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1 JOHDANTO 

Ihmisten välinen kanssakäyminen voidaan mieltää positiiviseksi ilmiöksi. Parhaimmillaan 

tämä kanssakäyminen helpottaa ihmisten arkea tuoden elämään paljon tavoittelemisen ar-

voisia tekijöitä. Tätä dialogia varjostaa kuitenkin kiusaaminen, joka valitettavasti on saanut 

oman jalansijansa kanssakäymisessä. Kiusaaminen saa aikaan fyysistä ja henkistä kärsi-

mystä, ja siitä aiheutuneet seuraukset ovat suurempia, kuin ensiajattelemalla voidaan käsit-

tää. Kiusaamisen vaikutusten ymmärtäminen voi olla haastavaa aikuiselle, puhumattakaan 

lapsista. Lasten ymmärrys kiusaamisen seurauksista voi olla hyvinkin rajallinen, mutta sa-

maan aikaan heillä on käytössään laaja skaala erilaisia kiusaamistapoja, joilla voidaan saada 

aikaan elinikäisiä traumoja. Edellä kuvattu valta-asetelma on luonteeltaan sellainen, ettei 

lapsella ole valmiuksia ottaa vastuuta näin isoista asioista, jolloin vastuu siirtyy lapsia ym-

päröiville aikuisille. Aikuinen ihminen kykenee ymmärtämään kiusaamisen vaikutukset ja 

pystyy puuttumaan tilanteeseen viimeistään hankittuaan lisää tietotaitoa tai apua asiaan 

enemmän perehtyneeltä henkilöltä. Kiusaaminen voidaan mieltää tutuksi ilmiöksi, mutta il-

meisesti se on siltikin edelleen vieras. Kiusaamista ei ole saatu kitkettyä koulumaailmasta, 

huolimatta saatavilla olevasta tietomäärästä ja apukeinoista. Tieto ei ole saavuttanut poten-

tiaalisia kuulijoita tai kuulijat eivät ole hankkiutuneet tiedon äärelle. 

Kiusaamista voidaan tarkastella ryhmäkäyttäytymisen muotona, joka rakentuu yksilöllisistä 

kokemuksista ja ryhmädynaamisista tekijöistä. Kiusaamisen perimmäiset syyt voidaan miel-

tää johtuvaksi yksilön ominaisuuksista. Tosiasiassa kiusaaminen tarvitsee kuitenkin aina ti-

lanteen, organisaation, joka mahdollistaa kiusaamisen. Tässä tapauksessa kouluympäristö ja 

kouluorganisaatio voidaan nimetä näiksi mahdollistaviksi tekijöiksi. Kouluorganisaatio puo-

lestaan on tietynlaisen kulttuurin määrittämä, johon vaikuttavat kulttuurin sisällä vallitsevat 

arvot ja asenteet. Jotta kiusaamista voitaisiin syvällisesti ymmärtää, tulee ottaa huomioon 

tämä laajempi, yhteiskunnallinen konteksti. (Merenheimo, 1991, s.61–62; Tilus, 2004, s.55.) 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, millainen tilanne kiusaamisen suhteen on yhdessä merilap-

pilaisessa koulussa. Kyseinen koulu valikoitui tutkimuksen kohteeksi siksi, että koulu oli 

itselleni entuudestaan tuttu. Kiusaamisen määrän ja esiintymistiheyden lisäksi ollaan kiin-

nostuneita niistä käsityksistä, joita oppilailla on liittyen kiusaamisen syihin ja sen vaikutuk-

siin. Luvussa 2 avaan kiusaamista käsitteenä ja pureudun tarkemmin kiusaamisen moninai-

seen ilmiöön. Tutkimuksessa käytetään käsitettä kiusaaminen kuvaamaan koulussa tai sen 
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oheistoiminnoissa tapahtuvaa negatiivista yksilöön kohdistuvaa toimintaa, jolla voi mahdol-

lisesti olla myös pitempiaikaisia seurauksia. Kiusaamista voi tapahtua kahden tai useamman 

oppilaan välillä, opettajan ja oppilaan, opettajan ja vanhempien tai opettajien välillä. Tämä 

tutkimus keskittyy pelkästään kiusaamiseen, joka tapahtuu oppilaiden välillä. Alaluvussa 2.3 

käydään läpi niitä moninaisia vaikutuksia, joita kiusaaminen voi aiheuttaa kiusatulle. Kiu-

saaminen vaikuttaa negatiivisesti kiusatun lisäksi myös kiusaajaan ja ympäröivään yhtei-

söön. Tämä tutkimus rajautuu kuitenkin tarkastelemaan pääasiassa kiusatulle aiheutuneita 

vaikutuksia. Viimeisessä alaluvussa käydään myös läpi tällä hetkellä käytössä olevan Perus-

opetuksen opetussuunnitelman ja vuoden 2016 syksyllä voimaan astuvan opetussuunnitel-

man perusteissa ilmeneviä käsityksiä kiusaamisesta. Koen opetussuunnitelmien heijastavan 

sitä tilannetta, joka kulloinkin vallitsee yhteiskunnassa. Opetussuunnitelmatasolla on nähty 

tarpeelliseksi etenevässä määrin reagoida kiusaamiseen.  

Luku 3 painottuu kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, jonka olen halunnut nostaa suureen rooliin 

käsitellessäni kiusaamista. Ennaltaehkäisy on mielestäni tärkeämpää kuin kiusaamiseen 

puuttuminen, sillä jokainen toteutunut kiusaamistapaus tuottaa yhden tai useamman uhrin. 

Mikäli kiusaaminen saadaan kitkettyä pois ennalta, vältytään niiltä vaikutuksilta, joita kiu-

saaminen aiheuttaa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kiusaamiseen tulisi puuttua, vaan paino-

pistettä olisi hyvä saada siirrettyä ennaltaehkäisyyn, jolloin puuttumista ei mahdollisesti tar-

vittaisi nykyisessä mittakaavassa. Luvussa 3 käyn läpi keinoja, joiden avulla kiusaamiseen 

voidaan kouluympäristössä puuttua.  

Luvussa 4 esitellään tämän tutkimuksen tutkimusongelmat, joiden tarkoituksena on tutkia 

oppilaiden käsityksiä kiusaamisesta. Tutkimusongelmien avulla pyritään saamaan selville 

kiusaamisen määrän ja laadun lisäksi niitä tekijöitä, jotka oppilaiden käsitysten mukaan ovat 

yhteydessä kiusaamiseen. Luku 5 esittelee läpileikkauksen tutkimuksen metodologisista va-

linnoista. Tämä tutkimus on mixed methods -tyyppinen tutkimus, jossa yhdistetään kvalita-

tiivista ja kvantitatiivista tutkimusta. Aineistonkeruumenetelmänä käytetään kyselyloma-

ketta. Kyselylomake pitää sisällään niin kvalitatiiviselle kuin kvantitatiiviselle tutkimukselle 

ominaisia kysymyksiä, joita analyysivaiheessa analysoidaan näille eri tutkimusperinteille 

ominaisilla menetelmillä. Tässä pääluvussa on myös oma alalukunsa, jossa käsitellään tut-

kimuksen luotettavuutta.  



4 

 

 

Tutkimuksen loppupuolella luvussa 6 esitellään tutkimuksen tulokset siten, että jokaiselle 

tutkimusongelmalle on varattu oma alalukunsa. Tutkimuksen tuloksia avataan käyttäen dia-

grammeja havainnollistamisen apuna.  

Tutkimuksen viimeinen luku 7 on varattu pohdinnalle, jonka aluksi pohdin yleisesti kiusaa-

mista ja tutkimusprosessin synnyttämiä ajatuksia aiheeseen liittyen. Seuraavaksi käydään 

läpi tutkimusprosessin aikana heränneitä mietteitä sekä pohditaan tuloksia, joita tutkimus on 

tuottanut ja peilataan näitä tuloksia aikaisimmissa luvuissa läpikäytyyn teoriaan. Tässä lu-

vussa pohditaan myös sitä, kuinka hyvin tutkimuksen toteutus vastasi niitä luotettavuuden 

kriteerejä, joita esiteltiin luvussa 5.3. Lopuksi käydään läpi jatkotutkimusehdotuksia, joita 

tämän tutkimusprosessin läpivieminen on herättänyt. 
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2 KIUSAAMINEN KOULUYMPÄRISTÖSSÄ 

Kiusaaminen on varmasti käsitteenä ja ilmiönä tuttu monille. Kuitenkin on olennaista au-

kaista myös näitä tuttuja asioita, jotta ilmiön moninaisuus nousisi varmasti esille yhtäläisesti 

jokaiselle lukijalle. Tässä pääluvussa pyritään tuomaan esille kiusaamisen moninaisia puolia 

ja sen yllättävän voimakkaita vaikutuksia niin kiusatun nykyelämään, kuin tulevaisuuteen-

kin.  

2.1 Kiusaaminen käsitteenä 

Ihmisten toimiessa yhdessä toistensa kanssa syntyy väistämässä erilaisia erimielisyyksiä ja 

konflikteja. Sama pätee myös lasten väliseen toimintaan. Kyse ei ole ainoastaan huonosta 

asiasta, sillä selvitellessään pieniäkin erimielisyyksiä lapset kehittyvät tunnereaktioiden tun-

nistamisessa, tunteiden hallinnassa ja riitojen selvittämisessä ja sopimisessa. Lasten arkeen 

kuuluvat kiusoittelu ja härnääminen, jotka toiset lapset mieltävät leikiksi ja toiset kokevat 

tilanteet paljon vakavampina. Tällaisten arjen tilanteiden voidaan ajatella kuuluvan normaa-

liin elämään, eikä toiminta näin ollen täytä kiusaamisen tunnusmerkkejä.  (Roland, Manni-

nen & Zetterberg, 1984, s.19.) Kiusaamisen tunnusmerkkeihin lukeutuu vahvasti osapuolten 

epätasaväkisyys. Kiusaaja voi olla kiusattua vahvempi fyysisesti tai henkisesti, tai kiusaa-

vana osapuolena voi toimia yksittäisen lapsen sijaan useamman henkilön joukko. Lasten 

keskinäinen, jatkuvakaan nahistelu, ei siis välttämättä ole kiusaamista, mikäli molemmat 

osapuolet ovat tasaväkisiä. (Salmivalli, 1998, s.30; 2010, s.13.) Mutta miten opettajat ja van-

hemmat pystyvät erottamaan nämä normaalit konfliktit vakavammista? Miten kiusaaminen 

tarkalleen määritellään? 

Koulukontekstissa havaittavaa kiusaamista ja väkivaltaa voidaan käyttää toistensa synonyy-

meina, vaikka muissa konteksteissa sanat kiusaaminen ja väkivalta eivät nivoudu samalla 

tavalla yhteen. Ruotsin kielen vastine näille sanoille on mobbning ja englannin kielen vastine 

bullying. (Salmivalli, 1998, s.30.) Olweus (1986) määrittelee kiusaamisen seuraavalla ta-

valla: ”Kouluväkivalta on kyseessä silloin, kun yksi tai useampi yksilö on useamman kerran 

ja pitemmän ajanjakson kuluessa yhden tai useamman yksilön kielteisen toiminnan koh-

teena”. Hän määrittelee kiusaamisen käsitteen englannin mob-sanan kautta. Mob tarkoitaa 

suurta, ahdistelevaa ihmisjoukkoa tai yksittäisen henkilön toteuttamaa piikittelyä, ahdistelua 
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tai kiusaamista, joka kohdistuu toiseen ihmiseen. Tärkeintä kuitenkin on sisällyttää kiusaa-

misen määritelmään sekä ryhmän että yksittäisen ihmisen toteuttama kiusaaminen. (Em., 

s.8–10.) 

Kiusaaminen voidaan määritellä niin fyysiseksi kuin psyykkiseksikin yksilöön kohdistu-

vaksi ryhmäväkivallaksi. Kuitenkin edellä kuvattu määritelmä jää liian epämääräiseksi. Osa 

oppilaista mieltää kiusaamisen fyysiseksi, osa henkiseksi ja osan mukaan kiusaaminen sisäl-

tää näitä kumpaakin. Kiusaaminen voidaan määritellä huonossa asemassa olevaan yksilöön 

kohdistuvaksi, minkä lisäksi kiusaamiseen liittyvä toiminta on yhteiskunnan arvojen vas-

taista ja se syventää kiusaamiseen osallistuvien, vahvemman osapuolen henkilöiden välistä 

vuorovaikutusta. (Pikas, 1990, s.34–35, 56–57.) Kiusaamisen osapuolten välillä vallitsee 

selvä epätasapaino, sillä kiusaajalla on suhteessa enemmän fyysistä, henkistä tai sosiaalista 

valtaa (Hamarus, 2012, s.23; Lämsä, 2009, s.60; Salmivalli, 2010, s.13). Lämsän (2009) 

mukaan kiusaamisen motiiviksi riittää mikä vain. Jopa kiusaajan epärealistinen mielipide 

kiusatusta voi riittää kiusaamisen syyksi, esimerkiksi jos kiusatun ulkonäkö tai taidot ovat 

kiusaajan mielestä ei-hyväksyttäviä. Kiusaamisen syynä voi olla ulkopuolisen perspektii-

vistä katsottuna niin positiivinen kuin negatiivinenkin, erityinen tai vähäpätöinen asia. (Em., 

s.59.) 

Yleisen käsityksen mukaan negatiivinen toiminta voidaan määritellä kiusaamiseksi vasta sit-

ten, kun toiminta on toistuvaa. Tähän käsitykseen liittyy problematiikkaa, sillä se nostaa 

kynnystä puuttua tällaiseen toimintaan välittömästi. Odotellessaan toiminnan toistumista, 

kiusaamiseen puuttuminen lykkääntyy, jolloin tehokas, varhainen puuttuminen jää toteutu-

matta. (Hamarus, 2012, s.22–23.) Salmivallin (2010) mukaan kiusaamisen määritelmä täyt-

tyy kuitenkin vasta silloin, kun negatiiviseen toimintaan voidaan selvästi yhdistää toistu-

vuus. Hän määrittelee kiusaamisen sisältävän toistuvaa, yhteen henkilöön kohdistuvaa mie-

lipahan aiheuttamista ja järjestelmällistä alistamista. Tällöin kiusaaminen on kuin pysyvä 

olotila. Tämän määritelmän perusteella yksittäinen tilanne ei voi täyttää kiusaamisen määri-

telmää.  (Em., s.12–14.) Höistadin (2003) käsitys kiusaamisen määritelmästä on yhteneväi-

nen Salmivallin kanssa: kiusaamisesta on kyse silloin, kun tiettyyn ihmiseen tai ihmisryh-

mään kohdistetaan systemaattista, aktiivista ja toistuvaa pahantahtoista toimintaa tai syrjin-

tää (Em., s.79–80). Hamarus (2008) esittääkin kysymyksen siitä, kuinka kauan kiusaamisen 

tulee jatkua, jotta negatiivinen toiminta voidaan määritellä kiusaamiseksi (Em., s.12–15).  
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Kiusaamisen käsitteen määritteleminen ei ole yksinkertaista, mutta yhteisen määritelmän 

löytämisestä olisi hyötyä. Kiusaamisen määritelmä helpottaa kodin ja koulun välistä yhteis-

työtä (Pikas, 1990 s.31–38). Määritelmän myötä lasten ja nuorten auttaminen muuttuu hel-

pommaksi, sillä kiusaamisesta on helpompi kertoa kriteerien ollessa yleisesti tiedossa (Ha-

marus, 2012, s.25). Määritelmän tarkoituksena on helpottaa kiusaamiseen puuttumista. Mää-

ritelmän on kuitenkin hyvä olla lavea, koska liian tarkka määritelmä saattaa antaa tunteen 

siitä, ettei negatiivinen toiminta ole kiusaamista, vaikka todellisuudessa kyse saattaa olla 

juurikin siitä. (Hamarus, 2008, s.14.) 

Koulussa voi ilmetä monenlaista häiritsevää tai aggressiivista käyttäytymistä, mitä ei kui-

tenkaan voida luokitella kiusaamiseksi. Mikäli kaikki negatiivinen toiminta lasketaan kiu-

saamiseksi, voidaan ajautua kauas alkuperäisen, kiusaamisen lopettamiseen tai ennaltaeh-

käisyyn liittyvän keskustelun ääreltä. (Salmivalli, 2010, s.13.) Määritelmien välillä tasapai-

noiltaessa tulee tasapainoiltua samalla myös runsaan ja niukan kiusaamiseen puuttumisen 

välillä. Lapset voivat mieltää yksittäiset, todellisuudessa harmittomat kahnaukset kiusaa-

miseksi. Aikuisen tehtävänä onkin opettaa kiusaamisen vastaisen toiminnan lisäksi myös 

joidenkin asioiden ja tilanteiden kuuluvan normaaliin elämään, vaikka lapsi kokisikin tilan-

teet epämiellyttävinä. Virhearvioinnin mahdollisuutta ei kuitenkaan voida poissulkea, minkä 

vuoksi nopea, tehokas puuttuminen lienee turvallisin vaihtoehto. 

2.2 Kiusaaminen ilmiönä 

Kiusaaminen on ilmiö, joka voidaan mieltää ihmisyyteen nivoutuvaksi, negatiiviseksi vuo-

rovaikutuskeinoksi. Kiusaamisen muodot ovat saaneet uusia tuulia älypuhelimien ja netin 

yleistymisen myötä. Kiusaamisen eri variaatioiden monipuolistuessa on jäljelle jäänyt kiu-

saamisen perusidea, kivijalka: kiusaaja tavoittelee jotain tiettyä asemaa tai roolia yhteisön 

sisällä. Samalla kiusattu halutaan saada tuntemaan itsensä tämän yhteisön ulkopuoliseksi 

henkilöksi. Kiusaaminen voidaan nähdä ihmislajille tyypillisenä toimintana, jota voidaan 

selittää alkukantaisena selviytymistaisteluna. Kuitenkaan kiusaamista ei luonnollisesti tulisi 

hyväksyä tähän syyhyn nojaten. Kiusaaminen voidaan kokea keinona selvittää sosiaalisia 

hierarkioita tai omaa paikkaa ryhmässä. Katsaus historiaan kuitenkin osoittaa, ettei riitaisa 

yhteisö todellisuudessa ole menestyvä, vaan taisteluissa ovat pärjänneet yhteisöt, joiden toi-

mintakulttuuriin kuuluvat yhteistyö ja toisista huolehtiminen.  (Hamarus, 2012, s.15.) 
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Koulukiusaamiseen liittyvän tutkimuksen juuret ulottuvat 1970-luvun alkuun. Vuosikym-

menien aikana tehtyjen tutkimusten mukaan kiusaamisen määrä ei ole kasvanut, mutta kiu-

saamisen muodot ovat muuttuneet entistä negatiivisimmiksi. (Olweus & Mäkelä, 1992, 

s.22.) Kiusaamisen määrä ei ole vähentynyt, vaikka kiusaaminen on saanut nauttia erityis-

huomiota jo pidemmän aikaa. Suomen peruskouluikäisistä oppilaista kiusattujen osuus on 

5–15 %. Vertailu muihin maihin on osoittanut kiusaamisen määrän olevan hyvin vaihteleva 

eri maissa: alimmillaan osuus on 4 % ja ylimmillään 39 %.  Eri maiden välinen vertailu ei 

kuitenkaan ole aukotonta, sillä eri kielissä samankaltaisetkin käsitteet kätkevät sisäänsä sä-

vyeroja. Sana kiusaaminen saa suomalaisessa lapsessa aikaan mahdollisesti erilaisen mieli-

kuvan, kuin sana mobbning ruotsalaisessa lapsessa. Ruotsissa tilanne on kaikkein valoisin, 

sillä tutkimusten mukaan siellä kiusaamista ilmenee kaikkein vähiten muihin tutkimuksiin 

osallistuneisiin maihin verrattuna. Syynä tähän voi muiden syiden ohella olla se, että Ruotsi 

on maana ollut edelläkävijä kiusaamistutkimuksen saralla. (Salmivalli, 2010, s.17–24.) 

Kiusaaminen on vahvasti läsnä nykykeskustelussa. Keskusteluissa esiintyy niin kiusaamisen 

vähättelyä kuin liioitteluakin. Vähättelystä on kyse silloin, kun kiusaaminen nähdään pel-

kästään normaalina, lapsen luonnetta vahvistavana kanssakäymisenä. Liioitteluun sorrutaan 

puolestaan silloin, kun pienikin lasten keskinäinen sanailu mielletään kiusaamiseksi. (Sal-

mivalli, 2010, s.15.) Kaikenlaisen toiminnan määritteleminen kiusaamiseksi on ongelmal-

lista ”oikeiden” kiusaamisen uhrien kannalta, sillä lievempien tilanteiden puiminen vie huo-

mion pois todellisista ongelmatapauksista.  

Kiusaaminen voidaan nähdä ryhmäilmiönä, sillä kiusaamista tapahtuu tavallisesti ryhmässä 

perustuen ryhmän jäsenten välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Kiusaaminen saa syvyyttä ryh-

mästä, sillä se on monien ryhmätason mekanismien vaikutuspiirissä. Kiusaaminen eroaa ag-

gressiivisesta käyttäytymisestä, sillä aggressiivinen käyttäytyminen on yleensä yksilön to-

teuttamaa ja luonteeltaan lyhytkestoista. Kiusaamisen kohteeksi joutunut henkilö voi puo-

lestaan joutua olemaan kiusattuna jatkuvasti. (Salmivalli, 1998, s.33.) Kiusaaminen ei vai-

kuta pelkästään kiusattuun, vaan se koskettaa kiusatun lisäksi niin kiusaajaa kuin ympäröi-

vää yhteisöä. Kiusaamista ei pääasiassa hyväksytä lasten ja nuorten taholta ja aikuisten odo-

tetaan puuttuvan kiusaamiseen. Kiusaamisella voi olla negatiivisia vaikutuksia myös sivus-

taseuraajiin, vaikka he eivät tätä ulkoisesti toisikaan ilmi. (Hamarus, 2012, s.29–31.)  
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Sosiaalinen vuorovaikutus on kiusaamisen perusta. Näin ollen on mahdollista, että muutok-

set vuorovaikutuksessa heijastuvat kiusaamisen määrään. Kouluyhteisössä tapahtuu muu-

toksia jatkuvasti, esimerkiksi oppilaiden vaihtaessa koulua. Tästä syystä sosiaaliset vuoro-

vaikutussuhteet ovat alttiita muutoksille, minkä vuoksi kiusaamistilannettakaan ei voida pi-

tää muuttumattomana. Kiusaamistilanteet voivat siis muuttua radikaalistikin lyhyen ajan si-

sällä. (Hamarus, 2008, s.81.) Kiusaaminen voi koostua niin pienistä ja vaikeasti selitettävistä 

tilanteista, ettei lapsi koe kiusaamisesta kertomista helpoksi. Aikuisenkaan ei aina ole help-

poa havaita kiusaamista eikä edes kiusaaja välttämättä huomaa kiusaavansa, minkä vuoksi 

kiusaamistilanteeseen ei saada muutosta. Kiusatulla voi olla häpeän ja syyllisyyden tunte-

muksia, sillä hän voi ajatella kiusaamisen johtuvan joistain omista, henkilökohtaisista omi-

naisuuksistaan. Lapsi voi myös jättää kertomatta kiusaamisesta pelätessään sen vain pahen-

tavan tilannetta. Myös kouluissa saatetaan kieltää kiusaamisen ilmeneminen johtuen puut-

teellisista tiedoista ja taidoista puuttua kiusaamiseen. Kiusaaminen voidaan nähdä niin mo-

nimutkaisena vyyhtinä, ettei puuttuminen auta tilanteeseen. (Hamarus, 2008, s.94–95; 2012, 

s.15–29.) 

Kiusaamiseen voidaan liittää eettisyyden käsite. Eettisyydellä tarkoitetaan pohdintaa oike-

asta ja väärästä, hyväksyttävästä ja ei-hyväksyttävästä. Eettisyyteen liittyvät teemat nostavat 

päätään kiusaamistilanteessa, sillä kiusatun lisäksi tulee ottaa huomioon myös kiusaaja. 

(Lämsä, 2009, s.129–131.). Kiusaajan epävarmuus, itsetunto-ongelmat, pelko sosiaalisen 

aseman menettämisestä, ennakkoluulot, erilaisuuden ymmärtämättömyys tai kateus voivat 

laukaista kiusaamisprosessin (Lämsä, 2009, s.60). Mielestäni edellä mainitut asiat peruste-

levat kiusaajaan osoitetun positiivisen intervention tarpeellisuuden. Ei ole myöskään oikein 

ajatella, että lapset automaattisesti osaisivat kohdella toisiaan oikein. Heikot sosiaaliset tai-

dot voivat aiheuttaa sen, että lapsi käyttäytyy negatiivisesti muita lapsia kohtaan. Opettajan 

ohjaus ristiriitatilanteissa ja toisten huomioimisessa onkin usein tarpeen. Ohjauksen myötä 

lapsi kykenee helpommin ymmärtämään, miksi jokin toiminta on oikein tai väärin sen sijaan, 

että hän omaksuisi vain tiedon siitä, mikä on oikein ja mikä väärin (Launonen, Pulkkinen, 

Pirttimaa, Pohjola, Holma, Latvala & Lindroos, 2004, s.53–54).  

2.3 Kiusaamisen vaikutukset kiusattuun 

Höistad (2003) kirjoittaa kauniisti ihmisen tarpeesta kuulua johonkin: ”Edellytys sille, että 

nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisen, rakkauden ja läheisyyden tarpeemme tulevat tyydyte-



10 

 

 

tyiksi on, että tunnemme yhteenkuuluvuutta muiden ihmisten kanssa. Ilman yhteenkuulu-

vuutta emme voi tulla kokonaisiksi ihmisiksi. Yhteenkuulumisen tarve on ehkä kaikkein syvin 

tarpeemme, koska se on kaiken rakkauden, läheisyyden ja turvallisuuden edellytys.” (Em., 

s.17.) 

Yhteenkuuluminen on lapselle niin tärkeää, että hän on valmis tekemään sen eteen mitä vain. 

Yhteenkuuluvuus luo suojaa sekä vahvistaa ja muokkaa identiteettiä. Lapselle kaikkein pa-

hin asia voi olla yksin jääminen, vaikkakin osalla lapsista yhteenkuulumisen tarve on pie-

nempi kuin toisilla. Yhteenkuuluvuus voi olla lapselle suuri voimavara. (Höistad & Korpela, 

2003, s.21–22; Tilus, 2004, s.64.) Kiusaaminen voi rapauttaa lapsen eheää ja kokonaisval-

taista persoonallisen kasvun perustaa, hidastaa kehitystä sekä estää persoonallista eheyty-

mistä ja kasvua aikuiseksi (Lämsä, 2009, s.130). Yksilötasolla kenties välittömimmin ha-

vaittavia merkkejä pitkään jatkuneesta kiusaamisesta voivat olla esimerkiksi koulupelko, 

alakulo, ahdistuneisuus, huono itsetunto, kielteinen minäkäsitys, yksinäisyys, itsetuhoiset 

ajatukset, masennus, unettomuus, painajaiset, yökastelu, selittämättömät vatsa- tai pääkivut, 

itkeskely, ripuli, oksentelu, vetäytyminen, joskus jopa anoreksia ja bulimia. Kiusaaminen 

voi myös näkyä heikentyneenä koulumenestyksenä. (Hamarus, 2012, s.32; Salmivalli, 2010, 

s.26.) Kiusaamisen välttääkseen lapsi voi jättää valitsematta koulussa häntä todella kiinnos-

tavia valinnaisaineita. Lisäksi kiusaamisen vaikutukset kiusatun identiteettiin voivat myö-

hemmin ohjata hänen ammatinvalintaansa suuntaan tai toiseen. (Salmivalli, 2005, s.79.) 

Ystävyyssuhteiden merkitys lapselle on suuri, joten lapsen jäädessä sosiaalisten verkostojen 

ulkopuolelle, vaikuttaa tämä hänen käyttäytymiseensä ja yleisen hyvinvoinnin lisäksi myös 

kouluhyvinvointiinsa. On ymmärrettävää, että kun vuorovaikutuksen ja ryhmään kuulumi-

sen kaltaiset luontaiset tarpeet jäävät täyttymättä, on seurauksena hyvinvoinnin heikentymi-

nen. (Hamarus, 2012, s.29–31.) 

Koululaisten itsemurhien taustalla voi olla pitkään jatkunut kiusaaminen, vaikkakin yleensä 

taustalla on muitakin tekijöitä. Samoin koulusurmien toteuttajia yhdistävä tekijä on ollut 

muiden tekijöiden ohella koulukiusaaminen. Tällainen ei kuitenkaan ole tavallista, sillä 

yleensä kiusattu ei itse muutu aggressiiviseksi tai kiusaajaksi. (Salmivalli, 2010, s.26–27.) 

Kiusaamisen laatu ja kesto sekä avun saaminen vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka voimak-

kaita ja pitkäkestoisia kiusaamisen vaikutukset ovat (Lämsä, 2009, s.70). Kiusaamisen vai-

kutukset ovat niin suuria, ettei ennaltaehkäisyn merkitystä voi korostaa liikaa. Vaikka edellä 
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mainitut peruuttamattomat seuraukset ovat harvinaisia, on tärkeää tiedostaa, että kiusaami-

nen voi olla myötävaikuttamassa tällaisten seurausten toteutumista. Tällöin uhriksi voivat 

joutua myös monet sivulliset. Kiusaamisen merkitys lapsen koulumenestykselle on mieles-

täni toissijainen asia: kiusaamisen vaikutusten lista sisältää hyvin negatiivisia asioita koulu-

menestyksen ohella. Kiusaamiseen puuttuminen ei siis tapahdu pelkästään koulunkäyntiä 

varten, vaan etusijalla on lapsen yleisen hyvinvoinnin takaaminen ja parantaminen. 

Kiusaamisen vaikutukset voivat seurata ihmistä aina aikuisuuteen asti: tutkimuksen mukaan 

nuoruusiällä kiusatut olivat kahdeksan vuoden kuluttua verrattain masentuneempia, heillä 

oli heikompi itsetunto ja heillä oli vaikeuksia luottaa ihmisiin. Pitkäaikaisvaikutusten suu-

ruus korreloi kotoa saadun vanhempien hyväksynnän sekä kavereiden tuen kanssa niin, että 

hyväksyntää ja tukea kokeneet kiusatut voivat henkisesti paremmin. (Salmivalli, 2010, s.28–

29.) Valitettavasti totuus voi olla, etteivät kiusaamisesta aiheutuneet haavat parane lainkaan. 

Toisaalta ne voivat muuttua näkymättömiksi, mutta tulevat näkyviksi kiusaamistilanteita 

muistuttavissa tilanteissa. (Lämsä, 2009, s.71.) Kiusaamiskokemukset vaikuttavat mainittu-

jen, ihmistä itseään koskevien asioiden lisäksi siihen, mitä hän tulevaisuudessa ajattelee 

muista ihmisistä. Kiusattu voi nähdä toiset epäluotettavina ja vihaisina, mikä vaikuttaa ih-

missuhteiden laatuun aiheuttaen myös sosiaalista vetäytymistä. (Hamarus, 2008, s.56.) Kiu-

sattu voi olettaa, että ihmiset tahtovat hänelle pahaa, vaikka mitään todellista syytä ei olisi-

kaan. Tällainen epäileminen ja pelkääminen on todella kuluttavaa ja voi rajoittaa kiusatun 

elämää huomattavasti. 

Kiusatun olisi tärkeää saada käsitellä kiusaamiseen liittyviä tuntemuksia jonkin asiantunti-

jan, kuten koulupsykologin kanssa, jotta kiusaamiseen liittyvät tunteet ja traumaattiset ko-

kemukset eivät patoutuisi ja haittaisi kiusatun elämää tulevaisuudessa. Kiusattu voi kokea 

hyvin voimakkaita negatiivisia tunteita kiusaajaa kohtaan, sillä kiusaaminen on ollut epäoi-

keudenmukaista ja aiheuttanut hänelle hallaa. Ideana ei ole, että kiusattu katkeroituisi lop-

puiäkseen, vaan hänen oman hyvinvointinsa kannalta anteeksiantaminen ja asian loppuun 

käsitteleminen ovat avainasemassa. (Hamarus, 2012, s.95.) Tällöin voisi kuvitella, etteivät 

kiusaamisen vaikutukset myöhempiin sosiaalisiin suhteisiin olisi niin voimakkaita. Saades-

saan asiantuntija-apua kiusatun on helpompi ymmärtää, ettei kiusaaminen välttämättä johdu 

hänen ominaisuuksistaan, jolloin suhtautuminen omaan itseen ja tulevaisuuteen voi helpot-

tua. Sosiaaliset tilanteet, jotka sisältävät tunteellisesti haastavia piirteitä, saavat kiusaajat il-
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maisemaan negatiiviset ahdistuksen tunteensa ulospäin ja kiusatut puolestaan kääntävät tun-

teet sisäänpäin. (Marsh, Sanders, Phye, Ma, Nishina, Parada & Graham, 2004, s.102.) Täl-

lainen tunteiden patoutuminen on omiaan heikentämään kiusatun hyvinvointia. 

Minäkäsitys ja itsetunto vaikuttavat ihmisenä kasvamiseen sekä siihen, millaiseksi ihmisen 

loppuelämä muotoutuu. Ideaalitapauksessa minäkäsityksellä tarkoitetaan lapsen todelli-

suutta vastaavaa käsitystä siitä, kuka ja millainen hän on. Se kuvaa lapsen ajatuksia omista 

kyvyistään ja taidoistaan: mihin hän pystyy, mitä arvostaa, tavoittelee, toimii, ajattelee sekä 

missä hän on hyvä ja mikä osa-alue vaatii vielä harjoittelua. Itsetunto sen sijaan tarkoittaa 

mahdollisesti lapsen toiveikasta käsitystä omien ominaisuuksiensa laadusta: onko lapsi tyy-

tyväinen itseensä ja omaan toimintaansa vai aiheuttaako se jatkuvasti pikemminkin huonoa 

mieltä. Minäkäsitys ja itsetunto sekoittuvat helposti keskenään ja toisaalta ne linkittyvätkin 

toisiinsa. Lapsen tietynlainen osaaminen tai taitojen kirjo ei välttämättä vahvista hänen itse-

tuntoaan. Vaikutus itsetuntoon riippuu siitä, arvostaako lapsi juuri kyseessä olevaa taitoa vai 

ei. Tämä johtuu siitä, että ainoastaan lapselle merkitykselliset asiat voivat vaikuttaa positii-

visesti itsetuntoon. (Keltikangas-Järvinen, 2000, s.101–102; Salmivalli, 1998, s.117–119.) 

Itsetuntoon liitetään arkiajattelussa arkuus ja ujous. Ne ovat perinnöllisiä temperamentin 

ominaisuuksia vaikuttaen ihmisten väliseen kanssakäymiseen, mutta eivät kuitenkaan vai-

kuta itsetuntoon. Vallalla voi myös olla virheellinen käsitys siitä, että itsetunnon laatu, hyvä 

tai huono, olisi systemaattisesti yhteydessä sosiaalisten taitojen, empatian tai toisten huomi-

oon ottamisen kanssa. Hyvä itsetunto varmistaa pelkästään sen, että ihmisen luotto omaan 

itseensä on suuri tai ainakin hänelle itselleen optimaalinen. (Keltikangas-Järvinen, 2000, 

s.101.) Useiden tutkimusten mukaan huonon minäkäsityksen ja korkean masennuksen tason 

omaavan henkilön todennäköisyys tulla kiusatuksi on suurempi kuin niillä, joita edellä mai-

nitut ominaisuudet eivät kuvasta. Hyvä minäkäsitys edesauttaa sosiaaliseen kommunikaati-

oon liittyvien ominaisuuksien kehittämistä, jotka puolestaan voivat suojella kiusaamiselta. 

(Marsh et al., 2004, s.101.) 

Kiusaamisen yhteydessä on pohdittu sitä, altistavatko masentuneisuus ja huono itsetunto 

kiusaamiselle vai ovatko ne seurausta kiusaamisesta? Nykytiedon mukaan kyse on nimen-

omaan seurauksesta eikä syystä, vaikkakin eräiden psykososiaalisten ongelmien on todettu 

lisäävän lapsen riskiä joutua kiusatuksi. Arkuus, epävarmuus ja huono itsetunto vaikuttavat 

vetävän kiusaajia puoleensa ja kiusaamisen myötä nämä lapsen ominaisuudet vain vahvis-

tuvat entisestään. (Salmivalli, 2010, s.28.) 
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2.4 Kiusaamisen määrittely Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa  

Opetussuunnitelman perusteet ovat Suomen perusopetusta koskeva, opetushallituksen laa-

tima kansallinen normi, jonka mukaan jokaisen opetuksen järjestäjän on laadittava opetus-

suunnitelma. Opetuksen järjestäjän tulee siis laatia opetussuunnitelma siten, että se noudat-

taa perusteissa kuvattuja reunaehtoja. Ensimmäistä kertaa nämä perusteet laadittiin vuonna 

1985, minkä jälkeen perusteet on päivitetty aina kymmenen vuoden välein. Vuoden 2016 

syksyllä voimaan astuvat perusteet ovat siis järjestyksessään neljännet. Perusopetuksen ope-

tussuunnitelma on määräys, joka pyrkii varmistamaan koulutukseen liittyvät perusoikeudet, 

tasa-arvon, opetuksellisen yhteneväisyyden, laadun ja oikeusturvan. Opetussuunnitelma hei-

jastuu voimakkaasti koulun arkeen, koska se on luonteeltaan opettajia ja muita koulukon-

tekstissa toimivia henkilöitä velvoittava. Opetussuunnitelma kertoo omaa tarinaansa yhteis-

kunnan sen hetkisestä tilanteesta, sillä eri opetussuunnitelmissa on havaittavissa eroja, jotka 

selittyvät yhteiskunnan tilannetta tutkimalla. Erilaiset ongelmat ja ilmiöt ovat ominaisia tie-

tylle ajalle: maahanmuuttoon liittyvät spesifit tilanteet eivät näyttäydy vanhoissa opetus-

suunnitelman perusteissa, samoin kuin tietotekniikkaan liittyvät asiat astuvat esiin vasta uu-

simmissa perusteissa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 aihekokonaisuuksien kohdalla maini-

taan yhtenä keskeisenä sisältönä toisten huomioon ottaminen sekä oikeudet, velvollisuudet 

ja vastuut ryhmässä (Opetushallitus, 2004, s.42). 1.–4. luokan ympäristö- ja luonnontiedon 

yhteydessä kiusaaminen on mainittu turvallisuuteen liittyvän teeman keskeisissä sisällöissä. 

Lisäksi esiin on nostettu kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden 

kunnioittaminen ja koulun turvallisuus, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen. Ympä-

ristö- ja luonnontiedon hyvän osaamisen kriteereissä 4. luokan päättyessä mainitaan, että 

oppilaan tulee pystyä kuvaamaan kiusaamisen ja väkivallan erilaisia tunnuspiirteitä sekä tie-

tää miten ja mistä apua ongelmatilanteisiin voi saada. (Opetushallitus, 2004, s.172–174.) 

Terveystiedon päättöarvosanan kriteereissä 7.–9. luokan kohdalla on mainittu, että oppilaan 

tulee tunnistaa kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä. Lisäksi hänen tulee osata tuottaa 

käytännön esimerkkejä siitä, miten väkivaltaa voidaan ehkäistä ja millaista on rakentava 

kommunikaatio (Opetushallitus, 2004, s.202). Oppilashuoltoa käsittelevässä luvussa maini-

taan, että koulun keskeiset tavoitteet ja periaatteet muun muassa kiusaamisen, väkivallan ja 

häirinnän ehkäisemiseksi on määriteltävä (Opetushallitus, 2004, s.25).  
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Tulevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kiusaaminen mainitaan useammin 

ja suuremmalla painoarvolla kuin nykyisessä opetussuunnitelmassa. Toimintakulttuurin ke-

hittämistä ohjaavissa periaatteissa todetaan, ettei kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta 

syrjintää hyväksytä koulussa. Lisäksi epäasialliseen käytökseen puututaan. (Opetushallitus, 

2014, s.25.) Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukevan muun toiminnan kohdalle on kir-

jattu, että koulun tulee ilmoittaa koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta kaikkien kiu-

saamistilanteen osapuolten huoltajille sekä tukea heitä asian selvittämisessä. Lisäksi oppi-

lashuoltoon kuuluu, että oppilaita suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. (Ope-

tushallitus, 2014, s.43, 86.) Käsiteltäessä koululaiseksi kasvamista ensimmäisellä ja toisella 

vuosiluokalla opetussuunnitelman luonnoksessa mainitaan uudestaan, ettei koulussa hyväk-

sytä minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä. 1.–2. luokan ympäristöopin ta-

voitteissa on mainittu yhdeksi sisältöalueeksi se, että yhteistyötaitoja ja ryhmässä toimimista 

harjoitellaan sen lisäksi, että käsitellään myös varsinaisia kiusaamisen ennaltaehkäisyyn liit-

tyviä asioita. (Opetushallitus, 2014, s.100, 140.) 

Uuden opetussuunnitelman luonnoksessa on eritelty jokaiselle vuosiluokalle omat erityiset 

tehtävänsä yhteisten tehtävien lisäksi. Vuosiluokkien 3.–6. osiossa todetaan, ettei minkään-

laista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä sallita. 7.–9. luokan erityisen tehtävän, yhteisön 

jäsenenä kasvaminen, yhteydessä mainitaan, että oppilaita tulee tukea yhteisöllisyyteen, joka 

ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, seksuaalista häirintää, rasismia eikä muuta syrjintää. 

Ympäristöopin tavoitteissa 3.–6. luokalla on yhdeksi sisältöalueeksi nostettu turvallisuuden 

edistämisen ja turvataitojen harjoitteleminen. Tämän lisäksi on myös mainittu kiusaamisen 

ehkäisy sekä fyysinen ja henkinen koskemattomuus. Terveystiedon oppiainekokonaisuuk-

sissa 7.–9. luokan kohdalla kiusaaminen on mainittu sisältöalueissa yhdeksi terveyden vaa-

ratekijäksi liikkumattomuuden, ravitsemuksen ja nukkumisen puutteen ohella. (Opetushalli-

tus, 2014, s.163, 314, 269, 461.) 

Kiusaamisen osa on erilainen vuosien 2004 ja 2014 perusteissa. Nykyisessä opetussuunni-

telmassa kiusaaminen mainitaan yhtenä asiana muiden joukossa, kun taas tuleva opetussuun-

nitelma painottaa voimakkaasti kiusaamisen vastaista yhteisöllisyyttä kannustaen kiusaami-

sen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.  Terveystieto-oppiaineen kohdalla kiusaami-

nen asetetaan samalle viivalle ravitsemuksen puutteen ja liikkumattomuuden kanssa eli kiu-

saamisen merkitys on nostettu samalle tasolle ihmisen perustarpeiden kanssa. Kiusaaminen 

vaikuttaakin kiusattuun niin voimakkaasti, ettei tällainen rinnakkain asettelu ole mielestäni 

liioiteltua. Tarkemmin kiusaamisen vaikutuksia esiteltiin luvussa 2.3. Kymmenen vuoden 
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aikana tapahtunut herääminen kiusaamisen suhteen opetussuunnitelmatasolla on nähtävä 

luonnollisena, positiivisena kehityksenä.  

2.5 Kiusaamisen muotoja 

Kiusaamisen toteuttamistapoja on olemassa lukemattomia. Näitä tapoja toteuttaa tätä moni-

syistä tapahtumaa, avataan tässä alaluvussa. Kiusaaminen voidaan jakaa fyysiseen, henki-

seen, sosiaaliseen ja nettikiusaamiseen. Vastaavasti voidaan tehdä jako suoran ja epäsuoran 

kiusaamisen välillä. Fyysinen kiusaaminen on tyypillisesti mielletty olevan tavallisempaa 

pojille kuin tytöille. Tytöt käyttävät puolestaan henkisen kiusaamisen keinoja. Toisaalta täl-

laisen jaon tekeminen on hyvin keinotekoista, koska luonnollisesti kummatkin sukupuolet 

voivat kiusata kaikilla erilaisilla tavoilla. (Hamarus, 2012, s.38; Olweus & Mäkelä, 1992, 

s.23.) Sosiaalinen älykkyys voi selittää sen, miksi tytöt käyttävät hyväkseen epäsuoraa kiu-

saamista. Epäsuora kiusaaminen vaatii harjoittajiltaan tällaista sosiaalista älykkyyttä, joka 

kätkee sisälleen kyvyn tehdä havaintoja sosiaalisesta maailmasta ja vaikuttaa kanssaihmisiin 

hienovaraisesti. Sosiaalisesti älykäs lapsi pystyy manipuloimaan ympäröivän ryhmän jäse-

niä asettumaan yksittäistä ryhmän jäsentä vastaan. Aggressiivisuus puolestaan ei vaadi sosi-

aalista älykkyyttä vaan sen on havaittu korreloivan vähäisen sosiaalisen älykkyyden kanssa. 

(Salmivalli, 1998, s.39–40.) 

Manninen (2010) mainitsee väitöskirjassaan kamppailun vallasta ja statuksesta olevan yh-

distävänä tekijänä niin samaa kuin eriäkin sukupuolta olevien lasten keskinäisissä vallan 

väärinkäytön tilanteissa. Näihin tilanteisiin sisältyy väkivaltaista toimintaa, jonka avulla saa-

daan toinen osapuoli tuntemaan ulkopuolisuuden tunnetta sukupuolen, etnisyyden, iän, vam-

maisuuden tai luokan perusteella. (Em., s.56.) On kuitenkin tärkeää nähdä näiden kiusaami-

sen stereotypioiden ulkopuolelle, sillä kiusaamisen huomaaminen saattaa vaikeutua, mikäli 

jonkinlainen toiminta mielletään mahdolliseksi vain tietynlaisen ominaisuuden omaavalle 

lapselle. Kiusaaminen ei aina ole näkyvää toimintaa, vaan suurin osa kiusaamistilanteista 

tapahtuu hienovaraisesti ja epäsuorasti. Kiusaaminen sijoittuu usein ruoka- ja välitunneille 

sekä luokkiin ja käytäviin ennen oppitunnin alkua. Riski joutua kiusatuksi kasvaa silloin, 

kun poiketaan tavanomaisesta luokkahuoneopetuksesta, esimerkiksi liikuntatunneilla. Oppi-

tunneilla kiusatun vastauksille voidaan nauraa suoraan tai reagoidaan ilmein ja elein huo-

maamattomasti. Toisena keinona on jättää kiusatun tekemiset täysin ja systemaattisesti huo-

miotta. (Lämsä, 2009, s.62–64.) Koulukuljetuksissa piilee myös mahdollisuus kiusaamiseen, 



16 

 

 

sillä niiden aikana aikuisten valvonta on heikkoa ja kiusaajat voivat saada toiminnalleen 

runsaan yleisön (Dosani, 2008, s.13-14). 

Höistad (2003) jakaa kiusaamisen muodot kolmeen ryhmään: hiljainen kiusaaminen, sanal-

linen kiusaaminen ja fyysinen kiusaaminen (Em., s.80). Hamarus (2008) puolestaan jakaa 

kiusaamisen epäsuoraan ja suoraan kiusaamiseen. Epäsuora kiusaaminen tarkoittaa piiloista 

kiusaamista, jota harjoitetaan kiusatun selän takana. Suora kiusaaminen puolestaan tuodaan 

kiusatulle näkyväksi hyvinkin selvästi, esimerkiksi fyysisen aggressiivisen käyttäytymisen 

muodossa. Kiusaaminen voidaan jakaa myös fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi kiu-

saamiseksi. Hamaruksen toteuttaman tutkimuksen mukaan oppilaiden käsitykset kiusaami-

sen muodoista ovat hyvin kirjavia, esimerkiksi sanallinen kiusaaminen, eristäminen ja syrji-

minen, äkillinen fyysinen päälle käyminen, prosessikiusaaminen, suhdekriisi, ärsytyksestä 

johtuva kiusaaminen, häirintä ja sähköinen kiusaaminen eli saippaus. (Em., s.46–74.) 

Seuraavaksi käsitellään fyysistä kiusaamista ja henkistä kiusaamista, joka sisältää myös so-

siaalisen kiusaamisen, sekä nettikiusaamista. Kyseiset muodot ovat yleisiä, mutta silti tar-

kastelun ulkopuolelle jää laaja kirjo kiusaamisen toteutusmahdollisuuksia. Tarkoituksena on 

herätellä lukija huomaamaan se laaja repertuaari tapoja, joita käyttämällä kiusaajalla on 

mahdollisuus toteuttaa kiusaamista. 

2.5.1 Fyysinen kiusaaminen 

Fyysinen kiusaaminen lasketaan muodoltaan suoraksi kiusaamiseksi. Lyöminen, töniminen, 

potkiminen, tavaroiden rikkominen tai kiusatun sulkeminen johonkin tilaan ilman ulos-

pääsymahdollisuutta ovat esimerkkejä fyysisestä kiusaamisesta. (Hamarus, 2012, s.38; Höi-

stad & Korpela, 2003, s.94.) Fyysinen kiusaaminen jättää selvät fyysiset merkit, minkä 

vuoksi sen huomaaminen on helpointa. Kiinnijääminen ei kuitenkaan ole kiusaamisen yh-

teydessä toivottavaa, joten henkisen kiusaamisen tavoin myös fyysistä kiusaamista pyritään 

toteuttamaan huomaamattomasti tai se halutaan saada näyttämään vahingolta. Pulpetin tö-

näiseminen tai nipistäminen ohi kävellessä ovat esimerkkejä tällaisista huomaamattomista 

kiusaamistavoista. Fyysinen kiusaaminen voidaan myös pyrkiä naamioimaan urheiluksi tai 

leikiksi, sillä muutenkin fyysistä kontaktia sisältävään peliin on helppo huomaamatta sisäl-

lyttää peliin kuulumatonta kontaktia. Vastaavasti leikkiin mukaan pääseminen voi edellyttää 

suosituilta oppilailta pienempiä ponnisteluja kuin niiltä, joita ei haluta mukaan leikkiin. 
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(Höistad & Korpela, 2003, s.85–90.) Kiusaamisen muodoista fyysinen kiusaaminen on tu-

tuin kiusaamisen muoto, minkä vuoksi kiusaaminen helposti mielletään juuri fyysiseksi toi-

minnaksi. Tällöin muut kiusaamisen muodot voivat jäädä havaitsematta, mikä antaa kiusaa-

miselle mahdollisuuden jatkua. Tällainen vaara on olemassa myös koulussa, mikäli kiusaa-

minen ymmärretään näin kapea-alaisesti. 

2.5.2 Henkinen kiusaaminen 

Henkinen kiusaaminen voi olla niin suoraa kuin epäsuoraakin. Suoraa henkistä kiusaamista 

ovat haukkuminen, nimittely, uhkailu ja kiristys. Epäsuoraa, hiljaista kiusaamista, ovat selän 

takana puhuminen, juorujen levittäminen sekä ilmeet, eleet, katseet ja äänensävyt joita ulko-

puolisen, kuten opettajan, on vaikea huomata. Kiusatun ystävyyssuhteita voidaan sabotoida 

tai hänet voidaan eristää ryhmästä. (Hamarus, 2012, s.38; Höistad & Korpela, 2003, s.80.) 

Kun kiusattu jätetään yksin, altistuu hän etenevässä määrin kiusaamiselle, koska ystävien 

puuttumisen myötä kukaan ei ole puolustamassa kiusattua. Ryhmän muut jäsenet voivat 

myös pelätä ystävystymistä kiusaamisen pelossa. (Lämsä, 2009, s.61.) 

Ollessani kandidaattivaiheen kouluharjoittelussa keväällä 2014 todistin todella hienovaraista 

kiusaamista. Eräs tyttöoppilas kysyi luokan uudelta tyttöoppilaalta, voisivatko he leikkiä yh-

dessä koulun jälkeen. Tytön vastatessa myöntävästi, kysyjä sanoikin ”mutta määpä en voi-

kaan olla sua”, johon uusi oppilas ei osannut reagoida mitenkään. Opettajan kuunnellessa 

tällaista tilannetta puolella korvalla hänelle voi jäädä mielikuva uuden oppilaan mainiosta 

sopeutumisesta ryhmään, vaikka kyse oli pikemminkin toiseuden luomisesta. Kiireessä asi-

oiden todellinen laita voi jäädä hämärän peittoon ja tilanteet voivat muuttua toistuviksi huo-

maamatta. 

Henkistä kiusaamista kokevat voivat jäädä vaikeiden kokemustensa kanssa totaalisesti yksin 

(Lämsä, 2009, s.61). Tämän kiusaamisen muodon problematiikka on siinä, että sen todenta-

minen on vaikeampaa verrattuna fyysiseen kiusaamiseen. Fyysinen kiusaaminen jättää 

konkreettiset jäljet, mutta henkisen kiusaamisen kohdalla kiusatusta voi tuntua, ettei hän voi 

millään tavalla todentaa kokemuksiaan, jolloin asiasta vaikeneminen saattaa tuntua helpoim-

malta ja ehkä ainoalta ratkaisulta. Opettajan on hyvä tiedostaa, että tavallisten eleiden ja 

huokausten lisäksi luokassa voi esiintyä piiloista vihjailua, joka halutaan saada näyttämään 

ja kuulostamaan täysin harmittomalta. Lapsille on tärkeää opettaa, etteivät he ole vastuussa 



18 

 

 

pelkästään sanomisistaan, vaan vastuu yltää myös hiljaisesti viestitettyihin asioihin. (Höistad 

& Korpela, 2003, s.85.) 

2.5.3 Nettikiusaaminen 

Nettikiusaaminen mahdollistaa kiusaamisen missä ja milloin vain. Nettikiusaamisen myötä 

kiusaaminen ei rajaudu ajan ja paikan suhteen vain koulun yhteyteen, vaan kiusaaminen on 

läsnä koko ajan lasten käyttäessä nettiä erittäin runsaasti. Nettikiusaamisen muotoja ovat 

kuvamuokkaukset, pilkkavideot, tietomurrot profiileihin ja tietokoneisiin, identiteettivar-

kaus, julkinen tai yksityinen viestittely, joka voi kohdistua joko suoraan kiusatulle tai kiu-

saajat ovat tietoisia siitä, että viestit voivat kiusatun muutoin tavoittaa. Muita muotoja ovat 

kiusatun profiilin linkittäminen erilaisiin kuviin sekä seuranhakuilmoitusten tekeminen, 

jossa tarkoituksena on luoda kiusatun henkilötiedoilla varustettu, totuutta vääristelevä pro-

fiili. (Forss, 2014, s.36–37, 94–95.) 

Luvussa 2.3 tuotiin esille se, kuinka tärkeä yhteisö ja siihen kuuluminen ovat ihmiselle. 

Sama asia pätee myös nettiyhteisössä: lapsi haluaa tulla arvostetuksi, luoda ystävyyssuhteita 

ja työskennellä yhdessä myös netissä. Tutkimusten mukaan perinteisen kiusaamisen kanssa 

samanaikaisesti tapahtuu myös nettikiusaamista, mutta ne voivat esiintyä yksinäänkin. Netti 

ja älypuhelimet ovat laajentaneet voimakkaasti kiusaamisen mahdollisuuksien skaalaa, sillä 

lähes kaikki nuoret omistavat älypuhelimen ja ovat muutenkin aktiivisia netissä. Netin pal-

veluiden kautta juorut, kuvat ja videot leviävät nopeasti. Henkisen kiusaamisen yhteydessä 

mainittua eristämistä voidaan toteuttaa myös sähköisissä viestimissä: kiusattu voidaan eris-

tää sosiaalisen median ryhmistä samoin kuin reaalimaailmassa. Nettikiusaaminen on madal-

tanut kiusaamisen kynnystä, koska pelkällä napin painalluksella kiusaajalle avautuvat mo-

ninaiset kiusaamisen mahdollisuudet. Netti mahdollistaa myös sen, että kiusattua voidaan 

haukkua laajan yleisön seuratessa. (Hamarus, 2012, s.38–40.) Kuten tavanomaisessa kiusaa-

misessa, nettikiusaamisenkin kohdalla voidaan havaita hiljaisia hyväksyjiä. Netissä hiljaiset 

hyväksyjät eivät reagoi näkemäänsä kiusaamiseen ja voivat jopa olla ”tykkäämässä” kiusaa-

misen värittämistä ryhmistä esimerkiksi Facebookissa (Forss, 2014, s.39). 

Nettikiusaamiseen liittyy anonymiteetin harha: kiusaaja voi ajatella, ettei hänen sanomisiaan 

tai tekojaan voida yhdistää häneen millään tavalla. Samanlainen kuvitelma voi olla myös 

kiusatulla, mikä saattaa nostaa kertomisen kynnystä. Todellisuudessa kiusaaja voidaan vi-

ranomaisten toimesta jäljittää. (Hamarus, 2012, s.64.)  
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3 KIUSAAMISEN ENNALTAEHKÄISY 

Aikaisemmissa luvuissa on tuotu ilmi kiusaamisen moninaisuutta ja lukuisia vaikutuksia 

kiusattuun. Kenenkään lapsen ei toivoisi joutuvan kuvatun kaltaisen toiminnan uhriksi. Lain-

säädännön muutokset ja koulua velvoittavat määräykset eivät riitä vähentämään kiusaamista, 

vaan koulut tarvitsevat edellä mainittujen lisäksi konkreettisia ja tehokkaita välineitä niin 

kiusaamisen ehkäisyn kuin siihen puuttumisenkin avuksi. (Salmivalli, 2010, s.23.) Ensim-

mäinen askel muutoksen aikaansaamiseksi on se, että myönnetään muutoksen olevan tar-

peen. Vasta myöntämisen jälkeen olemassa olevan ilmiön tarkasteleminen ja siihen puuttu-

minen on mahdollista. (Hamarus, 2008, s.82.) 

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, lastensuojelulainsäädäntö, perusopetuslaki ja -asetus sekä 

nuorisolaki sisältävät säädöksiä lapsen kehityksen tukemiseksi (Hamarus, 2012, s.86–87). 

Valtioneuvoston antaman asetuksen (2012, 422) mukaan opetuksen ja kasvatuksen pitää tu-

kea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuunkykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. 

Lisäksi opetuksen ja kasvatuksen tulee edistää ihmisarvon loukkaamattomuutta ja ihmisten 

kunnioittamista. Tavoitteena on myös oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 

sekä hyvien tapojen opettaminen. (Hamarus, 2008, s.19.) Lapsen oikeuksien julistuksessa 

on määritelty, että lapsilla on lain suoja kiusaamista vastaan. Lapsilla on myös oikeus tietää 

tähän lakiin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. (Perusopetuslaki, 628/1998, 29 §.) 

Suhtautuminen kiusaamiseen ja sen ennaltaehkäisyyn on olennaisempaa kuin koulun sen 

hetkinen, positiivinen tai negatiivinen, kiusaamistilanne (Hamarus, 2008, s.81). Kiusaami-

sen ennaltaehkäisyn tai varhaisen puuttumisen on todettu vaikuttavan positiivisesti kiusaa-

miselle alttiiden nuorten selviytymiseen elämästään myöhemmin. Varhainen puuttuminen 

voi vaikuttaa positiivisesti muun muassa terveyteen, hyvinvointiin ja koulutukseen. (Ttofi, 

Farrington, Lösel & Loeber, 2011, s.68.) Kun aikuiset reagoivat kiusaamiseen välittömästi 

ja tarpeeksi voimakkaasti, välittyy lapsille viesti kiusaamisen kuulumattomuudesta normien 

joukkoon (Lämsä, 2009, s.79). 

Mikäli opettaja pystyy rakentamaan luottamusta itsensä ja oppilaan välille jo ennen kiusaa-

misen alkamista, on lapsen tukeutuminen opettajaan vaikeissa tilanteissa paljon todennäköi-

sempää riippumatta siitä, onko lapsi itse kiusaaja vai kiusattu. Luottamuksen rakentuminen 

alkaa lapsen tavallisella, arkipäiväisellä kuuntelemisella. Tavallisissa keskusteluissa lapsi 

oppii tuntemaan opettajan reagointitavan erilaisiin asioihin. Tällöin myös vaikeista asioista 
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kertominen helpottuu. (Pikas, 1990, s.355.) Rolandin (1983) mukaan kiusattu voi pelätä kiu-

saamisesta kertomista, sillä hän pelkää tilanteen pahenevan entisestään (Em., s.19). Lapsen 

pitää pystyä vakuuttumaan siitä, että keskustelukumppanilla on potentiaali kiusaamisen lo-

pettamiseen. Muussa tapauksessa kiusaamisesta kertominen voi tuntua varsin turhalta. 

Tärkeä, mutta vähemmälle huomiolle jäävä osapuoli kiusaamisprosessissa ovat sivustaseu-

raajat eli hiljaiset hyväksyjät. Hiljaisella hyväksyjällä tarkoitetaan lasta, joka ei varsinaisesti 

osallistu kiusaamiseen, muttei toisaalta tee asian hyväksi mitään. Tällainen osallistuja voi-

daan mieltää käytännön tasolla puolueettomaksi: vaikka lapsi ei hyväksyisi kiusaamista, hän 

ei kykene tai rohkene tuomaan asiaa esille. Tällöin kiusaaja ei koe ympäristön painostavan 

häntä kiusaamisen lopettamiseen vaan kokee pikemminkin hiljaisten hyväksyjien toiminnan 

myönteiseksi palautteeksi omasta toiminnastaan. On siis olennaista ottaa kiusaamiseen puut-

tumisessa huomioon myös hiljaiset hyväksyjät. Mikäli näitä lapsia saadaan rohkaistua ilmai-

semaan negatiivinen mielipiteensä kiusaamista kohtaan, voidaan edellä mainittu kiusaajan 

myönteinen kokemus tehokkaasti tyrehdyttää. (Roland et al., 1984, s.41.) Hiljaisten hyväk-

syjien tavat reagoida kiusaamistilanteeseen vaikuttavat niin pitkällä kuin lyhyelläkin täh-

täimellä kiusaamistilanteen kehittymiseen positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan (Olweus 

& Mäkelä, 1992, s.46). 

Lasten itsetunnon vahvistaminen sosiaalisten taitojen ja luokkahengen ohella voi vaikuttaa 

positiivisesti kiusaamisen määrän vähenemiseen (Lämsä, 2009, s.79). Lapsen ja nuoren oi-

keusturvaan kuuluu oikeus tietää kiusaamisen seurauksista, mikä voi myös osaltaan ennal-

taehkäistä kiusaamisen toteutumista. Varhain toteutettu interventio on ominaisuuksiltaan 

verrattain tehokas. Jotta aikuisilla olisi matalampi kynnys puuttua kiusaamiseen, on tärkeää 

määritellä kiusaaminen siten, että määritelmä korostaa varhaista puuttumista. Määritelmä 

sisältää kaksi kriteeriä: 1. kiusattu kokee, että häntä on kiusattu (subjektiivinen kokemus), 2. 

kiusattu ei ole tasaveroinen puolustautumaan kiusaajaa vastaan (valtaepätasapaino). Kiu-

satun tunne siitä, että häntä on kohdeltu ikävästi lisättynä osapuolten esimerkiksi fyysiseen 

epätasaväkisyyteen, riittää syyksi tarttua tilanteeseen. Ei ole haitallista, vaikka edellä kuvatut 

kriteerit täyttävä tilanne osoittautuisikin vaarattomaksi, sillä suurella todennäköisyydellä 

mainittuihin kriteereihin puuttuminen mahdollistaa tulevaisuudessa todellisen kiusaamisti-

lanteen nopean ja tehokkaan kitkemisen. (Hamarus, 2012, s.23–26.) 

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi keinoja, joiden avulla kiusaamiseen voidaan puuttua ja 

kiusaamistilanteita ennaltaehkäistä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 
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3.1 Tunnekasvatus opetussisältönä 

Tunnetaidot ovat lapsille todella hyödyllisiä: ne parantavat lasten kouluviihtyvyyttä, lisäävät 

motivaatiota, luovat työrauhaa sekä ehkäisevät kiusaamista (Jalovaara, 2006, s.98). Tunne-

kasvatuksella pyritään siihen, että lapsi oppisi tunnistamaan, ilmaisemaan sekä nimeämään 

tunteitaan (Puolimatka, 2010, s.68). Tunnekasvatukseen liittyy vahvasti lasten välinen kans-

sakäyminen, joka sisältää sosiaalista toimintaa. Sosiaalisesti tarkoituksenmukainen toiminta 

on ominaisuuksiltaan tehokasta ja tilanteeseen sopivaa sanallista tai sanatonta toimintaa, 

joka saa kanssaihmiset reagoimaan positiivisesti. Sosiaalisesti taitava toiminta johtaa miel-

lyttäviin lopputuloksiin, kuten leikkiin pääsemiseen, hyväksytyksi tulemiseen ja ystävyys-

suhteiden syntymiseen. (Salmivalli, 2005, s.79–80.) 

Sosiaaliseen vuorovaikutukseen vaikuttavat lapsen synnynnäinen temperamentti (sisältäen 

muun muassa mielialan, joustavuuden ja sinnikkyyden), vallitseva mielentila sekä lapsen 

kyky säädellä omia emootioitaan. Ne vaikuttavat siihen tapaan, jolla lapsi orientoituu tilan-

teisiin. Lisäksi lapsen eri tilanteista tekemät tulkinnat ovat riippuvaisia edellä kuvatuista asi-

oista. Negatiivisia ja voimakkaita tunteita kokeva lapsi hyötyy tunteiden säätelyn opettele-

misesta eri tavalla kuin myönteisiä ja vähemmän voimakkaita tunteita pääosin tunteva lapsi, 

joka tulee helpommin toimeen erilaisissa tilanteissa ilman varsinaista harjoittelua. (Kelti-

kangas-Järvinen & Mullola, 2014, s.56; Salmivalli, 2005, s.109–111.) 

Käyttäytymisen taustalla oleviin kognitioihin vaikuttamisen tarkoituksena on opettaa lapsia 

tunnistamaan tunteita, asettumaan toisen tilanteeseen, tulkitsemaan tilannevihjeitä, kehittä-

mään erilaisia toiminnan strategioita sekä ennakoimaan toimintansa seurauksia. Vaikka täl-

laiseen puuttuminen sisältää suuren potentiaalin, on ongelma samanlainen kuin sosiaalisten 

taitojen opettamisessa: opetustilanteissa opitut taidot eivät siirry lasten väliseen kanssa-

käymiseen opetustilanteen ulkopuolelle. Yhdeksi syyksi on esitetty sitä, ettei opetustilanteita 

onnistuta saamaan todellisuutta vastaaviksi, vaan ne eroavat liikaa tosielämästä. Tosielämän 

tilanteet ovat monimutkaisempia, eikä monestikaan ole aikaa pohtia ja arvioida eteen tulevia 

tilanteita perusteellisesti. Luokan sosiaaliseen rakenteeseen vaikuttamisen taustalla puoles-

taan on tutkimustieto muiden lasten asenteiden muuttumattomuudesta yhtä lasta kohtaan 

huolimatta siitä, että lapsi muuttaisi omaa käyttäytymistään positiiviseen suuntaan. Tämä 

osoittaa, että kiusaajien ja kiusattujen toimintaan puuttumisen lisäksi olennaista on pyrkiä 

muuttamaan koko vertaisryhmän vuorovaikutusta ja sen mahdollisesti syvään juurtuneita 

normeja. Yksi puuttumisen keino on hajottaa luokkayhteisön sisäisiä pienryhmiä, minkä 
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myötä eri ”asemassa” olevat lapset pääsevät toimimaan yhteistyössä. (Salmivalli, 2005, 

s.184–189.) 

Sosiaalisia taitoja ja ryhmän vuorovaikutusta edistävät interventiot sisältävät vaikuttamista 

niin suoraan käyttäytymiseen kuin käyttäytymisen taustalla oleviin kognitioihin. Lisäksi ne 

sisältävät pyrkimystä vaikuttaa luokan sosiaaliseen rakenteeseen. Lapsille opetetaan sellaisia 

taitoja, joiden on tutkimusten myötä ennustettu lisäävän lapsen suosiota vertaisryhmässä. 

Keskustelun myötä lapsi ymmärtää opeteltujen taitojen merkityksen, jolloin tietämyksen 

karttumisen lisäksi hänen motivaationsa taidon oppimiseen kasvaa. (Salmivalli, 2005, 

s.182–183.) Taito kuunnella muita, ilmaista itseä sekä toimia ryhmätilanteissa tarkoituksen-

mukaisesti lisäävät oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lapset voivatkin tietää 

paljon asioita, jotka voisivat auttaa heitä selviämään sosiaalisista tilanteista, mutta kyky 

omien ja toisten tunteiden ilmaisemiseen ja tunnistamiseen on heikko. (Kuusela, Lintunen, 

Joronen & Koski, 2010, s.119.) 

Lapsen tunne-elämän suotuisa kehittyminen edellyttää pysyvää ja luotettavaa suhdetta ai-

dosti kiinnostuneeseen aikuiseen. Tunteiden ilmaisu on mielekästä vain tilanteissa, jossa 

lapsi kokee aikuisen olevan kiinnostunut hänestä. Tällöin lapsi pystyy helpommin tulemaan 

tietoiseksi tunteistaan ja pystyy kehittämään niitä. (Puolimatka, 2010, s.67.) Kun opettaja on 

aidosti läsnä kuunnellessaan oppilaiden murheita ja ongelmia, saa hän aikaan paljon positii-

visia asioita. Oppilaan tullessa kuulluksi syntyy osapuolten välille hyväksyvä yhteys, jolloin 

muun muassa oppilaan itsetuntemus voi kehittyä. Tullessaan kuulluksi oppilas alkaa myös 

ymmärtää itseään ja voi siten olla halukkaampi muuttamaan käyttäytymistään. Eläytyvän 

kuuntelun myötä opettaja pystyy kohtaamaan oppilaat siten, että heille syntyy tunne välittä-

misestä ja he pystyvät myös kertomaan ongelmistaan, tarpeistaan ja ehdotuksistaan avoi-

memmin. (Kuusela et al., 2010, s.122–123.) Tunteisiin vaikuttaminen voisikin olla hyvä ja 

tehokas keino puuttua kiusaamiseen, sillä tilanteiden ymmärtäminen toisen ihmisen näkö-

kulmasta voisi saada kiusaajan sisäistämään omien tekojensa seurauksia. 

Tunnekasvatuksen tarkoituksena ei ole tukahduttaa negatiivisia tunteita, vaikkakin vihan 

tunteiden ilmaisua pyritään rajoittamaan. Perusajatuksena on antaa lapselle välineitä tuntei-

den käsittelyyn. Lapsen oivaltaessa joidenkin tunteiden ja niiden ilmaisun rajoittavan hänen 

mahdollisuuksiaan toimia vuorovaikutuksessa, voi kielteisten tunteiden vaikutus heikentyä 

tai jopa kehittyä rakentavampaan muotoon. (Puolimatka, 2010, s.75–77.) 
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3.2 Vaakamalli ajatusmaailman avartajana 

Hamarus (2008) on kehittänyt väitöskirjansa pohjalta Vaakamallin. Sen tavoitteena on kiin-

nittää huomiota koulun ennaltaehkäisevään työhön, kiusaamisen tunnistamiseen ja vakavuu-

den ymmärtämiseen sekä tarkoituksenmukaiseen puuttumiseen, ilmiön dynamiikan ymmär-

tämiseen ja kiusaamistilanteiden näkyväksi tuomiseen ja rohkaisevaan ilmapiiriin. Tasapai-

notetun Vaakamallin ideana on avata opettajan työhön uusi ajattelutapa, joka parhaimmil-

laan auttaa kiusaamiseen puuttumisessa ja ennen kaikkea ennaltaehkäisyssä. Toisin kuin mo-

net muut apukeinot, Vaakamalli ei tule ulkoa ylimääräiseksi taakaksi, vaan se auttaa opetta-

jia ja oppilaita luomaan ja ylläpitämään turvallista oppimisympäristöä sulautumalla normaa-

liin kouluarkeen. (Em., s.83–86.) 

Vaakamallin toisella puolella on puuttuminen ja toisella puolella ehkäisy. Puuttuminen pitää 

sisällään kiusaamisen havaitsemisen ja puheeksi ottamisen sekä kiusaamistilanteiden selvit-

telyn ja seurannan. Ennaltaehkäisy puolestaan käsittää tiedon ilmiöstä: pelkästään kiusaami-

sen määritteleminen ja aiheesta keskusteleminen luokassa voivat ennaltaehkäistä kiusaa-

mista. Lasten ymmärtäessä paremmin kiusaamisen vaikutuksia ja taustavaikuttajia tarjoutuu 

heille mahdollisuus pohtia omaa suhdettaan kyseiseen ilmiöön. Kiusaamisen toistuminen tai 

alkaminen pyritään eliminoimaan muun muassa lisäämällä eettistä tietoisuutta, vaikutta-

malla luokan sisäisiin suhteisiin, avaamalla hiljaisia normeja, ylläpitämällä luottamusta sekä 

vahvistamalla yhteistyötä kodin ja koulun välillä. (Hamarus, 2008, s.86–88.) Seuraavissa 

kappaleissa avataan kiusaamisen ehkäisemiseen liittyviä tekijöitä hieman tarkemmin. 

Kiusaamisen ehkäisemisen Vaakamalli pitää siis sisällään eettisen tietoisuuden, luokan si-

säisten suhteiden, epävirallisten normien, luottamuksen, kodin ja koulun välisen yhteistyön. 

Lisäksi se kätkee sisälleen johdon ja koko työyhteisön sitoutumisen ja osallisuuden, yksilön 

ominaisuuksien arvostamisen, tavoitteellisuuden, oppilaiden välisiin suhteisiin vaikuttami-

sen, kulttuuriset arvostukset sekä hyvän, kivan ja rennon ilmapiirin. Jotta kiusaaja voisi ym-

märtää tekojensa olevan väärin, vaatii se häneltä eettistä tietoisuutta eli ymmärrystä siitä, 

millaista käytännössä on toista kunnioittava käyttäytyminen. Mikäli lapsi ei ymmärrä tätä, 

on hänen vaikea muuttaa käyttäytymistään, sillä hän voi jopa ajatella kiusatun ansaitsevan 

negatiivisen kohtelun. Keskusteltaessa kiusaamisesta lapsen ymmärrys omista teoista voi 

kasvaa, mikä on edellytyksenä aidolle muutokselle ja kiusaamisen loppumiselle. Opettajan 

tulee pohtia omaa toimintaansa ja erityisesti sitä, miten hän itse toteuttaa eettistä kasvatusta, 
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sillä esimerkin voima on verrattain tehokas. Yksi keino on pohtia yhdessä läpikäytyä kiu-

saamistarinaa ja sen sisältämiä valintoja peilaten niitä lasten omiin ajatuksiin. (Hamarus, 

2008, s.125–127.) 

Koulun johdon velvollisuus on taata resurssit kiusaamista ennaltaehkäisevään työhön esi-

merkiksi mahdollistamalla yhteinen aika asioiden käsittelyyn. Johdon on myös sitouduttava 

työyhteisön tavoitteisiin sekä pyrittävä sitouttamaan yhteisön jäseniä yhteisiin sääntöihin ja 

toimintamalleihin. Kiusaamista ehkäisevän toiminnan merkityksen perusteleminen sekä yk-

silö-, yhteisö- että yhteiskuntatasojen näkökulmasta voi auttaa ihmisiä ymmärtämään asian 

laajuuden. Yksilön ominaisuuksien arvostamisella yhteisössä tarkoitetaan sitä, että yksilölle 

tarjotaan mahdollisuuksia näyttää osaamistaan, mikäli hänen taitonsa liittyvät koulussa esiin 

nousemattomiin aihepiireihin. Onnistumisen tunne ja positiivinen palaute kantaa ikävien asi-

oiden ylitse. Tavoitteellisuus puolestaan sisältää keskustelua tavoitteista niin oppilaiden kuin 

opettajan itsensäkin kanssa: miksi koulua käydään, miksi opettaja opettaa ja osaako hän mo-

tivoida oppilaita. Kun opettaja on tietoinen omista tavoitteistaan ja niiden merkityksestä it-

selleen ja oppilaille, voi hän helpommin perustella kantansa. Tavoitteiden tiedostaminen aut-

taa lasta motivoitumaan. (Hamarus, 2008, s.127–133.) 

Opettajalla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden välisiin suhteisiin. Kiusatun tutustumista 

toisiin lapsiin tulee tukea, koska kiusattu jää helposti yksin. Opettaja voi asettaa oppitunnille 

sellaisia tavoitteita, jotka vaativat jokaisen, myös kiusatun, panostusta ja tietotaitoa. Tutus-

tumista voidaan edesauttaa myös istumajärjestystä muuttamalla. Lisäksi opettajan on hyvä 

tarkastella omaa suhtautumistaan oppilaisiin, sillä asenteet tarttuvat heihin helposti. Kou-

lussa voi olla vallalla paljon epävirallisia normeja, jotka poikkeavat yleisistä säännöistä. Esi-

merkiksi normina voi olla, se, että kiusaamisesta kertominen on kiellettyä. Viralliset ran-

gaistukset, kuten huomautukset, otetaan paljon mieluummin vastaan kuin epävirallisen nor-

min rikkomisesta seuraava yhteisön rangaistus. Ryhmän ulkopuolelle jättäminen on tyypil-

linen esimerkki yhteisön asettamasta rangaistuksesta. Tällaisiin normeihin tulee puuttua kes-

kustelemalla oppilaiden arvostuksista, jolloin heidän ajatteluunsa voidaan vaikuttaa. Tällöin 

voidaan lisäksi hajottaa negatiivista normistoa. (Hamarus, 2008, s.134–140.) 

Luottamuksen luomisella puolestaan tarkoitetaan, että opettajan pitää jokaisen ryhmän 

kanssa rakentaa luottamus uudestaan. Oppilaiden pitää kyetä luottamaan opettajan kykyyn 

huolehtia ryhmän kaikista jäsenistä. Lisäksi heille on tarjottava tilaisuus kertoa toisille itses-



25 

 

 

tään ja omista ajatuksistaan, sillä keskustelun myötä oppilaiden keskinäinen luottamus sy-

venee heidän oppiessaan tuntemaan ja ymmärtämään toisiaan. Kiusaaminen voi olla lähtö-

kohtana koulun sisäisille kulttuurisille arvostuksille: oppilaiden arvostamat asiat määräyty-

vät sen mukaan, minkälaiset ominaisuudet osoitetaan kiusaamisella muita huonommiksi. 

Esimerkiksi jos kiusattu lapsi on lihava, voi laihuus nousta luokassa tavoiteltavaksi arvoksi. 

Pahimmillaan edellä kuvattu voi johtaa syömishäiriöihin sekä minäkuvan ja itsetunnon on-

gelmiin myös kiusaamisesta sivussa olevilla oppilailla, sillä he pelkäävät joutuvansa kiusa-

tuksi, elleivät muuta itseään. Tällaisten arvostusten purkaminen käynnistyy niiden tunnista-

misesta: mitä pidetään arvossa, ovatko arvot pysyviä ja kuka arvot määrittelee. (Hamarus, 

2008, s.134–140.) 

Viimeiseksi Vaakamalliin kuuluvat hyvä, kiva ja rento ilmapiiri sekä yhteistyö kodin ja kou-

lun välillä. Optimaalisessa tilanteessa koulussa on mukavaa ja rentoa arkisen aherruksen 

keskellä. Tällöin oppilaat ovat motivoituneempia ja jaksavat keskittyä paremmin vaikeim-

piinkin asioihin, kun ajoittain oppitunneilla on jotain tavallisesta poikkeavaa, erityisen mie-

lekästä sisältöä. Positiiviset kokemukset nostattavat ryhmähenkeä, mikä edistää hyvinvoin-

tia. Hyvä ilmapiiri myös välitunnilla edesauttaa kiusaamisen ehkäisyä, sillä viihtyisien olo-

suhteiden on huomattu vaikuttavan myönteisesti oppilaiden välisiin sosiaalisiin suhteisiin. 

Lisäksi kotona on tarpeellista keskustella kiusaamisesta ja pyrkiä selittämään kiusatulle lap-

selle, ettei kiusaaminen johdu hänestä ja että hänellä on oikeus käydä koulua ilman pelkoa 

kiusaamisesta. (Hamarus, 2008, s.140–143.) Kodin ja koulun välinen yhteistyö on avainase-

massa kiusaamiseen puuttumisessa, sillä pelkästään koulussa tapahtuva puuttuminen ei ole 

tehokkain vaihtoehto. Vanhempien apua tarvitaan, jotta lapsi pystyisi elämään täysipainoista 

ja itselleen mielekästä elämää. 

3.3 Kiusaamisen Vastainen Koulu kiusaamiseen liittyvän tiedon lisääjänä 

KiVa Koulu -hanke lähti liikkeelle huomiosta, että vaikka suomalaiset oppilaat pärjäsivät 

kiitettävästi PISA-tutkimuksissa, he viihtyivät vertailujen mukaan koulussa verrattain huo-

nosti. Hankkeen myötä Suomi on kivunnut korkeammille sijoille vertailtaessa kansainväli-

sesti kiusaamisen puuttumiseen kehitettyjä keinoja. KiVa Koulun ideana on vaikuttaa koko 

vertaisryhmään, myös niihin lapsiin, jotka seuraavat kiusaamista sivusta. Hiljaisilla hyväk-

syjillä on merkittävä rooli: heidät halutaan saada kiusatun puolelle ja kiusaajaa vastaan. 

Tämä johtuu siitä, että seuratessaan kiusaamista siihen puuttumatta hiljaiset hyväksyjät 
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osoittavat helposti kiusaajalle tukensa pienilläkin eleillä. Muina tavoitteina ovat luonnolli-

sesti kiusaamiseen puuttuminen ja sen lopettaminen sekä kiusatun tukeminen. Edellä maini-

tut ovat yleisiä toimenpiteitä, jotka korostuvat nimenomaan ehkäisyvaiheessa, jälkimmäiset 

kohdennettuja toimenpiteitä, jotka otetaan käytäntöön kiusaamistapauksen ilmetessä. (Sal-

mivalli, 2010, s. 144–146.) 

KiVa Koulun tavoitteena on saada lapset oivaltamaan ryhmän merkityksen niin kiusaamis-

tilanteessa kuin sen lopettamisessakin. Lisäksi tavoitteena on herättää lasten empatia kiusat-

tua kohtaan sekä tarjota heille keinoja auttaa ja tukea luokkakaveria. Hiljaisia hyväksyjiä 

halutaan rohkaista ilmaisemaan oma vastarintansa kiusaamista kohtaan sekä asettumaan kiu-

satun puolelle. Ryhmän sisällä vallitsevien normien muuttaminen on avainasemassa kiusaa-

misen loppumisessa. (Salmivalli, 2010, s.146–148.) 

Alakoulussa KiVa Koulu näkyy koulussa KiVa-oppitunteina, joita toteutetaan ensimmäi-

sellä ja neljännellä luokalla. Oppituntien aikana käsitellään kiusaamiseen liittyviä yleisiä asi-

oita edeten spesifeihin aiheisiin, kuten kiusaamisen seurauksiin. Lukuvuoden edetessä lapset 

sitoutuvat kiusaamisen vastaisiin sääntöihin ja lopuksi he allekirjoittavat KiVa-sopimuksen. 

Oppitunteihin sisältyy tavanomaisen luokkatovereiden kanssa keskustelemisen lisäksi KiVa 

-pelin pelaaminen. Peliä pelatessaan lapsi kohtaa tilanteita, johon hänen tulee soveltaa KiVa 

-oppitunneilla opettelemiaan taitoja. (Salmivalli, 2010, s.146–148.) 

KiVa Koulun tarkoitus on vaikuttaa oppilaiden toimintaan oppilaslähtöisesti. KiVa Koulun 

on havaittu vaikuttavan myös opettajien näkemykseen ja ammattitaidolliseen käsitykseen 

kiusaamisen hallinnasta ja sen ehkäisystä (Ahtola, Haataja, Kärnä, Poskiparta & Salmivalli, 

2012, s.856–857). 

Kiusaamisen tultua ilmi käynnistyy selvittämiskeskustelujen sarja. Kiusaamisen ehkäisemi-

sen lisäksi KiVa Koulu soveltuu jo olemassa olevan kiusaamistilanteen setvimiseen. Kiu-

saamistilanteisiin paneutuu koulun kolmesta aikuisesta koostuva KiVa-tiimi, joka pyrkii toi-

minnallaan ratkomaan kiusaamistilanteita yhdessä luokanopettajan kanssa. Olennaista on 

keskustella kiusaamistilanteen eri osapuolten kanssa. KiVa-tiimin käsittelyyn päätyvät vain 

toistuvat kiusaamistapaukset, jotka täyttävät systemaattisen kiusaamisen tunnusmerkit. Mi-

käli kiusaaminen on satunnaista, päätyvät kiusaajat ainoastaan luokanopettajan puhutteluun. 

Aluksi osapuolten vanhempia ei yleensä kutsuta selvittämiskeskusteluihin, vaan lapsille an-

netaan mahdollisuus korjata itse omaa toimintaansa koulun henkilökunnan kanssa käytyjen 
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keskustelujen tukemana. Sen sijaan luokanopettaja tapaa kiusatun oppilaan kiusaamistilan-

teeseen osallistumattomia luokkatovereita, joita hän pyrkii kannustamaan kiusatun tueksi. 

(Salmivalli, 2010, s.150–151.) 

Kiusaamisen tunnistaminen on helpottunut, sillä KiVa Koulun myötä koulun henkilökunta 

sekä vanhemmat ovat tulleet tietoisemmiksi kiusaamisesta. Kun kiusaamisen ennaltaeh-

käisyyn ja puuttumiseen liittyvä keskustelu on läsnä koulussa läpi lukuvuoden, pysyy oppi-

laiden luotto opettajiin korkeana: opettaja ottaa kiusaamisen vakavasti ja osaa tarvittaessa 

puuttua kiusaamiseen tarkoituksenmukaisesti. KiVa Kouluun liittyvien vaikuttavuustutki-

musten mukaan KiVa Koulu vähentää niin kiusaajia kuin kiusattujakin ja muutoksen huo-

maavat osallisten lisäksi myös muut vertaisryhmän jäsenet. Yläkoulussa vaikuttavuustutki-

muksen tulokset ovat kaikkein heikoimpia. KiVa Koulu on kuitenkin ainoa interventio-oh-

jelma, jolla on saatu aikaan tilastollisesti merkittäviä tuloksia. (Salmivalli, 2010, s.151–154.) 

Tällä hetkellä Suomen kouluista noin 90 % on KiVa Koulu -ohjelman käyttäjiä (KiVa 

Koulu). 

KiVa Koulu on saanut osakseen kritiikkiä, mikä on ymmärrettävää suuren määrän ihmisiä 

ollessa osana hanketta. Omasta mielestäni vaara voi olla siinä, että kouluissa luotetaan KiVa 

Koulu -leimaan: koulussa ei kiusata, koska koulu on KiVa Koulu. Tällöin kiusaamistilantei-

siin puuttuminen voi alkuinnostuksen jälkeen heikentyä, koulut saattavat lopettaa itsereflek-

tion ja kiusaaminen voi jatkua.  
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4 TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen tilanne eräässä koulussa on kiusaa-

misen suhteen. Tutkimuksen myötä pyritään selvittämään, esiintyykö koulussa kiusaamista 

ja millaista kiusaaminen on luonteeltaan, esimerkiksi onko kyse fyysisestä vai henkisestä 

kiusaamisesta. Haluan saada selville, vaikuttaako sukupuoli, luokka-aste tai koulumenestys 

siihen, joutuuko oppilas kiusaamisen kohteeksi vai ei. Tutkimuksessa halutaan määrien li-

säksi selvittää, millaisia käsityksiä oppilailla on siitä, millainen oppilas joutuu kiusaamisen 

kohteeksi. Lisäksi pyritään saamaan selville, millaisiksi oppilaat ajattelevat kiusaamisen vai-

kutukset. Tutkimuksessa otetaan myös selvää siitä, pelkäävätkö oppilaat joutuvansa kiusa-

tuksi koulussa. 

Tutkimuksen aineistonkeruussa käytetty kyselylomake (liite 2) on laaja, eikä saatuja vas-

tauksia hyödynnetä kokonaisuudessaan tässä tutkimuksessa. Analysoimatta jätetään kysy-

mykset, jotka koskevat muun muassa kiusaamisesta ilmoittamista, kiusaamisesta johtuvia 

poissaoloja sekä kiusaamispaikkoja (liite 2, kohdat 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 ja 19). Lisäksi 

tutkimuksen ulkopuolelle ovat jääneet kiusaajaa koskevat kysymykset (liite 2, kohdat 6, 12, 

13 ja 14). Sen sijaan tutkimuksessa keskitytään kiusaamisen määrään ja muotoihin sekä sii-

hen, minkälaiset ovat kiusaamisen vaikutukset. Näihin kysymyksiin saadaan vastaus niin 

kyselylomakkeen määrällisestä kuin laadullisestakin osiosta (liite 2, kohdat 4, 5, 15, 20, 21, 

22). Näiden eri osioiden vastausten on tarkoitus täydentää toisiaan. 

Tutkimukseen mukaan otetut kysymykset vastaavat niihin asioihin, jotka ovat merkityksel-

lisimpiä tutkijan mielestä. Onkin hyvä ottaa huomioon, että eri tutkija voisi pitää muita asi-

oita olennaisimpina, jolloin samasta aineistosta voisi nousta hyvinkin erilaisia havaintoja. 

Myös tutkimusjoukon kohdalla on hyvä tiedostaa, että tutkimuksen ulkopuolelle jäi joukko 

oppilaita, jotka olisivat myös sopineet tutkittaviksi henkilöiksi, mutta rajautuivat tutkimuk-

sen ulkopuolelle satunnaisotannan vuoksi. Mikäli sattumalta osallistujina olisivat olleet eri 

henkilöt, olisivat vastaukset olleet mahdollisesti erilaisia. 

Tutkimuksessani tutkin, millainen tilanne kiusaamisen suhteen on eräässä suomalaisessa 

koulussa. Tutkimusaineisto koostuu 149 oppilaan kyselylomakevastauksista. Oppilaat ovat 

iältään 6.–9. luokkalaisia. Tutkimukseen osallistujista 33 on kuudennen luokan oppilaita, 39 

seitsemännen luokan oppilaita, 38 kahdeksannen luokan oppilaita ja 38 yhdeksännen luokan 
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oppilaita. Yksi vastaaja ei ilmoittanut luokka-astettaan. Vastanneista tyttöjä on 86 ja poikia 

63.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia oppilaiden käsityksiä kiusaamisesta. Pyrkimyk-

senä on selvittää hankitun aineiston perusteella vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Miten paljon koulussa esiintyy kiusaamista? 

1.1 Miten sukupuoli, luokka-aste tai koulumenestys ovat yhteydessä kiusatuksi joutu-

misen kanssa? 

1.2 Millä tavalla koulussa kiusataan? 

2. Millainen oppilas joutuu kiusaamisen kohteeksi? 

2.1 Millä tavalla kiusaaminen vaikuttaa kiusattuun? 

2.2 Pelkäävätkö oppilaat kiusatuksi joutumista? 

 

Näiden tutkimusongelmien vastauksien perusteella on mahdollista selvittää niin kiusaamisen 

määrää ja muotoja kuin kiusaamisen syitä ja seurauksia oppilaiden käsitysten mukaan. Vas-

taukset voivat parhaimmillaan valottaa oppilaiden välistä kanssakäymistä ja sitä sääteleviä 

tekijöitä. Näiden tietojen perusteella oppilaiden kanssa toimivien aikuisten on helpompaa 

ymmärtää kiusaamista ja mahdollisesti kiusaamiseen puuttuminen on myös helpompaa. 
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5 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET VALINNAT 

Tämä tutkimus päädyttiin toteuttamaan hyödyntämällä sekä kvantitatiivista että kvalitatii-

vista tutkimusperinnettä. Näiden perinteiden yhdistämisestä ollaan tieteen kentällä montaa 

mieltä, mutta itse koin tämän ratkaisun mahdollistavan syvemmän tutkimuksen teon verrat-

tuna vain toisen käyttämiseen. Eskolan ja Suorannan (2003) mukaan kvalitatiiviseen tutki-

mukseen on liitetty käsitys pehmeistä menetelmistä, jotka mielletään myös tieteelliseltä ta-

soltaan heikommiksi kuin tilastolliset menetelmät. Toisaalta pehmeiden menetelmien myötä 

kvalitatiivinen tutkimus voidaan mieltää laadukkaammaksi kuin kvantitatiivinen tutkimus. 

(Em., s.13–14.) Tehdessäni tätä tutkimusta mielsin kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutki-

muksen toistensa ystäviksi, en vihollisiksi. Koin niiden täydentävän toisiaan antamalla tut-

kimukseen uusia tasoja, joiden saavuttaminen vain toista käyttämällä olisi ollut haasteelli-

sempaa tai jopa mahdotonta. Mielestäni kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus eivät rii-

delleet keskenään, vaan auttoivat entistä parempaan lopputulokseen.  

Seuraavaksi tarkastelen erikseen kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta. Avaan myös 

fenomenografista tutkimusta, koska se toimii tutkimusmetodisena päätekijänä tässä tutki-

muksessa. Fenomenografia on valittu tutkimukseen mukaan, koska fenomenografialle on 

ominaista tutkia esimerkiksi ihmisten käsityksiä jostain aiheesta. Tässä tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita nimenomaan oppilaiden käsityksistä kiusaamisesta. Tämän pääluvun lopuksi 

käsittelen niitä tekijöitä, joiden avulla olen pyrkinyt toteuttamaan luotettavan tutkimuksen. 

Lopuksi kuvaan itse tutkimuksen toteutuksen ja analyysin vaiheet. 

5.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivinen tutkimus on menetelmä, jonka tavoitteena on antaa yleinen kuva muuttujien 

välisistä suhteista ja niiden välillä vallitsevista eroista. Tyypillisesti se vastaa kysymyksiin 

kuinka paljon tai miten usein, esimerkiksi kuinka usein kiusaamista esiintyy. Kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa tieto on numeerisessa muodossa, jonka tutkija tutkimuksessaan selittää 

sanallisesti kuvaten muuttujien välisiä eroa ja yhteneväisyyksiä. Kun ihmisiä tutkitaan kvan-

titatiivisesti, tutkittavat asiat on muutettava operationalisoimisen ja strukturoimisen avulla 

ymmärrettävään muotoon. Operationalisoinnilla tarkoitetaan teoreettisten ja käsitteellisten 

asioiden muuttamista muotoon, jonka tutkittava ymmärtää helposti. Strukturoinnilla puoles-

taan tarkoitetaan sitä, että tutkittava asia ominaisuuksineen suunnitellaan ja vakioidaan. 
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Strukturoinnin avulla ne asiat, joita halutaan tutkia, muutetaan kyselylomakkeeseen sellai-

siksi, että jokaisella tutkittavalla on mahdollisuus ymmärtää kysymykset ja ne voidaan esit-

tää kaikille samalla tavalla. Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena voi olla ihmistä kos-

kevien asioiden selittäminen, kuvaaminen, kartoittaminen, vertaileminen tai ennustaminen. 

(Vilkka, 2007, s.13–15, 21.) Kvantitatiivinen tutkimusperinne antoi tähän tutkimukseen ek-

saktia tietoa kvalitatiivisen tutkimuksen tueksi, sillä tilastollisen analyysin avulla pystyttiin 

laskemaan yhteyksiä oppilaiden eri ominaisuuksien ja kiusaamisen määrän suhteen. Tilas-

tollisen analyysin tekemistä tämän tutkimuksen kohdalla avataan tarkemmin luvussa 5.4.1. 

5.2 Kvalitatiivinen tutkimus ja fenomenografia 

Kvalitatiivinen tutkimus on vastannut siihen tarpeeseen, jonka kvantitatiivinen tutkimus on 

jättänyt täyttämättä: tilastollisin menetelmin ei kyetä saamaan tarpeeksi täsmällistä tietoa 

ihmisen inhimillisestä toiminnasta (Eskola, Mäkelä & Suoranta, 1995, s. 97). Kvalitatiivisen 

tutkimuksen lähtökohtana on todellisen, moninaisen elämän kuvaaminen, jota pyritään tut-

kimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tarkoituksena on saada selville tosiasioita sen 

sijaan, että pyrittäisiin todentamaan jo olemassa olevia totuuksia.  Tutkijan rooli on merkit-

tävä, sillä hänen henkilökohtaiset arvonsa määräävät sen, mitä ja miten hän pyrkii ymmär-

tämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004, s.152.) 

Kvalitatiivinen tutkimus ei vaadi hypoteesia. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei tarvitse 

olla ennakko-oletuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. Kyse on pikemminkin 

aineistolähtöisestä analyysistä, jonka ideana on rakentaa teoria empiirisestä aineistosta läh-

tien, mikä on nurinkurista verrattuna tavalliseen, teoriasta lähtevään tutkimukseen. Toivot-

tavaa olisi, että tutkimuksen aikana tutkija pystyisi yllättymään ja oppimaan uutta. Edellä 

mainittu ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tutkijalla voisi olla esioletuksia tutkimuksen tu-

loksista, mutta tarkoituksena ei ole todistaa hypoteesia vaan keksiä hypoteesi tutkimuksen 

edetessä. (Eskola & Suoranta, 2003, s.19–20.) Tässä tutkimuksessa kvalitatiivisen tutkimus-

perinteen tehtävänä oli saada oppilaiden ääni kuuluviin. Mielestäni kvantitatiivisessa tutki-

muksessa tutkittavat jäävät etäisiksi ja kasvottomiksi, kun taas kvalitatiivinen tutkimus mah-

dollistaa oppilaiden omien, suodattamattomien ajatusten välittymisen lukijalle. Kun ollaan 

kiinnostuneita oppilaiden käsityksistä, olisi sääli jättää käyttämättä mahdollisuus tarkastella 

näitä käsityksiä muutenkin kuin numeraalisessa valossa. 
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Fenomenografian juuret ovat Göteborgin ylipiston Ference Martonin 1970-luvun tutkimuk-

sissa. Käsite fenomenografia juontaa juurensa sanoista ilmiö ja kuvata, ja sanana fenomeno-

grafia onkin käännetty ”ilmiöiden kuvaamiseksi”. Sen tarkoituksena on tutkia, miten ihmiset 

kokevat maailman ja miten maailma kehittyy ihmisen tietoisuudessa. Ihmisten käsitykset 

asioista ovat puolestaan riippuvaisia heidän kokemustaustastaan. Fenomenografinen tutki-

mus etenee neljän vaiheen mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa tutkija kiinnittää huomion sel-

laiseen asiaan, johon huomaa liittyvän erilaisia käsityksiä. Seuraavaksi tutkija perehtyy asi-

aan teoreettisesti jäsentäen omaa tietämystään aiheesta. Kolmantena tutkija haastattelee hen-

kilöitä, jotka ilmaisevat erilaisia käsityksiä tutkittavasta asiasta. Viimeiseksi tutkija luokitte-

lee käsitykset niiden merkitysten perusteella pyrkien selittämään erilaisia merkityksiä. (Aho-

nen, 1994, s.114–117.) 

Teoria kytkeytyy vahvasti minkä tahansa tutkimuksen tekoon. Tutkittavaan aiheeseen liitty-

vän teorian tulkinta mahdollistaa sen, että tutkija kykenee tekemään relevantteja kysymyksiä 

aiheesta. Fenomenografiassa teoriaa ei kuitenkaan käytetä teoriasta nousseiden valmiiden 

olettamusten testaamiseen, koska avoimempi lähestymistapa mahdollistaa sen, että tutkija 

kykenee tekemään tutkimuksen edetessä informaatiorikkaampia havaintoja. Fenomenogra-

fisessa tutkimuksessa ajatellaan, ettei tutkimusaineistoa tulkita kertasuorituksena, vaan tut-

kija keskustelee aineiston kanssa läpi tutkimuksen aluksi merkityksiä tulkitessaan, sitten ai-

neistoa luokitellessaan ja lopuksi tutkimusraporttia kirjoittaessaan. Teoriaan perehdytään sa-

malla aineistoa tulkittaessa, jolloin teorian annetaan myös vaikuttaa näihin tulkintoihin. Tut-

kimusaineiston tulkinnan myötä paljastuvat tutkimushenkilöiden käsitykset tutkittavista asi-

oista. Tämän jälkeen nämä käsitykset tulee luokitella, minkä myötä joukko käsityksiä muut-

tuu hallittavaksi ja niiden väliset eroavaisuudet tulevat esiin. Tätä vaihetta seuraa johtopää-

tösten teko, jossa pyritään tekemään löydetyt tulokset ymmärrettäviksi. (Ahonen, 1994, 

s.123–125.) 

Kun samassa tutkimuksessa yhdistetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusta, 

voidaan puhua mixed methohds eli monimenetelmällisestä tutkimuksesta. Mixed methods-

tutkimuksen yhteydessä tulee pohtia, millä tavalla kvantitatiivista ja kvalitatiivista perinnettä 

yhdistetään tutkimuksen eri vaiheissa. Tulee pohtia, suoritetaanko kvantitatiivisen ja kvali-

tatiivisen aineiston kerääminen eri aikaan vai samaan aikaan. Eri tutkimuksissa voidaan pai-

nottaa toista tutkimusperinnettä enemmän kuin toista, tai vastaavasti perinteet voivat olla 

tutkimuksessa yhtä merkityksellisiä. Tämä riippuu muun muassa tutkijan omista tutkimuk-



33 

 

 

seen liittyvistä intresseistä. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus voidaan sulauttaa sa-

maan tutkimukseen esimerkiksi siten, että kerätyt aineistot kulkevat käsi kädessä läpi tutki-

muksen. (Creswell, 2009, s.206–208.) Tässä tutkimuksessa niin kvantitatiivinen kuin kvali-

tatiivinenkin aineisto kerätään yhdellä kertaa, ja koko matkan tutkimuksen alusta loppuun 

näiden eri tutkimusperinteiden on tarkoitus näytellä yhtä suurta roolia tutkimuksessa. 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tarkasteltaessa tutkimuksen luotettavuutta tulee ottaa huomioon lukuisia tekijöitä ja niiden 

vaikutuksia. Olennaista on tutkia sitä, onko tutkimuksessa käytetty mittausväline luotettava, 

sekä sitä, onko koko tutkimus toteutettu luotettavasti. Luotettavuuden tarkastelu pyrkii vas-

taamaan siihen, tuottaako tutkimus pätevää, yleistettävää ja käyttökelpoista tietoa. (Soini-

nen, 1995, s. 119–120.) Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välinen vertailu yltää 

myös luotettavuuden arviointiin. Kvalitatiivisen tutkimuksen tekijöitä on arvosteltu erityi-

sesti luotettavuuskriteereiden epäselvyydestä. Tämä voi juontaa juurensa siihen, ettei kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysia ja luotettavuuden arviointia voida erottaa toi-

sistaan samalla tavalla kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

kohdalla kulkeminen aineiston analyysin, tehtyjen tulkintojen ja tutkimusraportin välillä on 

mielletty vapaammaksi kvantitatiiviseen tutkimukseen verraten. Kvantitatiivisen tutkimuk-

sen luotettavuuden arviointi painottuukin käytetyn mittarin ja sen avulla saatujen tulosten 

arviointiin. (Eskola & Suoranta, 2003, s. 208–211.)  

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan subjektiivisuus: tutkija on tutkimuksen 

keskeinen tutkimusväline. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu ulottuu 

koko tutkimusprosessiin. Tutkimuksessa toteutettu käytäntö, logiikka, olisi hyvä saada avat-

tua mahdollisimman tarkasti tutkimustekstissä, jotta lukijalle selviäisi, miten tutkimuksen 

eri vaiheet on toteutettu. Kuten kvantitatiivisen tutkimuksen kohdalla, voidaan myös kvali-

tatiivisen tutkimuksen kohdalla puhua validiteetista ja reliabiliteetista. Validiteetti jaetaan 

sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti kuvaa sitä sopusointua, joka joko 

vallitsee tai ei vallitse teorian, käsitteiden ja menetelmällisten ratkaisujen välillä. Se osoittaa 

tutkijan tieteellisen otteen voimakkuutta ja tieteenalan hallintaa. Ulkoinen validiteetti puo-

lestaan tarkoittaa tutkimuksessa tehtyjen tulkintojen, johtopäätösten ja aineiston välisen suh-
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teen pätevyyttä. Tutkimushavaintoa voidaan kuvata ulkoisesti validiksi, mikäli se kuvaa tut-

kittavaa kohdetta realistisesti. Tutkimus on puolestaan reliaabeli, mikäli se ei sisällä ristirii-

taisuuksia. (Eskola & Suoranta, 2003, s. 208–213.) 

Soinisen (1995) mukaan kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyvät kä-

sitteet sisäinen ja ulkoinen validius, reliaabelius ja objektiivisuus. Kvantitatiivisen tutkimuk-

sen kohdalla sisäinen validius tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulos on käytettyjen menette-

lytapojen seurausta. Ulkoinen validius määrittelee sen, ovatko tulokset yleistettävissä ja 

ovatko tutkijan tutkimuksen teon aikana muodostamat oletukset siirrettävissä toiseen tilan-

teeseen. Reliaabeliuden arvioinnin ajatuksena on pohtia, pysyvätkö tulokset samana, mikäli 

tutkimus toistettaisiin vastaavalle koeryhmälle vastaavassa kontekstissa. Objektiivisuudella 

tarkoitetaan sitä, että tutkimusten tulosten tulisi nousta ja selittyä tutkittavien ominaisuuk-

sista ja kontekstista sen sijaan, että selittävänä tekijänä olisivat tutkijan harhat, kiinnostuksen 

kohteet, motivaatiot ja näkökulma. (Em., s.120–122.) 

Fenomenografisen tutkimuksen kohdalla luotettavuus määritellään tutkimalla aineiston ja 

johtopäätösten validiteettia. Tässä tapauksessa validiteetti saa jälleen kaksi ulottuvuutta: ai-

tous ja relevanssi. Aitoudessa tarkoitetaan sitä, että aineiston ja johtopäätösten tulee kuvata 

tutkittavan henkilön ajatuksia. Tutkijan on aitouden kannalta olennaista varmistua siitä, että 

tutkittavat ymmärtävät tutkittavan asian samalla tavalla, kuin tutkija. Tutkijan on osoitettava, 

että tutkittavat ovat vastanneet sillä tavalla, jolla he todella ajattelevat asiasta sen sijaan, että 

he olisivat vastanneet, kuten he olettavat tutkijan haluavan heidän vastaavan. Relevanssin 

tarkastelu tarkoittaa puolestaan sitä, liittyvätkö edellä mainitut asiat tutkimuksen teoreettisiin 

lähtökohtiin. Aitouden, relevanssin ja teoreettisen tutkimuksen yleisyyden tason tulisi käydä 

tutkimusraportin lukijalle ilmi hänen lukiessaan raporttia. Tutkijan on tuotava ilmi, miten 

tutkimushenkilöt on valittu ja miten aineiston hankinta on edennyt, sekä arvioitava, miten 

edellä mainitut asiat ovat hoituneet. Lisäksi on hyvä pohtia, onko tutkimustilanteessa voinut 

olla tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tutkimushenkilöiden vastauksiin. (Ahonen, 1994, 

s.152–153.) 

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi ei noudata yhtenäistä 

kaavaa eivätkä samat käsitteet saa samanlaisia merkityksiä. Tämä on luonnollista eikä tutki-

muksen kannalta haitallista, sillä tässä tutkimuksessa pyritäänkin vastaamaan erityyppisiin 
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kysymyksiin nojaten kumpaankin tutkimusperinteeseen. Olisi oikeastaan erikoisempaa, mi-

käli kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta arvioitaisiin samalla tavalla, koska ne ovat 

luonteeltaan muiltakin osin erilaisia.  

5.4 Tämän tutkimuksen toteutus 

Tässä alaluvussa selostetaan tarkemmin, miten tutkimus toteutettiin. Tutkimuksen analy-

sointitapoina käytettiin tilastollista analyysia ja aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Aluksi 

esitelen tarkemmin edellä kuvatut analysointitavat, minkä jälkeen selostan, miten näitä me-

netelmiä hyödynnettiin tämän tutkimuksen kohdalla. Lopuksi avaan tarkemmin itse tutki-

muksen tekemistä ja etenemistä vaihe vaiheelta. 

5.4.1 Tilastollinen analyysi ja aineistolähtöinen sisällön analyysi 

Tutkimuksen kvantitatiivisen osuuden analyysi, tilastollinen analyysi, toteutettiin IBM SPSS 

Statistics 22-ohjelman avulla. Kun tutkimusaineisto oli syötetty ohjelmaan, aloitettiin ana-

lyysin tekeminen. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita määristä, mutta myös siitä, selittä-

vätkö jotkin tekijät kiusaamista. Aluksi tarkasteltiin kiusaamisen määrää koko joukosta, sit-

ten sukupuolen, luokan ja koulumenestyksen osalta. Kun näiden tekijöiden määrät ja pro-

sentit oli saatu selville, tutkittiin khiin neliö -testillä, ovatko jotkin tekijät tilastollisesti mer-

kitsevässä yhteydessä toisiinsa. Vaikka kiusaamisen määrää kuvaavat tulokset kertovat osal-

taan mielenkiintoista tarinaa, on kuitenkin tutkimuksen kentällä olennaista tarkistella, 

ovatko saadut tutkimukset tilastollisesti merkittäviä, vai olisiko samanlaisia tuloksia saatu 

myös sattumalta. 

Sisällönanalyysi on kvalitatiivinen analyysimenetelmä, jonka avulla pyritään saamaan tutki-

musaineistosta esille tiivistetty kuvaus, josta voidaan puolestaan tehdä johtopäätöksiä. On-

kin tärkeää, että sisällönanalyysissa edetään myös johtopäätösten tekoon eikä analyysi jää 

vain tutkimusaineiston tiivistämiseksi. Lisäksi on huolehdittava, ettei olennaista informaa-

tiota jää tiivistämisen myötä huomaamatta. Analyysin tarkoituksena on saada aineistosta ai-

kaan selkeä ja yhtenäinen kuva, jonka myötä pystytään tekemään selkeitä ja luotettavia joh-

topäätöksiä siitä ilmiöstä, joka on tutkimuksen kohteena. Analyysissa käytetään hyväksi loo-

gista päättelyä, joka etenee aineiston hajottamisesta, käsitteellistämisestä ja uudelleen ko-

koamisesta loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, s.105–110.) 
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Tämän tutkimuksen kvalitatiivisen aineiston analysointi on toteutettu käyttämällä aineisto-

lähtöistä sisällönanalyysia. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi pitää sisällään kolme vaihetta: 

aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely sekä abstrahointi 

eli teoreettisten käsitteiden luominen. Aluksi kerättyyn aineistoon perehdytään ja etsitään 

aineistosta pelkistettyjä ilmauksia, jotka listataan. Seuraavaksi pelkistetyistä ilmauksista et-

sitään samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, minkä jälkeen pelkistetyt ilmaukset yhdistetään 

ja niistä muodostetaan alaluokkia. Muodostetut alaluokat puolestaan yhdistetään ja niistä 

muodostetaan yläluokkia, joita yhdistämällä pystytään muodostamaan kokoavia käsitteitä. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa edetään empiirisestä aineistosta kohti selkeämpää, 

teoreettisempaa kuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkija pyrkii pelkistäessään ja luokitellessaan 

pitämään koko ajan mielessään sen, mitä tutkimushenkilöt ovat vastauksillaan halunneet sa-

noa. Tutkija siis pyrkii tarkastelemaan ja ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökul-

mastaan aineiston jokaisessa vaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, s.110–115.) 

5.4.2 Tutkimuksen kulku 

Tämä tutkimus lähti liikkeelle kiinnostuksesta, joka heräsi tehdessäni kandidaatin tutkielmaa 

kiusaamisesta. Halusin tutkimuksessani selvittää, kuinka yleisiä kandidaatin tutkielmassani 

käsittelemäni asiat ovat ja millaisia käsityksiä oppilailla on kiusaamisen vaikutuksista ja sen 

luonteesta yleensä. Minulle tarjoutui mahdollisuus toteuttaa kyselylomaketutkimus eräässä 

yhtenäiskoulussa, jossa kiusaamista oli tutkittu aiemminkin muutamia vuosia sitten. Alun 

perin ajattelin valikoida tutkimusjoukoksi kaikki 6.–9. luokan oppilaat kyseisestä koulusta, 

mutta päädyin lopulta rajaamaan tutkimusjoukkoa. Halusin kuitenkin saada mukaan eri-

ikäisten oppilaiden käsityksiä, joten päädyin ottamaan mukaan oppilaita kaikilta luokka-as-

teilta. 

Tutkimusprosessi alkoi keskustelemalla rehtorin kanssa ja luvan kysymiseltä kaupungin 

koulutoimenjohtajalta. Molemmat olivat myötämielisiä tutkimuksen tekoa kohtaan. Seuraa-

vaksi lähestyin oppilaiden vanhempia tutkimuksen tiimoilta. Itse kyselylomaketutkimus to-

teutettiin joulukuussa 2015 koulupäivien aikana. Tutkimusjoukko valikoitui arpomalla eli 

osallistujat valittiin sattumanvaraisesti. Tutkimuspaikkana toimivat koulun luokkatilat. Tut-

kimus toteutettiin kuuden päivän aikana kymmenessä eri ryhmässä eli tutkimukseen oli vas-

taamassa yhtä aikaa kahdeksasta kahteenkymmeneen oppilasta.  
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Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta (liite 2). Kyselylomake sisälsi 

kolme kysymystä, joilla kartoitettiin osallistujien taustatietoja: sukupuolta, luokka-astetta ja 

edellisen todistuksen keskiarvoa. Kysymykset 4-19 olivat monivalintakysymyksiä, jotka oli 

otsikoitu sen mukaan, koskivatko kysymykset kiusatuksi joutumista, kiusaajana toimimista 

vai kiusaamisen näkemistä. Tutkimustilanne alkoi alkuinfolla, jossa kerroin, kuka olen ja 

mitä olen tekemässä. Kerroin haluavani saada selville, millainen tilanne kyseisessä koulussa 

on kiusaamisen suhteen. Kerroin oppilaille heidän vastaavan tutkimukseen nimettömänä, 

eikä vastauksia pystyttäisi yhdistämään heihin missään tilanteessa. Kerroin myös, että vii-

meisenä paperin palauttava saa jäädä katsomaan, kuinka sekoitan lomakkeet keskenään. 

Tällä halusin antaa varmistuksen siitä, etten pidä kirjaa, kenen paperi on alimmaisena tai 

päällimmäisenä. Annoin tutkittaville mahdollisuuden kieltäytyä vastaamisesta kirjoittamalla 

tutkimuslomakkeeseen ”En halua osallistua tutkimukseen”. Näin ollen muut tutkimushet-

kellä läsnä olevat eivät saaneet tietää, kenen vastauksia tutkimuksessa lopulta käytettiin. 

Pyysin tutkittavilta rehellisiä vastauksia vedoten siihen, että käsittelen itse heidän vastauk-

siaan totena. Mainitsin myös, ettei vastausten tarvitse olla oppikirjavastauksia, vaan olen 

kiinnostunut heidän omista mielipiteistään. Seuraavaksi jaoin tutkittaville kyselylomakkeet 

ja ennen aloittamista kävin vielä läpi kysymykset, joihin ei tarvitse vastata, mikäli asia ei 

itseä koske. Tämän asian olisi voinut myös kirjoittaa lomakkeeseen, mutta korvasin sen sa-

nallisella informaatiolla. Nopeimmillaan vastaajat täyttivät kyselylomakkeen neljässä mi-

nuutissa ja pisimmillään täyttäminen kesti noin 30 minuuttia. Kaiken kaikkiaan alustukseen 

ja tutkimuksen tekoon meni yhdellä ryhmällä noin 45 minuuttia. 

Kun kyselylomaketutkimus oli teetetty, aloitin aineiston siirtämisen sähköiseen muotoon. 

Kvantitatiivisen aineiston eli monivalintakysymysten vastaukset syötin IBM SPSS Statistics 

22-ohjelmaan ja kvalitatiivisen aineiston eli avoimien kysymysten vastaukset Word-ohjel-

maan tehden jokaiselle avoimelle kysymykselle oman tiedoston. Avoimien kysymysten vas-

tauksia oli puhtaaksi kirjoitettuna 26 sivua (Times New Roman, fontti 12, riviväli 1,5). Avoi-

mien kysymysten käsittely alkoi aineiston läpikäymisellä, jonka perusteella jaoin vastaukset 

useiden otsikoiden alle. Sama vastaus saattoi sopia useiden eri otsikoiden alle joko kokonaan 

tai osa vastauksesta sopi yhteen otsikkoon ja toinen osa toiseen otsikkoon. Vähitellen otsikot 

yhdistyivät ja muotoutuivat aineiston perusteella. Tällä tavalla aineistosta poimittiin olen-

naisimmat asiat. Olennaisimpana pidettiin niitä tekijöitä, jotka mainittiin aineistossa useasti 

tai jotka muuten vaikuttivat tutkijan mielestä tärkeiltä. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä pääluvussa käydään läpi tuloksia, joita tutkimuksen myötä on noussut esille. Tutki-

mustulokset käydään läpi tutkimusongelmittain siten, että ensimmäinen tutkimusongelma 

alakysymyksineen käydään läpi ensimmäiseksi ja toinen tutkimusongelma alakysymyksi-

neen viimeiseksi. Tutkimustuloksia on havainnollistettu diagrammien ja suorien lainausten 

avulla. Suorat lainaukset on esitetty tekstissä sellaisenaan, eikä esimerkiksi kirjoitusvirheitä 

ole korjattu, vaan ne ovat alkuperäisessä muodossaan. Sitaattien perässä on suluissa vastaa-

jan sukupuoli, luokka-aste ja kirjain a, b tai c. A-kirjain tarkoittaa heikointa koulumenes-

tystä, b-kirjain keskivertoa koulumenestystä ja c-kirjain hyvää koulumenestystä (katso liite 

2). 

6.1 Kiusaamisen määrä ja kiusaamisen muodot koulussa 

Ensimmäinen tutkimusongelma koski kiusaamisen määrää koulussa sekä sitä, millä tavalla 

koulussa kiusataan. Lisäksi haluttiin selvittää, vaikuttavatko sukupuoli, luokka-aste tai kou-

lumenestys kiusatuksi joutumiseen. Tutkimusjoukko oli laajuudeltaan 149 oppilasta. Heistä 

55 % kertoi, ettei ole joutunut kiusaamisen kohteeksi. 30,9 % oppilaista kertoi kokeneensa 

kiusaamista harvoin, 9,4 % silloin tällöin ja 3,4 % usein. Vain 1,3 % oppilaista kertoi koke-

vansa kiusaamista jatkuvasti. Kuviossa 1 on esitetty tulokset diagrammina. Kuviossa on 

koko tutkimusjoukon lisäksi eritelty tyttöjen ja poikien sekä eri luokka-asteella olevien op-

pilaiden vastaukset. Tarkemmat luvut löytyvät liitteestä 1. 

Tässä tutkimuksessa tytöistä 52,2 % kertoi, ettei heitä kiusata koulussa. Pojilla vastaava luku 

oli 58,7 %. Tytöistä 34,8 % kertoi kokeneensa kiusaamista harvoin, pojista 25,4 %. Manner-

heimin Lastensuojeluliiton tutkimuksen "vähintään kerran viikossa"-vastauksen rinnastan 

oman tutkimukseni "jatkuvasti"-vastaukseen. Jatkuvasti kiusaamista kokevia oli tyttöjen 

joukossa 1,2 % ja poikien joukossa 1,6 %. Tässä tutkimuksessa jatkuvaa kiusaamista esiintyi 

siis huomattavasti vähemmän, kuin Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimuksessa. Man-

nerheimin Lastensuojeluliiton tekemän tutkimuksen mukaan yläkoululaisista tytöistä 56 % 

vastasi, ettei ole joutunut kuluneen vuoden aikana kiusatuksi. Vastaava luku pojilla oli 50 

%. Tytöistä 34 % kertoi kokeneensa kiusaamista harvoin, pojista 36%. Vähintään kerran 

viikossa kiusaamista koki tytöistä 11 %, pojista 14 %. (Peura, Pelkonen & Kirves, 2009, 

s.19.) Valtakunnallisen, vuosittain 8. ja 9. luokkalaisille toteutettavan kouluterveyskyselyn 

vuoden 2015 tuloksista ilmenee, että 6 % vastanneista on joutunut kiusaamisen kohteeksi 
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vähintään kerran viikossa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015, s.4). Tämän tutkimuksen 

vastaavat luvut eivät siis huomattavasti poikkea muista tutkimuksista, mutta tulos on kuiten-

kin verrattain positiivinen. 

Tässä tutkimuksessa tulosten tilastollista merkitsevyyttä laskettiin SPSS-ohjelman avulla. 

Tilastollinen merkitsevyys kertoo sen, ovatko tulokset laadultaan sellaisia, että satunnaisilla 

vastauksilla olisi saatu samanlaisia jakaumia vastausten suhteen. Mikäli r = <0,05, on ky-

seessä heikko tilastollinen merkitsevyys, mikäli r = < 0,01 on kyseessä merkitsevä tulos ja 

mikäli r = <0 0,001, on kyseessä tilastollisesti erittäin merkitsevä tulos. Luokka-aste oli hei-

kossa yhteydessä kiusaamisen määrään yleensä (r = -0,2, p < 0,05) eli luokka-aste on heikosti 

yhteydessä kiusaamisen määrään siten, että kiusatuksi joutuminen on todennäköisempää 

nuorimmilla oppilailla. 

 

Kuvio 1. Kiusaamisen määrä koulussa 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin kiusaamisen eri muotoja, jotka on esitetty kuviossa 2.  Kyselylo-

makkeessa kysyttiin kiusaamisen tapahtumatiheyttä yhdeksän kiusaamistavan kohdalla. Ni-

mitteleminen ja ilkeä arvostelu osoittautuivat yleisemmäksi tavaksi kiusata (44 %). Toiseksi 

eniten kiusattiin syrjimällä ja eristämällä (34,2 %). Vähiten oli koettu uittamista tai kastele-
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mista (4 %). Jokaisen kiusaamismuodon kohdalla 1-2 vastaajaa oli jättänyt vastaamatta ky-

symyksiin. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, voiko joku tekijä olla sellainen, että se 

aiheuttaisi kiusaamista tai vastaavasti suojaisi kiusaamiselta. Tulosten mukaan sukupuolella 

on heikko tilastollinen yhteys varasteluun ja pojat joutuvat tilastollisesti useammin varaste-

lun kohteeksi kuin tytöt (r = 0,43 joka on < 0,05). Sukupuolella on myös heikko tilastollinen 

yhteys syrjimiseen ja eristämiseen siten, että tytöt joutuvat edellä mainitun kohteeksi use-

ammin kuin pojat (r = 0,42 joka on <0,05). 

Luokka-asteen ja kiusaamisen määrän välistä riippuvuutta mitattiin korrelaatiokertoimen 

avulla. Korrelaatiokerrointa voidaan käyttää silloin, kun vähintään toinen mitattavista muut-

tujista on järjestysasteikollinen. Luokka-aste oli heikossa yhteydessä tönimisen ja kamppaa-

misen suhteen siten, että nuorimmat oppilaat joutuivat tönimisen ja kamppaamisen kohteeksi 

(r=-,177, p < 0,05). Luokka-aste ei selittänyt kiusaamisen määrää minkään muun kiusaamis-

tavan suhteen kuin tönimisen ja kamppaamisen. Koulumenestys ei ollut tilastollisesti mer-

kitsevässä yhteydessä kiusaamisen määrään yleensä eikä mihinkään kiusaamistapaan. Tä-

män vuoksi koulumenestys jätettiin myös esitettyjen kuvioiden ulkopuolelle. 

Hamaruksen (2012) sekä Olweuksen ja Mäkelän (1992) määrittelemistä kiusaamisen muo-

doista tämän tutkimuksen vastauksissa mainittiin muut, paitsi nettikiusaaminen. Lämsän 

(2009) mukaan kiusaaminen ei aina ole näkyvää, vaan suurimmaksi osaksi kiusaamista to-

teutetaan hienovaraisesti ja epäsuorasti (Em., s.62–64). Myös tässä tutkimuksessa saadut 

vastaukset osoittavat, että epäsuorat kiusaamisen muodot, kuten ryhmän ulkopuolelle jättä-

minen, ovat suosittuja kiusaamisen muotoja. Hamaruksen (2008) toteuttaman tutkimuksen 

mukaan oppilaiden käsitykset kiusaamisen muodoista ovat erittäin moninaisia sisältäen sa-

nallista kiusaamista, äkillistä fyysistä kiusaamista sekä häirintää (Em., s.46–74). Myös tässä 

tutkimuksessa havaittiin, että kiusaamista toteutetaan hyvin kirjavilla tavoilla.  
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Kuvio 2. Kiusaamisen muodot ja niiden esiintymistiheys 

 

Tutkimuksessa havaittiin selviä eroja siinä, kuinka usein oppilaat kokivat erilaisia kiusaami-

sen muotoja ja siinä, kuinka usein he kertoivat nähneensä kiusaamista (kuvio 3). Näitä eroja 

on esitetty tarkemmin liitteessä 3. Yleisesti huomattiin, että kiusaamista nähtiin enemmän 

kuin koettiin. Suurin ero ilmeni tönimisessä ja kamppaamisessa kiusaamista kokeneiden ja 

nähneiden välillä. Oppilaista 19,5 % kertoi kokeneensa tönimistä ja kamppaamista harvoin, 

kun taas 37,6 % kertoi nähneensä kyseistä toimintaa. Puolestaan syrjimistä ja eristämistä 

kertoi harvoin kokevansa 18,8 % oppilaista. Sen sijaan 34,9 % oppilaista kertoi nähneensä 

harvoin syrjimistä ja eristämistä. Nimittelemistä ja ilkeää arvostelua ilmeni kaiken kaikkiaan 

eniten oppilaiden keskuudessa. Toiseksi eniten ilmeni syrjimistä ja eristämistä, kolmanneksi 

eniten tönimistä ja kamppaamista. Mikäli tutkimuksessa olisi tutkittu ainoastaan sitä, minkä 

verran oppilaat itse kokevat kiusaamista koulussa, olisi kiusaamisen tilanteesta välittynyt 

positiivisempi kuva kuin nyt, kun tutkittiin myös kiusaamisen näkemistä.  
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Kuvio 3. Kiusaamisen eri muotojen näkyminen koulussa 

 

6.2 Oppilaiden käsityksiä kiusatuksi joutumisesta ja kiusaamisen vaikutuksista 

Toisen tutkimusongelman tarkoituksena oli selvittää oppilaiden käsityksiä siitä, millainen 

oppilas joutuu kiusaamisen kohteeksi ja millaisia kiusaamisen vaikutukset ovat oppilaiden 

käsitysten mukaan. Kuviossa 4 on esitetty tekijät, jotka oppilaiden käsitysten mukaan altis-

tavat kiusaamiselle. Tarkemmat luvut löytyvät liitteestä 4. Tekijät on jaoteltu henkisiin, fyy-

sisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, vaikkakin joidenkin tekijöiden kohdalla jaottelu on sinänsä 

keinotekoista, sillä yksi tekijä saattaa kuulua esimerkiksi sekä henkisiin ja fyysisiin. Vas-

tauksissa nousi yksi tekijä muiden yläpuolelle. Vastausten mukaan erilainen oppilas joutuu 

kiusaamisen kohteeksi (42,3 %). Vastauksista ei kuitenkaan varsinaisesti käynyt ilmi, mitä 

erilaisella tarkoitetaan. Joissain vastauksissa mainittiin, että kiusattu henkilö on jollain ta-

valla erilainen kuin kiusaaja itse. Kiusatun mielenkiinnonkohteet, ulkonäkö tai luonne voivat 

laukaista kiusaamistilanteen. 
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Useimmissa vastauksissa ei ollut mainittu vain yhtä tekijää, vaan vastaajat olivat luetelleet 

useampia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa kiusaamista. Vastaus ”erilainen” kätkee to-

dennäköisesti sisälleen useita negatiiviseksi miellettyjä ominaisuuksia. Yksittäisistä ominai-

suuksista yleisimmäksi vastaukseksi nousi hiljainen, ujo, heikko (21,5 %). Oppilaiden käsi-

tysten mukaan oppilas, joka ei ole ulospäinsuuntautunut tai henkisesti tai fyysisesti vahva, 

joutuu todennäköisesti kiusaamisen kohteeksi. Tämä kävi ilmi muun muassa seuraavissa 

vastauksissa: 

Heikko tai arka. Ehkä erilainen kuin muut. Sellainen joka ei ehkä ensimmäi-

senä kerro opettajalle. Ujo, tai sellainen jolla ei ole paljoa kavereita jotka aut-

taisivat. Hiljainen (tyttö, 7lk, c) 

Useimmiten kiusattu on rauhallinen. (tyttö, 6lk, b) 

Varmaan semmonen joka on sitä kiusaajaa ”heikompi”. (tyttö, 7lk, c) 

Oppilas joka on heikompi, selvästi haavoittuvampi. (poika, 8lk, b) 

Oppilaiden käsitysten mukaan seuraavaksi yleisin kiusaamiselle altistava tekijä oli ulkonäkö 

(17,4 %). Mikäli oppilaan ulkonäkö poikkesi muiden oppilaiden ulkonäöstä esimerkiksi pu-

keutumisen tai muiden ulkoisesti havaittavien ominaisuuksien osalta, oli kiusaaminen to-

dennäköisempää. Tästä käy ilmi se, kuinka tarkkoja normeja oppilaiden välillä on. Näistä 

normeista poikkeaminen voi olla kohtalokasta johtaen pahimmillaan kiusaamiseen. Tilaa 

omalle tyylille ei juuri ole. Ulkonäkö oli mainittu vastauksissa esimerkiksi seuraavasti: 

Erilainen, esim. ruma tai rillipäinen (poika, 7lk, c) 

Esim. tummaihoinen, erilainen oppilas, pukeutuminen omalla tavalla, lihava 

ihminen. (tyttö, 9lk, b) 

Kuka vain voi joutua kiusaamisen kohteeksi, mutta luulisin, että ei niin suositut 

ihmiset joutuvat kiusatuiksi. Myös vaatteet, hiukset ja yleensäkin ulkonäkö vai-

kuttavat asiaan. (tyttö, 7lk, c) 

Ulkonäön jälkeen yleisin vastaus oli ”ei suosittu” (16,1 %). Oppilaiden vastauksista voidaan 

päätellä, että heidän käsitystensä mukaan kaveriporukka ja ystävät suojelevat kiusaamiselta. 

Herää kuitenkin kysymys siitä, miksi yksittäinen oppilas on jäänyt kaveriporukan ulkopuo-

lelle? Onko esimerkiksi persoonallinen pukeutumistyyli laukaissut tilanteen, jonka myötä 
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oppilas jää vertaisryhmän ulkopuolelle? Vertaisryhmän ulkopuolelle jääminen puolestaan 

altistaa kiusaamiselle, jolloin kiusaamisen loppuminen saattaa muuttua epätodennäköiseksi 

puolustavien ystävien puuttuessa. Erilaisia oppilaita ei hyväksytä samalla tavalla joukkoon, 

kuin massan mukana kulkevia, jolloin oravanpyörä on valmis. Vastauksissa kaverisuosio 

näkyi seuraavasti: 

Varmaankin yksinäinen ja pieni. (tyttö, 7lk, c) 

Ylikiltit ja ne joilla on vähän ystäviä taustatukena (tyttö, 8lk, b) 

Syrjitty jolla ei ole kavereita (poika, 6lk, b) 

Kaukiainen ja Salmivalli (2009) kertovat, että tutkimusten mukaan kuka tahansa voi joutua 

kiusaamisen kohteeksi. On kuitenkin pystytty erittelemään joitain ominaisuuksia, jotka al-

tistavat kiusaamiselle. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi poikkeava ruumiinrakenne, 

motorinen kömpelyys, arkuus, vähäinen seurallisuus tai vastaavasti impulsiivisuus. Oppi-

misvaikeuksien on myös huomattu olevan yhteydessä kiusatuksi joutumisen kanssa. Arkuus, 

epävarmuus ja heikko itsetunto altistavat tutkimusten mukaan kiusaamiselle kaikkein vah-

vimmin. Tässä tutkimuksessa kerätyt oppilaiden käsitykset kiusaamiselle altistavista teki-

jöistä ovat siis linjassa aiempien tutkimusten kanssa.  

Saatujen vastausten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, ettei kiusaamiselle ole olemassa 

yhtä selittävää tekijää. Tämä ilmenee myös vastausten monimuotoisuudesta, koska suurim-

massa osassa vastauksista oli yhden tekijän sijaan mainittu useampia tekijöitä, jotka oppilai-

den käsitysten mukaan altistavat kiusaamiselle. Tämä käy ilmi esimerkiksi seuraavissa vas-

tauksissa: 

Oppilaan ei tarvitse olla kuin vähänkään erinlainen, kiltti jne että tuota ale-

taan kiusaamaan. Yleensä he ovat hiljaisia, epävarmoja, hikkejä, kilttejä jne. 

(tyttö, 8lk, b) 

Kiusaamisen kohteeksi joutuu yleensä kiusaajan mielestä heikko. Kuka ta-

hansa voi joutua. Joskus älykäskin oppilas voi joutua vain sen takia, koska 

oppilas on älykäs (tyttö, 8lk, b) 

Jokainen oppilas voi joutua kiusaamisen kohteeksi (poika, 7lk, c)  
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Kuvio 4. Kiusaamiselle altistavia tekijöitä 

 

Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, millaisia käsityksiä oppilailla oli kiusaamisen vai-

kutuksista. Kuviossa 5 on esitetty, millä tavalla kiusaaminen oppilaiden käsityksien mukaan 

vaikuttaa kiusattuun. Tarkemmat luvut löytyvät liitteestä 5.  Saadut tulokset on jaettu henki-

siin, fyysisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Kuten edellisen kysymyksen kohdalla, myöskään 

tähän kysymykseen ei yleisimmin vastattu yhtä tekijää, vaan vastaukset sisälsivät yleensä 

useampia tekijöitä. Yleisimmiksi vastauksiksi nousivat koulunkäynti (36,2 %) ja itsetunto 

(34,9 %). Oppilaiden käsitysten mukaan kiusaaminen voi aiheuttaa pelkoa koulunkäyntiä 

kohtaan ja heikentää kiusatun koulumenestystä ja motivaatiota koulunkäyntiä kohtaan. Li-

säksi mainittiin myös koulunkäyntiin liittyviä pitkäaikaisvaikutuksia, jotka voivat ulottua 

myös jatkokoulutusvalintoihin.  

Kiusattu voi pelätä tulla kouluun tai muuten e halua tulla kouluun. (tyttö, 8lk, 

b) 

Kiusatulla voi mennä motiivi kouluun, ja arvosanat laskee (poika, 9lk, a) 
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Kiusatulle saattaa jäädä koulusta huono muisto ja saattaa lintsata, eikä mene 

sellaiseen opiskelupaikkaan kuin haluaisi, koska luulisi että häntä kiusataan 

sielläkin (poika, 6lk, c) 

Itsetuntoon liittyvien vastausten kohdalla heräsi kysymys, miten kukakin vastaaja ymmärtää 

sanan itsetunto? Kuitenkin useimmista vastauksista kävi ilmi, että itsetunto on käsitteenä 

ymmärretty siten kuin se tavallisesti määritellään. Vastauksissa mainittiin, että kiusaaminen 

voi aiheuttaa kiusatulle itsetunnon heikkenemistä ja vaikuttaa siihen, millaisena kiusattu nä-

kee itsensä. Kiusaaminen voi vaikuttaa siihen, miten kiusattu kokee erilaiset tilanteet tule-

vaisuudessa ja millä tavalla hän kykenee ottamaan vastaan esimerkiksi eteen tulevia vastoin-

käymisiä. Itsetunnon osalta oppilaat vastasivat seuraavilla tavoilla: 

No sillä tulee huono itsetunto itsestään ja niin (poika, 8lk, b) 

Henkisesti itsetunnon alenemisena, haavoittuvuuden tunteena, alakulona. 

(tyttö, 9lk, c) 

Kiusatun itsetunto voi heikentyä ja muutenkin käsitys omasta arvostaan voi 

laskea (tyttö, 9lk, c) 

Seuraavaksi yleisimmät vastaukset olivat ”pelko” (22,1 %) ja ”henkisesti” (18,8 %). Pelkoon 

liittyvät vastaukset olivat luonteeltaan vahvoja: oppilaiden käsitysten mukaan kiusaaminen 

vaikuttaa laajasti siihen, miten kiusattu uskaltaa elää elämäänsä jatkossa. Kiusaaminen hor-

juttaa kiusatun perusturvallisuuden tunnetta, minkä myötä tavallisetkin arjen askareet voivat 

vaikeutua huomattavasti.  Pelkoon liittyvät vastaukset olivat esimerkiksi seuraavanlaisia: 

Kiusaaminen vaikuttaa kiusatun koko elämään ja ei välttämättä uskalla liikkua 

missään (poika, 7lk, a) 

Että kiusattu muuttuu pelokkaaksi (poika, 7lk, b) 

Kiusaaminen vaikuttaa kiusattuun varmasti todella negatiivisesti, ja heikentää 

tämän itsetuntoa. Kiusattu on koko ajan peloissaan ja hän kokee itsensä uha-

tuksi ja yksinäiseksi. Uudet paikat ja sosiaaliset tilanteet saattavat myös olla 

kamalia, ja toisille jokapäiväiset asiat tuntuvat ylitsepääsemättömiltä (tyttö, 

8lk, c) 
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Vastauksista nousi esille kiusaamisen henkisiä vaikutuksia kiusattuun. Näistä henkisistä vai-

kutuksista eriteltiin masennukseen liittyvät vastaukset omaksi osiokseen. Henkisiin vaiku-

tuksiin liittyvissä vastauksissa mainittiin, että kiusattu voi kääntyä sisäänpäin sekä tuntea 

olonsa epämukavaksi tai ahdistuneeksi. Kiusaaminen voi oppilaiden käsitysten mukaan vai-

kuttaa myös mielenterveyteen.  

Ahdistuminen (poika, 7lk, a) 

Voi vaipua synkkyyteen. (poika, 6lk, c) 

Henkisesti itsetunnon alenemisena, haavoittuvuuden tunteena, alakulona 

(tyttö, 9lk, c) 

Edellä kuvatut vastaukset nousivat tutkimusaineistosta esiin verrattain useasti. Näiden 

useimmin mainittujen asioiden lisäksi mielestäni on olennaista nostaa esille myös seuraavat 

vastaukset: ”traumat” (14,8 %) ja ”fyysisesti/itsetuhoisuus” (7,4 %). Nämä vastaukset pitivät 

sisällään kaikkein vakavimpia kiusaamisen vaikutuksia, jotka on olennaista tiedostaa. Kiu-

saaminen ei ole milloinkaan leikinlaskua, eikä kiusaamiseen tulisi suhtautua välinpitämättö-

mästi. Kiusaaminen voi aiheuttaa kiusatulle traumoja. Tällä tarkoitetaan sitä, että kiusaami-

sen vaikutukset eivät vaikuta vain oppilaan sen hetkiseen elämään, vaan vaikutukset seuraa-

vat mahdollisesti myös aikuisikään asti. Traumoihin liittyen oppilaat vastasivat seuraavan 

laisesti: 

Kiusatulle voi jäädä kiusaamisesta pitkäksikin aikaa henkisiä traumoja (tyttö, 

6lk, c) 

Aika pahasti. Jotkut voi olla herkempiä ja voi jäädä ikuiset jäljet kiusaamisesta 

(tyttö, 6lk, c) 

Kiusaaminen voi vaikuttaa kiusatun koko elämään ja ei välttämättä uskalla 

liikkua missään (poika, 7lk, a) 

”Fyysisesti/itsetuhoisuus”-vastaukset pitivät sisällään hyvinkin rankkoja yksityiskohtia. Op-

pilailla oli käsityksiä, joiden mukaan kiusaaminen voi tehdä kiusatun itsetuhoiseksi. Kiusattu 

voi oireilla esimerkiksi viiltelemällä itseään. Pitkäaikainen kiusaaminen voi oppilaiden mu-

kaan johtaa itseinhoon ja altistaa jopa itsemurhalle.  
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Kiusattu voi saada traumoja, masentua, koulunkäynti voi heikentyä ja vaka-

vissa tapauksissa joku voi tehdä itsemurhan. (tyttö, 9lk, b) 

Saattaa tulla itsetuhoiseksi. (poika, 8lk, c) 

Siitä voi tulla traumoja ja muita pelkoja. Kiusattu voi mennä sekaisin ja tappaa 

itsensä tai muuten vaan vihata itseään. (tyttö, 6lk, b) 

Se aiheuttaa ikuiset haavat. Kiusattu syrjiintyy omasta tahdostaan. Kiusattu 

viiltele. (poika, 7lk, b) 

Kaukiaisen ja Salmivallin (2009) mukaan kiusaaminen on aina uhka kiusatun hyvinvoinnille 

ja myöhemmälle kehitykselle. Kiusaaminen vahingoittaa kiusatun itsetuntoa ja heikentää 

luottamusta muihin ihmisiin. Lisäksi se huonontaa kiusatun mahdollisuuksia selviytyä haas-

tavista tilanteista. Heidän mukaansa kiusaaminen voi aiheuttaa pelkoa, joka voi ilmetä esi-

merkiksi haluttomuutena lähteä kouluun. Kiusattu voi myös muuttua stressaantuneeksi tai 

ahdistuneeksi. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset myötäilevät näin ollen aikaisempia tu-

loksia. Salmivallin (2010) mukaan masentuneisuus ja huono itsetunto ovat seurausta kiusaa-

misesta sen sijaan, että ne olisivat yksilön ominaisuuksia, jotka altistavat kiusaamiselle (Em., 

s.28–29). Tässäkin tutkimuksessa kyseiset tekijät mainittiin nimenomaan kysyttäessä kiu-

saamisen kiusatulle aiheuttamia vaikutuksia, eikä kysyttäessä tekijöitä, jotka altistavat kiu-

saamiselle. 

Traumat nousivat esille oppilaiden vastauksissa. Myös muissa tutkimuksissa on havaittu, 

että lapsuudessa koettu kiusaaminen altistaa aivan erityisellä tavalla myöhemmällä iällä ko-

ettavalle masennukselle (Ttofi et al., 2011, s.68). Tässä tutkimuksessa saadut vastaukset op-

pilaiden käsityksistä ovat linjassa edellä kuvattujen havaintojen kanssa, sillä oppilaiden kä-

sitysten mukaan kiusaamisella voi olla vakavia, kauaskantoisia vaikutuksia.  
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Kuvio 5. Kiusaamisen vaikutukset kiusattuun 

 

Viimeiseksi tutkimuksessa kysyttiin, pelkäävätkö oppilaat joutuvansa kiusaamisen koh-

teeksi. Vastaukset on esitetty kuviossa 6. Vastaajista 71 % vastasi, ettei pelkää joutuvansa 

kiusaamisen kohteeksi. Ehkä-vastauksia oli 14 % ja kyllä-vastauksia 15 %. Suurin osa op-

pilaista koki, ettei pelkää kiusatuksi joutumista. Kiusatuksi joutuminen ei oppilaiden mukaan 

pelottanut muun muassa siksi, että vastaajilla on ystäviä. Vastaajat ajattelivat ystävien aut-

tavan, mikäli he joutuvat itse uhkaavan tilanteen kohteeksi. Lisäksi kiusaaminen ei pelotta-

nut oppilaita, koska he kokivat ystävien kuuntelevan ja tukevan, mikäli sattuisivat joutumaan 

kiusaamisen kohteeksi. Lisäksi kiusaaminen ei tuntunut pelottavan, koska vastaajat kokivat 

olevansa itsevarmoja, eivätkä he myöskään välittäneet muiden mielipiteistä.  

Osa vastaajista kuitenkin pelkäsi kiusatuksi joutumista tai ei ollut ihan varma kannastaan. 

Kiusaamista pelättiin, koska oppilaat olivat kokeneet kiusaamista myös aiemmin tai olivat 

joutuneet ennenkin kaveriporukan ulkopuolelle. Jotkut pelkäsivät siksi, koska olivat tälläkin 

hetkellä kiusaamisen kohteena. Kiusaamisen muodoista pelättiin etenkin arvostelua ja pahan 

puhumista. Vastauksissa kävi myös ilmi, että riski joutua kiusaamisen kohteeksi kasvaa, mi-

käli oppilas ei pysy herkeämättä muodin mukana. Nämä vastaukset ovat linjassa aiempien 

vastauksien kanssa, koska oppilaat nimesivät aiemmin ystävien puutteen ja erilaisuuden al-

tistavan kiusaamiselle 
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Kuvio 6. Kiusaamisen pelko 

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kahteen päätutkimuskysymykseen, jotka kumpi-

kin pitivät sisällään alatutkimuskysymyksiä. Aineiston analyysin myötä näihin tutkimustu-

loksiin saatiin runsaasti monipuolisia vastauksia kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetel-

mien tukiessa toisiaan syventäen toinen toistaan. Näiden eri menetelmien käyttämisen hyvät 

puolet tulevat esiin siinä, jos ajattelee tutkimuksen tuloksia siten, että toisen menetelmän 

avulla saadut tulokset puuttuisivat. Kvalitatiivisin menetelmin saatuja tuloksia on määrälli-

sesti enemmän, mutta ilman kvantitatiivisia tuloksia kvalitatiivisista tuloksista puuttuisi ek-

saktit tiedot kiusaamisen määrästä. Kvantitatiiviset tiedot antavat arvokasta tietoa osoittaen, 

että kiusaaminen on edelleen vahvasti läsnä koulussa.  
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7 POHDINTA 

Kiusaaminen voidaan mieltää täysin läpikäydyksi aiheeksi. Valitettavasti tämä moneen ker-

taan koluttu aihe ei kuitenkaan näytä menevän pois muodista: kiusaaminen on hyvin totta 

niille lapsille, joiden elämää ja kouluarkea kiusaaminen varjostaa päivittäin, pahimmillaan 

vuodesta toiseen. Vaikka kiusaaminen saataisiinkin loppumaan, voivat kiusaamisen vaiku-

tukset seurata ihmistä pitkälle aikuisuuteen vaipuen välillä unholaan, noustakseen jälleen 

esiin mitä yllättävimmissä tilanteissa. Lapsuudessa koettu kiusaaminen voi määritellä, mil-

lainen käsitys ihmiselle muodostuu itsestään ja minkälaisiksi ihminen kokee omat mahdol-

lisuutensa toimia erilaisissa arkisissa tilanteissa. Ulkopuolisen on haastavaa ymmärtää, 

kuinka kauaskantoisia ja vakavia vaikutuksia kiusaamisella voikaan olla. 

Voidaan sanoa, että yhteiskunta kansalaisineen on muuttunut vuosisatojen myötä sivisty-

neemmäksi. Monet asiat ovat menneet eteenpäin ja ihmisten elämään on saatu kaivattuja 

muutoksia. Kiusaaminen tuntuu ottaneen pysyvän paikkansa osana kulttuuriamme. Perintei-

set kiusaamisen muodot, kuten nimitteleminen, lyöminen ja ryhmän ulkopuolelle jättäminen, 

ovat saaneet rinnalleen tietotekniikan mahdollistamat uudet kiusaamistavat. Tietotekniikan 

avulla kiusaaminen ei myöskään rajaudu pelkästään tiettyyn aikaan ja paikkaan, vaan kiu-

saamista on mahdollista toteuttaa missä ja milloin vain. Ylipäänsä kiusaamisen muotoja on 

laaja skaala, jolloin kiusaajat voivat valikoida sopivan kiusaamistavan tilannekohtaisesti. 

Esimerkiksi hiljaiseen kiusaamiseen puuttuminen on hyvin haastavaa, koska se voidaan naa-

mioida sellaiseksi, ettei ulkopuolinen miellä toimintaa tavallisesta poikkeavaksi. Jotta kiu-

saamiseen voitaisiin puutua tehokkaasti, tulee lapsia ympäröivien aikuisten tuntea mahdol-

lisimman laajasti kiusaamismuotojen kirjo. 

Netti tarjoaa uudenlaisen näyttämön kiusaamiselle. Netin syövereissä on mahdollista toteut-

taa perinteisiä kiusaamistapoja aivan uudella tavalla. Esimerkiksi ryhmän ulkopuolelle jät-

täminen onnistuu netissä helposti ja toisen kuvien huomiotta jättäminen voi kirpaista aivan 

yhtä paljon kuin suora haukkuminenkin. Vaikka netin käyttö onkin levinnyt myös vanhem-

man ikäpolven aktiiviseen käyttöön, eivät kaikki opettajat ja vanhemmat ole aktiivisia sosi-

aalisessa mediassa tai sinut tietotekniikan kanssa. Toimiessani nuorisotyönohjaajana viime 

vuonna huomasin, etten itsekään pysynyt mukana siinä, mikä sovellus oli milloinkin nuorten 

suosiossa. Facebook- ja Instagram-sovellukset tuntuvat olevan menneen talven lumia Snap-

chat-sovelluksen rinnalla. Voi olla, että viimeksi mainittukin on jo historiaa. Nuorten valvo-

minen netissä on siis hyvin haastavaa. 
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Tutkimuksen teoriaosassa käytiin läpi kolme erilaista tapaa ennaltaehkäistä kiusaamista. 

Tunnekasvatus pääsi tarkastelun kohteeksi, koska ajattelen kiusaamisen johtuvan usein ym-

märtämättömyydestä. Kiusattu tuskin kykenee kaikissa tapauksissa asettumaan kiusatun ase-

maan eikä tätä voidakaan aina vaatia lapselta. Toivon, että tunnekasvatuksen avulla kiusaa-

jien ja sivustaseuraajien on helpompi astua kiusatun saappaisiin. Vaakamalli puolestaan piti 

sisällään paljon positiivisia piirteitä ja luonteeltaan se oli KiVa Koulua epävirallisempi, sillä 

se sulautui osaksi kouluarkea vaikuttaen kiusaamiseen hienovaraisesti, mutta tehokkaasti. 

KiVa Koulu-hanke on eittämättä vaikuttanut myönteisesti Suomen koulujen kiusaamistilan-

teeseen. On kuitenkin olennaista muistaa, ettei KiVa Koulu -status materiaaleineen riitä en-

naltaehkäisemään tai poistamaan kiusaamista. Mikään ohjelma tai hanke ei itsessään tule 

poistamaan kiusaamista, vaan taustalle tarvitaan aina motivoituneita, yhteen hiileen puhal-

tavia aikuisia, jotka toimivat apuvälineiden avulla lasten parhaaksi. Erilaisten kiusaamisen 

vastaisten ohjelmien on todettu sisältävän verrattain korkean hyötysuhteen: ohjelmien vaa-

timat kustannukset tulevat halvemmiksi kuin kiusaamisesta seuraavien negatiivisten vaiku-

tusten aiheuttamien henkisten ja fyysisten vahinkojen korjaaminen (Ttofi et al., 2011, s.68). 

Vaikka kiusaamista on tutkittu runsaasti, ei sitä ole saatu poistettua arjestamme. Ongelma 

on siis havaittu hyvinkin tarkasti, mutta puuttumisen keinot vaikuttavat olevan riittämättö-

miä tai sopimattomia. Aiheen tiimoilta tarvitaan siis edelleen tutkimuksia, joiden avulla tieto 

kiusaamisen moninaisuudesta ja tarkoituksenmukaisista puuttumisen keinoista leviää. Toi-

saalta herää myös kysymys siitä, onko kyse tiedon puutteesta vai jostain muusta. Kouluar-

jessa kiire ja resurssipula voivat heikentää kiusaamiseen puuttumista. Opettajat varmasti 

puuttuvat räikeisiin kiusaamistapauksiin, mutta olisi myös tärkeää havainnoida esimerkiksi 

luokan sisällä tapahtuvaa hienovaraista kommunikaatiota, joka voi kätkeä sisälleen kiusaa-

misista. Ajoissa tapahtunut puuttuminen on helpompaa kuin pahasti eskaloituneen tilanteen 

korjaaminen. 

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut opettavainen prosessi. Olen oppinut paljon tutki-

muksen tekemisestä käytännössä, mutta myös tieteellisen tekstin laatimisesta. Tutkimuksen 

empiirisen osion toteuttamisen kanssa suurimmaksi ongelmaksi osoittautui malttamatto-

muus: ryntäsin tutkimuksen kimppuun heiveröisillä taustatiedoilla. Erityisesti kvantitatiivi-

sen analyysin toteuttamisen luulin olevan helpompaa, mutta kantapään kautta analyysissä 

käytetty ohjelma tuli tutuksi. Erityisen ylpeä olen siitä, että olen kyennyt viemään tämän 

prosessin loppuun suunnitellussa aikataulussa. Graduprosessin alkaessa tarjoutui mahdolli-

suus kokeilla siipiä työelämässä ja pohdin, saanko hoidettua sekä työt että gradun valmiiksi. 
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Olen onnellinen saatuani tutustua työelämään turvallisessa ympäristössä, joka ei ole antanut 

kuitenkaan uppoutua työelämään gradun kustannuksella. Koen jakaneeni huomioni näiden 

kahden asian välillä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

7.1 Pohdintaa tutkimuksen tuloksista 

Tässä tutkimuksessa jätettiin analysoimatta suuri osa kyselylomakkeen avulla saaduista mo-

nivalintakysymyksistä. Tästä huolimatta valikoidusta aineistosta saatiin runsaasti tuloksia. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys käsitteli kiusaamisen määrää ja muotoja sekä sitä, vaikutta-

vatko oppilaiden sukupuoli, luokka-aste ja koulumenestys kiusatuksi joutumiseen. Tutki-

muksessa ilmeni, että 45 % tutkimusjoukosta koki kiusaamista harvoin, silloin tällöin, usein 

tai jatkuvasti. Kiusaamista siis ilmeni koulussa runsaasti, joskin jatkuvaa kiusaamista esiin-

tyi vähän. Kuitenkin tämä tulos osoittaa, että kiusaamista ei ole saatu kitkettyä kyseisestä 

koulusta, vaan sitä kokevat lähes puolet tutkimusjoukosta jossain määrin. 

Sukupuoli, luokka-aste ja koulumenestys eivät selittäneet kiusaamista, joskin yksittäiset kiu-

saamisen muodot olivat heikossa tilastollisessa yhteydessä sukupuolen kanssa. Tutkimuk-

sessa haluttiin myös selvittää, millä tavalla kiusaamista toteutetaan koulussa. Tutkimusten 

mukaan kiusaamisenmuotoja on olemassa runsaasti. Myös tässä tutkimuksessa ilmeni, että 

koulussa koetaan monenlaisia kiusaamisen muotoja. Eniten koettiin nimittelemistä ja ilkeää 

arvostelua, tönimistä ja kamppaamista sekä uhkailemista, häirintää ja painostamista. Edus-

tettuna olivat siis niin henkiset kuin fyysisetkin kiusaamisen muodot. Myös hiljaista kiusaa-

mista, kuten syrjimistä ja eristämistä, esiintyi paljon. 

Tutkimustuloksille haluttiin saada varmistusta analysoimalla, kuinka usein oppilaat näkevät 

erilaisia kiusaamisen muotoja. Vertailu kiusaamisen muotojen kokemisen ja näkemisen vä-

lillä on esitetty liitteessä 3. Tuloksista voidaan havaita, että useita kiusaamisen muotoja näh-

dään enemmän kuin koetaan. Herääkin kysymys siitä, olisiko kiusaamisen määristä saatu 

nykyistä huonompia tuloksia, mikäli sattumanvaraisesti valikoitu tutkimusjoukko olisi koos-

tunut eri henkilöistä. Keitä siis ovat nämä oppilaat, joiden kiusaamista vastaajat kertovat 

nähneensä? Onko kyse alakoululaisten välisestä kiusaamisesta, joka ilmenisi tutkittaessa ala-

koululaisia vanhempien oppilaiden sijaan? 
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Toisen tutkimuskysymyksen myötä haluttiin saada selville oppilaiden käsityksiä siitä, mil-

lainen oppilas joutuu kiusaamisen kohteeksi. Aineistosta nousi esille hyvin kirjavia, moni-

puolisia vastauksia. Oppilaiden käsitysten mukaan erilaisuus oli kiusaamiselle voimakkaasti 

altistava tekijä. Nuorten maailma on raaka eikä yksilöllisyydelle ole tilaa. Oppilaat joutu-

nevatkin kamppailemaan omien mielipiteiden ja mieltymysten sekä ryhmän asettamien nor-

mien välillä. Oppilaiden käsityksistä kävi ilmi, ettei erilainen oppilas kuulu ryhmän suosi-

tuimpaan kastiin, vaan erilaiset oppilaat voivat kokea kiusaamista ja syrjimistä. Täytyy toi-

voa, että tällaiset asenteet ja yhteen muottiin sulloutuminen vähenisivät antaen nuorten olla 

rauhassa sellaisia kuin haluavat olla. Toisaalta oppilaiden käsitysten mukaan kuka tahansa 

voi joutua kiusaamisen kohteeksi. Tämä tukee myös ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

saatuja vastauksia, joiden mukaan ainakaan sukupuoli, luokka-aste tai koulumenestys eivät 

selitä kiusaamista. Tämän tutkimuksen mukaan mikään asia ei suojaa oppilasta kiusaami-

selta, vaan kiusatuksi voi joutua kuka vain, joka ei miellytä kiusaajaa. 

Kiusaamisen vaikutuksista oltiin hyvinkin tietoisia. Esiin nousi mielenkiintoisia vastauksia, 

jotka olivat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Kiusaamisen vaikutuksista nousivat 

esiin henkiset vaikutukset, itsetuntoon liittyvät vaikutukset, pelko, masennus ja traumat. Op-

pilaiden käsitysten mukaan kiusaamisen vaikutukset kiusattuun ovat voimakkaita ja luon-

teeltaan vakavia. Kiusaaminen vaikuttaa kiusaajaan monella tavalla ja oppilaiden vastauk-

sissa nousikin esiin useita vaikutuksia sen sijaan, että oppilaat olisivat vastanneet vain yhden 

vaikutuksen. 

Viimeinen tutkimuskysymys käsitteli kiusatuksi joutumisen pelkoa. Vastanneista 71 % il-

moitti, ettei pelkää kiusatuksi joutumista. Kuitenkin myöntävän tai osittain myöntävän vas-

tauksen antoi 29 %. Suurin osa oppilaista ei pelännyt kiusatuksi joutumista, mutta kuitenkin 

joukkoon mahtui useita kiusaamista pelkääviä oppilaita. Oppilaat kokivat ja todistivat kiu-

saamista suhteellisen usein, mutta silti esimerkiksi kaverisuhteet edesauttoivat sitä, etteivät 

oppilaat kokeneet pelkoa kiusaamista kohtaan. 

Tutkimuksesta saatiin tuloksia, jotka ovat linjassa aikaisempien tutkimuksien kanssa. Tähän 

saattaa vaikuttaa se, että kiusaamisesta on puhuttu oppilaille koulussa jo aiemmin, jolloin he 

joko tiedostaen tai tiedostamatta pyrkivät antamaan tietynlaisia vastauksia. Toisaalta tutki-

mustulokseen voi osaltaan vaikuttaa myös tutkijan oma tutustuminen tutkimuksen kenttään, 

joka saattaa vaikuttaa siten, että tutkija nostaa tutkimusaineistosta esille itselleen kaikkein 
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tutuimmat asiat. Tällöin tiedostamattakin aikaisemmasta käsityksestä poikkeavat vastaukset 

voivat jäädä vähemmälle huomiolle. 

Vaikka kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusperinteen yhdistäminen asettikin haasteita, 

koen niiden täydentäneen toisiaan sopivalla tavalla. Kvalitatiivisesta aineistosta saatiin irti 

tietoa, joka tuki kvantitatiivista aineistoa. Esimerkiksi kvantitatiivisesta osiosta ei löydetty 

vahvaa tilastollista yhteyttä oppilaan ominaisuuksien ja kiusatuksi joutumisen kanssa. Kva-

litatiivisessa osiossa puolestaan kävi ilmi, ettei mikään yksittäinen tekijä varsinaisesti selit-

tänyt sitä, miksi joku henkilö joutuu kiusaamisen kohteeksi. Edellä kuvatussa tilanteessa 

kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen osio siis tukivat ja täydensivät toisiaan. 

Samankaltainen kyselylomaketutkimus on toteutettu kyseisessä koulussa muun muassa 

vuonna 2006. Verratessa tämän tutkimuksen tuloksia aikaisemmin tehtyyn voidaan todeta, 

ettei kiusaamisen määrä juurikaan ole vähentynyt. Näiden kymmenen vuoden aikana kysei-

nen koulu on liittynyt KiVa Koulu -ohjelmaan. KiVa Koulu -ohjelma tuo mukanaan kiusaa-

misesta keskustelua ja aiheen puimista toivottavasti aktiivisesti. Mielessäni herääkin kysy-

mys siitä, voiko kiusaamisen ympärillä vilkastunut keskustelu rumentaa tilastoja? Kun kiu-

saamiskeskustelu käy aktiivisena, voivat oppilaat alkaa tulkita tilanteita kriittisemmin, jol-

loin pienetkin ristiriitatilanteet voivat näyttäytyä kiusaamisena. Tarkoitukseni ei ole vähä-

tellä tutkimustuloksia eikä etenkään kiusaamista, mutta tällaisen asian vaikutus tuloksiin on 

hyvä nostaa esille.  

Tutkimukseen vastanneista suhteellisen harva oli kokenut kiusaamista. Toisaalta taas kiu-

saamista oli nähnyt paljon useampi kuin sitä oli kokenut. Vaikka kiusaamisen määrä kuinka 

olisi kohtuullisissa mittasuhteissa, haluan korostaa sitä, ettei yksikään kiusaamistapaus ole 

toivottava eikä sitä pitäisi katsoa läpi sormien. Kiusaamiseen tulisi reagoida myös yhteis-

kunnallisella tasolla voimakkaasti, koska kiusaamisen mahdolliset seuraukset tulevat paljon 

kalliimmaksi kuin ennaltaehkäisyyn satsaaminen.  

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että oppilaiden käsitykset kiusaamisen vaikutuksista kiusat-

tuun olivat realistiset. Oppilaat tuntuivat käsittävän, millaisia seurauksia kiusaamisella on. 

Myös aiempien tutkimusten perusteella oppilailla on tuntunut olevan käsitys kiusaamisen 

vaikutuksista. Mielestäni vastaukset siihen, minkälainen oppilas joutuu kiusaamisen koh-

teeksi, olivat mielenkiintoisia. Ennakko-oletukseni oli, ettei esimerkiksi silmälasien käyttä-

minen altistaisi kiusaamiselle. Kuitenkin silmälasit mainittiin useamman kerran vastauk-
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sissa. Lisäksi vammaisuus ja jokin sairaus mainittiin kiusaamiselle altistavien tekijöiden jou-

kossa. Ajatuksissani toivoin, että edellä kuvatun kaltainen erilaisuus, joka on oppilaan 

omasta tahdosta riippumatonta, ei olisi nuorten keskuudessa tuomittavaa. Valitettavasti 

nämä asiat kuitenkin nousivat esiin. Itsetunto mainittiin huomattavan usein kysyttäessä kiu-

saamisen vaikutuksia kiusattuun. Tästä heräsi ajatus siitä, vastasivatko oppilaat sittenkin ns. 

oppikirjavastauksia. Sinänsä opittujen asioiden vaikutus ihmisen käsityksiin on luonnollista, 

mutta pohdin sitä, ymmärsivätkö oppilaat omia vastauksiaan? Ymmärtävätkö he sitä, mitä 

esimerkiksi itsetunnon huonontuminen todellisuudessa tarkoittaa? Toisaalta vastauksissa 

kävi ilmi, että itsetunnon huononemiseen liittyviä asioita oli mainittu erikseenkin, joten us-

kon, että suurin osa vastaajista käytti itsetunto-käsitettä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Tämän tutkimuksen tulokset antavat kuvan siitä, millainen tilanne yksittäisessä koulussa on 

kiusaamisen suhteen. Koen kuitenkin näiden tulosten antavan osviittaa myös muiden koulu-

jen tilanteesta. Tätä käsitystä tukee myös se, että saadut tulokset olivat linjassa aikaisempien 

tutkimusten kanssa. Erityisesti oppilaiden käsitykset kiusaamisen vaikutuksista sekä siitä, 

millainen oppilas joutuu kiusaamisen kohteeksi, antavat kaikille lasten kanssa toimiville ai-

kuisille arvokasta tietoa nuorten maailmasta ja sen armottomuudesta. Oppilaiden kanssa olisi 

hyvä keskustella kiusaamisen vaikutuksista. Oppilaiden tietoisuuteen tulisi saada kiusaami-

sen vaikutuksia aina lievimmistä kaikkein vakavimpiin vaikutuksiin. Tämä voisi osaltaan 

ennaltaehkäistä kiusaamista. Oppilaiden kanssa olisi tarkoituksenmukaista keskustella myös 

vallitsevista normeista. Oppilaiden keskuudessa vallitsevien normien mukaan tietynlainen 

ulkonäkö tai luonteenpiirre ei ole hyväksyttävä. Kuka määrittelee normit? Ovatko normit 

järkeviä? Oppilaiden olisi hyvä kyseenalaistaa, voiko esimerkiksi ihmisen omasta tahdosta 

riippumaton vamma, ulkonäkö tai syntymässä saatu luonteenpiirre oikeuttaa kiusaamisen. 

Tällaisten ajatusten herättäminen oppilaissa olisi varmasti tervetullutta. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja jatkotutkimusehdotuksia 

Tieteelliselle tutkimukselle voidaan asettaa vaatimuksia. Varto (2005) määrittelee Laadulli-

sen tutkimuksen metodologia- teoksessaan tieteellisen tutkimuksen edellyttävän koulutusta, 

jonka myötä tutkija tutustuu oman tieteensä perinteeseen, tutkimustapoihin, tutkimuksen 

metodologiaan ja tieteelliseen raportointiin. Tieteellinen tutkimus edellyttää selvityksiä läh-

tökohdista, millä varmistetaan se, että tutkimus pureutuu juuri siihen kohteeseen, johon on 
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tarkoituskin pureutua. Lisäksi olennaista on valita tilanteeseen sopivat tutkimustavat. Tutki-

muksen edellytyksenä on tutkijan kyky arvioida omaa tutkimustyötään ja tuoda esille kaikki 

tutkimusta koskevat asiat sillä tavalla, että kuka tahansa voi arvioida tutkimuksen tuloksia. 

(Em. s.9.) 

Tutkimus toteutettiin nimettömänä. Tutkittavista kävi ilmi vain sukupuoli, luokka-aste ja 

edellisen todistuksen keskiarvo. Tutkimustilanteen lopuksi saadut kyselylomakkeet sekoi-

tettiin yhden tai kahden tutkittavan läsnä ollessa. Tällä osoitettiin se, ettei tutkija pystynyt 

yhdistämään yksittäistä lomaketta yksittäiseen henkilöön sen perusteella, palauttiko hän lo-

makkeen esimerkiksi ensimmäisenä tai viimeisenä. Kun aineisto oli kerätty, kyselylomak-

keet lajiteltiin luokka-asteiden mukaan, minkä jälkeen lomakkeet vielä sekoitettiin luokka-

asteiden sisällä. Tällä varmistettiin se, ettei tutkija pystynyt saamaan selville edes sitä, millä 

rinnakkaisluokalla kukakin tutkittava oli. Lisäksi tutkittavien mahdollisuus kieltää vastaus-

tensa tutkimuskäytön varmisti sen, etteivät toiset tutkittavat tiedä, kenen vastauksia tutki-

muksessa käytettiin. 

Kyselylomakkeen heikkous verrattuna henkilökohtaiseen haastatteluun on mielestäni siinä, 

ettei tutkijalla ole mahdollisuutta esittää jatkokysymyksiä. Pyrinkin eliminoimaan tulevat 

ongelmat ja väärinkäsitykset sillä, että kävin kyselylomakkeen kysymykset läpi tutkittavien 

kanssa perusteellisesti. Korostin haluavani kuulla juuri heidän käsityksiään kyseisestä ai-

heesta, en oppikirjavastauksia. Luonnollisesti oppilaiden aikaisemmin hankkima tietotaito 

aiheeseen liittyen varmasti näkyi heidän vastauksissaan, mutta käsitykset muodostuvatkin 

henkilön aikaisemmin hankkiman tiedon perusteella. Tutkimustilanteessa painotin myös 

sitä, että oppilaiden tulisi vastata kysymyksiin ajatellen nykyistä kouluaan, ei edellisissä kou-

luissa tapahtuneita tilanteita. Tällä pyrittiin varmistamaan se, että vastaukset koskivat juuri 

sitä koulua, jossa tutkimus toteutettiin. Kun tutkimusaineisto kerätään tavalla, jossa tutkija 

ei pääse henkilökohtaisesti keskustelemaan tutkimushenkilön antamista vastauksista, on vir-

hetulkintojen mahdollisuus olemassa. Tutkimuksen analyysivaiheessa pyrin tulkitsemaan 

epäselvät vastaukset parhaan osaamiseni mukaan. 

Tässä tutkimuksessa käytettyä kyselylomaketta ei testattu tämän tutkimuksen kohdalla erik-

seen. Kyselylomaketta on kuitenkin käytetty aikaisemmin samassa koulussa toteutettujen 

tutkimusten yhteydessä ja sen on koettu vastaavan tarkoitusta. Tein pieniä muutoksia kyse-

lylomakkeeseen, esimerkiksi lajittelin ja otsikoin kysymykset taustatekijöihin sekä sinä kiu-

sattuna-, sinä kiusaajana- ja sinä sivustaseuraajana -otsikoihin. Lisäksi lisäsin lomakkeeseen 
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viimeiseksi kysymykseksi ”Pelkäätkö kiusatuksi joutumista?”. Tällä kysymyksellä halusin 

kartoittaa, kokevatko oppilaat kiusaamisen todennäköiseksi omalla kohdallaan. Jälkeenpäin 

ajatellen kyselylomakkeen testaaminen pienen koejoukon avulla henkilökohtaisesti olisi ol-

lut järkevää siksi, että erinäiset ongelmat olisivat käyneet ilmi jo ennen varsinaisen tutki-

muksen toteutusta. Koen tämän vaikeuttaneen hieman omaa työtäni, mutten usko tutkimus-

ten tuloksen tai luotettavuuden kärsineen johtuen menettelystäni. 

Tutkimuksen tulokset olivat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Lisäksi tutkimusai-

neiston kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta osioista saadut vastaukset tukivat toisiaan. Tut-

kimuksen myötä ei siis varsinaisesti saatu uutta tietoa tutkimuksen kentälle, mutta toisaalta 

tulosten yhteneväisyys aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa osoittanee, että tutkimuk-

sen myötä on saatu realistisia tuloksia, joita voidaan pitää tosina. Tutkimusraportti on pyritty 

tekemään helppolukuiseksi. Aluksi esitellään laajasti keskeisiä käsitteitä sekä viitekehystä, 

johon tämä tutkimus tieteen kentällä asettuu. Tutkimuksen tarkoitus on selvitetty seikkape-

räisesti ja valittuja menetelmiä on pyritty avaamaan. Tutkimuksen kulku ja aineiston ana-

lyysi on selostettu totuudenmukaisesti esiintyneitä heikkouksia peittelemättä. Tutkimustu-

lokset on esitetty selkeästi pyrkien siihen, että lukija saisi aineistosta irti mielestäni olennai-

simmat yksityiskohdat. 

Tutkimuksen aineistonkeruuseen käytetyllä kyselylomakkeella saatiin runsaasti dataa, joka 

jätettiin tässä tutkimuksessa analysoimatta. Myöhemmässä vaiheessa olisi mahdollista ana-

lysoida loputkin aineistosta, mikäli tutkimukseen ottaisi erilaisen lähestymistavan. Esimer-

kiksi tutkittaessa kouluviihtyvyyttä tai kouluympäristöä voitaisiin hyötyä kiusaamisen paik-

kaan liittyvästä aineistosta. Vaikka tässä tutkimuksessa kiusaaja jätetäänkin vähemmälle 

huomiolle, en kuitenkaan väheksy enkä koe kirjallisuudenkaan väheksyvän sitä tosiasiaa, 

että myös kiusaaja kaipaa osakseen apua ja tukea. Olisikin mielenkiintoista tutkia, millaisia 

vaikutuksia kiusaaminen aiheuttaa kiusaajalle, ja altistavatko jotkin tekijät sille, että lapsi 

alkaa kiusata. Oppilaat ovat tietoisia kiusaamisen vakavimmistakin vaikutuksista, mutta sil-

tikään kiusaaminen ei tunnu loppuvan kokonaan. Tässä tutkimuksessa ei kartoitettu erikseen 

sitä, ymmärtävätkö nimenomaan kiusaajat kiusaamisen vaikutuksia. Tulevaisuudessa olisi 

mahdollista toteuttaa tutkimus, jossa tutkittaisiin eksaktisti kiusaajien käsityksiä oman toi-

mintansa vaikutuksista. Onko kyse tietämättömyydestä, vai välinpitämättömyydestä? 

Erilaisuus nousi voimakkaasti esille tutkimuksen tuloksissa. Jatkossa olisi mielenkiintoista 

perehtyä nimenomaan oppilaiden kokemaan erilaisuuteen ja siihen, kuka määrittelee sen, 
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millainen oppilas on erilainen. Normaalin määritelmä voi mahdollisesti olla koulun suosi-

tuimpien oppilaiden määrittelemä, tai määritelmä voi tulla esimerkiksi mediasta. 

Tämän tutkimuksen tekeminen on auttanut itseäni reagoimaan kiusaamistilanteisiin, joita 

olen työssäni kohdannut. Tutkimuksen myötä tunnen kiusaamisen entistä paremmin. Kiu-

saamisen vaikutusten ymmärtäminen on pienentänyt kynnystä puuttua pieniinkin epäkoh-

tiin, joita esimerkiksi koulun käytävillä havaitsen oppilaiden käytöksessä. Lisäksi olen pyr-

kinyt keskustelemaan oppilaiden kanssa siitä, miten toisia tulisi kohdella ja millainen käyt-

täytyminen tuntuu mukavalta ja mikä ei. Uskon, että yhdenkin oppilaan ajatusmaailman 

avartaminen on tärkeää ja siihen kannattaa panostaa, koska se voi parhaimmillaan ennalta-

ehkäistä kiusaamista.  
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LIITTEET 

Liite 1 

 

 Koko näyte Tytöt Pojat 6lk 7lk 8lk 9lk ka. 

alle 7.0 

ka. 

7.01-8.5 

ka. 

yli 8.50 

N % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Kiusaamisen määrä 

yleensä 

          

ei ole kiusattu 82 55,

0 

45 52,

3 

37 58,

7 

12 36,

4 

24 61,

5 

19 50,

0 

26 68,

4 

4 44,

4 

45 54,

9 

32 56,1 

harvoin 46 30,

9 

30 34,

8 

16 25,

4 

15 45,

5 

8 20,

5 

13 34,

2 

10 26,

3 

3 33,

3 

24 29,

3 

19 33,3 

silloin tällöin 14 9,4 8 9,3 6 9,5 4 12,

1 

5 12,

8 

4 10,

5 

1 2,6 1 11,

1 

10 12,

2 

3 5,3 

usein 5 3,4 2 2,3 3 4,8 1 3,0 2 5,1 1 2,6 1 2,6 0 0,0 3 3,7 2 3,5 

jatkuvasti 

 

2 1,3 1 1,2 1 1,6 1 3,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 1 11,

1 

0 0,0 1 1,8 

Syrjiminen, 

eristäminen 

                   

ei ole syrjitty, 

eristetty 

98 65,

8 

51 59,

3 

47 74,

6 

19 57,

6 

28 71,

8 

23 60,

5 

27 71,

1 

7 77,

8 

50 61,

0 

40 70,2 

harvoin 28 18,

8 

15 17,

4 

13 20,

6 

8 24,

2 

6 15,

4 

7 18,

4 

7 18,

4 

0 0,0 18 22,

0 

10 17,5 

silloin tällöin 12 8,1 11 12,

8 

1 1,6 1 3,0 4 10,

3 

3 7,9 4 10,

5 

1 11,

1 

9 11,

0 

2 3,5 

usein 10 6,7 8 9,3 2 3,2 5 15,

2 

1 2,6 4 10,

5 

0 0,0 1 11,

1 

4 4,9 5 8,8 

jatkuvasti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ei vastausta 1 0,7 1 1,2 0 0 0 0,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 0 0,0 1 1,2 0 0,0 

Nimitteleminen, 

ilkeä arvostelu 

                   

ei ole nimitelty, 

arvosteltu ilkeästi 

82 55,

0 

49 57,

0 

33 52,

4 

16 48,

5 

26 66,

7 

18 47,

4 

21 55,

3 

4 44,

4 

43 52,

4 

34 59,6 

harvoin 35 23,

5 

21 24,

4 

14 22,

2 

11 33,

3 

6 15,

4 

7 18,

4 

11 28,

9 

2 22,

2 

19 23,

2 

14 24,6 

silloin tällöin 21 14,

1 

10 11,

6 

11 17,

5 

3 9,1 5 12,

8 

9 23,

7 

4 10,

5 

1 11,

1 

16 19,

5 

4 7,0 

usein 9 6,0 5 5,8 4 6,3 2 6,1 2 5,1 4 10,

5 

1 2,6 2 22,

2 

2 2,4 5 8,8 

jatkuvasti 2 1,3 1 1,2 1 1,6 1 3,0 0 0,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 2 2,4 0 0,0 

ei vastausta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Töniminen,  

kamppaaminen 

                   

ei ole tönitty, kam-

pattu 

111 74,

5 

70 81,

4 

41 65,

1 

20 60,

6 

29 74,

4 

27 71,

1 

34 89,

5 

6 66,

7 

57 69,

5 

47 82,5 

harvoin 29 19,

5 

12 14,

0 

17 27,

0 

9 27,

3 

7 17,

9 

9 23,

7 

4 10,

5 

2 22,

2 

20 24,

4 

7 12,3 

silloin tällöin 4 2,7 2 2,3 2 3,2 2 6,1 2 5,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,4 2 3,5 

usein 1 0,7 0 0,0 1 1,6 1 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,

1 

0 0,0 0 0,0 

jatkuvasti 2 1,3 0 0,0 2 3,2 1 3,0 1 2,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 1 1,8 

ei vastausta 2 1,3 2 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,3 0 0,0 0 0,0 2 2,4 0 0,0 



 

 

 

                     

Uhkaileminen, 

häirintä, 

painostaminen 

                   

ei ole uhkaitu, häi-

ritty, painostettu 

110 73,

8 

65 75,

6 

45 71,

4 

25 75,

8 

33 84,

6 

21 55,

3 

30 78,

9 

6 66,

7 

59 72,

0 

44 77,2 

harvoin 29 19,

5 

17 19,

8 

12 19,

0 

6 18,

2 

3 7,7 13 34,

2 

7 18,

4 

2 22,

2 

16 19,

5 

11 19,3 

silloin tällöin 5 3,4 2 2,3 3 4,8 0 0,0 2 5,1 2 5,3 1 2,6 0 0,0 3 3,7 2 3,5 

usein 1 0,7 0 0,0 1 1,6 0 0,0 1 2,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 0 0,0 

jatkuvasti 2 1,3 0 0,0 2 3,2 2 6,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,

1 

1 1,2 0 0,0 

ei vastausta 2 1,3 1 1,2 0 0 0 0,0 0 0,0 2 5,3 0 0,0 0 0,0 2 2,4 0 0,0 

Omaisuuden  

vahingoittaminen 

                   

ei ole vahingoitettu 

omaisuutta 

126 84,

6 

74 86,

0 

52 82,

5 

23 69,

7 

32 82,

1 

35 92,

1 

35 92,

1 

6 66,

7 

71 86,

6 

48 84,2 

harvoin 19 12,

8 

11 12,

8 

8 12,

7 

9 27,

3 

6 15,

4 

2 5,3 2 5,3 3 33,

3 

9 11,

0 

7 12,3 

silloin tällöin 1 0,7 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 0 0,0 1 1,8 

usein 2 1,3 0 0,0 2 3,2 1 3,0 1 2,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 1 1,8 

jatkuvasti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ei vastausta 1 0,7 1 1,2 0 0, 0 0,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 0 0,0 1 1,2 0 0,0 

Kiristäminen                    

ei ole kiristetty 131 87,

9 

73 84,

9 

58 92,

1 

29 87,

9 

36 92,

3 

31 81,

6 

34 89,

5 

6 66,

7 

72 87,

8 

52 91,2 

harvoin 11 7,4 7 8,1 4 6,3 3 9,1 3 7,7 1 2,6 4 10,

5 

2 22,

2 

6 7,3 3 5,3 

silloin tällöin 4 2,7 3 3,5 1 1,6 1 3,0 0 0,0 3 7,9 0 0,0 1 11,

1 

1 1,2 2 3,5 

usein 1 0,7 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 0 0,0 1 1,2 0 0,0 

jatkuvasti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ei vastausta 2 1,3 2 2,3 0 0 0 0,0 0 0,0 2 2,6 0 0,0 0 0,0 2 2,4 0 0,0 

Varastelu           

ei ole varasteltu 129 86,

6 

79 91,

9 

50 79,

4 

26 78,

8 

33 84,

6 

33 86,

8 

36 94,

7 

8 88,

9 

69 84,

1 

51 89,5 

harvoin 15 10,

1 

5 5,8 10 15,

9 

6 18,

2 

4 10,

3 

3 7,9 2 5,3 0 0,0 10 12,

2 

5 8,8 

silloin tällöin 2 1,3 0 0,0 2 3,2 0 0,0 2 5,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 1 1,8 

usein 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

jatkuvasti 1 0,7 0 0,0 1 1,6 1 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,

1 

0 0,0 0 0,0 

ei vastausta 2 1,3 2 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,3 0 0,0 0 0,0 2 2,4 0 0,0 

Potkiminen, 

hakkaaminen 

                   

ei ole potkittu, 

hakattu 

129 86,

6 

78 90,

7 

51 81,

0 

28 84,

8 

33 84,

6 

32 84,

2 

35 92,

1 

7 77,

8 

69 84,

1 

52 91,2 

harvoin 12 8,1 4 4,7 8 12,

7 

2 6,1 4 10,

3 

3 7,9 3 7,9 1 11,

1 

9 11,

0 

2 3,5 

silloin tällöin 3 2,0 2 2,3 1 1,6 1 3,0 1 2,6 1 2,6 0 0,0 0 0,0 1 1,2 2 3,5 

usein 1 0,7 0 0,0 1 1,6 0 0,0 1 2,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,8 

jatkuvasti 2 1,3 0 0,0 2 3,2 2 6,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,

1 

1 1,2 0 0,0 

ei vastausta 2 1,3 1 1,2 0 0 0 0,0 0 0,0 2 5,3 0 0,0 0 0,0 2 2,4 0 0,0 



 

 

 

Uittaminen,  

kasteleminen 

                   

ei ole uitettu, kasteltu 143 96,

0 

83 96,

5 

60 95,

2 

31 93,

9 

38 97,

4 

36 94,

7 

37 97,

4 

8 88,

9 

77 93,

9 

57 100 

harvoin 3 2,0 1 1,2 2 3,2 1 3,0 1 2,6 0 0,0 1 2,6 1 11,

1 

2 2,4 0 0,0 

silloin tällöin 1 0,7 0 0,0 1 1,6 1 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 0 0,0 

usein 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

jatkuvasti 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ei vastausta 2 1,3 2 2,3 0 0 0 0,0 0 0,0 2 5,3 0 0,0 0 0,0 2 2,4 0 0,0 

 

  



 

 

 

Liite 2   Kysely koulukiusaamisesta syksyllä 2015 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää XXXXXX koulussa 6.-9. luokilla tapahtuvaa koulukiusaamista. 

Tutkimustulokset käsitellään luottamuksellisesti. 

Vastaa rengastamalla sopiva vaihtoehto 

Taustatiedot 

1. Sukupuoli 

a) tyttö 

b) poika 

 

 

2. Luokka 

a) 6.lk 

b) 7.lk 

c) 8.lk 

d) 9.lk 

 

3. Edellisen todistuksen 

keskiarvo 

a) alle 7.0 

b) 7.01 – 8.50 

c) yli 8.50 

Kiusaaminen: sinä kiusattuna 

4. Oletko joutunut kiusaamisen kohteeksi? 

a) minua ei ole kiusattu 

b) harvoin 

c) silloin tällöin 

d) usein 

e) jatkuvasti 

5. Kuinka usein olet joutunut seuraavien kiusaamistapojen kohteeksi? 

a) syrjiminen, eristäminen  

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

b) nimitteleminen, ilkeä 

arvostelu 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

c) töniminen, kamppaami-

nen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

d) uhkaileminen, häirintä, 

painostaminen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

e) omaisuuden vahingoit-

taminen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

f) kiristäminen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

g) varastelu 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

 

h) potkiminen, hakkaami-

nen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

i) uittaminen, kastelemi-

nen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 



 

 

 

6. Jos olet joutunut kiusaamisen kohteeksi koulussa, ketkä sinua ovat pääsääntöisesti kiusanneet? 

a) minua ei ole kiusattu 

b) samanikäiset oppilaat 

c) nuoremmat oppilaat 

d) vanhemmat oppilaat 

 

7. Jos olet joutunut kiusaamisen kohteeksi koulussa, kenelle olet ilmoittanut asiasta? Voit valita useam-

man vaihtoehdon. 

a) luokanvalvojalle tai muulle opetta-

jalle 

b) välituntivalvojalle 

c) rehtorille 

d) vanhemmille 

e) sisaruksille 

f) kouluterveydenhoitajalle 

g) muulle koulun henkilökunnalle 

h) ystävälle 

i) en kenellekään 

j) jollekin muulle, kenelle? 

____________________________

8. Jos olet joutunut kiusaamisen kohteeksi koulussa, kuinka usein olet ilmoittanut asiasta? Valitse yksi 

vaihtoehto. 

a) en koskaan 

b) hyvin harvoin 

c) silloin tällöin 

d) usein 

e) joka kerta 

 

9. Jos olet joutunut kiusaamisen kohteeksi, pelottaako sinua tulla kouluun? Valitse yksi vaihtoehto. 

a) ei koskaan 

b) harvoin 

c) silloin tällöin 

d) usein 

e) jatkuvasti 

 

10. Jos sinua on kiusattu, oletko ollut kiusaamisen takia pois koulusta? Valitse yksi vaihtoehto. 

a) en koskaan 

b) harvoin 

c) silloin tällöin 

d) usein 

e) jatkuvasti 

 

11. Jos sinua on kiusattu, onko kiusaaminen vaikuttanut koulumenestykseesi? Valitse yksi vaihtoehto. 

a) minua ei ole kiusattu 

b) koulumenestykseni on huonontunut 

c) koulumenestykseni on pysynyt sa-

mana 

d) koulumenestykseni on parantunut 

e) en osaa sanoa 

 

Kiusaaminen: sinä kiusaajana 

12. Jos olet itse kiusannut koulussa, keitä olet kiusannut? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

a) en ole kiusannut 

b) samanikäisiä oppilaita 

c) nuorempia oppilaita 

d) vanhempia oppilaita 

 



 

 

 

13. Kuinka usein olet tässä koulussa ollessasi kiusannut seuraavilla tavoilla? 

a) syrjiminen, eristäminen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

b) nimitteleminen, ilkeä 

arvostelu 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

c) töniminen, kamppaami-

nen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

 

d) uhkaileminen, häirintä, 

painostaminen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

e) omaisuuden vahingoit-

taminen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

f) kiristäminen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

 

g) varastelu 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

h) potkiminen, hakkaami-

nen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

i) uittaminen, kastelemi-

nen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti

Kiusaaminen: sinä sivustaseuraajana 

14. Keitä olet nähnyt kiusattavan koulussa? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

a) en ole nähnyt kiusaamista 

b) kiusaajan kanssa samanikäisiä oppilaita 

c) kiusaajaa nuorempia oppilaita 

d) kiusaajaa vanhempia oppilaita 

15. Kuinka usein olet nähnyt seuraavia kiusaamisen muotoja koulussasi? 

a) syrjiminen, eristäminen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

b) nimitteleminen, ilkeä 

arvostelu 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

 

c) töniminen, kamppaami-

nen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

d) uhkaileminen, häirintä, 

painostaminen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

e) omaisuuden vahingoit-

taminen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

f) kiristäminen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

 

 



 

 

 

g) varastelu 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

h) potkiminen, hakkaami-

nen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

i) uittaminen, kastelemi-

nen 

1. en koskaan 

2. harvoin 

3. silloin tällöin 

4. usein 

5. jatkuvasti 

 

16. Jos näet kiusaamista koulussasi, kenelle ilmoitat näkemästäsi? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

a) luokanvalvojalle tai muulle opetta-

jalle 

b) välituntivalvojalle 

c) rehtorille 

d) vanhemmille 

e) sisaruksille 

f) kouluterveydenhoitajalle 

g) muulle koulun henkilökunnalle 

h) ystävälle 

i) en kenellekään 

j) jollekin muulle, kenelle? 

____________________________

17. Jos olet nähnyt kiusaamista koulussasi, kuinka usein olet ilmoittanut näkemästäsi? Valitse yksi vaih-

toehto. 

f) en koskaan 

g) hyvin harvoin 

h) silloin tällöin 

i) usein 

j) joka kerta 

 

Muut kysymykset 

18. Jos ryhmä johon kuulut aloittaa kiusaamisen koulussa, miten toimit? Voit valita useamman vaihto-

ehdon 

a) en osallistu kiusaamiseen 

b) kiusaan mukana 

c) seuraan tilannetta vierestä 

d) yritän keksiä keinon kiusaamisen lopettamiseksi 

 

19. Missä koulun tiloissa kiusaamista tapahtuu? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

a) luokassa tunnin alussa 

b) käytävällä välitunnin aikana 

c) pihalla välitunnin aikana 

d) koulumatkalla 

e) luokassa tunnin aikana 

f) ruokasalissa 

g) jossain muualla, missä? 

____________________________



 

 

 

20. Kerro omin sanoin, millä tavalla kiusaaminen voi vaikuttaa kiusattuun? 

 

 

 

 

 

 

 

21. Kerro omin sanoin, minkälainen oppilas joutuu kiusaamisen kohteeksi? 

 

 

 

 

 

 

 

22. Pelkäätkö kiusatuksi joutumista? 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 



 

 

 

Liite 3 

Nähty ja koettu kiusaaminen 

 Koko näyte   Koko näyte 

N % N % 

Syrjiminen, eristäminen   Syrjiminen, eristäminen   

ei ole nähnyt syrjimistä, eristämistä 55 36,9 ei ole syrjitty, eristetty 98 65,8 

harvoin 52 34,9 harvoin 28 18,8 

silloin tällöin 26 17,4 silloin tällöin 12 8,1 

usein 9 6,0 usein 10 6,7 

jatkuvasti 6 4,0 jatkuvasti 0 0,0 

ei vastausta 1 0,7 ei vastausta 1 0,7 

Nimitteleminen, ilkeä arvostelu   Nimitteleminen, ilkeä arvostelu   

ei ole nähnyt nimittelyä, ilkeää arvoste-

lua 

40 26,8 ei ole nimitelty, 

arvosteltu ilkeästi 

82 55,0 

harvoin 51 34,2 harvoin 35 23,5 

silloin tällöin 36 24,2 silloin tällöin 21 14,1 

usein 14 9,4 usein 9 6,0 

jatkuvasti 7 4,7 jatkuvasti 2 1,3 

Töniminen, kamppaaminen   Töniminen, kamppaaminen   

ei ole nähnyt tönimistä, kamppaamista 60 40,3 ei ole tönitty, kampattu 111 74,5 

harvoin 56 37,6 harvoin 29 19,5 

silloin tällöin 20 13,4 silloin tällöin 4 2,7 

usein 7 4,7 usein 1 0,7 

jatkuvasti 3 2,0 jatkuvasti 2 1,3 

ei vastausta 3 2,0 ei vastausta 2 1,3 

Uhkaileminen, häirintä, painostami-

nen 

  Uhkaileminen, häirintä, painosta-

minen 

  

ei ole nähnyt uhkailua, häirintää, painos-

tamista 

103 69,1 ei ole uhkailtu, häiritty, 

painostettu 

110 73,8 

harvoin 37 24,8 harvoin 29 19,5 

silloin tällöin 7 4,7 silloin tällöin 5 3,4 

usein 1 0,7 usein 1 0,7 

jatkuvasti 0 0,0 jatkuvasti 2 1,3 

ei vastausta 1 0,7 ei vastausta 2 1,3 

Omaisuuden vahingoittaminen   Omaisuuden vahingoittaminen   

ei ole nähnyt omaisuuden vahingoitta-

mista 

106 71,1 ei ole vahingoitettu 

omaisuutta 

126 84,6 

harvoin 31 20,8 harvoin 19 12,8 

silloin tällöin 6 4,0 silloin tällöin 1 0,7 

usein 2 1,3 usein 2 1,3 

jatkuvasti 1 0,7 jatkuvasti 0 0,0 

ei vastausta 3 2,0 ei vastausta 1 0,7 



 

 

 

Kiristäminen   Kiristäminen   

ei ole nähnyt kiristämistä 123 82,6 ei ole kiristetty 131 87,9 

harvoin 18 12,1 harvoin 11 7,4 

silloin tällöin 4 2,7 silloin tällöin 4 2,7 

usein 2 1,3 usein 1 0,7 

jatkuvasti 0 0,0 jatkuvasti 0 0,0 

ei vastausta 2 1,3    

Varastelu   Varastelu   

ei ole nähnyt varastelua 123 82,6 ei ole varasteltu 129 86,6 

harvoin 19 12,8 harvoin 15 10,1 

silloin tällöin 2 1,3 silloin tällöin 2 1,3 

usein 1 0,7 usein 0 0,0 

jatkuvasti 1 0,7 jatkuvasti 1 0,7 

ei vastausta 3 2,0 ei vastausta 1 0,7 

Potkiminen, hakkaaminen   Potkiminen, hakkaaminen   

ei ole nähnyt potkimista, hakkaamista 94 63,1 ei ole potkittu, hakattu 129 86,6 

harvoin 38 25,5 harvoin 12 8,1 

silloin tällöin 10 6,7 silloin tällöin 3 2,0 

usein 2 1,3 usein 1 0,7 

jatkuvasti 2 1,3 jatkuvasti 2 1,3 

ei vastausta 3 2,0 ei vastausta 2 1,3 

Uittaminen, kasteleminen   Uittaminen, kasteleminen   

ei ole nähnyt uittamista, kastelemista 134 89,9 ei ole uitettu, kasteltu 143 96,0 

harvoin 11 7,4 harvoin 3 2,0 

silloin tällöin 1 0,7 silloin tällöin 1 0,7 

usein 0 0,0 usein 0 0,0 

jatkuvasti 0 0,0 jatkuvasti 0 0,0 

   ei vastausta 2 1,3 

 

  



 

 

 

Liite 4 

Millainen oppilas joutuu kiusaamisen kohteeksi? 

   Koko näyte 

N % 

Erilainen 63 42,3 

Hiljainen, ujo, heikko 32 21,5 

Ulkonäkö 26 17,4 

Ei suosittu 24 16,1 

Sairaus 12 8,1 

Kuka vain 9 6,0 

Hyvä koulussa 9 6,0 

Maahanmuuttaja 8 5,4 

Ärsyttävä 8 5,4 

Oma itsensä 7 4,7 

Ei puolusta itseään 6 4,0 

Kiusaa muita 4 2,7 

Uusi koulussa 2 1,3 

Huono koulussa 2 1,3 

Kiltti 2 1,3 

 

  



 

 

 

Liite 5 

Millä tavalla kiusaaminen vaikuttaa kiusattuun? 

   Koko näyte 

N % 

Itsetunto 52 34,9 

Pelko 33 22,1 

Henkisesti 28 18,8 

Masennus 22 14,8 

Traumat 22 14,8 

Paha mieli 9 6,0 

Itseluottamus 9 4,0 

Minäkuva 5 3,4 

Koulunkäynti 54 36,2 

Fyysisesti 11 7,4 

Syrjäytyminen 14 9,4 

Kaverisuhteet 7 4,7 

Kiusattu kiusaa 2 1,3 

 


