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1 Johdanto 

Kiusaaminen on ollut kouluille tuttu ilmiö jo vuosikymmenten ajan (Olweus, 1986, s. 7). 

Vaikka kiusaamista on tutkittu tieteellisesti jo 1970-luvulta lähtien, ja se on ollut useita 

vuosia puheenaiheena, ei kiusaamisen vähentämiseksi ole juuri onnistuttu toimimaan 

(Salmivalli, 2010, s.23). Kiusaamiseen puuttumisessa ei ole huomioitu riittävästi kiusaami-

sesta aiheutuvia välittömiä ja pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia kiusatun ja kiusaajan 

kehitykselle. Kiusaamiseen puuttuessa ei ole myöskään juuri kiinnitetty huomiota ongel-

mien syventymisen ehkäisemiseen. Esimerkiksi opetusministeriön rahoittama KiVa Koulu 

-hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää koulukiusaamista, toimii ja ohjeistaa 

kouluja kiusaamisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Hanke ei kuitenkaan anna juuri 

ohjeita sille, kuinka toimia, kun kiusaaminen on jo tapahtunut, ja on jättänyt itsestään 

muiston osapuolten mieliin. (KiVa Koulu nettisivu).  

Tässä tutkielmassa tarkastelen kiusaamisen vaikutuksia kiusaamisen eri osapuolille. Pyrin 

myös löytämään kirjallisuudesta ideoita keinoista, joiden avulla kiusaamiseen voidaan 

puuttua myöhempiä ongelmia jälkityöllä ehkäisten. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  

1) Millaisia haittavaikutuksia kiusaamisella on sen eri osapuolille? 

2) Millaisia menetelmiä voidaan käyttää kiusaamiseen puuttumisessa ja sen jälkityössä? 

Tutkielmani aiheen idea on lähtöisin omista havainnoistani siitä, mitä kiusaaminen on ai-

heuttanut tapaamilleni entisille kiusatuille vielä vuosia kiusaamisen päätyttyä. Kiusatut 

henkilöt ovat usein kertoneet olevansa masentuneita, epävarmoja itsestään, eivätkä ole täy-

sin kyenneet tavalliseen elämään (esimerkiksi jatkokoulutukseen hakeutuminen vaikutti 

olevan näille henkilöille vaikeaa ja raskasta). Useat näistä tapaamistani entisistä kiusatuista 

kokivat kuitenkin terapian auttavan heitä ongelmissaan. Tämä sai minut pohtimaan, olisiko 

kouluilla mahdollisuus ehkäistä kiusaamisen seurauksena kehittyviä ongelmia esimerkiksi 

jonkinlaisella terapeuttisella avulla.  

Perusteita työni aiheelle löytyy havaintojeni lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteista (2014). Opetussuunnitelman mukaan koulun on tuettava ja edistettävä kunkin 

oppilaan hyvinvointia sekä huolehdittava että jokainen tukea tarvitseva oppilas saa varmas-

ti tarvitsemansa tuen. Opetussuunnitelmassa mainitaan myös kasvatuskeskustelut oppilai-

den hyvinvoinnin edistämisen keinona. Kasvatuskeskusteluiden avulla voidaan selvittää 



2 

 

 

muun muassa juuri kiusaamisen syitä ja etsiä tilanteeseen ratkaisuja, samalla kuullen oppi-

laita heidän kokemuksistaan. Opetussuunnitelma sisältää myös velvoitteen, jonka mukaan 

koulujen tulisi laatia etukäteen kaava, jonka mukaan kasvatuskeskusteluita toteutetaan, 

mikäli tarve niin vaatii. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 34-37). 

Toteutan tutkimukseni systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa perehdyn aihepiirin 

aiempiin tutkimuksiin, nostaen niistä esille niiden merkittävimmät sisällöt (Salminen, 

2011, s. 9-10). Tämä tarkoittaa sitä, että tutustun eri tutkijoiden näkemyksiin kiusaamises-

ta, sen seurauksista ja ehdotuksista siitä, kuinka kiusaamiseen tulisi puuttua. Lähteinäni 

käytän sekä suomalaisten tutkijoiden kirjallisuutta, että myös aiheeni kannalta merkittäviä 

kansainvälisiä lähteitä. Tämän lisäksi tutustun tutkielmassani aihetta käsitteleviin artikke-

leihin ja aiheelle läheisiin nettisivuihin, kuten KiVa Koulun, sekä Mannerheimin lastensuo-

jeluliiton (MLL) sivuihin. Tutkimukseni tulokset esitän tiivistetysti systemaattisen kirjalli-

suuskatsauksen kaavan mukaisesti, pyrkien vastaamaan tutkimuskysymyksiini mahdolli-

simman selkeästi (Salminen, 2011, s. 9-10). Rajaan tutkielmani tarkastelemaan ainoastaan 

koulussa tapahtuvia lasten välisiä kiusaamistilanteita, jolloin en ota tässä tutkimuksessa 

kantaa aikuisten osaan kiusaamisessa.  
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2 Kiusaaminen ilmiönä 

Yleisemmin koulukiusaaminen on noussut Suomessa puheenaiheeksi vasta 1990-luvun 

tienoilla, kun ruotsalaisen Heinemannin (1972) kiusaamisesta kertova kirja nousi suoma-

laisten tietoisuuteen. Tällöin kiusaamisesta alettiin uutisoida laajemmin myös mediassa. 

(Olweus, 1986, s. 7; Salmivalli, 2010, s. 22-23; Björkqvist & Österman, 1999, s. 57). Sal-

mivallin (2010) mukaan koulukiusaamisen määrä ei ole muuttunut vuosien 1970-2009 vä-

lillä (Salmivalli, 2010, s.23). Olweuksen (1992) mukaan asiasta ei kuitenkaan voida olla 

varmoja, sillä aikaisimmat tutkimukset ovat olleet lähinnä vain opiskelijoiden tekemiä, 

eivätkä ole olleet laadultaan täysin valideja. Lisäksi Olweus huomauttaa, että vaikka kiu-

saamisen määrä ei ole huomattavasti muuttunut, on kiusaaminen saanut kuitenkin uusia 

”vakavampia muotoja”. (Olweus, 1992, s. 22-23). Salmivalli toteaa, että vuoden 2010 tie-

noilla tehtyjen eri tutkimusten mukaan kiusattujen määrä kouluissa on noin 5–15 % kaikis-

ta oppilaista. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että kiusaaminen on yleisesti vähentynyt 

ensimmäisen ja viidennen luokan välillä, mutta on taas lisääntynyt viidennen ja yhdeksän-

nen luokan välillä. Salmivallin mukaan ilmiö selittyy osittain murrosiän tuomilla muutok-

silla kaveri- ja valtasuhteissa. Lisäksi muuttuneella kiusaamiskäsityksellä on vaikutus asi-

aan, kun kiusaaminen koetaan oppilaiden keskuudessa hyväksytymmäksi, kuin peruskou-

lun alemmilla luokilla. Kiusaaminen näyttäisi olevan tutkimusten mukaan enimmillään 

yhdeksännellä luokalla. (Salmivalli, 2010, s.17-21.) 

Ennen kuin siirryn tutkielmassani eteenpäin, on syytä määritellä muutama tutkielman kan-

nalta keskeinen käsite. Ensimmäinen tärkeä käsite on kiusaaminen, jolle on annettu useita 

erilaisia määritelmiä eri tutkijoiden, ja asiaa muutoin käsittelevien toimesta. Tässä tutkiel-

massa määrittelen kiusaamisen tarkastelemalla käsitteestä jo muodostettuja määritelmiä. 

Arvioin määritelmien soveltuvuutta tutkielmassa käytettäviksi ja verraten niitä omaan käsi-

tykseeni kiusaamisesta. Kiusaamisen lisäksi määrittelen kiusaamistilanteiden sisällään pi-

tämiä rooleja, joilla on erilaisia merkityksiä kiusaamisen toteutumisessa. Kolmas tarkaste-

lemani käsite on kiusaamistapausten selvittelyn jälkityö, joka sanana ei vielä itsessään ku-

vaa käsitteen sisältöä juuri lainkaan. Jälkityökäsitettä olen lähestynyt samaan tapaan, kuin 

kiusaamisen käsitettä, tarkastellen käsitteestä tehtyjä määritelmiä, arvioiden ja verraten 

niitä omaan käsitykseeni jälkityöstä. 
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2.1 Kiusaaminen 

Hamarus (2012) antaa kiusaamiselle kaksi erilaista määritelmää riippuen siitä, tarkastel-

laanko kiusaamista tutkimuksellisesta vai käytännöllisestä näkökulmasta. Tutkimuksessa 

käytettävänä Hamarus määrittelee kiusaamisen seuraavasti: 

”Yksilöä kiusataan, kun hän on toistuvasti tai pitkään alttiina yhden tai useamman henki-

lön kielteisille teoille ja tilanteeseen liittyy valtaepätasapaino.”. 

Hamaruksen mukaan tieteellisessä tutkimuksessa käsite tarvitsee tarkan määritelmän. Näin 

tutkimustuloksista on helpompaa erottaa kiusaamiseksi luokiteltavat tapahtumat ja tapah-

tumia on helpompi vertailla keskenään. Arjessa Hamarus sen sijaan suosittelee käytettävän 

kiusaamisesta erilaista määritelmää, jonka hän kehottaa sisältävän ainakin seuraavat piir-

teet: 1) ”Kiusattu kokee, että häntä on kiusattu (subjektiivinen kokemus)” ja 2) ”Kiusattu ei 

ole tasaveroinen puolustautumaan kiusaajaa vastaan (valtaepätasapaino)”. Näiden kahden 

piirteen lisäksi Hamarus painottaa, ettei kiusaaminen ole välttämättä toistuvaa, eikä se saisi 

missään nimessä edes yltää toistuvaksi toiminnaksi. (Hamarus, 2012, s. 22-24.) 

Höistad (2003) ja Salmivalli (2010) määrittelevät kiusaamisen samaan tapaan, kuin Hama-

rus määrittelee sen tieteellisessä tutkimuksessa käytettäväksi. Höistad on tiivistänyt määri-

telmänsä seuraavasti: 

”Kun yksi tai useampi ihminen toistuvasti ja pidemmän ajan kuluessa kohdistaa tietoista ja 

aktiivista kielteistä käytöstä yhtä tai useampia kohtaan tai sulkee heidät pois joukostaan.”. 

(Höistad, 2003, s.79-80).   

Hamaruksen määritelmään verraten Höistadin määritelmässä korostuvat kiusaamisen tois-

tuvuus ja pitkäaikaisuus. Nämä luonnehdinnat toistuvat myös Salmivallin määritelmässä, 

minkä lisäksi Salmivalli korostaa erityisen merkittävänä tekijänä valtaepätasapainon, sekä 

kiusaamisen systemaattisuuden merkitystä. Määritelmässään Salmivalli luettelee kiusaami-

sen vallankäytön resursseiksi erilaisia voiman muotoja, esimerkiksi fyysisen voimakkuu-

den, iän, aseman sekä tukijoukkojen suuruuden. Oleellista kiusaamistapahtumassa määri-

telmän mukaan on se, että kiusaaja käyttää voimakkuuttaan hyväkseen kohdistaessaan kiu-

saamistoimintansa heikompaan osapuoleen eli kiusattuun. (Salmivalli, 2010, s. 12-14.)  

Tarkasteltaessa näitä kolmea kiusaamisen määritelmää erillisinä määritelminä, nousee on-

gelmaksi kiusaamistoiminnan laadun määrittelyn puutteellisuus. Salmivalli antaa muuta-
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mia esimerkkejä siitä, millaisissa muodoissa voimaepätasapaino kiusaamistilanteissa voi 

esiintyä. Esimerkit eivät kuitenkaan mielestäni kuvaa sitä, millaisessa muodossa toiminta 

voidaan havaita. Kysymykseksi nousee, rajautuuko kyseinen kiusaamisen määritelmä arvi-

oimaan ainoastaan kielteisen fyysisen toiminnan kiusaamiseksi (esimerkiksi töniminen ja 

lyöminen). Mikäli Salmivallin määritelmään kuitenkin lisätään mukaan Höistadin määri-

telmän osia, voidaan kiusaaminen havaita jo paljon laajempana toimintana. Höistadin kiu-

saamisen määritelmä pitää sisällään lausahduksen ”sulkee heidät pois joukostaan”, joka 

viittaa kiusaamisen sosiaaliseen muotoon. Höistad on määritelmänsä avauksessa eritellyt 

kiusaamiseksi katsottavan hiljaisen kiusaamisen, sanallisen kiusaamisen ja fyysisen kiu-

saamisen (Höistad, 2003, s. 80-87). Höistadin määritelmä avaa näin Salmivallin määritel-

mää laajemmin sen, missä muodoissa kiusaaminen voi tapahtua. Tämä on mielestäni mer-

kittävää kiusaamisilmiön määrittelyn kannalta. Omassa määritelmässäni luokittelen kiu-

saamisen ilmenemismuodot Hamaruksen tapaan fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen kiu-

saamiseen (Hamarus, 2010, s. 38-39) (Kuvio 1).  

 

Kuten Hamarus on itsekin todennut, hänen alun perin tutkimuskäyttöön suunnatussa kiu-

saamisen määritelmässä on joitain heikkouksia arkikäytön näkökulmasta katsottuna. Olen 

Hamaruksen kanssa samaa mieltä siinä, että määritelmän tulisi pyrkiä kiusaamisen varhai-

seen tunnistamiseen, joten määritelmän ei itsessään kuuluisi sisältää vaatimusta kiusaami-
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sen pitkäaikaisuudesta. Sen sijaan huomion kohteena tulisi olla kiusatun oma kokemus 

kiusatuksi tulemisesta. Tässä huomaan toisaalta itsekin tehtävän vaikeuden, sillä kiusaa-

mista voi olla vaikeaa erottaa nopeasti leikistä. Näen eron varhaisen huomaamisen silti 

tavoiteltavaksi ja mahdolliseksi. Salmivalli (1998) on antanut kiusaamisen ja leikin erotta-

miselle muutamia tarkkailuohjeita, joita seuraamalla kiusaamisen tulisi olla havaittavissa 

suhteellisen nopeasti. Kiusaamiseksi epäillyssä tilanteessa Salmivalli kehottaa tarkkaile-

maan muun muassa osapuolten ilmeitä, tilanteen katselijoiden määrää (kiusaamista seuraa 

usein suurempi joukko, kun taas leikkiä seuraavat vain leikkiin osallistuvat), voimankäytön 

suuruutta ja voiman jakautuvuutta (ovatko osapuolet tasaväkisiä) ja sitä, pysyvätkö osa-

puolet yhdessä tilanteen päättyessä (leikkijät pysyvät yleensä yhdessä leikin jälkeen, mutta 

kiusaamistilanteen päättyessä osapuolet usein erkanevat toisistaan). (Salmivalli, 1998, s. 

32-33.)  

Näiden kiusaamisen määritelmien ja niistä tekemieni erillisten huomioiden pohjalta olen 

pyrkinyt muodostamaan oman tiivistetyn määritelmäni kiusaamisesta ilmiönä, joka omasta 

mielestäni kuvaa parhaiten kiusaamista käsitteenä ja palvelee parhaiten tutkielmaani aihee-

seen liittyen: 

Kiusaaminen on lyhyt- tai pitkäkestoista voimaepätasapainoa hyödyntävää negatiivista 

toimintaa, kohdistuen yksilöön tai ryhmään, joka satuttaa kiusaamisen kohdetta henkisesti 

tai fyysisesti, tai vahingoittaa tämän sosiaalisia suhteita. 

2.2 Kiusaamisen roolit 

Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman ja Kaukiainen (1996) nostavat kiusaamisti-

lanteista esille niiden sisällään pitämät roolit. Kaikilla on jokin rooli, jonka mukaan he rea-

goivat kiusaamiseen sitä nähdessään, siitä kuullessaan tai tilanteeseen joutuessaan. Kiu-

saamista ei yleensä pidetä hyväksyttynä, mutta useimmat eivät silti puutu kiusaamiseen sitä 

havaitessaan. Tämä voi ikään kuin kannustaa kiusaajaa jatkamaan toimintaansa. Salmivalli 

ja muut esittävät kiusaamisen sisältävän kolme erilaista roolia: kiusaajat (jotka kohdistavat 

kiusaamistoimintansa tiettyyn yksilöön tai ryhmään), kiusatut (jotka ovat kiusaamistoimin-

nan uhreja) sekä ”muut”, jotka muodostavat kooltaan kahta muuta roolia suuremman rooli-

ryhmän, joka pitää sisällään useita erilaisia alarooleja. (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, 

Österman & Kaukiainen, 1996).  
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2.2.1 Kiusaaja 

Käsite kiusaaja on vaikea määritellä, sillä kiusaajat eivät ole keskenään samanlaisia eikä 

heillä ole keskenään mitään yksittäistä tekijää, joka tekee heistä kiusaajia. Ainoa yleistys, 

mitä kiusaajasta voidaan sanoa, on kiusaajan rooli kiusaamisprosessin alulle panijana ja 

aktiivisena toteuttajana (Salmivalli, 1998, s. 52). Muun muassa Hamarus (2006) käyttää 

määritelmässään perusteena kiusaajien mahdollisia kiusaamisen motiiveja. Kiusaamisen 

motiiveja voivat olla esimerkiksi tietyn statuksen tavoittelu (joka pyritään hankkimaan 

kiusaamalla ja alistamalla toisia), oman aseman ja itsetunnon vahvistaminen (vahvistetaan 

esimerkiksi omaa asemaa tietyssä ryhmässä noudattaen sille tyypillistä käyttäytymistä), 

pelko (kiusaaja pelkää joutuvansa itse kiusatuksi, ellei itse kiusaa), kateus (esimerkiksi 

kateus toisen saamasta huomiosta ja asemasta) ja hauskuus (toisten nöyryyttäminen ja alis-

taminen). Kaikki luetellut kiusaamisen motiivit viittaavat kiusaajan omaan huonoon itse-

tuntoon, jota hän pyrkii vahvistamaan muita alistavalla toiminnallaan. (Hamarus, 2006, s. 

108-110). Vaikka kiusaajilla on yleensä edellä mainitun kaltaisia motiiveja kiusaamistoi-

mintansa takana, eivät kiusaamisen syyt ole kaikilla samanlaisia. On tärkeää muistaa, että 

kiusaamisen syyt tulisi selvittää jokaisen kiusaajan kohdalla yhdessä tämän kanssa niistä 

keskustellen, sillä joskus kiusaaminen voi lähteä liikkeelle myös kiusaajan omista ongel-

mista ja pahasta olosta. (Höistad, 2003, s. 64-72; Salmivalli, 2010, s. 39; Rivers, Duncan & 

Besag, 2007, s. 19). 

2.2.2 Kiusattu 

Kuten kiusaajilla, ei myöskään kiusatuilla ole tutkimuksissa havaittu mitään yksittäistä 

piirrettä, jonka takia heistä on tullut kiusattuja. Hamarus toteaa, että kiusatuiksi joutuvat 

kuitenkin yleensä ne oppilaat, joilla on jokin poikkeava piirre verrattuna muihin oppilaisiin 

tai heidän kulttuuri-ihanteisiinsa. Piirre, jonka vuoksi oppilasta kiusataan, voi liittyä esi-

merkiksi kiusatun ulkonäköön, esineisiin ja vaatteisiin, sairauteen, etniseen taustaan, tai 

johonkin poikkeavaan käytöstapaan (esimerkiksi, jos poika käyttäytyy ”tyttömäisesti”). 

(Hamarus, 2006, s. 110-116). Joskus poikkeava piirre ei kuitenkaan ole välttämättä todelli-

nen, vaan kiusaaminen lähtee liikkeelle jonkun oppilaan keksimästä tai liioittelemasta piir-

teestä (Salmivalli, 2010, s. 38-39). Yhtenäinen piirre, mikä kiusatuilla voidaan sanoa ole-

van, on kiusatun rooli kiusaamisen kohteena, jossa yksi tai useampi kiusaaja kohdistaa 

negatiivisen toimintansa kiusattuun. 
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2.2.3 ”Muut” 

Salmivalli ja muut viittaavat tekstissään Rigbyn ja Sleen (1993) kiusaamisen roolien jaotte-

luun, jossa muihin kuin kiusaajaan ja kiusattuun viitataan yleisesti sanalla ”muut”. Rigby ja 

Slee ovat jaotelleet ”muut” kolmeen eri ryhmään sen perusteella, kuinka he reagoivat kiu-

saamista havaitessaan. Ensimmäinen ryhmä muodostuu niistä, jotka toiminnallaan asettu-

vat kiusatun puolelle ja puolustavat kiusattua. Ääripäänä tälle ryhmälle toimii kiusaajaa 

puolustava ryhmä, joka osoittaa tukensa suoraan kiusaajalle ja näin osallistuu aktiivisem-

min kiusaamiseen. Näiden kahden ryhmän välille jää ryhmä, jotka eivät puutu kiusaami-

seen lainkaan, tukematta näin suoraan sen paremmin kiusattua kuin kiusaajaakaan. (Rigby 

& Slee, 1993; teoksessa Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kaukiainen, 

1996).  

Whitneyn ja Smithin (1993) mukaan puolet heidän tutkimukseensa osallistuneista esi- ja 

alakoululaisista kertovat puuttuvansa kiusaamiseen sitä havaitessaan. Yläkoululaisille tee-

tetyn kyselyn mukaan kiusaamiseen puuttuisi kuitenkin enää ainoastaan yksi kolmasosa. 

Loput vastanneista eivät kertomansa mukaan puuttuisi kiusaamiseen, vaikka kokisivatkin, 

että se olisi ollut oikein. Jotkut taas ajattelivat, ettei asia kuulu heille, eivätkä he siksi puut-

tuisi kiusaamiseen. Hyvin pieni osa oppilaista vastasi menevänsä mukaan kiusaamiseen. 

(Whitney & Smith, 1993; teoksessa Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kau-

kiainen, 1996). Kiusaamiseen puuttumista ja puuttumattomuutta selittävät osittain oppilai-

den statuskäsitys, joka vaatii oppilailta tietynlaista toimintaa eri tilanteissa, ja pelko kiusa-

tuksi joutumisesta. Pelkoa esiintyy erityisesti niillä oppilailla, jotka kärsivät huonosta itse-

luottamuksesta. (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kaukiainen, 1996. Cowie 

& Jennifer, 2008, s. 25-26).  

2.3 Kiusaamistapauksen selvittelyn jälkityö 

Käsitteellä jälkityö viittaan tutkielmassani sellaiseen kiusaamiseen puuttumiseen, joka suo-

ritetaan kiusaamiseen yleisesti puuttumisen lisäksi. Yleisellä kiusaamiseen puuttumisella 

tarkoitan sitä, kun kiusaamistilanne on havaittu, siitä on puhuttu ja toiminnalle on päällisin 

puolin pyritty saamaan loppu jollakin sovitulla keinolla. Jälkityöllä voisi siis sanoa olevan 

syvempi merkitys kiusaamiseen puuttumisen kannalta. Jälkityön tavoitteena on saada sel-

ville, onko kiusaaminen vaikuttanut jollain tapaa kiusaamisen osapuoliin, ja onko kiusaa-

minen todellisuudessa täysin loppunut. Selvinneiden tietojen perusteella jälkityötä ryhdy-
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tään toteuttamaan havaittuihin ongelmiin puuttuen ja näin ehkäisten mahdollisia myöhem-

piä ongelmia. 

Tutkijat ovat eritelleet erilaisia kiusaamiseen puuttumisen vaiheita. Usein nämä vaiheistuk-

set jäävät kuitenkin ikään kuin kesken, sillä ne eivät aina pyri selvittämään tapauksen to-

dellisia taustoja riittävän tehokkaasti. Ne eivätkä myöskään kiinnitä tarpeeksi huomiota 

osallisten henkilökohtaisiin kokemuksiin tapauksesta tai anna juuri ohjeistusta jälkityön 

tekemiselle. Esimerkkinä tästä voidaan nostaa esille esimerkiksi Salmivallin esittelemät 

erilaiset kiusaamiseen puuttumisen mallit (esimerkiksi Pikasin malli ja No blame ap-

proach-malli), jotka mainitsevat yhtenä puuttumisen vaiheena tilanteen jälkiseurannan ja 

pitkällä aikavälillä pidettävät keskustelut. Mallit eivät kuitenkaan avaa sitä, kuinka nämä 

toimet tulisi käytännössä hoitaa ja mitä ne tarkalleen sisältävät. Ne eivät myöskään anna 

perusteita sille, miksi tällaista toimintaa tulisi tehdä osana kiusaamiseen puuttumista (Sal-

mivalli, 2010, s. 76-87; Pikas, 1990, s. 133-169). Palaan Pikasin puuttumismalliin vielä 

myöhemmin tässä tutkielmassa, jolloin avaan tarkemmin Pikasin muodostamaa mallia kiu-

saamiskeskustelusta kiusaajan kanssa. 

Kiusaamiseen puuttumisen malleja ei usein ole suunniteltu toteutettaviksi yhteistyössä eri 

alojen osaajien kanssa, joten tilanteen selvittelijällä ei välttämättä ole riittävää osaamista 

hoitamaan selvittelyä yksin. Pahimmassa tapauksessa koulu jopa irtautuu tapauksesta ko-

konaan, siirtäen vastuun koulun henkilökunnan ulkopuolisille toimijoille, esimerkiksi yksi-

tyisille psykologipalveluille. Esimerkkinä ohjeistuksesta, jossa kiusaamistilanteen jälkityö-

vaihe erotetaan täysin koulun toiminnasta, toimii esimerkiksi Höistadin ohjenuora kiusaa-

misen selvittelyssä. Höistad huomioi ohjeistuksessaan jälkityölle ominaisia piirteitä, kuten 

keskusteluiden jatkamisen vielä varsinaisen kiusaamiseen puuttumisen jälkeen, sekä kiu-

saamistapauksen osapuolten tukemisen merkityksen. Höistad kuitenkin kertoo auttamisvas-

tuun siirtyvän koulun ulkopuolisille toimijoille, mikäli koulu ei pysty auttamaan kiusaami-

sen osapuolia. (Höistad, 2003, s. 145-150).  

Höistadin menetelmä vastuun siirtämisestä koulun ulkopuolisille toimijoille ei ole mieles-

täni toimiva. Kiusaaminen tapahtuu usein juuri koulussa, joten koulun olisi hyvä olla tie-

toinen kiusaamisen selvittelyn tilanteesta sen jokaisessa vaiheessa. Holmberg-Kalenius 

(2008) nostaa auttamisen ulkoistamisen ongelmaksi myös sen, että koulun ulkopuolisen 

avun hankkiminen voi olla joskus todella raskasta ja vaikeaa kiusaamisen osapuolten per-

heille. Perheillä ei ole myöskään aina välttämättä varaa maksaa kalliita yksityisiä terapiais-
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tuntoja. Holmberg-Kalenius toteaa, että koulun tuki on tärkeää myös kiusaamistapauksen 

osapuolten perheiden kannalta. Koulun ja eri osaajien välinen yhteistyö voi turvata var-

memman avunsaannin nimenomaan koulussa syntyneeseen ongelmaan. (Holmberg-

Kalenius, 2008, s. 45-46.) Omassa jälkityön määritelmässäni näen näiden seikkojen pohjal-

ta tärkeäksi, että määritelmä painottuu erityisesti juuri koulun ja sen sisäisten eri toimijoi-

den väliseen yhteistyöhön. 

Hamarus on ainoita tutkijoita, jotka antavat jälkityön tekemiselle perusteita sekä tarkkoja 

ohjeita osana koulukiusaamiseen puuttumista, käyttäen menetelmästä jälkityölle läheistä 

nimitystä jälkihoito. Hamarus nostaa kirjoituksissaan esille kiusaamiskokemusten haitalli-

suuden niin kiusatun kuin myös kiusaajan kehitykselle ja korostaa näin jälkihoidon toteu-

tusta traumojen ehkäisyn kannalta. Hamarus myös painottaa jälkihoidossa merkityksellise-

nä koulun ja asiantuntija-avun (kouluterveydenhoitajan, -kuraattorin ja -psykologin) yh-

teistyötä, joka takaa paremmat tulokset asioiden tehokkaassa käsittelyssä. (Hamarus, 2010, 

s. 56, 93-101; Hamarus, Holmberg-Kalenius, Salmi, 2015). 

Hamaruksen määritelmä jälkihoidolle vastaa todella hyvin sitä, kuinka itse käsitteen mää-

rittelen. Tässä tutkielmassa käytän kuitenkin käsitettä jälkityö käsitteen jälkihoito sijaan, 

sillä tahdon sisällyttää tämän kiusaamiseen puuttumisen vaiheen pitävän sisällään niin jäl-

kiseurannan kuin myös jälkihoidollisen osuuden. Määrittelen jälkityön lyhyesti seuraavas-

ti: 

Jälkityö on yleisen kiusaamiseen puuttumisen lisäksi tehtävää puuttumista, esimerkiksi 

tilanteen jälkiseurannalla ja keskustelulla tapauksen osallisten kanssa asiantuntijan avus-

tuksella. 
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3 Kiusaamisesta aiheutuvat haitat 

Jälkityötä tulisi tehdä osana kiusaamistapausten selvittelyä, jotta kiusaamisesta johtuvia 

traumoja voitaisiin ennaltaehkäistä. Hamarus toteaa, että kiusaaminen herättää sekä kiusa-

tussa että kiusaajassa erilaisia negatiivisia tunteita, jotka stimuloivat aivoista samoja aluei-

ta, kuin fyysinen kipu ja tuska. Kun muuhun aivotoimintaan yhdistyvät vahvat tunteet, 

syntyy tunnekokemuksista selkeitä pitkäaikaisia muistoja, jotka jäävät kokijan mieleen 

jopa koko elämän ajaksi. (Hamarus, 2012, s.53-57). Tätä väitettä tukee myös Eysenckin ja 

Keanen (1995) tutkimus, jossa he ovat tutkineet flashbulb memoryksi kutsuttua muistami-

sen mekanismia. Tutkimuksen mukaan ihmisen muisti taltioi erityisen tarkkaan sellaiset 

tilanteet, joissa ihminen on kokenut erityisen vahvoja tunteita. Muistiin painumiseen vai-

kuttaa tutkimuksen mukaan tunteiden voimakkuuden lisäksi myös se, koetaanko lähes vas-

taavanlainen tilanne useamman kerran. Eysenck ja Keane esittävät, että flashbulb-muisto 

on tavallista muistoa mieleenpainuvampi ja pitkäaikaisempi, ja se on myös lähes immuuni 

unohtamiselle. (Eysenck & Keane, 1995, s. 188-190.)   

Kiusaamiskokemusta voidaan helposti verrata edellä kuvattuun flashbulb-muistoon.  

Useimmiten kiusaaminen herättää tapahtuman osapuolissa erilaisia vahvoja tunteita, jotka 

saavat näin tapahtumat painumaan osapuolten mieleen tunteiden vahvuuden ja jopa trau-

maattisuuden vuoksi. Kyseinen tilanne on todennäköisesti myös usein toistuva, sillä kiu-

saaminen ei yleensä rajoitu vain yhteen kiusaamiskertaan. Tästä syystä Hamarus korostaa 

jälkihoidon merkitystä osana koulukiusaamistapausten selvittelyä, ja näkee erityisen tär-

keänä keskustelun kiusaamisen osapuolten kanssa. Keskustelun kautta sekä kiusaajan että 

kiusatun on mahdollista päästä puhumaan ja käsittelemään ajatuksiaan ja tunteitaan asian-

tuntijan opastuksella. Näin ongelmiin on helpompaa löytää ratkaisuja vastaavien tilantei-

den välttämiseksi, sekä mahdollisten jälkihaittojen ehkäisemiseksi.  (Hamarus, 2012, s. 53-

57). 

3.1 Kiusaaminen trauman aiheuttajana 

Kiusaaminen on kokonaisuudessaan vakava ja vahvasti negatiivinen kokemus sen kaikille 

osapuolille. Kiusaamiskokemus voi aiheuttaa kiusatulle lapselle harmia niin välittömästi 

kiusaamisen alkaessa kuin myös paljon sen jälkeen. Sama tapahtuu helposti myös kiusaa-

jan kohdalla. Usein kiusaaminen lähtee liikkeelle juuri kiusaajan omasta alhaisesta itsetun-
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nosta tai jostain vielä suuremmasta ongelmasta, jota kiusaaja ei osaa itsenäisesti käsitellä 

tai ratkaista (Höistad, 2003, s. 147-148). Tästä syystä kiusaamistapausten aiheuttamista 

pitkäaikaishaitoista ei ole mielestäni väärin puhua käyttäen trauman käsitettä. Kuten mikä 

tahansa trauman aiheuttaja, aiheuttaa myös kiusaaminen syvää epävarmuutta itsestään ja 

ympäristöstään ja synnyttää erilaisia depressiivisiä tiloja. Näen aiheen avaamisen perustel-

tuna tässä tutkielmassa, jotta kiusaamisen aiheuttamien traumojen syntymekanismi voidaan 

ymmärtää paremmin. 

Poijula (2007) kuvailee trauman syntymisen riskin olevan erityisen suuri juuri lapsuusiäs-

sä. Trauma syntyy lapsen joko joutuessa tilanteeseen, joka herättää esimerkiksi pelon, su-

run tai alistuneisuuden tunteita, tai todistaessa tällaista tilannetta. Ihmisen biologiset tekijät 

laukaisevat ihmisessä yleensä tällaisissa tilanteissa joko pakenemis- tai puolustautumisre-

aktion, mutta kokemuksen ollessa ylitsepääsemättömän tuntuinen, ihminen reagoi äärim-

mäisellä alistumisella. (Poijula, 2007, s. 38-42). Trauma ei synny välittömästi tapahtuma-

hetkellä, vaan trauma syntyy vähitellen, kun kokija tekee tapahtumasta havaintoja, tulkin-

toja ja olettamuksia (Soisalo, 2012, s. 161-162). Trauma usein vääristää traumankokijan 

käsitystä ja odotuksia itsestä, toisista, sekä maailmasta, minkä seurauksena trauma voi ai-

heuttaa kokijassaan erilaisia psyykkisiä oireita, kuten masennusta ja ahdistuneisuutta (Poi-

jula, 2007, s. 38-42; Ayalon, 1995, s.21-22).  

Kiusaamista on helppo verrata Poijulan kuvailemaan trauman syntymiseen ja sen oireiluun, 

sillä kuvaus selittää kiusaamistapauksen vaikutuksia osuvasti. Kiusaamistilanteessa kiusat-

tu joutuu usein juuri pelon ja alistamisen uhriksi itseään jollaintapaa vahvempaa kiusaajaa 

vastaan. Tällöin kiusattu tuntee olonsa voimattomaksi ja lamaantuu usein puolustautumisen 

sijaan. Etenkin pitkällä aikavälillä myös kiusaaminen vääristää kiusatun näkemystä itses-

tään ja toisista, mikä altistaa kiusatun kielteisen minäkuvan muodostumiselle ja muille 

psyykkisille ongelmille. (Hamarus, 2012, s. 98; Herman,1999, s. 33-42; Salmivalli, 2010, 

s. 25-30; Hamarus, Holmberg-Kalenius & Salmi, 2015, s. 55-56; Swearer, Song, Cary, 

Eagle & Mickelson, 2001, s. 98-100; Rivers, Duncan, Besag, 2007, s. 130). Soisalo (2012) 

luettelee yleisimmiksi traumaattisen kriisin aiheuttajiksi muun muassa ihmissuhteisiin liit-

tyvät ongelmat, kasvojen menetyksen ja hyökkäyksen kohteeksi joutumisen, joiden voi-

daan nähdä toteutuvan myös kiusaamistilanteessa (Soisalo, 2012, s. 160-161). 

Traumaattiset kokemukset syntyvät eri persoonille erilaisista tapahtumista, jotka tapahtu-

man kokija itse kokee enemmän tai vähemmän traumaattiseksi. Kuten Poijula toteaa, voi 
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trauman katsoa olevan eräänlainen häiriötila normaalissa ajattelussa ja käytöksessä, joka 

vaatii parantuakseen trauman purkavia toimia (Poijula, 2007, s. 38-42). Herman (1999) 

toteaa, että trauman aiheuttajana toimii usein jokin epäkohta kokijan elinympäristössä, 

esimerkiksi kiusaaminen kouluympäristössä, johon pyritään vaikuttamaan epäkohdan pois-

tamiseksi. Poistotoimenpiteen jälkeen tapahtuma pyritään usein unohtamaan mahdollisim-

man nopeasti. Elinympäristön epäkohta koetaan näin ollen sopimattomaksi, vaikeaksi ja 

jopa häpeälliseksi, jolloin ympäristön toimijat työskentelevät usein tehokkaasti, jotta tapah-

tumasta voidaan vaieta. Traumatisoitunut henkilö voi muiden tapaan pyrkiä olemaan pu-

humatta asiasta ja koettaa unohtaa sen. Hän ei kuitenkaan useimmiten pysty tähän, sillä 

traumaa ei ole käsitelty sen purkamiseksi. (Herman, 1999, s. 7-8). Kouluympäristössä kiu-

saaminen koetaan yleisesti paheksutuksi toiminnaksi, jolloin koulu pyrkii luonnollisesti 

puuttumaan tapahtumaan. Joissain tapauksissa kiusaaminen pyritään kuitenkin selvittä-

mään liian nopeasti. Tällöin asiaa ei käsitellä kunnolla loppuun asti ja kiusatulle lapselle 

syntyy tapahtuneesta trauma riittävän tuen puutteessa. Myöskään kiusaamisen syitä ei täl-

laisissa tilanteissa usein pyritä selvittämään perinpohjaisesti. Silloin myös kiusaaja jää vail-

le tarvitsemaansa huomiota ja tukea, ja pahimmassa tilanteessa jatkaa kiusaamista. (Höi-

stad, 2003, s. 147-148). 

Herman kuvaa traumatisoituneita henkilöitä avuttomiksi sekä voimattomiksi tilanteensa 

suhteen. Traumaattinen kokemus kontrolloi kokijaansa, aiheuttaen tälle muun muassa pel-

koa, avuttomuutta, syyllisyyttä, passiivisuutta elämässä sekä luottamusongelmia niin itse-

ään kuin muitakin ihmisiä kohtaan. Traumatisoituneen keho on Hermanin mukaan aina 

niin sanotussa ”hälytystilassa”, eli aina valppaana trauman aiheuttaneen tapahtuman tois-

tumiseen. Trauman vaikutukset tulevat usein esiin spontaaneina toimintoina, jotka ilmene-

vät niin fyysisessä kuin myös psyykkisessä toiminnassa, rajoittaen näin traumatisoituneen 

normaalia elämää. (Herman, 1999, s. 33-42, 52). 

Vaikka Herman on tutkimuksessaan keskittynyt tutkimaan muita traumatapauksia kuin 

kiusaamista, on tieteen parissa tehty myös tutkimuksia, jotka tutkivat suoraan kiusaamisen 

vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Britanniassa suoritetussa 50-vuotisessa kiusaamistutki-

muksessa tutkittiin kiusaamisen vaikutuksia kiusatuille lapsille 50 vuotta itse kiusaamisko-

kemuksen jälkeen. Tutkimukseen valittiin 18 000 lasta, jotka olivat syntyneet vuonna 1958 

ja olivat kotoisin joko Englannista, Skotlannista tai Walesista. Tutkimus suoritettiin haas-

tattelemalla ensin lasten vanhempia koskien kiusaamista silloin, kun lapset olivat seitse-

mänvuotiaita ja uudelleen heidän ollessaan 11-vuotiaita. Tuolloin tutkittiin myös lasten 
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käytösongelmia, masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta sekä mitattiin heidän älyk-

kyysosamääränsä. Jatkotutkimukseen valittiin 8 000 henkilöä, joita haastateltiin ja tutkittiin 

erityisesti hyvinvoinnin ja kehityksen osalta 23-, 45-, sekä 50-vuotiaina. Vuosikymmenten 

ajan kestäneen tutkimuksen tuloksia analysoitaessa tutkijat huomasivat, että ne tutkimus-

henkilöt, joita oli kiusattu lapsuusaikana, olivat huomattavasti masentuneempia, ahdis-

tuneempia ja huonommin menestyviä, kuin ne ikätoverinsa, joita ei oltu kiusattu lapsuu-

dessaan. Tutkimus osoitti näin, että kiusaamisella on pitkäaikaiset negatiiviset vaikutukset 

kiusattujen elämään vielä vuosikymmeniäkin kiusaamisen jo päätyttyä. (Takizawa, 

Maughan & Arsenault, 2013). 

3.2 Kiusaamisen vaikutukset kiusaamisen eri osapuolille 

Salmivalli (2010) kirjoittaa, että kiusaamiskokemukset ovat aina riski ihmisen kehitykselle 

sen välittömien ja pitkäaikaisten vaikutusten vuoksi. Yleisiksi välittömiksi vaikutuksiksi 

Salmivalli luettelee muun muassa yleisen ja sosiaalisen ahdistuksen, huonon itsetunnon ja 

kielteisen minäkuvan, yksinäisyyden sekä masentuneisuuden ja joissain tapauksissa jopa 

itsetuhoisuuden, jonka Björkqvist ja Österman (1999) korostavat olevan usein liian vähän 

huomioitu kiusatuksi tulemisen vaikutus (Björkqvist & Österman, 1999, s. 63-64). Erityi-

sesti masentuneisuus on suuressa osassa kiusaamisen pitkäaikaisista vaikutuksista, minkä 

lisäksi kiusatuista tulee usein myös aiempaa arempia ja vetäytyvämpiä. Yleinen kiusaami-

sen vaikutus on myös kiusaamiskokemusten myötä vähentynyt aggressiivisuus, tosin jois-

sain harvinaisemmissa tapauksissa kiusaaminen on johtanut myös kiusatun lisääntyneeseen 

aggressiivisuuteen, jolloin esimerkiksi kiusatusta itsestään on tullut myöhemmin kiusaaja. 

Useat tutkijat toteavat kiusaajilla olevan suuri riski ajautua myöhemmin rikollisuuden pa-

riin, jonka lisäksi kiusaajat kärsivät usein erilaisista käytöshäiriöistä sekä antisosiaalisista 

ongelmista. (Salmivalli, 2010, s. 25-30; Besaq, Duncan ja Rivers, 2007, s.136-137; Hama-

rus, 2012, s. 101; Cowie & Jennifer, 2008, s.25).  

Swearer, Song, Cary, Eagle ja Mickelson (2001) ovat saaneet kiusaamistutkimuksissaan 

samankaltaisia tuloksia kiusaamisen aiheuttamista oireista sekä kiusatuilla että kiusaajilla, 

kuin Salmivalli. Tutkimus on painottunut pääasiassa masennuksen ja ahdistuksen määrän 

mittaamiseen kiusaamisen eri osapuolilla, mutta tutkimus antaa myös muita kiusaamiseen 

yhdistettäviä oireita. Kiusaamisen katsotaan laskevan uhrin itsetuntoa, mikä on merkittävä 

altistaja masennuksen kehittymiselle. Masentuneisuuden rinnalla kiusattujen todetaan kär-
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sivän huomattavan paljon myös ahdistuksesta, sosiaalisista ongelmista, sekä yksinäisyy-

destä, joiden seurauksena kiusattu nimetään ryhmässä helposti ujoksi ja sosiaalisesti eris-

tyneeksi. Kiusattu itse kokee kiusaamisen seurauksena myös paljon surua, pelkoa, kuin 

myös vihantunteita ja on usein altis myös itsesyytökselle, jolloin kiusattu hakee kiusaami-

sen syitä omasta persoonastaan. Kiusaajalle aiheutuvista haitoista tutkimuksessa esille nou-

sivat kaikkein vahvimpina masentuneisuus ja onnettomuuden tunne, joita tutkimuksen mu-

kaan esiintyi suurella osalla kiusaajista. (Swearer, Song, Cary, Eagle & Mickelson. Teo-

ksessa Geffner, Loring ja Young, 2001, s. 95-117). Samankaltaisista haitoista ovat rapor-

toineet myös Björkqvist ja Österman, jotka lisäksi totesivat kiusaajilla esiintyvän mittauk-

sissa kiusattuja enemmän dominoinnin tarvetta (Björkqvist & Österman, 1999, s. 58). 

Cowie ja Jennifer (2008) nimeävät samoja kiusaamisen haittavaikutuksia sekä kiusatulle 

että kiusaajalle, kuin muutkin tutkijat ovat edellä nimenneet. Tämän lisäksi he kuitenkin 

korostavat kiusaamisen vaikutusta myös muille kiusaamisen osapuolille, joista jo aiemmin 

on käytetty nimitystä ”muut” (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kaukiainen, 

1996). Cowie ja Jennifer toteavat kiusaamisen aiheuttavan pelkoa ja häpeää siinä yhteisös-

sä, jonka sisällä kiusaaminen tapahtuu. Kiusaamisen esiintyminen omassa toimintaympä-

ristössä riittää jo itsessään herättämään pelkoa ja ahdistusta, sillä kiusaaminen koetaan niin 

sanottuna uhkana yleiselle turvallisuudelle, kun kuka tahansa voi joutua kiusaamisen koh-

teeksi. Sekä pelko että häpeä estävät kiusaamiseen puuttumisen, sillä puuttujan koetaan 

joutuvan mahdollisesti myös kiusatuksi, jonka lisäksi sisäinen häpeä voi estää kiusaamises-

ta puhumisen tai siihen puuttumisen. (Cowie & Jennifer, 2008, s. 25-26; Herman, 1999, s. 

7-8). 
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4 Kiusaamiseen puuttuminen 

Kiusaamiseen tulee puuttua yleisesti selvittämällä, mitä kiusaamistapauksessa on tapahtu-

nut ja ketä tapauksessa on ollut osallisina. Tämän lisäksi kiusaamiseen puuttumisen osana 

tulisi tehdä myös jälkityötä. Jälkityön avulla kiusaamisen aiheuttamiin ongelmiin voidaan 

vaikuttaa tehokkaammin ja pyrkiä ehkäisemään ongelmien syventymistä ja niiden säily-

mistä myöhemmälle iälle. Keskustelut kiusaamisen osapuolten kanssa, sekä muut keskus-

telujen ohella toteutettavat toiminnot auttavat puuttumaan kiusaamiseen sekä yleisesti että 

toteuttamaan jälkityötä puuttumisen osana. Tässä luvussa erittelen keskustelujen kulkua 

kunkin kiusaamisen osapuolen kannalta ja esittelen keinoja, joita jälkityössä voidaan käyt-

tää osana kiusaamiseen puuttumista keskustelujen rinnalla. 

4.1 Keskustelu kiusaamisen osapuolten kanssa 

Perusopetuksen opetussuunnitelma velvoittaa koulussa pidettävän oppilaiden kanssa kas-

vatuskeskusteluita, mikäli koulu katsoo oppilaan tilanteen sitä vaativan osana tämän hy-

vinvoinnin tukemista. Kiusaamistapauksessa tämä voidaan tulkita juuri kiusaamistapauk-

seen puuttumisena, jolloin keskustelussa toteutetaan opetussuunnitelman vaatimukset oppi-

laan kuulemisesta, tilanteeseen johtaneiden syiden selvityksestä, tapahtuman seurauksista 

ja ratkaisuiden etsimisestä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 36-37). 

Kiusaamistapauksesta tulisi keskustella kaikkien kiusaamiseen osallisina olleiden kanssa, 

jotta tilanteen selvittelijöiden tietoon saataisiin mahdollisimman paljon kiusaamisen luon-

teesta, sen kestosta sekä kaikista sen mahdollisista osallisista.  

Keskusteluiden luonne riippuu siitä, kenen kanssa milloinkin keskustellaan. Esimerkiksi 

kiusaajan kanssa keskusteltaessa tälle pyritään painottamaan hänen tekojensa vääryyttä ja 

etsimään syitä kiusaamiselle. Samalla hänelle tulee kuitenkin ilmaista huoli myös hänen 

hyvinvoinnistaan. Kiusatun kohdalla keskustelut painottuvat sekä tapahtumien selvittämi-

seen että kiusatun voinnin selvittämiseen, jotta häntä voitaisiin auttaa keskusteluiden avulla 

mahdollisimman tehokkaasti. Tämän lisäksi kiusaamiseen osallistuu usein monia muita 

osapuolia. Osapuolet ovat osallisina kiusaamistapahtumaan joko tukemalla jompaakumpaa 

kiusaamisen osapuolta tai he ovat seuranneet kiusaamista sivusta ja ovat näin saaneet pal-

jon tietoa kiusaamistapauksesta. (Rigby & Slee, 1993; teoksessa Salmivalli, Lagerspetz, 

Björkqvist, Österman & Kaukiainen, 1996). 
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Keskusteluiden avulla pyritään selvittämään aina ensimmäisenä kiusaamistapauksesta 

kaikki mahdollinen tieto, jonka perusteella tapauksen selvittelijät osaavat suunnitella toi-

mintansa kiusaamisen lopettamiseksi. Kun kiusaamisen kulku ja tapahtumat on selvitetty, 

keskitytään keskusteluissa enemmän kiusaamisen osapuolten auttamiseen. Näin pyritään 

varmistamaan, ettei tapaus jättäisi kenellekään jälkeensä minkäänlaisia ongelmia, jotka 

saattavat haitata osallisten myöhempää elämää. Seuraavaksi kerron pelkistetysti, mistä 

keskusteluiden kussakin vaiheessa tulisi puhua ja mihin seikkoihin keskusteluissa tulisi 

kiinnittää huomiota kunkin tapauksen eri osapuolen kanssa keskusteltaessa. 

4.1.1 Kiusaaja 

Newman-Carlson, Horne ja Bartolomucci (2000) korostavat kiusaajien olevan usein kiusat-

tujen tapaan uhreja jollain osa-alueella (esimerkiksi ongelmat kotona tai oma kokemus 

kiusatuksi tulemisesta).  Tämä laukaisee heissä ikään kuin puolustusmekanismina tai kos-

tona reaktion kiusata jotain toista itseään jollain tapaa heikompaa lasta. Kiusaajaa auttavien 

on tärkeää pyrkiä ymmärtämään kiusaajan tunteita, silti painottaen kiusaajan tekojen ole-

van huonoa ja hyväksymätöntä käytöstä. (Newman-Carlson, Horne & Bartolomucci, 2000, 

s. 47-62). Myös Cacciatoren, Korteniemi-Poikelan ja Huovisen (2008) mukaan kiusaami-

sen taustalla voi joskus olla kiusaajan aiempi kokemus liian vähäisestä positiivisesta huo-

miosta kohdistuen häneen itseensä.  Tällöin lapsi alkaa vältellä kaikin keinoin häneen koh-

distuvaa halveksuntaa, pyrkien silti saamaan huomiota itselleen kiusaamistoiminnallaan. 

Opettajan on mahdollista puuttua tällaiseen toimintaan heti kiusaamista havaittuaan selvit-

tämällä mistä kiusaaminen johtuu. (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008, s. 

148-155). 

Höistad (2003) sekä Pikas (1990) ovat laatineet tarkat mallit siitä, kuinka kiusaajan tai kiu-

saajien kanssa voidaan keskustella sekä heitä itseään että kiusattua auttavalla tavalla. Sekä 

Höistadin että Pikasin mallit ovat sisällöltään hyvin samankaltaiset, mutta eri keskustelu-

vaiheiden ajoitukset ovat malleissa jonkin verran eri järjestyksessä. Tämän vuoksi esittelen 

keskustelumallin, jonka olen muodostanut molempia malleja yhdistellen. 

 Keskustelun aloitus on kummassakin keskustelumallissa sama ja alkaa keskustelu kiusaa-

jan kanssa aiheen esittelyllä, jossa kiusaajalle kerrotaan koulun henkilökunnan olevan tie-

toinen tapahtumista. Höistad kuitenkin painottaa, ettei kiusaajalle tule kertoa, kuka tapauk-

sesta on kertonut, vaan asian voi todeta olevan jo yleisesti tiedossa suurella osalla koulun 
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oppilaita ja opettajia. On myös tärkeää keskustella ensin juuri kiusaajan kanssa, jotta kiu-

saajalle ei synny kuvaa kiusatusta ”kantelijana”. Pikas suosittelee, että kiusaajalle annetaan 

keskustelun aloituksen jälkeen mahdollisuus selittää tai myöntää tekonsa, kuitenkaan tätä 

painostamatta. Kiusaamisen voidaan mahdollisesti yhdessä todeta olevan väärin ja tiedos-

taa tilanne kiusatun kannalta. Vaikka kiusaaja ei suostuisikaan tässä vaiheessa myöntä-

mään tekoaan, on Höistadin mukaan tärkeää, että kiusaajalle kerrotaan, mitä mieltä koulus-

sa ollaan kiusaamisesta ja mitä koulu aikoo asian suhteen tehdä. 

Seuraavassa vaiheessa kiusaajalta kysytään, mitä tämä itse aikoo tehdä kiusaamisen lopet-

tamiseksi, ja tapauksen selvittämiseksi. Höistad painottaa, että idean olisi hyvä saada al-

kunsa juuri kiusaajan omasta ehdotuksesta, mutta Pikasin mukaan myös aikuinen voi antaa 

kiusaajalle toimintaehdotuksia, jotka tämä joko hyväksyy tai hylkää. Ehdotetut toimintata-

vat kirjataan muistiin, jotta tilanteen edistymistä on helpompaa seurata ja jotta kiusaaja 

ymmärtää tilanteen vakavuuden. Keskustelun lopuksi kiusaajalle vielä painotetaan, että 

tilannetta seurataan ja tätä pyydetään kertomaan tapahtuneesta kotona. Lisäksi myös koulu 

ottaa myöhemmin yhteyttä kiusaajan huoltajiin. Kiusaajan kanssa sovitaan vielä seuraava 

keskusteluajankohta, jolloin Höistadin mukaan voidaan keskustella tarkemmin toiminta-

suunnitelman edistymisestä ja etsiä kiusaamisen pohjimmaisia syitä.  Esille nousseiden 

asioiden perusteella arvioidaan millaista muuta apua kiusaajalle voidaan tarjota. Lisäksi 

kiusaajalle voidaan opastaa, kuinka tämä voi toimia tapauksen ollessa vaarassa toistua. 

(Höistad, 2003, s. 136-140; Pikas, 1990, s. 133-169).  

Itse jälkihoitokeskustelun rakennetta ja sisältöä on vaikeaa määritellä ennalta, sillä kiusaa-

misen syyt ovat yksilöllisiä. Tämän vuoksi jälkihoitokeskustelulle ei voida tarkkaan antaa 

ohjetta. Keskusteluissa tärkeää on kuitenkin antaa kiusaajan itse puhua omista tuntemuk-

sistaan ja antaa tämän nimetä itse mahdollisia tekijöitä, mitkä ovat saaneet hänet kiusaa-

maan. Kiusaamisen taustalla voi olla jokin vakavampi tekijä kiusaajan omassa elämässä, 

jonka käsittely vaatii psykologista osaamista. Tällöin voi olla hyvä turvautua esimerkiksi 

koulupsykologin apuun osana jälkihoitokeskustelua. Tärkeää on antaa kiusaajalle tilaisuus 

puhua, sekä tulla kuulluksi omista asioistaan ja osoittaa myös tämän hyvinvoinnin olevan 

kaikille tärkeää. 
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4.1.2 Kiusattu 

Kiusatun kanssa keskustelusta ei löydy juuri lainkaan tarkkoja ohjeistuksia itse selvittely-

vaiheesta, eikä myöskään jälkihoitovaiheesta. Höistad on laatinut kiusatun oppilaan kanssa 

käydystä selvittelykeskustelusta samankaltaisen ohjeistuksen kuin kiusaajan kohdalla. Ku-

ten kiusaajankaan osalta, ei ohjeistus kuitenkaan etene kuvaamaan tarkkaan keskustelun 

jälkihoitovaihetta. 

Höistad ohjeistaa järjestämään keskustelun kiusatun kanssa siten, etteivät muut oppilaat 

näe, kun kiusattu menee keskusteluun. Kiusattu oppilas voi pelätä, että kiusaaminen pahe-

nee, mikäli hänen voidaan päätellä kertoneen kiusaamisesta. Keskustelussa kiusatulle ker-

rotaan opettajien tietävän kiusaamisesta ja aikovan puuttua tilanteeseen. Kiusattu oppilas 

saattaa kuitenkin yrittää kieltää olevansa kiusattu. Tällöin aikuisen on tärkeää painottaa 

kiusatulle, ettei tämän tarvitse peitellä asiaa, sillä he tietävät totuuden ja eivät salli tilanteen 

enää jatkua. Kiusaamisen uhrin kanssa selvitetään, kuinka tätä on kiusattu ja ketkä ovat 

olleet kiusaamisessa mukana. Keskustelussa selvitetään, onko kiusaaminen lähtöisin jos-

tain tietystä oppilaasta ja ketkä muut ovat olleet osallisena kiusaamistilanteessa. Lopuksi 

kiusatulle luvataan selvittää asia. Lisäksi sovitaan seuraava keskusteluaika, jolloin kiusa-

tulle voidaan kertoa tilanteen selvittelyn etenemisestä ja perehtyä kiusatun tuntemuksiin 

tapauksesta. Kiusaamisesta ilmoitetaan myös kiusatun kotiin, jolloin koko perhe voidaan 

ottaa osalliseksi kiusaamisen selvittelyyn. (Höistad, 2003, s. 132-133). 

Kuten kiusaajaakin koskevassa jälkihoitokeskustelussa, ei myöskään kiusatun oppilaan 

kohdalla voida muodostaa yhtä yhtenäistä mallia siitä, mitä keskustelussa tulisi käsitellä. 

Tärkeää on selvittää kiusatun henkilökohtaiset kokemukset, sekä niistä syntyneet tunte-

mukset. Näin oppilaan kohdalla osataan arvioida kuinka paljon kiusaamiskokemus on hä-

neen ehtinyt vaikuttaa. Useiden tutkijoiden mukaan kiusaaminen vahingoittaa kiusatun 

itsetuntoa joko välittömästi tai vasta vuosien päästä, minkä vuoksi olisi suositeltavaa antaa 

kiusatun auttamisessa arvoa juuri tämän itsetunnon tukemiselle ja ennalleen palauttamisel-

le (Hamarus, Holmberg-Kalenius & Salmi, 2015, s. 55-56; Hamarus, 2012, s. 98; Swearer, 

Song, Cary, Eagle & Mickelson, 2001, s. 98-100; Rivers, Duncan, Besag, 2007, s. 130). 

Itsetuntoa voidaan tukea erilaisilla harjoitteilla sekä keskustelulla esimerkiksi koulupsyko-

login kanssa. Tärkeää on painottaa lapselle, ettei kiusaaminen ole lähtenyt liikkeelle mis-

tään hänessä olevasta piirteestä vaan jostain muusta tekijästä, sillä joskus kiusaamisen 

syyksi väitetään juuri jotain kiusatulle ominaista piirrettä (Salmivalli, 2010, s. 38-42).  
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Cacciatore ja muut korostavat hyvien muistojen muistelutyön merkitystä osana itsetunnon 

tukemista. Hyvistä muistoista lapsi voi muistaa asioita ja tilanteita, joissa on kokenut ole-

vansa hyvä ja tuntenut itsensä iloiseksi ja saada näin voimaa ja itsevarmuutta omasta itses-

tään (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008, s. 26-29). Toisaalta on myös hy-

vä käsitellä vaikeita asioita, sillä niistä puhuminen auttaa niiden vähitellen tapahtuvassa 

hyväksymisessä osana omaa elämänkaarta. Tällöin ikävien muistojen ajatteleminen ei tuota 

enää henkistä tuskaa. Lisäksi ikävät kokemukset voivat myös joskus opettaa kokijalleen 

näkemään ikävätkin asiat uusista näkökulmista (Hamarus, Holmberg-Kalenius & Salmi, 

2015, s. 55-66; Hohenthal-Antin, 2009, s. 118-122). 

4.1.3 Muut 

Muiden kuin kiusaajan ja kiusatun kanssa keskustellaan eri tavoin riippuen siitä, kuinka he 

ovat olleet osallisina kiusaamistapauksessa. Esimerkiksi kiusaamiseen mukaan menneiden 

oppilaiden kanssa keskustelu käydään samaan tapaan kuin kiusaajan kanssa. Keskustelussa 

pyritään selvittämään, mitä tilanteessa on tapahtunut ja miten kukakin on ottanut osaa kiu-

saamiseen. Lisäksi varmistetaan, että kiusaaminen loppuu myös kiusaajaa tukeneiden oppi-

laiden toimesta. Kiusattua puolustaneiden ja kiusaamista läheltä seuranneiden oppilaiden 

kanssa on myös hyvä keskustella. Heillä voi olla lisää tietoa siitä, mitä kiusaamistilanteessa 

on tapahtunut, mikäli kiusaaja ja kiusattu eivät ole kertoneet kaikkea. (Höistad, 2003, 

s.101-107; Salmivalli, 1998, s.167). 

Höistad ehdottaa, että kiusaamiseen osaa ottaneet oppilaat otettaisiin puhutteluun heti 

”pääkiusaajan” jälkeen siten, etteivät kiusaajat pääse puhumaan keskenään keskustelujen 

välillä. Tällaisella toiminnalla Höistad tavoittelee todenmukaista keskustelua, sillä kiusaa-

miseen osaa ottaneet eivät ole päässeet sopimaan, mitä he kertovat ja mitä jättävät mahdol-

lisesti kertomatta. ”Pääkiusaaja” ei ole näin myöskään saanut mahdollisuutta esimerkiksi 

uhkailla muita kiusaajia, mikäli nämä puhuisivat tapauksesta. Varsinaisessa keskustelussa 

selvitetään, miksi kukakin kiusaamiseen osallistuneista on lähtenyt mukaan kiusaamistoi-

mintaan (esimerkiksi onko kiusaamisen taustalla ollut ryhmäpaine toimia samoin kuin 

muut). Keskustelu etenee samaan tapaan kuin kiusaajan kanssa. Kaikille kiusaamiseen 

osallistuneille painotetaan, että kiusaaminen on väärin ja että koulu aikoo puuttua asiaan. 

Tällainen keskustelu voi riittää joidenkin kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kohdal-

la. Joskus myös heillä voi olla tarvetta jatkokeskusteluihin, joissa painoa annetaan enem-
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män heidän henkisille kokemuksilleen (esimerkiksi katumuksen käsittely). (Höistad, 2003, 

s. 140-143). 

Kiusattua puolustaneiden oppilaiden kanssa on hyvä keskustella siitä, mitä he ovat nähneet 

kiusaamisessa tapahtuvan ja ketä kaikkia heidän mielestään kiusaamiseen osallistui. Kes-

kustelussa on tärkeää kehua oppilaita rohkeasta ja oikeasta toiminnasta, sillä oppilaita on 

hyvä kannustaa kiusaamisen vastaiseen toimintaan kaikin mahdollisin tavoin. Keskustelut 

etenevät siitä riippuen, mitä keskusteluista saadaan selville. Joskus voi olla tarpeen myös 

jatkaa keskusteluita samaan tapaan kuin kiusatun kanssa, mikäli kiusaamiseen puuttunut on 

joutunut tilanteessa samaan asemaan kuin kiusattu. (Höistad, 2003, s. 101-107). 

Rajaan keskustelut käytäviksi kiusaamisen selvittelyvaiheessa ainoastaan niihin oppilaisiin, 

jotka ovat olleet aktiivisimmin mukana tilanteessa. Vaikka kiusaamisesta on hyvä puhua 

koko luokan ja koulun kanssa, en näe keskustelun parhaaksi ajankohdaksi nimenomaan sitä 

hetkeä, kun kiusaaminen tapahtuu. Mielipiteeni pohjautuu käsitykseeni siitä, että kiusaa-

minen on arka ja jopa nolo asia sekä kiusatulle, että kiusaajalle. Tällöin tapausta ei ole hy-

vä nostaa puheenaiheeksi vielä silloin, kun kiusaamisen selvittelyt ovat kesken. Kiusaamis-

tapauksen jälkeen on hyvä odottaa, että tapaus ei ole enää niin sanotusti ”pinnalla”. Jos taas 

luokassa ei ole vielä ehtinyt tapahtua kiusaamista, kiusaamisesta on hyvä puhua sen ennal-

ta ehkäisemiseksi. 

4.2 Kiusaamiseen puuttumisen jälkityö 

Tässä luvussa esittelen niitä kirjallisuudesta löytyviä kiusaamiseen puuttumisen keinoja, 

joiden arvioin olevan merkityksellisiä kiusaamisen selvittelyn jälkityön kannalta. Esittele-

mäni asiat käsittävät kuitenkin vain tiivistetysti sen, mitä kiusaamiseen puuttumisessa tulisi 

ottaa huomioon ja millaisia menetelmiä jälkihoitoprosessissa voidaan käyttää. Luvun ta-

voitteena on siis antaa yleiskuva niistä toimenpiteistä, joita kiusaamiseen puuttumisen jäl-

kityössä voidaan käyttää. 

4.2.1 Auttajan asenne ja arvot jälkihoitotoiminnassa 

Pelkkä ymmärrys jälkihoidon tarpeesta ei ole riittävä pohja jälkihoidon aloittamiselle. Jäl-

kityön toteuttajan tulee tiedostaa tärkeitä seikkoja jälkityötoimintaa suunnitellessaan ja sitä 

toteuttaessaan. Useat tutkijat painottavat, että kynnys avunhakuun tulisi asettaa riittävän 
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matalalle. He myös painottavat, että oppilaat tulisi saattaa tietoisiksi siitä, että koulussa on 

aikuisia, jotka haluavat auttaa heitä. Tällöin apua todella tarvitsevat olisivat varmasti kyke-

neviä hakemaan apua nähdessään tarvitsevansa sitä (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & 

Huovinen, 2008, s. 156-158). Hamaruksen, Holmberg-Kaleniuksen ja Salmen mukaan jäl-

kihoitoon osallistuvan työryhmän tulisi olla riittävän orientoituneita tehtävään, joka edel-

lyttää heiltä muun muassa kiusatun ennalta ymmärrystä. Tällä viittaan siihen, että avunan-

tajien tulisi olla etukäteen tietoisia siitä, millaisia tuntemuksia apua hakevat mahdollisesti 

tuntevat apua hakiessaan ja millaisin arvoin ja asentein heidät tulisi kohdata. Hamarus ja 

muut nimeävät huomioitaviksi arvoiksi turvallisuuden, autettavan ja tämän omaisten kun-

nioituksen ja osallisuuden, luotettavuuden, sekä toivon luomisen merkityksen. Näillä ar-

voilla tarkoitetaan sitä, että auttajien on taattava apua hakeville luotettava ja turvallinen 

palvelu, jossa he voivat käsitellä heille vaikeita asioita. Apua hakevan ja tämän omaisten 

on myös annettava vapaasti ilmaista omia mielipiteitään ja annettava heidän tehdä itseään 

koskevat päätökset. Avun on myös aina tärkeää tähdätä luomaan autettavalle toivoa, joka 

auttaa tätä jaksamaan vaikeitten aikojen läpi ja näkemään hyvää tulevaisuudessaan. (Ha-

marus, Holmberg-Kalenius & Salmi, 2015, s. 93.) 

Hamarus ja muut painottavat tutkimuksessaan myös auttajia panostamaan antamaansa en-

sivaikutelmaan. Kiusattu on usein tullut petetyksi tai hylätyksi sosiaalisissa suhteissaan. 

Tällöin kiusattu voi olla erityisen herkkä havaitsemaan, mikäli häntä auttava henkilö ei ole 

aidosti läsnä tilanteessa tai ei ota kiusatun kertomusta todesta. Auttajan on siis tärkeää 

kiinnittää huomiota tapoihin, joilla kuuntelee kiusatun kertomusta ja pyrkiä osoittamaan 

kiinnostuksensa ja ymmärryksensä kiusatun kertomaa kohtaan. Auttajan on myös hyvä 

sitoutua jälkihoitotoimintaan koko sen keston ajan, sillä usein luottamussuhteen syntymi-

nen vie aikansa. Toiminnassa mukana olevien henkilöiden vaihtuminen voi viedä toimin-

nan tehoa taaksepäin, eikä edistystä näin mahdollisesti synny. On siis tärkeää, että jälki-

työlle annetaan riittävästi aikaa, jolloin kiusatun on mahdollista kehittää suhdettaan tätä 

auttavaa henkilöä kohtaan. (Hamarus, Holmberg-Kalenius & Salmi, 2015, s. 94-95). Sa-

maan tapaan kuin kiusattu, tulisi myös kiusaaja kohdata tätä arvostaen, hänen kiusatulle 

aiheuttamastaan pahasta olosta huolimatta.  
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4.2.2 Kasvatusyhteistyö kiusaamiseen puuttumisessa 

Kun lasta kiusataan, tapahtuma vaikuttaa myös lapsen vanhempiin. Vanhemmat ajavat 

luonnollisesti ensisijassa oman lapsensa etuja ja ovat aidosti huolissaan tämän hyvinvoin-

nista (Hamarus, 2012, s. 56. Höistad, 2003, s. 143-145). Höistad painottaa kodin ja koulun 

välisen yhteistyön merkitystä osana kiusaamiseen puuttumista. Sekä kiusatun että kiusaa-

van lapsen vanhemmille olisi hyvä ilmoittaa kiusaamistapahtumasta sen jälkeen, kun itse 

kiusaamistapauksen osapuolten kanssa on keskusteltu asiasta. Näin myös lapsen vanhem-

mat pääsevät osallisiksi kiusaamiseen puuttumiseen. (Höistad, 2003, s. 143-145). Myös 

perusopetuksen opetussuunnitelma vaatii vanhempien mukaanottoa kiusaamisen selvitte-

lyyn, sillä koulun ja kodin yhteistyötä painotetaan juuri muun muassa lapsen hyvinvoinnin 

tukemisen kannalta (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 34-36). 

Kodin ja koulun on hyvä käydä vuoropuhelua siitä, mitä mieltä kiusaamisesta ollaan ja 

kuinka tilanteeseen olisi hyvä pyrkiä vaikuttamaan. Tällaisella vuoropuhelulla koti ja koulu 

luovat ikään kuin sopimuksen siitä, kuinka tilanteen ratkaisemiseksi aletaan toimia. Koulun 

on tärkeää pitää vanhemmat ajan tasalla siitä, mitä kiusaamiseen puuttumisessa milloinkin 

tapahtuu. Tarvittaessa perhe on myös hyvä ottaa mukaan keskusteluihin, sillä perheellä on 

suuri merkitys lapsen hyvinvoinnin tukemisessa. (Höistad, 2003, s. 143-145). Mikäli perhe 

päätetään ottaa mukaan kiusaamiskeskusteluun, on tärkeää, että keskustelut säilyvät lapsi-

keskeisinä, kuten Piha (1999) toteaa. Usein keskustelu voi tahattomasti muuttua vain ai-

kuisten väliseksi vuoropuheluksi, eikä lapsi saa ääntänsä kuuluville tai tunteitaan ja tunte-

muksiaan ilmaistuksi (Piha, 1999, s. 14-16).  

Kiusaamisen selvittelyn jälkityövaiheessa perheen tuki on erityisen tärkeää niin kiusatulle 

kuin myös kiusaajalle. Lapsi vaatii osakseen huomiota ja hyväksyntää, joka ulottuu myös 

kotiin ja perheeseen saakka. Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) ja KiVa-Koulun 

nettisivut ohjaavat vanhempia kysymään lapsensa päivästä, jolloin vanhempi saa tietoonsa 

enemmän lapsen elämästä kodin ulkopuolella. Sivustot antavat myös ehdotuksia siitä, mitä 

lapsen kanssa voi tehdä, jotta tämän itseluottamus vahvistuisi. Sivustot kehottavat muun 

muassa tekemään niitä asioita, joissa lapsi on hyvä. Lisäksi kavereiden kylään kutsuminen 

yksi kerrallaan voi auttaa lasta kehittämään sosiaalisia suhteitaan. (Tallgren, 2014, Man-

nerheimin lastensuojeluliitto [MLL]; KiVa Koulu). Myös Soisalo korostaa vanhempien 

merkitystä lapsen traumojen ja kriisin käsittelyssä, minkä vuoksi hän kokee vanhempien 
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opastuksen erityisen tärkeänä tehtävänä osana lapsen terveyden tukemista (Soisalo, 2012, 

s.246). 

Siinä missä koulun ja kodin on tärkeää tehdä yhteistyötä kiusaamistapauksia selvitettäessä, 

on tärkeää hyödyntää myös koulun eri toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä. 

Kaltiala-Heino, Ranta ja Fröjd (2010) painottavat sekä kouluterveydenhoitajan, koulupsy-

kologin, kuraattorin, että opettajan merkitystä oppilaiden hyvinvoinnin edistämiselle ja 

tukemiselle. Erilaiset mielenterveydelliset ongelmat, joihin muun muassa masennus voi-

daan lukea, ovat vakava uhka oppilaan toimintakyvylle ja yleiselle hyvinvoinnille. Opettaja 

ja vanhemmat ovat ensimmäisiä toimijoita, joilla on mahdollisuus huomata oppilaan on-

gelmat ja myös puuttua niihin. Opettajilla ja vanhemmilla ei ole kuitenkaan välttämättä 

taitoja tukea lapsia aina niin tehokkaalla tavalla kuin heidän tarpeensa vaatisi, jolloin vas-

tuu on hyvä jakaa asiantuntijan kanssa. (Kaltiala-Heino, Ranta ja Fröjd, 2010, s. 2036-

2038). 

Avun hankkiminen lapsen mielenterveydellisiin ongelmiin ei ole aina tehokkainta turvau-

tumalla koulun ulkopuolisiin palveluihin. Koulussa olisi hyvä olla tarjolla apua oppilaiden 

lieviin ja keskivaikeisiin ongelmiin. Tällöin myös hoitoon hakeutumisen kynnys on pie-

nempi. Kouluterveydenhoitajan on mahdollista suorittaa oppilaalle arviointi, jolla selvite-

tään tilanteen vakavuus ja näin arvioida oppilaalle parhaiten sopiva hoitomuoto. Opettaja, 

kuraattori, terveydenhoitaja ja koulupsykologi sopivat yhdessä lapsen ja tämän vanhempi-

en kanssa toimintatavoista, joilla lapsen ongelmia ryhdytään selvittämään. Merkittävää on 

löytää juuri lapsen terveyttä parhaiten tukevat menettelytavat, joita toteutetaan sekä kodin 

että koulun eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. (Kaltiala-Heino, Ranta ja Fröjd, 2010, s. 

2036-2038). 

4.2.3 Vertaistuki kiusaamiseen puuttumisen jälkityön keinona 

Vertaistukikeskusteluissa kiusatut kohtaavat muita kiusattuja, joiden voi olla kiusaamatto-

mia helpompaa ymmärtää toistensa tilanteita ja näin hyväksyä toisensa vaikeine kokemuk-

sineen. Vertaistukitilanteet sisältävät myös paljon hyötyjä yksilöterapiaan verrattuna. Ver-

taistukiryhmä paitsi mahdollistaa kiusatun kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen, niin myös 

pakottaa usein sosiaalisista ongelmista kärsivät kiusatut altistumaan pelon kohteille. Näin 

he pääsevät harjoittamaan sosiaalisia taitojaan pikkuhiljaa muun toiminnan yhteydessä. 

Vertaistukiryhmätilanne voi tuntua kiusatusta aluksi vieraalta. Usein jäsenet uskaltautuvat 
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kuitenkin omalla ajallaan avautumaan myös omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan 

kuullessaan muiden ryhmäläisten kertomuksia huomaten, ettei ole yksin ongelmiensa kans-

sa. (Hamarus, Holmberg-Kalenius & Salmi, 2015, s. 101-107). 

Ahosen (2009) mukaan joku osanottajista aloittaa keskustelun vapaamuotoisella kerronnal-

la, jossa hän itse valitsee mitä tahtoo muille kertoa ja mitä jättää kertomatta. Muut ryhmän 

jäsenet kuuntelevat kertomusta ja voivat kommentoida vuorollaan kuulemaansa tarinaa. 

Vuoro siirtyy seuraavalle puhujalle sitä mukaa, kun edellinen on saanut asiansa kerrotuksi, 

ja halukkaat ovat kertoneet mielipiteensä ja neuvonsa kuulemaansa. (Ahonen, 2009, s. 48-

51). Ongelmista ryhmissä puhuminen voi auttaa kiusattuja näkemään tilanteensa uusista 

näkökulmista. Ryhmän jäsenten on mahdollista oppia asioita toistensa kertomasta, ja auttaa 

samalla myös itse toisia ryhmäläisiä oman osallistumisensa kautta. Keskusteluun osallis-

tuminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä hyödyn saamiseksi. Pelkkä toisten kuuntelu ja 

heidän kanssaan muutoin yhdessä toimiminen voi auttaa ryhmän jäseniä pohtimaan omaa 

tilannettaan (Ahonen, 2009, s.51).  

Toivolan (2009) mukaan myönteiset kokemukset ovat yksi vertaistuen merkittävimmistä 

tekijöistä matkalla kohti kiusaamiskokemuksista toipumista ja oman itsetunnon uudelleen 

rakentumista. (Toivola, 2009, s. 43-44). Tästä syystä vertaistukiryhmän toiminnalle olisi 

tärkeää varata riittävästi aikaa, jotta kaikki osalliset saavat omat kertomuksensa kuulluiksi. 

Vertaistuki toimintaa voidaan suunnitella ennakkoon esimerkiksi muutaman viikon mittai-

sissa pätkissä, sillä toimintaa toteutettaessa on hyvä seurata myös järjestetyn vertaistuen 

tarvetta. Ohjattua vertaistukiryhmää ei ole tarkoitettu rajattomasti järjestettäväksi, vaan 

järjestäminen nojautuu suoraan ryhmän jäsenten arvioituun tarpeeseen. (Hamarus, holm-

berg-Kalenius, Salmi, 2015, s. 101-107). 

Vertaistuki mainitaan useissa kirjoituksissa eri traumoista (esimerkiksi juuri kiusaamisesta) 

toipumisen keinoksi. Yksikään näistä teoksista ei ehdota vertaistuen käyttöä kiusaajan aut-

tamiseksi, vaan painottavat ainoastaan kiusatun auttamista. Kirjallisuuden perusteella kiu-

saajan auttamiseen käytetään paljon kiusatun auttamista vähemmän mielenkiintoa, minkä 

vuoksi kirjallisuus kiusaajan auttamisesta on vähäisempää. Vertaistukea ei ole mahdollises-

ti tutkittu lainkaan kiusaajan auttamisen keinona, minkä vuoksi on vaikeaa arvioida, kuinka 

hyvin vertaistuki soveltuisi juuri kiusaajan auttamiseksi. Mikäli kiusaaminen on lähtenyt 

liikkeelle kiusaajan omasta pahasta olosta tai jostain tietystä ongelmasta, voi vertaistuki 

olla kuitenkin keinona kiusaajalle päästä irti ongelmista, jotka ovat ajaneet häntä kiusaami-
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seen. On mahdollista, että kiusaaminen nousee esille myös muiden vertaistukiryhmään 

osallistuneiden käytöksessä, jolloin asiasta pystytään mahdollisesti keskustelemaan ryh-

mässä ohjatusti. 

Koulumaailmassa vertaistuen järjestäminen kouluyhteisön sisällä voi olla vaikeaa, sillä 

samassa koulussa ei välttämättä ole useita kiusattuja ja kiusaajia yhtä aikaa. Tällöin on 

kuitenkin mahdollista, että vertaistukea järjestetään sovelletusti tai yhteistyössä muiden 

lähikoulujen ja palveluntarjoajien kanssa. Sovellettuna vertaistuki voi olla mahdollista jär-

jestää esimerkiksi vain muutamalle oppilaalle, jolloin asioista keskustellaan pienemmässä 

ryhmässä. Tämänkaltainen vertaistuen soveltava järjestäminen antaa enemmän tilaa kunkin 

oppilaan kertomuksille ja kuulluksi tulemiselle. Toisaalta se voi myös jännittää oppilasta 

enemmän. Oppilas voi tuntea, että hänen odotetaan puhuvan kaikista tuntemuksistaan heti, 

sillä puheenvuoroa kaipaavia on ryhmässä vähemmän. Pienessä ryhmässä järjestetty ver-

taistukitoiminta olisi hyvä koostaa sekä keskusteluista että runsaasta muutoin yhdessä toi-

mimisesta. Näin ryhmän jäsenet tutustuisivat toisiinsa paremmin, luoden myös vahvempia 

luottamussuhteita. Tällöin vaikeista asioista puhuminen tuntuisi ryhmässä helpommalta. 

Ryhmässä tukena voivat toimia myös esimerkiksi tukioppilaat ja ne oppilaat, jotka ovat 

itse olleet joskus osallisina kiusaamistapauksissa. 

4.2.4 Jälkiseuranta osana jälkityötä 

Kun kiusaaminen on havaittu ja siihen on puututtu, tarkkaillaan tilannetta vielä jälkiseu-

rannan avulla. Tilannetta tarkkaillaan sekä etäältä että yhdessä kiusaajan ja kiusatun kanssa 

keskustelujen kautta. Höistadin mukaan erityisesti kiusaajalle tulee tehdä selväksi, että 

hänen toimintaansa tarkkaillaan eikä kiusaamisen sallita enää jatkuvan. Tarkkailua suorite-

taan kaikkialla koulussa sekä välitunneilla että oppitunneilla. Tämän lisäksi tilannetta on 

seurattava jälkihoitokeskusteluiden yhteydessä. Tällöin keskustelussa otetaan selvää kiu-

saamisen senhetkisestä tilanteesta kiusatun ja kiusaajan näkökulmasta, sekä mahdollisesti 

ajoittain muiden kiusaamista todistaneiden näkökulmasta. Keskusteluissa tärkeää on huo-

mioida tilanteen myönteiset muutokset, joista tulisi osoittaa kannustusta etenkin kiusaajal-

le. Näin kiusaaja tuntee itsensä hyväksytyksi uuden käytöksensä vuoksi ja saa kannustusta 

toimia oikein myös jatkossa. (Höistad, 2003, s. 145-147). 



27 

 

 

4.2.5 Anteeksianto ja kiusaamisesta toipuminen 

Hamarus, Holmberg-Kalenius ja Salmi pitävät anteeksiantoa yhtenä merkittävimmistä 

edellytyksistä kiusaamiskokemuksesta täysin toipumiselle. Vihantunne on inhimillinen 

tuntemus silloin, kun ihminen tuntee itsensä väärinkohdelluksi. Tunne ei kuitenkaan hyö-

dytä tunteen tuntijaa itseään. Viha on tunteena raskas ja uuvuttava, jonka lisäksi sillä on 

usein negatiivinen vaikutus tuntijaansa, sillä viha usein ikään kuin ”syö sisältäpäin”. (Ha-

marus, Holmberg-Kalenius ja Salmi, 2015, s. 121-127). 

Hamaruksen ja muiden näkemys anteeksiantamisen merkityksestä pohjautuu osittain Col-

lardin (2014) pohdintaan ja tutkimukseen anteeksiantamisesta. Collard perustelee anteek-

siantamisen merkitystä monelta eri kannalta, joiden pohjalla on aina ajatus anteeksiantami-

sen myönteisestä vaikutuksesta anteeksiantajalle itselleen. Collard kuvailee anteeksianta-

mattomien ihmisten kärsineen usein muun muassa erilaisista lihaskrampeista, verenkierto-

ongelmista, sekä sydämen ja aivojen rasittuneisuudesta, jotka ovat hellittäneet vasta kun 

potilaat ovat päätyneet anteeksiantoon omissa tilanteissaan. Fyysisten oireiden lisäksi an-

teeksiantamattomuuden on tutkittu vaikuttavan psyykkisellä tasolla, jolloin anteeksianta-

mattomuus on muun muassa lisännyt masentuneisuutta, ärtyisyyttä, surua, levottomuutta ja 

vähentänyt henkilön henkisiä voimavaroja. Samoin anteeksiantamattomuuden on tutkittu 

vaikuttavan muihin ihmisiin kaunaa kantavan henkilön kautta, sillä usein henkilön käytös 

muuttuu itsekkäämmäksi, kylmemmäksi, eristäytyneemmäksi ja ymmärtämättömämmäksi. 

(Collard, 2014, s. 30-59). 

Kuten Hamarus ja muut toteavat, on myös Collard sitä mieltä, että anteeksiantaminen läh-

tee liikkeelle omasta ymmärryksestä siitä, miksi anteeksiantaminen on itselle hyödyllistä. 

Anteeksiantaminen ei ole kuitenkaan hetkessä tapahtuva toiminto, vaan se vaatii anteek-

siantaminen joskus pitkänkin prosessin. Prosessin aikana henkilö saattaa joutua antamaan 

anteeksi jopa useita kertoja. Collard muistuttaa, ettei anteeksiantaminen tee anteeksiannet-

tavaa rikkomusta pienemmäksi, eikä se vapauta syyllistä tekojensa seurauksista. Anteek-

siantaminen ei myöskään vaadi tapahtumien unohtamista, vaan auttaa asian käsittelyssä ja 

muiston kanssa elämisessä. Anteeksiantaminen ei myöskään vaadi yhteyttä syyllisen kans-

sa, sillä tärkeintä anteeksiantamisen prosessissa on taata oma sisäinen rauhansa anteek-

siannon kautta. (Collard, 2014, s. 30-59). 

Jotta kiusattu voisi kokea täyden vapautumisen kokemustensa aiheuttamasta pahasta olosta 

ja oppia hyväksymään kohtaamansa tapahtumat, on anteeksianto lähes välttämätön. An-
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teeksianto on aina kiusatun oma valinta, eikä häntä voi pakottaa siihen. Anteeksianto lähtee 

liikkeelle yleensä ensimmäisenä anteeksiannon tarpeen tunnistamisesta ja ymmärryksestä, 

kuinka anteeksianto voisi vaikuttaa omaan elämään. Kiusatun tulee pystyä päästämään irti 

vihantunteestaan ja mahdollisesta kostonhalustaan antaen kiusaajalle anteeksi niin sanotus-

ti ”koko sielunsa voimin”. Näin hän pystyy näkemään kiusaajansa aikaisempaa myöntei-

semmin. (Hamarus, Holmberg-Kalenius ja Salmi, 2015, s. 121-127). 

Kiusaamiskokemuksesta lopullisesti toipuminen vie eri persoonilta eri ajan, sillä kiusattu-

jen kokemukset eivät ole koskaan keskenään täysin samanlaisia eivätkä eri ihmiset koe 

samankaltaisiakaan kokemuksia samalla tavalla. Tukiverkon merkitys on edelleen suuri 

vielä varsinaisen terapiamuotoisen hoidon päätyttyä. Kiusatun ja kiusaajan on tärkeää pys-

tyä puhumaan tuntemuksistaan, mikäli he vielä tuntevat tarvitsevansa keskustelua aiheesta. 

Toipuvan kiusatun on tärkeää jatkaa oman persoonansa vahvistamista ja irrottauduttava 

lopullisesti ajatuksesta, että kiusaamisen syynä olisi ollut jokin piirre hänen persoonassaan. 

Samoin kiusatun on lakattava näkemästä itsensä uhrin asemassa.. (Hamarus, Holmberg-

Kalenius, Salmi, 2015, s. 129-133). Kiusaajan on puolestaan tärkeää tiedostaa myös jatkos-

sa ne syyt, jotka tekivät hänestä kiusaajan, jotta tapahtuma ei toistuisi. Lisäksi kiusaajan on 

kiusatun tapaan tärkeää jatkaa elämäänsä normaalisti, huolimatta tapahtuneesta kiusaami-

sesta. Kiusaamiskokemuksesta lopullisesti selviämisen voi nähdä kummankin osapuolen 

kannalta lopullisena vapautumisena ja uutena mahdollisuutena elämässä. 
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5 Pohdintaa tutkimuksen tuloksista 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia kirjallisuuden pohjalta kiusaamisen aiheuttamia 

haittavaikutuksia kiusaamisen eri osapuolille ja tutustua erilaisiin menetelmiin puuttua 

kiusaamiseen jälkityö puuttumisen yhtenä osana. Olen määritellyt kiusaamisen käsitteen 

eri tutkijoiden määritelmien pohjalta siten, että lopullinen määritelmä erittelee tiivistetysti 

eri kiusaamisen muotoja, sekä ottaa kantaa kiusaamisen kestoon joko lyhyt- tai pitkäkestoi-

sena toimintana. Tämän lisäksi olen eritellyt tutkielmassani kiusaamisen rooleja jakaen ne 

kolmeen ryhmään: kiusaajiin, kiusattuihin ja ”muihin”. Kolmantena käsitteenä olen tut-

kielmassani määritellyt kiusaamistapausten selvittelyn jälkityön. Määrittelin jälkityön 

koostuvaksi tilanteen jälkiseurannasta sekä jälkikeskusteluista, jotka suoritetaan varsinai-

sen kiusaamiseen puuttumisen jälkeen ja osittain sen lomassa. 

Kiusaaminen vaikutti kiusaamisen eri osapuolten elämään usein trauman tavoin. Kiusatuil-

la kiusaamisesta aiheutuvia välittömiä ja vielä kiusaamisen loputtuakin ilmeneviä haittoja 

tutkimusten mukaan olivat masennus, ahdistuneisuus, huonontunut itseluottamus ja kieltei-

nen minäkuva, yksinäisyys, arkuus, eristäytyneisyys, sosiaaliset ongelmat sekä joissain 

tapauksissa jopa itsetuhoisuus. Kaikkein korostuneimpana näistä haitoista nousivat esille 

masentuneisuus ja ahdistuneisuus, jotka jo itsessään voivat pitää sisällään monia haitallisia 

oiremuotoja, estäen näin henkilön normaalin elämän. Myös kiusaajilla merkittävimpinä 

kiusaamisen haittavaikutuksina esille nousivat juuri masentuneisuus ja ahdistuneisuus, 

joiden lisäksi jälkihaitoiksi nimettiin myös erilaiset käytöshäiriöt, antisosiaaliset ongelmat 

ja riski ajautua myöhemmin rikollisuuden pariin. Muilla kuin kiusaajalla ja kiusatulla kiu-

saaminen aiheutti usein pelon ja häpeän tunteita. Kiusaaminen nähtiin omassa yhteisössä 

uhkana ja tuomittavana toimintana. Nämä edellä mainitut kiusaamisen aiheuttamat haitat 

toimivat myös perusteluna sille, miksi jälkityötä tulisi harjoittaa osana kiusaamiseen puut-

tumista. Pidän keräämiäni tuloksia luotettavina, sillä samat kiusaamisesta aiheutuvat oireet 

esiintyivät useissa eri tutkimuksissa eri tutkijoiden toimesta, jolloin voidaan pitää epäto-

dennäköisenä, että tutkimuksissa esiintyneet oireet olisivat vain sattumaa. 

Kiusaamiseen puuttumiselle ei ole olemassa varmasti tehokasta ja toimivaa menetelmää, 

enkä itse usko tällaisen menetelmän laatimisen olevan edes mahdollista. Kiusaamiseen 

puuttumiseen ja traumaattisten tapahtumien käsittelemiseen on kuitenkin muodostettu eri-

laisia toimintatapoja. Tapoja voidaan hyödyntää pyrittäessä saamaan kiusaaminen loppu-
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maan ja pyrittäessä auttamaan kiusaamisen osapuolia. Tutkielmassani olen tutustunut eri-

laisiin menetelmiin sekä suoraan kiusaamiseen puuttumisesta että traumaattisten kokemus-

ten käsittelystä. Menetelmiä yhdistelemällä arvioin kiusaamiseen puuttumisen ja siitä ai-

heutuvien ongelmien ehkäisyn mahdolliseksi. Omaa käsitystäni tukee myös Hamaruksen, 

Holmberg-Kaleniuksen ja Salmen tutkimus kiusaamisen jälkihoidosta, jossa he erittelevät 

pitkälti samoja keinoja, kuin itse erittelen käytettäväksi kiusaamisen jälkihoidossa. Jälki-

hoitotoimenpiteiden lisäksi olen myös liittänyt mukaan jälkiseurannan, joka voidaan toteut-

taa sekä kiusaamistapauksen osapuolten konkreettisena tarkkailuna, kuin myös seuranta-

keskusteluina heidän kanssaan (Höistad, 2003, s. 134-140, 145-146). 

Tärkeänä seikkana kiusaamiseen puuttumisessa on huomioida koulun eri toimijoiden väli-

nen yhteistyö ja yhteistyö lasten vanhempien kanssa. Kiusaamisen osapuolten auttamiseksi 

ja kiusaamisen lopettamiseksi kaikille kiusaamistapauksessa osallisina olleille järjestetään 

yksityiset keskustelut, joissa ensimmäisellä kerralla perehdytään selvittämään, mitä tapa-

uksessa on tapahtunut ja ketä tapauksessa on ollut mukana. Seuraavat keskustelukerrat 

käytetään korostetummin sekä kiusaamistilanteen seuraamiseen että osapuolten auttami-

seen terapiamuotoisemmalla keskustelulla, joka voidaan käydä esimerkiksi koulupsykolo-

gin tai kuraattorin avustuksella. Keskusteluissa selvitetään kiusaamisen aiheuttamia tuntei-

ta ja tuntemuksia, joita pyritään purkamaan ja selvittämään keskustelun avulla. Keskustelu-

jen lisäksi kiusaamisen osapuolia on hyvä pyrkiä auttamaan myös mahdollisella vertaistu-

kitoiminnalla. Vertaistukitoiminta voi auttaa kiusaamisen osapuolia avautumaan omista 

kokemuksistaan, sillä toimintaan osallistuvat ovat keskenään samanlaisessa tilanteessa, 

jolloin ymmärryksen ja luottamuksen syntyminen voi olla helpompaa. Lopullinen kiusaa-

misesta selviäminen tapahtuu autettavan omasta kokemuksesta. 

Vaikka erilaiset menetelmät voivat auttaa kiusaamisen osapuolia selviytymään kiusaami-

sesta ja sen aiheuttamista ongelmista, ei niiden tehosta pystytä silti olemaan täysin varmo-

ja. Kaikki menetelmät eivät ole esimerkiksi testattuja toteutettaviksi koulun toimesta heti 

kiusaamistilanteen jälkeen, vaan kiusaamisesta on tutkimushetkellä kulunut jo useitakin 

vuosia. Toisaalta voidaan myös olettaa, että erilaisten kiusaamiseen puuttumisen menetel-

mien yhdisteleminen toimii myös koulussa toteutettuna, sillä Hamarus ja muut ovat kuvan-

neet menetelmien toimineen hyvin entisten kiusattujen kohdalla. Toimintaan osallistuneet 

entiset kiusatut ovat saaneet voimaa ja luottamusta toiminnasta ja innostuneet jopa itse 

toimimaan muiden entisten kiusattujen auttamiseksi. (Hamarus, Holmberg-Kalenius & 

Salmi, 2015, s. 101-107). Toimimisen varmuus ei kuitenkaan ole yhtä selvä kiusaajien 
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osalta kuin kiusattujen osalta, sillä kiusaajien auttamista on tutkittu paljon kiusattujen aut-

tamista vähemmän.  

Jatkotutkimuksen kohteena tämän tutkielman kannalta voisivat toimia kiusattujen ja kiu-

sanneiden peruskoulusta päässeiden nuorten näkemykset kiusaamiseen puuttumisesta ja 

sen tehokkuudesta. Tämän lisäksi vastauksia voisi verrata heidän näkemyksiinsä siitä, 

kuinka he ovat kiusaamistapauksesta selvinneet. Tällöin toteuttaisin pro gradu -tutkielmani 

empiirisen osuuden keräämällä tietoa entisiltä kiusatuilta ja kiusaajilta joko kyselylomak-

keilla tai haastatteluilla. Tutkimuksen rajaamiseksi tutkimus olisi mahdollista suorittaa vain 

tietyn alueen kattavalla tavalla. Toisaalta tuloksia olisi mahdollista kerätä myös laajemmal-

ta alueelta teettämällä kyselyn useassa eri Suomen kunnassa, valiten kyselyyn osallistetta-

vat koulut sattumanvaraisesti. Jatkotutkimusta suunnitellessa huomioon tulee kuitenkin 

ottaa tutkimukseen käytettävät resurssit, aika sekä tutkimuksen laajuus. Erityisesti opin-

näytetyössä tehtävänä tutkimuksen laajuus tulisi suunnitella erityisen tarkkaan, jotta tutki-

mus pysyisi sille järkevissä mitoissa ja sen luotettavuus ei kärsisi. 
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