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Tiivistelmä 
 
Nykyisin elämme yksilöitä korostavaa aikaa, mutta kuitenkaan me emme saisi erottua joukosta tai joudumme 
kiusatuksi. Me tarvitsemme yhteisöllisyyttä. Sen toivotaan vaikuttavan negatiivisten ilmiöiden, kuten kiusaamisen 
ehkäisemiseen. Käsillä oleva tutkimus tuo esille kiusaamisen monimutkaisuutta, sen ilmenemismuotoja ja keinoja 
vähentää kiusaamista muun muassa yhteisöllisyyden näkökulmasta katsottuna. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään, mitä koulukiusaaminen on ilmiönä. Mistä se johtuu ja mikä 
pitää sitä yllä? Tutkimuksen tavoitteena on myös pyrkiä ymmärtämään kiusaamisen kokonaisuutta ja vaikeutta 
tarkasteltavana olevan kirjallisuuden kautta ja siitä syntyvän mielikuvan ja kokonaisuuden hahmottamisena ja kokemana. 
Tätä tavoitetta pyrin saavuttamaan tarkastelemalla kiusaamisen määrittäjiä muun muassa yhteisön, en niinkään yksilön 
itsensä kautta, sekä kiusaamista ehkäisevien toimintojen, keinojen, valintojen ja päätösten jatkuvuudella. Lisäksi selvitän 
kiusaamisen syitä ja konkreettisesti, mitä kiusaaminen ilmiönä on.  Työssä muodostuu kolme kokonaisuutta, joita 
tarkastelen kiusaamisen näkökulmasta: kiusaamisen määrittäjät yhteisön kautta, kiusaamisen ehkäisy ja 
kiusaaminen ilmiönä. 
 
Tutkimusongelmiksi muotoutui kaksi kysymystä: 1. Mistä kiusaamisessa on kysymys? ja 2. Mitä toimenpiteitä 
kiusaamisen ehkäisemiseksi voidaan tehdä?  Tutkimukseni tarkastelee koulukiusaamista peruskoulun ilmiönä. Se 
selvittää kiusaamiseen kiinteästi liittyviä tekijöitä, kuten kiusaamisen syntyä ja kehittymistä yhteisössä ja mikä sitä pitää 
yllä? Pohdin kirjallisuudessa esiintyviä syitä kiusaamiseen ja kiusaamisen johtumista ja mitkä olisivat kirjallisuudesta esiin 
tulevat keinot kiusaamisen vähenemiseen? Otan esille myös lähteissä ilmeneviä tekoja, jotka liittyvät kiusaamiseen ja 
osaltaan mahdollistavat sen toteuttamisen, sekä kiusaamisen perustuslaillisen puolen. 
 
Koulukiusaaminen on aina ajankohtainen, jatkuva ilmiö, jonka kohteeksi usea yksilö joutuu peruskoulun aikana. Sen 
vähentämiseksi ja estämiseksi mietitään koko ajan uusia keinoja ja toimintamalleja. Kiusaamisen vähentäminen lähtee 
yhteisöstä, sen tavasta toimia, ajatella, kokea ja tuntea. Yhteisöllisyyteen kasvetaan ja sen arvot ja asenteet omaksutaan 
jo pienenä, joten yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyyden tunteen rakentaminen on taito, jonka oppiminen vaatii harjoittelua 
ja oppimista.  Kiusaamisen vastainen työ on koko yhteisöä koskevaa jatkuvaa työtä, yhteisössä olevien, 
omaksuttujen asenteiden ja toimintatapojen muokkaamista kiusaamisen vastaiseen suuntaan.  
 
Tutkimuksesta käy ilmi, että kiusaamisen vastainen toiminta edellyttää kouluyhteisöltä selkeää käsitystä oikeasta ja 
väärästä käyttäytymisestä, tavoitteet täytyy olla selkeät ja kaikkien tiedossa. Oppilaita on pyrittävä kasvattamaan 
yhteisvastuullisuuteen. Yhteisöllä on oltava sama käsitys kiusaamisesta, mikä siihen kuuluu ja mikä ei, joten kiusaamisen 
määrittelemisen tärkeys korostuu. Kiusaamisesta aiheutuvassa huolessa yhteisön tuki ja hyväksyntä ovat tärkeitä. 
Yhteisö ei ole tarkkarajainen joukko, vaan elävä, tunteva kokonaisuus, josta heijastuu jokainen yksilö. On kaunista 
ajatella, että yhteisö ei voi olla kokonainen ilman sen moninaisuutta, jokaista edustajaansa. Myöskään kouluyhteisö ei 
voi olla kokonainen, jos sen kaikki jäsenet eivät ole hyväksyttyjä. Tämän voi ajatella koskevan kaikkia yhteisöjä, myös 
kasvatettavia ja kasvattajia kokonaisuutena.  
 
Tutkimuksen merkityksestä nousee esille kiusaamisen laaja kirjo ja vahvistus siitä, että kiusaamisen vähentämisessä ei 
riitä itsetunnon, sosiaalisten taitojen, luokkahengen tai koulun ilmapiirin edistäminen, vaan on puututtava välittömästi 
suoraan kiusaamiseen, sen ilmenemismuotoihin ja vaikutettava suoraan yhteisöön ja yhteisön tapaan ajatella ja 
käyttäytyä. Odottaminen ja ongelman siirtäminen ei palvele ketään, vaan pahentavat kiusaamista ja mahdollistavat sen 
jatkumisen ja kierteen syntymisen. 

Asiasanat Koulukiusaaminen, yhteisöllisyys, peruskoulu, ennaltaehkäisy  
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1 JOHDANTO 

 

Maailma olisi hieno paikka, jos kaikki kykenisivät elämään sovussa, toisiaan 

kunnioittaen, tukien ja rakastaen, mutta mahdoton on mahdotonta. Niin kauan kuin 

ihmiset ovat yhteisössä, ryhmässä, aivan pienessäkin, syntyy erimielisyyttä, riitaa, 

kiusaamista, uhkailua ja väkivaltaa. Kouluissa kiusaaminen on arkipäivää. Pieni 

nahistelu, kinastelu ja sanaharkka ovat luonnollista ja kuuluvat jokaisen normaaliin 

kehitykseen ja kasvuun, mutta silloin kun siitä tulee toista loukkaavaa, alistavaa ja 

jatkuvaa, on ongelma valmis ja puhutaan kiusaamisesta, kuten muun muassa Salmivalliin 

(2010), Hamarukseen (2006) ja Olweukseen (1992) viitaten voidaan todeta. Loputon 

koulukiusaamisen kierre on surullista ja vielä surullisemmaksi sen tekee se tosiasia, ettei 

sitä koskaan saada kitkettyä kokonaan pois, niin upea kuin tuo ajatuksena ja tavoitteena 

olisikin. 

Koulukiusaaminen on aina ajankohtainen, jatkuva ilmiö, jonka kohteeksi usea yksilö 

joutuu peruskoulun aikana. Sen vähentämiseksi ja estämiseksi mietitään koko ajan uusia 

keinoja ja toimintamalleja. Kiinnostuin koulukiusaamisesta aiheena siksi, että olisi 

mielenkiintoista selvittää, mitä koulukiusaamisen vähentämisen eteen on jo tehty ja mitä 

keinoja sen kitkemiseksi voitaisiin vielä tehdä, sillä yksikin koulukiusaamisen ehkäisevä 

tapaus ei ole turha. Myös oma kokemus koulukiusattuna vaikutti osaltaan aiheen 

valintaan. Ylipäätään minua kiinnostaa, mitä nykyään kouluissa tehdään 

koulukiusaamisen vastaisessa työssä ja onko sillä toivottavaa vaikutusta. Minusta on 

myös riipaisevaa ajatella, että tänne synnytään pieninä, avuttomina, uteliaina tutkimaan 

ja tutustumaan maailmaan ja aivan alkutaipaleella tuo kaunis matka voi saada erilaisen 

suunnan joutuessaan toisen tai toisten kiusaamisen kohteeksi. Ei ole kenenkään vika tai 

valinta, minkälaiseksi me tänne synnytään. Me emme pysty valikoimaan kasvattajia, 

mutta silloin on jotakin mennyt tuossa suhteessa pieleen, kun toista täytyy tuolla matkalla 

satuttaa ja loukata. 

Kiusaaminen on jatkuvasti esillä julkisessa keskustelussa ja sen vähentämiseksi mietitään 

tehokkaita keinoja. Muun muassa Hamarus (2006) ja erityisesti Salmivalli (2010) ovat 
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käsitelleet monipuolisesti näitä keinoja. Yleisesti kiusaamisesta, mm. Salmivalli (2010), 

Pikas (1998) ja Olweus (1992), käy ilmi se, että kiusaamisen ehkäisemiseksi ja 

estämiseksi on kehitetty runsaasti erilaisia preventio- ja interventiomalleja, väliintulo- ja 

ehkäisemismalleja, jotka ovat tarkoituksellista, harkittua ja suunnitelmallista toimintaa ja 

niihin liittyy tilanteen tulkintaa ja yhteisymmärrykseen tähtäävää kommunikaatiota ja 

yhteistyötä. Koulut ovat myös laatineet suunnitelmia, perustaneet työryhmiä ja aloittaneet 

projekteja, jotka suojaavat oppilasta väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tästä 

erityisesti Salmivallin (2010) tutkimusten pohjalta laadittu KiVa Koulu-ohjelma on 

loistava ja toimiva esimerkki kiusaamisen vastaisesta työstä. Kuitenkin monista 

toimenpiteistä huolimatta kiusaamista esiintyy vuodesta toiseen. Mikään ei auta. Mistä 

siis kiusaamisessa on kysymys?  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään, mitä koulukiusaaminen on 

ilmiönä. Mistä se johtuu ja mikä pitää sitä yllä? Tutkimukseni tavoitteena on myös pyrkiä 

ymmärtämään kiusaamisen kokonaisuutta ja vaikeutta tarkasteltavana olevan 

kirjallisuuden kautta ja siitä syntyvän mielikuvan ja kokonaisuuden hahmottamisena ja 

kokemana. Tätä tavoitetta pyrin saavuttamaan tarkastelemalla kiusaamisen määrittäjiä 

muun muassa yhteisön, en niinkään yksilön itsensä kautta, sekä kiusaamista ehkäisevien 

toimintojen, keinojen, valintojen ja päätösten jatkuvuudella. Lisäksi selvitän kiusaamisen 

syitä ja konkreettisesti, mitä kiusaaminen ilmiönä on.   

Työssäni muodostuu kolme kokonaisuutta, joita tarkastelen kiusaamisen näkökulmasta: 

kiusaamisen määrittäjät yhteisön ja yhteisöllisyyden kautta, kiusaamisen ehkäisy ja 

kiusaaminen ilmiönä. Kirjallisuuden olen kerännyt selvittämällä ensin, mitä haluan 

kiusaamisesta tuoda esille ja tarkastelen sitten tästä lähtökohdasta aiheen kokonaisuutta 

ja eri alueita ja teemoja. Tutkiva kirjallisuus tuo työhöni sisältöä, syvyyttä ja laajuutta 

tarkasteltaviin tutkimusongelmiin. Kirjoissa esiintyy vapaita mielipiteitä, kannanottoja ja 

asioiden esille tuonteja kiusaamisesta. Niiden runsaudesta syntyy juuri se rikkaus ja 

monipuolisuus, joka mahdollistaa tarkastelun ja tutkimisen, mutta samalla myös 

tutkimisen vaikeus ja laajuus, mitä otan mukaan, miten rajaan aiheen? 

Etenen tutkimuksessani seuraavasti: aluksi luvussa kaksi tuon esille koulukiusaamisen 
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perustuslaillisen puolen, selvitän myös, mitä yhteisöllä tarkoitetaan liittyen työni 

näkökulmaan ja käyn läpi koulukiusaamisen määritelmää: termejä, ilmenemismuotoja, 

ryhmäväkivaltaa, kestoa sekä kiusatun ja kiusaajan määritelmää. Kolmannessa luvussa 

käsittelen sitä, mistä kiusaamisessa oikein on kysymys? Tätä tarkastelen kiusaamisen 

keinojen ja kiusaamisen funktioiden kautta. Neljännessä luvussa käsittelen keinoja 

ehkäistä ja vähentää kiusaamista, preventio- ja interventiomallien kautta ja lopuksi 

pohdin tutkielmani tavoitetta ja kiusaamisen kompleksisuutta. 

Aiheena koulukiusaaminen on todella laaja ja aineistoa löytyy loputtomasti, joten olen 

joutunut rajaamaan tarkoituksella katsantokantaa suppeammaksi, vaikka tarkastelun alle 

laajemmin olisin halunnut ottaa muutakin, kuten mitä koulukiusaajan taustalta löytyy ja 

miksi jostakin tulee koulukiusaaja ja vieläpä hyvä siinä? Keskityn kiusaamisen osalta 

vain oppilaisiin kohdistuvaan ilmiön kuvaamiseen ja yhteisölliseen näkökulmaan. 

Koulukiusaamista käsittelevä kirjallisuus luonnollisesti sekä kiusaamisen sisältö 

sinällään luovat työlleni kehyksen. Työssäni en tietenkään pyri selvittämään kirjojen koko 

sisältöä ja niissä esiintyvien yksilöiden elämäntarinaa, vaan keskityn omasta mielestäni 

kiusaamiseen olennaisesti liittyviin tekijöihin, kuten koulun ilmapiiriin, kiusaamisen 

lähtökohtiin, kiusaamisen mahdollistamiseen ja toteutumiseen, ryhmän vaikutukseen ja 

keinoihin puuttua ja estää koulukiusaamista. 

Kirjallisuuden laajetessa tutkimusongelmat vähitellen täsmentyivät. Pääongelmaksi 

muotoutui kaksi kysymystä: 1. Mistä kiusaamisessa on kysymys? ja 2. Mitä toimenpiteitä 

kiusaamisen ehkäisemiseksi voidaan tehdä?  Tutkimukseni tarkastelee koulukiusaamista 

peruskoulun ilmiönä. Se selvittää kiusaamiseen kiinteästi liittyviä tekijöitä, kuten 

kiusaamisen syntyä ja kehittymistä yhteisössä ja mikä sitä pitää yllä? Pohdin 

kirjallisuudessa esiintyviä syitä kiusaamiseen ja kiusaamisen johtumista ja mitkä olisivat 

kirjallisuudesta esiin tulevat keinot kiusaamisen vähenemiseen? Otan esille myös 

lähteissä ilmeneviä tekoja, jotka liittyvät kiusaamiseen ja osaltaan mahdollistavat sen 

toteuttamisen. 

Luokittelen tutkielmani osaltaan konstruktiiviseksi, jolloin pyrin kehittämään ratkaisuja 

asettamilleni tutkimusongelmilleni. Siljanderin (2005, 202) mukaan konstruktivismilla 
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tarkoitetaan yleisesti sitä, että sosiaalinen todellisuus on ihmisen toiminnan ja 

ihmismielen tuotetta, eräänlaista rakentamista. Pedagogiselta kannaltaan lähtökohtana 

ovat aikaisemmat tiedot, käsitykset, kokemukset ja asenteet, jossa sosiaalinen 

vuorovaikutus, ymmärtäminen ja ongelmakeskeisyys korostuvat. (Siljander 2005, 214- 

215.) Tutkimusmenetelmänä käytän tulkintaa kirjallisen katsauksen keinoin pyrkiessäni 

saamaan vastauksia tutkimusongelmiini. 

Osaksi tutkimuksessani korostuu myös hermeneuttinen puoli, jossa ymmärrettävyys ja 

tulkinta korostuvat. Kyseessä on ymmärtämiseen pyrkivä tutkimus. Hermeneuttisuus 

korostuu myös Siljanderin (2005, 58) esiintuomassa tutkimuskohteen tarkastelussa, jossa 

keskiöön nousee kasvattajan, kasvatettavan ja kulttuurin kolmiulotteinen suhde. Tässä 

suhteessa kulttuurisisällöillä (arvot, normit, opetussisällöt), joita pedagogisessa 

toiminnassa välittyy sukupolvelta toiselle, on suuri merkitys ihmisen sivistysprosessille.  

En pyri tekemään laajoja yleistyksiä, vaan selvitän kirjallisuuden tarkastelun ja 

ymmärtämisen kautta kiusaamisen piirteitä ja ilmiötä. Vaikka tutkittavat kirjat ja julkaisut 

ovat yksilöllisiä ja keskittyvät kukin omaan pääaihepiriinsä, niissä on paljon samanlaisia 

piirteitä, näkökulmia, kokonaisuuksia ja päällekkäisyyksiä, jotka tekevät tutkittavan 

vertailun ja tarkastelun mahdolliseksi, mutta myös työlääksi. Seminaarityön tekeminen 

on ollut antoisa, mutta pitkä prosessi, jonka aikana olen päässyt kurkistamaan tieteellisen 

kirjoittamisen mielenkiintoiseen maailmaan ja käsittelemään myös omia ajatuksiani ja 

tuntojani oman kiusaamiseni osalta syntyessäni kolmosena, joka riitti oman kiusaamiseni 

syyksi.  

Tutkijana on ollut haastavaa asettaa itsensä tavallaan tyhjiöön, jolloin pystyisi 

tarkastelemaan molempia puolia ja näkökulmaa, kiusaajaa ja kiusattua, tasavertaisesti 

ilman ennakkoasetelmaa. Mietin, kuinka vaikeaa tästä tulee jatkaessani työtäni graduun 

asti, jolloin muistot tulevat taas pintaan ja joudun jatkuvasti kyseenalaistamaan omia 

ennakko-oletuksiani ja miten kokemukseni pienen pojan äitinä vaikuttaa joutuessani 

kosketuksiin siihen sosiaaliseen kouluympäristöön, jossa hän tulee olemaan aikanaan 

läsnä. 
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Kaiken kaikkiaan voidaan todeta Hamarukseen (2006) ja Salmivalliin (2010) viitaten 

kiusaamisen olevan erittäin valitettava ilmiö, jota on hyvin hankala kitkeä kokonaan pois 

tai olisi toiveajattelua, että kyseistä sosiaalista muotoa ei enää kouluissa esiintyisi 

erinäisten keinojen ja toimenpiteiden jälkeen. Aina syntyy jossakin uusia ryhmiä ja 

yhteisöjä, joissa pakostakin syntyy kiusaamista, kuten Hamaruksen (2006) tutkimuksesta 

käy hyvin ilmi. Se kuuluu siihen, mutta siltikään meidän ei pidä hyväksyä kiusaamista ja 

alistua ikään kuin se olisi jotenkin väistämätöntä ja voittamaton ilmiö. Aina, kun 

kiusaamista on mahdollista ehkäistä tai puuttua sen ilmenemiseen, meidän jokaisen 

velvollisuus on toimia ja on vain toivottavaa, että jokainen meistä ymmärtää oman 

roolinsa tärkeyden. Vain yhdessä, yhteisön tuella, voidaan onnistua niin hyvässä kuin 

pahassakin, mutta tässä tapauksessa on toivottavaa, että hyvä voittaa aina. Tämä on se 

siemen, josta lähdetään vähentääksemme kiusaamista, sillä yksikin, kymmenen tai sata 

kaunista, turvallista koulutaivalta on merkityksellistä kuin ei ainuttakaan: Tommy 

Tabermania (1980) mukaillen lapsi saisi kokea kauniin koulutaipaleen ilman, että kukaan 

tallaisi sitä ennen kuin se on ehtinyt edes väristellä sieluaan tullessaan maailmaan ja 

valmistautuessaan tuolle ainutlaatuiselle matkalle.  
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2. KOULUKIUSAAMISEN MÄÄRITTÄJÄT  

 

Aluksi on syytä kartoittaa koulukiusaamisen perustuslaillista puolta, jotta 

ymmärtäisimme, kuinka laajasta ja hankalasti yhtenäisesti, kaikkia tyydyttävästä, 

määriteltävästä ilmiöstä on kysymys. Lisäksi otan mukaan myös koulukiusaamisen 

huomioimisen opetussuunnitelmassa, sillä vain siihen kirjaamisella saadaan 

koulukiusaamisen vastaiseen työhön yhtenäinen käytäntö ja toimintatavat koskien 

kaikkia maamme kouluja ja niiden saman suuntaista yhteisöllistä näkökulmaa. Tuon esille 

myös yhteisöllisyyden määritelmää, sillä ilman yhteisöllisyyttä ei syntyisi 

kiusaamistakaan. Kiusaamisen yhtenäinen määritteleminen on vaikeaa ja eri tutkijoilla 

korostuu oma näkemyksensä kiusaamisen määrittelemisestä ja he haluavat tuoda siihen 

osansa, joten tuon seuraavassa esille monia määritelmiä koulukiusaamisesta. Lisäksi 

käsittelen erikseen kiusaamisen termejä, sillä kiusaamisen muotoja ja tasoja on hyvin 

paljon ja monesti mietitään, mikä on kiusaamista ja mikä taas kiusoittelua. Tuon lopuksi 

esille myös kiusattuun ja kiusaajaan liitettäviä piirteitä, jotta ymmärtäisimme, mistä 

koulukiusaamisessa on kysymys. 

 

2.1 Kiusaaminen perusopetuslaissa ja opetussuunnitelmassa 

Perusopetuslaissa (Perusopetuslaki 21.8.1998/628, 29 §) on maininta oppilaan oikeudesta 

turvalliseen opiskeluympäristöön ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

todetaan, että oppimisympäristön on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti 

turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. Oppilaat ovat kuitenkin vailla omaa 

lainsäädäntöä työturvallisuudesta. Kiusaamista käsitellään perusopetuslaissa (628/1998) 

29 §:ssä otsikolla ”Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön”. Lainkohta sisältää 

koulutuksen järjestäjiä velvoittavan työturvallisuussäännöksiä vastaavan säännöksen 

(Koululait perusteluineen 1999, 75). Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön kattaa sekä 

fyysisen että psyykkisen turvallisuuden. Fyysisesti turvallisella opiskeluympäristöllä 

tarkoitetaan turvallisia koulutiloja ja välineitä sekä muita opiskelun edellyttämiä 
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aineellisia puitteita. Turvallinen opiskeluympäristö koskee myös koulumatkoja, sillä 

koulutuksen järjestäjä vastaa myös koulumatkoilla sattuneista tapaturmista. Koulutilojen 

turvallisuudesta säädetään palo- ja pelastustointa sekä terveystointa koskevassa 

lainsäädännössä. Oppilaalla on oikeus käydä koulua, ilman että muut kouluyhteisöön 

kuuluvat kohdistavat häneen väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. (Lahtinen, Lankinen, 

Penttilä & Sulonen 2005, 252- 254.) 

Perusopetuslakia (477/2003) täydennettiin vuonna 2003. Säännökset asettavat 

koulutuksen järjestäjälle velvollisuuden toimia siten, että oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön toteutuu. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia myös suunnitelma 

oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna ja 

valvoa suunnitelman toteutumista.  Oppilaitoksilla tulee olla järjestyssäännöt tai muut 

koulussa sovellettavat järjestysmääräykset. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä 

järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja 

viihtyisyyttä. Niissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden 

kannalta tarpeellisia määräyksiä oppilaitoksen toiminnan käytännön järjestelyistä ja 

asianmukaisesta käyttäytymisestä. Edelleen voidaan määrätä oppilaitoksen omaisuuden 

käsittelystä sekä liikkumisesta ja oleskelusta koulurakennuksissa tai koulun alueella. 

(Perusopetuslaki 477/2003: 29 §; Lahtinen ym. 2005, 252- 254.) 

Valtioneuvoston asetuksessa puolestaan todetaan, että: opetuksen ja kasvatuksen 

tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi 

ihmisiksi ja kriittisesti ympäristöään arvioiviksi yhteiskunnan jäseniksi. Lähtökohtina 

ovat elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä oman ja toisten työn 

oppimisen ja työn arvostaminen. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen sekä oppilaiden kasvu hyviin tapoihin. Edelleen 

todetaan, että: oppilaita kasvatetaan vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä toimintaan, 

joka pyrkii ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien väliseen suvaitsevaisuuteen ja 

luottamukseen. (Valtioneuvoston asetus 1435/2001.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 23) samoin kuin 

perusopetuslaissakin erotetaan kiusaaminen, väkivalta ja häirintä. Toisaalta 
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oppimisympäristön turvallisuuteen liittyen todetaan, että oppimisympäristön on oltava 

fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. 

Oppimisympäristön tulee tukea opettajan ja oppilaan sekä oppilaiden välistä 

vuorovaikutusta ja ohjata oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 16.) 

Koulutuksen kehittäminen pohjautuu nykyään koulukohtaiseen opetussuunnitelma-

ajatteluun, johon sisältyvät näkemykset siitä, että opettaja on oman työnsä paras kehittäjä 

ja että tärkeää on tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet. Tähän liittyy koulun sisäinen 

kehittäminen. Opetussuunnitelma on nykyisin dynaaminen prosessi, joka reagoi kaiken 

aikaa muutoksiin ja arviointituloksiin. Opetussuunnitelman tavoitteet osoittavat suuntaa, 

mutta niiden ei pidä kahlita opetusta. (Harjunkoski & Harjunkoski 1994, 120.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2015, 5) perusopetukseen valmistava 

opetus ohjaa tunnistamaan eri kulttuureja yhdistäviä hyvän elämän arvoja ja periaatteita. 

Sen mukaan opiskelu vahvistaa opiskelijan taitoja toimia kulttuurisesti monimuotoisessa 

yhteiskunnassa sekä kartuttaa oppilaan kulttuurien välistä toimintakykyä. Syrjintää, 

rasismia, väkivaltaa tai kiusaamista ei sallita missään muodossa eikä keneltäkään. 

Koulukiusaamiseen liittyy läheisesti myös oppilashuolto. ”Oppilashuollon tulee edistää 

oppilaan terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia” (Valtioneuvoston asetus 1435/2001). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 22- 23) kuvataan oppilashuollon 

yhdeksi tehtäväksi ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseen, havaitsemiseen ja 

hoitamiseen liittyvät toimenpiteet. Eräänä tällaisena osa-alueena on mainittu 

”kiusaaminen, väkivalta ja häirintä”. Perusopetusta koskevissa säädöksissä kiusaamista 

ei ole erikseen määritelty, vaan se määrittyy turvallisen opiskeluympäristön 

toteutumattomuutena. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2015, 6) 

mainitaan, että opetuksessa huolehditaan kokonaisvaltaisesti oppilaan hyvinvoinnista ja 

siihen liittyvistä seikoista, kuten kodin ja koulun yhteistyöstä, riittävästä 

oppilashuollollisesta tuesta sekä oppilaan ohjauksesta. 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja 

opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla 
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koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä 

yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä 

luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän 

työrauhan rakentumiselle. Opetuksen järjestäjällä on oikeus käyttää työrauhan 

turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös kasvatuskeskustelua 

ja erilaisia kurinpitokeinoja. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015, 7.) 

Perusopetuslakiin on tullut muutoksia kouluampumistapausten jälkeen ja muun muassa 

kasvatuskeskustelut tulivat lain alle.   Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjää 

laatimaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelman 

kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä 

menettelytavoista. (Perusopetuslaki (628/1998) 29 § (1267/2013.) 

 

2.2 Yhteisöllisyyden määritelmä 

Yhteisöllisyys ja koulukiusaaminen liittyvät läheisesti yhteen. Yhteisöllisyydelle ei ole 

yhtä ainoaa määritelmää ja Marjanen, Marttila ja Varsa (2013, 10) tähdentävätkin, että 

yhteistä määritelmää yhteisölle ja yhteisöllisyydelle on vaikea luoda, koska kyse on hyvin 

moniulotteisesta ilmiöstä. Heidän mielestään yhteisön määrittelyyn sisältyvät 

olennaisesti johonkin kuuluminen ja tähän kuulumiseen liittyvä me-henki. Marjanen ym. 

(2013, 10) lisäävät, että yhteisön määrittelyyn kuuluvat myös osallisuus, yhteinen jaettu 

tekeminen ja kiinnostuksen kohteet ja että yhteisöllisyyttä tulee rakentaa ja se rakentuu 

tilassa, ajassa ja vuorovaikutuksessa. Näin heidän mukaansa yhteisöllisyydellä 

tarkoitetaan sujuvaa yhdessä tekemistä ja toimimista, jonka tuloksena syntyy jotain uutta. 

Durkheimin (1985) mukaan yhteisöllisyys, yhteisöt ja yhteisöllinen elämä ovat ihmisen 

olemassaololle ja toiminnalle välttämättömiä prosesseja ja rakenteita. Yhteisyyden tunne 

pitää yhteiskunnan koossa ja on yksi yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen pohjana. 

(Durkheim 1985.)  

Yhteisöllisyys on vuorovaikutusta, joka on tärkein yhteisöllisen toimintakulttuurin 

edistämisessä. Yhteisöllinen toiminta edellyttää kasvattajalta kykyä hallita ryhmää ja sen 

prosesseja, kykyä ohjata ja kasvattaa yksilöitä sekä kykyä toimia kasvattajayhteisön 
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jäsenenä (Kaipio 1995, 78). Durkheim (1985, 285) esittää, ettei yhteisö ole vain kohde, 

joka vaihtelevalla voimalla vetää yksilöiden tuntemuksia ja toimintoja puoleensa, vaan se 

on myös voima, joka säätelee heitä. Marjanen ym. (2013) muistuttavat, että 

yhteisöllisyyteen liittyy olennaisesti myös sosialisaatio. 

Yhteisöllisyyden kehittyminen on pitkäkestoinen prosessi, jossa kyse ei ole 

automaatiosta, vaan yhteisöllisyys rakentuu ja se rakennetaan. Yhteisöllisyyden 

käsitteeseen liitetään usein positiivisia merkityksiä, kuten harmonia, yhteistyö, 

yhteisyyden tunne ja muista välittäminen (Marjanen ym. 2013, 12, 20). Myös Durkheim 

(1985, 245) tuo esille kuinka juuri yhteisön vaikutus on nostattanut meissä sopusoinnun 

ja yhteisvastuun tuntemuksia, jotka työntävät meitä lähimmäisiä kohti. 

Yhteisöllisyys voidaan ymmärtää neljän peruselementin tai sisällön kautta, jotka 

muodostavat yhteisöllisyyden kriteerit. Yksi on jäsenyys, joka sisältää yhteisöön 

kuulumisen tunteen tai tunteen henkilöiden välisestä yhteydestä. Toisena on 

vaikuttaminen, joka käsittää tunteen yksilön merkityksellisyydestä ryhmän kannalta ja 

toisaalta ryhmän merkityksestä yksilölle. Kolmantena on integraatio ja tarpeiden 

tyydyttäminen, jolloin yksilön tarpeet tyydyttyvät yhteisön jäsenyyden kautta. Neljäntenä 

on jaettu emotionaalinen yhteys, jolloin ryhmän jäsenillä on yhteinen jaettu historia, 

yhteistä aikaa sekä samankaltaisia kokemuksia. (Marjanen ym. 2013, 21.) 

 

2.3 Koulukiusaamisen määritelmä 

Monista lähteistä, kuten Salmivalli (2010), Olweus (1992) ja Penttilä (1996), nousee 

esille koulukiusaamisen määrittelemisen tärkeys ja saman tasoinen näkemys 

kiusaamisesta. Niissä korostuu tulkinta: voidakseen puuttua ongelmiin, on hyvin tärkeää 

tietää mistä puhutaan ja asioista on otettava ensin selvää ja ennen kaikkea määriteltävä 

ne. Se on selvää, että lapset ovat aina kiusanneet toisiaan ja tulevat tekemään niin 

jatkossakin. Hamarus (2006) puolestaan korostaa kiusaamisen olevan yhteisöllinen ilmiö 

ja sitä tapahtuu niin lasten kuin aikuistenkin kesken. Koulukiusaaminen tapahtuu 

koulussa, yleensä tunneilla tai välitunneilla. Penttilä (1996) tähdentää, että oleellista on, 
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miten koulu suhtautuu kiusaamiseen, ottaako se asian vakavasti vai torjuuko ongelman ja 

miten se määrittelee koulukiusaamisen ja onko määritelmä sama kaikkien kesken. 

Yleisesti ottaen, Hamarukseen (2006), Salmivalliin (2010) ja Pikasiin (1990) viitaten, on 

muistettava, että koulukiusaaminen on aina väkivaltaa. Kiusaamisessa on mukana 

sosiaalista sopeutumattomuutta ja aggressiivisuutta ja se on vastoin hyvää käytöstä. 

Kiusaamista on pidettävä vakavana asiana silloin, jos toisella osapuolella ei ole 

mahdollisuutta pärjätä. Kiusaamiseen liittyy aina alistamista, jolloin vahvempi alistaa 

heikompaa. 

Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa 

tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden ja toistuvuuden lisäksi 

kiusaamiselle on ominaista osapuolten epätasaväkisyys: kiusaaja on jollain lailla 

kiusattua vahvempi. Kiusaaminen on vallan tai voiman väärinkäyttöä. (Salmivalli 2010, 

11.) Hänen mielestä koulukiusaamisen erottaa muusta aggressiivisesta käyttäytymisestä 

nimenomaan se, että osapuolten roolijako ja keskinäiset voimasuhteet ovat varsin selkeät. 

Toinen on alistettu, toinen alistaja. Toinen on nöyryytetty ja toinen nöyryyttäjä. Varsin 

usein kiusaajana ei ole yksi lapsi, vaan kokonainen ryhmä, jopa koko koululuokka. 

(Salmivalli 2010, 11.) Randall (1996, 5) taas toteaa kiusaamisen olevan aggressiivista 

käyttäytymistä, joka syntyy tietoisesta ja harkitusta aikomuksesta aiheuttaa toiselle 

fyysistä haittaa tai psyykkistä ahdistusta. 

Kiusaamisen määritelmät ovat vaihdelleet eri maiden välillä. Olweuksella on kaksi 

toisiaan täydentävää ja täsmentävää määritelmää: yksilöä kiusataan tai hän on 

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

henkilön negatiivisille teoille. Toisessa määritelmästä hän toteaa kiusaamisen olevan 

henkistä tai fyysistä väkivaltaa, jossa vahvempi loukkaa tai alistaa heikompaa, joka on 

tavalla tai toisella puolustuskyvytön. (Olweus 1992, 14.) 

Olweuksen määritelmät hyväksyttiin laajasti tutkijapiireissä ja hänen määritelmiinsä 

kiusaamisesta viitataan usein kansainvälisessä tutkimuksessa. Olweuksen määritelmä 

kiusaamisesta onkin näin yhtenäistänyt kansainvälistä kiusaamista koskevaa tutkimusta 

tekemällä tutkimuksen vertailukelpoisemmaksi yhteisesti käytetyn määritelmän johdosta. 
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(Macklem 2003, 1-2.) Joidenkin tutkijoiden mukaan kiusaamisesta käytetty määritelmä 

on liian kapea ja määritelmästä tulee ongelmallinen, jos se sulkee tutkimuksesta pois 

tiettyjä kysymyksenasetteluja. Kapean määritelmän varassa voidaan kuvata ja analysoida 

tutkimustehtävästä vain jäävuoren huippu. (Hamarus 2006, 48.) 

Paitsi tutkimusten vertailtavuuden kannalta yhteisellä määritelmällä on myös 

käytännöllinen funktio kouluissa. Samassa koulussa tai organisaatiossa työskentelevillä 

tulisi olla samanlainen käsitys ilmiöstä, jotta he voisivat toimia ilmiön suhteen 

johdonmukaisella tavalla. (Macklem 2003, 4.) Opettajilla ja oppilailla voi olla erilaiset 

määritelmät kiusaamisesta, mikä ohjaa osaltaan heidän toimintaansa käytännön elämässä 

(Hamarus 2006, 49.) Hamarus (2006, 16- 17), samoin kuin Penttilä (1992, 74), pitävät 

tärkeänä koulukiusaamisen määritelmän miettimistä niin kouluissa kuin kotonakin, jotta 

erilaisilta näkemyseroilta vältyttäisiin ja kiusaaminen havaittaisiin ja siihen voitaisiin 

puuttua ja miettiä ratkaisua yhteisvoimin kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Pikasin 

(1990) mielestä määritelmä on välttämätön, jotta kaikkia ihmisten välisiä konflikteja tai 

kielteistä käyttäytymistä ei katsottaisi kiusaamiseksi. Määritelmä vaikuttaa myös 

kiusaamistapausten lukumäärään siten, että mitä laajempi määritelmä, sitä enemmän 

kiusaamistapauksia on tilastoitu. (Pikas 1990, 33- 47.)   

Koulukiusaamisesta on käytetty useita termejä kuten kiusaaminen, kouluväkivalta, 

ryhmäväkivalta, mobbaus tai aggressiivinen käyttäytyminen. Toverisorrosta on käytetty 

aikaisemmin myös pennalismin käsitettä. Alun perin pennalismi tarkoitti 1600-luvun 

saksalaisista yliopistoista lähtöisin ollutta tapaa, jonka mukaan uusien ylioppilaiden, 

pennaalien, täytyi alistua vanhempien ylioppilaiden usein omavaltaisen käskyvallan 

alaisiksi. Pennalismia sovellettiin myös kouluissa. Pennalismilla ymmärretään 

vanhempien samanarvoisiin nuorempiin tovereihinsa kohdistamaa kollektiivista sortoa.  

(Nykysuomen tietosanakirja 1993, 156.) 

Mäenpää (1989) tuo esille myös mobbauksen. Hänen mukaansa Heinemann toi käsitteen 

yleiseen käyttöön kuvaamaan ryhmäväkivaltaa (Mäenpää 1989, 58). Heinemann käyttää 

mobbing-käsitettä kuvaamaan kiusaamista laajassa merkityksessä lievästä, lähinnä 

hyväntahtoisesta kiusoittelusta vakavaan ryhmäväkivaltaan (Heinemann 1972, 9). Hänen 
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mielestään kiusaamisessa on pohjimmiltaan kyse hyväksytyksi tai eristetyksi tulemisesta 

(Heinemann 1972, 19). Kyse on siis ryhmädynamiikasta. Mäenpää rinnastaa käsitteet 

kiusaaminen ja kiusanteko, jotka ovat käsitettävissä mobbauksen synonyymeiksi. Tosin 

kiusaamisella ja kiusanteolla on mobbausta lievempi merkitys. Mobbauksessa on kyse 

vahvemman väkivallasta heikompaa kohtaan. (Mäenpää 1989, 58- 59.) 

Hamarus (2006, 49) puolestaan tuo esille, miten kiusaamisen määritelmästä 

keskusteltaessa on pohdittu, kuuluvatko häirintä tai kiusoittelu kiusaamiseen. Häirintä on 

tiettyyn henkilöön kohdistettua käyttäytymistä, joka voi aiheuttaa tässä henkilössä 

merkittävää emotionaalista kärsimystä. Hänen mukaansa häirintä liitetään usein myös 

seksuaaliseen häirintään. Kiusoittelua taas voi olla vaikeampaa erottaa kiusaamisesta, 

sillä jotkut kokevat sen osaksi normaalia kulttuuria ja elämää, kun taas toiset ovat sitä 

mieltä, että se on eräs kiusaamisen lievempi muoto. Toiset pitävät kiusoittelua 

kiusaamisen alkuna, toiset kiusaamisen yhtenä muotona ja jotkut taas pitää sitä kokonaan 

eri käyttäytymisenä. (Macklem 2003, 3-4.) Hamarus (2006, 49) toteaa myös 

kiusaamisella ilmiönä olevan siis erilaisia ilmenemismuotoja. Hänen mukaansa 

kiusaaminen voidaan myös nähdä jatkumona, jonka ääripäissä on voimakkuudeltaan 

erilaista kiusaamista. Tällöin ääripäissä voisivat olla kiusoittelua vastaavasti toisessa 

päässä fyysinen väkivalta. 

Rajanveto kiusaamisen ja kiusoittelun välillä on kuitenkin tärkeää. Roland erottaa 

toisistaan käsitteet kiusoittelu ja kiusaaminen.  Hänen mukaansa kyse on harmittomasta 

kiusoittelusta silloin, jos nahistelu jatkuu aikuisen tullessa paikalle. Jos oppilaat lopettavat 

välittömästi ja selittävät kaiken olevan vain leikkiä, on kyse todennäköisesti 

kiusaamisesta. (Roland 1984, 19.) 

Pikas (1990, 31) käyttää kiusaaminen ryhmäväkivaltana määritelmää toteamalla, että 

kouluväkivalta on ryhmäväkivaltaa. Pikasin (1990, 32) mukaan ryhmäväkivalta 

merkitsee ryhmän hyökkäystä yksilöä vastaan. Kielteinen käyttäytyminen kohdistuu 

huonossa asemassa olevaan oppilaaseen. Tällainen kielteinen käyttäytyminen on yhteisön 

arvojen vastaista ja väkivallan harjoittajien vuorovaikutus vahvistaa kielteistä 

käyttäytymistä. Tiivistäen Pikas (1990, 57) toteaa, että koulukiusaamisella tarkoitetaan 
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”tietoista, ei-laillistettua, fyysistä tai psyykkistä hyökkäystä ja/tai yhteisöstä 

poissulkemista. Se kohdistaa huonossa asemassa olevaan yksilöön ryhmä, jonka jäsenet 

vahvistavat keskinäisessä vuorovaikutuksessa toistensa käyttäytymistä”.  

Kiusaaminen on yksi sosiaalisen käyttäytymisen muoto ja sitä esiintyy yleensä 

suhteellisen pienissä yhteisöryhmissä, kuten koulussa, armeijassa tai työpaikoilla. 

Jokainen ihminen kuuluu elinaikanaan monenlaisiin ryhmiin. Ryhmällä tarkoitetaan 

suhteellisen pientä määrää ihmisiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ryhmässä 

vallitsee yhteenkuuluvuuden tunne. Lisäksi ryhmällä on yhteinen tavoite ja yhteiset 

normit. (Salmivalli 1998, 11.) 

Kiusaaminen on jaettu epäsuoraan ja suoraan kiusaamiseen (Olweus 1992, 15; Salmivalli 

1998, 35- 36). Suoralla kiusaamisella tarkoitetaan suhteellisen avointa hyökkäystä uhrin 

kimppuun. Epäsuoralla kiusaamisella viitataan käyttäytymiseen, jossa uhri eristetään 

sosiaalisesti toisista, suljetaan ryhmän ulkopuolelle tai uhria vahingoitetaan kiertoteitse 

levittämällä juoruja tai manipuloimalla ryhmän jäseniä niin, että nekin alkavat karttaa 

kiusattua (Olweus 1992, 15; Salmivalli 1998, 35- 36). Kiusaaminen voidaan jakaa 

sosiaaliseen, psyykkiseen, verbaaliseen ja fyysiseen kiusaamiseen. (Hamarus 2006, 50.) 

Kiusaamisen yhteydessä on keskusteltu siitä, onko kyseessä ryhmäväkivalta ja onko 

yhden loukkaava ja vahingoittava käyttäytyminen toista kohtaan kiusaamista. Kiusatun 

kannalta on yhdentekevää, onko kiusaajia yksi vai useampia. Kiusaaminen voi siten olla 

sekä yksilö- että ryhmäväkivaltaa. Vanhempien oppilaiden kohdalla kyseessä on 

useimmiten ryhmäväkivalta, koska yksilö pystyy erottamaan vasta myöhemmässä 

kehitysvaiheessa ryhmän ja yksilön dynamiikat toisistaan. Nuoremmat lapset eivät pysty 

erottamaan, onko kiusaaja itse keksinyt ajatuksen kiusaamisesta vai onko se saanut 

alkunsa ryhmästä, jonka jäsenet vahvistavat toistensa käyttäytymistä. (Aho & Laine 

1997,227; Pikas 1990, 37; Hamarus 2006, 50.) 

Kiusaamisen määrittelyyn liittyy aikamääre ”pitkään jatkuva” ja ”toistuvasti”. Mikä on 

sitten toistuvaa ja pitkään jatkuvaa? Tutkimuksissa tämä on yleensä hänen mukaansa 

tulkittu tarkoittamaan kiusaamista, joka on jatkunut vähintään puoli vuotta ja on toistunut 

vähintään kerran viikossa. Hamarus korostaa, että kiusaaminen on ilmiö, jota on vaikea 
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määritellä ja mitata, koska siinä toiminnan lisäksi on kyse asenteesta, kuinka kiusattu itse 

asennoituu kiusaamiseensa ja kuinka muut yhteisön jäsenet suhtautuvat kiusattuun. Näin 

ollen tärkeää on yksilön, kiusatun, kiusaajan tai muiden oppilaiden oma kokemus ilmiöstä 

yhteisössä. (Hamarus 2006, 51.) 

 

2.4 Kiusattu 

Penttilä (1994, 85) kirjoittaa tutkimusten osoittavan kiusatuista hyvinkin ristiriitaisia 

luonteenpiirteitä ja ulkonäköön liittyviä seikkoja. Hänen mukaansa kiusatut ovat herkkiä 

ja vetäytyviä ja he ovat usein hiljaisia ja heidän on vaikea toimia ryhmässä. Penttilä 

jatkaa, että kiusatut ovat heiveröisempiä ja vähemmän urheilullisia kuin muut ja 

kiusatuilla pojilla on läheisempi suhde äitiinsä kuin kiusaajilla. Saman huomion tuo esille 

myös Olweus (1992, 34.) Penttilä (1995, 85) toteaa myös kiusatulla olevan vähemmän 

ystäviä kuin muilla ikätovereilla. 

Roland ja Koskenniemi taas käsittelevät asiaa seuraavasti: kiusattu on henkisen ja tai 

fyysisen väkivallan kohteeksi joutuva henkilö, joka on usein sosiaalisesti epävarma. 

Kiusatun itsetunto on usein heikko ja koulusuorituksiltaan hän on hiukan keskitasoa 

huonompi. Kiusaaminen alkaa usein sattumanvaraisesti, mutta kiusatun pelokkaiden 

reaktioiden takia hän saattaa joutua pitkäaikaisen kiusanteon kohteeksi. Kiusatusta tulee 

mieleen ylisuojautuja, epävarma, yksinäinen, pakoon juoksija, itkevä kantelija. (Roland 

1984, 17, 24; Koskenniemi 1982, 109.) 

Olweus kuvaa kiusattuja epävarmoina, varovaisina, herkkinä ja hiljaisina, joilla on 

negatiivinen kuva itsestään. He pitävät itseään usein epäonnistujina ja tuntevat olevansa 

tyhmiä, häpeissään ja epämiellyttäviä. He ovat koulussa yksinäisiä ja hylättyjä. (Olweus 

1992, 34.) 

Penttilä (1994, 85) huomauttaa, ettei ulkonäköön liittyvä seikka automaattisesti altista 

kiusaamiselle. Olweus tuo esille saman huomion. Oppilaiden mielestä kiusatuiksi 

joutuvat lapset, joilla on ulkoisia (negatiivisia) poikkeavuuksia, kuten lihavuus, punainen 

tukka, epätavallinen murre tai silmälasit. Tutkimus kahdesta eri poikaryhmästä ei 
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kuitenkaan tukenut tätä käsitystä. Uhrien ei huomattu juurikaan poikkeavan ulkonäöltään 

ei-kiusattujen poikien kontrolliryhmästä. Ainoa ryhmiä erotteleva ”ulkoinen 

poikkeavuus” oli fyysinen vahvuus. Uhrit olivat fyysisesti heikompia kuin pojat yleensä. 

Tutkimus osoitti, että kiusaajaoppilaat saattavat kiusaamistilanteessa ”hyödyntää” uhrien 

poikkeavia erityisominaisuuksia, mutta tietynlaiset ulkoiset ominaisuudet eivät ole 

yleensä syynä itse kiusaamiseen. (Olweus 1992, 32- 33.)   

Kaiken kaikkiaan voi kuitenkin todeta, ettei kiusatuksi joutumiseen tarvitse olla syytä, 

vaan kiusaaminen on julmaa käyttäytymistä, joka aina hakee itselleen kelpaavan 

oikeutuksensa. (Penttilä 1994, 86.) 

 

2.5 Kiusaaja 

Käytännön kokemukset osoittavat, että kiusaajat muodostavat hyvin monikerroksisen 

ryhmän, jossa on mukana sekä vahvoja että heikkoja lapsia. Todella aktiiviset näyttävät 

Olweuksen (1992, 36) mukaan olevan verrattain itsevarmoja ja hyökkääviä. Sen sijaan 

ne, jotka harrastavat kiusaamista vain tilapäisesti, muodostavat ilmeisesti suhteellisen 

monikerroksisen ja epätasaisen ryhmän, jonka määritteleminen on paljon vaikeampaa 

(Roland 1983, 20- 21.) 

Tyypilliset kiusaajat ovat rohkeita ja suhteellisen itsevarmoja ja omasta mielestään 

hyvinkin suosittuja ja hauskoja, voimiltaan muita, etenkin uhreja vahvempia. Kiusaajat 

ovat myös impulsiivisia ja dominoimishaluisia, hanakampia ärsyyntymään kuin muut. 

(Penttilä 1994, 86.) 

Kiusaaja olisi usein suosittu toisten oppilaiden keskuudessa. Suosio olisi seurausta 

halusta samastua johonkin vahvaan ja rohkeaan. Olweus väittää kuitenkin, että kiusaaja 

on itsevarma, ei-suosittu toverien keskuudessa. Kiusaaja on aggressiivinen kavereita 

kohtaan ja hyväksyy väkivallan. Olweus määrittelee edelleen kiusaajan hyökkääväksi ja 

aktiiviseksi. Hän ei pysty hillitsemään vihantunnetta, vaan on aggressiivinen (Olweus 

1992, 35). Hänen mukaansa ulkoinen olemus on hyväkuntoinen ja vahva. 

Koulusuorituksiltaan kiusaaja on keskitasoa tai hiukan sen alapuolella. Vertaisiinsa 
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hänellä on kielteiset asenteet, samoin opettajiin. Niinpä kiusaaja valitsee ystävikseen 

yleensä itseään nuorempia lapsia. (Björkqvist, Ekman & Lagerspetz 1982, 308; Roland 

1984, 20.) 

Kiusaajalla on tarve hallita muita ja tavallisesti hänellä on oma pieni piirinsä, jossa hän 

nauttii suosiota. Hänen mukaansa kiusaajalla on voimakas itsekorostuksen tarve; hän 

haluaa olla esillä, huomion keskipisteenä. Itseensä kohdistuvaa arvostelua kiusaajan on 

vaikea sietää. (Salmivalli 2010, 30- 31.) 
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3 KIUSAAMINEN ILMIÖNÄ 

 

Tarkastelen aluksi laajemmin, mistä kiusaamisessa on kysymys. Aluksi on syytä selvittää, 

mitä kiusaamisella yleisesti ottaen tarkoitetaan ja mitä kiusaamisen sisältöön voi kuulua. 

Lisäksi nostan esille kiusaamisen keinot, jotka mahdollistavat kiusaamisen jatkumisen 

yhteisössä ja tarkastelen myös kiusaamisen mekanismeja, vaikuttimia ja lyhyesti 

kiusaamisen vaikutuksia. Lopuksi tuon esille kiusaamisen funktiot, jotka rajaan tässä 

yhteydessä nimenomaan yhteisön näkökulmaan pysyäkseni asettamassani näkökulmassa. 

 

3.1 Kiusaamisen lähtökohtia 

Kiusaamisessa kiusatusta havaitaan jokin erilaisuus, jota myös voidaan tuottaa. 

Erilaisuuteen liitetään tarinoita ja niillä luodaan kiusatulle tietynlainen maine. 

Maineeseen voidaan myös toisaalta liittää tarinoita ja mainetta voidaan levittää tarinoiden 

avulla. Nämä muodostavat kiusaamisen sisällön; niistä puhutaan kiusaamisen yhteydessä. 

(Hamarus 2006, 133.) 

Salmivallin (1998, 30) mukaan kiusaaminen on toistuvaa ja kohdistetaan itseä heikompaa 

ja sille on tyypillistä sen systemaattisuus: tarkoituksellinen toista vahingoittava 

käyttäytyminen kohdistuu toistuvasti yhteen ja samaan yksilöön. Pikas (1990, 66) toteaa 

kiusaamisen olevan myös ryhmän (liioiteltua) puolustautumista yksittäistä hyökkääjää 

vastaan. 

Hamaruksen (2006, 133) tutkimuksessa kiusaamiseen liittyy voimakkaasti myös häpeä. 

Kiusattu kokee häpeää ja toisaalta muut oppilaat pyrkivät välttämään häpeän kokemista. 

He tukevat kiusaajaa, etteivät tulisi itse nolatuiksi ja häväistyksi ryhmässä. Kiusaaminen 

aiheuttaa oppilaissa häpeää tai kollektiivista syyllisyyttä. Hamarus sanoo, että kiusaaja 

kokee syyllisyyttä teoistaan ja kiusattukin kokee häpeää niistä seikoista, joista häntä 

kiusataan. Myös muut oppilaat kokevat syyllisyyttä osallistumisestaan kiusaamiseen ja 

siitä, että he eivät aktiivisesti voi vastustaa kiusaamista. Toisaalta syyllisyys on helppo 
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selittää yhteisössä kiusatun, kiusaajan tai muiden oppilaiden syyllisyydeksi ja samalla 

pois itseltä, Hamarus toteaa. 

Kiusaamisessa kiusatulle annetaan toiseuden muoto. Se on kiusaamisen sisältö ja 

näennäinen syy. Koulukiusaamisessa ja taistelussa vallasta kiusaaja ottaa 

luokkayhteisössä havaitun outouden hallintaansa ja valjastaa sen valtansa pönkittäjäksi. 

Luokan omat sosiaaliset säännöt määräävät, mikä on hyväksyttyä ja mikä ei. Koska 

kuitenkin kaikki yksilöt ovat erilaisia, ei ole olemassa mitään takeita siitä, mikä 

eroavaisuuden seikka johtaa siihen, että juuri tietty oppilas määritellään oudoksi niissä 

normeissa, jotka luokkayhteisössä vallitsevat. Ainoa keino lieventää tätä pelkoa on 

hankkia kannattajia, ystäviä, jotka ovat valmiina seisomaan puolella silloin, kun outoutta 

koetellaan. Tästäkään ei voi olla kuitenkaan koskaan aivan varma. Se vaatii jatkuvaa 

testaamista ja oman ryhmän kiinteyden ylläpitämistä. (Hamarus 2006, 134- 135.) 

Moni tavallinen lapsi menee porukan mukana sinne, minne ryhmän normit edellyttävät. 

Kysymyksessä on sosiaalinen rooli, johon vaikuttavat myös muiden odotukset, 

koululuokassa vallitsevat normit ja kulloinenkin sosiaalinen tilanne. Ei ole yhdentekevää, 

miten luokka suhtautuu tai mitä koulussa ajatellaan kiusaamisesta. (Salmivalli 2010, 31.) 

Kiusaaja käyttää olemassa olevaa pelkoa hyväkseen. Hän valjastaa sen tekoihin ja 

toimintaan. Valitessaan sellaisen yksilön, joka suurimman osan mielestä poikkeaa eniten 

ja on eniten outo siinä yhteisössä, hän järjestää yhteistä hauskuutta outouden 

kustannuksella ja saa kannattajia niistä oppilaista, jotka pelkäävät itsekin joutuvansa 

saman kohtelun kohteeksi. Kun kiusattu muuttaa pois luokkayhteisöstä, valitaan luokasta 

toinen, jonka kautta kiusaaja pitää valtaansa yllä. (Hamarus 2006, 135- 136.)   

 

3.2 Kiusaamisen keinot 

Kiusaaminen tapahtuu erilaisten toimintojen kautta ja keinoin. Käsittelen tutkimuksessani 

testaamista, hauskanpitoa, vaientamista, harhauttamista ja rituaaleja. Kaikilla näillä 

toiminnoilla on omat tehtävänsä ja toteutumisen tapansa, jotka edesauttavat kiusaamisen 

jatkumista yhteisössä. 
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Kiusaaminen alkaa testaamisesta. Testaaminen ei välttämättä johda kiusaamiseen, mutta 

voi olla sen alku. Kaikki testaavat kaikkia, mutta hyvin eri tavoin. Poikkeavuus vetää 

puoleensa testaamista ja jos testitulokset eivät ole selvät, testataan uudelleen. Mielessä ei 

ole mitään pahaa, vaan toista halutaan testata sanoin tai teoin. (Pikas 1990, 70- 71.) 

Kun taas Hamarus (2006, 138) asettaa testaamisella kolme tavoitetta. Yhtäältä 

testaamisen avulla saadaan selville, ketkä ovat lähdössä mukaan hauskan pitoon ja 

kiusaamisen kannattajiksi. Toisaalta se kertoo myös koko luokka- tai kouluyhteisön 

suhtautumisesta tilanteeseen. Näin kiusaaja saa tietoa mahdollisista yksilökannattajistaan 

sekä kollektiivisesta kannatuksesta toiminnalleen. Kolmanneksi kiusaaja saa myös tietoa 

siitä, miten kohteena oleva reagoi. 

Pikasin (1990, 70) mielestä testaamisella on tarkoitus tutkia, millainen toinen on, mitä 

hän osaa, kuinka notkea, iskuvalmis, huumorintajuinen, viehättävä, aloitekykyinen tai 

voimakas toinen on fyysisesti. Hänen mukaansa kiusaaminen saa tavallisimmin alkunsa 

suhteellisen harmittomaksi tarkoitetusta koululaisten jokapäiväisestä tavasta testata tai 

vertailla toistensa eri ominaisuuksia. Salmivalli (2010, 34) taas sanoo, että toistensa 

koettelusta oppilaat luovat keskinäistä sosiaalista järjestystä, jolloin tulos voi olla yhtä 

lailla hierarkkinen nokkimisjärjestys kuin tasavertaisuus, jota ei pidä järkyttää.  

Kiusaamiseen liittyvään testaamiseen liittyy usein yleistä hauskanpitoa ja arjen tylsyyden 

torjuntaa. Hauskuus syntyy siitä, että joku sanoo jotain, jolle muut oppilaat nauravat. 

Kiusaamiseen liittyvään hauskanpitoon liittyy usein myös jotain noloksi koettua tai 

häpeää. Se tuo esiin samalla vallan aspektin, kun hauskanpidon nimissä nöyryytetään 

jotain oppilasta. Hauskanpito liittyy samalla usein kulttuurisiin ja epävirallisiin normeihin 

ja se vahvistaa siihen osallistuvan ryhmän yhteisöllisyyttä. (Hamarus 2006, 140.) 

Pikas (1990, 84) puhuu ympäristötekijöiden aiheuttamasta turhautumisesta. Hän 

mainitsee kiusaamisen rajatapauksena pitämänsä esimerkin, jossa oppilas ikävystyy 

välitunnilla ja menee potkaisemaan leikillään kaveria. Pikasin (1990, 86) mukaan 

ympäristö voi vaikuttaa kiusaamiseen, jos se aiheuttaa frustraatiota. (Pikas 1990, 84- 88.) 

Samoin myös Laine (1997, 65) kirjoittaa oppilaiden henkilökohtaisten vapauksien 

ottamisesta luokkatilassa. Vastaavasti Willis (1984, 36- 42) kuvaa tutkimuksessaan 



21 

 

naurujen saamista ja muiden oppilaiden viihdyttämistä luokassa. Tuo hauskanpito sitten 

Hamaruksen (2006, 140) näkemyksenä voi joidenkin kohdalla johtaa sosiaalisten 

suhteiden muuttumiseen siten, että kohteeksi joutunut pyritään lopulta eristämään koko 

yhteisöstä. 

Goffman (1971) kuvaa tarkoitusperäistä kiusoittelua, epäsuoria huomautuksia, oikein 

ajoitettuja sutkautuksia, merkittyjä taukoja ja verhottuja viittauksia epävirallisena 

kommunikointina, joiden esittäjällä on aina oikeus kieltää ”tarkoittaneensa jotain”, jos 

häntä syytettäisiin sopimattomasta viestinnästä. Samoin kuulijoilla on oikeus käyttäytyä 

niin kuin he eivät olisi havainneet mitään tai korkeintaan jotain merkityksetöntä. 

Tällaisella viestinnällä pyritään oma toiminta saattamaan hienovaraisesti suotuisaan 

valoon ja toinen epäsuotuisaan. (Goffman 1971, 206- 207.) 

Salmivalli (1998, 32) tuo esille kiusaamisen erottamisen vaikeuden rajusta leikistä. 

Tällöin on kiinnitettävä huomiota lasten ilmeisiin ja eleisiin, sivustakatsojien määrään 

(raju leikki ei yleensä kiinnosta ulkopuolisia, kiusaamista on usein seuraamassa yleisöä), 

mukana olevien lasten määrä, episodin päättymisen jälkeiset tapahtumat, roolien 

vaihtuminen (kiusaamisessa roolit pysyvät samana) ja voimankäyttö (viedäänkö lyönnit 

ja potkut perille asti).  

Kiusaamiseen liitetään osaksi vaientaminen. Kiusatuksi valitaan usein oppilas, jota 

kuvataan ujona, arkana tai hiljaisena. Kiusattu kuvataan oppilaana, joka vaikenee, kun 

häntä kiusataan ja joka ei uskalla kertoa kiusaamisesta muille. (Hamarus 2006, 146.) 

Bauman (2002) puhuu vieraista, Kristeva (1992) kirjoittaa muukalaisista. He ovat 

yhteisössä erottuvia ja eristettyjä, kiusattuja. Vieraat saavat näkyä, mutta eivät kuulua. Tai 

jos heitä on pakko kuulla, älköön heitä kuunneltako. (Bauman 2002, 128- 134.) Tärkeintä 

on osoittaa vieraiden sanoma yhdentekeväksi ja merkityksettömäksi sen kannalta, mitä 

voidaan tehdä tai mitä halutaan tehdä. (Bauman 2002, 129.) 

Muukalainen pyritään erottamaan alueellisesti tai kanssakäyminen rajoitetaan koskemaan 

vain tiettyä rajattua aluetta. Kun sosiaalisia kontakteja vältetään, pyritään estämään 

fyysisen läheisyyden muuttuminen henkiseksi. (Bauman 1997, 79- 80.) 
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Goffman (1971) kuvaa harhauttamista kertoessaan ryhmän sisäisistä salasopimuksista. 

Kun vuorovaikutukseen osallistuva ilmaisee jotain, odotamme hänen viestivän 

valitsemansa roolihenkilön suulla ja avoimesti osoittavan sanottavansa kaikille niin, että 

jokainen voi yhtä lailla ottaa kommunikaation vastaan. Hänen mukaansa täten 

esimerkiksi kuiskaamista pidetään sopimattomana, koska se särkee yllä kuvatun 

vaikutelman. Tästä huolimatta esittäjä voikin esityksessään ilmaista sellaisia seikkoja, 

jotka rikkovat hänen roolinsa puitteet. Tällaisesta salakommunikoinnista osalliset 

henkilöt ovat keskenään sopimussuhteessa, joka sulkee muut osallistujat ulkopuolelle. 

Ilmaisemalla toisilleen pitävänsä merkittäviä tietoja muilta esittäjiltä salassa he samalla 

tunnustavat toisilleen, että heidän esittämänsä kuva onkin vain esitystä. He harhauttavat 

muita. (Goffman 1971, 192- 206.) 

Ryhmän sisäisiä salasopimuksia ovat salamerkkijärjestelmät, joilla esittäjät voivat viestiä 

tai ottaa tietoja vastaan. Nämä näyttämövihjeet, kuten Goffman (1971, 194) niitä kutsuu, 

ovat tyypillisesti lähtöisin esityksen johtajasta tai hänelle osoitettuja. 

Kiusaamiseen liittyy harhauttamista myös vuorovaikutuksessa. Puheessa voi olla 

kaksoisviestejä. Niitä saadaan aikaan jo pelkällä äänenpainotuksella tai -sävyllä. Usein 

kaksoisviesti syntyy puhujan sanallisin keinoin, kuitenkin usein peitellysti. Peittely 

johtuu siitä, että todellinen, jollakin tapaa negatiivinen viesti halutaan saattaa sosiaalisesti 

hyväksyttävämpään muotoon. Tällöin viestin vastaanottajan on vaikea reagoida viestiin, 

joskin hän sen yleensä ymmärtää. Esimerkiksi ystävän kommentti ”oletpa sinä 

kunnianhimoinen” kertonee pikemminkin ystävän kateudesta kuin tunnustuksesta. 

Useimmat kaksoisviestit ovat negatiivisia ja ne on ilmaistu siten, että kuulija ymmärtää 

ne tarkoitetulla tavalla. Usein kielellisten vivahteiden ja koodien avulla ilmaistaan 

pitämistä tai etäisyyttä, samankaltaisuutta tai erilaisuutta, vaikuttamista ja valtaa. Ne 

vaikuttavat sosiaalisen vuorovaikutuksen luonteeseen, vaikka niitä ei aina kovin hyvin 

tiedostettaisikaan. Niiden avulla myös enemmän tai vähemmän vaikutetaan toisiin. Näin 

kielelliseen oppimiseen kuuluu paitsi sanojen oppiminen myös piiloviestinnän 

ymmärtäminen. (Aho & Laine 1997, 73- 74; Hamarus 2006, 151.) 
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Harhauttaminen takaa sen, että kiusaamiseen ei puututa, koska virallinen maailma ei 

havaitse kiusaamista ja vaikka opettajat saattavat pyrkiä saamaan tietoa 

kiusaamistapauksista, yleensä vain jäävuoren huippu tulee opettajien tietoisuuteen. 

Virallinen maailma tulkitsee kiusaamistilanteet muina kuin kiusaamisina ja kiusaaminen 

voi siksi jatkua jopa valvovien silmien alla. Oppilasyhteisö toimii omien epävirallisten 

normiensa ja ihanteidensa mukaan, joista aikuisten maailma on usein tietämätön. Jos 

kouluyhteisö on tietämätön oppilaiden välisistä sosiaalisista suhteista, oppilaiden 

arvostuksista, asenteista ja yhteisössä vallitsevista epävirallisista normeista, se voi myös 

tietämättään vahvistaa sellaista käyttäytymismallia, joka on selkeässä ristiriidassa 

virallisten normien kanssa. (Hamarus 2006, 153- 154.) 

Rituaalien avulla kiusaamisessa vahvistuu rituaaleihin osallistuvien yhteisöllisyys. 

Holopaisen (1996, 46) mukaan rituaalilla voikin olla yhdistävä merkitys. Rituaalilla on 

yleensä avoin käytännöllinen merkitys, mutta rituaali viestii samalla monella muulla, 

muun muassa emotionaalisella, sosiaalisella tai aatteellisella tasolla. Rituaalit ilmaisevat 

usein myös ympäristönsä henkilöiden käsityksiä tai tunnepitoista asennoitumista (Lesko 

1988, 111- 112.) 

Hamarus (2006, 154) sanoo kiusaamiseen liittyvissä rituaaleissa oleellista olevan yleisön 

läsnäolon. Hänen mukaansa rituaalit menevät myös osin päällekkäin kiusaamisen 

keinojen kanssa; ne ovat yksi tapa tuottaa ja vahvistaa kiusaamista. Hamarus (2006, 154- 

159) tuo esille kuusi eri rituaalin muotoa: vallan näytön rituaalin, esimerkiksi toistuvat 

potkimiset ja hakkaamiset, alistamisrituaali, inhorituaali, kuten epähygieenisyydestä, 

sukupuolesta (poikabakteerit) tai tavasta käyttäytyä johtuva karttaminen, 

eristämisrituaali, esimerkiksi mielikuva kiusatusta inhottavana, likaisena, 

vaientamisrituaali, esimerkiksi luokassa tietyn oppilaan puhuessa muut sanovat yhdessä 

jonkun sovitun äänen, joka nolostuttaa ja vaientaa puhujan, ryhmän yhteisöllisyyden 

rituaali tuottaa yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä esimerkiksi kynien ja kumin vaihtaminen 

oppilaiden kesken, jolloin kiusattu oppilas suljetaan pois vaihtoringistä. Salmivallin 

(2010) mukaan taas toisten koettelusta ja testaamisesta tulee rituaali ja sitä jatketaan 

vaikka sosiaalinen järjestys olisikin jo selvillä. 
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3.3 Kiusaamisen mekanismit, vaikuttimet ja vaikutukset 

Pikas (1990, 78- 80) on pohdiskellut kiusaamiseen liittyviä mekanismeja ja esittänyt, että 

kiusaajaryhmän dynamiikkaan vaikuttaa kolme tekijää: dissonanssitekijä, viholliskuva ja 

vahvistaminen. Hän korostaa, että useimmiten näiden tekijöiden täytyy vaikuttaa yhdessä, 

jotta kiusaamiseen ryhdytään. 

Salmivalli (2010, 63) on käsitellyt myös Pikasin kiusaamisprojektin kolmea päätekijää ja 

hän avaa Pikasin teoriaa näin: jos testauksesta saatuja vaikutelmia ei voida yhdistää 

ryhmän jäsenten ennestään tuntemiin ja odottamiin kategorioihin, ollaan tilanteessa, jota 

Pikas selittää epäjohdonmukaisuudella, kahden vaikutelman keskinäisellä 

ristiriitaisuudella ja kutsuu tätä vaikutelmien ristiriitaa dissonanssiksi. 

Viholliskuvaa Salmivalli (2010, 63) avaa Pikasin tulkinnan mukaan niin, että kuva voi 

muodostua riippumatta siitä, mitä uhri tosiasiassa tekee. Tällöin kyseessä on kiusaajan tai 

kiusaajien mielikuva uhasta, joka sattumanvaraisesti kiinnitetään johonkin henkilöön. 

Salmivalli (2010, 64) tuo tähän liittyen esille syntipukin, jonka ryhmä valitsee kokiessaan 

epäonnistuneensa jonkin tavoitteen tai päämäärän saavuttamisessa. Hän puhuu myös 

mustasta lampaasta, joka omalla toiminnallaan vahingoittaa ryhmälle tärkeitä arvoja ja 

normeja, esimerkiksi kantele toisista opettajalle. 

Pikasin (1990, 80) mukaan kiusaajaryhmän syntyminen edellyttää lisäksi, että sen jäsenet 

yllyttävät toisiaan kiusantekoon uhria vastaan. Tällaista vahvistamista voi Salmivallin 

(2003, 64) kertomana esiintyä hyvinkin hienovaraisena, hiljaisena hyväksyntänä, jonka 

vain asiaan vihkiytynyt tunnistaa ja joka ymmärretään nopeasti ilman sanojakin. Pikas 

(1990, 80) esittää vahvistamisen kehittyneeksi muodoksi ryhmäpaineen. 

Kiusaamisen vaikuttimista Salmivalli (2010, 29) sanoo usein pelon estävän puuttumasta 

kiusaamiseen. Hänen mukaansa yksi yleisemmistä syistä siihen, miksi uhria ei puolustettu 

ja kiusaaminen mahdollistuu, on pelko siitä, että kiusaajat kostavat ja on mahdollisuus 

joutua itse kiusatuksi. Kun taas Olweuksen (1992, 56) mukaan kiusaamisen vaikuttimena 

halutaan valtaa, jolloin voimakas tarve alistaa ja hallita muita korostuu. Hänen mielestä 
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tähän liitetään myös syyllisyys ja häpeä. Myös Hamarus (2006, 133) tuo esille samat 

huomiot ja lisää vielä yhdeksi vaikuttimeksi kateuden. 

Salmivalli (2010, 113) kertoo kiusaamisen välittömiä vaikutuksia olevan muun muassa 

kiusattujen lasten kokema koulupelko ja erilaiset psykosomaattiset oireet. Hänen 

mukaansa uhrien on todettu myös olevan muita luokkatovereita useammin ahdistuneita 

ja heillä on huonompi itsetunto. Randall (1996, 12) tuo esille samat asiat ja myös uhrien 

vaikeuden luoda myöhemmin luotettavia, läheisiä ihmissuhteita vastakkaisen sukupuolen 

kanssa. 

Jos ajattelemme oppimista sosiokonstruktiivisesti toisten kanssa yhdessä 

vuorovaikutuksessa oppimisena, voimme ymmärtää, millaista oppimista kiusaaminen 

vuorovaikutuksena tarjoaa. Tällä tavalla kiusaamisella on vaikutusta myös elinikäiseen 

oppimiseen luodessaan kielteisen asenteen oppimisympäristöä kohtaan. (Hamarus 2006, 

214.) 

Kiusaaminen kolmin- tai nelinkertaistaa riskin sairastua masennukseen. Kiusatulla pojilla 

on aikuisena enemmän sekä itsemurha-ajatuksia että itsemurhayrityksiä. Myös ahdistus, 

paniikkihäiriöt ja heikko terveydentila ovat kiusatulla yleisempiä. Koulukiusaamisen 

vaikutuksista on myös todella surullista näyttöä. Suomen tragedioita, Myyrmannin, 

Jokelan ja Kauhajoen tekijöitä yhdisti kaksi asiaa: kaikki kolme olivat löytäneet 

asemaailman netistä ja he kaikki olivat rankasti koulukiusattuja. (Suomen Kuvalehti 

47/2015, 32.) 

 

3.4 Kiusaamisen funktiot 

Rajaan kiusaamisen funktioiden, tarkoituksen, tarkastelun tässä työssä yhteisön 

näkökulmaan. Olen tietoinen kiusaamisen vaikutuksista myös yksilöihin, mutta tämän 

tutkimuksen näkökulma ei anna aihetta sen laajempaan tarkasteluun ja aiheen hallinnan 

vuoksi koen rajaamisen yhtälailla tarpeelliseksi. 
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Kiusaaminen perustuu erojen havaitsemiseen ja/tai niiden tuottamiseen. Erojen ja 

yhtäläisyyksien kautta oppilasyhteisö luo ja uusintaa oppilaskulttuuriaan. Erojen 

havaitseminen liittyy useimmiten juuri kulttuurisesti keskeisiin seikkoihin kuten 

vaatetukseen, kauneuteen ja voimakkuuteen liittyviin ihanteisin. Näin ollen kiusaamisella 

luodaan ja uusinnetaan kulttuurisesti hyväksyttyjä ja arvostettuja arvoja ja ihanteita. 

Erilaisuus ei olekaan enää yksilön erilaisuutta, vaan se edustaa yhteisön kulttuurisesti 

arvostamia piirteitä. Kiusaaminen vaikuttaa koko yhteisöön muokkaamalla sen 

arvostuksia. Näin kiusaaminen pakottaa yhteisön jäsenten käsityksiä kulttuuriseen 

samankaltaisuuteen. Samankaltaisuudesta poikkeamisesta rangaistaan eri tavoin 

(esimerkiksi hylkäämisellä, halveksunnalla, eristämisellä). Nämä rangaistukset ovat 

paljon kovempia kuin virallisen maailman sanktiot (tunnin jälki-istunto tai rehtorin 

puhuttelu). Sosiaalinen vankila, joksi eristämistä voidaan kutsua, on se tila, jota luokan 

kaikki oppilaat pyrkivät välttämään. (Hamarus 2006, 198.) 

Kiusaamiseen on vaikea puuttua, ellei päästä käsiksi niihin sosiaalisiin rakenteisiin, jotka 

tuottavat ja muovaavat kulttuurisia arvostuksia. Kiusaaminen on kiusaajan aseman 

tavoittelua ja pönkittämistä yhteisössä. (Hamarus 2006, 198- 199.) 

Hamarus (2006, 200) tuo esille sen, kuinka nuoret ovat tarkkoja kenen seurassa on hyvä 

ja sopivaa näyttäytyä. Hänen mukaansa erilaisuus, joka on tunnistettua tai oletettua ja 

samalla tuotettua, käynnistää oppilaissa neuvottelun siitä, miten he suhtautuvat tähän 

henkilöön ja mitä seurauksia sillä on heidän omalle sosiaaliselle asemalleen yhteisössä. 

Myös Salmivallin (1998, 33) toteaa saman ja sanoo kiusaamisen olevan selkeästi 

sosiaalinen tilanne, johon vaikuttavat monet ryhmätason mekanismit ja se tapahtuu 

tyypillisesti pysyvässä sosiaalisessa ryhmässä. 

Sosiaalisen maailman sanktiot ja palkkiot rajaavat oppilaiden toimintaa kiusaamisessa. 

Oppilaat elävät sosiaalisessa maailmassa itsekin taiteillen oman asemansa kanssa ja sen 

vaarantaminen puuttumisen kautta saattaa johtaa luokkayhteisössä kiusaamisen kohteeksi 

joutumiseen. Yhteinen nauru tuo luokkaan yhteisöllisyyden tuntua hauskanpidon lisäksi. 

Kiusaamisessa nauru saattaa myös laajeta jonkun kustannuksella yhteiseksi 

hauskanpidoksi, jossa henkilöstä tehdään niin naurettava, että hänen kaikelle 
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toiminnalleen saatetaan nauraa. Tämä toiminta tapahtuu usein myös oppitunneilla ja 

naurun avulla ryhmän jakautuminen konkretisoituu niihin, jotka nauravat ja siihen, jolle 

nauretaan. (Hamarus 2006, 201.) 

Hamaruksen (2006, 201) mukaan kiusaaminen luo siihen yhteisöön, jossa sitä tapahtuu, 

hajautunutta yhteisöllisyyttä. Hänen mielestään luokassa vallitsee näennäinen 

yhteisöllisyys, joka on kuitenkin rikkinäistä yhteisöllisyyttä. Luokka ajattelee, että 

luokassa vallitsee yhteisöllisyys, kun kiusattu luo ryhmään sosiaalisen tilan, jossa kiusattu 

on yhteinen vihollinen. Kuitenkin tilanne vie koko ryhmältä energiaa, kun kiusattua 

täytyy seurata uusien tarinan ainesten saamiseksi ja oman ryhmän yhteisöllisyyden 

ylläpitämiseksi.  Näin ollen luokassa vallitsee näennäisesti hyvä henki, mutta ei kiusatun 

kohdalla. Hän jatkaa, että näennäinen yhteisöllisyys tuo kuitenkin oppilaille näennäistä 

turvaa sosiaalisten verkostojen keskelle, jossa tavoitellaan ystävyyttä ja pelätään 

eristetyksi tulemista. Myös Salmivalli (2010, 36) toteaa, että luokan oppilaiden 

enemmistö voi olla sitä mieltä, että luokassa on hyvä ilmapiiri, mutta silti jotakin oppilasta 

kiusataan. 

Erityisesti kiusaajaryhmään kiusaamisen prosessi luo yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä, 

joka toisaalta sitoo kiusaajaryhmän jäsenet ryhmään ja toisaalta pakottaa kiusaajan 

keksimään prosessille jatkuvasti jotain uutta pitääkseen ryhmän jäsenten mielenkiinnon 

yllä. Kiusaaja sitoo ympärilleen kannattajaryhmän, joka pystyy ryhmässä toisaalta pelon 

vuoksi ja toisaalta aseman tavoittelemisen halusta.  Myös opettajia kiusaamisen 

näennäinen yhteisöllisyys saattaa hämätä. Kiusattu on ryhmässä mukana, vaikka häntä 

kiusataan. (Hamarus 2006, 201.) 

Hamarus (2006, 202) sanoo ryhmän jäsenten tuntevan kollektiivista syyllisyyttä silloin, 

kun he samaistuvat ryhmään, jonka teot koetaan jotakin henkilöä tai ryhmää kohtaan 

moraalittomiksi. Kollektiivista syyllisyyttä voi kokea sellainenkin ryhmän jäsen, joka ei 

itse ole ollut aiheuttamassa harmia toiselle. Tämä on mahdollista, koska ihmiset 

luokittelevat itsensä jonkin ryhmän jäseniksi. Näin ryhmän joidenkin jäsenten tekemät 

moraalittomat teot toista ryhmää tai ihmistä kohtaan linkittyvät useimpiin ryhmän 

jäseniin jaetun ryhmäidentiteetin perusteella. (Branscombe & Bertjan 2004, 3-4). 
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Kollektiivinen syyllisyys ei välttämättä ole yhteydessä aiemmin koettuihin tapahtumiin. 

Sitä voidaan kokea myös meneillään olevista teoista ja tapahtumista. Näin ihmiset voivat 

kokea kollektiivista syyllisyyttä epätasa-arvoisesta asemasta, vaikka he eivät olisikaan 

olleet itse luomassa epätasa-arvoisia olosuhteita, mutta kokevat hyötyvänsä tilanteesta. 

(Branscomble & Bertjan 2004, 5-6.) Kiusaamisessa kiusaaja on ryhmänsä kanssa luonut 

vallan epätasapainon luokkaan tai kouluun, mutta kiusaamisesta saattaa koitua epäsuoraa 

hyötyä myös muille oppilaille. (Hamarus, 2006, 202.) 

Syntipukki tai kiusattu tuo yhteisöön hetken helpotuksen, koska hän kantaa kiusaamisen 

syyllisyyttä. Kiusaaminen selitetäänkin pintatasolla juuri kiusatun ominaisuuksista 

johtuvaksi toiminnaksi. Toisaalta kiusaaminen synnyttää kollektiivista syyllisyyttä, koska 

yhteisön jäsenet ovat tietoisia prosessista ja sen todellisesta tilasta. Asian käsitteleminen 

tai siitä avoimesti puhuminen on kuitenkin vaikeaa, koska puheeksi ottaminen tuo esiin 

oman syyllisyyden tai pelon siitä, että joutuu käsittelemään omaa syyllisyyttä.  Mitä 

pidemmälle prosessi etenee, sitä vaikeampi yhteisön jäsenten on ottaa kiusaamista 

puheeksi. Toisaalta kun yhteisön jäsenet kokevat syyllisyyttä, he ovat valmiita myös 

korjaamaan aiheuttamansa vahingon. Häpeä sen sijaan johtaa tekojen kätkemiseen, 

vähättelemiseen tai tilanteesta pakenemiseen. (Hamarus 2006, 202; Lickel ym. 2004, 35- 

48.) 

Syyllisyys on yhteydessä vastuuseen. Yhteisön selkeät toimintaperiaatteet ja toistuva 

keskusteleminen oppilaiden kanssa siitä, mitä on toisen oppilaan kunnioittava 

kohteleminen ja mikä sitä ei ole, tuo esiin oppilaan oman vastuun toiminnastaan muita 

oppilaita kohtaan ja auttaa oppilaita myös tulkitsemaan luokkatoveriensa käyttäytymisen 

eettisyyttä. (Hamarus, 2006, 203.) 
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4 KIUSAAMISEN EHKÄISY 

 

Muun muassa Hamaruksen (2016) tutkimustulosten mukaan kiusaaminen on pitkään 

kehittynyt ilmiö, joka vaatii tuekseen moninaisen joukon tukijoita ja kiusaaminen ilmiönä 

ei useinkaan tapahdu yksin, vaan muiden hiljainen hyväksyntä mahdollistaa ja ruokkii 

kiusaamista. Siksi keinoja ehkäistä ja vähentää kiusaamistakaan ei ole aivan 

yksiselitteinen ja helppo prosessi, vaan vaatii suunnittelua ja perehtymistä, jossa pyritään 

vaikuttamaan koko yhteisöön. Tarkastelen aluksi, miten opettaja voi toimia 

vähentääkseen kiusaamista yhteisössä ja tukea yhteisöllisyyttä. Tarkasteluun on syytä 

ottaa mukaan yhteisöllinen keskustelukulttuuri ja keskustelumenetelmät, joista 

kasvatuskeskustelu on keskeinen, perustuslakiinkin uutena kirjattu, kiusaamisen 

vähentämisen keino. Myös toimintatavat on hyvä huomioida kiusaamisen vastaisessa 

työssä, joita käsittelen lopuksi, samoin Olweuksen interventio-ohjelmaa, KiVa-

kouluohjelmaa ja tukioppilastoimintaa, jotka ovat konkreettisia toimintamalleja 

kiusaamisen vähentämisessä. 

 

4.1 Opettajan toiminta kiusaamiseen puuttumisessa 

Roland (1984, 78- 79) toteaa, että jos kiusaaminen johtuu selvästi vain yhdestä 

kiusaajasta, on tarpeetonta pyrkiä vaikuttamaan koko ryhmään. Ryhmään vaikuttaminen 

on Rolandin mukaan tärkein menetelmä silloin, kun jokin lapsiryhmä kiusaa toisia. Hän 

sanoo kiusaamisen lähtevän usein liikkeelle jostakin henkilöstä tai pienestä ryhmästä ja 

prosessin jatkuttua etenee koskemaan yhteisöä hyvin laajalti. Näin ollen hänen mielestään 

voisi ajatella, että kiusaamisprosessin alussa on helpompaa estää kiusaaminen 

vaikuttamalla yksittäisiin jäseniin. Prosessin pitkittyessä se koskee koko yhteisöä ja vaatii 

toisenlaista puuttumista. 

Kun taas Salmivalli (2010, 55) pitää tehokkaampana sitä, että vaikutetaan koko ryhmään 

kuin että väliintulo kohdistettaisiin vain yksittäiseen kiusaajaan. Samoin Hamaruksen 
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(2006, 213) mukaan kiusaajan valtaa voidaan toisaalta purkaa laittamalla kiusaaja 

ryhmään, jossa hän ei saa kiusaamiseen sosiaalista tukea muilta oppilailta. Salmivallin 

mielestä juuri kiusaajaan on usein kaikkein vaikein vaikuttaa. Ryhmän vaikutus on suuri 

ja sillä on yleensä aikuisen auktoriteettia vahvempi voima. Hamarus (2006, 12) korostaa 

taas ystävyyden merkitystä yhteisössä, jolloin opettaja voi pyrkiä vaikuttamaan luomalla 

opiskelutilanteissa sellaisia olosuhteita, joissa kiusattu voi ystävystyä jonkun häntä 

tukevan oppilaan kanssa. Salmivalli (2010) esittää, kuinka aikuisten tulisi ohjata 

kannustajat ja apurit muuttamaan käyttäytymistään, rohkaista kiusaamisen hiljaiset 

hyväksyjät osoittamaan, etteivät hyväksy kiusaamista, ja saada yhä useampi oppilas 

toimimaan kiusatun puolustajana. Hamarus (2006, 12) kuitenkin muistuttaa, että 

oppilaiden ryhmittely vaatii opettajalta oppilaiden sosiaalisten suhteiden herkkää 

aistimista. 

Oppilaiden tietoisuuden lisääminen on Salmivallin (2010, 56) mukaan aivan keskeistä 

kiusaamiseen vähentämisessä. Hän painottaa tavoitetta saada oppilaat tarkkailemaan 

omaa toimintaansa, sitä, miten he itse ovat olleet mukana kiusaamisessa, ovatko 

nauraneet muiden mukana ja kannustanut näin kiusaajaa. Salmivalli pitää tärkeänä saada 

oppilaat pohtimaan uudenlaisia toimintatapoja ja sitoutumaan niihin. Tähän hänen 

mielestään hyvänä keinona toimivat rooliharjoitukset. Myös opettaja voi Salmivallin 

(1998, 164) mukaan pyrkiä ottamaan selvää luokan tilanteesta seuraamalla erityisen 

tarkkaan mitä oppilaiden välillä tapahtuu välitunneilla, koulun käytävillä tai oppituntien 

alussa ja niiden aikana. 

Opettaja voi toiminnallaan Hamaruksen (2006, 212) mukaan tukea oppilaiden 

sosiaalisten suhteiden tasapainoista kehittymistä luokassa. Käytännössä tämä voi 

tarkoittaa hänen mielestään esimerkiksi sitä, että luokalle, jossa on kiusaamista, ei saisi 

antaa vapaata mahdollisuutta muodostaa pareja tai ryhmiä. Kiusaamisessa ryhmien 

muodostumista voidaan käyttää yhtenä tapana kiusata. Hän painottaa, että oppilaiden 

tavoitteellinen toiminta vähentää myös turhautumista, joka voi purkautua kiusaamisena, 

joten tavoitteista keskusteleminen ja opiskelun merkityksen ymmärtäminen luovat 

yhteisöllisesti myönteistä suhtautumista opiskeluun. Salmivalli taas (1999, 33) 

muistuttaa, että kiusaaminen on monella tavalla oppilaiden asenteisiin ja kulttuurisiin 
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arvostuksiin ja ryhmässä vallitseviin valta-asetelmiin kietoutunut ilmiö eikä ole olemassa 

yhtä ainoaa tapaa vaikuttaa siihen. Myös Hamarus (2006, 213) tähdentää, että yllä 

mainittujen toimenpiteiden soveltaminen riippuu aina kulloisestakin tilanteesta ja ryhmän 

sosiaalisesta kokoonpanosta.  

Pikas (1990, 92) puhuu opettajan kahdesta strategiasta ja roolista kiusaamisen 

vastustamisessa: asenteenmuokkaajan rooli ja toimeentarttujan rooli. 

Asenteenmuokkaajan tehtävänä on esitellä ylenmäärin materiaalia ja saada oppilaat 

ymmärtämään, tuntemaan ja keskustelemaan. Toimeentarttuja taas valvoo jatkuvasti 

oppilaiden toimintaa ja puuttuu välittömästi spontaanisti havaitsemiinsa kiusaamisiin. 

Kiusaamisen vastaisessa työssä ja yhteisöllisyyden edistämisessä, voidakseen rakentaa 

yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyyden tunnetta, on kasvattajan oleellista pohtia 

konkreettisesti, miten ystävyyssuhteita tuetaan, miten lasten laadukasta leikkiä edistetään, 

millaisiksi koko ryhmän yhteiset toimintatilanteet rakennetaan, miten keskinäistä 

vuorovaikutusta ohjataan tai miten me-tunteen kehittymistä voitaisiin edistää. 

Yhteisöllisyyden ja yhteisöllisyyden rakentamisen tunne on eräänlainen taito, jonka 

oppiminen vaatii harjoittelua ja ohjausta. Positiivisten yhteisöllisyyden kokemusten 

avulla lapset voivat mieltää yhteisöllisyyden myönteiseksi, kantavaksi voimaksi. 

(Marjanen ym. 2013, 43, 229.) 

 

4.2 Yhteisöllinen keskustelukulttuuri 

Yhteisöllisyys näkyy yhteistyönä, yhdessä tekemisenä ja yhdessä suunnitteluna, ja siten 

se on luonteva osa päivittäistä toimintaa. Yhteisöllisyyden kehittymiseen ja kehittämiseen 

tarvitaan vuorovaikutusta, vastavuoroisuutta ja dialogia yhteisön jäsenten kesken. 

Kasvatuskeskusteluissa on tärkeää luoda vanhempien ja kasvattajien välille myönteinen 

ja kannustava ilmapiiri. Enää ei puhuta lapsille vaan keskustellaan lasten kanssa, samoin 

ei puhuta vanhemmalle vaan vanhemman kanssa kasvattajien kesken ollaan yhdessä 

jakamassa. (Marjanen ym. 2013, 88.) 
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Kasvatuskeskustelun taustalla on maailmanlaajuisesti tunnettu Pikasin malli, joka 

perustuu yksittäisten oppilaiden kanssa käytyihin selvittämiskeskusteluihin. 

Keskusteluissa pyritään vaikuttamaan paitsi ”pääkiusaajaan” myös hänen 

tukijoukkoihinsa. Yksilökeskustelujen lisäksi menetelmään kuuluu ryhmäkeskustelu, 

jonka tavoitteena on varmistaa muutoksen pysyvyys. (Salmivalli 2010, 63.) Pikasin 

menetelmään kuuluu kaksi mallia: yhteisen huolen menetelmä ja suggestiivisen käskyn 

menetelmä. Nämä eroavat toisistaan lähinnä siinä, että aikuinen ottaa autoritaarisemman 

otteen ja osoittaa selvästi, että kiusaamisesta on tultava loppu. Yhteisen huolen 

menetelmässä pyritään saamaan aikaan yhteisesti jaettu huoli kiusatusta ja tätä kautta 

haastetaan kiusaaja muuttamaan käytöstään. (Pikas 1990, 133; Salmivalli 2010, 64.) 

Kasvatuskeskustelu (POL 35 a §) on uusi 1.1.2014 perusopetuslakiin lisätty 

rangaistusmuoto ja sitä tulee käyttää ensisijaisena rangaistustapana. Kasvatuskeskustelu 

on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Keskustelun 

tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai 

laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä 

pohtia keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä 

keinoja koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015, 7.) 

Mikäli opettaja tuntee itsensä epävarmaksi käynnistämään kiusaamiskeskustelua 

luokassa, on viisainta, että hän antaa tehtävän sellaiselle, joka on valmis siihen tarttumaan 

ja ottamaan vastuun seurauksista. Yleensäkin asioista kannattaa puhua kollegojen kanssa 

eikä jättäytyä yksin ongelmineen. Tärkeä on käyttää hyväksi oppilashuollon 

asiantuntemusta ja kokemusta. Koulupsykologeilla ja -kuraattoreilla tulisi olla valmius 

auttaa opettajia kiusaamisen ennaltaehkäisyssä sekä kiusaamis- ja väkivaltaongelmien 

ratkaisussa. (Harjukoski & Harjukoski 1994, 124.) 

Myönteinen asioiden käsittely rohkaisee oppilaita, opettajia ja vanhempia kertomaan 

havainnoistaan sekä huolestuttavista seikoista vertaissovittelun toimijoille 

mahdollisimman varhain. Vertaissovitteluun kuuluu, että ketään ei syytetä eikä rangaista. 

Tämä ehkäisee koston kierteen. Vertaissovittelussa on kyse konfliktinlukutaidosta. Koko 
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yhteisön tietoisuus on merkittävä tekijä, kun koulurauhaa turvataan. (Opettaja-lehti 48- 

49/2007.) 

Koulun toimintaa kehitetään itsearvioinnilla, ja kasvatuskeskustelu sopii koulun 

kasvatustavoitteiden toteuttamiseen. Kasvatuskeskustelu on hyvä tapa kasvattaa oppilaita 

paremmin vastuullisuuteen. Siinä tulee esiin myös oppilaiden yksilöllinen huomioiminen 

ja vanhempien mukaantulo. Jälki-istunnossa oppilas on joukon jatkona. 

Kasvatuskeskustelu lisää myös turvallisuuden tunnetta koulussa. Siinä avataan kasvun 

rajoja keskustelun kautta, jolloin oppilaalle tulee turvallinen tunne, että hänestä 

huolehditaan. (Opettaja-lehti 6/2008.)  

Salmivalli (2010) kuitenkin muistuttaa kasvatuskeskusteluissa onnistuakseen tarvitaan 

koulun johdon varaukseton tuki. Pikasin menetelmän hyvistä puolista hän nostaa esiin 

konkreettisuuden, jossa tarjotaan jopa sanat suuhun, miten keskustelu etenee. 

Keskustelujen taustalla on myös selkeä näkemys, teoria kiusaamisesta. Tämä auttaa 

jäsentämään prosessia, joka keskusteluilla pyritään saamaan aikaan. Menetelmän hyvistä 

puolista Salmivalli mainitsee myös väittelyt oppilaan kanssa syyllistä, jotka voidaan 

keskusteluissa sivuuttaa. Hän kritisoi Pikasin mallin mukaista keskustelua siitä, että 

kaikkia aikuisia ei miellytä syyttelyn välttäminen, mallin esittämässä keskustelukaavassa 

on vaikea pysyä ja malli edellyttää, että opettajalla tai muulla aikuisella on riittävästi 

informaatiota tapauksesta. (Salmivalli 2010, 68- 69.)  

Moniarvoisessa yhteiskunnassa oppilaat, heidän kotiväkensä ja opettajansa edustavat 

monenlaisia kasvatuksellisia näkemyksiä, eikä yhteisen kielen löytäminen ja toisen 

ymmärtäminen ole aina helppoa. Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja toinen toisensa 

kuuleminen ovat lähtökohta onnistuneelle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle lapsen ja 

nuoren parhaaksi. (Harjunkoski & Harjunkoski 1994, 121.) Opettajalehdessä (43, 2006) 

korostetaan avoimen keskustelun ja kodin ja koulun yhteistyön merkitystä. Tarvitaan 

kokemusta sekä todellista työssäoppimista, jotta hyviä keinoja tulokselliseen toimintaan 

löytyy. 

Kiusaamista selvittelevän opettajan on hyvä tiedostaa, että kiusaaja, kiusattu ja sivulliset 

muodostavat kaikki yhteisön, jossa jokaisella on jokin rooli. Kiusaajan ja kiusatun roolit 
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ovat selkeitä, mutta niin kutsuttujen sivullisten, esimerkiksi luokkatovereiden, roolia 

kiusaamisen mahdollistajana on hankala selvittää ja käsitellä. Opettaja ottaa luokkansa 

kanssa pitkän askeleen kohti toimivaa luokkayhteisöä, kun hän saa enemmistön 

ymmärtämään yhteisvastuun merkityksen yksilön ja luokan kannalta. Lähes aina 

luokkatoverit tietävät, ketä luokalla kiusataan, joten asiasta puhuminen ei tule heille 

yllätyksenä. (Opettaja-lehti 43, 2006.) 

Kaikki vaikuttava koulun asennemuokkaus tapahtuu luokassa. Opetuskeskustelu on 

tärkein menetelmä, jolla muokataan asenteita ja vahvistetaan väkivalta- ja 

kiusaamiskielteisyyttä.  Keskustelun tavoitteena on yrittää löytää kiusaajien ja uhrin 

välille niin suuri yksimielisyys kuin mahdollista, mutta pienempiinkin osatuloksiin 

voidaan tyytyä. Tuloksia pidä liioitella. Tässäkin yhteydessä tulee välttää kyseenalaisen 

ikuisen ystävyyden vannomista. (Pikas 1990, 133.) 

Myös Gordonin (2006) esittelemä molemmat voittavat-menetelmä perustuu 

vuorovaikutukseen. Menetelmä on prosessi, jossa osapuolet työstävät ristiriitaansa alusta 

päätökseen. Opettajan ja oppilaan välisissä ristiriidoissa osapuolet etsivät yhdessä 

mahdollisia ratkaisuja, jotka voisivat toimia, ja päättävät sitten, mikä ratkaisu olisi paras, 

niin että sekä opettajan että oppilaan tarpeet otettaisiin huomioon. (Gordon 2006, 280.) 

Marjanen ym. (2013) korostavat kiusaamisen vastaisessa työssä yhteisöllisyyden 

merkitystä. Yhteisöllisyys on tapa elää ja kohdata. Se haastaa kohtaamiseen, 

samanlaisuuden, erilaisuuden ja monenlaisuuden ymmärtämiseen. Lasten keskinäiset 

ystävyyssuhteet ovat yhteisöllisyyden kehittymisen perusedellytys, mutta vertaissuhteet 

ja yhteisöllisyyden rakentuminen eivät tapahdu itsestään, vaan lasten kanssa tulee 

yhdessä pohtia miten kavereiksi tullaan ja kavereina ollaan. (Marjanen ym. 2013, 229, 

233.) 

 

4.3 Toimintatavat kiusaamisen varalta 

Joka koululla pitäisi olla toimintasuunnitelma kiusaamisen varalta, mutta ikävä kyllä näin 

ei ole. Monet opettajat ovat voimattomia kiusaamisen edessä. Usein kuitenkin ainut keino 
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kiusaamista vastaan on aikuisten tiukka tarttuminen tilanteeseen, joka osoittaa lapsille, 

että minkäänlaista kiusaamista ei hyväksytä, eikä missään oloissa. (Höistad 2003, 34.) 

Opetussuunnitelmatyö on hyvä nähdä koko kouluyhteisön toimintaa ohjaavana 

prosessina, jossa opetuksen sisällöllisten kysymysten lisäksi otetaan kantaa 

opetusmenetelmien kehittämiseen ja koulun toimintatapoihin yleensä. Koulukiusaamisen 

ehkäisyssä käytetään hyväksi koulun omaa kehittämistyötä, opetussuunnitelmaprosessia 

ja kouluyhteisön omia voimavaroja. (Harjukoski & Harjukoski 1994, 121.) 

Koulukiusaamisen vähentämiseksi on kehitelty monia toimintatapoja, joista Olweuksen 

interventio-ohjelma on yksi tunnetuimmista. Sen tarkoitus on pohjata mahdollisimman 

hyvin koulun arkipäivän realiteetteihin. Se perustuu koulussa olemassa olevan sosiaalisen 

ympäristön käyttöön eli opettajiin, muuhun henkilökuntaan, oppilaisiin ja heidän 

vanhempiinsa. Interventio-ohjelman perusperiaatteita on kolme: kouluun pyritään 

luomaan ympäristö, jossa aikuiset osoittavat lämpöä, positiivista kiinnostusta ja 

paneutumista lapsen asioihin ja koulussa on lujat rajat ei-hyväksyttävälle 

käyttäytymiselle ja sääntöjen ja rajojen rikkomistapauksista käytetään johdonmukaisesti 

muita kuin ruumiillisia rangaistuksia. (Penttilä 1994, 104; Olweus 1992, 100.)  

Höistadin mielestä kiusaamisen vastainen työ ja kiusaamisen ennaltaehkäisy ovat koko 

koulun yhteinen asia. Eri osapuolten sitoutuneisuus vahvistaa koulun profiilia ja kasvattaa 

luottamusta ja uskottavuutta myös ulkopuolisten silmissä. Valmius kiusaamisen 

havaitsemiseksi vaatii hänen mukaansa oikeanlaista valmiusjärjestelyä, jossa monet eri 

henkilöt voivat havaita, milloin kiusaamista tapahtuu. Silloin havaituksi tulemisen 

välttäminen käy vaikeammaksi sekä kiusaajan että kiusattavan kannalta, hän kirjoittaa. 

Kiusatun ei tarvitse myös pelätä joutuvansa vaikeuksiin ”kantelun” takia, kun monta 

silmäparia on näkemässä, toteaa Höistad. (Höistad 2003.) 

Höistadin (2003) mukaan kiusaamistyöryhmä on toimiva keino kiusaamisen vastaisessa 

työssä. Kiusaamistyöryhmään valitaan jäsenet koulun henkilökunnasta. Yksi heistä on 

päävastuullinen ryhmän toiminnasta ja kutsuu ryhmän koolle. Tähän työryhmään pitää 

sisällyttää henkilökunnan edustajia kaikista tehtäväryhmistä: koulun johtoa, opettajia 

vahtimestareita, ruokalan henkilökuntaa, siivoojia, terveydenhoitajia ja vapaa-
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ajanohjaajia. Näiden aikuisten edustama koko koulun elämää koskeva asiantuntemus 

auttaa kiusaamistyöryhmää näkemään oppilaat ja heidän tilanteensa niin laajasti kuin 

mahdollista. Kiusaamistyöryhmän jäsenten pitää olla halukkaita kyseiseen tehtävään ja 

nautittava oppilaiden kunnioitusta ja luottamusta. Koulun toimintasuunnitelman ja 

kiusaamisongelmien tunnettavuus on myös edellytys, jotta osaava toiminta esiin tulevissa 

tilanteissa mahdollistuu. (Höistad 2003, 56.) 

Työkaluja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on saatu 

valtakunnallisesta KiVa Koulu-ohjelmasta, jossa toteutetaan pitkäjänteistä kiusaamisen 

vastaista työtä. Kiusaamiseen liittyviä asioita käsitellään säännöllisesti KiVa-

oppitunneilla ja se selkeyttää toimintatapoja ja antaa valmista materiaalia. Myös koulun 

KiVa-selvittelytiimi on tehokas kiusaamisen vähentäjä. ( Forum-lehti n:o 4 2016, 3.) 

KiVa Koulun tavoitteena on lisätä kaikkien oppilaiden tietoisuutta ryhmän merkityksestä 

kiusaamisessa ja lisäksi pyritään herättämään empatiaa kiusattuja kohtaan sekä 

tarjoamaan turvallisia keinoja tukea ja auttaa kiusattuja koulutovereita. Tavoitteena on 

vaikuttaa oppilaisiin niin että he kiusaajan kannustamisen sijaan asettuisivat tukemaan 

kiusattua ja osoittaisivat, etteivät hyväksy kiusaamista. Kiusaamisen loppuminen 

perustuu yhteisen vastuuntunteen heräämiseen ja koko ryhmän normeissa tapahtuviin 

muutoksiin. (Salmivalli 2010, 147.) 

Oppilaat näkevät itse paremmin kuin aikuiset, mitä koulussa tapahtuu. Tukioppilaat 

voivat vahvistaa koulun yhteishenkeä ja korostaa kaikkien sitoutuneisuutta yhteiseen 

työhön. Tukioppilaiden tehtävä on katsoa, mitä tapahtuu koulun pihalla ja käytävillä. 

Usein oppilaat tietävät hyvin, missä ongelmia syntyy, keillä on taipumusta kiusaamiseen 

ja ketkä joutuvat uhreiksi. (Höistad 2003, 123- 124.) Tukioppilailla on merkittävä rooli ja 

he pyrkivät esimerkiksi edistämään sitä, että kaikilla olisi koulussa kavereita. (Forum-

lehti 2016, 3.) Salmivalli (2010, 156) kuitenkin muistuttaa, ettei mikään ohjelma ole 

sinänsä tehokas, vaan sen tekevät tehokkaaksi ohjelman toteuttajat – kouluissa toimivat 

aikuiset. 
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5 POHDINTA 

 

Tässä kandiseminaarityössä, jota on tarkoitus myös hyödyntää myöhemmin graduni 

teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltaessa opettajien näkemyksiä kiusaamisesta ja 

heidän asenteitaan kiusaamisen puuttumisessa, tarkoitukseni oli tarkastella 

koulukiusaamista yhteisöllisyyden näkökulmasta käsin. Tarkastelunäkökulma oli aluksi 

hankala hahmottaa ja löytää juuri aiheen laajuuden vuoksi ja se muovautuikin lopullisesti 

vasta työtä tehdessä ja nousi lopulta esiin varsin monipuolisena ja mielenkiintoisena 

kokonaisuutena.  

Koulukiusaamisen tutkiminen on laaja aihe ja sen rajaaminen on hankalaa. Eniten 

mietityttää koulukiusaamisen tutkimisessa se, saavuttavatko tulokset kohteensa ja kuinka 

niitä hyödynnetään käytännössä? Varmasti monissa tutkimuksissa on perustiedon lisäksi 

valtava määrä tietoa kiusaamisen vastaisista toimintamalleista, joista olisi hyötyä niille 

ihmisille, jotka kohtaavat kiusaamista jatkuvasti omassa työssään ja ovat avainasemassa 

sen vähentämisessä. 

Pohdittaessa työni merkitystä ja tarkoitusta juuri kiusaamisen vastaisessa työssä oman 

tutkimukseni kannalta, useat edelliset tutkimukset ja tutkimustulokset ovat 

merkityksellisiä pyrkiessäni ymmärtämään, mistä kiusaamisessa oikein on kysymys, 

mistä se johtuu ja mikä pitää sitä yllä? Edelliset tutkimukset, kuten Hamarus (2006), 

tuovat esille kiusaamisen laajan kirjon ja vahvistavat sitä, että kiusaamisen 

vähentämisessä ei riitä itsetunnon, sosiaalisten taitojen, luokkahengen tai koulun 

ilmapiirin edistäminen, vaan on puututtava välittömästi suoraan kiusaamiseen, sen 

ilmenemismuotoihin ja vaikutettava suoraan yhteisöön ja yhteisön tapaan ajatella ja 

käyttäytyä. Odottaminen ja ongelman siirtäminen ei palvele ketään, vaan pahentavat 

kiusaamista ja mahdollistavat sen jatkumisen ja kierteen syntymisen. 

Ensimmäistä tutkimusongelmaa pohdittaessa, mistä kiusaamisessa on kysymys, nousee 

esille kiusaamisen monimutkainen ilmiö ja kiusaamisen määritelmän kirjavuus ja 

moniulotteisuus, jolloin kiusaamisen tunnistaminen ja puuttuminen vaikeutuu, jos 
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yhteistä näkemystä ongelmaan ei ole. Onkin merkillistä, etteivät tutkijat saa muodostettua 

yleistä, yhteisesti hyväksyttyä määritelmää kiusaamiselle, jolloin siihen puuttuminen ja 

tunnistaminen helpottuisivat.  

Kiusaamisessa on kysymys toistuvasta, tahallisesta ja tietoisesta, henkisestä tai fyysisestä, 

suorasta tai epäsuorasta toisen alistamisesta ja loukkaamisesta. Asenne kiusaamiseen 

ilmaisee yhteisön mielipidettä, ajatuksia ja ihmiskuvaa, joka tulee esille käytännössä. 

Toisen kunnioittaminen ja arvostaminen kuuluvat kulttuuriimme vahvasti. Tärkeäksi 

nousee kysymys, mitä koulukiusaaminen tarkoittaa juuri meidän koulussa. Kirjoista kävi 

ilmi, että kiusaamisessa on kysymys monista eri syistä, sekä hyvien, että huonojen 

ominaisuuksien johdosta voi joutua kiusatuksi. Myös kiusaajat ovat olleet kiusattuja tai 

syrjittyjä tai kiusaavat, koska pelkäävät tulevansa itse kiusatuksi. Pahan annetaan kiertää. 

Kiusaaminen liittyy vallan tavoitteluun ja ilmiössä huomio kohdistuu usein kiusatun 

oppilaan erilaisuuteen. Kiusaaminen on ennen kaikkea sosiaalinen ilmiö ja ilman 

sosialisaatiota tuskin syntyisi kiusaamistakaan.  

Koulukiusaamisen voidaan katsoa olevan myös yhteiskunnallisestikin merkittävä tekijä. 

Lasten hyvinvointiin tulisi panostaa enemmän, sillä koulussa koetut traumat jättävät 

jäljet, ja niistä kärsii koko yhteiskunta, kuten koulutragedioista on opittu. Kiusaaminen 

vaikuttaa suoraan yksilöiden koulumenestykseen ja yleensä koulussa viihtymiseen. 

Monet oppilaat eivät uskalla näyttää osaamistaan kiusaamisen pelossa. Tällä tavoin koko 

yhteisöön pesiytynyt ja siinä pitkään jatkunut kiusaaminen voi vaikuttaa koko luokan 

opiskelumotivaatioon ja yhteishenkeen. Kiusaaminen muovaa myös oppilaan käsitystä 

itsestään yksilönä ja yhteisön jäsenenä, jolla voi olla kohtalokkaat seuraukset, jos 

kiusaaminen jättää ylivoimaiset arvet, kuten koulusurmissa on todettu.  

Toista tutkimusongelmaa tarkasteltaessa, miten kiusaamista voidaan ehkäistä tai 

vähentää, nousi esille se tosiasia, ettei riitä, jos vain uhriin tai kiusaajaan puututaan, vaan 

mukaan on otettava koko ryhmä, luokka tai koulu tai jopa yhteisö, mihin halutaan 

vaikuttaa. Kiusaaminen on ryhmän toimintaa, jossa kaikki yhdessä muodostavat 

kokonaisuuden. Muu ryhmä odottaa toisen kustannuksella tapahtuneen kiusaamisen 

jatkumista, jolloin kiusaaja ajautuu toteuttamaan ryhmän odotuksia ja uhri jää kiusatun 
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rooliinsa. Ryhmän kulttuuriin pitäisi vaikuttaa niin, että kiusaamiselta menisi pohja ja 

kukaan ei tukisikaan kiusaajaa eikä kiusaajalla olisi näin ollen hänen kaipaamaansa 

yleisöä. Tämä onnistuu tukemalla yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Vain näin 

pystyttäisiin vaikuttamaan kiusaamisen jatkumiseen tai sitä ei parhaassa tapauksessa 

syntyisi ollenkaan. Kiusaamisen vastainen työ on koko yhteisöä koskevaa jatkuvaa työtä, 

yhteisössä olevien, omaksuttujen asenteiden ja toimintatapojen muokkaamista 

kiusaamisen vastaiseen suuntaan.  

Kiusaamisen vastainen toiminta edellyttää kouluyhteisöltä selkeää käsitystä oikeasta ja 

väärästä käyttäytymisestä, tavoitteet täytyy olla selkeät ja kaikkien tiedossa. Oppilaita on 

pyrittävä kasvattamaan yhteisvastuullisuuteen, joka syntyy tiiviin yhteisöllisyyden 

kautta. Yhteisöllä on oltava sama käsitys kiusaamisesta, mikä siihen kuuluu ja mikä ei. 

Ryhmässä on voimaa, joten sen hyödyntäminen ja soveltaminen opetuksessa tukee 

kiusaamisen vastaista työtä. Kiusaamisen vähentäminen vaatii myös kasvattajan 

ymmärrystä oppilaskulttuurista ja epävirallisista normeista sekä ennen kaikkea 

vuorovaikutustaitojen hallintaa ja niiden johtamista ja opettajan syvällistä tuntemusta 

luokastaan. On tärkeää, että koko yhteisö on mukana kiusaamisen vähentämisessä. Ei 

riitä, että opettaja yksin puuttuu huomaamiinsa epäkohtiin, vaan myös koko 

kouluyhteisön tuki ja hyväksyntä on ehto onnistumiselle. Kiusaamisen vähentäminen ei 

tule olemaan helppoa ja siksi onkin hyvä tukeutua ja käyttää hyväksi kiusaamisen 

ulkopuolella olevia yhteisön jäseniä. Tuetaan uhria pitämään puoliaan eikä jätetä häntä 

yksin. Aivan oleellista on saada kiusaajat ja kiusaamisen tukijat uhrin avuksi, jolloin 

kiusaajien rooli muuttuisi. Kiusaamisen vähentäminen lähtee yhteisöllisyydestä, jonka 

tavat ja asenteet omaksutaan jo varhaislapsuudessa. Siksi hyvän kasvuyhteisön luominen, 

yhteisöllinen toiminta ja osallisuus ovatkin tärkeitä ja tukevat lasten hyvinvointia. 

Kiusaamisen vähentämisessä on olennaista, ettei kiusaamista pidä arvostaa eikä siitä tule 

palkita, eikä kiusaaja tule asettaa parrasvaloihin, niin kuin valitettavan usein käy. 

Kiusaamisen vastaisen kulttuurin kehittäminen edellyttääkin kasvattajien laajaa 

yhteistyötä ja yksilöihin, kasvatettaviin, kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi 

kouluyhteisöön ja perheisiin kohdistuvia tekoja ja toimintamallien tehokasta 

hyödyntämistä ja käyttöön ottoa jokaisessa koulussa. On erittäin tärkeää, että lapset ja 
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nuoret tiedostaisivat, tunnistaisivat ja ymmärtäisivät, mistä kiusaamisessa ilmiönä on 

kysymys, jotta he myös elämässään myöhemmin osaisivat huomata ilmiön muita 

ilmenemismuotoja ja vaikuttaa ja puuttua niihin ja estää kiusaamisen kehittymistä 

yhteisössä. 

Jos pohditaan vielä Suomen lainsäädäntöä kiusaamisen vähentämisen näkökulmasta, on 

sitä kritisoitu sen epäselvyyden vuoksi ja muun muassa oppilas- ja opiskelijahuollon 

lainsäädännön uudistus tuli tarpeeseen, sillä painopistettä muutettiin juuri 

ennaltaehkäisevään toimintaan. Tätä ennen koulujen välillä oli suuria eroja. Valitettavasti 

edelleenkään koulukiusaamiseen ei puututa läheskään kaikissa tapauksissa, vaikka 

koulussa oltaisiin kiusaamisesta tietoisia ja tässä on vielä paljon työtä, jotta 

puuttumistavat ja -kynnys yhtenäistyisivät. Myös oikeusjärjestelmästämme ei 

nykyisellään ole merkittävää apua kiusatulle. Koulukiusaamiseen puuttumattomuutta 

rikosoikeudellisesta näkökulmasta hankaloittaa se, että tekijät ovat usein alle 15- 

vuotiaina rikosoikeudellisen vastuun ulottumattomissa ja Suomen laissa ei varsinaisesti 

säädetä koulukiusaamista rikokseksi omana nimikkeenä, minkä muuttaminen voisi olla 

merkittävä keino koulukiusaamisen vähentämisessä. 

Jos ajatellaan vielä lopuksi tämän työn sisältöä, tässä työssä on kyse lopulta 

suhtautumisesta itseen ja toiseen. Kyky itsensä rakastamiseen ja arvostamiseen on yksi 

keskeisimmistä tekijöistä, joka heijastuu sitä kautta toisiin ja ympärillä olevaan 

todellisuuteen. Jos et kykene rakastamaan itseäsi, on turha muidenkaan odottaa 

huomiotasi. Ikäheimon (2003, 167) mukaan kulttuuri, josta rakkaus on katoamassa, on 

itsetuhoinen. Huoli lasten ja nuorten kasvattamisesta korostuu, kun tiedämme, että 

hyytävimpään välinpitämättömyyteen, toisen ihmisen henkeä ja hyvinvointia kohtaan 

kykenevät nimenomaan lapset ja nuoret, joiden tunto oman ja toisten ihmisten elämän ja 

onnellisuuden merkityksestä on vielä hahmottumaton ja sellaisena erityisen altis 

vaikutuksille. (Ikähemo 2003, 167.) Tässä huolessa yhteisön tuki ja hyväksyntä ovat 

tärkeitä. Yhteisö ei ole tarkkarajainen joukko, vaan elävä, tunteva kokonaisuus, josta 

heijastuu jokainen yksilö. On kaunista ajatella, että yhteisö ei voi olla kokonainen ilman 

sen moninaisuutta, jokaista edustajaansa. Myöskään kouluyhteisö ei voi olla kokonainen, 
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jos sen kaikki jäsenet eivät ole hyväksyttyjä. Tämän voi ajatella koskevan kaikkia 

yhteisöjä, myös kasvatettavia ja kasvattajia kokonaisuutena.  

Vaikka aluksi kiusaamisen arveltiin johtuvan huonosta itsetunnosta, pidetään nykyään 

siihen selkeämmin syynä kiusaajan omaa pätemisen tarvetta ja näyttämisen halua 

yhteisössä sekä taustalla mahdollisesti vaikuttavia psyykkisiä ongelmia ja myös kiusaajan 

omaa kokemustaan kiusattuna. Kuitenkin loppujen lopuksi vaikuttivatpa kiusaamiseen 

mitkä tekijät tahansa ja pyritäänpä sitä vähentämään keinoilla millä hyvänsä, on tärkeää 

tiedostaa, että hyvän itsetunnon omaavan ihmisen ei tarvitse alistaa ja satuttaa toista, vaan 

hän nauttii omista saavutuksistaan ja pystyy jakamaan iloaan toisillekin. Hänellä on varaa 

antaa toisen onnistua ja olla onnellinen ja hän kykenee iloitsemaan siitä ja näyttämään 

sen aidosti yhteisössään. Hän rohkenee myös puolustaa heikkoa, kun tämä tarvitsee apua 

uhkaa, pahaa maailmaa vastaan, jota kouluissa pahimmillaan edustaa kiusaaminen. Hän 

ei tallaa värisevää sielua, vaan antaa sen valmistautua lentoonsa, keveään, iloiseen 

tanssiin yhä korkeammalle, koko kauneudessaan. 
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