahingoittamaan toista fyysisesti tai psyykkisesti” (Salmivalli, 1998, s. 

29). 



16 
 

 

Lasten käyttäytyminen poikkeaa toisinaan ikäryhmille tyypillisestä käyttäytymisestä 

monenlaisilla tavoilla. Jos lapsen kasvu ja kehitys häiriintyy, voidaan usein puhua 

häiriökäyttäytymisestä. Tällöin lapsen oma käyttäytyminen vaikeuttaa jollakin tavalla 

toisten lasten toimintaa ja elämää. Tällainen häiriökäyttäytyminen vaikuttaa usein lapsen 

kokonaisvaltaiseen kasvuun, sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen. 

Häiriökäyttäytyminen voi oireilla hyvin monilla eri tavoilla esimerkiksi pelkona tulla 

päiväkotiin tai kouluun, keskittymiskyvyn puutteena, aggressiivisuutena ja 

leikkimisvaikeuksina. Usein oireet ilmenevät monilla eri tavoilla ja sen vuoksi ne eivät ole 

aina selvästi huomattavissa.  (Kirk, 1972, s. 389.; Taipale, 1998, s. 276.; Rusanen, 1995, s. 

15.)  

Kaikkia lasten ja nuorten häiritsevää taikka aggressiivista käyttäytymistä ei voida eikä pidä 

niputtaa yhteen ja kaikkeen ei voida puuttua yhdellä ja samalla tavalla ja keinoilla. ( 

Salmivalli, 2010, s. 14). Lasten häiriökäyttäytyminen näyttää lisääntyneen viime vuosina 

hyvinkin paljon. Vai onko kysymys siitä, että tänä päivänä siihen puututaan aktiivisemmin 

ja sitä yritetään kitkeä pois lapsista? Rusasen (1995, s. 15) mukaan käytöshäiriöiden taustalla 

voi olla puutteellisuutta vuorovaikutuksessa tunnetasolla sekä ongelmia lapsen ja häntä 

varhaisessa vaiheessa hoitaneiden henkilöiden välissä suhteissa. Negatiivisella tavalla 

lapsen käyttäytymiseen voi vaikuttaa myös emotionaalisen siteen puuttuminen lapsen ja 

äidin väliltä. 

Pulkkinen (2002, s. 62) kirjoittaa, että aggressio eli aggressiivisen teon määritelmät 

korostavat toisen ihmisen tarkoituksellista vahingoittamista. Aggressiiviset tunteet 

ilmenevät usein suuttumuksena taikka vihamielisyytenä toisia kohtaan. Pulkkinen painottaa 

myös, että lasten aggressiiviseen käyttäytymiseen tulisi ehdottomasti puuttua sen 

pitkäaikaisten seurausten vuoksi, sillä ne voivat olla vakavia. Tämä näkyy lapsilla 

koulumenestyksessä, koulupinnauksena, motivaation puutteena ja vielä myöhemmin 

alkoholin ongelmakäyttönä ja ammatillisten vaihtoehtojen puutteena. (Pulkkinen, 2002, s. 

60- 61.) Lasten aggressiivista käyttäytymistä voidaan tarkastella sosiaalisten taitojen 

puutteellisuutena. Ja sosiaalisten taitojen puute johtaa ja altistaa kiusaamiselle. 

Aggressiivinen käytös on hyvin päämäärään johtavaa käytöstä ja samalla myös itseään 

vahvistavaa ja hyvin pysyvää. Aggressiivisuus on sidoksissa lapsen ikään ja yleensä se 

vähenee kun lapsen ikä karttuu. On myös huomattu, että iän myötä suora aggressio muuttuu 

verbaaliseksi aggressioksi. Sukupuolten väliset erot ovat vähenemässä koko ajan, ennen ne 

olivat paljon huomattavammat. (Keltikangas-Järvisen, 2012, s. 65 - 70) 
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Ihmisillä on monenlaisia tunteita ja niitä tulee ja menee koko ajan. On miellyttäviä tunteita, 

jotka ovat hauskoja, helliä, mukavia turvallisia. Sekä hankalia tunteita, jotka ovat repiviä, 

rankkoja ja kipeitä tunteita. Monien erilaisten tunteiden tunnistaminen sekä nimeäminen 

ovat hyvin tarpeellisia taitoja, sillä sitä mitä ei pysty ymmärtämään tai keskustelemaan, on 

myös mahdotonta hallita. Elämän kuuluu tuntua joltakin, sillä jos kaikki tunteensa kieltää, 

saattavat ne purkautua ulos aggressiivisena käyttäytymisenä.  Aggression tunne, 

suuttuminen, viha ja raivo ovat negatiivisia reaktioita. Niistä saa voiman tehdä se mitä on 

tehtävä. Aggressiona pidetään kaikkea sitä, joka saa aikaan vihan, hyökkäyshalun, puoliensa 

pitämisen sekä itsensä puolustamisen tunteet. Aggressiotunne ei ole väkivaltaa eikä mikään 

muukaan teko. Ne ovat voimakasta energiaa eli tarmoa ja tahtoa ja niitä on opittava 

hallitsemaan rakentavasti. Jos aggressio nähdään positiivisena voimavarana, se on itseensä 

uskomista, oman mielipiteen esiin tuomista, itsensä puolustamista ja rohkeutta olla ja elää 

niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenäkin. (Cacciotore, 207, s. 16 - 32.)  Aggressiokasvatuksena 

pidetään väkivallattomien vaihtoehtojen tarjoamista, valppautta sekä lujaa puuttumista. 

Aggressiokasvatuksen ensisijainen kenttä on kotona mutta tärkeää on, että kaikki tahot 

toimivat samojen väkivaltaa ennaltaehkäisevien tavoitteiden mukaan. (Cacciotore, 2007, s. 

54 - 55.) 

Sinkkonen (1995) määrittelee aggression seuraavalla tavalla: Aggressio on vietinomainen 

elämänvoima, joka auttaa yksilöä kehittymään ja ottamaan paikkansa muiden joukossa. 

Aggressio voi olla tuhoavaa tai ei- tuhoavaa, se voi olla vihamielistä, tai ei – vihamielistä. 

Yleensä sana aggressio herättää meissä negatiivisia mielleyhtymiä. Sinkkosen mukaan 

aggression ajatellaan olevan tahallinen yritys vahingoittaa toista ihmistä. Kasvattajien ja 

aikuisten tehtävänä olisi huolehtia siitä, että lapsen aggressiovietti purettaisiin johonkin 

järkevien tarkoitusperien käyttöön. Jos aggressio puolestaan on opittua ja ympäristö 

palkitsee siitä, tulisi aikuisten ja kasvattajien muuttaa ympäristöä. ( Sinkkonen, 1995, s. 67 

- 69.) 

Salmivalli (2005, s. 63 - 68); Kirves & Stoor-Grenner,(2011, s. 31) ja Repo, (2013, s. 133-

137) jaottelevat aggressiivisuuden kahteen luokkaan: reaktiivinen ja proaktiivinen aggressio. 

Reaktiivinen aggressio on kontrolloimatonta, äkillisesti räjähtävää aggressiota, johon liittyy 

suuttumuksen ja vihan tunteita. Tämä liitetään tekijäksi, joka lisää kiusatuksi joutumista. 

Reaktiivisen aggression taustalla on varhaisen vuorovaikutuksen ongelmia, turvattomuutta 

ja jopa väkivallan kohteeksi joutumista omassa kodissa. Proaktiivinen aggressio on 

aggression välineellistä käyttöä. Tässä lapsi tavoittelee jotakin itselleen tärkeää. Tämä lisää 

kiusaajaksi ajautumista. Proaktiivisen aggression taustalla on altistuminen 
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aggressiomalleille esimerkiksi kotona, naapuristossa taikka median kautta. Myös rajojen 

asettamisen puutteellisuus vaikuttaa tähän. Reaktiivisesti aggressiivinen lapsi kokee 

ympäristönsä uhkaavaksi ja vihamieliseksi, hänen kohdallaan tulisi kiinnittää huomiota 

uhkaavien tilanteiden vähentämiseen. Proaktiivisesti aggressiivinen lapsi taas uskoo 

oppimiskokemustensa perusteella, että aggressio kannattaa. Hänen kohdallaan kannattaa 

kiinnittää huomiota epäaggressiivisen käyttäytymisen vahvistamiseen ja aggressiivisen 

käyttäytymisen järjestelmällistä rankaisemista. 

3.2 Sosiaaliset taidot 

 

Keltikangas-Järvinen (2012, s. 9-10) kirjoittaa, että jos ihmisiä pyydetään kertomaan mitkä 

persoonallisuuden ominaisuudet heidän mukaansa auttavat parhaiten ihmisiä menestymään, 

esiin tulevat ensimmäisenä usein sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. Tänä päivänä hyvän 

ihmisen tunnusmerkkinä pidetään sosiaalisuutta.  Tämä ei koske ainoastaan aikuisia vaan 

myös lapsia. Lapsen kolmeen ensimmäiseen elinvuoteen ankkuroituu paljon erilaisia 

kehityksellisiä vaiheita joilla on suuri vaikutus myöhemmässä kehityksessä. Voidaan puhua 

jopa ”kolmen ikävuoden myytistä”. Lasten kehitys ei kulje tasaisesti vaan vaiheittain. 

Kolmen ensimmäisen ikävuoden kehitys rakentaa lapsen persoonallisuuden perusrakenteen. 

Tämä ei toki tarkoita, että ihminen olisi silloin valmis, vaan kehitystä ja muutosta tapahtuu 

läpi ihmisen elämän. Tässä vaiheessa lapselle kehittyy tunne omasta minuudestaan, 

yksilöllisyydestään ja ainutkertaisuudestaan. Lapsille kehittyy ajatus siitä, miten ihmiset 

toimivat keskenään. Lapset oppivat säätelemään omia tunteitaan, mielialojaan ja 

kontrolloimaan omaa käytöstään. Samalla he oppivat reagoimaan toisten erilaisiin 

mielialoihin ja viesteihin. Lapset tarvitsevat erilaisia sosiaalisia taitoja pystyäkseen 

toimimaan ryhmässä ja yhdessä muiden lasten ja aikuisten kanssa. Lasten lapsuus kuluu 

erilaisissa ryhmissä ja yhdessä toimiessa toisten kanssa. Jos lapsella on huonot ja 

puutteelliset sosiaaliset taidot, joutuu hän todennäköisesti kiusatuksi. (Keltikangas-Järvinen, 

2012, s. 20 -21.) 

Keltikangas-Järvisen (2012, s. 49-50) mukaan sosiaalisuus tarkoittaa synnynnäistä 

temperamenttipiirrettä, joka selittää sitä, miten tärkeää ihmisille on toisten ihmisten seura ja 

miten muiden kanssa yhdessä oleminen asetetaan yksinolon edelle. Sosiaaliset taidot ja 

sosiaalinen kompetenssi taas tarkoittavat ihmisten kykyä tulla toimeen muiden ihmisten 

kanssa. Sosiaalisilla taidoilla pyritään viittaamaan henkilön käyttäytymiseen, joka johtaa 
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kavereiden suosioon taikka käyttäytymiseen, joka voi rajatussa sosiaalisessa tilanteessa 

johtaa myönteiseen lopputulokseen. Kuitenkin huomio on käyttäytymisessä. (Salmivalli, 

2005, s. 86). Nurmi & al., (2009, s. 54- 55) mukaan sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan niitä 

lapsella olevia valmiuksia, joiden avulla hän pystyy selviytymään arkipäivän tilanteista ja 

selvittämään ja ratkaisemaan siellä vastaan tulevia ongelmia. Sekä saavuttamaan omia 

päämääriään sellaisilla tavoilla, jotka tuovat mukanaan positiivisia seuraamuksia 

esimerkiksi niin, että lapsi pääsee mukaan leikkiin. Tämä vaatii lapsilta empatiakykyä eli 

taitoa havainnoida toisten tunteita, ajatuksia ja toisten lasten aikomuksia sekä arvioida ja 

ennakoida omaa toimintaansa ja sen seurauksia. Tärkeä taito myös lapselle on, että hän osaa 

ymmärtää omia tunteitaan ja ilmaista niitä tilanteisiin sopivilla tavoilla. Lasten sosiaaliset 

taidot kehittyvät hyvin nopeasti kolmen ja kuuden ikävuoden välillä. Tärkeitä kehityksen 

alueita ovat ympäristön havainnointikyky ja kielelliset taidot. Kielitaito avaa lapsille 

uudenlaisen sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden. Ryhmässä toimiessaan lapset 

kokevat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja alkavat ymmärtää sosiaalisten suhteiden pysyvyyttä. 

Vanhemmilla ja perheen vuorovaikutusmalleilla nähdään olevan suuri merkitys sosiaalisten 

taitojen omaksumisessa. (Nurmi & al., 2009, s. 54 - 55.) 

Yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutukset lapsen sosiaaliseen kehitykseen välittyvät lapselle 

koulun ja päivähoidon kautta. Nämä yhteisöt siirtävät lapseen arvoja ja asenteita, jotka 

toisinaan saattavat olla ristiriitaisia lapsen perheen arvojen ja asenteiden kanssa. Tämän 

vuoksi on erityisen tärkeää, että vanhemmat ja opettajat keskustelevat aina yhdessä lapsen 

kehitykseen liittyvistä tavoitteista ja arvoista. Näin toimitaan lapsen parhaaksi. (Aaltonen, 

1999, s. 180.) Päivähoidossa lapsi opettelee tulevaa koulumaailmaa varten tärkeitä taitoja ja 

valmiuksia. Lapsi oppii esimerkiksi sääntöjen noudattamista, keskittymiskykyä, vastuun 

ottamista ja omien näkemysten esille tuomista. Lapsi saa varmuutta myös ryhmän osana 

olemisesta. Koulussa lapsi taas oppii tekemään aloitteita, huomioimaan muita lapsia ja muita 

tärkeitä taitoja tulevaa elämää varten. (Aaltonen, 1999, s. 180; Pulkkinen, 2002, s. 112- 113.) 

Takala & Takala (1992, s. 184) kirjoittavat, että ”Syvemmällä tasolla vaikuttava seikka on 

se, että lasten sosiaalinen kehitys kytkeytyy aina niihin moraaliperiaatteisiin ja arvoihin, 

joiden mukaisesti ihmisen yhdenlaisia ominaisuuksia ja toimintoja pidetään ihanteellisina 

ja toisenlaisia paheksutaan siinä yhteiskunnassa ja siinä osaryhmässä, jonka keskuudessa 

lapsi varttuu.”  Ihmisten välinen vuorovaikutus vaatii aina lapsilta tiettyjä sosiaalisia taitoja 

mutta samalla se myös kehittää näitä taitoja. 
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Furmanin (2003, s. 142) mukaan yksi tavallisimmista päiväkodissa kohdattavista ongelmista 

on ehdottomasti lasten epäsosiaalinen käyttäytyminen. Päästäkseen tästä ongelmasta 

tarvitsevat lapset sosiaalisia taitoja, taidon osata leikkiä ja toimia muiden lasten kanssa. Tänä 

päivänä päiväkotien yksi tärkeimmistä kasvatustavoitteista ovat sosiaaliset taidot. 

Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ryhmässä yhdessä muiden lasten kanssa, mutta useat lapset 

tarvitsevat lisäksi myös yksilöllistä harjoitusta ja ohjausta. Useat lapset käyttäytyvät jossakin 

tilanteessa väkivaltaisesti. Tällöin he purevat, lyövät taikka tönivät toisia lapsia tai aikuisia. 

Furman kertoo väkivaltaisen käyttäytymisen merkiksi, että lapselta voi puuttua jokin taito, 

jonka lapsi tarvitsee voidakseen välttää väkivaltaisen käyttäytymisen. Ei ole helppo 

tunnistaa mikä kyky tai taito on vajavainen. (Furman, 2003, s. 127) 

Sosiaalisesti taitavankin lapsen asemaan ryhmässä saattavat vaikuttaa ainakin häneen 

kohdistuvat ennakkoluulot tai hänelle ennakkoon muodostunut sosiaalinen maine. 

Sosiaalisen kontekstin katsotaan säätelevän yksilöllisten tekijöiden vaikutusta yksilöiden 

käyttäytymiseen tai heidän kohteluunsa ryhmässä. Tunteet vaikuttavat omalla tavallaan 

sosiaaliseen pätevyyteen sekä suoraan että kognitiivisten prosessien kautta. Kaksi 

sosiaaliseen pätevyyteen vaikuttaa tekijää ovat lapsen emotionaalisuus ja emootioiden 

säätely. (Salmivalli, 2005, s. 133.)  

Salmivallin (2005) mukaan lasten tiedonkäsittely voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa lapsi havainnoi sosiaalisissa tilanteissa ulkoisia ja sisäisiä vihjeitä, 

kuten puhetta, ilmeitä ja eleitä. Toisessa vaiheessa lapset tulkitsevat omia havaintojaan ja 

muodostavat oman käsityksensä tilanteista, sekä niihin osallistuneiden ihmisten 

tarkoitusperistä ja tavoitteista. Kolmannessa vaiheessa lapset pyrkivät valitsemaan toiminta 

strategiansa.  Tähän vaikuttaa lapsen taito ennakoida toimintansa seurauksia. (Nurmi & al., 

2009, s. 56.) 

Salmivallin (2005, s. 36- 37) mukaan ystävyyssuhteet ovat hyvin tärkeitä myöhempien 

ihmissuhteiden kannalta. Ystävyyssuhteissa opetellaan läheisyyttä, luottamusta ja muita 

asioita, joita tarvitsemme myöhemmin varsinkin läheisissä ihmissuhteissa. 

Ystävyyssuhteiden merkitys ja tehtävät ovat erilaisia eri ikävaiheessa. Ystävien kanssa 

opetellaan ainakin tunteiden säätelyä, oman vuoron odottamista ja jakamista. 

Käyttäytymisen normien opettelu ystävien kanssa on tärkeä osa ystävyyssuhteita. 

Ystävyyssuhteet ovat hyvinkin tarpeellisia lapsille, joilla on ongelmia perhesuhteissa.  

Sosiaalisesti taitavana käyttäytyminen on tehokasta ja aina tilanteisiin sopivaa, joko 
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sanallista taikka sanatonta toimintaa, johon toiset reagoivat positiivisesti ja myönteisesti. 

Suurin osa sosiaalisista taidoista opitaan arkipäiväisissä vuorovaikutus tilanteissa kotona ja 

vertaisryhmissä. Lapsen ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta pidetäänkin tärkeänä 

vuorovaikutuksen mallina, jonka lapsi sisäistää jo pienenä. (Salmivalli 2005, s. 79, 181.) 

 

 

 

4. KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN 

 

Tänä päivänä kiusaamisen havaitseminen ja siihen puuttuminen on lasten ja nuorten 

kasvatuksessa suuri haaste. Kiusaamisella katsotaan olevan suuri vaikutus niin lapseen, 

nuoreen, vanhempiin kuin kasvatushenkilökuntaankin. Toisinaan kiusaaminen voi ilmetä 

suorana väkivaltana ja toisinaan se taas voi olla vain pieniä viestejä, joita lapset ja nuoret 

toisilleen välittävät. (Cantell, 2010, s. 107.) 

Repo (2013, s. 199) kirjoittaa kiusaamiseen puuttumisesta, että se on aina laajempi 

kokonaisuus kuin ainoastaan vain sen hetkinen tilanne. Sitä ei voida irrottaa erilliseksi osa-

alueeksi vaan se kuuluu osaksi kiusaamisen ehkäisyn menetelmiä. Kaikkien aikuisten tulisi 

ymmärtää ja nähdä, että kiusaamiseen puuttuminen ja kiusaamisen ehkäiseminen on yksi 

kokonaisuus ja niitä ei voida toteuttaa menestyksekkäästi osina vaan sen täytyy olla 

kokonaisuus, jossa kaikki osat ovat mukana, 

Nykyisin kun lapsiryhmät ovat suuria, tarvittaisiin enemmän silmäpareja valvomaan lapsia, 

jotta kiusaaminen saataisiin kuriin. Valitettavasti näin ei kuitenkaan useinkaan ole. Kun 

henkilökunnan määriä vähennetään ja ryhmiä suurennetaan, mahdollistetaan kiusaamisen 

lisääntyminen ja siihen puuttuminen hankaloituu entuudestaan. (Harjunkoski & 

Harjunkoski, 1997, s. 18.) Lapsille tulisi järjestää riittävästi luontevia kanavia kertoa 

kiusaamisesta. Ilmapiirin ja lasten ja aikuisten välit tulisi olla luottamukselliset, avoimet ja 

lämpimät, että tämä olisi mahdollista. (Hamarus, 2008, s. 117- 118).  

Furman (2003, s. 150) kirjoittaa, että kiusaaminen on lasten keskuudessa yleinen ongelma. 

Furmanin mielestä kiusaamiseen tulisi pääsääntöisesti puuttua niin, että lasten kanssa 

keskustellaan jolloin heidän kanssaan sovitaan, että kiusaaminen lopetetaan ja että lapset 
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pitäisivät yhdessä huolen, ettei ketään ei enää kiusattaisi. Aina kiusaamista ei saada 

loppumaan tällaisella suoralla toiminnalla. Tällöin Furmanin mielestä tulisi harkita 

vaihtoehtoa, että lapsia vahvistettaisiin niin, että kiusaamista sietäminen onnistuisi 

paremmin. 

Kiusaamista ei ole useinkaan helppo havaita ja siihen puuttuminen on vieläkin vaikeampaa. 

Usein kiusaamisen muodot ovat niin hankalasti havaittavia esimerkiksi äänettömiä viestejä 

ja ne annetaan niin vaivihkaan, että aikuisten on niitä hankala tai suorastaan mahdoton 

havaita. Aikuinen ei ole aina paikalla kun kiusaaminen tapahtuu.  (Cantell, 2010, s. 107-

108.) Kiusaajat eivät itsekään tajua kiusaavansa toista. Kiusaaja voi olla aidosti hämillään ja 

hämmästynyt, kun hänen käytöstään pidetään loukkaavana tai, että joku on pelännyt häntä. 

Kiusaamistilanteet ovat usein raskaita myös niille lapsille taikka nuorille, jotka seuraavat 

kiusaamistilanteita sivusta. Heillä ei ole välttämättä rohkeutta ja uskallusta puuttua 

tilanteeseen tai kertoa siitä aikuiselle. Tämän vuoksi aikuisen tulee aina puuttua tilanteeseen, 

sillä usein kiusaamistilanteet ovat liian hankalia lapsille ja nuorille itselleen ratkaistaviksi. 

(Cantell, 2010, s. 108.) Kasvattajat ja opettajat pitävät itsekin hyvin tärkeänä kiusaamiseen 

puuttumista, sillä kiusaamisesta voi tulla entistä pahempaa ja rankempaa jos siihen ei 

puututa. Aikuisten tulisikin selvästi puuttua tilanteisiin ja näyttää lapsille ja nuorille hyvän 

käyttäytymisen pelisäännöt. Kasvattaja ei missään tapauksessa saa vähätellä tapahtunutta ja 

jättää sitä hoitamatta. (Cantell, 2010, s. 109- 110.) 

Kiusaamisen ehkäisemiseen ja puuttumiseen ei ole koskaan olemassa helppoja ratkaisuja, 

vaan usein keinoja on etsittävä monenlaisista toimintatavoista. Tärkeässä asemassa ovat 

yhdessä tehdyt sopimukset ja se, miten niitä noudatetaan ja valvotaan.  Tärkeä merkitys on 

myös pitkäjännitteisellä kasvatustyöllä. Lapsille ja nuorille tulisi opettaa oikean ja väärän 

ero. Kiusaamiseen puuttuminen on helpompaa jos kasvattajien välillä on vuorovaikutusta ja 

he keskustelevat lapsista yhdessä. Näin kaikilla on käsitys siitä missä mennään ja mitä 

tapahtuu. Olennaisinta on kuitenkin, että lapset tietävät yhteiset säännöt ja heillä on 

turvallinen olla. (Cantell, 2010, s. 111- 113.) 

Salmivalli (2010) korostaa kahta asiaa jotka tekevät kiusatuksi joutumisesta hyvin 

traumaattisen. Ensiksi sitä, että kiusaaminen ei ole ohimenevä tapahtuma vaan usein pysyvä 

tilanne, joka useilla kiusatuilla jatkuu vuodesta toiseen. Toiseksi sitä, että kiusaaminen ei ole 

irrallaan ryhmän muusta sosiaalisesta elämästä. Hyvin usein siihen liittyy kokonaisvaltainen 

ihmisarvon menettäminen vertaisryhmässä. (Salmivalli, 2010, s. 25.) Lapset eivät itse lopeta 
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kiusaamista kasvaessaan. Lapset oppivat vähitellen lapsuudessaan sen, että kiusaaminen ei 

ole hyväksyttävää ja toisen kiusaaminen voi vähentyä. Usein nuoren tullessa murrosikään 

tapahtuu jotain ja kiusaaminen jälleen lisääntyy. (Salmivalli, 2010, s. 30- 31.) 

4.1 Kiusaamistilanteisiin puuttumisen menetelmiä 

 

Kirveen & Stoor-Grennerin (2011, s. 39) tekemästä tutkimuksesta löytyi esimerkkejä 

strategioista, joiden avulla lapsi voi itsekin puuttua kiusaamiseen. Tällaisia keinoja ovat 

kiusaamisesta kertominen aikuiselle, vanhemmalle ja kiusaajalle, että lopettaa kiusaamisen, 

”antaa takaisin samalla mitalla” kiusaajalle. Lisäksi lapsi voi poissulkea sen, joka on ilkeä 

tai pyytää apua kavereilta. 

Tutkijat ovat kehittäneet muutamia menetelmiä, joiden avulla kiusaamiseen voidaan puuttua 

ja niiden kautta kiusaamista yritetään myös ehkäistä. Jokainen löytää halutessaan näistä 

menetelmistä omalla yhteisölleen sopivan mallin ja soveltaa sitä omaan yhteisöönsä 

sopivalla tavalla. Seuraavaksi esittelen hieman näitä kiusaamiseen puuttumisen menetelmiä. 

 

Pikasin keskustelumenetelmä 

 

Ruotsalainen dosentti Anatol Pikas on esitellyt 1970-luvulla keskustelumenetelmän, jonka 

avulla voidaan selvittää kiusaamistapauksia. Tänä päivänä menetelmää käyttävät ainakin 

maailmanlaajuisesti tunnetut tutkijat. 

Tämä malli on yksilötason menetelmä sen vuoksi, että se perustuu yksittäisten lasten kanssa 

käytyihin keskusteluihin. Ensiksi keskustelumenetelmässä selvitetään joko havainnoimalla 

tai kyselemällä se, ketkä kaikki ovat olleet osallisena kiusaamisprosessissa. Havainnoimalla 

ja kyselemällä on mahdollista selvittää kiusaamisen laajuus. (Penttilä 1994, s. 96.)  Toiseksi 

keskustellaan kiusaamisesta epäiltyjen kanssa kahden kesken. Pikasin menetelmä sisältää 

kaksi keskustelunmallia ”yhteisen huolen menetelmä” ja ”suggestiivisen käskyn 

menetelmä”. Suggestiivisen käskyn menetelmän tarkoituksena on selvittää kiusaajalle, että 

kiusaamisen on loputtava välittömästi. Yhteisen huolen menetelmän avulla aikuisen on 

tarkoitus saada aikaan mielikuva siitä, että aikuinen ja kiusaaja yhdessä ovat huolissaan 

kiusaamisesta juuri kyseessä olevassa tapauksessa. Tämän jälkeen kiusaaja miettii tavan, 
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jolla voi auttaa kiusattua opettajan tuen avulla. (Penttilä 1994, s. 96.) Kolmanneksi käydään 

keskustelua kiusaamisen uhrin kanssa. Aikuisen on tarkoitus saada kiusattu itse puhumaan 

kiusaamisesta. Aikuinen lisää ja luo kiusatulle turvallisuudentunnetta. Tärkeää on saavuttaa 

luottamuksellinen suhde. Tässä tarkoituksena on vahvistaa kiusattua niin, että hän pystyisi 

kohtamaan kiusaajansa ja keskustelemaan hänen kanssaan. (Penttilä 1994, s. 96- 97.) 

 Pikas on kuitenkin hahmottanut kiusaamisen ryhmäväkivallaksi sen vuoksi, että lapset 

vahvistavat käyttäytymistään vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa. Menetelmässä on 

tarkoitus vaikuttaa itse kiusaajaan mutta myös hänen tukijoukkoihinsa. Yksilökeskustelujen 

lisäksi menetelmään kuuluvat myös ryhmäkeskustelut, jolla pyritään vaikuttamaan siihen, 

että saadusta muutoksesta tulisi pysyvä. Eli Pikasin mallilla ei pyritä vaikuttamaan vaan 

yksilöön vaan koko ryhmään. (Penttilä 1994, s. 96- 97.) 

 

Olweusin interventio-ohjelma 

 

Olweus (1992, s. 61) on kehittänyt interventio-ohjelman, jonka avulla kiusaamista pyritään 

poistamaan ja vähentämään.  Ohjelman pääasiallisena tavoitteena on mahdollisimman paljon 

vähentää tai jopa täysin poistaa olemassa olevia kiusaamistapauksia sekä estää uusien 

kiusaamistapauksien syntyä. Ohjelman tavoitteena on myös auttaa parempien 

kaverisuhteiden syntyä ja luoda sellainen ilmapiiri, jossa kaikki tulisivat entistä paremmin 

toimeen keskenään.  Ohjelma perustuu kolmen avainperiaatteen ympärille. Ensimmäisen 

periaatteen mukaan lasten toimintaympäristöstä tulisi luoda sellainen, että lapset kokevat 

aikuisen positiivisen huomion ja saavat osakseen lämpöä. Toisena periaatteena on luoda 

oikeanlaiset rajat ei- hyväksytylle käyttäytymiselle. Kolmas periaate edellyttää 

järjestelmällistä ja johdonmukaista rangaistusten käyttämistä sääntöjä rikottaessa. (Penttilä, 

1994, s. 104.) 

Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa sekä suoraan ja epäsuoraan kiusaamiseen. Jotta ohjelman 

toteutuminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla, edellyttää se kiusaamisongelman 

laajuuden ja todellisuuden tiedostamista päiväkodin henkilökunnalta sekä vanhemmilta. 

Ehdottomana vaatimuksena on myös aikuisten sitoutuminen ongelman muuttamiseen. 

(Olweus, 1992, s. 61- 62; Penttilä 1994, s. 104.) 
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Rolandin kolmivaiheinen strategia 

 

Rolandin (1984, s. 123- 130) mukaan kiusaamista pyritään ennaltaehkäisemään, 

vähentämään ja parhaimmillaan lopettamaan se kokonaan aikuisyhteisöön, lapsiyhteisöön ja 

itse kiusaamistilanteisiin vaikuttamalla. Tavoitteena Rolandin kolmivaiheisella strategialla 

on opettaa hyväksyttäviä käyttäytymismalleja ja sääntöjä. 

Vanhemmat vaikuttavat suuresti lastensa asenteisiin ja käyttäytymismalleihin. Tämän 

vuoksi Rolandin (1984, s. 123) toimintasuunnitelmassa huomioidaan suuresti myös 

vanhempien osuus. Strategiassa korostetaan vanhempien opastamista ja tiedottamista 

kiusaamisongelman laajuudesta ja kiusatun vaikeasta tilanteesta.  Roland pitää tärkeänä 

strategian ensimmäisessä vaiheessa kiusaamisongelman korostamista ja vanhempien 

mukaan saamista aktiivisina osallistujina kiusaamisen ehkäisyyn. 

Strategian toisessa vaiheessa keskitytään lapsiyhteisöön vaikuttamiseen. Tässä tuloksia 

pyritään saavuttamaan myönteisten esikuvien kautta. Varhaislapsuudessa myönteisten 

esikuvien merkitys on suuri. Tulisi kuitenkin muistaa, että esikuvina toimivien lasten 

käyttäytymisestä ei tulisi tehdä muodollista tapaa. Lapsen käyttäminen esikuvana vaatii 

luonnollisen tilaisuuden siihen. Tässä vaiheessa käytetään apuna myös kiusaamista koskevaa 

kirjallisuutta, kuten esimerkiksi satuja ja roolileikkejä. (Emt, s. 130- 133.) 

Strategian ensimmäisissä vaiheissa pyritään vahvistamaan myönteisiä normeja ja 

käyttäytymistapoja aikuis- sekä lapsiyhteisöissä. Kolmannessa vaiheessa keskipisteenä on 

itse kiusaamistilanne. Siinä keskitytään kiusatun ja kiusaajan yksilölliseen hoitoon, ryhmään 

vaikuttamiseen. Kolmannessa vaiheessa keskeisinä tehtävinä on edellisten lisäksi esikuvien 

merkitys ja yhteydenotot perheisiin. Kaikki mainitut toimenpiteet ovat käyttökelpoisia 

yksinäänkin mutta ovat myös yhdistettävissä toisiinsa. (Emt, s. 134- 137.) 

 

Vertaissovittelu eli VERSO 

 

Vertaissovittelua eli VERSO:a on myös ehdotettu ratkaisuksi kiusaamiseen. Tämän 

menetelmän tarkoitus on se, että suunnilleen samanikäiset lapset selvittävät toisten lasten 

välisiä ongelmia, menetelmä on yhteisöllinen ja perustuu ratkaisukeskeisyyteen. Tämän 

ohjelman pyrkimyksenä on saada ristiriitojen osapuolet kohtaamaan vastuunsa omasta 
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käyttäytymisestään, ratkaisemaan lasten välisiä ristiriitoja vaihtoehtoisin ja vapaaehtoisten 

tapojen avulla ja pyrkiä edistämään lasten vuorovaikutustaitoja. (Gellin, 2007,s. 5, 16; 

Vertaissovittelu, 2008, s. 8.) Salmivallin (2010, s. 88) mielestä tämä menetelmä ei 

kuitenkaan sovi systemaattiseen ja pitkään jatkuneen kiusaamisen selvittelyyn. Tässä 

ideologiassa ei asetuta kummankaan osapuolen puolelle kun taas kiusaamista selvittäessä on 

usein aiheellista asettua kiusatun puolelle. Kuitenkin aikuiset ovat vastuussa kiusaamisen 

lopettamisesta ja lasten on tiedostettava tämä. 

Vertaissovittelu on prosessi, joka perustuu tietynlaiseen kaavaan. Tässä prosessissa 

koulutuksen saaneet oppilaat ohjaavat muiden oppilaiden välisiä sovittelutilanteita. Tässä 

pyritään ratkaisemaan oppilaiden välisiä ristiriitoja myönteisin keinoin. Tarkoituksena on, 

että koulutuksen saaneet oppilaat auttavat osapuolina olevia oppilaita löytämään itse 

ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelijat eivät jaa rangaistuksia ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Lopullinen vastuu vertaissovittelusta on kuitenkin aina koulun henkilökunnalla. (Gellin, 

2007, s. 5; Gellin, Saarinen & Väisänen, 2010, s. 8.) 

 

 

 

5. KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN 

 

Kouluja velvoitetaan tekemään suunnitelma miten oppilaat suojataan kiusaamiselta, 

häirinnältä ja väkivallalta (Perusopetuslaki, 2003). Tällaista velvoitetta ei 

varhaiskasvatuksessa ole muualla paitsi esiopetuksessa. Esiopetusta ohjaavassa 

normittavassa asiakirjassa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2010, s. 40- 41) 

sanotaan kiusaamisesta seuraavalla tavalla: ”Opetussuunnitelman yhteydessä on laadittava 

suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 

Suunnitelma tulee toimeenpanna ja sen noudattamista ja toteutumista tulee valvoa.” 

”Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluu kaikille 

esiopetuksessa työskenteleville.” Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Folkhälsän ovat 

tehneet suosituksen, jonka mukaan olisi suotavaa laatia suunnitelma varhaiskasvatukseen 

kiusaamisen ehkäisemisen työkaluksi. ( Kirves & Stoor-Grenner, 2010b.) 
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Alsaker (2012) mukaan opettajan tulisi oppia tunnistamaan ennakoivasti kiusaamisen merkit 

ja oppia erottamaan kiusaaminen ja muut konfliktit toisistaan. Opettajan täytyy ymmärtää, 

että kiusaaminen tulee lopettaa, puhua kiusaamisesta koko ryhmälle, puhua lapsille 

hyväksyttävästä ja ei-hyväksyttävästä käytöksestä, pitää olla selkeä ja varhainen 

puuttuminen kiusaamiseen, joka luo ryhmään turvallisen ilmapiirin. Tärkeää on myös, että 

kaikilla aikuisilla on yhteinen linja ja, että vanhempia tiedotetaan asioista. (nettilainaus, 

miten merkitään) Alsaker (2012) kirjoittaa myös, että kiusatuksi joutumisen seurauksia ovat 

vanhempien ja opettajien kertomana päänsärkyä, pelkoa päiväkotiin menemisestä ja 

masennusoireita. Se haittaa myös lapsen kehitystä, hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita. 

Lapsena kiusatuksi joutuminen voi myös johtaa myöhempään kiusaamiseen. Kaikkien 

aikuisten tulee myös muistaa, että lapset eivät kykene keskenään ratkaisemaan ja 

lopettamaan kiusaamista vaan se on aina aikuisen tehtävä. 

Varhaiskasvatuksessa kiusaamisen ehkäiseminen tarkoittaa vaikuttamista lapsiryhmän 

toimintaan, turvallista ryhmän luomista sekä lasten vuorovaikutustaitojen vahvistamista. 

Tärkeää on myös ymmärtää, että kiusaamisilmiö ei esiinny pelkästään päiväkodissa, 

koulussa tai työpaikalla vaan ilmiön syntymiseen ja olemassaoloon vaikuttavat yhteiskunnan 

moraali sekä arvot. Kiusaamisen ehkäisyn kannalta on tärkeää, että ei jäädä odottamaan, että 

negatiivisesta käyttäytymisestä muodostuu systemaattista kiusaamista vaan ehkäisy tulee 

aloittaa hyvissä ajoin. Varhaiskasvatuksessa kiusaamisen ehkäiseminen perustuu aikuisten 

omien arvojen tarkistamiseen, siihen miten suhtaudumme lapsiin, lapsiryhmään ja 

työyhteisöön sekä siihen, että aikuinen ymmärtää itse vaikuttavansa ilmiön olemassa oloon. 

Aikuisten toiminta ja valinnat voivat sekä ylläpitää kiusaamisen jatkumista että mahdollistaa 

kiusaamistilanteiden syntymisen. Aikuisen vastuulla on kiusaamistilanteissa niihin 

puuttuminen ja ennaltaehkäiseminen. Kiusaaminen koskee aina koko ryhmää, ei vain yhtä 

tai kahta lasta. Tämän vuoksi kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen tulisi nähdä paljon 

laajemmin ja aikuisen tulisi pyrkiä vaikuttamaan koko ryhmän toimintaan. Ulkopuolisten 

neuvojen ja ohjeiden antaminen kiusaamisen ehkäisyyn on hankalaa. Päivähoitoyksiköiden 

tulisi itse ratkaista mitkä keinot ovat parhaita kulloiseenkin tilanteeseen. Kiusaamisen 

ehkäisemisen tulisi olla osa arjen pedagogiikkaa. (Kirves & Stoor- Grenner, 2011, s. 10- 11.) 

Jos kiusaamista tarkastellaan ryhmäilmiönä, jossa ryhmän lapsilla on toisiinsa erilaisia 

sosiaalisia suhteita ja rooleja, herää ajatus siitä että ainoa keino kiusaamisen vähentämiseksi 

ei olekaan välitön vaikuttaminen kiusaajaan. Pyritäänkin muutokseen toisten ryhmän 

jäsenten käyttäytymisessä esimerkiksi niin, että yhä useampi lapsista uskaltaisi puuttua 
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kiusaamistilanteisiin. Tämän avulla kiusatun asema ja kokemus ryhmänjäsenyydestä 

paranevat huomattavasti. (Salmivalli, 2010, s. 109.) Peura & al., (2009, s. 43) kertoo MLL:n 

tekemän kiusaamiskyselyn raportissa, että kiusaamista tulisi ehkäistä vahvistamalla ja 

tukemalla lasten ja nuorten vertaissuhteita ja sosiaalisia taitoja. Sosiaalisia taitoja ja ryhmien 

turvallisen rakentamisen taitoja pitäisi opettaa niin lapsille kuin aikuisillekin, sen voisi 

sisällyttää opetussuunnitelmiin. Kiusaamisen ehkäisemiseksi on kehitetty useanlaisia 

ohjelmia ja niiden toimivuutta on vuosien varrella tutkittu esimerkiksi seurantatutkimusten 

avulla. Tulokset ovat olleet hyvin vaihtelevia ja se johtuu suuresti siitä, että tutkimuksia ei 

ole pystytty toteuttamaan täysin samanlaisina.  Tulokset ovat kuitenkin osoittaneet, että 

kaikissa tapauksissa kiusaamista ei ole pystytty vähentämään. Onko sitten vuosien saatossa 

onnistuttu kehittämään entistä tehokkaampia ohjelmia kiusaamisen ehkäisyyn? 

Tutkimustulokset osoittavat, että itse asiassa on käynyt ilmi, että vanhat ohjelmat ovat uusia 

tehokkaampia. (Salmivalli, 2010, s. 100- 105.) Roland (1984) esittää muutamia 

kiusaamiseen ehkäisemistä ja käsittelemistä auttavia menetelmiä kirjassaan. Ensinnäkin 

hänen mielestään kirjallisuutta voidaan käyttää asennekasvatuksessa ja kiusaamisen 

ehkäisyssä. Viime vuosina tällaista materiaalia on julkaistu hyvin runsaasti. Näistä tilanteista 

kannattaa tehdä ryhmäkokemuksia, niillä on todettu olevan parempi vaikutus. Toiseksi 

voidaan käyttää kirjoittamista. Tässä menetelmässä lapset ja nuoret kirjoittavat kiusaamisen 

ehkäisyn näkökulmasta kirjoitelman ja pienimmät lapset voivat sanella aikuiselle mitä 

kirjoittaa. Näin saadaan arvokasta tietoa lasten ajatuksista ja näkemyksistä, jotka eivät 

muuten välttämättä tule aikuisten tietoisuuteen. Kolmanneksi roolileikkien käyttäminen on 

hyvä työskentelymuoto. Tällä tavalla voidaan esimerkiksi havainnollistaa kiusaamista. 

Neljäntenä voitaisiin käyttää tukioppilasjärjestelmää. Näin lapset taikka pienet ryhmät 

huolehtivat toisistaan. (Roland, 1984, s. 41- 57) 

Kiusaamisen ehkäisyn periaatteita pienten lasten keskuudessa:  

Joskus käytetään sanaa interventio kun tarkoituksena on jonkin asian vähentäminen. Tätä 

sanaa voidaan käyttää kiusaamisen ehkäisyssäkin.  Tällöin ongelma on jo olemassa ja 

väliintulolla eli interventiolla ongelmaa pyritään korjaamaan ja vähentämään. Yleisesti 

pienten lasten kanssa puhutaan preventiosta. Tämä tarkoittaa ennaltaehkäisyä ja seurausten 

pienentämistä.  Pienten lasten keskuudessa preventio on kasvattamista ja opettamista, jonka 

tarkoituksena on, että kiusaamista ei syntyisi lainkaan. Revon (2013, s. 98) mukaan 

kiusaamisen ehkäisemisen tulisi olla kasvattamista tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, Siellä 

yksilöt kannattelisivat ja kunnioittaisivat toisiaan. (Repo, 2013, s. 98.) 
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Revon (2013) mukaan Suomessa on ihmisillä sitkeä käsitys siitä, että lasten tulee ansaita 

oma paikkansa ryhmässä ja elämässä yleensäkin. Suomessa on valloillaan asenne, että 

”Vahvat pärjäävät ja heikot sortuvat.” Samoin kuin ajatus siitä, että ”Kyllä luonto opettaa.” 

Repo (2013, s.18- 27) esittää seuraavanlaisia lähtökohtia kiusaamisen vastaiselle työlle: 

Itsesäätelytaitojen oppiminen, jossa tunteisiin liittyvät sisäiset kokemukset, tunteiden 

ilmaiseminen ja tunteisiin liittyvä käyttäytyminen on tärkeää. Tunteiden säätelyllä 

tarkoitetaan sitä, miten voimakkaasti tunteita ilmaistaan ja miten ne kohdennetaan. Tämä on 

myös varhaiskasvatuksen yksi keskeisimmistä tehtävistä. Lapsikäsitys ja oppimiskäsitys, 

niillä on merkitys siihen, millaisena me aikuiset lapsen näemme ja millaisena me häntä 

pidämme. Tällä on vaikutusta siihen miten me kohtaamme lapsen ja vastaamme hänen 

tarpeisiinsa. Myös sillä, miten ajattelemme lapsen oppivan, on merkitystä sille miten 

pyrimme lapsia opettamaan. Kiusaamisen ehkäisemisessäkin on kyse oppimisesta ja 

opettamisesta, joten sillä on merkitystä millainen lapsikäsitys ja oppimiskäsitys meillä 

aikuisilla on. Tunteiden huomioon ottaminen on tärkeää, koska kiusaaminen on 

subjektiivinen ilmiö ja se herättää tunteita meissä aikuisissakin niin kuin lapsissakin. 

Suomalaisten asenteet ovat hyvinkin jyrkästi kiusaamisen vastaisia. Voimakkaisiin 

tunteisiin voivat liittyä omat kokemukset tai omien lasten, tuttujen kokemukset. Kun 

aikuinen kohtaa kiusaamista lasten keskuudessa, on hänen tunnistettava omat tunteensa ja 

osattava laittaa ne syrjään kohdatessaan kiusattujen lasten vanhempia ja myös lapsia. Täytyy 

muistaa ammattilaisen valta ja vastuu. Tueksi on myös tehty erilaiset lait ja asetukset ja 

asiakirjat, joita voidaan käyttää apuna tarvittaessa. (Repo, 2013, s.18- 27) 

Repo (2013, s. 99- 114) nimeää muutamia asioita, jotka ovat osana kiusaamisen ehkäisyä. 

Sensitiivinen aikuinen: kiusaamisen ehkäisyssä yksi tärkeä osa on lapsen ja aikuisen välille 

muodostuva lämmin ja kunnioittava suhde. Tällöin se sensitiivinen aikuinen havaitsee 

lapsen aloitteet ja viestit ja pystyy vastaamaan niihin lapselle mielekkäällä tavalla. Tässä 

aikuinen tukee lapsen toimintaa lähikehityksen vyöhykkeellä ja antaa lapselle yksilöllistä 

tukea. Kiusaamisen ehkäisyn tavoitteena on lapsen ja koko lapsiryhmän hyvinvointi. Lapset 

tarvitsevat paljon kokemuksia myönteisestä vuorovaikutuksesta toisten ihmisten kanssa, 

sillä ihmisyyden ydin on toisten ihmisten kanssa eläminen. Oikeudenmukaisuus: 

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on vallalla hyvin voimakas periaate 

oikeudenmukaisuudesta. Se on nähtävissä monien päiväkotien 

varhaiskasvatussuunnitelmissa ja yksiköiden vasuissa monella eri tasolla. Oikeuden 

mukaisuutta on se, että jokainen lapsi nähdään ja kohdataan omana yksilönään ja häntä 
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kunnioitetaan sellaisenaan.  Repo (2013) kirjoittaa, että ”Oikeudenmukaisuus edellyttää sen 

hyväksymistä, että lapset tarvitsevat eri määrän saadakseen yhtä paljon.” Sanat lapsen 

identiteetin muotoutumisessa: Lapsen identiteetin vahvistamiseen liittyvät hyvin 

olennaisesti lapsen kannattelu ja aito kunnioittaminen. Identiteetillä tarkoitetaan sitä, 

millaisena me itsemme näemme ja millaisena näemme itsemme toisten silmin.  Jotta lapselle 

kehittyy terve identiteetti, tarvitsee hän kokemuksia siitä, että tuottaa muille iloa.  Jos lapsi 

joutuu pienestä pitäen kiusatuksi, tulee siitä osa hänen identiteettiään. Lasten tasa-arvoinen 

kohtaaminen: Aikuiset voivat joissakin tapauksissa tietämättään vahvistaa tiettyjä 

sukupuoleen liitettäviä käyttäytymismalleja, jopa kiusaamista.  Myyteistä pitäisi päästä 

eroon ja ne eivät saisi vaikuttaa aikuisen toimintaan muita loukkaavasti. Tasa-arvolla 

tuodaan kaikkien lasten käytettäväksi samat mahdollisuudet. Laadukas pedagogiikka: 

kiusaamisen ehkäisyä voidaan pitää laadukkaana pedagogiikkana, jota toteutetaan arjen 

erilaisissa tilanteissa. Tässä on kyse siitä miten olemassa olevat resurssit käytetään ja miten 

varhaiskasvatusta toteutetaan.  

Revon Vantaan päiväkodeissa (2009) tekemän tutkimuksen mukaan, jopa 55 % vastaajista 

kertoo, että päiväkodissa on kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen suunnitelma tai sitä 

parhaillaan tehdään kiusaamiseen puuttumiseen ja ehkäisemiseksi. 26 % kertoi, että he eivät 

tiedä onko päiväkodissa tällaista kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen suunnitelmaa, 

taikka sitten sitä ei laisinkaan ole. 18 % kertoi, että tällainen suunnitelma aiotaan joskus 

tulevaisuudessa tehdä. Tutkimuksen tulosten mukaan kiusaamista ilmenee yhtä paljon 

ryhmässä jossa suunnitelma on kuin ryhmässä, jossa sitä ei ole. Puuttumisen ja kiusaamisen 

loppumisen kannalta tulos oli positiivisempi ryhmissä, joissa suunnitelma oli kuin ryhmissä, 

joissa sitä ei ollut. Suunnitelman olemassaolo toi tukea pedagogiselle kokeilulle ja 

arvioinnille, lisäsi lasten turvallisuudentunnetta, yksilöllisten tarpeiden huolehtimista, 

lämmintä ja rakastavaa kohtelua. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010b, s. 94-95.) 

Kirveen & Stoor-Grennerin (2010, s. 44-53) esittävät hankkeensa tuloksissa (Kiusaamisen 

ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa-hanke) seuraavanlaisia kiusaamisen ehkäisemisen 

keinoja, joita ovat tapa-ja moraalikasvatus, jolloin kiusaamisen ehkäisyssä avain asemassa 

on lapsen kyky asettua toisen lapsen asemaan. Tapakasvatuksen avulla lapsille opetetaan 

toisten kunnioittamista ja vastuun kantamista toisten hyvinvoinnista. Kasvatuskumppanuus, 

jolla tarkoitetaan henkilökunnan ja vanhempien välistä yhteistyöstä, jonka avulla tuetaan 

lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Lasten osallisuuden vahvistaminen, jolla tarkoitetaan 

lähinnä kuulumista porukkaan, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä, että lapsi löytää 
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paikkansa ryhmässä. Aikuisen sitoutuminen ryhmään, jolla tarkoitetaan turvallista ja 

luotettavaa suhdetta ryhmän aikuisiin. Vertaissuhteiden tukeminen missä lapset kokevat 

hyvin voimakkaasti vertaisryhmänsä sosiaaliset suhteen, ja niiden hienovarainen 

muovaaminen on kasvattajien tärkeimpiä tehtäviä. Sosiaalisten taitojen tukeminen: 

sosiaalisten taitojen opettaminen ja vahvistaminen ovat varhaiskasvatuksen keskeisiä 

sisältöalueita ja hyvinkin merkittäviä kiusaamisen ehkäisyn kannalta. Aggression hallinnan 

tukeminen: hallitsematon suuttumus muuttuu hyvin helposti aggressiiviseksi käytökseksi ja 

sen vuoksi aggressiotunteen hillinnän harjoittelu on tärkeää. Työskentely tasa-arvoisemman 

päiväkodin puolesta: tällä tarkoitetaan, että kaikilla on samat oikeudet, mahdollisuudet ja 

velvollisuudet sukupuolesta riippumatta. Tätä on hyvä harjoitella ja tuoda lasten 

tietoisuuteen pienestä alkaen. Johtajuus ja koulutus: päiväkodin johtajan vastuulla on 

päiväkodin pedagoginen johtaminen, päiväkodin arvot ja niihin sitoutuminen ja 

painotusalueet.  Johtajan vastuulla on se miten kiusaamiseen suhtaudutaan ja puututaan ja 

miten henkilökunta siihen koulutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelmat: valtakunnallinen vasu 

sisältää periaatteita, jotka kannustavat vähentämään kiusaamista mutta yksiköiden omat 

kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisensuunnitelmat toimisi osana arkipäiväistä 

varhaiskasvatustyötä. 

Kirveen & Stoor-Grennerin (2011, s. 55) mukaan kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelman 

tulisi sisältää seuraavia asioita: Päiväkodin henkilökunnalla tulisi olla yhteinen näkemys 

kiusaamisesta ja yhteinen tavoite kiusaamisen ehkäisemiseksi. Suunnitelmaan tulisi kirjata 

keinot, joita kiusaamisen ehkäisemiseen käytetään, samoin kuin keinot joilla siihen 

puututaan. Suunnitelmaa tulisi arvioida ja se tulee kirjata ylös suunnitelmaan. Jokaiselle 

päiväkoti ryhmälle täytyisi tehdä oma kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen 

suunnitelma sekä tulee muistaa kirjata ylös suunnitelmaan, että koko henkilökunnan on 

siihen tutustuttava ja, että suunnitelmasta tulee tiedottaa henkilökuntaa, vanhempia ja 

yhteistyötahoja. 
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6. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

 

Seuraavaksi esittelen tämän tutkimuksen kohderyhmän, tutkimuksen metodologiset 

ratkaisut, aineiston keruun ja aineiston analyysin, sekä tutkimuksen tulokset. 

Ennen tutkimuksensa aloittamista tutkijalla on mielessään monenlaisia kysymyksiä ja 

ongelmia joihin hän haluaa löytää vastauksen tutkimuksensa avulla. Nämä ongelmat tutkija 

löytää omasta elämästään ja omista kokemuksistaan tai kirjallisuudesta. Tutkijan mielessä 

olevat kysymykset tarkentuvat tutkimuksen edetessä hänen tekemiensä havaintojen avulla. 

(Syrjälä & Numminen, 1998, s. 16.) Tutkijan käsitysten muodostamiseen vaikuttavat 

monenlaiset tekijät esimerkiksi ympäristö, omat kokemukset ja aikaisemmin kertyneet / 

hankitut tiedot. Erilaiset käsitykset asioista muodostuvat ihmisten mielissä ja me 

muokkaamme niitä ajattelun kautta. Ajattelumme kehittyy ja muovautuu iän myötä, mutta 

siihen vaikuttaa myös sosiaalinen ympäristö, jossa elämme. (Laine, 1992, s. 64.)  

6.1 Tutkimuskohde ja kyselyn toteuttaminen 

 

Tutkimukseni kohderyhmäksi valitsin kolme yksityistä päiväkotia ja kaksi kunnallista 

päiväkotia Pohjois-Pohjanmaalta. Päiväkodit valitsin sattumanvaraisesti, niiden valinnalle ei 

ollut kriteereitä ennakkoon. Yhteensä näissä päiväkodeissa on noin satakaksikymmentä 

lasta. Perheitä on noin kahdeksankymmentä ja henkilöstöä, joille kysely tehtiin noin 

kolmekymmentä.  

Syksyllä 2013 soitin yksityisiin päiväkoteihin ja kysyin heidän halukkuuttaan osallistua 

kiusaamista käsittelevään tutkimukseeni. Kerroin heille millaista tutkimusta olen tekemässä 

ja minkä vuoksi. Kunnallisella puolella olin yhteydessä hallinnolliseen aluevastaavaan 

sähköpostitse ja sähköpostin välityksellä olin yhteydessä myös opetus- ja 

varhaiskasvatuspäällikköön, jolle myöhemmin laitoin sähköisen tutkimuslupa hakemuksen.  

Yksityisistä päiväkodeista sain myönteisen vastauksen osallistumisesta muutaman päivän 

sisällä, kun taas kunnannallisella puolella prosessi oli pidempi ja vei noin kaksi kuukautta 

mutta sieltäkin tuli postitse myönteinen tutkimuslupapäätös. 

Päädyin suorittamaan tutkimuksen kyselylomakkeen avulla (liitteet 2 ja 3). Laadin 

kyselylomakkeen, jossa on avoimia kysymyksiä ja jotka jättävät vastaajille laajan tilan 
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vastata omien käsitystensä ja kokemustensa mukaan tehtyihin kysymyksiin. Jaoin 

kyselylomakkeet päiväkoteihin ja siellä ne etenivät niin sanotun lumipallomenetelmän 

avulla, jossa tutkija antaa kyselyt tietylle henkilölle ja tämä taas puolestaan eteenpäin 

valitsemalleen henkilölle taikka henkilöille.  Päiväkotien kautta välitin vanhemmille 90 

kyselylomaketta, joista palautui takaisin 24. Lastentarhanopettajille kyselylomakkeita meni 

12 ja kyselyyn vastasi 7 lastentarhanopettajaa. Lastenhoitajille kyselomakkeita meni 19 ja 

heistä kyselyyn vastasi 11. 

Toimitin kyselylomakkeet päiväkoteihin kirjekuorissa, joissa oli kyselylomake (liite 2 ja 3) 

ja saatekirje (liite 1). Pyysin päiväkodin henkilökuntaa jakamaan kyselyt lasten lokeroihin, 

josta vanhemmat ne saivat. Henkilöstölle kysely annettiin työpaikalla. Vanhemmat ja 

henkilöstö palauttivat kyselyt niille osoitettuun laatikkoon. Laatikon hain päiväkodeista. 

Laitoin kaikki kyselyt samaan laatikkoon erottelematta yksityisen tai kunnallisen päiväkodin 

vastauksia. Tämä johtuu tutkimukseni rajaamisesta, sillä en tutki tässä kunnallisten ja 

yksityisten päiväkotien eroavaisuuksia. 

Seuraavaksi esittelen tutkimukseni metodologisen osuuden. Tein tutkimukseni 

fenomenografisena tapaustutkimuksena, jossa aineistonkeruumenetelmänä käytin 

kyselylomaketta. 

6.2 Fenomenografinen tapaustutkimus 

 

Fenomenografian nimen sanotaan tulevan sanoista ”ilmiö” ja ”kuvata”. Siinä siis tutkitaan 

miten ympäröivä maailma ilmenee ja rakentuu ihmisten tietoisuudessa. Tarkoituksena ei ole 

pyrkiä absoluuttiseen totuuteen. Samaa ilmiötä kuvattaessa ihmisten käsitykset vaihtelevat 

riippuen siitä keneltä asiaa kysytään. Tämä on juuri fenomenografian tarkoitus, tuoda esille 

ihmisten erilaisia käsityksiä tietystä asiasta taikka ilmiöstä. Käsitysten tausta puolestaan 

riippuu ennemminkin kokemustaustasta kuin ikäkaudesta. (Syrjälä & al., 1995, s. 114; 

Saaranen-Kauppinen & Puuniska, 2006.) Tarkoituksenani tässä tutkimuksessa on 

nimenomaisesti kuvata ihmisten käsityksiä kiusaamisesta, siihen puuttumisesta ja sen 

ehkäisemisestä. Tutkin kiusaamisilmiötä. Tutkimuksestani tekee fenomenografisen se, että 

tutkimuksen kohteena ovat varhaiskasvatustyötä tekevät lastentarhanopettajat ja 

lastenhoitajat sekä lasten vanhemmat, heidän kokemuksensa ja käsityksensä kiusaamisesta, 

siihen puuttumisesta ja sen ehkäisemisestä. 
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Varsinkin kasvatustieteissä käytetyn fenomenografisen tutkimusotteen tavoitteena pidetään 

sitä, että tuodaan päivänvaloon ihmisten erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. 

Lähtökohtana pidetään ajatusta siitä, että ihmisillä on hyvinkin erilaisia ja toisistaan 

poikkeavia käsityksiä kulloinkin tutkittavasta asiasta. (Kvalmotv katsottu 22.10.2013; 

Niikko, 2003, s. 20.) Tässä tutkimuksessa keskityn käsitysten eroavaisuuksien tutkimiseen. 

Fenomenografinen tutkimus on empiiristä siksi, että siinä hankitaan empiirinen aineisto 

haastattelemalla taikka kyselylomakkeiden avulla. Näistä tutkija tekee johtopäätöksiä ja 

lopuksi kuvauksen. (Ahonen, 1996, s. 122.) Keräsin tutkimusaineistoni kyselylomakkeilla 

(liitteet 2 ja 3), jotka sisälsivät avoimia kysymyksiä. Tällä tavalla pyrin antamaan tilaa 

vastaajan omalle käsitykselle kyseessä olevasta asiasta.  

Metsämuuronen (2000, s. 23) esittää fenomenografisen tutkimuksen etenemistä seuraavalla 

tavalla: Ensin tutkija kiinnittää huomionsa asiaan taikka käsitteeseen, josta näyttäisi 

esiintyvän erilaisia käsityksiä. Toiseksi tutkija perehtyy asiaan taikka käsitteeseen 

teoreettisesti ja pyrkii jäsentämään siihen liittyvät lähtökohdat. Kolmanneksi tutkija 

haastattelee, taikka kysyy kyselylomakkeen avulla henkilöiltä, jotka ilmaisevat kyseisestä 

asiasta erilaisia näkemyksiä. Lopuksi tutkija luokittelee käsitykset niiden merkitysten 

perusteella. Erilaiset merkitykset tutkija pyrkii selittämään kokoamalla merkitysluokkia. 

 

Martonin mukaan tutkimusnäkökulma voidaan jakaa kahteen näkökulmaan. Ensimmäisen 

asteen näkökulmassa tarkastellaan ympäristön ilmiöitä ja toisen asteen näkökulmassa 

tutkitaan ihmisten käsityksiä näistä ilmiöistä.  Tutkijan tulee pyrkiä asettumaan tutkittavien 

näkökulmaan, koska tavoitteena on ymmärtää ihmisten tapoja käsittää erilaisia ilmiöitä. 

(Gröhn, 1993, s.7-8,18.) Vaikka fenomenografiassa tutkimuskohteena on tutkittavan käsitys, 

tarkoittaa se tässä yhteydessä eri asiaa kuin arkikielessämme. Fenomenografiassa käsitys- 

käsitteellä tarkoitetaan näkemystä jostakin tai perustavaa laatua olevaa ymmärrystä. (Niikko, 

2003, s. 25.) Tutkimuksessani ensimmäisessä vaiheessa keräsin aineiston kyselylomakkeella 

ja pyrin niiden avulla hahmottavaan vastaajien käsityksiä kiusaamisesta ja siihen liittyvistä 

asioista. Vastausten kautta pyrin ymmärtämään kuinka erilaisia käsityksiä tutkittavilla 

asioista on. Toisessa vaiheessa laadin kategorioita vastauksista ja niiden avulla toin esille 

ihmisten erilaisia käsityksiä ja tein niistä päätelmiä. 

Tapaustutkimuksen lähtökohtana pidetään yksilön kykyä tulkita inhimillisen elämän 

tapahtumia ja merkitysten muodostamista maailmasta, jossa he toimivat. (Syrjälä & al., 

1995, s. 13.) Tapaustutkimus on joustava ja sen vuoksi tietoa etsitään sieltä missä sitä on, eli 
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se edellyttää luottamusta tutkijan ja tutkittavien välille. Tapaustutkimus on myös 

arvosidonnaista eli tutkijan arvomaailma on yhteydessä siihen näkemykseen, jonka hän 

muodostaa, tutkittavasta ilmiöstä. (Syrjälä & al., 1995, s. 13.) Tapaustutkimus on luonteva 

lähestymistapa, jossa tarkoituksena on käytännön ongelmien kokonaisvaltainen tarkastelu ja 

kuvaus, jota ei voida tehdä irrallaan yksittäisistä tilanteista. Tällöin tapausta voidaan 

ymmärtää syvällisemmin osallistujien kannalta. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari, 

1995, s. 11.) Tapaustutkimukselle on luonteenomaista, että yksittäisestä tapauksesta taikka 

pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia tuotetaan yksilökohtaista ja 

intensiivistä tietoa. Aineistonkeruussa on mahdollista käyttää useita eri menetelmiä, sillä 

tyypillistä on tavoitella nimenomaan ilmiöiden kuvailemista. Tapaustutkimuksesta ei ole 

yksiselitteistä määritelmää, koska sitä voidaan tehdä monella eri tavalla ja sen vuoksi 

tapaustutkimus on käsitteenä monisyinen. (Aaltola & Valli, 2007, s. 184.) Pidän tutkimustani 

tapaustutkimuksena, sillä tutkin tiettyjen ryhmien käsityksiä ja pidän niitä tapauksina. 

Kaikki ryhmät ovat sidoksissa toisiinsa ainakin toimintaympäristön kautta ja näin ollen 

ryhmät eivät ole irrallisia tapauksia vaan kaikki ryhmät ovat sidoksissa toisiinsa. Soinisen 

(1995, s. 82) mukaan tapaustutkimuksessa tutkimuksen aineisto pyritään keräämään 

luonnollisissa tilanteissa. Tällöin aineistonkeruun pääinstrumenttina on tutkimuksen tekijä 

itse. Aineistonkeruumenetelmänä käytettävä kyselylomake on ihmisläheinen, joten se on 

kuvailevaa, eikä sen numeraaliseen esittämiseen edes pyritä. Tutkimuksen tarkoituksena on 

merkitysten etsiminen joten tutkimusprosessi on joustava ja jatkuvasti muotoutuva. 

Tutkimus keskittyy nykyisyyteen mutta usein se vaatii myös menneisyyden tarkastelua. 

Tutkimustulososiossani esitän vastauksia lukumäärällisesti myös taulukoissa: (1, 3, 11 ja 

12). Pidän osassa vastauksissa olennaisena asiana sitä, kuinka moni vastanneista oli tiettyä 

mieltä kysytystä asiasta ja mielestäni sitä ei voi kuvata muuten kuin numeraalisesti. Tällä 

numeraalisella esittämisellä ei ole pääpainoa tutkimuksen tuloksissa. 

6.3 Kyselylomake tutkimus aineistonkeruu menetelmänä 

 

Kyselylomaketutkimuksen perusidea on hyvin yksinkertainen. Kun haluamme tietää mitä 

joku/jotkut ihmiset ajattelevat tietyistä asioista taikka toimivat tietyillä tavoilla on järkevää 

kysyä asiaa häneltä/heiltä. Kyselylomake on tapa antaa vastaajan itsenäisesti vastata hänelle 

esitettyihin kysymyksiin kotonaan taikka sitten valvotuissa olosuhteissa ryhmätilanteessa. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tekemään yleistyksiä vaan siinä pyritään kuvaamaan 
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ja ymmärtämään ilmiöitä, tapahtumia sekä toimintaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 72 -73.)  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kyselylomake soveltuu käytettäväksi hyvin, koska sen 

avulla kerätään tietoa tutkittavien mielipiteistä, kokemuksista ja uskomuksista. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kyselyitä kutsutaan usein avoimiksi kyselyiksi. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kyselyt eivät ole valmiiksi strukturoituja eli ne eivät sisällä valmiita 

vastausvaihtoehtoja. (Soininen, 1995, s. 114.) 

Kyselylomake tutkimuksen etuna pidetään sitä, että sen avulla voidaan kerätä laajoja 

tutkimusaineistoja. Silloin tutkimukseen voidaan saada mukaan paljon tutkittavia ja 

pystytään kysymään useita eri asioita. Tätä menetelmää pidetään tehokkaana, sillä se säästää 

paljon tutkijan aikaa ja vaivannäköä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2002, s. 182.) 

Kyselylomake tutkimukseen liittyy myös heikkouksia, usein aineistoa voidaan pitää 

pinnallisena ja tehtyjä tutkimuksia teoreettisesti vaatimattomina. Myöskään ei voida olla 

täysin varmoja siitä kuinka vakavasti vastaajat tutkimukseen suhtautuvat ja 

väärinymmärryksiä on vaikea kontrolloida. Hyvän kyselylomakkeen laadinta ja suunnittelu 

vie aikaa ja vaatii tutkijalta monenlaisia tietoja ja taitoja. Myös tutkittavien vastaamattomuus 

voi koitua ongelmaksi. (Hirsjärvi & al., 2001. s. 182.) Valitsin tutkimukseni 

toteuttamistavaksi kyselylomakkeen sen vuoksi, että minulla on mahdollisuus kerätä 

suurempi aineisto kuin haastattelemalla kyseisiä ihmisiä.  

6.4 Aineiston analyysi 

 

Olen toteuttanut aineiston analyysin analysoimalla lomakekyselyn. Laadullisen 

tutkimuksen tekijän tehtävänä on analysoitavan materiaalin lajittelu ja supistaminen. 

Aineistosta otettujen sitaattien täytyy tukea tehtyä analyysia ja kirjoittajan täytyy osoittaa 

erilaisia näkökulmia. (Creswell, 2013, s. 50–52.)  

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysitapa on laadullinen sisällönanalyysi. Tuomi ja 

Sarajärvi (2002) määrittelevät sisällön tarkasteltavan jo valmiiksi tekstimuotoista aineistoa 

eritellen, tiivistäen, eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä hakien. Aineisto jaetaan pieniin osiin, 

käsitteellistetään ja rakennetaan uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Heidän mukaansa 

sisällönanalyysi on tyypillinen laadullisen tutkimuksen analysointitapa ja sen tarkoituksena 

on kuvata aineiston sisältöä sanallisesti. Sisällönanalyysin tarkoituksena on tiivistää, yleistää 

ja selkeyttää aineistoa johtopäätösten tekoa varten. Sisällönanalyysi voidaan tehdä 
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aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti (Saaranen-Kauppinen & Puuniekka, 

2006). Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä jota voidaan käyttää kaikissa 

laadullisissa tutkimuksissa. Sitä voidaan pitää yksittäisenä metodina ja sen avulla voidaan 

tehdä monenlaisia tutkimuksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 91) Seuraava kuvaus on 

Laineen tekemä sisällönanalyysin etenemisestä. Tutkija päättää mikä aineistossa kiinnostaa 

ja tekee vahvan päätöksen siitä. Sen jälkeen tutkija käy läpi aineistoa, erottaa ja merkitsee 

aineistosta ne asiat, jotka sisältyvät hänen kiinnostukseensa joten hän jättää kaiken muun 

pois tutkimuksesta. Tutkija kerää kaikki merkitsemänsä asiat yhteen ja erikseen muusta 

aineistosta. Tutkija luokittelee, teemoittaa, taikka tyypittelee aineiston ja lopuksi hän 

kirjoittaa näistä yhteenvedon. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 92.) 

Kuvaan seuraavassa kyselylomakkeen analyysin kulun. Koska vastaajat olivat kirjoittaneet 

vastaukset paperilomakkeelle käsin, loin vastauksista Word-tiedoston (liite 4) tietokoneelle 

helpottaakseni vastausten luettavuutta. Koska kyselylomake koostui päiväkotien 

henkilöstöllä yhdestätoista kysymyksestä ja vanhempien kohdalla yhdeksästä kysymyksestä, 

jaoin vastaukset kysymyksittäin yhteentoista ja yhdeksään eri osioon poimimalla kultakin 

vastaajalta kyseisen vastauksen kysymyksen alle.   

Saatuani kyselylomakkeet päiväkodeista, aloin lukea ja läpikäydä niitä. Luin 

vastauslomakkeet useampaan kertaan läpi miettimällä saamiani vastauksia. Sekoitin kaikki 

kyselylomakkeet yhteen laatikkoon niin, etten itsekään tiennyt olivatko vastaukset 

yksityisten päiväkotien vai kunnallisten päiväkotien. Kyselylomakkeita lukiessani aloin 

hahmotella niistä kategorioita, joiden avulla voisin vastata tutkimusongelmiini. Jaoin ensin 

kyselylomakkeessa esittämäni kysymykset tutkimuskysymysteni alle niin, että ne 

täydensivät toinen toisiaan ja vastasivat tutkimusongelmiini. Koin saaneeni hyvin vastaukset 

tutkimusongelmiini. Tämän jälkeen tein vastauksista taulukot, joihin pystyin merkitsemään 

vastausten määrän ja niiden avuilla pystyin kartoittamaan miten vastaukset kysymyksittäin 

jakautuivat. Tein itselleni myös kysymyksittäin käsitekarttoja (liite 5), joiden mukaan minun 

oli helpompaa hahmottaa vastauksia. Näiden käsitekarttojen avulla minun oli myös helppo 

tehdä kuviot tulosten esittämistä varten. Luettuani tulos- osiotani huomasin, että kuvioiden 

sinne laittaminen on toistoa taulukoiden kanssa, ne toistavat toisiaan, joten päätin jättää 

suurimman osan kuvioista pois tulososiosta.  

Kysyin kyselylomakkeessa vanhemmilta minkä ikäisten lasten vanhempia he ovat ja sain 

siihen kysymykseen vastauksia mutta luettuani aineistoa tulin siihen tulokseen, että se tieto 
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ei anna mitään olennaista tutkimukseni tuloksiin, joten päätin jättää tämän kysymyksen 

huomioimatta. Lastentarhanopettajilta ja lastenhoitajilta kysyin, kauanko he ovat työssään 

olleet ja minkä ikäisten lasten ryhmässä tällä hetkellä työskentelevät. Luettuani aineistoa 

tulin kuitenkin siihen tulokseen, että näillä vastauksilla ei ole tutkimukseni tuloksiin 

minkäänlaista merkitystä niin päätin olla huomioimatta näitä kysymyksiä lainkaan. Nämä 

kysymykset eivät lisänneet tiedon saantia tutkimukseeni millään tavalla, joten pystyin 

jättämään ne tulosten analysoinnin ulkopuolelle. Tutkimuksen tulos on myös se, että nämä 

edellä mainitut asiat eivät vaikuta millään tavalla tutkimukseni tulokseen. 

Kyselylomakkeen aineiston pohjalta muodostuivat keskeiset teemat ja niiden avulla pääsin 

tarkastelemaan aineistoa tarkemmin. Kun tutkija jakaa aineistoaan teemoihin, hän pääsee 

kohdistamaan huomionsa ajatuksellisiin yhteyksiin. Tällöin tarkastelu ei rajoitu vain 

yksittäisten kysymysten alle, vaan tutkija voi yhdistellä löytämiään merkityksiä riippumatta 

haastattelun kysymysten antamasta rajoituksesta ja voi luoda kokonaisuuksia. Teemat 

toimivat ikään kuin tutkimuksen analyysikehikkona. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 167.)  

Jaoin aineistoa teemoihin tutkimuskysymysten perusteella ja näiden teemojen alle keräsin 

vastauslomakkeista tietoa. Apuna käytin myöskin kyselylomakkeessa olleita 

apukysymyksiä. Tässä työssä auttoivat word-taulukot (liite 4), jotka tein. Seuraavaksi 

kokosin vastaajien vastaukset kyselylomakkeiden kysymysten mukaan käsitekartoiksi (liite 

5), joihin kokosin aina yhteen kysymykseen kaikkien vastanneiden määrän. Tässä vaiheessa 

yhdistelin vastauksia sen mukaan, olivatko ne samanlaisia tai samansuuntaisia tarkoittaen 

samaa asiaa. Yhdistämisessä piilee tässä tapauksessa kuitenkin vaara, että vastaajat eivät ole 

tarkoittaneet samaa asiaa, vaikka tutkijalle tällainen vaikutelma syntyisikin ja analyysin 

luotettavuus saattaa joutua kyseenalaiseksi tutkijan yhdistellessä usean eri tutkittavan 

merkityssisältöjä. (Hirsjärvi, 1984, s. 76) Tämän takia pyrin noudattamaan varovaisuutta 

yksikköjen yhdistelyssä ja mieluummin olen käsitellyt merkitysyksikköjä omina 

kokonaisuuksinaan.  Näistä käsitekartoista tein kuvioita, jotka helpottivat työskentelyäni 

aineiston kanssa. Tekemieni word-taulukoiden ja kuvioiden pohjalta tein vielä uudet word-

taulukot, jotka nyt ovat tulososiossani. (taulukot: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12) Kaikkien 

kysymysten kannalta määrällinen ilmoittaminen ei ole olennaista mutta mielestäni tiettyjen 

kysymysten kohdalla on, taulukot (1, 3, 11 ja 12). Lopuksi pyrin kirjoittamaan tulokset auki 

kirjalliseen muotoon tulososiossa. 
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7. TUTKIMUKSEN TULOKSET  

 
Seuraavassa kappaleessa esittelen tutkimuksen tuloksia aineiston analyysin pohjalta, 

kuvioiden ja taulukoiden avulla (kuviot 3, 4 ja 5 sekä taulukot:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ja 11). 

Kyselylomakkeista poimitut suorat lainaukset kohdasta mitä muuta haluaisit kertoa 

kiusaamisesta elävöittää tutkimustuloksia ja tuovat enemmän esille kyselyn tuomaa antia 

lukijalle. Jaan luvun neljään pääkohtaan ja alakohtiin tutkimusongelmien mukaan.  

7.1 Mitä käsityksiä lastentarhanopettajilla, lastenhoitajilla ja lasten vanhemmilla on 

kiusaamisesta? 

 

Tutkimusongelmaani ”mitä kiusaaminen on”, sain lastentarhanopettajilta, lastenhoitajilta ja 

vanhemmilta monenlaisia vastauksia. Yleisesti kaikissa kiusaamisen todettiin olevan 

jatkuvaa ja tahallista toimintaa, jonka tarkoituksena on vahingoittaa jollakin tavalla toista 

ihmistä. Vastauksista nousi esille myös se, että kiusaamista pidettiin fyysisenä tai 

psyykkisenä kiusaamisena tai nimettiin vain muita yksittäisiä kiusaamisen muotoja, 

esimerkiksi leikkien rikkomista ja lelujen viemistä toisilta.  

 

”Kiusaaminen on vaikea ilmiö ja sitä voi olla hankala tunnistaa. Näin ollen olisi hyvä, että 

yleisesti tuotaisiin tietoon päivähoidon henkilöstölle mitä kiusaaminen voi olla, sen muotoja 

ja eritoten selkeät ohjeet ja keinot miten kiusaamista ehkäistään ja miten siihen pitää 

puuttua. Hyvin monesti on vain helppo ummistaa silmät ja ajatella, että kyllä joku muu 

puuttuu.”(lastentarhanopettaja) 

”Toinen lapsi kokee jonkun asian herkemmin kiusaamiseksi, kuin joku toinen. Mutta aina 

pitää keskustella asiasta jos painaa mieltä.” (lastenhoitaja) 

Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja vanhempien antamien vastausten perusteella 

fyysinen kiusaaminen sisältää potkimista, lyömistä, tahallaan päälle käymistä, puremista, 

tönimistä, käsiksi käymistä, väkivaltaa, repimistä, pukkimista ja aggressiivista 

käyttäytymistä toista kohtaan. Psyykkinen kiusaaminen sisältää toisen mielen pahoittamisen, 

haukkumisen, toisarvoistamisen, väheksymisen ja toisesta selän takana pahaa puhumisen, 

sättimisen, lällättämisen, nimittelemisen, syrjimisen, vaatteille yms. nauramisen ja 

haukkumisen. Myös halveksunta puheesta, osamaattomuudesta tai ulkonäköseikoista 
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mainittiin. Vastaukset lastentarhanopettajilla, lastenhoitajilla ja vanhemmilla olivat 

samansuuntaisia, koska he nimesivät paljon samoja kiusaamisen muotoja ja tapoja. 

Kiusaamisen muotoja eniten vastanneista mainitsivat vanhemmat.  Muuksi kiusaamiseksi 

nimettiin leikkien ulkopuolelle jättäminen, lelujen toisilta vieminen, leikkien rikkominen, 

pahanteko toisille, puolten jakamista, joukosta eristämistä ja tahallista vahingontekoa 

toiselle. Vastauksista löytyi kaikkiin luokkiin kattavasti vastauksia joten vastausten 

perusteella kävi selväksi, että lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja vanhemmat ovat 

tietoisia kiusaamisen eri muodoista teoriassa. (kts. kuviot 3, 4 ja 5). 

Vastaukset olivat hyvin paljon samansuuntaisia kuin Kirveen ja Stoor-Grennerin (Kirves & 

Stoor-Grenner, 2010 b. s. 14, 16) tekemässä tutkimuksessa työntekijät kertoivat, että 

kiusaaminen on leikistä pois sulkemista, fyysisistä väkivaltaa, lahjontaa, haukkumista, 

ilkeitä kommentteja, vallankäyttöä, juonittelua ja syrjimistä. Jotkut työntekijöistä 

mainitsivat myös, että kiusaajien käyttäytymisen tulee olla toistuvaa ja tietoista mutta myös 

yksittäiset tapaukset voivat olla hyvin loukkaavia. Kerätyn aineiston mukaan melkein kaikki 

henkilökunnasta kertoivat, että jo hyvin pieni lapsi on tietoinen teoistaan. Osa lasten 

vanhemmista mainitsi vastauksissaan, että alle kuusivuotias lapsi ei ole tietoinen teoistaan. 

Vastauksissaan vanhemmat kertoivat, että kiusaaminen on systemaattista, toistuvaa ja 

kohdistuu usein vain yhteen henkilöön ryhmässä. Vanhempien vastauksista nousi esille 

myös se, että heidän mielestään oli vaikeaa määritellä mikä on kiusaamista ja milloin on 

nimenomaan kyse kiusaamisesta. Vanhemmat nimesivät kiusaamiseksi nimittelyn, erilaisten 

kilpailujen ja vertailujen muodot ja leikistä pois sulkemisen. Vanhemmat eivät olleet niin 

varmoja kuin henkilökunta siitä kiusaavatko pienetkin lapset jo toisiaan. (Kirves & Stoor-

Grenner, 2010 b. s. 14, 16) 

 

”Mikä tekee jostakin lapsesta kiusaajan? Huono itsetunto, kavereille näyttäminen? 

Ongelmat kotona? Mitä kiusaaja hakee; hyväksyntää, huomiota? Kuka lapsi joutuu 

kiusatuksi? Hiljaisempi, erilaisempi?” (lastentarhanopettaja) 
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Kuvio 3. Lastentarhanopettajien käsityksiä siitä, mitä kiusaaminen on. 

”Kiusaaminen on vaikea ilmiö ja sitä voi olla hankala tunnistaa. Näin ollen olisi hyvä, että 

yleisesti tuotaisiin tietoon päivähoidon henkilöstölle mitä kiusaaminen voi olla, sen muotoja 

ja eritoten selkeät ohjeet ja keinot miten kiusaamista ehkäistään ja miten siihen pitää 

puuttua. Hyvin monesti on vain helppo ummistaa silmät ja ajatella, että kyllä joku muu 

puuttuu.” (lastentarhanopettaja) 

 

 

Mitä kiusaaminen 
on?

Fyysinen kiusaaminen
Tönimistä

Puremista

Psyykkinen kiusaaminen

Toisen mielen pahoittamista

Selän takana puhumista

Ulkonäkö seikkojen arvostelemista

Ei haluta olla toisen kaveri

Syrjimistä

Nimittelyä

Huomiotta jättämistä

Muu kiusaaminen

Tahallista, systemaattista yhteen 
henkilöön kohdistuvaa haitantekoa

Leikin ulkopuolelle jättämistä

Leikkien rikkomista

Puolten jakamista
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Kuvio 4. Lastenhoitajien käsityksiä, siitä mitä kiusaaminen on. 

Mitä 
kiusaaminen on?

Fyysinen 
kiusaaminen

Lyömistä

Tönimistä

Puremista

Potkimista

Käsiksi käymistä

Psyykkinen 
kiusaaminen

Nimittelyä

Pilkkaamista

Ulkonäkö seikkojen 
arvostelemista

Haukkumista

Toisen mielen pahoittamista

Nöyryyttämistä

Ahdistelua

Aliarvostamista

Sanallista huomauttelemista

Rumasti puhumista

Puhumattomuutta jotakin 
lasta kohtaan

Muu kiusaaminen

Leikin ulkopuolelle 
jättämistä

Lelujen viemistä

Syrjimistä

Leikkien rikkomista

Joukosta eristämistä

Tahallista vahingontekoa 
toiselle
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Kuvio 5. Vanhempien käsityksiä siitä, mitä kiusaaminen on. 

 

 

”Kiusaaminen on hankala asia jokaisen lapsen elämässä. Jokainen kokee joskus sen. Sen 

poistaminen on haasteellista, jokainen ottaa kiusaamisen omalla tavallaan ja monesti voi 

jäädä traumoja näistä asioista”. (vanhempi) 

 

 

 

 

Mitä kiusaaminen 
on?

Fyysinen 
kiusaaminen

Tönimistä

Aggressiivista käyttäytymistä toista 
kohtaan

Toiseen käsiksi käymistä

Väkivaltaa

Lyömistä

Repimistä ja pukkimista

Fyysistä kiusantekoa

Puremista

Potkimista

Psyykkinen 
kiusaaminen

Toisen mielen pahoittamista

Haukkumista

Arvostelemista

Nimittelemistä

Halveksuntaa ulkonäöstä, puheesta tai 
osaamattomuudesta

Syrjimistä

Alistamista

Sättimistä, lällättämistä

Pahan puhumista toisten selän takana

Toisarvostamista

Härnäämistä

Väheksymistä

Muu kiusaaminen

Leikkien sotkemista

Leikistä pois jättämistä

Lelujen viemistä

Pahan tekoa toisille

Huomaa tehneensä väärin mutta ei 
kuitenkaan pyydä toiselta anteeksi
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7.1.Millaista kiusaamista esiintyy päiväkodissa henkilöstön ja vanhempien 

mielestä? 

 

Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertoivat havainneensa kiusaamista, osa kertoi 

havainneensa kiusaamista aika ajoin ja osa ei ollut havainnut sitä lainkaan kuten alla olevasta 

taulukosta selviää. ( kts. taulukko 1.) Vastauksista tulee esille, kuinka eritavoin ihmiset 

kokevat kiusaamisen. Mikä toisen mielestä on kiusaamista on sitä vastoin toisen mielestä 

täysin harmitonta kiusantekoa. Kirveen ja Stoor-Grennerin (Kirves & Stoor-Grenner, 2010b, 

s.17) raportissa kerrottiin, että päiväkotien vertaisryhmissä tapahtuu paljon negatiivista 

käytöstä lasten keskuudessa. Aina ei ole helppoa erottaa toisistaan lasten nahistelua, 

konflikteja tai kiusaamista. Tässä auttaa henkilökunnan mukaan se, että he tuntevat lapset 

niin hyvin, tietääkseen kiusataanko lapsia järjestelmällisesti vai onko kyseessä yksittäiset 

tapaukset?  

Henkilöstö ja vanhemmat kertoivat havainneensa fyysisenä kiusaamisena tönimistä, 

lyömistä, puremista, joukolla kimppuun käymistä, läpsimistä, potkimista. Psyykkisenä 

kiusaamisena on huomattu nimittelemistä, ilkeästä toisista puhumista, huutelemista toisille, 

kiristämistä, solvaamista, toisista selän takana puhumista, pilkkaamista, nauramista, 

vaatteiden ja lelujen arvostelmista, haukkumista, kiistelyä uhkailua, toiselle rumasti 

puhumista, alistamista, syrjimistä. Sekä muuna kiusaamisena: leikin ulkopuolelle jättämistä, 

lelujen ja tavaroiden ottamista, leikkien sotkemista, jonossa etuilemista 

 

Taulukko 1. Oletko huomannut lasten keskuudessa kiusaamista päiväkodissasi? 

 

Oletko huomannut 

lasten keskuudessa 

kiusaamista 

päiväkodissasi? 

Lastentarhanopettaja 

(vastanneita yhteensä 

7) 

Lastenhoitaja 

(vastanneita yhteensä 11) 

Kyllä 2 4 

En 2 4 

Aika ajoin 2 6 
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Taulukko 2. Millaista kiusaamista olet havainnut? 

 

Millaista kiusaamista olet 

havainnut 

 

Fyysinen kiusaaminen: 
tönimistä, lyömistä, 

puremista, joukolla 

kimppuun käymistä, 

läpsimistä, potkimista 

Muu kiusaaminen: leikin 

ulkopuolelle jättämistä, 

lelujen ja tavaroiden 

ottamista, leikkien 

sotkemista, jonossa 

etuilemista 

 

Psyykkinen 

kiusaaminen: 
nimittelemistä, ilkeästä 

toisista puhumista, 

huutelemista toisille, 

kiristämistä, solvaamista, 

toisista selän takana 

puhumista, pilkkaamista, 

nauramista, vaatteiden ja 

lelujen arvostelmista, 

haukkumista, kiistelyä 

uhkailua, toiselle rumasti 

puhumista, alistamista, 

syrjimistä 

 

 

7.2.1 Onko lapsesi kertonut, että häntä kiusataan päiväkodissa? Jos on, niin millä 

tavalla häntä on kiusattu? 

 

Vanhemmilta kysyttäessä ovatko heidän lapsensa kertoneet kotona, että häntä kiusattaisiin 

päiväkodissa, sain määrällisesti alapuolella lueteltuja vastauksia (kts. taulukko 3). Katsoin 

tässä vastauksessa tarpeelliseksi tutkia kuinka moni vanhemmista kertoo lastansa 

kiusattavan, ei kiusattava tai joskus kiusattavan. Vastauksissa ilmeni, että 9/24 vanhemmista 

kertoi, että hänen lapsensa on kertonut joutuneensa kiusatuksi päiväkodissa, 14/24 

vanhemmista kertoi, että heidän lastaan ei ole kiusattu päiväkodissa. Vanhemmista 1/24 

lisäsi, että hänen lastaan ei kiusata päiväkodissa tällä hetkellä sekä 1/24 kertoi, että 

päiväkodin henkilökunta oli kertonut, että hänen lapsensa on joutunut kiusatuksi 

päiväkodissa. 

 

 

 

 



46 
 

 

Taulukko 3. Onko lapsesi kertonut, että häntä kiusataan päiväkodissa? 

 

Onko lapsesi kertonut, että häntä 

kiusataan päiväkodissa? 

Vanhempi 

 (vastanneita 

yhteensä 24) 

Kyllä on kertonut 9 

Ei ole kertonut 14 

Ei kiusata tällä hetkellä 1 

Päiväkodin henkilökunta on kertonut, 

että lastani kiusataan 

1 

 

 

Taulukko 4. Jos häntä on kiusattu niin millä tavalla? 

 

Jos häntä on kiusattu niin millä tavalla? 

Fyysinen kiusaaminen: lyömällä, puremalla, 

fyysisellä väkivallalla, kaatamalla 

hiekkaa/vettä päälle ulkona, tönimällä 

Psyykkinen kiusaaminen: haukkumalla, 

nimittelemällä, lällättämällä, väheksymällä, 

kiristämällä, vaatteille yms. nauramalla, 

määräilemällä hoitajien taholta 

Muu kiusaaminen: leluja ottamalla, leikkejä 

rikkomalla, ei oteta leikkiin mukaan 

 

Vanhemmat kertoivat, että heidän lapsiaan on kiusattu fyysisen, psyykkisen ja muun 

kiusaamisen keinoin. Nämä vastaukset löytyvät yllä olevasta taulukosta (kts. taulukko 4). 

Lapset olivat kertoneet vanhemmilleen, että heitä kiusataan päiväkodissa esimerkiksi 

puremalla, leikkejä rikkomalla ja lällättämällä. Vastauksissa ilmeni myös, että hoitajien 

määräily koettiin kiusaamisena. 

 

7.2.2 Millaisissa tilanteissa kiusaamista esiintyy? 

 

Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien vastauksista kävi ilmi (kts. taulukko 5), että 

kiusaamista esiintyy niin sisällä kuin ulkonakin. Siirtymä tilanteet toiminnoista toiseen tai 

paikasta toiseen mahdollistavat kiusaamisen. Myös se, että lapsi ei osaa sanallistaa 

tekemisiään altistaa kiusaamiselle samoin kuin se, että lapsella ei ole vielä vaadittavia taitoja 

toimia ryhmässä muiden lasten kanssa. Niin kutsutut vapaan leikin tilanteet ovat alttiita 

paikkoja kiusaamiselle. Vapaassa leikissä lapset koittavat itse jakaa rooleja ja paikkoja, aina 

se ei onnistu. Myös tilanteet, joissa lapsilla ei ole tarpeeksi tekemistä samoin kuin se, että 

aikuisella on liian monta lasta valvottavanaan. Tilanteiksi joissa kiusaamista esiintyi, 
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nimettiin myös sellaiset tilanteet, joissa lapsi haluaa pitää vain ”yhtä parasta kaveria” ja 

toisia lapsia ei haluta ottaa mukaan leikkeihin.  

Tämä tulos on yhtenevä Kirveen ja Stoor-Grennerin (Kirves & Stoor-Grenner, 2010b, s. 21) 

tutkimuksen tulosten kanssa. Josta myöskin ilmenee, että kiusaamista esiintyy 

pääsääntöisesti lasten niin sanotuissa vapaiden leikkien aikana sisällä taikka ulkona. Lapset 

kertoivat, että tilanteet tapahtuvat usein silloin kun aikuiset eivät näe taikka kun aikuisilla on 

kiire. Esille tuli myös, että kiusaamista tapahtuu myös nukkumatilanteissa ja lepotilanteissa 

vaikka aikuinen olisi läsnä. Kiusaamista voi olla vaikea huomata aikuisen läsnäolosta 

huolimatta. 

 

Taulukko 5. Millaisissa tilanteissa kiusaamista esiintyy? 

 

 

 

7.3 Miten kiusaamiseen puututaan henkilöstön ja vanhempien mielestä? 

 

Kysyttäessä kiusaamiseen puuttumisesta, päiväkotien henkilöstöltä keinojen määrä oli laaja, 

joka ilmenee alla olevasta taulukosta (kts. taulukko 6). Lastentarhanopettajat kertoivat 

puuttuvansa kiusaamiseen jäähypenkin avulla ja tarpeen vaatiessa he tarjosivat lapsille 

haasteita sekä jakoivat lapsia uusiin leikkeihin. Vastauksissaan he kertoivat myös 

puuttuvansa kiusaamiseen ryhmien välisellä yhteistyöllä ja hyvänä keinona he pitivät 

keskustelemista niin lasten kuin vanhempienkin kanssa. Lapsilta kuulumisten kyseleminen 

ja kertominen tuli myös esille vastauksissa. Vastauksissa mainittiin lasten kuunteleminen ja 

puhuminen heidän kanssaan niin kauan, että tilanne pääsee rauhoittumaan ja ratkeamaan. 

Anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen ovat lastentarhanopettajien mielestä tärkeitä. He 

Millaisissa tilanteissa 

kiusaamista tapahtuu? 

Kun lapsi ei osaa sanoittaa 
tekemisiään 

Kun lapsella ei ole vielä taitoja 
olla ryhmässä 

Kun halutaan pitää vain yhtä 
”hyvää kaveria”, toisia ei oteta 
leikkiin 

Ulkoilussa 

Leikkitilanteissa 

Siirtymätilanteissa 

Kun ei ole tarpeeksi tekemistä 
Liian monta lasta yhdellä 

aikuisella valvottavana 

Vapaassa leikissä, omaehtoisessa 
leikissä, jossa jaetaan rooleja 



48 
 

 

kertoivat myös havainnoivansa lapsia jatkuvasti, jolloin tilanteet on helppo katkaista heti ja 

kiusaamistilanteiden estäminenkin on mahdollista. Lastenhoitajat puolestaan puuttuivat 

kiusaamiseen anteeksi pyytämällä (kiusaaja pyytää anteeksi kiusatulta), sylissä pitämisellä, 

lohduttamalla ja kaikenlaiset tunteet hyväksymällä. Tilanteisiin välittömästi puuttumisen he 

mainitsivat, samoin kuin väliin menemisen, kieltämisen, lapsen siirtämisen toiseen leikkiin 

ja leikkien sopimisen ennakkoon. Keskustelemista lasten, vanhempien ja muiden 

työkavereiden kanssa lastenhoitajat pitivät myös hyvänä keinona. Lastenhoitajat mainitsivat 

myös jäähypenkin. 

 

”Siihen tulee puuttua heti kun kiusaamista näkee! Ja keskustella muiden 

päivähoidontyöntekijöiden kanssa keinoista miten se saadaan loppumaan ja jutella asiasta 

vanhempien kanssa. (lastenhoitaja) 

 

Kiusaamista on joskus hankala huomata ja joskus vanhemmilla saattaa olla käsitys että lasta 

kiusataan ja päiväkodissa taas ei nähdä tilannetta niin. Avoin keskustelu auttaa molemmin 

puolin.” (lastenhoitaja) 

 

Taulukko 6. Miten olet puuttunut kiusaamiseen? 

 

Miten olet puuttunut 

kiusaamiseen? 

  

Menemällä väliin, 

katkaisemalla tilanteen 

Anteeksi pyytäminen ja 

anteeksi antaminen 

Puuttumalla tilanteeseen 

välittömästi 

Kieltämällä 

 

Juttelemalla vanhempien 

kanssa 

Kyselemällä ja 

kertomalla, selvittänyt 

mistä tilanne johtuu, 

kuuntelemalla ja 

keskustelemalla niin 
kauan, että tilanne 

normalisoituu 

Keskustellut lapsen 

kanssa siitä mitä saa 

tehdä ja mitä ei, 

keskustelemalla siitä 

miten toisia kohdellaan 

Sylissä pitämällä, 

lohduttamalla, 

kaikenlaiset tunteet 

hyväksymällä 

Estämällä riitojen 

syntymisen ns. ”kuumat 

lapset” 

Jäähypenkillä Siirtämällä lapsen 

toiseen leikkiin 

Keskustelemalla lasten 

kanssa tapahtuneesta 

Tarjoamalla haasteita Havainnointi  

Ryhmien välisellä 

yhteistyöllä, aikuisten 

välinen yhteistyö 

Jakamalla leikkejä 

ennakkoon 
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7.3.1 Millaisia kiusaamiseen puuttumisen keinoja tutkimukseen osallistuneissa 

päiväkodeissa käytetään lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksen 

mukaan? 

 

Tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa oli käytössä monenlaisia keinoja kiusaamiseen 

puuttumisessa. Yleisesti käytössä olivat säännöt, lasten valvominen, jäähy, lasten jakaminen 

leikkeihin, keskusteleminen ja hyvä kommunikaatio. Lasten kuuntelemista pidettiin myös 

tärkeänä kiusaamiseen puuttumisen keinona kuten anteeksi pyytämistäkin. Esiin 

vastauksista nousi myös lähellä oleminen ja aito välittäminen lapsista. Tarkemmat 

vastaukset tulevat ilmi alla olevasta taulukosta. (kts. taulukko 7) 

 

 

Taulukko 7. Millaisia kiusaamiseen puuttumisen keinoja päiväkodissasi käytetään? 

 

Millaisia kiusaamiseen 

puuttumisen keinoja 

päiväkodissasi käytetään? 

 

Keskustelemista Menemällä heti väliin kun 

kiusaaminen huomataan 

Aikuinen jakaa lapsia 

leikkeihin, vuorottelua leikeissä 

Tarpeeksi leluja tarjolla 

Anteeksi pyytämistä Säännöillä 

Lähellä olemista, lohduttamista, 
aitoa välittämistä 

Kehoittamalla lapsia aina 
kertomaan kiusaamisesta 

aikuisille 

Harminpaikka, jäähypenkki Vanhempien kanssa 

keskustelemista 

Erottamista Aikuisten välisellä hyvällä 

kommunikaatiolla 

Keksimällä muuta tekemistä 

lapsille, siirtämällä ajatukset 

muuhun 

Lasten kuuntelemista 

Valvomista  
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7.3.2 Millä tavalla puutut päiväkodissa tapahtuneeseen kiusaamiseen, jota lapsesi on 

kohdannut? 

 

Taulukko 8. Millä tavalla itse olet puuttunut tähän kiusaamiseen? 

 

Millä tavalla itse olet puuttunut tähän 

kiusaamiseen? 

Kehottamalla lasta heti kertomaan tädeille, 

kotona 

En mitenkään, hankala puuttua kun itse ei 

ole paikalla 

Kysynyt lapselta onko häntä kiusattu ja 

keskustelemalla tapahtuneesta lapsen 
kanssa 

Kysynyt henkilökunnalta miten lapsen 

päivä on mennyt 

Selvittämällä oikean ja väärän lapselle, 

rehellisyyden merkitys 

Ottamalla yhteyttä päiväkotiin 

Asiasta keskustelemalla Vasu 

keskustelussa 

Vanhempainillassa keskustellut tilanteessa 

mukana olleen lapsen vanhempien kanssa 

Torumalla ja kieltämällä ”noin ei saa 

tehdä” 

Lohduttamalla 

 

Kun vanhemmilta kysyttiin kuinka he ovat puuttuneet kiusaamiseen, joka heidän lapsensa 

puheiden mukaan on tapahtunut päiväkodissa. Vastauksista ilmeni esimerkiksi, että 

vanhemmat keskustelevat tapauksista henkilökunnan kanssa Vasu keskusteluissa, 

vanhempainilloissa muiden vanhempien kanssa, sekä tietysti lasten kanssa. Vanhemmat 

kertoivat myös kehottaneensa lastaan kertomaan kiusaamisesta aikuisille päiväkodissa ja 

kotona. Vanhemmat kyselivät myös lapseltaan oliko häntä kiusattu päiväkodissa ja myöskin 

päivänkuulumisten kyseleminen päiväkodin henkilökunnalta mainittiin. Toruminen, 

kieltäminen ja lohduttaminen mainittiin myös ja vanhemmat puhuivat lastensa kanssa 

kiusaamisesta. Jotkut vanhemmat eivät puutu asiaan millään tavalla ja osa koki sen 

hankalaksi kun ei ole ollut paikalla kiusaamisen tapahtuma hetkellä. Vanhemmat myös 

selvittivät lapsilleen oikean ja väärän eron ja korostivat rehellisyyttä. (kts. taulukko 8) 

”Nopea asiallinen puuttuminen. Uskominen lapseen mitä puhuu. Vanhempien ja päiväkodin 

kanssa keskustelu, lapsien kanssa keskustelu ja nolla toleranssi syrjimiseen tai mihinkään 

epäarvoiseen käytökseen.” (vanhempi) 
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”Mielestäni kiusaamiseen pitää heti puuttua. Kiusatun tulee uskaltaa kertoa aikuiselle, jos 

hän tuntee tulevansa kohdelluksi väärin. Yleensä myös hoitajat, opettajat tai vanhemmat 

myös huomaavat, jos lasta aletaan kiusata.” (vanhempi) 

 

7.3.3 Vanhempien käsityksiä siitä miten päiväkodin henkilökunta kiusaamiseen 

puuttuu? 

 

Vanhemmat kertoivat päiväkodin puuttuvan kiusaamiseen seuraavanlaisin keinoin niin kuin 

alla oleva taulukko kertoo (kts. taulukko 9). Aikuiset pyrkivät huomaamaan ja puuttumaan 

kiusaamiseen herkästi seuraamalla leikkitilanteita, he käyttävät jäähypaikkaa. Päiväkodin 

henkilöstö pyrkii olemaan oikeudenmukaisia ja he pyrkivät ennaltaehkäisevään työhön niin, 

että kaikki lapsista otetaan mukaan leikkiin. Anteeksi pyytäminen on yksi puuttumisen keino 

sekä keskusteleminen asiasta lasten kanssa. Henkilöstö kertoo vanhemmille päivän 

tapahtumista, jonka avulla kiusaamiseen voidaan myös puuttua. 

 

”Kiusaaminen on varmasti jokapäiväistä, mutta uskon että tänä päivänä siihen puututaan 

ja hyvin alkuvaiheessa.” (vanhempi) 

 

Taulukko 9. Millä tavalla päiväkoti on puuttunut tähän kiusaamiseen? 

 

Millä tavalla päiväkoti on puuttunut 

tähän kiusaamiseen? 

Aikuiset pyrkivät huomaamaan ja 

puuttumaan kiusaamiseen herkästi, 
seurailemalla tilanteita 

Jäähypaikalla 

Pyrkimällä olemaan oikeuden mukaisia 

Ennaltaehkäisevästi ( kaikki otetaan mukaan 

leikkiin) 

Anteeksi pyytäminen 

Keskustelemalla lasten kanssa 

Ei mitenkään kun vanhempi ei ole vielä 

kertonut lapsensa kiusaamisesta 

Päiväkoti kertoo vanhemmille päivän 

tapahtumista 
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7.4 Miten kiusaamista ehkäistään henkilöstön ja vanhempien mielestä? 

 

Kun lastentarhanopettajilta ja lastenhoitajilta kysyttiin miten heidän päiväkodissaan 

ehkäistään kiusaamista, mainitsivat he monenlaisia keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi. 

Esimerkiksi juttelemista erilaisuudesta lasten kanssa käytettiin eräänä keinona kuin myös 

lasten leikkien seuraamista. Omahoitaja ryhmien koettiin olevan keino kiusaamisen 

ehkäisemiseksi. Lasten tukeminen heidän vuorovaikutussuhteissaan toisten lasten kanssa ja 

että tutustetaan lapsia toimimaan yhdessä, ehkäisee kiusaamista vastausten mukaan. Myös 

lasten jakamista leikkeihin ja huolen pitäminen siitä, että kaikilla on tekemistä pidettiin 

vastaukissa keinona ehkäistä kiusaamista. Tärkeäksi välineeksi nimettiin myös yhteiset 

säännöt ja toimintatavat. Esille nousi myös turvallinen, lämmin ja avoin ilmapiiri 

henkilökunnan, lasten ja vanhempien välillä. Tarkemmin keinot tulevat esille alla olevasta 

taulukosta (kts. taulukko 10). 

 

Taulukko 10. Miten päiväkodissasi ehkäistään kiusaamista? 

 

Miten päiväkodissasi ehkäistään 

kiusaamista? 

 

Juttelemalla, puhumalla erilaisuudesta Omahoitaja ryhmät 

Huolehtimalla, että kaikilla lapsilla on 
tekemistä ja kaikki lapset otetaan 
mukaan leikkiin, jakamalla lapsia 
leikkeihin 

Tukemalla lasten välistä 
vuorovaikutusta, tuetaan ja 
tutustetaan lapsia toimimaan yhdessä 

Sopupassi Yhteisillä säännöillä ja 
toimintatavoilla 

Seuraamalla, valvomalla, ohjaamalla Tiivis yhteistyö työntekijöiden 
kesken, turvallisuus 

Jakamalla lapsia leikkeihin sopivissa 
porukoissa 

Tarpeellisella määrällä henkilökuntaa 

Hyvällä kasvatuskumppanuudella Puuttumalla tilanteisiin heti, 
varhaisella puuttumisella 

Turvallisella, lämpimällä ja avoimella 
ilmapiirillä henkilökunnan, lasten ja 
vanhempien välillä 

Kohdellaan kaikkia hyvin ja 
kunnioittavasti, ei leimata ketään 
kiusaajaksi 

 

”Olemme aikuiset mallina lapsille miten kohtaamme muita aikuisia ja lapsia jokaisessa 

tilanteessa. Rakkaus ja rajat luovat selkeän toimintaympäristön, 2v:lle ja 6v:lle on samat 

säännöt mutta eri tavalla toteutettuna. Kuusi vuotiaalta odotetaan pysyvää hyvän tavan 

hallintaa, kaksi vuotias vasta harjoittelee monia taitoja, mutta molemmilta odotetaan hyvää 

käytöstä esim.” (lastentarhanopettaja) 
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”Aikuinen on avain asemassa. Yleensä kiusaaminen voi johtua heikosta itsetunnosta tai 

toinen äärimmäisyys on nykyään ”korokkeelle asetetut lapset”, jotka luulevat olevansa 

parempia kuin toiset. Heitä eivät koske samat säännöt kuin ns. tavallisia. Pienten lasten 

keskuudessa ei onneksi ole paljon kiusaamista, mutta mitä tapahtuu kouluissa. Tässäpä olisi 

varhaiskasvatukselle tekemistä, jotta saataisiin se estettyä ja osattaisiin oikealla tavalla 

ohjata jo päiväkodissa lapsia oikein. Ja kyllä koulun puolella pitäisi samaa jatkaa.” 

(lastenhoitaja) 

 

”Kiusaaminen on mielestäni normaali reaktio, jos ei ole selvät säännöt eikä toiminnassa 

selkeyttä. Johdonmukaisuus, oikeudenmukaisuus ja joustavuus -> lapsilähtöisyys auttavat 

ehkäisemään kiusaamista. Aikuisten hyvä yhteistyö tärkeä työkalu.” (lastentarhanopettaja) 

 

7.4.1 Tiedätkö onko päiväkodissasi taikka lapsesi päiväkodissa kirjallista 

kiusaamisen puuttumisen ja ehkäisemisen suunnitelmaa? 

 

Kun lastentarhanopettajilta, lastenhoitajilta ja vanhemmilta kysyttiin tietävätkö he, onko 

päiväkodeilla olemassa kirjallista kiusaamisen ehkäisemisen ja siihen puuttumisen 

suunnitelmaa sain neljänlaisia vastauksia: päiväkodilla on suunnitelma, päiväkodilla ei ole 

suunnitelmaa, en tiedä onko päiväkodilla suunnitelmaa ja ei ole vielä suunnitelmaa mutta se 

on suunnitteilla. Alla olevasta taulukosta (kts. taulukko 11.) käy ilmi miten vastaukset 

jakautuivat. 

 

Taulukko 11. Tiedätkö onko päiväkodissasi tai lapsesi päiväkodissa kirjallista 

kiusaamisen ehkäisemisen ja siihen puuttumisen suunnitelmaa? 

 

Onko suunnitelmaa Lastentarhanopettaja 

(vastanneita yhteensä 

7) 

Lastenhoitaja 

 (vastanneita 

yhteensä 11) 

Vanhempi  

(vastanneita 

yhteensä 24) 

On suunnitelma 2 2 3 

Ei ole suunnitelmaa  1 2 

En tiedä onko 

suunnitelmaa 

4 6 20 

Ei ole vielä 

suunnitelmaa mutta 
se on suunnitteilla 

1 1 1 
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”Kiusaaminen on iso ongelma joka alkaa jo pk-ikäisenä, lapsille olisi hyvä havainnollistaa 

kuvin yms. avulla, mitä kiusaaminen on, hyvä idea on juurikin tuo kirjallinen suunnitelma.” 

(lastenhoitaja) 

7.4.2 Onko päiväkodista tullut tietoa kiusaamisesta (suullista tai kirjallista) kotiin? 

 

Kyselylomakkeessa kysyttiin vanhemmilta ovatko he saaneet kirjallista taikka suullista 

tietoa kiusaamisesta päiväkodista. Kuten alla olevasta taulukosta selviää vanhemmat 

kertoivat saaneensa tietoa kiusaamisesta päiväkodista ja osa taas kertoi saneensa sitä jonkin 

verran lapsilta. Suurin osa vanhemmista kertoi, että tietoa kiusaamisesta ei ole päiväkodista 

tullut ja osa vanhemmista kertoi keskustelleensa aiheesta päiväkodin henkilökunnan kanssa 

(kts. taulukko 12). 

 

Taulukko 12. Onko päiväkodista tullut tietoa kiusaamisesta? 

 

Onko päiväkodista tullut tietoa 

kiusaamisesta? 

Vanhempi 

 (vastanneita 

yhteensä 24) 

Kyllä on tullut 2 

Ei ole tullut 13 

Aiheesta on keskusteltu 

(tiedottaminen tapahtumista 

päiväkodin puolelta) 

3 

Jonkun verran on tullut tietoa 4 
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8. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 
Tässä kappaleessa käsittelen tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Mikä tekee omasta 

tutkimuksestani luotettavan ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. 

Soinisen (1995, s. 122) mukaan tutkimuksen luotettavuutta on aina vaikea arvioida. 

Varsinkin laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on hankala arvioida, sillä siihen ei ole 

olemassa yksiselitteisiä ohjeita. Laadullisessa tutkimuksessa tärkeiksi asioiksi nousevat 

kokonaisuus ja tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

tärkeimpänä tutkimusvälineenä ja luotettavuuden mittarina voidaan pitää tutkijaa itseään.      

(Eskola & Suoranta, 2001, s. 210; Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 135.) Kvalitatiivisen 

tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella useammalta kannalta, uskottavuuden, 

siirrettävyyden, varmuuden ja vahvistuvuuden näkökulmista. Tarkasteltaessa uskottavuutta, 

tarkastelun kohteena ovat tutkijan ja tutkittavien käsitykset ja se, että vastaavatko nämä 

toisiaan.  Eskolan ja Suorannan mukaan (2001, s. 212) tutkimuksen varmuutta voidaan 

parantaa ottamalla huomioon tutkijan ennakko-oletuksia. Vastaavien aikaisemmin tehtyjen 

tutkimusten avulla voidaan saada vahvistuvuutta tutkimuksessa tehdyille tulkinnoille. 

Eskolan ja Suorannan mukaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin lähtökohtina ovat 

perusteltavuus ja totuudenmukaisuus. (Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 135 -138.) Pyrin tässä 

omassa tutkimuksessani vahvistamaan oman tutkimukseni tulokset aikaisemmilla 

tutkimuksilla ja teoriatiedolla. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on mahdollista tarkastella myös validiteetin ja 

reliabiliteetin kautta. Validiteetti jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Sisäistä 

validiteettia kuvaavat tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyiden yhteys. 

Ulkoinen validiteetti kuvaa puolestaan tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten suhdetta 

tutkimuksen aineistoon. Tutkimuskohde kuvataan aina samanlaisena kuin se 

todellisuudessakin on ja tutkimushavainnot ovat ulkoisesti valideja. (Eskola & Suoranta, 

2001, s. 213.) Tässä tutkimuksessa olen kuvannut tutkimusjoukon ja tutkimuksen kulun 

mahdollisimman tarkasti niin kuin se todellisuudessa oli. Tämä lisää tutkimuksen 

luotettavuutta.  

Analyysin arvioitavuus tarkoittaa, että lukija kykenee seuraamaan tutkijan päättelyä, jossa 

hänelle annetaan edellytykset hyväksyä tutkijan tulkinnat tai riitauttaa ne. Analyysin 

toistettavuus tarkoittaa, että luokittelu- ja tulkintasäännöt on esitetty niin yksiselitteisesti, 
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että toinen tutkija niitä soveltamalla päätyy samoihin tuloksiin.  On hyödyllistä erottaa kolme 

tapaa vähentää kvalitatiivisen analyysin vaikutelmanvaraisuutta ja parantaa sen 

arvioitavuutta ja toistettavuutta: aineiston luettelointi, tulkintaoperaatioiden pilkkominen 

vaiheisiin ja ratkaisusääntöjen nimenomaistaminen. (Mäkelä, 1990, s. 53 -54.) 

Mäkelän (1990, s. 52) mukaan tutkimuksen tulee pyrkiä siihen, että se tuo esille tutkittavien 

käsityksiä ja heidän maailmaansa niin hyvin kuin on mahdollista. Tässä täytyy kuitenkin 

muistaa ja tiedostaa, että tutkija vaikuttaa saatavaan tietoon jo keruuvaiheessa ja että kyse 

on tutkijan tulkinnoista, hänen käsitteistään, johon tutkittavien käsityksiä yritetään sovittaa. 

Tutkijan tulee dokumentoida tarkasti, miten hän on päätynyt luokittelemaan ja kuvaamaan 

tutkittavien maailmaa juuri niin kuin on tehnyt sen. Tutkijan on pystyttävä uskottavasti 

perustelemaan menetelmänsä ja valintansa. Tästä kaikesta huolimatta toinen tutkija voi 

päätyä toisenlaisiin tuloksiin. Luotettavuudessa on kyse myös siitä, miten tutkija on 

analysoinut aineistoaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 189.) Olen kuvannut aineiston 

analyysiprosessin mahdollisimman tarkasti ja laittanut liitteisiin esimerkit luokittelun aikana 

syntyneistä word taulukoista ja käsitekartoista (kts. liitteet 4 ja viisi). 

Tutkijan eettiset valinnat ja ratkaisut liitetään myös tutkimuksen luotettavuuteen ja 

uskottavuuteen olennaisena osana. Grönfors (1982, s. 188 - 189) mukaan osana tutkimuksen 

etiikkaa on myös tutkimusmoraali. Hänen mukaansa eettiset kysymykset ovat aina tutkija 

kohtaisia ja niiden ratkaisemiseksi ei ole olemassa sääntöjä taikka yksiselitteisiä ohjeita. 

Näin ollen tutkija on vastuussa tutkimuksestaan tieteelle, kanssaihmisille sekä 

tutkimuskohteille. Tutkimusta ja sen eettisyyttä voidaan tarkastella ihmisarvon 

kunnioittamisen pohjalta. Sitä voidaan tarkastella joko seuraamuseettisesti taikka 

velvollisuuseettisesti. Seuraamuseettisesti tarkasteltuna teon sallivuus riippuu seurauksista 

ja velvollisuuseettisesti teon oikeudellisuuden tai vääryyden voi selvittää seurauksista 

välittämättä. (Eskola & Suoranta, 2001, s. 56.) 

Kvalitatiivisen aineiston sopivan koon määräytymiseen on muutamia kokeiltuja sääntöjä. 

Ensiksi voidaan ajatella, että aineistoa on tarpeeksi kun uudet tapaukset eivät anna tutkijalle 

enää minkäänlaista uutta tietoa tutkimusongelmiin. Aineiston saturaatiota ei kuitenkaan 

pysty saavuttamaan, ellei tutkija tiedä mitä hän aineistostaan hakee. Aina tutkija ei osaa 

määrittää ennalta saturaatio pistettä vaan silloin sitä tarkkaillaan koko tutkimuksen ajan. 

(Eskola & Suoranta, 1998, s. 62 - 64.) Koen, että tutkimukseni aineisto on tarpeeksi suuri, 

sillä analyysi vaiheessa huomasin sen, että se alkoi toistaa itseään, eikä tuonut minulle enää 
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uutta tietoa eli aineistoni kyllääntyi. Aineiston arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että kuka 

tahansa lukijoista kykenee seuraamaan tutkijan tekemiä päätelmiä ja lukija saa edellytykset 

hyväksyä tutkijan tulkinnan taikka sitten riitauttaa sen. Analyysin toistettavuudella 

tarkoitetaan sitä, että tutkija on esittänyt luokittelu- ja tulkintasäännöt niin yksiselitteisesti, 

että toinenkin tutkija niitä käyttämällä voi päätyä samoihin tuloksiin. (Mäkelä, 1990, 53.) 

Ahosen (1996, s. 131) mukaan tutkija on aina itse mukana tutkimuksen tekemisessä 

teoreettisella perehtyneisyydellään ja tämän vuoksi laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei 

voida tarkistaa tutkimusta toistamalla.  

Tästä tutkimuksen etenemisestä ja analyysin kulusta olen pyrkinyt antamaan 

mahdollisimman tarkan selostuksen, jotta lukija saisi selvän kuvan siitä, mihin julkituodut 

tutkimustulokset pohjautuvat. Samoin kuin olen esittänyt tutkimusjoukon ja sen valinnan 

niin kuin se tapahtui. Analyysin tekoon olen pyrkinyt uppoutumaan parhaan mahdollisen 

kykyni mukaan, sillä tunnollisuudella ja huolellisuudella, joka minusta tutkijana on löytynyt. 

Pitkäaikainen kokemukseni lastentarhanopettajan työstä päiväkodissa on auttanut minua 

tavoittamaan tutkittavan ilmiön olemusta. Lastentarhanopettajana minulla on 

tutkimushenkilöideni kanssa aiemmassa työhistoriassani muodostuneita käsityksiä 

tutkittavista asioista, joiden avulla kohtaamani asiat eivät näyttäydy minulle tutkijana 

kokonaan uusina ja jotka helpottavat tutkimustulosten ymmärtämistä. (Eskola & Suoranta, 

1998, s. 45.)  

 

 

 

9. TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO JA 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Seuraavassa kappaleessa olen koonnut yhteenvetoa tutkimustuloksista ja pyrin vastaamaan 

tiivistetysti tutkimusongelmiin. 

Lastentarhanopettajilta ja lastenhoitajilta kysyttäessä mitä kiusaaminen on, ilmeni 

vastauksissa kiusaamisen olevan fyysistä ja henkistä. Ilmi tuli myös sen olevan tahallista, 

jatkuvaa ja toistuvaa. Kiusaamistapoja tuli esille useanlaisia, esimerkiksi lyömistä, 

tönimistä, haukkumista, lällättämistä, leikkien rikkomista, leikin ulkopuolelle jättämistä 
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sekä pilkkaamista. Vastaukset antoivat kattavan kuvan minulle tutkijana siitä, että 

päiväkodin henkilöstö on tietoinen siitä mitä kiusaaminen on. Lastentarhanopettajien ja 

lastenhoitajien vastaukset olivat hyvin samanlaisia keskenään, lastenhoitajat nimesivät 

hieman enemmän kiusaamisen eri muotoja kuin lastentarhanopettajat. 

Laura Repo (2013, s. 74) nimeää kiusaamisen muodoiksi fyysisen kiusaamisen, psyykkisen 

ja sanallisen kiusaamisen (kts. kuvio 2), josta kiusaamisen muodot käyvät ilmi 

yksityiskohtaisemmin. Näitä samoja piirteitä tuli esille myös tämän tutkimuksen 

vastauksissa joten vastaukset olivat samansuuntaisia. 

Päiväkodin henkilöstö kertoi havainneensa kiusaamista päiväkodissaan jonkin verran, silloin 

tällöin tai ei ollenkaan. Näissä vastauksissa oli hajontaa ja se osoittaa mielestäni sen, miten 

jokainen ajattelee mikä on kiusaamista ja mikä esimerkiksi vain kiusantekoa. Jos 

kiusaamista oli havaittu, sen nimettiin esimerkiksi olevan potkimista, toisten vaatteiden 

taikka ulkonäköseikkojen arvostelemista, syrjimistä, alistamista, toisten leikkien sotkemista 

ja jonossa etuilemista. 

Päiväkodin henkilöstö kertoi puuttuneensa kiusaamiseen esimerkiksi ”pysäyttämällä 

tilanteen”, jäähyllä, tilanteisiin välittömästi puuttumalla, leikkien sopimisella ennakkoon ja 

keskustelemalla kiusaamisesta lasten kanssa. Puuttumisen keinoja henkilöstöllä oli 

vastausten mukaan monenlaisia mutta puututaanko tilanteisiin tarpeeksi nopeasti ja 

jämäkästi.  

Henkilöstön vastausten perusteella kiusaamista ehkäistään omahoitajaryhmillä, 

erilaisuudesta puhumalla, aikuisen valvonnalla ja ohjauksella, lasten vuorovaikutustaitoja 

tukemalla, tiiviillä yhteistyöllä henkilökunnan kesken, yhteisillä pelisäännöillä, sopupassin 

avulla, hyvällä kasvatuskumppanuudella sekä avoimella ja lämpimällä ilmapiirillä. 

Kiusaamista pyritään siis vastausten mukaan ehkäisemään monin erilaisin keinoin. Keinojen 

tehokkuus ei näy näissä tutkimuksen tuloksissa muuten kuin siinä kuinka paljon 

henkilökunta kiusaamista päiväkodissaan huomaa, joten näillä asioilla on siis yhteys 

toisiinsa. 

Varhaiskasvatuksessa kiusaamisen ehkäiseminen tarkoittaa lapsiryhmän toimintaan 

vaikuttamista, turvallisen ryhmän luomista sekä lasten vuorovaikutustaitojen vahvistamista. 

Tärkeää on myös ymmärtää, että kiusaamisilmiön syntymiseen ja olemassaoloon vaikuttavat 

yhteiskunnan moraali ja arvot. Kiusaamisen ehkäisemisen kannalta on myös tärkeää, että se 

aloitetaan hyvissä ajoin, eikä jäädä odottamaan että siitä tulee systemaattista toimintaa. 
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Aikuisten toiminta ja valinnat voivat myös mahdollistaa kiusaamistilanteiden syntymisen ja 

ylläpitää kiusaamistilanteiden jatkumista joten heidän vastuullaan on kiusaamistilanteissa 

niihin puuttuminen sekä ennaltaehkäiseminen. Päivähoitoyksiköiden tulisi itse ratkaista 

mitkä keinot ovat parhaita kulloiseenkin tilanteeseen. Kiusaamisen ehkäiseminen tulisi olla 

osa arjen pedagogiikkaa.  (Kirves & Stoor- Grenner, 2011, s. 10 - 11.) 

Vanhemmat kertoivat vastauksissaan kiusaamisen olevan tahallista ja toistuvaa sekä 

väkivaltaista vallan väärinkäyttöä. Kiusaamisen tapoja vanhemmat nimesivät useita ja niitä 

olivat esimerkiksi leikkien sotkeminen, pahan tekeminen toiselle, syrjimistä, haukkumista, 

halveksumista ulkonäöstä, puheesta taikka osaamattomuudesta, puremista, toiseen käsiksi 

käymistä, aggressiivista käyttäytymistä sekä potkimista. Vanhempien vastaukset olivat 

monipuolisia ja osoittivat vanhempien olevan hyvin tietoisia siitä, mitä kiusaaminen on.  

Niin kuin Höistad (2003, s. 79 - 80) kirjoittaa, että kiusaaminen on toistuvaa ja pidempi 

aikaista tietoista kielteistä käytöstä yhtä tai useampaa henkilöä kohtaan tai joukon 

ulkopuolelle sulkemista. 

Kun vanhemmilta kysyttiin onko heidän lastaan kiusattu päiväkodissa,  kertoi yli puolet ettei 

hänen lastaan ole kiusattu ja alle puolet, että hänen lastaan on kiusattu päiväkodissa. 

Muutamia mainintoja tuli, että ei kiusata tällä hetkellä taikka että harvoin on kertonut 

joutuneensa kiusatuksi. Nämä vastaukset näyttävät sen, että kiusaamista esiintyy myös 

päiväkoti-ikäisten lasten keskuudessa. Jos lasta oli kiusattu päiväkodissa niin, kiusaamisen 

tavaksi vanhemmat nimesivät esimerkiksi lelujen ottamisen toiselta, leikin ulkopuolelle 

jättämisen, lyömisen, puremisen, lällättämisen ja kiristämisen. Nämä vastaukset ovat hyvin 

samansuuntaisia mitä kiusaaminen on vastausten kanssa. 

Vanhemmat kertoivat puuttuneensa tähän kiusaamiseen kehottamalla lastaan kertomaan 

aikuiselle heti jos häntä kiusataan ja kyselemällä lapseltaan päivän kuulumisia ja, että onko 

lasta mahdollisesti kiusattu. Osa vanhemmista kertoi myös, että päiväkodissa tapahtuvaan 

kiusaamiseen on itse hankala puuttua kun ei ole paikalla sillä hetkellä. Myös lapsen VASU 

keskustelussa kiusaaminen on otettu puheeksi samoin kun vanhempainillassa on keskusteltu 

kiusaamisesta toisen vanhemman kanssa, jonka lapsi on ollut osallisena 

kiusaamistilanteessa. Jos kiusaamista esiintyy, yhtenä keinona on päiväkotiin yhteyden 

ottaminen. Vastaukset osoittivat, että vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsensa kuulumisesta 

ja ovat valmiita puuttumaan tilanteisiin, jotka eivät ole heidän lapselleen hyväksi. 

Vanhempien ja päiväkodin välinen yhteistyö on tärkeää lapsen parhaaksi. 
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10.  POHDINTA 

 
Työurani aikana olen huomannut ja havainnut jokaisessa lapsiryhmässä jonkin asteista 

kiusaamista. Kokemuksieni mukaan siihen puuttuminen on ollut puutteellista ja liian hidasta. 

Tämän tutkimuksen avulla halusin vahvistusta omille ennakko oletuksilleni ja ajatuksilleni 

siitä mitä kiusaaminen on ja että sitä todella esiintyy jo pientenkin lasten keskuudessa. 

Halusin myös nähdä tulosten avulla millaiseksi päiväkodin henkilökunta käsittää 

kiusaamisen ja millä tavalla he ehkäisevät ja puuttuvat siihen. Vastaukset olivat hyvin 

samansuuntaisia omien ajatuksieni kanssa. Kiusaamista esiintyy jo pientenkin lasten 

keskuudessa, kiusaaminen on hyvin moniuloitteinen prosessi ja sitä on hyvin monen 

muotoista. Tulokset näyttivät, että päiväkotien työntekijät tunnistivat paljon kiusaamiseen 

puuttumisen ja ehkäisemisen keinoja. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös kartoittaa lasten 

vanhempien käsityksiä kiusaamisesta, siitä ovatko lapset kertoneet kotona tulleensa 

kiusatuksi ja jos ovat niin millä tavalla. Lasten vanhemmat osasivat nimetä hyvinkin 

tarkkaan mitä kiusaaminen heidän mielestään on. Vanhemmat mielsivät kiusaamisen 

fyysiseksi ja psyykkiseksi kiusaamiseksi ja myös usein jatkuvaksi haitanteoksi. Useat 

vanhemmista kertoivat lapsensa tulleen kiusatuksi. Kiusaaminen oli haukkumista, tönimistä, 

leikkien rikkomista, ulkona hiekan tai veden päälle kaatamista. Vanhemmat pyrkivät 

puuttumaan kiusaamiseen omilla mahdollisilla keinoillaan. Tässä vaiheessa tulee esille 

päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö ja sen tärkeys. 

Faktana voidaan kuitenkin pitää sitä, että kiusaamista esiintyy ja sitä on valitettavasti ihan 

joka paikassa tänä päivänä. Kaikilla meillä on varmasti jonkinlainen kokemus kiusaamisesta. 

Kiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäiseminen tulisi olla meidän kaikkien yhteinen vastuu 

ja päämäärä. 

Tutkimusta tehdessäni mietin useasti omaa työuraani taaksepäin. Olenko itse tunnistanut 

kiusaamisen ja sen eri muodot parhaalla mahdollisella tavalla? Olenko puuttunut 

kiusaamiseen tarpeeksi ripeästi ja tiukasti? Kohtasin aika usein kiusaamista 

työskennellessäni päiväkodissa ja esikoulussa. Puutuin kiusaamiseen välittömästi ja koen 

yrittäneeni parhaani mukaan myös estää sen syntymistä. Usein käytettiin kiusaamisen 

ehkäisyssä sitä, että aikuinen jakaa lapsia leikkeihin välttääkseen hankalia tilanteita. Tämä 

tuli esille myös henkilökunnan vastauksissa. Kiusaamisen ehkäisemiseen ja puuttumiseen 

tulisi panostaa vielä enemmän päiväkodeissa. Tärkein askel olisi saada koulutusta 

kiusaamisen huomaamiseen, sen ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen. Valtakunnallisella 
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tasolla tärkeintä olisi saada nämä asiat myös uuteen varhaiskasvatuslakiin, jossa 

vaadittaisiin, että jokaisella päiväkodilla tulisi olla kiusaamiseen puuttumisen ja 

ehkäisemisen suunnitelma. 

Mielestäni onnistuin työn tekemisessä mukavasti. Kohtasin matkalla haasteita mutta selvisin 

niistä kaikista itsekseni tai toisten avulla. Tieteellinen kirjoittaminen oli minulle haaste ja 

itseni voittamisen paikka. Tämän tutkimuksen tekeminen oli haastavaa ja mielenkiintoista. 

Sain paljon uutta ja arvokasta tietoa kiusaamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Teoria tieto 

auttoi minua ymmärtämään, että kiusaamisella on aina pitempiaikaisia vaikutuksia ja niiden 

takia siihen puuttuminen ja sen ehkäiseminen ovat ensiarvoisen tärkeää. Tutkimus antoi 

minulle eväitä tulevaa työuraani ajatellen. Tutkimusosion tekeminen oli minulle uutta ja sen 

vuoksi useassa kohdassa hyvin haastavaa mutta sekin antoi paljon teoriatietoa tulevaisuutta 

varten. 

Aihe on ajankohtainen Suomessa. Vasta on alettu heräämään ajatukseen, että kiusaamista 

todella esiintyy jo päiväkodeissakin pienten lasten keskuudessa. On alettu miettiä miten 

voitaisiin välttyä ja estää kiusaamisen tuomat tulevaisuuden ongelmat lapselle. 

Kiusaamiseen puuttuminen ja sen ennaltaehkäiseminen ovat erityisen tärkeitä ja avain- 

asemassa olevia asioita. Kiusaamista ja siihen liittyviä asioita on tutkittu päiväkoti-ikäisten 

lasten näkökulmasta Suomessa vielä hyvin vähän. Suomessa Laura Repo on uraauurtava 

tutkija, joka aihetta on tutkinut. Repo on julkaissut oman kirjan kiusaamisesta ja ollut 

mukana MLL:n tekemissä tutkimuksissa ja niiden raportoinnissa. Repo toimii myös 

kouluttajana, kiusaamiseen liittyen. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia aihetta laajemmin ja erityisesti lasten näkökulmasta 

niin, että heitäkin kuultaisiin. Selvitettäisiin miten eri-ikäiset lapset kokevat kiusaamisen, 

mitä se on ja miltä se tuntuu.  Tällaiset tutkimukset rajoittuvat tänä päivänä lähinnä esikoulu 

ikäisiin lapsiin mutta mielenkiintoista olisi tutkia pienempiäkin lapsia. 

 

 

 

 

 



62 
 

 

LÄHTEET 

 

Aaltonen, M., Ojanen, T., Siven, T., Vihunen, R., & Vilen, M. (1999).  Lapsen Aika. Juva: 

WSOY. 

 

Aaltola, J. & Valli, R. (toim.). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia Aloittelevalle 

tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 

 

Ahonen, S. (1996). Fenomenografinen tutkimus. Teoksessa Syrjälä, L., Ahonen, S., 

Syrjäläinen, E. & Saari, S. (toim.) Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: 

Kirjayhtymä. 

 

Alsaker, F. & Nägle, C. (2008). Bullying in kindergarten and prevention. Teoksessa 

Pepler,D. & Graig, W. 2008. Understanding and addressing bullying: an international 

perspective. First published by Authorhouse. 

 

Alsaker, F. (2012). Bullying in Kindergarten. 

http://www.educcation.com/print/kindergarten-bullying/ otettu 26.8.2013. 

 

Cantell, H. (2010). Ratkaiseva vuorovaikutus. Kasvatuksellisia kohtauksia lasten kanssa. 

Juva: PS-Kustannus. WS Bookwell Oy. 

 

Cacciatore, R. (2007). Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Opetushallitus. 

Vammalan Kirjapaino Oy. 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. (2010). Haettu 1.2.2013 osoitteesta 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuun. 

 

http://www.educcation.com/print/kindergarten-bullying/
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuun


63 
 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998, 2001). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Furman, B. (2003). Muksuoppi – Ratkaisun avaimet lasten ongelmiin. Keuruu: Otavan 

Kirjapaino Oy. 

 

Gellin, M. (2007). Vertaissovittelumenetelmä vertaissovittelijoina ja osapuolina olleiden 

oppilaiden kokemana. Artikkeli vertaissovittelutoiminnan seurantakyselyjen tuloksista. 

Suomen sovittelufoorumi ry. 

 

Gellin, M., Saarinen, E. & Väisänen, H. (2010). VERSO vertaissovittelu henkilökunnan 

opas. Suomen sovittelufoorumi ry. 

 

Gillies-Rezo,S & Bosacki, S. Invisible Bruises: kindergarther’s of bullying. International 

Journal of Children’s spirituality. Vol.8, No.2. August 2003. 

 

Gerswell, J. W. (2013). Quolitative inguiry and research design. Thousand Oaks,   

California:SAGE Publication, Inc. 

 

Gröhn, T. & Jussila, J. (1993). Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimuksessa. 

Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Grönfors, M. (1982). Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Juva: Wsoy. 

 

Hamarus, P. (2009). Koulukiusaaminen. Huomaa, Puutu, Ehkäise. Hämeenlinna: Kariston 

Kirjapaino Oy. 

 



64 
 

 

Hamarus, P. (2012). Haukku haavan tekee. Puututaan yhdessä kiusaamiseen. Juva: 

Bookwell Oy. PS-Kustannus. 

 

Harjunkoski, S-M. & Harjunkoski, R. (1997). Kiusanhenki lapsen kengissä. 

Koulukiusaaminen – haaste kasvattajalle. Juva: WSOY-Kirjapainoyksikkö. 

 

Hirsjärvi, S., & Hurme, H. (1984). Merkityksen ongelma haastattelututkimuksessa.  

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Hirsjärvi & Hurme. (2000). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 

Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2001). Tutki ja kirjoita. Vantaa: Tummavuoren 

Kirjapaino Oy. 

 

Huusko, M., & Paloniemi, S. (2006). Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena  

kasvatustieteissä. Kasvatus 37 (2), 162–173.  

 

Höistad, G. (2003). Irti kiusaamisen kierteestä. Suomentanut Salla Korpela. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Kaukiainen, A. (2002). Onko aggressio ja kiusaaminen aina sosiaalisen kompetenssin 

puutetta. Psykologia/02/02. 115-121. 

 

Kelti-Kangas Järvinen, L. (2012). Pienen lapsen sosiaalisuus. Helsinki: WSOY. 

 



65 
 

 

Kelti-Kangas Järvinen, L.(2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. Juva: WS BOOKWELL 

OY. 

 

Kirk, S. (1972). Educating exceptional children. Boston: Houghton Miffling Company. 

 

Kirves, L. & Sajaniemi, N. (2012) Bullying in early educational settings. Early Child 

Development and care. VOL.182. No. 3-4. March-April 2012. s.383-400. 

 

Kirves, L. & Stoor-Grenner, M. (2010b). Kiusaavatko pienetkin lapset?.  Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto. 

 

Kirves, L. & Stoor-Grenner, M. (2011). Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa. 

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen. Helsinki: Fram. 

 

Laine, K. (1992). Lapsen käsitteenmuodostus ja science-opetus. Teoksessa Yrjönsuuri, Y. 

& Siniharju, M. (toim.) Esiopetus, keskustelua koulusta ja varhaiskasvatuksesta. Helsinki: 

VAPK-kustannus. 

 

Lastentarha 3/2012. Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee kiusaamista. s.28-29 Leena Seretin. 

 

Metsämuuronen, J. (2000). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: International 

Methelp. 

 

Mäkelä, K. (1990). Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Painokaari Oy. 

Gaudeamus. 



66 
 

 

Niikko, A. (2003). Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Joensuun 

Yliopisto kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia N:o 85. Joensuu: Joensuun 

Yliopistopaino. 

 

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Pulkkinen, L., ja Ruoppila, I. (2009). Ihmisen 

psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY pro Oy. 

 

Olweus, D. (1994) Bullying at scool: Long term outcomes for the victims and an effective 

schooll-based intervention program. Teoksessa R. Huesmann (toim.) Aggressive behavior: 

Current perspectives. Plenum series in social/clinical psychology (s. 97-130). New York: 

Plenum Press. 

 

Olweus, D. (1992). Kiusaaminen koulussa. Suomentanut Maija Mäkelä. Helsinki: Otava. 

 

Olweus, D. (1973). Hackkycklingar och översittare. Forskning om skolmobbing. Göteborg: 

Almqist & Wiksell. 

 

Penttilä, E. (1994). Turvallinen koulu. Juva: WSOY. 

 

Perren, S. (2000). Kindergarten children involved in bullying: social behavior, peer 

relationships, and social status.Doctoral dissertation, Departmen of Psychology, University 

of Berne. 

 

Peura, J, Pelkonen, M & Kirves, L. (2009). Miksi kertoisin, kun se ei auta. Raportti nuorten 

kiusaamiskyselystä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Helsinki: Tyylipaino. 

 

Perusopetuslaki. Haettu 2.2.2014 osoitteesta. 

www.finlex.fi/fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628. 

http://www.finlex.fi/fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628


67 
 

 

 Pulkkinen, L. (2002). Mukavaa yhdessä – Sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen 

kehitys. Keuruu: PS-Kustannus Otavan Kirjapaino Oy. 

 

Repo, L. (2013).  Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy. Juva: PS-Kustannus. Bookwell Oy. 

 

Roland, E. (1984). Kiusanteosta toveruuteen. Kouluväkivallan torjuntatapoja. Suomentanut 

Kirsti Manninen ja Maija-Liisa Zetterberg. Keuruu: Otava. 

 

Rusanen, E. (1995). Ongelmalapset päivähoidossa? Tutkimus kasvatuskäytäntöjen 

kehittämisestä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Helsinki: Suomen kuntaliitto. 

 

Saaranen-Kauppinen, A., & Puuniekka, A. (2006). KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen 

tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere; Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja 

tuottaja]. Haettu 1.2.2013. osoitteesta http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/. 

 

Salmivalli, C. (1998). Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Tampere: Tammer-Paino Oy. 

 

Salmivalli, C. (2000). Kiusaajan löytää päiväkodistakin. Lastentarha (1), 12-14. 

 

Salmivalli, C. (2003, 2005). Kaverien kanssa - vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Keuruu: 

Otavan kirjapaino Oy. PS-kustannus Opetus 2000. 

 

Salmivalli, C. (2003, 2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen- kohti tehokkaita 

toimintamalleja. 2. uudistettu painos (ensimmäinen painos 2003). Juva: WS Bookwell Oy. 

 

Sinkkonen, J. (1995). Lapsen kanssa Hyvinä ja pahoina päivinä. Juva: WSOY:n graafiset 

laitokset. 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/


68 
 

 

Soininen, M. (1995). Tieteellisen tutkimuksen perusteet. Turku: Turun yliopisto, 

täydennyskoulutuskeskus. 

 

Syrjälä, L. & Numminen, M. (1988). Tapaustutkimus kasvatustieteessä. Oulun yliopisto. 

kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 51/1988. 

 

Syrjälä, L. Ahonen, S., Syrjäläinen, F. & Saari, S. (1995). Laadullisen tutkimuksen 

työtapoja. Rauma: Kirjapaino Oy West Point. 

 

Taipale, V. (1998). Lasten mielenterveystyö. Porvoo: Wsoy. 

 

Takala, A., Takala, M. (1992). Psykologinen kehitys lapsuusiässä. Porvoo: WSOY:n 

graafiset laitokset. 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2003, 2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: 

Gummerus kirjapaino Oy. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. (2004). Stakes, oppaita 56. Saarijärvi: Gummerus 

Kirjapaino Oy. 

 

Vertaissovittelu. (2008). Sovittelumenetelmä kouluille. Koulun kansio. Suomen 

sovittelufoorumi ry. SSF. 

 

YK (1989/2010) Yk:n yleissopimus lapsen oikeuksista. Verkkojulkaisu 

http://www.unicef.fi/files/unicef/pdf/LOS_A5fi.pdf, Katsottu 2.12.2013. 

 

http://www.unicef.fi/files/unicef/pdf/LOS_A5fi.pdf


69 
 

 

LIITTEET 

 

Liite 1. Saatekirje kyselyille 

 

 

Tervehdys! 

 

Suoritan kasvatustieteen maisterin opintoja, pääaineena varhaiskasvatus Oulun yliopistolla 

kasvatustieteiden tiedekunnassa. Opintoihini kuuluu Pro Gradu- tutkielman tekeminen. 

Työtäni ohjaa yliopistolla kasvatustieteen lehtori, kasvatustieteen tohtori Hannele Karikoski. 

Tutkimukseni aiheena on lasten välinen kiusaamisesta. Tutkin käsityksiä kiusaamisesta, sen 

muodoista, siihen puuttumisesta ja ehkäisemisestä. Kerään aineistoni tutkimustani varten 

kyselylomakkeen avulla ja sen vuoksi pyydän, että ystävällisesti vastaisitte 

kyselylomakkeeseeni. Kyselyissä ei käy ilmi tutkittavien henkilöllisyys eikä lapsen 

päiväkoti.  

 

Pyytäisin teitä palauttamaan kyselylomakkeen ___________mennessä päiväkodille.  Kiitos! 

 

 

Ystävällisin terveisin; 

Satu Sassi 

 

----------------------------------------------------- 

 

satu.sassi@jippii.fi 
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Liite 2. Henkilökunnan kyselylomake 

 

1. Kauanko olet työskennellyt lastentarhanopettajan / lastenhoitajan tehtävissä?  

 

1.2 Minkä ikäisten lasten ryhmässä tällä hetkellä työskentelet? 

 

2. Mitä kiusaaminen mielestäsi on? 

 

3. Oletko huomannut päiväkodissasi kiusaamista lasten keskuudessa? 

 

3.1  Millaista kiusaamista olet huomannut? 

 

3.2  Millaisissa tilanteissa kiusaamista yleensä esiintyy? 

 

4. Miten olet puuttunut kiusaamiseen? 

 

4.1  Millaisia kiusaamiseen puuttumisen keinoja päiväkodissasi käytetään? 

 

5. Miten päiväkodissasi ehkäistään kiusaamista? 

 

5.1  Onko päiväkodissasi olemassa kirjallista suunnitelmaa kiusaamisen 

ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi? 

 

6. Mitä muuta haluaisit kertoa kiusaamiseen liittyen? 

 

 

Jos minulle tulee myöhemmin tarvetta täydentää aineistoani niin saanko kysyä teiltä 

lisätietoja esimerkiksi haastattelemalla?  Kyllä ____Ei ____ 
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Liite 3. Vanhempien kyselylomake 

 

 

1. Minkä ikäisen lapsen / lapsien vanhempi olet? 

 

2. Mitä kiusaaminen mielestäsi on? 

 

3. Onko lapsesi kertonut, että häntä kiusattaisiin päiväkodissa? 

 

3.1 Jos häntä on kiusattu niin millä tavalla  

 

3.2 Millä tavalla itse olet puuttunut tähän kiusaamiseen? 

 

4. Miten päiväkoti on puuttunut kiusaamistilanteisiin? 

 

      4.1 Onko päiväkodista tullut tietoa kiusaamisesta ja siihen liittyvistä asioista kotiin? 

 

     4.2 Tiedätkö onko lapsesi päiväkodilla kiusaamisen ehkäisemisen ja 

puuttumisensuunnitelmaa? 

 

5. Mitä muuta haluaisit kertoa kiusaamiseen liittyen? 

 

 

Jos minulle tulee myöhemmin tarvetta täydentää aineistoani niin saanko kysyä teiltä 

lisätietoja esimerkiksi haastattelemalla?  Kyllä ____Ei ___ 
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Liite 4. Lastenhoitajien vastauksista word taulukko 

 

 

Kysymys: Lastenhoitaja  

Kauanko olet työskennellyt lh:n 

tehtävissä? 

n 3kk 

n 2v 

6v 

4,5v 

7 

3v10kk 

15v 

 

 

 

 

 

 

 

Minkä ikäisten lasten ryhmässä tällä 

hetkellä työskentelet? 

1-5 

2-6 

9kk-6 

1-6 (4-6) 

1-6 

1-6 

 

 

11 

Mitä kiusaaminen mielestäsi on? Lyömistä 

 
Tönimistä 

 

Toisen nimittelyä 

 

Leikin ulkopuolelle jättämistä 

 

Puremista 

 

Toistuvaa / jatkuvaa 

 

Pilkkaamista 

 
Potkimista 

 

Lelun viemistä 

 

Syrjimistä 

 

Toistuvaa samaan henkilöön 

kohdistuvaa. 

 

Ulkonäkö seikkojen pilkkaamista / 

arvostelemista 
 

Leikin rikkomista 

 

Haukkumista 

 

Toisen mielen pahoittaminen 

 

Vallan käyttöä 

111 

 
111 

 

1 

 

111111 

 

1 

 

1111 

 

1 

 
11 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

11 

 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Oletko huomannut päiväkodissasi 
kiusaamista lasten keskuudessa? 

Olen 
 

En varsinaista kiusaamista. Riitoja ja 

leikistä pois jättämistä ja nimittelyä 

11 
 

 

11 
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kyllä, mutta se ei kohdistu vain yhteen 

lapseen eikä ole toistuvaa. 

 

Joskus, harvemmin 

 
Yksittäisiä tapauksia 

 

 

 

 

11 
 

1 

Millaista kiusaamista olet huomannut? Lyömistä 

 

Puremista 

 

Toisen nimittelyä 

 

Leikin ulkopuolelle jättämistä 

 
Tönimistä 

 

Lelun viemistä 

 

Jonossa etuilemista 

 

Näkyvää tai huomaamatonta 

 

Potkimista 

 

Uhkailua 

 
Haukkumista 

11 

 

1 

 

111 

 

1111111 

 
11 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
1 

Millaisissa tilanteissa kiusaamista 

yleensä esiintyy? 

Leikkitilanteissa 

 

Lasten vapaassa leikissä 

 

Liian paljon lapsia samassa paikassa 

 

Liian monta lasta yhdellä valvottavana 

 

Ulkoilussa 
 

Uhkailua esim. en ala sua jos et tee 

näin tai näin, et pääse mun synttäreille 

jos et… 

111 

 

111 

 

1 

 

 

1 

 
 

11 

Miten olet puuttunut kiusaamiseen? Mennyt väliin 

 

Kieltänyt 

 

Keskustellut lapsen kanssa mitä saa 

tehdä ja mitä ei 

 
Anteeksi pyytäminen 

 

Tilanteeseen välittömästi puuttuminen 

 

Jutteleminen vanhempien kanssa 

 

Jäähy 

 

Lapsen siirtäminen toiseen leikkiin 

 

1 

 

1 

 

111111 

 

 
1111 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Sylissä pitäminen, lohduttaminen, 

kaikenlaisten tunteiden hyväksyminen 

1 

 

 

1 

Millaisia kiusaamiseen puuttumisen 

keinoja päiväkodissasi käytetään? 

Mennään heti väliin, jos kiusaamista 

huomataan 

 

Keskustelua 

 

Vuorottelua leikeissä 

 

Tarpeeksi leluja 

 

Jaetaan lapsia eri  

leikkipaikkoihin 
 

Tarpeeksi aikuisen läsnäoloa ja 

valvontaa 

 

Anteeksi pyytämisen tärkeys 

 

Vanhempien kanssa keskusteleminen 

 

Miettimällä / jäähy 

 

Säännöt 

 
Nukketeatteri 

1 

 

 

11111 

 

1 

 

 

 

11 

 
 

1 

 

 

111 

 

1 

 

 

11 

 

1 
 

1 

Miten päiväkodissasi ehkäistään 

kiusaamista? 

Huolehditaan, että kaikilla lapsilla on 

tekemistä / kaikki otetaan mukaan 

leikkiin eli ketään ei jätetä 

ulkopuolelle 

 

Tuetaan lasten välistä vuorovaikutusta 

 

Seuraillaan lasten leikkejä 
 

Lasten jakaminen leikkeihin sopivissa 

porukoissa 

 

Avoin ilmapiiri työntekijöiden, lasten 

ja vanhempien välillä 

 

Turvallinen ja lämmin ilmapiiri 

 

Hyvä kasvatuskumppanuus 

 

Yhteiset pelisäännöt, toimintatavat 
 

Tiivis yhteistyö työntekijöiden kesken 

 

Varhainen puuttuminen 

 

Tarpeeksi henkilökuntaa 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
11 

 

11 

 

 

11 

 

 

1 

 

11 

 
11 

 

 

11 

 

 

111 

 

1 
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Onko päiväkodissasi olemassa 

kirjallista suunnitelmaa kiusaamisen 

ehkäisemiseksi ja siihen 

puuttumiseksi? 

On 

 

Ei 

 

Yhteiset toiminta tavat, puhutaan 
lapsille että aina aikuisille kertoa jos 

tuntee tulleensa kiusatuksi 

 

Ei varsinaisesti, materiaalia saatavilla 

 

Ei vielä, suunniteltu ja keskusteltu on 

asiasta 

11 

 

1 

 

 
 

 

 

 

1 

 

 

1 

Mitä muuta haluaisit kertoa 

kiusaamiseen liittyen? 

Siihen tulee puuttua heti kun 

kiusaamista näkee! Ja keskustella 
muiden päivähoidontyöntekijöiden 

kanssa keinoista miten se saadaan 

loppumaan ja jutella asiasta 

vanhempien kanssa. 

 

Toinen lapsi kokee jonkun asian 

herkemmin kiusaamiseksi, kuin joku 

toinen. Mutta aina pitää keskustella 

asiasta jos painaa mieltä 

 

 

Kiusaamisen raja on toisinaan 

häilyvä, onko kiusaamista, 
mustasukkaisuutta vai huomion 

hakua?! Miksi lapsi toimii niin? 

Opittua? Joku syy voi olla 

kiusaamiseen? Miksi? Tahallista 

vai tahatonta? 

 

Kiusaamista on joskus hankala 

huomata ja joskus vanhemmilla 

saattaa olla käsitys että lasta 

kiusataan ja päiväkodissa taas ei 

nähdä tilannetta niin. Avoin 

keskustelu auttaa molemmin 
puolin. 
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Liite 5. Käsitekartta kiusaamisesta vanhemmat 

 

 

 

 

Kiusaaminen

Töniminen

Pureminen

Ei haluta olla 
kavereita

Nimittelyminen

Huomiotta 
jättäminen

Mielen 
pahoittaminen

Selän takana 
puhuminen

Ulkonäköseikkojen 
arvosteleminen/ 

haukkuminen

Syrjiminen

Tahallista, 
systemaattista 

yhteen henkilöön 
kohdistuvaa 
haitantekoa

Leikkien 
ulkopuolelle 

jättämine

Leikkien rikkominen

Puolien jakaminen
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