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1 JOHDANTO 

Kiusaaminen pienten lasten keskuudessa on viime vuosina noussut keskustelussa koulukiu-

saamisen rinnalle, ja aiheesta on kirjoitettu useita opinnäytetöitä. Kuitenkin väitöstason tut-

kimuksia on tehty suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa ainoastaan kaksi. Näistä 

Laura Revon (2013, 2015) tutkimus käsittelee 3-7-vuotiaita lapsia, kun taas Vilja Laaksonen 

(2014) on tutkinut esikoululaisia, ja erityisesti heidän vertaissuhteitansa.   

Kirjoitin kandidaatin tutkielman kiusaamisesta varhaiskasvatuksessa, ja keskityin tutkiel-

massani pohtimaan kiusaamisen ennaltaehkäisemistä ja siihen puuttumista. Menetelmältään 

kandintyöni oli kirjallisuuskatsaus, ja jo siinä vaiheessa tiesin, että haluan pro gradu -tutkiel-

massa hankkia empiiristä aineistoa haastattelemalla. Olen erityisen kiinnostunut kuulemaan, 

millaista tietoa ja millaisia käsityksiä lapsilla itsellään on aiheesta, joten tätä tutkimusta var-

ten haastattelin päiväkoti-ikäisiä lapsia. Kiusaamisesta varhaiskasvatuksessa tulisi keskus-

tella nykyistä enemmän, jotta kaikki pienten lasten parissa työskentelevät olisivat tietoisia 

aiheesta. Tällöin on mahdollista luoda yhtenäinen, keskusteleva kulttuuri kiusaamisen en-

naltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Edellä mainitut seikat ovat vaikuttaneet tutki-

mukseni aiheen ja menetelmien valitsemiseen.  

Pro gradu -tutkielmani on luonteeltaan laadullinen, ja empiirinen aineisto on kerätty haastat-

telemalla kolmeatoista varhaiskasvatusikäistä lasta. Pyrin tutkimuksellani selvittämään näi-

den lasten käsityksiä kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Analysoin tutkimuksen haastat-

teluaineiston aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Niin analyysissä kuin koko 

tutkimuksessa on näkyvissä fenomenografinen ote. Fenomenografia on perusteltavissa tässä 

tutkimuksessa erityisesti pyrkimyksessä selvittää lasten käsityksiä.  

Tutkimuksen alussa käyn läpi tutkimuskysymykseni ja käyttämäni tutkimusmenetelmän. 

Seuraavaksi määrittelen kiusaamiseen liittyvää teoriaa sekä yleisellä tasolla että erityisesti 

varhaiskasvatukseen liittyen. Teoriaosuuden jälkeen kuvaan tutkimuksen toteuttamista ja 

esittelen keskeisimmät tutkimustulokset. Tutkimuksen lopussa esitän yhteenvedon näistä tu-

loksista, sekä pohdin luotettavuuteen ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä.  
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tässä luvussa esittelen tutkimuskysymykset, jotka ovat ohjanneet tutkimukseni etenemistä 

ja analyysia. Nämä kysymykset ovat kappaleessa 2.1, jossa perustelen myös tutkimuksen 

tehtävää ja tarkoitusta. Kappaleessa 2.2 tuon esiin käyttämäni menetelmiä. Tämä tutkimus 

on luonteeltaan kvalitatiivinen, ja siinä on näkyvissä myös fenomenografian piirteitä. 

2.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada lisää tietoa varhaiskasvatuksessa esiintyvästä kiu-

saamisesta, ja erityisesti siitä, millaisia käsityksiä varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on ai-

heesta. Haluan lisätä omaa ammatillista tietouttani, ja pyrin tutkimukseni avulla virittämään 

keskustelua kiusaamisesta varhaiskasvatuksen kentällä yleisestikin. Varhaiskasvatuksessa 

esiintyvän kiusaamisen problematiikan kannalta olisi syytä selkiyttää, mitä erityispiirteitä 

kiusaamisella on juuri pienten lasten parissa, ja voidaanko varhaiskasvatuksessa ylipäätään 

käyttää aiheesta nimitystä kiusaaminen. Olen kiinnostunut myös selvittämään, millaisia ta-

poja päiväkodissa käytetään kiusaamiseen puuttumiseen, etenkin koska aikaisemman tiedon 

perusteella varhaiskasvatuksessa painopisteen tulisi olla ennaltaehkäisevässä toiminnassa.  

Kiusaamista on mahdollista tutkia useilla eri tavoilla, kuten esimerkiksi vertaisarviointien 

tai aikuisten suorittamien arviointien avulla. Tässä tutkimuksessa pyrin kuulemaan lasten 

itsensä näkökulman ilmiöön. Kuten Karlsson (2002) toteaa, lapset kykenevät kertomaan 

omista näkemyksistään ja ajatuksistaan, vaikka aikuinen saattaisikin ajatella tietävänsä, 

mikä on lapselle olennaista. Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tavoitteena on perehtyä lasten 

tuottamaan tietoon lasten näkökulmasta. He tuottavat tietoa, jota tutkija kuuntelee ja analy-

soi. (Karlsson, 2002, s. 22–23.)    

Tutkimuskysymyksiä muotoutui kaksi:  

1. Millaisia käsityksiä varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on kiusaamisesta?  

2. Mitä keinoja lapset hahmottavat kiusaamistilanteessa toimimiseen?  

Edellä mainittuihin kysymyksiin vastaan sekä lapsihaastatteluiden että fenomenografisen 

tutkimusotteen avulla, koska olen kiinnostunut kuulemaan juuri sitä tietoa ja ymmärrystä, 

jota lapsilla on kiusaamisilmiöstä. Haastattelemalla kerätyn tutkimusaineiston analyysimuo-

tona käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 
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2.2 Laadullinen tutkimus ja fenomenografia 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen, eli kvalitatiivinen. Pääpiirteissään laadullinen tut-

kimus voidaan määritellä aineiston ja sen analyysin ei-numeraaliseksi muodon kuvaa-

miseksi. Voidaan ajatella, että kvalitatiivisillä menetelmillä saavutetaan tutkittavan ilmiön 

prosessiluonne, koska parhaimmillaan tutkimussuunnitelma elää ja muuntautuu tutkimuksen 

edetessä. (Eskola & Suoranta 2003, s. 13, 16.) 

Laadullinen aineisto voi pelkistetyimmillään olla tekstiä, joka syntyminen on tutkijasta riip-

puvaista tai riippumatonta. Esimerkkejä tutkijasta riippuvista teksteistä ovat erilaiset haas-

tattelut ja havainnoinnit, ja riippumattomia tekstejä voivat olla muun muassa osallistujien 

henkilökohtaiset päiväkirjat. Useimmiten kvalitatiivinen tutkimus perehtyy melko pieneen 

määrään tapauksia, mutta näitä pyritään analysoimaan mahdollisimman tarkasti ja perusteel-

lisesti. Suuri joukko tutkittavia yksiköitä ei ole laadullisessa tutkimuksessa tarpeellista tai 

ylipäätään mahdollista. (Eskola & Suoranta, 2003, s. 15, 18; Alasuutari, 2011, s. 39.) Kerää-

mäni tutkimusaineisto on tyypillinen kvalitatiivinen aineisto, sillä se perehtyy pieneen luku-

määrään tapauksia, jotka olen analysoinut perusteellisesti. Tämän tutkimuksen aineistona on 

kolmentoista alle kouluikäisten lasten haastatteluita, jotka on litteroitu tekstiksi. Haastatel-

tavien lukumäärä muodostui sen perusteella, ketkä lapsista saivat luvan huoltajiltaan osallis-

tua tutkimukseen. Esittelen tutkimusaineiston ja sen analyysin tarkemmin luvussa 6.  

Yleensä laadullisen tutkimuksen analyysi näkee kerätyn aineiston kokonaisuutena. Tutki-

musta ei voi tällöin rakentaa eroavaisuuksien varaan, vaikka aineisto koostuisikin useiden 

yksilöiden haastatteluista. Jos tutkija pitää joitakin asioita tutkimuksen kannalta olennaisena 

ja luotettavana, eivät nämä asiat saa olla ristiriidassa keskenään, eivätkä ne saisi poiketa 

tutkijan tulkinnan kanssa. (Alasuutari, 2011, s. 38.)  

Fenomenografia on suosittu tutkimuksen tapa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Tavoit-

teena fenomenografiassa on selvittää, millaisia käsityksiä ihmisillä on tutkimuksen kohteena 

olevasta ilmiöstä. Kuitenkin painopiste käsitysten tutkimisessa on erityisesti se, miten nämä 

käsitykset eroavat toisistaan. Tutkijan tulee pyrkiä tulkitsemaan erilaisia käsityksiä ja niiden 

merkityssisältöjä, mutta samalla tutkitaan tutkittavien ajattelutapoja ja kokemuksellisuutta. 

On myös ymmärrettävä tutkittavan ilmiön konteksti, jotta on mahdollista saada selville, mi-

ten erilaiset käsitykset liittyvät juuri tutkittavaan ilmiöön. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka, 2009, s. 35.) 
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Fenomenografia tutkii ympäröivän maailman ilmenemistä ja rakentumista ihmisen tietoi-

suudessa. Ihmisillä on luonnollisesti erilaisia käsityksiä samasta ilmiöstä, mutta nämä eroa-

vaisuudet johtuvat aiemmista kokemuksista, eikä niinkään ikäkaudesta. Käsitykset ovat laa-

dullisesti erilaisia, eli niiden sisältö poikkeaa toisistaan. Arkisista kokemuksista muodoste-

taan spontaanisti esikäsityksiä, joiden pohjalta voidaan jatkossa ymmärtää uusia kokemuk-

sia. (Ahonen, 1996, s. 114.)  

Useimmat fenomenografisen tutkimuksen aineistot ovat empiirisiä haastatteluaineistoja, ja 

fenomenografia onkin laadullinen tutkimusote. Tutkija tulkitsee aineistossa ilmeneviä eri-

laisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä, jonka jälkeen hän laatii erilaisia kuvauskategorioita, 

joihin käsitykset voidaan jakaa. Kategorioiden avulla aineistoa on mahdollista tulkita sy-

vemmin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s. 35–36.)  

Fenomenografia on tutkimuksessani näkyvissä erityisesti tutkimuskysymyksissäni, sillä py-

rin selvittämään juuri lasten käsityksiä kiusaamisesta. Tutkimusaineistossa erityistä on, että 

kyseessä ovat alle kouluikäiset lapset. Aineiston analysoinnissa ja tulkinnassa olen hyödyn-

tänyt aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jossa fenomenografinen ote on myös näkyvissä lap-

sen käsitysten kautta. Tavoitteenani on selvittää lasten kiusaamiskäsityksiä, ja analysoida 

näkyvissä olevia eroja näissä käsityksissä. 
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3 KIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ 

Tässä tutkimuksessa käsitän kiusaaminen vertaisten keskuudessa tapahtuvana ilmiönä, joka 

koskee lapsia. Suljen tällöin määritelmästä pois esimerkiksi aikuisten keskinäisen kiusaami-

sen sekä aikuisen ja lapsen välillä esiintyvän kiusaamisen, koska tavoitteena on tutkia lasten 

keskinäistä kiusaamista.  

Perren ja Alsaker (2006) väittävät tutkimustulostensa valossa, että kiusaamistilanteeseen 

osallisilla lapsilla on hyvin samankaltaisia ominaisuuksia riippumatta siitä, onko kyse pie-

nistä tai vähän vanhemmista lapsista (m.t., s. 53). Tätä väitettä tukevat muutkin tutkimukset. 

Repo (2013) hankki aineiston tutkimukseensa haastatteluilla, kyselyillä ja videoimalla. Tut-

kimukseen osallistui 3-7-vuotiaita lapsia, heidän vanhempiaan sekä lasten päiväkotien työn-

tekijöitä. Haastatellun päivähoidon henkilöstön mukaan kiusaaminen on nähtävissä varhais-

kasvatuksen arjessa. Sekä henkilökunnan että lasten kertomuksista kävi ilmi samoja piirteitä 

kuin koulukiusaamisessa. Lisäksi yli puolet tutkittavista totesivat, että kaikki koulukiusaa-

miseen yleisesti liitetyt roolit ovat läsnä myös varhaiskasvatuksessa. (Repo, 2013, s. 58–59, 

64–65, 78.) Pienten lasten parissa esiintyvälle kiusaamiselle ei kuitenkaan ole olemassa 

omaa määritelmää (Kirves & Stoor-Grenner, 2010a, s. 44). Näiden tutkimusten valossa näen 

perusteltuna määritellä tässä tutkimuksessa kiusaamisen etupäässä koulukiusaamisen mää-

ritelmän kautta.  

3.1 Mitä kiusaamisella tarkoitetaan? 

Kiusaaminen määritellään fyysiseksi tai psykologiseksi vahingoittamiseksi, joka alkaa pro-

vosoimatta. Ajan myötä vahingoittaminen ja ärsyttäminen voivat muuttua luonteeltaan jat-

kuvaksi kiusaamiseksi, jonka aiheuttajana voi olla joko yksittäinen henkilö tai ryhmä. (Whit-

ted & Dupper, 2005, s. 168.) Dan Olweus (1992) toteaa, että kiusaamisen määritelmään tulisi 

sisällyttää sekä yhden henkilön että ryhmän aiheuttama ahdistelu, mutta niin ikään kiusaa-

misen kohteenakin voi olla yksilö tai ryhmä (Olweus, 1992, s. 14–15).  

Usein kiusaamisen määritelmässä korostetaan negatiivisia tekoja, jotka ovat luonteeltaan 

toistuvia ja jatkuvat pitkään. Kuitenkin jo yhdesti tapahtuvaa, vakavana pidettävää ahdis-

telua voidaan myös pitää kiusaamisena. (Olweus, 1992, s. 15.) Yleensä kiusaaminen mielle-

tään melko pitkän ajan kuluessa tapahtuvaksi toiminnaksi, joka kohdistuu usein samaan lap-
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seen. Tämä näkökulma ottaa huomioon ennen kaikkea kiusaamisen kohteen, ja näin rajalli-

nen näkemys on pienten lasten kannalta ongelmallinen. Varhaiskasvatuksessa kiusaajia on 

tyypillisesti enemmän kuin uhreja, jolloin kiusaamisen kohteet ovat usein vaihtuvia. Kiusaa-

misena olisikin käsitettävä toistuvat teot ylipäätään, vaikka kiusaamisen kohde vaihtuisi. 

Puolestaan kiusaamisen ajallista kestoa pohtiessa ei tulisi odottaa liian kauan, että jokin teko 

täyttäisi ajallisesti kiusaamisen kriteerit. (Repo, 2013, s. 39.) Ei ole yksiselitteistä, milloin 

teot ovat jatkuneet ajallisesti riittävän pitkään tai toistuneet tarpeeksi usein, jotta voidaan 

puhua kiusaamisesta. Olennaisempaa olisikin pohtia kiusaamista uhrin näkökulmasta. (Ha-

marus, 2008, s. 13.) 

Kiusaamisen muotoja pohdittaessa Olweus (1992) määrittelee, että on olemassa suoraa ja 

epäsuoraa kiusaamista. Suorassa kiusaamisessa hyökkäykset kiusattua kohtaan ovat melko 

avoimia, kun taas epäsuora kiusaaminen on poissulkemista ryhmästä ja jonkun sosiaalista 

eristämistä. (m.t, s. 15.) Kiusaaja käyttää jatkuvasti aggressiivisia keinoja vahingoittaakseen 

kiusaamisen kohdetta. Suoria kiusaamisen tapoja ovat muun muassa verbaalinen ja fyysinen 

aggressio. Puolestaan epäsuoria kiusaamisen tapoja ovat muun muassa uhkailu ja huhujen 

levittäminen. Epäsuoran kiusaamisen tavoitteena onkin tarkoituksellisesti eristää uhri sosi-

aalisesti muista tai ainakin vahingoittaa uhrin mainetta, jotta muut olisivat enemmän teke-

misissä itse kiusaajan kanssa. (Whitted & Dupper, 2005, s. 168.)  

Revon (2013) tutkimuksessa tytöt käyttivät ja heihin kohdistui erilaisia psyykkisen kiusaa-

misen tapoja poikiin verrattuna enemmän. Pojat puolestaan käyttivät ja heihin kohdistui tyt-

töjä enemmän fyysisen kiusaamisen tapoja. Kuitenkin on huomattava, että pienten lasten 

välistä kiusaamista on tutkittu vähän, eikä siihen liittyvistä sukupuolieroista tiedetä paljoa. 

(m.t., s. 80–81.) 

Toimintaa voitaisiin nimittää kiusaamiseksi siinä tapauksessa, kun fyysinen, sosiaalinen tai 

symbolinen poissulkeminen muuttuu äärimmäiseksi tai törkeäksi. Tällöin ei ole väliä onko 

uhri kokenut poissulkemista tai ei, tai oliko joukosta pois sulkeminen tarkoituksellista. Yksi 

keskeisimmistä kiusaamisen taustalla vaikuttavista tekijöistä on huoli sosiaalisesta poissul-

kemisesta (engl. social exclusion anxiety). (Schott & Søndergaard, 2014, s. 16–17.) 

Olweus (1992) käyttää termiä asymmetrinen voimasuhde. Hän tarkoittaa sillä, että ollakseen 

kiusaamista, toiminnalta edellytetään voimasuhteiden epätasapainoa. Toisin sanoen sen 

osapuolen, johon negatiivinen toiminta kohdistuu, on haastavaa puolustautua. (m.t., s. 15.) 

Kiusaaminen on aggression muoto, jonka erityispiirre on, että tekijänä on vahvempi henkilö 
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ja kohteena heikompi. Siksi leikkimielistä kinastelua tai tappelemista ei määritellä kiusaa-

miseksi. (Vlachou, Andreou, Botsoglou & Didaskalou, 2011, s. 331.)  

Kiusaamiseen liittyy vallan tai voiman väärinkäyttämistä, eli kiusaajalla on jollain tasolla 

sellaista voimaa tai valtaa, joka antaa hänelle yliotteen kiusatusta. Esimerkiksi koulukiusaa-

misen erottaa muunlaisesta aggressiivisesta käyttäytymisestä juuri osapuolten selkeä roolien 

jakautuminen ja valtasuhteet. (Salmivalli, 2010, s. 13.) Erot voimassa voivat olla joko todel-

lisia tai koettuja. Lisäksi tämä epätasapaino voi liittyä joko fyysisiin tai kognitiivisiin kykyi-

hin ja ominaisuuksiin, tai toisaalta osapuolten lukumääräkin voi tuoda epätasapainoa. Esi-

merkki lukumäärien epätasapainosta olisi, jos useita kiusaajia kääntyy yhtä uhria vastaan. 

(Schott, 2014, s. 27.) Päivi Hamarus (2008) kuvaa, että kiusaamisen osapuolten välinen epä-

tasapaino voi olla luonteeltaan henkistä, ruumiillista tai sosiaalista. Henkinen epätasapaino 

on sitä, että toinen osapuoli vaikkapa käyttäytyy alistavasti, on äänekkäämpi tai osaa mani-

puloida muita puolelleen. Ruumiillinen epätasapaino on erityisesti sitä, kun kiusaaja on sel-

västi vahvempi tai isokokoisempi kuin kiusattu. Puolestaan sosiaaliseen epätasapainoon kiu-

saamisessa voi kuulua, että kiusaajalla on uhria enemmän ystäviä tukenaan. (m.t., s. 12.) 

Uskotaan, että kiusaaminen johtuu ennemminkin vallan epätasaisesta jakautumisesta kuin 

kiusaajan puutteellisista sosiaalisista suhteista. Kiusaaja muun muassa tarkkailee ja havain-

noi uhrin reaktioita. Myöskin usein kiusaajat huolehtivat siitä, että kiusaaminen tapahtuu 

aikuisten selän takana, ja nämä piirteet kuvaavat hyvin kehittyneitä sosiaalisia kykyjä. 

(Whitted & Dupper, 2005, s. 169.) Pohjimmiltaan kiusaaminen on sitä, että kiusaaja tavoit-

telee valtaa. Tässä kontekstissa valta voidaan laajasti ymmärtää muun muassa huomion, ase-

man, suosion ja ystävien tavoittelemisena. (Hamarus, 2008, s. 13.) 

Lapsi ei ole ainoastaan joko dominoiva tai alistuva, vaan lasta ympäröivät monenlaiset voi-

masuhteet, jotka saattavat olla olennaisia kiusaamisen kannalta. Kiusaaminen onkin mah-

dollista nähdä sosiaalisena voimakeinona tai väkivaltana (engl. social violence), johon vai-

kuttavat muun muassa sosio-ekonomiset tekijät ja media. Useat tutkijat näkevät kiusaamis-

ilmiön heijastavan väkivaltaa laajemminkin yhteiskunnan tasolla. (Schott, 2014, s. 30–31, 

33.) 

Yksi kiusaamisen määritelmä on liittää käsite painostavaan tai toimimattomaan ryhmädyna-

miikkaan. Jos ryhmässä on esimerkiksi paineita mukautua, voi se johtaa omien ajatusten 

salailemiseen. Tällöin ryhmässä ovat vallalla pääasiassa vain tietyt stereotyyppiset käsityk-

set ja päättelytavat. (Schott, 2014, s. 35–36.) 
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Schott (2014) kuvailee muodostumassa olevaa, uudehkoa (engl. provisional) määritelmää 

kiusaamisesta. Kiusaamista tapahtuu muodollisissa instituutioissa, kuten kouluissa, joissa 

ryhmästä lähteminen ei ole helppoa. Epämuodollisia ryhmiä muodostuu joko hyväksymällä 

jäseniä tai sulkemalla heitä pois, mikä kuvaa kiusaamisen sosiaalista kontekstia. Muutokset 

ryhmädynamiikassa lisäävät riskiä joutua poissuljetuksi ryhmästä, ja kiusaaminen on keino 

pyrkiä säilyttämään ryhmän järjestys. Ryhmä voi reagoida tähän kasvaneeseen hylätyksi tu-

lemisen riskiin heijastamalla poissulkemisen uhan joihinkin tiettyihin jäseniin, jolloin toi-

mintaa voidaan kutsua kiusaamiseksi. Schottin mukaan tällöin kiusaaminen lähestyy jopa 

psyykkistä kiduttamista. Edellä mainittu kiusaamisen määritelmä kyseenalaistaa Olweuksen 

käsitystä kiusaamiseen liittyvästä vallan epätasapainosta. Vaikka ryhmän jäsenillä on eri 

asemia, uhka menettää paikkansa sosiaalisessa järjestyksessä koskee heitä kaikkia. (Schott, 

2014, s. 39, 42.) 

Kiusaaminen on vallitsevin lievän väkivallan muoto kouluissa tällä hetkellä. Arvioidaan, että 

jos kiusaamista ei huomioida, se voi johtaa vakavampaan väkivaltaan. Kiusaaminen voi olla 

luonteeltaan myös rotuun liittyvää tai seksuaalista. Rotuun liittyvään kiusaamiseen kuuluu 

muun muassa uhrin rodun ja kulttuurin pilkkaaminen sekä loukkaavat eleet. Seksuaalinen 

kiusaaminen saattaa sisältää vaikkapa seksuaalisluonteisia kuvia ja huhujen levittämistä, 

mutta joissain tapauksissa siihen liittyy näiden piirteiden lisäksi fyysisesti loukkaavaa käyt-

täytymistä. (Whitted & Dupper, 2005, s. 167–168.) 

Kaikkein haasteellisin kiusaamisen piirre pienten lasten parissa on teon tarkoituksellisuus. 

Kiusaamistilanteen voi liittyä uhrin eristäminen yhteisöstä. Tämä saattaa tapahtua tahatto-

masti ja tiedostamatta, koska ryhmä luo tietynlaiset normit, joiden puitteissa jäsenten odote-

taan käyttäytyvän. Voi olla, että joissain tapauksissa nuorikin lapsi kiusaa tarkoituksellisesti 

ja tietoisesti, mutta joissain tapauksissa käytöksen taustalla on todennäköisesti ryhmän kult-

tuuriset ominaisuudet, jolloin lapsi toimii ajattelematta tekojensa seurauksia. Onkin haasta-

vaa pohtia, milloin satunnaisesti esiintyvät negatiiviset teot kehittyvät kiusaamiseksi, ja mil-

laisia tarkoitusperiä lapsen tekojen taustalla on. (Repo, 2015, s. 12, 36.) Ei ole yksinkertaista 

arvioida milloin lapsi on tietoinen siitä, loukkaavatko hänen tekonsa toisia. Kuitenkin kiu-

saamisella aina tarkoituksellisesti loukataan uhria, ja tällaiset teot ovat kiusaamista varsin-

kin, jos niitä esiintyy toistuvasti. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010b, s. 4; Repo, 2013, s. 40.)  
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3.2 Kiusaamistilanteen roolit 

Missä tahansa ryhmässä uusi jäsen tuo mukanaan kulttuuristen odotusten määrittelemiä roo-

leja, mutta ajan kuluessa alkaa myös muodostua ryhmän sisäisiä sosiaalisia rooleja. Nämä 

sisäiset roolit kuvaavat kunkin jäsenen asemaa ja tehtävää juuri kyseisessä ryhmässä. Ryh-

män roolit voivat olla tehtäväkeskeisiä, ryhmäkeskeisiä tai minäkeskeisiä, mutta lisäksi ne 

saattavat olla etukäteen määrättyjä tai ne muodostuvat spontaanisti. (Salmivalli, 1998, s. 48.) 

Ryhmissä muodostuvat sosiaaliset roolit ovat aina vastavuoroisia, ja ne syntyvätkin vuoro-

vaikutuksessa. Muiden jäsenten odotukset vaikuttavat suuresti roolien muodostumiseen. 

Tyypillistä on, että roolit voivat ainakin mahdollisesti muuttua tai vaihtua kokonaan. Kiu-

saamisen jatkumista ajatellen on merkittävää huomioida, millaisia rooleja lapsiryhmässä 

esiintyy kiusaamistilanteessa. (Salmivalli 1998, s. 49; Salmivalli, 2010, s. 42.) Tutkimusten 

mukaan varhaislapsuudessa tapahtuvan kiusaamisen roolit eivät kuitenkaan ole kovin pysy-

viä (Vlachou et al., 2011, s. 342). 

Christina Salmivalli (1998) jaottelee Kiusaaminen luokkaryhmässä -kyselylomakkeen 

avulla kuusi kiusaamistilanteessa esiintyvää roolia. Uhri on toistuvan ja järjestelmällisen 

ahdistelun kohde, kun taas kiusaaja laittaa kiusaamistilanteen alulle. Kiusaaja voi kannustaa 

tai jopa pakottaa muitakin osallistumaan kiusaamiseen. Vahvistaja pyrkii antamaan kiusaa-

jalle positiivista palautetta ja kannustusta, tai hän voi tukea kiusaamista ainoastaan olemalla 

tilanteessa läsnä katsojana. Apuri toimii useimmiten kiusaajan avustajana tai seuraajana, 

mutta hän myös helposti liittyy mukaan kiusaamiseen. Puolustajan roolissa oleva lapsi pyr-

kii tukemaan uhria eri tavoin, esimerkiksi yrittämällä saada toiset lopettamaan kiusaamisen. 

Ulkopuolinen puolestaan pitkälti pysyttelee erossa kiusaamisesta, eikä puutu kiusaamisti-

lanteisiin. Nämä kuusi roolia eivät tarkoita persoonallisuuspiirteitä tai muitakaan pysyviä 

ominaisuuksia. (m.t., s. 52.) 

Usein kirjallisuudessa esiintyy kiusaajan ja kiusatun roolin lisäksi kolmas rooli, kiusaaja-

kiusattu. On olemassa joitain erovaisuuksia siinä, miten kiusaajat ja kiusaaja-kiusatut käyt-

tävät aggressiota sosiaalisesti. Kiusaajat pyrkivät kiusaamisella usein johonkin tiettyyn pää-

määrään, kun taas kiusaaja-kiusatut monesti reagoivat johonkin tilanteeseen aggressiivisesti. 

(Vlachou et al., 2011, s. 341.)  

Kiusaamisen uhrit ovat usein turvattomampia ja ahdistuneempia verrattuna muihin. Li-

säksi heitä voidaan luonnehtia herkiksi ja varovaisiksi. Uhreilla voi olla heikko itsetunto, 
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minkä takia heidän näkemyksensä itsestään on kielteinen. Jos lapsen itsetunto on heikko, ja 

hän syyttää herkästi itseään ongelmista, on todennäköistä, ettei hän puolustaudu kiusaajaa 

tai muita vertaisiaan vastaan. Lisäksi herkät lapset, joilla on heikko itsetunto, ovat muita 

helpompia kiusaamisen kohteita, koska heihin kiusaaminen tehoaa hyvin. Edellä mainitun 

kaltaisten, niin sanottujen passiivisten uhrien lisäksi voidaan havaita paljon pienempi osa 

uhreista, joita voidaan kutsua provokatiivisiksi. Heidän reagointitapansa ovat ahdistuneita ja 

aggressiivisia, ja heidän käyttäytymisensä saattaa provosoida muita ryhmän jäseniä. 

(Vlachou et al., 2011, s. 340; Olweus, 1992, s. 33–35.) 

Kiusaamisen uhrit ovat usein ulkonäöltään poikkeavia verrattuna ikätovereihinsa. Tällaisia 

poikkeavuuksia voivat olla esimerkiksi ylipaino tai silmälasit. (Vlachou et. al., 2011, s. 340.) 

Pienten lasten sosiaaliset suhteet -tutkimusprojekti (2002) oli Turun yliopiston kasvatustie-

teiden laitoksen toteuttama tutkimus, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa päiväkotilasten ver-

taissuhteista ja niiden ongelmista. Aineisto kyseiseen tutkimukseen kerättiin haastattele-

malla. Lasten haastatteluiden lisäksi myös heidän vanhemmiltaan ja päiväkotien ammatti-

kasvattajilta kysyttiin arvioita lapsista. Tutkimusaineisto hankittiin yhdeksästä päiväkodista, 

ja mukana oli 205 lasta, iältään viidestä seitsemään vuotta. (Pienten lasten sosiaaliset suhteet 

-tutkimusprojekti, 2002, s. 3-4; Tiivistelmä, 2002, s. 5.) Tässä tutkimusprojektissa kävi ilmi, 

että sekä kiusaajat että kiusatut muistuttivat fyysisiltä ominaisuuksiltaan paljon toisiaan. Tut-

kimuksen haastatteluiden perusteella kiusatut arvioitiin kaikkein negatiivisimmin heidän 

heikkojen motoristen taitojensa ja poikkeavan painon perusteella. (Junttila ja muut, 2002, s. 

62.) Tämä tulos tukee Vlachoun ja muiden (2011) väitettä poikkeavasta ulkonäöstä. 

On väärin olettaa, että kaikki kiusaajat puolestaan olisivat ikätovereitaan fyysisesti vahvem-

pia, mutta vähemmän älykkäitä. Pikemminkin kasvattajien tulisi tietää, että osa kiusaajista 

on sosiaalisesti hyvin lahjakkaita. Varhaiskasvatuksen kontekstissa kiusaajat ovat osa ryh-

mää, eikä heillä välttämättä ole vähemmän ystäviä kuin muilla lapsilla. Kiusaajat saattavat 

usein toimia yhdessä toistensa kanssa, kun on kyse pienistä lapsista. (Vlachou et al., 2011, 

s. 339.) 

Olweus (1992) väittää kiusaajan olevan usein aggressiivinen toisia kohtaan. Hänen asen-

teensa väkivaltaa ja sen käyttämistä kohtaan on muita vertaisia myönteisempi. Kiusaaja voi 

tämän lisäksi olla luonteeltaan impulsiivinen ja halukas muiden dominoimiseen, ja hänen 

myötätuntonsa kiusaamisen uhria tai uhreja kohtaan on vähäistä. (m.t., s. 35.)  
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Päiväkotien henkilökunta arvioi Pienten lasten sosiaaliset suhteet -tutkimusprojektissa kiu-

saajaksi luokitellut lapset usein herkästi suuttuviksi, äänekkäiksi ja kostonhakuisiksi. Kaiken 

kaikkiaan tutkimuksen tulosten mukaan kiusaajilla oli useita luonteenpiirteitä, joita useissa 

muissa tutkimuksissa on havaittu koulukiusaajilla. Kiusattuja luonnehdittiin puolestaan 

useimmiten luonteeltaan herkiksi. Aggressiivisuus oli tekijä, jossa kiusaajat, kiusatut ja muut 

lapset erosivat selkeästi toisistaan. Muilla ryhmän lapsilla aggressiivisuuden taso oli joko 

matala tai keskinkertainen, kun taas kiusaajilla aggressiivisuustaso oli korkea ja kiusatuilla 

vaihteleva. (Junttila ja muut, 2002, s. 64–66.)  

Perren ja Alsaker (2006) tutkivat sveitsiläisissä päiväkodeissa 5-7-vuotiaita lapsia haastatte-

lemalla. He antoivat lisäksi näiden lasten opettajille kyselylomakkeen, jossa opettaja pyy-

dettiin arvioimaan muun muassa lasten sosiaalista käyttäytymistä ja kiusaamista. Tutkimuk-

sessa vertailtiin sosiaalista käyttäytymistä kiusaamisen kanssa tekemisissä olevien lasten ja 

niiden lasten välillä, jotka eivät suoraan ole tekemisissä kiusaamisen kanssa. Keskenään ver-

tailtiin kiusaajia, kiusaaja-uhreja, kiusattuja sekä niitä lapsia, jotka eivät varsinaisesti liitty-

neet kiusaamistilanteisiin. Tarkkailtavana oli aggressiivinen käyttäytyminen, itsevarmuus, 

vetäytyminen ja sosiaaliset taidot. Niin ikään tämänkin tutkimusten mukaan tulosten mukaan 

kiusaajat olivat toisia kohtaan niin fyysisesti kuin verbaalisesti aggressiivisia. Kiusaajat ja 

kiusaaja-kiusatut osoittivat lisäksi vähemmän yhteistyöhalua ja -kykyä, kuin ne lapset, jotka 

eivät olleet suoraan tekemisissä kiusaamisen kanssa. Kuitenkin kiusaajat olivat hyvin seu-

rallisia. He saattoivat usein ottaa johtajan roolin ryhmässä, ja näin johtaa muita lapsia myös 

ei-aggressiivisella tavalla. (m.t., s. 45–47, 52.)  

Pienten lasten sosiaaliset suhteet -tutkimusprojektin tuloksissa taas kävi ilmi, että kiusaajat, 

joilla oli monia ongelmia vertaissuhteissa, olivat myös erityisen aggressiivisia ja alttiita kon-

flikteille. Heille oli haastavaa muodostaa ja ylläpitää kaverisuhteita ja ottaa muita huomioon. 

Arvioitiin, että moniongelmaisilla kiusaajilla oli eniten negatiivisia aikeita muita kohtaan, 

mutta myös muut suhtautuivat heihin kielteisimmin. (Laine, 2002b, s. 97–99.) Tämän tutki-

musprojektin perusteella sekä kiusaajilla että kiusatuilla oli loppujen lopuksi melko myön-

teinen käsitys itsestään. Kiusatuilla lapsilla oli monella osa-alueella kiusaajia positiivisempi 

minäkäsitys, mikä voi kertoa siitä, että päiväkodissa tapahtuva kiusaaminen ei ole välttä-

mättä yhtä pysyvää ja niin vahingollista kuin koulukiusaaminen. Toisia kiusaavilla lapsilla 

taas todellinen sosiaalinen minäkäsitys oli muihin lapsiin verrattuna alhaisempi, joten he siis 

pitivät itseään muita lapsia heikompana ryhmän jäsenenä. (Junttila ja muut, 2002, s. 63.)  
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Aggressiivisuuden lisäksi Junttilan ja muiden (2002) tutkimuksessa sosiaalinen käyttäyty-

minen poikkesi kiusattujen ja kiusaajien parissa verrattuna ryhmän muihin lapsiin. Haastat-

telun vastaajien mielestä kiusaajien käyttäytyminen oli kaikkein epämiellyttävintä. Lisäksi 

sosiaaliset taidot nähtiin heikkoina yli puolella kiusaajista ja kiusatuista; heillä oli lapsiryh-

mässä muita vähemmän kavereita. Kiusaajia arvioitiin sekä suosituiksi että epäsuosituiksi 

ryhmässä. Tämän kaltainen arvio voi kertoa siitä, että osa lapsista ihailee kiusaamista ja sii-

hen liittyvää käyttäytymistä. (m.t., s. 66–67.) Tutkimuksissa on todistettu, että varhaiskas-

vatuksessa kiusatuilla ja kiusaaja-kiusatuilla on muita vähemmän vastavuoroisia ystävyys-

suhteita. Ystävien puute voi olla yksi kiusaamiseen vaikuttava tekijä, mutta toisaalta kiusaa-

misen takia ystävyyssuhteet saattavat katketa. (Vlachou et al., 2011, s. 340.) 

Opettajan tulisi Whittedin ja Dupperin (2005) mukaan puhua lapsiryhmänsä kanssa sivusta-

seuraajien merkityksestä kiusaamistilanteessa. Oppilaille olisi myös selvennettävä, että 

kiusaamiseen tulee puuttua, eikä kiusaaminen ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Si-

vusta tilannetta seuraavilla on mahdollisuus auttaa kiusatuksi joutunutta lasta. (Whitted & 

Dupper, 2005, s. 171.) Salmivalli (2010) toteaa, että juuri sivustaseuraajien toiminta vaikut-

taa sekä kiusaamisen kestoon että koko ongelmaan laajemmin katsottuna. Jos tilannetta si-

vusta seuraavat lapset kannustavat kiusaajaa, saattaa yhteen ja samaan uhriin kohdistuva 

kiusaaminen jatkua vuosia. (m.t., s. 42–43.) Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota roolien vaih-

tuvuuteen. Lapsesta, joka aktiivisella tavalla seuraa kiusaamista sivusta voi tulla itse aktiivi-

nen kiusaaja. (Schott, 2014, s. 35.) 

Olweuksen kuvaamat profiloinnit kiusaajasta ja kiusatusta eri persoonallisuuden piirteiden 

perusteella jättävät täysin huomiomatta sen, että erilaiset tilanteet muokkaavat ihmistä. Täl-

lainen näkemys, jonka perustana ovat kiusaajan ja kiusatun luonteenpiirteet, sulkee pois ne 

tilanteet, joissa sama lapsi toisinaan kiusaa toisia ja joskus taas joutuu itse kiusatuksi. 

(Schott, 2014, s. 28.) Yksittäisen ihmisen luonteenpiirteet tulisi nähdä pikemminkin yhtey-

dessä muihin kiusaamisen taustalla oleviin tekijöihin kuin ainoina tai pääasiallisina kiusaa-

mista aiheuttavina taustatekijöinä. Viimeisimmän vuosikymmenen aikana kiusaaminen on 

alettu käsittää yhä sosiaalisempana ja monimutkaisempana ilmiönä. Jos kiusaamista tarkas-

teltaisiin ainoastaan yksittäisen lapsen luonteen ja persoonallisuuden piirteisiin liittyvänä, 

voisi se johtaa näiden lasten poissulkemiseen koulukontekstissa. (Schott & Søndergaard, 

2014, s. 3, 8.) 
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Toisia kiusaava lapsi on jostain syystä oppinut vääränlaisia toimintatapoja, ja hänen itsehil-

linnän taitonsa ovat vielä kehittymässä. Kiusaaja voi olla myös lapsi, joka pelkää jäävänsä 

ilman ystäviä, tai ettei häntä arvosteta lapsiryhmässä. Lapsella, joka kiusaa muita, on oikeus 

saada tarkoituksenmukaista pedagogista ohjausta kasvattajilta oppiakseen vääränlaisten toi-

mintatapojensa tilalle uusia. (Repo, 2013, s. 20, 22.) 

3.3 Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen 

Repo (2013) toteaa, kuinka varhaiskasvatuksessa kiusaamiseen tulisi liittää käsite preven-

tio, jolla tarkoitetaan jonkin asian ennaltaehkäisyä ja seurausten pienentämistä. Preventio on 

myös opetusta ja kasvatusta, jonka pyrkimyksenä on estää kiusaamisen syntyminen. Siihen 

tulisikin sisältyä laadukas ja sensitiivinen pedagogiikka, jossa aikuinen havainnoi lapsen 

tekemiä aloitteita ja vastaa niihin lapsen edun mukaisesti. (m.t., s. 98–99.) Kiusaamista voi-

daan ehkäistä pyrkimällä vaikuttamaan lapsiryhmän toimintaan siten, että ilmapiiri on tur-

vallisempi ja lasten vuorovaikutustaitoja kehitetään (Kirves & Stoor-Grenner, 2010 b, s. 

10). 

Mahdollisimman tehokkaasti kiusaamista ennaltaehkäistään pohtimalla valtaa käyttävän 

lapsen tekojen motiiveja, ja antamalla hänelle uudenlaisia toimintamalleja. Tämä tarkoittaa 

sitä, että ulkoapäin annetut valmiit mallit kiusaamisen ehkäisemiseen eivät ole niin tehok-

kaita kuin kyseessä olevasta työyhteisöstä itsestään lähtevät, tilanteen vaatimat pedagogiset 

ratkaisut. Kuitenkin onnistunut ehkäisevä työ ja kiusaamiseen puutuminen edellyttää koko 

lasta ympäröivältä yhteisöltä sitoutumista, mutta myös ilmiön tiedostamista ja johdonmu-

kaista toimintaa. (Repo, 2013, s. 17, 98.) 

Pienet lapset harjoittelevat muiden asioiden lomassa itsehillintää, empatiakykyä ja aggres-

sion hallintaa. Tähän harjoitteluun he tarvitsevat niin aikaa kuin aikuisen tukeakin. Yleisesti 

koulukiusaamiseen liitetään nollatoleranssi-suhtautuminen, eli kiusaamista ei yksinkertai-

sesti hyväksytä, ja se pyritään tekemään mahdottomaksi tuntuvilla rangaistuksilla. Voidaan-

kin todeta, että kiusaamisen nollatoleranssi ja siihen kuuluvat rangaistukset eivät sovi var-

haiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksessa kiusaamiseen puuttuminen on nähtävä aina laajem-

pana kokonaisuutena kuin vain senhetkiseen tilanteeseen puuttuminen. Toiminta kiusaami-

seen puuttumiseksi olisikin aina nähtävä yhteydessä kiusaamisen ehkäisyyn. (Repo, 2013, s. 

13, 199.) Kun aikuinen systemaattisesti tukee ja ohjaa lasta tämän sosiaalisten ja emotionaa-

listen taitojen kehittymisessä, lisääntyvät lapsen valmiudet sekä itsensä ymmärtämiseen että 
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oman käyttäytymisensä säätelemiseen. Kun lapsi kykenee arvostamaan itseään, pystyy hän 

paremmin kunnioittamaan toisia. (Neitola, 2010, s. 227.) 

Kiusaamiseen puuttumisen tulisi olla aina aikuisen vastuulla, sillä lapsen ei ole mahdol-

lista harjoitella kiusaamisen kohtaamista. Lasten parissa työskentelevillä aikuisilla tulisi 

myös olla samankaltaiset näkemykset kiusaamisesta, koska jos näkemykset ovat keskenään 

hyvin erilaiset, puuttuvat aikuiset erilaisiin asioihin, eikä kiusaamisen ehkäiseminen ole joh-

donmukaista. Voidakseen puuttua kiusaamiseen on aikuisen huomioitava, mitä lapsiryh-

mässä tapahtuu, eli hänen on osattava tunnistaa kiusaamistilanteet. (Repo, 2013, s. 16, 34, 

202.) 

Tulisi tietoisesti kiinnittää huomiota siihen, millainen lapsikäsitys ja oppimiskäsitys kasvat-

tajalla on, koska juuri nämä käsitykset ohjaavat kiusaamisen vastaista toimintaa. Minkä ver-

ran aikuinen esimerkiksi ajattelee lapsen tarvitsevan ohjausta, ja mitkä ovat lapsen todelliset 

kyvyt? (Repo, 2013, s. 23, 35.) 

Revon (2013) tutkimuksessa päiväkotien henkilökunnasta 94 prosenttia käytti kuuntelemi-

seen ja yhteyden luomiseen perustuvia menetelmiä lapsen toimittua jollain tapaa väärin. 

Vielä suurempi osa, 98 prosenttia, henkilöstöstä edellytti väärin toimineilta lapsilta anteeksi 

pyytämistä. Melko yleisiä rangaistusmenetelmiä olivat anteeksi pyytämisen ohella jäähy-

penkki ja muista lapsista eristäminen. Kävi ilmi, että niissä lapsiryhmissä kiusattiin muita 

enemmän, joissa käytössä oli niin sanottuja kovia menetelmiä lasten ojentamiseen. Kovia 

keinoja käyttävät kasvatusammattilaiset myös kuvasivat saavansa muita huonommin kiusaa-

mistilanteet loppumaan. (m.t., s. 87–88.) 

Olisi hyvin olennaista, että varhaiskasvatuksessa kiusaamisen vastaista toimintaa dokumen-

toitaisiin. Tällöin työ olisi johdonmukaista ja suunnitelmallista, joten uusien osapuolten on 

helpompi tulla mukaan. Kiusaamisen vastaisen toiminnan tulee olla siis kirjallista ja doku-

mentoitua, ja tätä kirjallista kiusaamisen vastaista suunnitelmaa olisi käytettävä työkaluna 

varhaiskasvatuksen arkipäivässä. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010b, s. 12.) 

Suunnitelmaa laatiessa on huomioitava osallistujien riittävä perehtyminen aiheeseen. Valmis 

kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen suunnitelma tulisi liittää osaksi päiväkodin var-

haiskasvatussuunnitelmaa, jolloin kiusaamisen vastaisesta työstä tulee tehokkaammin koko 
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työyhteisöä koskeva asia. Ketään yksittäistä lasta ei saa leimata, vaan koko päiväkodin hen-

kilökunnan olisi sitouduttava suunnitelmalliseen kiusaamisen vastaiseen toimintaan. (Kirves 

& Stoor-Grenner, 2010b, s. 11–12.) 

Kaikkein tehokkain ohjelma kiusaamista vastaan on sellainen, joka pyrkii muuttamaan koko 

kasvatusympäristön ilmapiiriä, eikä keskity vain yksittäiseen lapseen. Tuloksia saadaan ai-

kaan eniten, jos kiusaamisen ehkäisemisessä otetaan huomioon kaikki kiusaamisen kanssa 

tekemisissä olevat, niin uhrit, kiusaajat kuin perheetkin, sekä ne lapset, jotka passiivisesti 

ovat todistamassa kiusaamista. Vanhemmilla on äärimmäisen suuri osuus lapsen elämässä, 

joten heidät tulisi ottaa huomioon myös kiusaamiseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat tulisi 

osallistaa jo kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen, ja heille tulisi tarjota tietoa ja tarpeen tullen 

koulutusta kiusaamisesta. (Whitted & Dupper, 2005, s. 172.) 

On virheellistä ajatella, että kiusaamisen vastaista ohjelmaa voisi toteuttaa vain osittain, ra-

jallisen ajan puitteissa. Jos päätetään ryhtyä käyttämään kiusaamisen vastaista tai sitä ennal-

taehkäisevää toimintaa, tulee ottaa huomioon, millaisesta ohjelmasta on kyse, minkä ikäisille 

lapsille se on tarkoitettu, ja mitä ohjelmaan kuuluu. (Whitted & Dupper, 2005, s. 169; 

Vlachou et al., 2011, s. 348.) Lähtökohtana kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen tarkoitetuissa 

ohjelmissa tulisi olla käyttäytymisnormeista ja säännöistä keskusteleminen ja niiden selven-

täminen. Sääntöjen tulisi vastustaa kiusaamista, ja kannustaa aikuisia olemaan lapsille posi-

tiivisena roolimallina. Aikuiset voivat pohtia sääntöjä yhdessä lasten kanssa. Kiusaaminen 

olisi tunnustettava ongelmaksi, jotta siihen voitaisiin puuttua kaikkein tehokkaimmin. Kiu-

saamisen ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen ovat vaikuttavimmillaan, kun kiusaa-

miselle on olemassa yhteinen ja selkeä määritelmä. (Whitted & Dupper, 2005, s. 169–171.)  

Kiusaamisen vastaisissa ohjelmissa olisi erittäin olennaista tehdä arvio tarpeista (engl. needs 

assessment). Useiden tutkimusten mukaan koulujen henkilökunta ei välttämättä ole lainkaan 

tietoinen vallitsevasta kiusaamisen tilanteesta. Tarpeiden arviointi antaisi ajankohtaista tie-

toa siitä, millaista kiusaamista kyseisessä ympäristössä tapahtuu, kuinka yleistä se on, ja 

millaisia seurauksia kiusaamisella on. Tärkeää olisi kiinnittää huomiota myös kasvatusinsti-

tuution vahvuuksiin ja jo olemassa olevat resursseihin. (Whitted & Dupper, 2005, s. 171.) 

Eräs niin kouluissa kuin päiväkodeissakin käytössä oleva menetelmä on niin kutsuttu 

VERSO -menetelmä, jonka nimi tulee sanasta vertaissovittelu. Sovittelu on keino konfliktien 

ratkaisemiseen, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Ulkopuolinen, puolueeton henkilö tukee 

konfliktin osapuolia saavuttamaan kaikkia miellyttävän ratkaisun sovittelumenetelmällä. 
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Tarkoituksena on, että osalliset itse löytäisivät ratkaisun tilanteeseen. Vertaissovittelu perus-

tuu myönteiseen puuttumiseen. Kyseisessä menetelmässä osapuolet ottavat itse vastuuta 

omasta toiminnastaan. Keskustelun avulla konfliktitilanteen osapuolet voivat oppia ymmär-

tämään toistensa näkökulmia, ja sitä kautta oppia empatiakykyä. (Gellin, 2007, s. 3, 16.) 

Kiusaamista vastaan on luotu monia hankkeita, joista yksi on kouluille suunnattu KiVa 

Koulu. Tämä ohjelma on kehitelty Turun yliopistossa, mutta Suomen lisäksi hanke on levin-

nyt muihinkin maihin. Tavoitteena on ennaltaehkäistä kiusaamista ja vähentää jo olemassa 

olevaa kiusaamista. Kiusaamisen seuraukset pyritään saamaan mahdollisimman vähäisiksi. 

Koko koululuokka voi vaikuttaa kiusaamisen esiintymiseen, joten on syytä korostaa jokaisen 

oppilaan vastuuta yleisestä hyvinvoinnista. KiVa Koulun vaikuttavuutta on tutkittu, ja sen 

voidaan nähdä olevan yksi kiusaamisen ennaltaehkäisyn kannalta tehokkaimmista ohjel-

mista. (KiVa Koulu, 2012.) 

Ainoa kiusaamisen vastainen ohjelma, joka soveltuu alle kouluikäisille lapsille, ja jonka luo-

tettavuutta on testattu, on Be-Prox, eli The Bernese Program against Victimization in Kin-

dergarten and Elementary School. Kyseisen ohjelman keskeinen kohderyhmä ovat opettajat, 

ja siinä korostuu yhteistyö niin opettajan ja vanhempien kuin opettajan ja lasten välillä. Opet-

tajan olisi muun muassa tärkeää pohtia ryhmän sääntöjä yhdessä lasten kanssa. Be-Prox -

ohjelma erityisesti niiden lapsiryhmän lasten vaikutusta, jotka eivät suoraan ole tekemisissä 

kiusaamisen kanssa, vaan jotka esimerkiksi seuraavat tilanteita sivusta. Eräs tärkeä yhteis-

työn muoto on myös keskusteleminen kollegoiden kesken. Opettajat voivat jakaa keskenään 

vaikkapa niitä käytäntöjä, jotka ovat havainneet toimiviksi lasten kanssa. Kaiken kaikkiaan 

olennaista on, että opettaja tiedostaa, kuinka merkityksellinen hänen roolinsa on kiusaamisen 

vastaisessa toiminnassa. (Vlachou et al., 2011, s. 347; Alsaker & Valkanover, 2012, s. 16–

17.) 

Be-Prox pohjautuu empiiriseen tietoon kiusaamisesta. Yksi sen kantavista ajatuksista on, 

että kiusaamisilmiö on luonteeltaan sosiaalinen, joten se koskee kaikkia lapsia ja aikuisia. 

Kiusaamista voi olla vaikea tunnistaa, ja tilanteita saatetaan joskus vähätellä. Ohjelmaan 

kuuluu kuusi vaihetta, joista ensimmäisessä opettajia pyydetään kartoittamaan omia asen-

teitaan kiusaamista ja lapsia kohtaan. Tarkoituksena on korostaa ongelmien ennaltaeh-

käisemistä ja varhaista puuttumista. Seuraavaksi opettajien kanssa keskustellaan kiusaami-

sen tunnistamisen haasteellisuudesta, ja heitä ohjataan havainnoimaan oppilaidensa 
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käyttäytymistä. Kolmannessa vaiheessa painotetaan sitä, että kiusaamisesta tulee keskus-

tella lasten kanssa avoimesti, koska salailu voi lisätä kiusaajan vallan tunnetta. Tämän jäl-

keen opettaja luo lapsiryhmän tai luokan kanssa yhteiset säännöt, koska lasten osallista-

minen nähdään hyvin tärkeänä. Kun säännöt ovat olemassa, opettajan tulee viidennen vai-

heen mukaisesti huolehtia, että lapset ovat sitoutuneet noudattamaan niitä. Tämä tapah-

tuu käyttämällä positiivisia ja negatiivisia sanktioita, kuitenkin korostaen myönteistä käyt-

täytymistä. Be-Prox -ohjelman viimeisessä vaiheessa korostetaan sosiaalista kompetens-

sia ja empatiakykyä. Lapsia kannustetaan pohtimaan kiusatun näkökulmaa tilanteeseen, ja 

tarvittaessa hakemaan aikuisen apua kiusaamista vastaan. (Alsaker & Valkanover, 2012, s. 

17–18.) 

Jos kiusaamista ja väkivaltaa halutaan ehkäistä, vaatii se koko kasvatusyhteisön sitoutumista 

asiaan. Muiden muassa vahva hallinnollinen johtaminen ja henkilökunnan kouluttaminen 

aiheesta ovat tehokkaita keinoja vaikuttaa kiusaamiseen. (Vlachou et al., 2011, s. 348–349.) 

Bowes ja Maughan kumppaneineen (2010) tutkivat englantilaisia kaksosia, jotka olivat tut-

kimuksen alussa iältään viisivuotiaita ja seurantaosiossa seitsemän vuoden ikäisiä. Tulok-

sissa kävi ilmi, että olisi erittäin tärkeää osallistaa lasten koko perheet kiusaamisen vastai-

seen toimintaan. Perheen sisäiset, lämpimät suhteet olivat yhteydessä siihen, kuinka hyvä 

sietokyky lapsella oli kiusaamista kohtaan tunteiden ja käyttäytymisen tasolla. (Bowes, 

Maughan, Caspi, Moffit & Arsenault, 2010, s. 810, 815.) 

3.4 Kiusaamisen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja kiusaamisen seurauksia 

Koska kiusaajien toimintamallia voisi kuvailla usein aggressiiviseksi, tulisi selvittää, miten 

kasvatus ja muut tekijät lapsuudessa vaikuttavat aggressiivisen reaktiomallin kehittymiseen. 

Tässä suhteessa tulisi Olweuksen (1992) mukaan kiinnittää erityistä huomiota poikiin. (m.t., 

s. 41.) Tutkimuksissa on todettu, että kiusaamisen muodoista tytöt käyttävät poikia enemmän 

relationaalista aggressiota, kun taas poikien keskuudessa esiintyy todennäköisemmin fyy-

sistä aggressiivisuutta. Verbaalista aggressiivisuutta taas ilmenee melko tasapuolisesti kum-

mankin sukupuolen parissa. Sukupuoleen liittyvä aggressiivisuuden kehittyminen alkaa jo 

varhaislapsuudessa. Tytöt ovat tekemisissä aggressiivisen käyttäytymisen kanssa useammin 

ja nuorempana, kuin aiemmin on uskottu. Olisikin erittäin tärkeää kiinnittää huomiota tyttö-

jen käytösongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Vlachou et al., 2011, s. 337–

338.) 
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Myöskin lapsuuden fyysisellä ympäristöllä on merkitystä kiusaamisen esiintymiselle. Usei-

den tutkimusten mukaan kiusaaminen on paljon yleisempää ulkona lasten leikkiympäris-

tössä kuin sisällä luokkahuoneessa. Tähän vaikuttaa muun muassa, millaisia aktiviteetteja 

lapsille on ulkona tarjolla, ja millaiset säännöt ulkona leikkimiselle on luotu. Sisätilojen 

suunnittelussa puolestaan olisi tärkeää ottaa huomioon yleisesti luokkahuoneen järjestämi-

nen, mutta nekin alueet sisätiloista tulee ottaa huomioon, joilla ei vielä ole lapsille selkeää 

käyttötarkoitusta. Jos vapaan leikin aikana lapsille ei ole tarjolla tarpeeksi mahdollisuuksia 

ja välineitä, voi se johtaa aggressiiviseen käyttäytymiseen. (Vlachou et al., 2011, s. 344–

346.) 

Useille lapsille viralliseen esiopetukseen osallistuminen on tärkeä kehitysvaihe sosiaalisten 

taitojen kehittymisessä. Tässä vaiheessa on mahdollista huomata, jos lapsella on ongelmia 

sosiaalisessa kanssakäymisessä toisten saman ikäisten parissa. Kun näihin ongelmiin puutu-

taan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, pystytään ehkäisemään vaikeuksien pahene-

mista tulevaisuudessa. (Vlachou et al., 2011, s. 330.) Repo (2013) toteaa, että ennen kou-

luikää alkaneen kiusaamisen seuraukset eivät ole lievempiä, kuin koulukiusaamisen (m.t., s. 

14). Väittämä on ristiriidassa Junttilan ja muiden (2002) ajatusten kanssa. Heidän tutkimuk-

sensa mukaan päiväkodissa kiusatuksi joutuneiden lasten myönteinen minäkäsitys voi ku-

vata sitä, etteivät päiväkodissa tapahtuvan kiusaamisen seuraukset ole välttämättä niin va-

hingoittavia ja pysyviä kuin koulukiusaamisen. (Junttila ja muut, 2002, s. 63.)  

Sekä uhri että kiusaaja ovat kumpikin riskissä saada sosiaalisia ja emotionaalisia ongelmia. 

Usein erityisesti kiusatuksi joutuneella on tavallista huonompi itsetunto, ja he saattavat li-

säksi olla muita masentuneempia ja yksinäisempiä. (Whitted & Dupper, 2005, s. 168.) Kiu-

saamisella on pitkäaikaisia seurauksia niin kiusaajalle kuin uhrillekin, mutta myös koko kas-

vatusyhteisölle. Esimerkiksi koulussa kaikki kiusaamista todistamassa olevat lapset kokevat 

tilanteen hyvin todennäköisesti epämiellyttävänä. He saattavat vaikkapa pelätä joutuvansa 

kiusaamisen uhriksi. Kaiken kaikkiaan kiusaaminen luo kasvatusympäristöön ilmapiirin, 

joka on täynnä pelkoa. (Whitted & Dupper, 2005, s. 168–169.) Jos taas kiusaamiseen puu-

tutaan, voidaan koko ryhmälle ilmaista, ettei kukaan ansaitse epäkunnioittavaa kohtelua, 

vaan olemme yhteisesti vastuussa toinen toisistamme (Salmivalli, 2010, s. 30). 

Kaikki lapset, jotka joutuvat kiusaamisen kohteeksi eivät luonnollisestikaan reagoi samalla 

tavalla. Kaikki kiusatut eivät välttämättä koe vaikeuksia sopeutua, ja he saattavat muutenkin 
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olla muita sinnikkäämpiä ja joustavampia (engl. recilient). Sinnikkyyden tutkiminen kiusat-

tujen lasten parissa voi auttaa kohdentamaan kiusaamiseen puuttumisen keinoja juuri heille 

sopiviksi. (Bowes et al., 2010, s. 809.) 

Aiempien tutkimusten valossa näyttäisi siltä, että kiusatuksi joutumisella olisi kielteisiä ja 

pitkäaikaisia vaikutuksia itsearviointiin ja depressiotaipumukseen, erityisesti, jos kiusaami-

seen liittyy syrjään vetäytymistä ja passiivisuutta (Laine, 2002a, s. 26). Pienten lasten sosi-

aaliset suhteet -tutkimusprojektin tulokset paljastivat, että lasten, jotka olivat joutuneet tor-

jutuksi lapsiryhmässä, minäkäsitys oli huomattavasti heikompi kuin ei-torjutuilla lapsilla. 

Torjutut lapset näkivät itsensä muita huonompana ryhmän jäsenenä ja yleisesti huonompana 

suhteessa muihin lapsiin. Kyseisessä tutkimusprojektissa torjutuksi tulleet lapset olivat ha-

lukkaita kuulumaan ryhmään, mutta heidän mielestään mukaan pääseminen oli sattumanva-

raista ja epävarmaa. Torjutut lapset kuvattiin myös monella tapaa aggressiivisiksi. Heillä 

voitiin havaita usein häiritsevää ja epäsosiaalista käyttäytymistä, jopa vihamielisyyttä toisia 

kohtaan. Näiden tulosten perusteella voi päätellä, että torjutuksi tulleille lapsille on haasta-

vaa ottaa huomioon toisia lapsia. (Junttila ja muut, 2002, s. 51–52, 54–55, 58.) 

Kiusaaminen kouluikäisenä voi ennakoida väkivaltaista käyttäytymistä myöhemminkin. 

Kiusaajat ovat esimerkiksi muita todennäköisemmin tekemisissä rikosoikeuden kanssa.  

(Whitted & Dupper, 2005, s. 168.) Kiusaaminen voidaan Salmivallin (2010) käsityksen mu-

kaan nähdä kehityksellisenä riskinä kiusatun lisäksi myös kiusaajalle. Riski siihen, että kiu-

saaja jatkaa toisten alistamista ja kiusaamista tulevaisuudessakin kasvaa, jos kiusaamiseen 

ei jostain syystä puututa, vaan tilanteen annetaan jatkua. Ei ole paikkansapitävää väittää, että 

kiusatuista tulisi itse kiusaajia. Useimmiten kiusaajista ei tule ajan kuluessa aiempaa aggres-

siivisimpia, vaan he vetäytyvät entistä enemmän omiin oloihinsa. (m.t., s. 27, 30.) 
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4 VERTAISSUHTEET JA KIUSAAMINEN 

Salmivallin (2005) mukaan vertainen on henkilö, joka on lapsen kanssa jokseenkin samassa 

kehityksen vaiheessa sosiaalisesti, emotionaalisesti tai kognitiivisesti. Usein vertaisina pide-

tään ikätovereita, mutta vertainen ei välttämättä ole tarkalleen saman ikäinen kuin lapsi itse. 

Vertaisryhmässä opitaan taitoja ja saadaan kokemuksia, joilla on selkeitä ja kauaskantoisia 

vaikutuksia lapsen hyvinvointiin ja sopeutumiseen. (m.t., s. 15.) Lapsen elämässä hyvin ta-

vallisia vertaisryhmiä ovat päiväkoti- ja esikouluryhmät sekä koululuokat. Ryhmään kuulu-

via jäseniä voi vertaisen sijaan arkisemmin kutsua kavereiksi. (Laine, 2002a, s. 13.) 

4.1 Vuorovaikutus vertaisryhmässä 

Vertaisryhmä on ainutlaatuinen ympäristö lapsen sosiaaliselle, emotionaaliselle ja kognitii-

viselle kehittymiselle. Oppiminen on tällöin erilaista kuin opettajan tai vanhempien kanssa. 

Eri ikävaiheessa vertaisryhmällä on lapselle erilaisia merkityksiä. Kuitenkin vertaisryhmä 

on kehityksen ympäristönä haastava, jopa vaativampi kuin lapsen muut aiemmat vuorovai-

kutusympäristöt. Tämä voi johtua siitä, että vertaisten kiintymys on ikään kuin ansaittava, 

kun taas vanhemmilta saatu kiintymys on melkeinpä itsestäänselvyys. (Salmivalli, 1998, s. 

12–13.) 

Usein lapset saavat ensimmäisiä kokemuksia vertaisryhmässä toimimisesta jo ensimmäisinä 

ikävuosinaan, ja mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä merkityksellisempi vertaisryhmästä 

hänelle tulee. Jo päiväkodissa lapsi viettää suuren osan päivistään vertaistensa kanssa, joten 

on aiheellista kiinnittää huomiota muiden lasten merkitykseen pienen lapsen elämässä.  

(Laine, 2002a, s. 13.) Hyvin todennäköisesti jo varhaiskasvatusikäiset lapset kykenevät ha-

vainnoimaan kavereitaan ja sosiaalisia tilanteita melko tarkasti, ja reagoimaan tilanteeseen 

sen mukaisesti (Laine, 2002b, s. 96).  

Vertaiset kypsyvät melko pitkälti samassa tahdissa, ja heillä on usein samankaltaisia kiin-

nostuksen kohteita ja kokemuksia. Ei ole siis ihme, että vertaisia pidetään mieluisina leikki-

tovereina, ja mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä useammin hän valitsee mieluummin ver-

taisensa kuin vaikkapa sisaruksen tai muun perheenjäsenen. (Ladd, 2007, s. 133.) Yksi kas-

vatuksen ja opetuksen päätavoitteista tulisi olla lapsiryhmän yhteenkuuluvuuteen pyrkimi-

nen. Jokainen ryhmän jäsen voi tuntea kuuluvansa merkitykselliseen kokonaisuuteen, jos 

hän kokee ryhmän turvalliseksi. (Sajaniemi, Suhonen, Nislin & Mäkelä, 2015, s. 80.) 
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Lapsen on mahdollista oppia vertaisryhmässä toimiessaan muun muassa empatiakykyä, eli 

toisen asemaan asettumista. Lapsi vertailee itseään toisiin sosiaalisesti, mikä auttaa hänen 

minäkuvansa muodostumisessa. (Salmivalli, 1998, s. 13.) Lapset oppivat vuorovaikutuk-

sessa vertaistensa kanssa erilaisia taitoja luonnollisella tavalla. Niin vanhempien kuin opet-

tajienkin on mahdollista tukea ja edistää tätä oppimista ja kehittymistä. Tutkimusnäyttö on 

todistanut lasten arvioivan itseään positiivisemmin silloin, kun he kokevat vertaissuhteessa 

kannustusta ja tukea. Itsearviointi on puolestaan negatiivisempi, jos vertaissuhde on epäsuo-

tuisa. (Ladd, 2007, s. 141, 145.) 

Tietenkään kaikki vuorovaikutus vertaissuhteissa ei ole lapsen kehitykselle myönteistä. Suu-

rimmassa osassa aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta on selvitetty lasten välisen vuorovaiku-

tuksen terveydellisiä vaikutuksia liittyen muun muassa hyväksynnän tai hylkäämisen tuntei-

siin tai ystävyyteen. (Ladd, 2007, s. 148.) Erilaiset ongelmat vertaissuhteissa ovat Pienten 

lasten sosiaaliset suhteet -tutkimusprojektin tulosten perusteella nähtävissä ja hyvin yleisiä 

jo varhaisessa lapsuudessa. Erityisesti projektissa huomioitiinkin yksinäiset, torjutut, syrjään 

vetäytyvät, kiusaavat ja kiusatut lapset, koska heidän katsotaan olevan riskissä syrjäytyä ver-

taisryhmästään. Kävi ilmi, että puolella syrjäytymisriskissä olevista lapsista vertaissuhteen 

ongelmat kasaantuivat. Yksinäiset sekä toisia kiusaavat lapset olivat usein ryhmässä torjut-

tuja tai syrjäänvetäytyviä tai kumpaakin. (Laine, 2002b, s. 95; Pienten lasten sosiaaliset suh-

teet -tutkimusprojekti, s. 3.) 

4.2 Vertaissuhteiden ongelmia 

Lasten parissa työskentelevien tulisi pohtia, mitä lapsi käyttäytymisellään pyrkii viestimään. 

Voi olla, että kiusaamiseksi tulkitun negatiivisen käyttäytymisen takana on ongelmia ver-

taissuhteissa tai lapsen sosiaaliset taidot ovat vielä kehittymättömät tilanteen vaativuuteen 

nähden. (Neitola, 2010, s. 224.) Pienten lasten sosiaaliset suhteet -tutkimusprojektin tulosten 

perusteella on nähtävissä, että lapset torjuvat varsinkin epäsosiaalisesti käyttäytyviä lapsia. 

Tästä epäsosiaalisesti käyttäytyvien joukosta eniten torjutuksi joutuivat kiusaajat, kiusatut, 

yksinäiset sekä syrjään vetäytyvät lapset. (Laine, 2002b, s. 99.) Revon (2013) tutkimuksessa 

huomattavaa oli, kuinka erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä oli yhteydessä kiusaamisen 

esiintymisen yleisyyteen. Mitä useampia erityisen tuen piirissä olevia lapsia ryhmässä oli, 

sitä suurempi osa lapsista oli kiusaamisilmiön kanssa tekemisissä. (m.t., s. 83.)  
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Yleisimmin kiusaamista tapahtuu ryhmässä, joka on luonteeltaan pysyvä. Tällöin kiusaami-

sen taustatekijänä ovat ryhmän jäsenten väliset sosiaaliset suhteet. (Salmivalli, 1998, s. 33.) 

Usein saatetaan ajatella, että huono ilmapiiri ja ryhmähenki selittäisivät kiusaamista. Näin 

ei kuitenkaan välttämättä ole. Esimerkiksi lapsiryhmässä valtaosan mielestä ilmapiiri voi 

olla positiivinen, ja samaan aikaan joku jäsenistä on toistuvan kiusaamisen uhrina. Pelkäs-

tään ryhmähengen parantaminen ei riitä poistamaan koko kiusaamisilmiötä. (Salmivalli, 

2010, s. 46.) Revon (2013) tutkimuksessa pohdittiin puolestaan ryhmäkoon vaikutusta kiu-

saamiseen. Suurissa päiväkotiryhmissä kiusaaminen ei näyttänyt olevan yleisempää kuin 

pienissä lapsiryhmissä. (m.t., s. 83.) 

Vertaisryhmän kontekstissa kiusaamiseen liittyy useissa tapauksissa ihmisarvon menettämi-

nen. Vaikka useat lapset eivät hyväksyisikään kiusaamista, voi olla, että ryhmän normit pai-

nostavat myötäilemään kiusaajan toimintaa. (Salmivalli, 2010, s. 25–26.) Usein juuri kiu-

saaja pyrkiikin tavoittelemaan toiminnallaan jonkinlaista asemaa ja valtaa vertaisryhmässä 

(Repo, 2013, s. 42). 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että niin aikuisten kuin lastenkin parissa käyttäytyminen 

voi muuttua aggressiivisemmaksi, kun toimija näkee jonkun muun toimivan ensin aggressii-

visesti. Vielä selkeämpi vaikutus tällaisella mallikäyttäytymisellä on, jos mallin ottaja suh-

tautuu näkemäänsä aggressiivisuuteen positiivisesti. Tätä vaikutusta voi kutsua sosiaaliseksi 

tartunnaksi. (Olweus, 1992, s. 43–44.) Aiempien tutkimusten mukaan vertaissuhteissa ne 

reaktiot, joita lapsi saa vuorovaikutuksen toiselta osapuolelta vaikuttavat hänen sosiaaliseen 

oppimiseensa ja käytökseensä. Toisin sanoen pienet lapset saattavat rangaista ja palkita tois-

tensa käyttäytymistä. On myös arvioitu, että vertaissuhteissa lapset osoittavat halukkuutta 

osallistua vuorovaikutukseen. Lapset voivat usein pyrkiä muokkaamaan omaa käyttäytymis-

tään vertaisten kanssa saavuttaakseen itselleen asettamansa tavoitteet tilanteelta. (Ladd, 

2007, s. 138, 141.) Vaikka yksittäinen lapsi tietäisikin kiusaamisen olevan väärin, siihen 

puuttuminen voidaan kokea uhkana. Jos esimerkiksi nousee puolustamaan uhria, voi itse olla 

riskissä joutua seuraavaksi uhriksi. (Repo, 2013, s. 43.) 

Yksi mahdollisesti kiusaamiseen johtava tekijä voi olla yksilöllisen vastuuntunnon alenemi-

nen. Olweus (1992) käyttää tästä nimitystä vastuun diffusioituminen. Vastuuntunto jostain 

negatiivisesta teosta, kuten kiusaamisesta, voi vähentyä merkittävästi, jos tilanteessa on 

läsnä useita henkilöitä. Tällöin kiusaamisen jälkeinen syyllisyydentuntokin vähenee. Kiu-

saamistilanteeseen liitetään heikentynyt aggressiivisten pyrkimysten kontrolli tai esto. Tämä 
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tarkoittaa, että kiusaaja tai kiusaajat ikään kuin palkitaan uhrinsa voittamisesta, eli käyttäy-

tyminen on heidän näkökulmastaan palkitsevaa. Olisikin tärkeää, että kiusaamistilanteeseen 

puututtaisiin, ja ne pyrittäisiin keskeyttämään. (Olweus, 1992, s. 44.)  

Kiusaaminen on ryhmäilmiönä tarkasteltuna erittäin monimutkainen. Kun muutama jäsen 

aktiivisesti toteuttaa kiusaamista, katselevat useat muut passiivisesti toimintaa sivusta. Voi 

siis sanoa, että sivustakatselijat hyväksyvät passiivisella tavalla kiusaamisen, joten heillä on 

tärkeä vaikutus kiusaamisen jatkumiseen. (Repo, 2013, s. 42.) 

Kiusaamista edeltävät moninaiset tasavertaisuuteen, kaveruuteen, kiusoitteluun ja 

vahingoittamiseen liittyvät prosessit. Toisin sanoen kiusaamisen voisi sanoa olevan 

pitkäaikaisen prosessin tulos, eikä kiusaamisen tutkimus varsinaisesti kiinnitä huomiota 

edellä mainittuihin prosesseihin, tai ylipäätään tunnista niitä. (Huuki, Lehto & Louhimo, 

2016, s. 6.) Laaksonen (2014) tuo väitöstutkimuksessaan esiin, että osa tutkimukseen 

osallistuneista esiopetusikäisistä lapsista tekivät eron kahden kiusaamistavan välille; 

toiminta tapahtui heidän mukaansa joko tahallaan tai leikillään. Ulkopuoliselle tällaista eroa 

voi olla hyvin vaikeaa havaita. (m.t., s. 35.) 

Lapsille saattaa olla haastavaa ymmärtää, mistä vahingoittavassa kohtelussa on loppujen 

lopuksi kyse. Voi olla, että lapset yrittävät ratkaista ihmissuhteidensa ongelmia senhetkisten, 

vajavaisten valmiuksiensa avulla. Jos heille ei tarjota riittävää ohjausta ja tietoa 

vertaissuhteiden vallankäytöstä  ja mahdollisesta vahingoittamisesta, lapset eivät välttämättä 

lainkaan tiedosta kyseisiä ongelmia. Tiedostamattomuus ja puutteelliset vertaissuhteiden 

valmiudet voivat edesauttaa vinoutunueen vallankäytön muuttumista kiusaamiseksi. (Huuki, 

Lehto & Louhimo, 2016, s. 6-7.)  
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5 KIUSAAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 

Alle kouluikäisten lasten parissa kiusaamisen tutkiminen on tähän mennessä ollut hyvin vä-

häistä kenties sen takia, että eri maiden varhaiskasvatusjärjestelmät ovat keskenään erilaisia. 

Monissa maissa varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää, ja koulu aloitetaan nuorem-

pana kuin vaikkapa Suomessa, joten kansainvälisesti koulukiusaamisen käsitteen ajatellaan 

usein kattavan hyvin nuoretkin lapset. Kun pohditaan kiusaamisilmiötä varhaiskasvatuk-

sessa, kaikkein olennaisinta olisi estää toista loukkaavan käyttäytymisen muuttuminen kiu-

saamiseksi ajan myötä. (Repo, 2013, s. 56, 16.) 

5.1 Erityispiirteitä päiväkotikiusaamisessa 

Varhaislapsuudessa tapahtuva kiusaaminen on tutkimuksen aiheena haastava, koska jokai-

sella lapsella on kiusaamisesta oma subjektiivinen kokemuksensa, jolloin ilmiö näyttäytyy 

jokaiselle hieman eri tavalla. Yksinkertaisesti kiusaamisen voisi määritellä olevan sitä, mil-

laiseksi se lasten kanssa yhdessä kuvaillaan. (Neitola, 2010, s. 218, 224.) Varhaiskasvatuk-

sessa kiusaaminen on nähtävä tavallista kiusaamisen määritelmää laajempana ilmiönä, joka 

sisältää juuri lapsen subjektiivisen kokemuksen (Repo, 2013, s. 29). 

Hyvin moninaiset asiat voivat näyttäytyä pienille lapsille kiusaamisena, ja lapselta saattaa 

myös puuttua kielellisiä valmiuksia kertoa kiusaamisesta. Nämä seikat lisäävät kiusaamisen 

määrittelyn haastavuutta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Jotta aikuinen voisi auttaa lasta 

hahmottamaan koettua kiusaamista vaikkapa sanoittamalla tilanteita, tulee aikuisen ensin 

tuntea ja tunnistaa kiusaamisen ilmiönä. (Repo, 2013, s. 36.) 

Päiväkodissa lapsen arkeen kuuluu paljon niin sanottua vapaata leikkiä, joissa aikuisen oh-

jaus ja valvonta on usein hyvin vähäistä. Tämä johtaa siihen, että kouluun verrattuna päivä-

koti tarjoaa enemmän tilaisuuksia kiusaamisen esiintymiseen. (Neitola, 2010, s. 225.) Pien-

ten lasten parissa tapahtuva kiusaaminen onkin todennäköisesti yleistä silloin, kun tilannetta 

ei tarkasti valvota tai ohjata. Siksi kiusaaminen päiväkodissa on mahdollista monessa pai-

kassa, sekä ulkona että sisällä. (Junttila ja muut, 2002, s. 61.) Vapaa leikki tarjoaa mahdol-

lisuuksia epämuodolliseen vuorovaikutukseen vertaisten kanssa. Toisaalta taas aikuisten 

olisi tärkeää tällöinkin olla lähietäisyydellä lapsista. (Vlachou et al., 2011, s. 346.) 

Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa -tutkimushankkeeseen haastatelluista 

lapsista monille oli haastavaa selittää yleisellä tasolla, mitä kiusaaminen on. Lapset antoivat 
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puolestaan yksityiskohtaisempia vastauksia, kun kysyttiin, millaisia asioita toisia kiusaava 

lapsi voi tehdä, tai kun heitä pyydettiin kuvailemaan jotain tilannetta tarkemmin. Hankkeessa 

kävi ilmi, että jotkut lapsista kuvailivat tulleensa kiusatuksi, mutta he eivät osanneet kuvailla 

kiusaamistilannetta tarkemmin, tai he eivät muistaneet tilannetta. (Kirves & Stoor-Grenner, 

2010 a, s. 11–12.) 

Revon (2013) väitöstutkimus on Suomessa toistaiseksi ainoa akateemisen tason tutkimus, 

joka selvitti kiusaamisilmiötä varhaiskasvatusikäisten lasten keskuudessa, joista nuorimmat 

olivat jopa kolmevuotiaita. Tutkimukseen haastatellun päivähoidon henkilöstön mukaan 

kiusaaminen on nähtävissä varhaiskasvatuksen arjessa. Sekä henkilökunnan että lasten ker-

tomuksista kävi ilmi samoja piirteitä kuin koulukiusaamisessa. Lisäksi yli puolet tutkitta-

vista totesivat kaikkien koulukiusaamiseen yleisesti liitettyjen roolien olevan läsnä varhais-

kasvatuksessa. (Repo, 2013, s. 59, 64–65, 78.) 

Junttilan ja muiden (2002) tutkimuksen tulosten mukaan kiusaajat ja kiusatut näkivät kiu-

saamistilanteet enimmäkseen samalla tavalla. Yleisimmin haastatellut lapset ymmärsivät 

kiusaamisen fyysisenä toimintana, ja lisäksi he mainitsivat psyykkisen kiusaamisen muotoja, 

kuten ryhmän ulkopuolelle jättämisen ja härnäämisen. Kiusaajat totesivat, että yleisin kiu-

saamisen muoto on fyysinen kiusaaminen, tai sitten he joko kielsivät kiusaamisen kokonaan 

tai vähättelivät asiaa. Tämä kieltäminen tai vähätteleminen voi johtua siitä, että kiusaajat 

ymmärsivät, millainen käytös on sosiaalisesti suotavaa. Kiusatut kertoivat kokevansa useim-

miten juuri fyysistä kiusaamista, enimmäkseen lyömistä. (m.t., s. 60–61.) 

Pienten lasten sosiaaliset suhteet -tutkimusprojektin tulosten perusteella päiväkodissa tapah-

tuva kiusaaminen ei ole siinä määrin ryhmässä tapahtuvaa, kuin koulukiusaaminen on (Junt-

tila ja muut, 2002, s. 68). Varhaislapsuudessa lapsella ei välttämättä ole riittäviä sosiaalisen 

havaitsemisen taitoja ja yhteistoiminnallisuutta, jotta kiusaamistilanteessa muodostuisi roo-

leja (Laine, 2002a, s. 26). Perren ja Alsaker (2006) taas väittävät, että kiusaaminen liittyy 

päiväkodissa aina vertaisryhmän sosiaaliseen kontekstiin, joten ilmiö vaikuttaa koko ryh-

mään. Tämän takia ennaltaehkäisevät toimet yksilötasolla, kuten sosiaalisten taitojen opet-

taminen kiusaajalle, eivät ole riittäviä keinoja ehkäistä kiusaamista. (m.t., s. 54.) 
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5.2 Varhaiskasvatuksen asiakirjojen valossa 

Pienten lasten kohdalla kiusaamisesta puhuminen on melko uusi ilmiö, eivätkä Revon (2013) 

mukaan suomalaista varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat mainitse sitä. Jos kiusaamiseen 

kiinnitettäisiin huomiota jo ohjauksen tasolla, ei olisi riskiä, että kiusaamisen vastainen työ 

jäisi ainoastaan motivoituneiden, yksittäisten ammattikasvattajien vastuulle. (m.t., s. 28.) 

Suomessa uusi varhaiskasvatuslaki ei mainitse kiusaamista varsinaisesti, mutta aihetta lä-

hestytään epäsuorasti lapsen hyvinvoinnin ja turvallisen ympäristön kautta. Laki myös mai-

nitsee varhaiskasvatuksen eräänä tavoitteena lapsen yhteistyötaitojen kehittämisen ja ver-

taisryhmässä toimimisen. (Varhaiskasvatuslaki, 2015.)  

Eräs varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Sen mukaan 

yhdenkään lapsen kunniaa tai mainetta ei saa halventaa. Lasta tulee suojella kaikelta hyväk-

sikäytöltä, väkivallalta ja välinpitämättömältä kohtelulta. Väkivallalla sopimus käsittää niin 

henkisen kuin ruumiillisen vahingoittamisen ja pahoinpitelyn. (YK:n yleissopimus lapsen 

oikeuksista, 1989.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Vasu, 2005) ei toistaiseksi ole lain velvoittama 

asiakirja. Siinä ei myöskään varsinaisesti mainita kiusaamista itsessään. Kasvatuspäämää-

rinä suomalaisella varhaiskasvatuksella on muun muassa edistää lapsen hyvinvointia, ja vah-

vistaa toiset huomioivaa käyttäytymistä ja toimintaa. Kun tavoitellaan lapsen hyvinvointia, 

liittyy se vahvasti lapsen suhteisiin. Erityisesti mahdollisimman turvalliset ja pysyvät ihmis-

suhteet lisäävät lapsen hyvinvointia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 13, 

15.) 

Varhaiskasvatuksen eettisessä orientaatiossa arvo- ja normikysymyksiä tulisi käsitellä lasten 

kanssa arkisten tilanteiden kautta. Lapsille on luontevaa käsitellä esimerkiksi tasa-arvoon, 

oikeudenmukaisuuteen, vapauteen ja kunnioitukseen liittyviä asioita jokapäiväisten tapah-

tumien lomassa. (Vasu, 2005, s. 28–29.) Näkisin näiden kaikkien eettisten kysymysten liit-

tyvän kiusaamiseen vähintään epäsuorasti. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Esiops, 2014) kuvaa hyvän esiopetuksen arvo-

pohjaa, joka sisältää lapsen oikeudenmukaisen kohtelun. Lapsella on oikeus käsitellä risti-

riitoja ja tunteita, ja lapsen tulee saada opetella ja kokeilla uusia asioita. (Esiopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteet, 2014, s.15.) 
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Vuonna 2003 perusopetuslakiin lisätty kohta velvoittaa opetuksen järjestäjää laatimaan 

suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. Tämän 

suunnitelman toteutumista on myös valvottava. Jokaisella esiopetusryhmällä ja koululla on-

kin siis oltava kirjallinen suunnitelma kiusaamistilanteessa toimimisesta ja kiusaamisen eh-

käisemisestä. (Repo, 2013, s. 29–30.)  

Esiopetuksen järjestämiseen kuuluu oppilashuoltosuunnitelman laatiminen, ja tämän osana 

tulee olla suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Kysei-

sessä suunnitelmassa on huomioitava kaikki esiopetuksen vuorovaikutussuhteet; niin lapsen 

ja aikuisen väliset suhteet kuin lasten keskinäisetkin suhteet. Kiusaamista, häirintää ja väki-

valtaa on käsiteltävä koko varhaiskasvatusyhteisön tasolla, mutta myös lapsiryhmässä ja yk-

silökohtaisesti. Suunnitelmallisesti tulee pohtia, kuinka kiusaamista voidaan ennaltaeh-

käistä, ja kuinka siihen puututaan. Tässä suunnitelmassa on muun muassa kuvattava sekä 

teon tekijän ja sen kohteen näkökulmasta, millaista tukea heille tarjotaan, ja kuinka jälkiseu-

ranta toteutetaan. (Esiops, 2014, s. 64–65.) 

Esiopetuksen järjestäjältä edellytetään täydennyskoulutuksen järjestämistä henkilöstölle 

kiusaamisen eri ilmenemistavoista ja ilmiön ennaltaehkäisemisestä. Lasten huoltajat tarvit-

sevat tietoa kiusaamisesta, ja siitä, miten kyseisessä esiopetusryhmässä toimitaan sen suh-

teen. (Repo 2013, s. 31.) Myös esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa edellytetään, 

että niin huoltajia kuin varhaiskasvatuksen henkilökuntaakin tiedotetaan ja perehdytetään 

suunnitelmaan väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää vastaan. (Esiops, 2014, s. 65).  

Sekä perusopetuslaki että esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet määrittelevät kiusaa-

misen turvallisen oppimisympäristön kautta. Revon (2013) mukaan tästä johtuen määritel-

mässä keskitytään ennen kaikkea kiusaamisen uhrien suojaamiseen. Olisi kuitenkin kiinni-

tettävä entistä enemmän huomiota kiusaajaan ja hänen oikeuteensa oppia. (m.t., 2013, s. 29.) 

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2013-2015) katsotaan turvallisen kasvu-

ympäristön ja pysyvien ihmissuhteiden kuuluvan varhaiskasvatuksen arvopohjaan. Lasta 

kohtaan on käyttäydyttävä oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja empaattisesti. Asiakirjassa 

tuodaan esille myös käsite hyvinvointioppiminen. Siihen kuuluvat eräinä osa-alueina tuntei-

den tunnistaminen ja nimeäminen sekä vuorovaikutukseen liittyvät taidot. Huomiota tulee 

kiinnittää myös terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen, erityisesti itsestä ja toisista huo-

lehtimiseen. Varhaiskasvatuksessa kaikkien tulisi noudattaa hyviä tapoja ja kunnioittaa toi-

sia. (Oulun varhaiskasvatussuunnitelma, 2013-2015, s. 5, 8.) 
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Tärkeää kunnioittamisen ohella on Oulun varhaiskasvatussuunnitelmassa (2013–2015) kyky 

ratkoa ristiriitoja. Aikuisten on tunnistettava lapsen tarpeet ja asiat, jotka mahdollisesti huo-

lestuttavat lasta. Kasvattajan on rohkaistava lapsia neuvottelemaan konfliktitilanteista ja val-

litsevista säännöistä. Hyvä sosiaalinen varhaiskasvatusympäristö tukee lasten keskinäisiä 

suhteita. Ilmapiirin on kaikkiaan oltava turvallinen ja hyväksyvä. Jos vallitseva yhteishenki 

on positiivinen ja toisia tukeva, on kiusaamisesta kertominen lapselle helppoa, ja siihen on 

mahdollista puuttua. (m.t., s. 8, 12, 22–23.) 

Asiakirja ehdottaa kiusaamista ennaltaehkäiseviksi toimiksi keskustelemista, satuja, leikki-

mistä ja pienryhmätoimintaa. Lapsiryhmän kantavina periaatteina tulisi olla tasavertaisuus, 

yhteistoiminnallisuus ja osallisuus. Kasvattajien on havainnoitava ryhmää tarkasti, ja on suh-

tauduttava vakavasti, jos lapset kertovat kiusaamisesta. Jokaisen varhaiskasvatusyksikön tu-

lee laatia toimintamalli lasten suojelemiseksi kiusaamiselta. Minkäänlainen kiusaaminen ei 

ole hyväksyttävää, ja kiusaamisen ehkäiseminen koskee koko henkilöstöä. Myöskin lasten 

vanhempien kanssa on tärkeää keskustella kiusaamisesta kasvatuskeskustelujen yhteydessä. 

(Oulun varhaiskasvatussuunnitelma, 2013-2015, s. 23.) 

Opetushallitus julkaisi 15.8.2016 luonnoksen uudesta Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet -asiakirjasta. Kyseisessä asiakirjaluonnoksessa painotetaan varhaiskasvatuslain tavoin 

ympäristön turvallisuutta ja lapsen hyvinvointia. Kiusaaminen tuodaan esille varhaiskasva-

tuksen arvoperustassa, jonka mukaan lasta tulee kasvattaa pyrkimään oikeudenmukaisuu-

teen ja rauhaan. Hänelle tulisi opettaa sivistynyt tapa suhtautua muihin ihmisiin, jolloin voi-

daan myös nähdä halukkuus toimia oikein. Väkivaltaa, kiusaamista tai rasismia ei tule hy-

väksyä varhaiskasvatuksessa keneltäkään missään muodossa. Lapsi on lisäksi oikeutettu tur-

vallisiin vertaissuhteisiin, joten henkilökunnan on vaalittava lasten vertais- ja ystävyyssuh-

teita. Ristiriitoihin tulee turvallisuuden takia puuttua, ja niitä pyritään ratkaisemaan yhdessä. 

Jos henkilöstö siis huomaa lasten vertaissuhteissa eriarvoistavia toimintamalleja, on heidän 

puututtava tilanteeseen. Toimintakulttuuriin sisältyy ajatus siitä, että koko varhaiskasvatus-

yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta on huolehdittava. Tämä 

tarkoittaa sitä, ettei kiusaamista, väkivaltaa tai häirintää sallita. (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet -luonnos, 2016, s. 8, 12, 21–23.)  

Kiusaamista ei tule mielestäni suvaita, mutta edellä mainittu toteamus siitä, ettei kiusaamista 

varhaiskasvatuksessa saisi hyväksyä missään tapauksessa, kuulostaa mielestäni hyvin paljon 
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sellaiselta nollatoleranssilta, joka suomalaisissa kouluissa tällä hetkellä vallitsee. Kiusaami-

sen täysi kieltäminen saattaa mahdollistaa kasvattajille ajatuksen siitä, että jos kiusaaminen 

on kiellettyä, ilmiötä ei ole olemassa heidän kasvatusyhteisössään. Tällainen pohdinta on 

ristiriidassa aiemmin esille tuomani Revon (2013) ajatuksen kanssa, jonka mukaan kiusaa-

misen nollatoleranssi ja siihen usein liitetyt rangaistukset eivät sovi varhaiskasvatukseen. 

Kuitenkin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan luonnoksessa (2016) todetaan, 

että ristiriitatilanteita opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan lasten kanssa yhdessä. Myös 

huoltajien kanssa keskustellaan ja etsitään yhdessä ratkaisuja, kun väkivaltaa, häirintää tai 

kiusaamista esiintyy. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin tulee liittyä turvallisuuden 

edistäminen ja riskitilanteiden suunnitelmallinen ehkäisy. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet -luonnos, 2016, s. 23.) Rakentava keskustelu ja suunnitelmallinen kiusaamisen ja 

muiden turvallisuusriskien ehkäisy ovat tämän tutkimuksen valossa kehittävämpiä tapoja 

toimia pienten lasten parissa kuin kiusaamisen totaalinen kieltäminen. 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni toteuttamistapaa, eli aineistoni keräämistä ja sen ana-

lyysin etenemistä. Päädyin keräämään tutkimukseni empiirisen aineiston haastattelemalla 

lapsia. Aloitin aineiston hankkimisen ottamalla yhteyttä päiväkodin johtajaan ja kysymällä 

häneltä lapsiryhmien halukkuutta osallistua haastatteluihin. Tämän jälkeen hain tutkimuslu-

van kaupungilta, jossa suoritin tutkimukseni. Saatuani luvan kaupungilta ja suostumuksen 

lapsiryhmältä kysyin lasten vanhemmilta suostumusta tutkimukseen osallistumiseen lupalo-

makkeella. Tämä lomake löytyy liitteestä 1.  

6.1 Haastatteleminen 

Toteutin haastattelut keväällä 2016 pohjois-pohjanmaalaisessa päiväkodissa, lapsiryhmän 

tiloissa. Tämä päiväkoti ja sen johtaja olivat minulle entuudestaan tuttuja, mutta lapsiryhmä, 

josta haastateltavani olivat, oli minulle tuntematon. Ennen haastatteluja suunnittelin rungon 

erilaisista kysymyksistä, ja alkuperäinen haastattelurunko on liitteessä 2. Liite 3 on näyte 

litteroidun haastatteluaineiston sivusta.  

Kaiken kaikkiaan haastattelin 13 lasta, jotka olivat iältään kolmesta kuuteen vuotta, ja he 

kaikki olivat samasta lapsiryhmästä. Lapsista poikia oli yhdeksän ja tyttöjä neljä. Suoritin 

haastattelut pienryhmissä, joita muodostui kolme. Kahdessa ensimmäisessä ryhmässä oli 

neljä lasta ja viimeisessä ryhmässä haastattelin viisi lasta. Nämä pienryhmät muodostuivat 

täysin lapsiryhmän henkilökunnan päättämänä ja ryhmän edun mukaisesti, lähinnä sen mu-

kaan, oliko lapsilla samaan aikaan tiedossa jotain ohjattua toimintaa. Olin järjestänyt haas-

tattelutilanteeseen puuvärikyniä ja paperia, jotta lapset saisivat keskustelun lomassa piirtää.  

Haastatteleminen eroaa spontaanista keskustelusta, koska taustalla on aina jokin instituutio-

naalinen tarkoitus ja tutkimuksellinen tavoite. Tutkija pyrkii saamaan tietoa, joten hän ohjaa 

keskustelua ja keskittyy johonkin tiettyyn teemaan. Lisäksi haastattelijalla ja haastateltavalla 

on selkeästi erilaiset roolit; haastattelija toimii tiedon kerääjänä ja haastateltava on tietoa 

antava osapuoli. Koska tieto nähdään olevan haastateltavalla, näkyy tämä siinä, miten osal-

listujat sisäistävät roolinsa. Haastattelijan tulisi esimerkiksi välttää tuomasta esille kenties jo 

aiemmin hankittua tietoa tutkimuksen aiheesta. (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, s. 23, 33–34.)  

Haastateltavan ja haastattelijan luottamuksellinen vuorovaikutus nähdään usein edellytyk-

senä informaation saamiselle. Tähän kuuluu, että haastattelija kertoo rehellisesti haastattelun 
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tarkoituksesta, ja niin ikään korostaa tietojen luottamuksellisuutta ja haastateltavan ano-

nymiteettia. Oikeastaan luottamuksen syntyminen vaatii tasapainoa empatian sekä haastat-

telun tarkoituksen ja roolijaon välillä. Lisäksi vuorovaikutukseen tulee kiinnittää huomiota 

koko tutkimusprosessin aikana. (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, 41–42, 56.) Kun haastattelijan 

ja haastateltavan välillä on kunnioitusta ja yhteisymmärrystä, edesauttaa se merkityksellisen 

ja hyödyllisen aineiston syntymistä. Haastattelussa tuleekin ottaa huomioon tilanteen osal-

listujien väliset valtasuhteet. (Lichtman, 2013, s.193.) 

Haastattelun osapuolet olettavat hyvin todennäköisesti, että haastattelu etenee kysymys-vas-

taus- kaavalla. Tällöin haastattelija esittää haastateltavalle kysymyksiä, jota seuraa vastaus 

ja jälleen uusi kysymys. Toisaalta myös väitelause, tai vastauksen toistaminen eri muodossa 

voivat toimia kysymyksenä. Toistamisella haastattelijan on mahdollista tarkistaa, ymmär-

sikö hän vastauksen oikein, mutta toisaalta se on kehotus kertoa aiheesta enemmän. (Ruusu-

vuori & Tiittula, 2005, 52–53.)  

Tutkimusmenetelmänä haastattelun etu on, että tutkija voi säädellä aineiston keräämistä ti-

lanteen vaatimalla tavalla ja tutkittavat huomioon ottaen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2010, s. 205). Haastattelu on joustava tutkimusmenetelmä, koska se antaa tutkijalle mahdol-

lisuuden vaikkapa selventää sanamuotojaan tai toistaa kysymyksen. Kysymykset on mah-

dollista myös esittää siinä järjestyksessä, kuin tutkija itse pitää parhaana. Eräs toinen haas-

tattelun etu on, että haastattelijan on mahdollista tehdä tilanteen aikana erilaisia havaintoja. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 73.)  

Yleisimmin haastattelut ovat jaettavissa kahteen kategoriaan, strukturoituihin ja strukturoi-

mattomiin. Strukturoidusta haastattelusta esimerkkinä toimii lomakehaastattelu, jossa on 

täysin valmiit kysymykset. Strukturoimattomassa haastattelussa puolestaan edetään enem-

män haastateltavan ehdoilla, vapaan keskustelun kaltaisesti. (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, 

11.) Tutkimukseni haastattelut asettuvat strukturoidun ja strukturoimattoman haastattelun 

välimaastoon. Olin suunnitellut haastattelukysymyksiä etukäteen, mutta esitin niiden lisäksi 

tarkentavia kysymyksiä, ja johonkin kysymykseen saatettiin palata keskustelussa myöhem-

min. Suhtauduin suunnittelemiini kysymyksiin ikään kuin suuntaa antavina.   

Suorittamani haastattelut ovat erilaisista haastattelun muodoista lähimpänä teemahaastatte-

lua. Teemahaastattelun eräs tyypillisistä piirteistä on, että haastattelussa käsitellään tiettyjä 

aihepiirejä, mutta kysymyksiä tai niiden järjestystä ei ole etukäteen päätetty kovin tarkkaan 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 208). Tämän haastattelutyylin avoimuudesta johtuen 
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voidaan pohtia, tuleeko kaikille haastateltaville esittää samat kysymykset samassa sanamuo-

dossa ja järjestyksessä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 75). 

Yleensä haastattelujen kysymykset on jaettu avoimiin ja suljettuihin kysymyksiin. Avointen 

kysymysten on nähty antavan tilaa haastateltavan yksilölliselle vastaamiselle. Kuitenkin 

haastattelussa saatuihin vastauksiin vaikuttavat kysymysten lisäksi monet vuorovaikutuksen 

piirteet. Muun muassa lasten haastattelemisessa pidetään tärkeänä, että kysymykset liittyvät 

lapsen maailmaan, lapsen arkeen, rutiineihin ja toimintaan. (Alasuutari, 2005, s. 156–158.) 

6.2 Lapsihaastattelu 

Kvalitatiivinen haastatteleminen voidaan nähdä keinona lapsen näkökulman saavuttamiseen. 

Haastattelussa on tärkeää vuorovaikutuksellisuus, eli se, miten keskustelussa lapsen ääni 

saataisiin kuuluviin. Aikuisella on selkeä valta-asema lapseen nähden, ja tämä tulisi huomi-

oida haastattelutilanteessa. Toisaalta aikuinen on oikeutettu kysymään kysymyksiä, ja hän 

voi odottaa lapselta rehellistä vastausta niihin. Toisaalta taas lapsi voi vastata kysymyksiin 

niin kuin olettaa haastattelijan hänen vastaavan, eikä aikuinen välttämättä tavoita lapsen ai-

toa kokemusta ja tietoa. Kuitenkaan aikuisen ja lapsen välistä valtaeroa ei ole mahdollista 

poistaa täysin. (Alasuutari, 2005, s. 145, 152–153.) Lapsuustutkimukseen sisältyvää valta-

asemaa selitetään usein sukupolvien välisellä erolla. Tulisi kuitenkin huomioida, ettei valta 

liity vain haastattelun osapuolten ikäeroon, vaan haastattelutilanne on kaiken kaikkiaan epä-

tasa-arvoinen, sillä tutkijalla on lopulta valta ohjata haastattelun etenemistä. (Helavirta, 

2007, s. 631.) 

Pyrin huomioimaan valta-asemani aikuisena ja tutkijana lapsiin nähden tutustumalla lapsiin 

ja lapsiryhmään. Olin mukana ryhmän toiminnassa kahden aamupäivän verran ennen haas-

tattelujen suorittamista, joten molemminpuolinen tutustuminen oli mahdollista jo etukäteen. 

Näinä kahtena päivänä esimerkiksi leikin ja pelasin lasten kanssa. Olin mukana ulkoile-

massa, ja tilaisuuden tullen keskustelin ryhmän henkilökunnan kanssa.  

Yksi erityispiirre lasten haastattelemisessa on se, ettei lapsi itsenäisesti voi päättää tutkimuk-

seen osallistumisestaan. Tutkijan tulee huomioida sekä lainsäädäntö että tutkimusetiikka, ja 

sopia lapsen osallistumisesta huoltajan kanssa. Alasuutarin (2005) mukaan lapsen kvalitatii-

vinen haastattelu tapahtuukin aina niin sanotussa kolmiosuhteessa, johon kuuluvat lapsi, hä-

nen huoltajansa ja tutkija. (m.t., s. 147.)  
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Lapsen kuluu saada tarpeeksi tietoa niin haastattelusta kuin koko tutkimuksestakin. Lapsi on 

aktiivinen sosiaalinen toimija, jolla on olemassa ennakkokäsityksiä tutkimuksesta. Hän 

myös tunnistaa vuorovaikutuksessa olevia käytäntöjä, ja suhtautuu tilanteeseen niiden ja luo-

miensa oletusten perusteella. Lisäksi lapsella on suhde tutkimusaiheeseen. On erittäin tär-

keää, että tutkija esittelisi tutkimuksen aihetta, ja siitä mihin haastattelun tuloksia käytetään 

tavalla, jonka lapset voivat helposti ymmärtää. (Alasuutari, 2005, s. 147–148.)  

Pyysin tutkimukseen suostumuksen lasten vanhemmilta. Lasten suostumusta en kuitenkaan 

kysynyt, vaan pikemminkin haastatteluihin osallistui luvan saaneista lapsista ne, jotka juuri 

kyseisellä hetkellä olivat henkilökunnan mukaan vapaita muulta lapsiryhmän suunnitellulta 

toiminnalta, kuten askartelulta. Kuitenkin lapsilla oli mahdollista kieltäytyä tutkimukseen 

osallistumisesta, ja he osallistuivat haastatteluihin luontevana osana päiväkodin arkipäivää. 

Ennen varsinaisen haastattelun aloittamista esittelin itseni lapsille, ja kerroin heille tulevani 

yliopistolta ja tekeväni tutkimusta.  

Kielellä tulisi olla suuri merkitys haastatellessa lapsia, jotta pystyttäisiin ymmärtämään lap-

sen tapaa jäsentää maailmaa. Tämä on mahdollista kuuntelemalla ja tunnistamalla lapsen 

puhumisen tapoja. Haastattelijan tulisi osata verrata omia puhumisen tapojansa lapsen vas-

taaviin tapoihin. Tämä tarkoittaa myös lapsen ikä- ja kehitystason huomioon ottamista. (Ala-

suutari, 2005, s. 154.) Kun haastateltavana on lapsia, on tutkijan kiinnitettävä huomiota lap-

sen kognitiivisiin taitoihin ja aiempaan elämänkokemukseen esittäessään kysymyksiä. Tut-

kijan näkökulmasta haastattelusta voi tehdä haasteellisemman myös lasten rönsyilevä ja asi-

asta toiseen vaihteleva vastaustyyli. (Helavirta, 2007, s. 632.) On tärkeää ottaa huomioon 

lapsen kielellinen kehitys, sillä hyvin pienillä lapsilla ei kenties ole riittävää sanavarastoa, 

jota tarvittaisiin haastattelun kysymyksiin vastaamiseen. Lapsihaastatteluissa tulisi käyttää 

huolellisuutta, ja tarvittaessa kysyä samaa asiaa useilla eri tavoilla. (Kirves & Stoor-Grenner, 

2010a, s. 43.) 

Pyrin ottamaan haastattelutilanteessa lasten näkökulman ja heidän jaksamisensa huomioon 

muun muassa siten, että jos lapsi ei jostain syystä osannut tai halunnut vastata, kerroin, että 

hän saa halutessaan kertoa vastauksen myöhemminkin. Kirves ja Stoor-Grenner (2010a) ky-

syivät selvityksessään lapsilta kiusaamiseen liittyvien asioiden lisäksi, mistä asioista heille 

tulee päiväkodissa paha mieli (m.t., s. 43). Hyödynsin itsekin haastatteluissa tätä kysymystä 

saadakseni laajemmin selville lasten käsityksiä kiusaamisesta. Suunnittelin aluksi, että haas-

tattelun aikana voisi olla lapsille jotain oheistoimintaa, ja tähän vaihtoehtoja olivat sadutus 



34 

 

 

tai piirtäminen. Sadutus perustuu hyvin vahvasti siihen, että lapsi saa itse valita kertomuk-

sensa aiheen, mutta halusin haastattelussa käsitellä nimenomaan kiusaamista. Lopulta halu-

sin antaa lapsille mahdollisuuden piirtää haastattelun aikana, koska ajattelin sen olevan heille 

tuttua toimintaa.  

Toivoin piirtämisen tuovan ilmapiiriin rentoutta, sillä olin lapsille melko tuntematon, enkä 

uskonut puhtaan haastattelutilanteen olevan lapsiryhmässä kovin toimiva aineistonkeruun 

menetelmä. Piirtäminen oli kuitenkin vain haastattelun ohessa tapahtuvaa tekemistä, joten 

en huomioi lasten piirustuksia aineiston analyysissa. Tätä tukee Susanna Helavirran (2007) 

ajatus lapsihaastatteluista, joiden aikana hän itse tutkijana muun muassa leikki ja pelasi sa-

malla haastateltavien kanssa. Hän toteaa, että niin sanotut ulkoistetut kokemukset toimivat 

haastattelussa keskustelun virittäjinä, eikä niinkään varsinaisina tutkimustiedon lähteinä. 

(Helavirta, 2007, s. 638.) Alkuperäisen suunnitelmani mukaan piirtämisen aiheena oli tar-

koitus olla kiusaaminen. Havaitsin, että joillekin lapsille piirtämisen aloittaminen oli haas-

tavaa, joten lopulta annoin heidän itse valita aiheen piirtämiselle. 

Ennen kun jaoin lapsille piirustuspaperia, ehdotin lapsille, että he voisivat piirtää jotain, 

mistä he erityisesti pitävät päiväkodissa. Suurin osa lapsista alkoi tämän ohjeistuksen jälkeen 

omatoimisesti piirtämään jotain muuta oman mielenkiintonsa mukaan, ja piirtäminen saattoi 

kiinnittää jonkun lapsen huomion melkein täysin. Tästä esimerkkinä on seuraava lainaus 

aineistosta.    

Haastattelija: ”No Ilari niin mitä se on se kiusaaminen?” 

Ilari (5 v.): ”Tämä on kynä. Valkonen kynä.” 

Haastattelija: ”Valkonen kynä.” 

Ilari: ”Tämä on sininen. Kato, tää alkaa näin poissa…” 

Haastattelemani lapsi ei vastannut kysymykseeni kiusaamisesta, vaan sen sijaan hän oli kiin-

nostunut esillä olevista värikynistä ja piirtämisestä. Kaiken kaikkiaan lapset keskustelivat 

paljon piirustuksistaan, ja useat halusivat sanallisesti kuvailla, mitä olivat piirtämässä. 

Koska olin lasten näkökulmasta suhteellisen uusi ja tuntematon aikuinen, päätin, että haas-

tatteleminen olisi luontevinta pienissä ryhmissä. Tällöin he voisivat halutessaan tukeutua 

toisiinsa ja auttaa toisiaan. Helavirta (2007) toteaa, etteivät lapset välttämättä ole tottuneet 

kertomaan aikuiselle henkilökohtaisia näkemyksiään, joten lasten yksilöhaastatteluja saate-
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taan pitää lasten näkökulmasta epämiellyttävänä. Lapset toimivat hyvin usein vertais- ja ka-

veriryhmissä, ja usein tutkijat perustelevat ryhmähaastattelua juuri tällä ryhmässä toimimi-

sella. (m.t., s. 631.) 

Jos on oletettavissa, että haastateltavat arastelevat tilannetta jollain tapaa, on ryhmähaastat-

telu toimiva tapa kerätä tutkimusaineistoa. Ryhmä voi edesauttaa haastattelun etenemistä eri 

tavoilla, mutta toisaalta ryhmässä haastattelun toteuttamisessa on myös negatiivisia piirteitä. 

Jokin ryhmän jäsenistä voi ottaa haastattelutilanteessa dominoivan roolin, jolloin hän pyrkii 

määrittämään keskustelun etenemistä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 210–211.) 

Lapsi voi vaikuttaa ryhmähaastattelussa itse siihen, kuinka aktiivisesti hän haluaa osallistua 

keskusteluun. Toisaalta tilanne voi olla sellainen, jossa kaikkien lapset, erityisesti ujot ja 

hiljaiset, eivät saa riittävästi puheenvuoroja. (Helavirta, 2007, s. 631.) 

Haastattelun luotettavuuteen vaikuttaa kielteisesti se, että haastateltava saattaa pyrkiä anta-

maan ikään kuin sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia. Lisäksi haastatteleminen ja aineisto 

ovat aina sidoksissa kontekstiin ja tilanteeseen. Tämä tulisi huomioida tulosten yleistettä-

vyyttä pohdittaessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 206–207.) Haastatteluun liit-

tyen tulisi tutkijan tuoda ilmi muun muassa haastatteluun käytetty aika, sekä mahdolliset 

esiintyneet häiriötekijät ja virhetulkinnat. Tutkijan tulisi näiden seikkojen lisäksi arvioida 

omaa toimintaansa haastattelutilanteessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 232.) 

Haastattelujen lisäksi kirjoitin niin tutustumiskerroistani kuin haastattelutilanteista ylös 

muistiinpanoja. Näissä muistiinpanoissa toin esille esimerkiksi henkilökunnan kertomat 

kommentit, ja yleisesti huomioita ja tunnelmia tilanteista. En pitänyt muistiinpanovälineitä 

varsinaisesti mukana haastattelutilanteissa, vaan kirjoitin asioita muistiin vasta jälkeenpäin. 

Pyrin haastattelutilanteessa olemaan tutkijana mahdollisimman tasapuolinen lapsia kohtaan, 

jotta kaikki heistä saisivat yhtä paljon puhevaltaa. Tavoitteenani oli myös antaa lapsille tilaa 

puhua, mutta koin tämän tavoitteen melko haastavaksi. Jotkut lapsista saattoivat ikään kuin 

dominoida keskustelua, kun taas jotkut heistä eivät puhuneet oikeastaan haastattelun aikana 

mitään. Ujoimmat lapset tarvitsivat rohkaisua, ja äänekkäimpiä piti muistuttaa, ettei ole suo-

tavaa puhua toisen päälle. Koska suoritin haastattelut kolmessa pienryhmässä, kehityin mie-

lestäni haastattelutekniikassani ensimmäisen ja viimeisen haastattelun välillä. Tähän vaikut-

taa kenties se, että tein kaksi ensimmäistä haastattelua samana päivänä, ja viimeisen haastat-

telun muutaman päivän kuluttua tästä. Olin ehtinyt tähän mennessä kuunnella aiemmat haas-

tattelunauhoitukset, ja kiinnittää huomiota epäkohtiin. 
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Jälkikäteen ajateltuna haastattelutilanteen käytännön järjestelyistä olisi voinut sopia tarkem-

min lapsiryhmän aikuisten kanssa. He muun muassa auttoivat minua keräämään kokoon 

haastatteluluvan saaneita lapsia, mutta tämä valinta tapahtui lähinnä sen mukaan, kuka lap-

sista oli vapaa muusta ohjatusta toiminnasta. Tällöin haastatteluun tulleen pienryhmän dy-

namiikka syntyi sattumanvaraisesti, ja varsinkin yhteen pienryhmistä osallistui suurimmaksi 

osaksi poikia, jotka olivat keskenään kavereita. Lopulta tilanne johti siihen, että kaveriryh-

män johtajan lailla käyttäytyvä poika pelleili ja hassutteli niin paljon, että muutkin pojista 

liittyivät tähän, ja tämä hassuttelu vaikutti haastattelun etenemiseen paljon.  

Eräs haastava tilanne haastatteluihin liittyen oli, kun olin jo aloittanut haastattelun erillisessä 

tilassa, ja yksi ryhmän työntekijöistä toi tilaan kaksi haastatteluluvan saanutta lasta, jotka 

olivat tulleet päiväkotiin myöhemmin. Tämän jälkeen koko haastattelu ikään kuin keskeytyi 

hetkeksi, koska näille lapsille täytyi järjestää istumapaikat, ja minun oli myös kerrottava 

heille, mistä haastattelussa oli kyse. Koska kyseiset kaksi lasta saapuivat useita minuutteja 

myöhässä ja kesken tilanteen, uskon tämän olevan osatekijä siihen, että he olivat hyvin ar-

koja, eivätkä halunneet tai kyenneet vastaamaan melkein mihinkään esittämistäni kysymyk-

sistä. 

Kolme haastattelemistani lapsista oli maahanmuuttajataustaisia. Tutustuessani ryhmään en-

nen haastatteluita ryhmän aikuiset kertoivat, että näistä kolmesta lapsesta kaksi ei puhu oi-

keastaan lainkaan suomea. Olinkin varautunut esittämään haastattelukysymykset tarvittaessa 

englanniksi, ja tämä toimi toisen niistä lapsista kanssa, jotka eivät osanneet suomea. Lopulta 

minulla ja yhdellä maahanmuuttajalapsista ei ollut yhteistä kieltä, koska hän ei osannut suo-

mea eikä englantia, enkä minä osannut hänen kotikieltään. Tämä lapsi ei siis oikeastaan pys-

tynyt vastaamaan yhteenkään tulosten kannalta oleelliseen kysymykseen. Tähän saattoi kie-

len ohessa vaikuttaa hänen ikänsä, sillä hän oli vasta kolmevuotias. 

Keskusteluistani lapsiryhmän työntekijöiden kanssa kävi ilmi, että he ovat jo aiemmin kiin-

nittäneet kiusaamiseen huomiota, ja aihetta on käsitelty lasten kanssa. Toivon, että lapset 

haastatteluiden myötä alkoivat pohtimaan, mitä kiusaaminen heille itsellensä tarkoittaa. 

Vaikka kaikki lapset eivät puhuneet paljoa haastatteluiden aikana, ajattelen heidän kuitenkin 

saaneen tilaisuuden kuulla, millaisia käsityksiä muulla ryhmällä on kiusaamisesta. Haastat-

telutilanne oli myös turvallinen tilanne toimia yhdessä toisten lasten kanssa, erityisesti piir-

täminen antoi tähän mahdollisuuden. 
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6.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Valitsin tutkimukseni analyysimenetelmäksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin ennen kaik-

kea siksi, että ajattelin sen tuovan empiirisestä aineistosta parhaiten esiin olennaisimmat 

asiat. Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, joka soveltuu kaikkeen laadullisen tut-

kimuksen perinteeseen. Suurin osa laadullisen tutkimuksen analyysin menetelmistä̈ pohjau-

tuu jollakin tavalla sisällönalyysiin siinä tapauksessa, jos sisällönanalyysi määritellään väl-

jäksi teoreettisen kehyksen analyysiksi kirjallisesta, kuullusta tai nähdystä tutkimusaineis-

tosta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 91.) Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi tukee feno-

menografista otetta, ja näin auttaa käsitysten selvittämistä haastatteluaineistosta. 

Analysoimalla tavoitellaan tutkittavan ilmiön kuvaamista mahdollisimman tiiviisti ja yleis-

tettävästi. Sisällönanalyysi on aineiston kuvaamista sanallisesti, jonka jälkeen tekstimuo-

dossa olevan aineiston merkityksiä analysoidaan. Sisällönanalyysia voidaankin pitää teksti-

analyysina. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 103–104, 106.) 

Kun aineistoa analysoidaan aineistolähtöisesti, on tarkoituksena luoda tutkimuksen aineis-

tosta teoreettinen kokonaisuus. Tutkija valitsee analyysiyksiköt tutkimuksen tarkoituksen ja 

tehtävänasettelun mukaan, joten analyysiköiden ei tule olla etukäteen sovittuja. Analyysin 

tulee olla aineistosta lähtevää, joten aikaisemmat havainnot, teoriat ja tiedot tutkittavasta 

ilmiöstä eivät saisi vaikuttaa analyysin toteuttamiseen tai tutkimuksen lopputulokseen. Tut-

kimuksessa käytetyn teorian tulee liittyä vain analyysin toteuttamiseen. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 95.) 

Etenin analyysiprosessissa Milesin ja Hubermanin esittämien vaiheiden mukaisesti. Ylei-

sesti ottaen laadullisen aineiston analyysissa on kolme vaihetta, jotka ovat redusointi, eli 

pelkistäminen, klusterointi, eli ryhmitteleminen sekä abstrahointi, eli teoreettisten käsittei-

den luominen. Käytin tukena analyysissäni seuraavaa kuviota aineistolähtöisen sisällönana-

lyysin tarkemmista vaiheista. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 108.) 
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Kuvio 1. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109.) 

Kuten edellisestä kuviosta käy ilmi, aineistolähtöinen sisällönanalyysi alkaa empiirisen 

haastatteluaineiston kuuntelemisella ja sanatarkalla litteroinnilla. Tarkasti läpikäydystä lit-

teroidusta tekstistä muodostetaan pelkistettyjä ilmauksia, joita vertaillaan yhtenevyyksien ja 

eroavaisuuksien suhteen. Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaukset yhdistetään alaluokiksi, ja ala-

luokista muodostetaan yläluokkia. Analyysin lopuksi syntyneet yläluokat yhdistetään, jol-

loin lopputulokseksi saadaan kokoava käsite. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109.) 

Tutkimukseni empiirinen aineisto koostuu kolmesta eri ryhmähaastatteluista, joissa kaikissa 

haastateltavana oli 3-6-vuotiaita lapsia. Näiden haastattelujen kesto yhden pienryhmän koh-

dalla vaihteli kahdeksan ja 20 minuutin välillä, ja nauhoitin haastattelutilanteet puhelimel-

lani. Kun haastattelut olivat ohi, kuuntelin ne läpi, jonka jälkeen litteroin haastattelut yksi 

kerrallaan. Litteroinnissa kirjoitin sanatarkasti ylös kaiken, myös esimerkiksi haastatteluti-

lanteeseen vaikuttaneet tekijät, kuten keskeytykset, ja litteroitua tekstiä tuli yhteensä 34 si-

vua. Tämän vaiheen jälkeen kuuntelin kaikki haastattelut vielä kerran läpi ja korjasin vir-

heitä. Tulostin litteroidun tekstin, ja etsin siitä pelkistettyjä ilmauksia.  

Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen

Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä

Pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen

Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen

Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus sana sanalta
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Pelkistäminen voi tapahtua etsimällä litteroidusta aineistosta tutkimustehtävän kysymyksien 

avulla niitä kuvaavia ilmaisuja (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109). Etsin aineistosta tutki-

muskysymyksiini vastaavia puheenvuoroja, ja alleviivasin nämä kohdat. Loin taulukon, jo-

hon listasin nämä tutkimuskysymyksiin vastaavat kohdat. Taulukon toiseen sarakkeeseen 

kirjoitin suorat lainaukset, ja toiseen pelkistetyn ilmauksen. Taulukossa yhdessä solussa on 

aina yksi asiakokonaisuus haastateltavan vastauksen perusteella, jolloin analysoitavat il-

maukset vaihtelevat yhdestä sanasta muutamaan virkkeeseen. Suoriin lainauksiin merkitsin 

haastateltavan nimen alkukirjaimen tai alkukirjaimia, jos useammilla lapsista oli sama alku-

kirjain. Lainauksen perään merkitsin sivunumeron, josta kyseinen lainaus löytyy litte-

roidusta tekstistä.  

Pelkistetyistä ilmauksista etsin aineistolähtöisen sisällönanalyysin seuraavan vaiheen mu-

kaisesti samankaltaisuuksia ja eroja, jotka liittyisivät joko kiusaamiseen tai kiusaamiseen 

puuttumiseen. Yhdistelin pelkistettyjä ilmauksia samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien 

perusteella, ja muodostin näin alaluokkia. Niitä syntyi kiusaamisen määritelmän osalta viisi 

ja kiusaamiseen puuttumisen osalta kolme. Esittelen analyysin etenemistä suorista lainauk-

sista alaluokkien muodostamiseen taulukossa 1. 

Taulukko 1.  Esimerkki alaluokkien muodostamisesta. 

Suora lainaus Pelkistys Alaluokka 

M: ”Jos lyö.” (s. 5) Lapsi ymmärtää kiusaa-

miseksi lyömisen. 

Fyysinen kiusaaminen 

Al: ”Öö... Te nipittää ja 

lyö mua ja tönii mua. – Ja 

pulee.” (s. 26) 

Lapsen mielestä kiusaamista 

on se, että toinen lapsi nipis-

tää, lyö, tönii tai puree häntä. 

-”-  

Aar: Se on kiivenny mun 

päälle.- Että se on menny 

mun päälle ja lyöny mua. 

(s.30) 

Haastateltu määrittelee kiu-

saamiseksi sen, kun toinen 

lapsi kiipeää hänen päälleen 

ja lyö. 

-”-  

 

Edellinen taulukko kuvaa alaluokan ”Fyysinen kiusaaminen” syntymistä. Ensimmäisessä sa-

rakkeessa on suoria sitaatteja haastatteluaineistosta. Nämä lainaukset olen muuntanut kes-
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kimmäiseen sarakkeeseen pelkistetyiksi ilmauksiksi, eli niin sanotusti tutkijan kielelle. Lo-

puksi viimeisessä sarakkeessa on nähtävissä muodostunut alaluokka, joka taulukossa 1 on 

fyysinen kiusaaminen.  

Alaluokiksi muotoutui tässä tutkimuksessa kiusaamiseen liittyen fyysinen kiusaaminen, 

omaisuuteen liittyvä kiusaaminen, sanallinen kiusaaminen, yksittäisen lapsen nimeäminen 

kiusaajaksi sekä kotona tapahtuva kiusaaminen. Nämä alaluokat kehittyivät aineistosta eni-

ten esille nousevien määritelmien sekä kiusaamisen perinteisten määritelmien perusteella.   

Syntyneistä alaluokista muodostin analyysin seuraavan vaiheen mukaisesti yläluokkia. Ne 

syntyivät Olweuksen (1992) teorian ohjaamana, joka jakaa kiusaamisen muodot suoraan ja 

epäsuoraan. Hän määrittelee suoran kiusaamisen suhteellisen suoriksi hyökkäyksiksi kiusat-

tua vastaan, kun taas puolestaan epäsuora kiusaaminen sisältää poissulkemista ryhmästä ja 

jonkun sosiaalista eristämistä. (m.t., s. 15.) Suorassa kiusaamisessa negatiiviset teot kohdis-

tetaan nimensä mukaisesti suoraan uhriin. Suoria kiusaamisen tapoja voivat olla muun mu-

assa fyysinen ja verbaalinen aggressio. (Repo, 2013, s. 74; Whitted & Dupper, 2005, s. 168.) 

Aineistostani löytyi suoran kiusaamisen muotoja kuvaavia kiusaamisen määritelmiä, muttei 

yhtään epäsuoraa kiusaamista kuvaavia. Yläluokiksi muodostuivat suoran kiusaamisen 

muodot, sekä ne kiusaamisen muodot, jotka eivät liity suoraan tai epäsuoraan kiusaamiseen 

(ei-perinteinen kiusaamisen määritelmä). Taulukossa 2 on esimerkki siitä, miten olen 

muodostanut yläluokat. 

Taulukko 2.  Esimerkki yläluokkien muodostamisesta 

Alaluokka Yläluokka 

Fyysinen kiusaaminen Suoran kiusaamisen muodot 

Sanallinen kiusaaminen -”- 

Omaisuuteen liittyvä kiusaa-

minen 

-”- 

 

Taulukon vasemmassa sarakkeessa on näkyvissä kolme alaluokkaa, jotka liittyvät kiusaami-

seen. Ne yhdistyvät analyysin seuraavan vaiheen mukaisesti yläluokaksi ”Suoran kiusaami-

sen muodot”, joka on näkyvissä oikeassa sarakkeessa.  
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Poimin tutkimuksen aineistosta eniten esille nousevia määritelmiä myös muodostaessani 

alaluokkia lasten käsityksistä kiusaamiseen puuttumisesta. Näin hahmottui kolme alaluok-

kaa: kiusaamisesta kertominen aikuiselle, jäähyn käyttäminen rangaistuksena sekä fyysinen 

puolustautuminen.  

Seuraavaksi muodostin näistä kolmesta alaluokasta yläluokkia, ja tässä käytin tukena Revon 

(2013) ajatusta kiusaamiseen puuttumisesta varhaiskasvatuksessa. Hän väittää, että kiusaa-

misesta rankaiseminen ja kiusaamisen täydellinen kieltäminen kuuluvat koulumaailmaan, 

eivätkä siten sovi kovinkaan hyvin varhaiskasvatukseen. Kiusaamiseen puuttumisen on 

myös oltava kaikissa tilanteissa aikuisen vastuulla. (Repo, 2013, s. 13, 16.) Tätä ajatusta 

hyödyntäen yläluokiksi muodostuivat aikuiseen liittyvät kiusaamiseen puutumisen kei-

not ja lapsen oma toiminta kiusaamiseen puuttumiseksi.  

Viimeisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheen mukaisesti yläkäsitteistä muodoste-

taan kokoava käsite. Tässä tutkimuksessa kokoavia käsitteitä syntyi kaksi: lasten käsityksiä 

kiusaamisesta varhaiskasvatuksessa sekä lasten käsityksiä kiusaamiseen puutumisesta 

varhaiskasvatuksessa. Näen, että nämä käsitteet vastaavat tutkimuskysymyksiini, jotka 

ovat, millaisia käsityksiä varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on kiusaamisesta, sekä mitä kei-

noja lapset hahmottavat kiusaamistilanteessa toimimiseen. Kuviossa 2. esittelen kokoavien 

käsitteiden muotoutumista yläluokista. 
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Kuvio 2. Kokoavien käsitteiden muodostaminen. 

Kuvion 2 mukaisesti tämän tutkimuksen yläluokiksi muodostui kiusaamiseen liittyen suo-

ran kiusaamisen muodot sekä ei-perinteinen kiusaaminen. Nämä kaksi luokkaa muodos-

tavat kokoavan käsitteen lasten käsityksiä kiusaamisesta varhaiskasvatuksessa. Perehty-

essäni kiusaamiseen puuttumiseen, syntyi analyysissä kaksi sitä käsittelevää yläluokkaa. Ne 

olivat aikuiseen liittyvät kiusaamiseen puuttumisen keinot sekä lapsen oma toiminta 

kiusaamiseen puuttumiseksi. Kaksi viimeisintä yläluokkaa muodostavat kokoavan käsit-

teen lasten käsityksiä kiusaamiseen puuttumisesta varhaiskasvatuksessa.  

 

 

 

 

 

Yläluokat

• Suoran kiusaamisen muodot

• Ei-perinteinen kiusaaminen

Kokoava käsite

• Lasten käsityksiä kiusaamisesta 
varhaiskasvatuksessa

Yläluokat

• Aikuiseen liittyvät kiusaamiseen 
puuttumisen keinot

• Lapsen oma toiminta 
kiusaamiseen puuttumiseksi

Kokoava käsite

• Lasten käsityksiä kiusaamiseen 
puuttumisesta 
varhaiskasvatuksessa
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Keräsin tutkimukseni aineiston haastattelemalla yhteensä 13 varhaiskasvatusikäistä lasta 

pienissä ryhmissä pohjois-pohjanmaalaisessa päiväkodissa. Tässä luvussa esittelen haastat-

teluaineistosta muodostuneiden kokoavien käsitteiden kannalta keskeisimmät tutkimustu-

lokset. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä empiirisestä aineistosta muodostui 

lopulta yhteensä kaksi kokoavaa käsitettä, jotka ovat lasten käsityksiä kiusaamisesta ja 

lasten käsityksiä kiusaamiseen puuttumisesta varhaiskasvatuksessa. Kappaleessa 7.1 

käsittelen ensimmäiseen kokoavaan käsitteeseen liittyviä tutkimustuloksia. Puolestaan kiu-

saamiseen puuttumiseen liittyviä käsityksiä esittelen kappaleessa 7.2. Luvun lopussa kappa-

leessa 7.3 käyn läpi tutkimustuloksia tiivistetysti ja esitän niistä yhteenvedon. 

Käytän tulosten esittelyn tukena suoria lainauksia tutkimusaineistosta, ja nämä lainaukset on 

erotettu muusta tekstistä lainausmerkein ja kursivoinnilla. Tämän lisäksi olen pyrkinyt teke-

mään lainauksista helpommin luettavia poistamalla turhia toistoja, tai korjaamalla joitain 

äännevirheitä, jotka voisivat hankaloittaa lukemista tai ymmärtämistä. Haastateltavien nimet 

on muutettu tunnistamattomuuden takaamiseksi, ja nimen perässä on lapsen ikä haastattelu-

hetkellä. 

7.1 Lasten käsityksiä kiusaamisesta 

Lasten haastatteluista nousi esille heidän käsityksiään varhaiskasvatuksessa esiintyvästä kiu-

saamisesta. Kaikkein useimmin he mainitsivat erilaisia suoran kiusaamisen muotoja, joista 

eniten esiintyi fyysistä kiusaamista eri muodoissaan, mutta haastatteluissa nousi esiin myös 

omaisuuteen liittyvää kiusaamista ja sanallista kiusaamista. Fyysisen kiusaamisen mainitsi 

yhteensä seitsemän lasta kolmestatoista. 

Haastattelija: ”No Arvo, ku te puhuitte tuossa kiusaamisesta nii mitä sun mielestä on se kiu-

saaminen?” 

Arvo (4 v.): ”Ko tappelee.” 

Haastattelija: ”Ko tappelee. Okei.” 

Edellisessä lainauksessa lapsi kuvaa kiusaamista tappelemisena, ja ymmärtäisin hänen tar-

koittavan erityisesti fyysistä toimintaa. Lapset käyttivät haastatteluissa monipuolisesti monia 

muitakin ilmaisuja kuvaamaan fyysistä kiusaamista, ja näistä ilmaisuista esimerkkinä toimii 

seuraava lainaus aineistosta. 



44 

 

 

Haastattelija: ”No Asta, mitä on kiusaaminen? Mua kiinnostais tietää, mitä se on.” 

Asta (5 v.): ”Ku joku lyö.” 

Haastattelija: ”Mm. Mitä muuta?” 

Asta: ”Tönii.” 

Haastattelija: ”Tönii, joo.” 

Asta kuvailee vastauksessaan fyysisen kiusaamisen muotoja, kuten lyömistä ja tönimistä. 

Haastateltavana hän oli erittäin ujo, ja edellä kuvailemani tilanne jatkui siten, että Asta kertoi 

vielä jotakin kiusaamisesta, mutta joku lapsista puhui hänen päälleen, enkä saanut puheesta 

selvää. Kun vielä pyysin häntä toistamaan sanomansa, hän ei enää suostunut.  

Yksi haastatteluissa kysymistäni kysymyksistä oli, mikä aiheuttaa lapselle pahaa mieltä päi-

väkodissa. Olen tutkimustuloksissani huomioinut ne pahaa mieltä aiheuttavat asiat, jotka 

tutkijana näen liittyvän jollain tavalla kiusaamiseen. Tästä on esimerkkinä seuraava aineis-

tolainaus. 

Haastattelija: ”Tuukka, mikä on semmosta mistä täällä päiväkodissa tullee sulle paha mieli?” 

Tuukka (3 v.): ”Jos joku lyö mua. Ja purasee mua ja nipistää mua.” 

Kyseisessä lainauksessa lapsen mukaan hänelle aiheutuu pahaa mieltä siitä, kun joku päivä-

kodissa lyö, puree tai nipistää häntä. Kaikki näistä ovat hyvin fyysisiä tekoja, jotka voivat 

erityisesti usein toistuessaan olla fyysistä kiusaamista. 

Pienten lasten sosiaaliset suhteet -tutkimusprojektin tulosten mukaan kiusaajat ja kiusatut 

näkivät kiusaamistilanteet hyvin pitkälti samalla tavalla. Yleisimmin haastatellut lapset ym-

märsivät kiusaamisen fyysisenä toimintana, mutta he mainitsivat myös psyykkisen kiusaa-

misen muotoja, kuten ryhmän ulkopuolelle jättämisen ja härnäämisen. Kiusaajat totesivat, 

että yleisin kiusaamisen muoto on fyysinen kiusaaminen, tai sitten he joko kielsivät kiusaa-

misen kokonaan tai vähättelivät asiaa. Tämä kieltäminen tai vähätteleminen voi johtua siitä, 

että kiusaajat ymmärsivät, millainen käytös on sosiaalisesti suotavaa. Kiusatutkin kertoivat 

kokevansa useimmiten fyysistä kiusaamista, enimmäkseen lyömistä.  (Junttila ja muut, 2002, 

s. 60–61.) Myös Revon (2015) tutkimuksessa lapset usein kuvasivat kiusaamista fyysisinä 

tekoina ja verbaalisena vahingontekona (m.t., s. 31). Kirveen ja Stoor-Grennerin (2010a) 

selvitykseen haastatellut lapset toivat esille juuri fyysisen väkivallan ja verbaalisen louk-

kauksen muotoja. Kun puolestaan kysyttiin, mikä aiheuttaa heille pahaa mieltä päiväkodissa, 
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lapset vastasivat syiksi laajempia asioita, kuten leikeistä poissulkemista tai ystävien vä-

hyyttä. (m.t., s. 11.) 

Yksi syy siihen, miksi fyysinen kiusaaminen on päiväkodeissa niin yleistä voi olla, että epä-

suorat kiusaamisen tavat ovat siihen verrattuna monimutkaisia ja vaativia. Fyysinen kiusaa-

minen on myös usein psyykkistä kiusaamista näkyvämpää, joten pienelle lapselle fyysisen 

toiminnan määritteleminen kiusaamiseksi on kenties helpompaa. (Junttila ja muut, 2002, s. 

61.) Ajatteluun tarvittavat aivojen osat kypsyvät ihmisellä hitaasti. Tästä johtuen emotionaa-

lisesti ladatut, pahaa mieltä aiheuttavat tai ristiriitaiset tilanteet ovat haastavia lapsille ja vielä 

nuorillekin. Tunnereaktioiden sääteleminen ja tekojen seurausten arvioiminen on voimak-

kaiden tunneärsykkeiden aikana mahdotonta, jos aivot ovat vielä hyvin kehittymättömät. 

(Sajaniemi ja muut, 2015, s. 108–109.) 

Eräs lasten esille tuoma kiusaamisen muoto oli omaisuuteen liittyvä kiusaaminen. 

Haastattelija: ”Tuleeko nyt mieleen jotaki, mitä tarkoittaa kiusaaminen? Mitä se vois olla?” 

Aapeli (5 v.): ”No ottaa vaikka joltaki jonkun lelun joka on sen oma ja ilman lupaa.” 

Haastattelija: ”Niin just.” 

Aapeli kertoo tässä lainauksessa, että hän määrittelee kiusaamisen toisen lelun viemisenä 

luvatta. Haastattelussa yksi lapsista mainitsi lisäksi esineen viemisen toisen kädestä, joka 

liittyy juuri omaisuutta koskevaan kiusaamiseen.  

Sanallisen kiusaamisen muodoista lapset mainitsivat haukkumisen ja nimittelemisen, joista 

kumpikin nostettiin keskustelussa esiin ainoastaan kerran. Seuraava aineistolainaus on esi-

merkki lapsen mainitsemasta sanallisesta kiusaamisesta. 

Haastattelija: ”Mitä se on se kiusaaminen?” 

Mari (5 v.): ”Jos lyö. Tai tönii. Tai haukkuu.” 

Tässä sitaatissa sanallinen kiusaaminen, haukkuminen, mainitaan yhteydessä fyysiseen kiu-

saamiseen. Lapsen käsityksen mukaan kiusaamista on lyöminen, töniminen ja haukkuminen.  

Revon (2013) tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien henkilökunnan arvion mukaan 8,2 

prosenttia lapsista kaikista lapsista on joko kokenut tai käyttänyt toisiin lapsiin sanallisen 

kiusaamisen muotoja, kun taas fyysisen kiusaamisen osalta vastaava luku oli 7,2 prosenttia. 
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(m.t., 75). Tämän tutkimuksen haastatteluissa fyysinen kiusaaminen mainittiin taas huomat-

tavasti useammin kuin sanallinen kiusaaminen. 

Fyysisen kiusaamisen muodot, joita tässä tutkimuksessa mainittiin, olivat hyvin suoria toi-

mintoja. Ne poikkeavat näin proaktiivisen aggressiivisuuden määritelmästä. Proaktiivisesti 

aggressiivista käyttäytymistä voidaan kuvailla manipuloivaksi ja suunnitelmalliseksi en-

nemmin kuin suuttumustilaksi. (Repo, 2013, s. 136.) 

Toinen merkittävä kiusaamiskäsitys, jonka lapset toivat esille, oli ei-perinteinen kiusaami-

sen määritelmä, eli kiusaamisen muodot, jotka eivät ole suoraa tai epäsuoraa kiusaamista. 

Tähän katsoin sisältyvän yksittäisen lapsen nimeämisen kiusaajaksi sekä kotona tapahtuvan 

kiusaamisen. Seuraava lainaus haastatteluaineistosta kuvaa yksittäisen lapsen nimeämistä 

kiusaajaksi.  

Haastattelija: ”Tuukka, mitä on kiusaaminen?” 

Tuukka (3 v.): ”Ilari aina kiusaa mua.” 

Pietari (3 v.): ”Ja muaki.” 

Haastattelija: ”Millä tavalla?” 

Tuukka: ” Se nipistää ja lyö mua ja tönii mua.”  

Haastattelija: ”Nii.” 

Pietari: ”Ja puree.” 

Haastattelija: ”Niin. No Pietari, mitäs sinusta on kiusaaminen?” 

Pietari: ”Se Ilari puree mua, ja nipistää mua, ja lyö mua, ja… Se laittaa joskus mut roskik-

seen.” 

Edellisessä vuoropuhelussa kaksi poikaa kuvaavat kumpikin kiusaamiseksi sitä, kun kolmas 

poika, Ilari kiusaa heitä. Heidän mukaansa kiusaamista tapahtuu ”aina”, joten tästä voi pää-

tellä toiminnan olevan jatkuvaa. Kiusaaminen on heidän mukaansa hyvin fyysistä, kuten 

lyömistä ja tönimistä. Pietari mainitsee myös, että Ilari olisi joskus laittanut hänet roskako-

riin. Haastateltavista ainoastaan Pietari ja Tuukka toivat esille, että kiusaaminen olisi jollain 

tapaa jatkuvaa. Muut lapset eivät ottaneet kantaa kiusaamisen kestoon, tai he kertoivat sen 

olevan kertaluontoista tai silloin tällöin tapahtuvaa. 

Toinen ei-perinteiseen kiusaamiseen liittyvä kiusaamisen muoto, jonka lapset mainitsivat, 

oli kotona tapahtuva kiusaaminen. Tästä esimerkkinä nostan seuraavan lainauksen aineis-

tosta. 
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Haastattelija: ”No entä Julius, mitä sun mielestä on kiusaaminen?” 

Julius (3 v.): ”Hmm… Vain kotona. Ku Jere kiusaa mua.” 

Haastattelija: ”Jere. Kuka on Jere?” 

Julius: ”Mun isoveli.” 

Haastattelija: ”Sun isoveli. No millä tavalla se kiusaa?” 

Julius: ”En tiiä.” 

Julius käsittää kiusaamisen ainoastaan kotona tapahtuvaksi ilmiöksi. Siellä hänen isovel-

jensä kiusaa, mutta Julius ei osaa tarkemmin kuvailla, millaista tämä kiusaaminen on. Haas-

tattelussa ei myöskään käynyt ilmi, onko Julius kokenut kiusaamista päiväkodissa ollenkaan. 

Eräs toinenkin poika toi esille, että häntä kiusataan ainoastaan kotona. Ote hänen vastauk-

sestaan on seuraavassa lainauksessa: 

Haastattelija: ”No Ahti, mitä on kiusaaminen? Mitä sinusta on kiusaaminen?” 

Ahti (6 v.): ”(melko hiljaa, rauhallisesti) Iskä on aina… Melkeen aina välillä kiusannu illalla 

Albertia ja mua.” 

Haastattelija: ”Ai iskä?” 

Ahti: ”Joo.” 

Haastattelija: ”Joo. Okei. Entäs täällä päiväkodissa?” 

Ahti: ”En mää tiiä siitäkään.” 

Haastattelija: ”Nii justiin.” 

Ahti: ”(toteavasti) Ei täällä oo kukaan mua kiusannu.” 

Ahti kertoo hänen isänsä toisinaan kiusaavan iltaisin Albertia ja häntä. Ymmärsin tässä ta-

pauksessa, että Albert on Ahdin veli, ja mainittu kiusaaminen tapahtuisi kotona. Haastatellun 

äänensävyistä päätellen hän ei ota isän kiusaamista kovin vakavasti tai raskaasti. Ahdin mu-

kaan häntä ei ole kiusattu päiväkodissa, eikä hän tarkemmin osaa kuvailla päiväkotikiusaa-

mista. Kuitenkin myöhemmin haastattelun edettyä, ja keskustellessamme muista asioista hän 

muisti mielenkiintoisen asian. 

Ahti: ”On täälläki yhesti yks Eevert mua kiusannu. Se on kiivenny mun päälle.” 

Haastattelija: ”Niin mitä se teki?” 

Ahti: ”Että se on menny mun päälle ja lyöny mua.” 

Haastattelija: ”Menny sun päälle ja lyöny?” 
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Ahti: ”Niin.” 

Ahti mainitsi, että eräs Eevert on kiusannut häntä päiväkodissa yhden kerran. Tämä kiusaa-

minen oli fyysistä, koska Eevert kiipesi Ahdin päälle ja löi häntä. On kiinnostavaa, että Ahti 

aluksi mainitsi, ettei häntä ole kiusattu päiväkodissa, mutta lopulta kävi ilmi ainakin yksit-

täinen kiusaamistapahtuma. Kenties hän ei ole kokenut edellä mainittua kiusaamistapahtu-

maa kovin voimakkaasti, sillä se palasi hänen mieleensä vasta myöhemmin. 

Tutkimusten mukaan välittävä ja turvallinen kotiympäristö auttaa lapsia sopeutumaan erilai-

siin tilanteisiin. Erityisesti kiusaamisen kohteena oleville lapsille perhe voi olla hyvin tärkeä 

tukijärjestelmä. Useat tutkimukset ovat myös todenneet, että vanhempien lämmin suhde lap-

siin vaikuttaa lasten sosiaaliseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin. Vanhemman ja lapsen 

välisen suhteen lisäksi suhteilla sisaruksiin on suuri merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. 

Kaiken kaikkiaan rauhallinen ja positiivinen koti voi vähentää lapsen stressitasoa ja lisätä 

mahdollisuuksia selviytyä muun muassa kiusaamisen aiheuttamista kokemuksista. (Bowes 

et al., 2010, s. 809–810.)  

Kasvattajan, erityisesti äidin emotionaalinen suhtautuminen poikalapseen vaikuttaa lapsen 

varhaisvuosien kehitykseen. Jos kasvattajan suhtautuminen lasta kohtaan on lähtökohdiltaan 

negatiivista, kasvaa riski siihen, että myöhemmin lapsi suhtautuu toisia kohtaan vihamieli-

sesti ja jopa aggressiivisesti. Myös rajojen asettamisella ja sallivuudella on suuri vaikutus 

aggressiiviseen käyttäytymiseen, sillä ilman rajojen asettamista aggressiivisuuden taso to-

dennäköisesti kasvaa. Toinen aggressiotasoa lisäävä osatekijä ovat voimalliset kasvatuskei-

not, kuten fyysinen kurittaminen. (Olweus, 1992, s. 41.) 

Äidillisellä rakkaudella sekä lämmöllä (engl. maternal warmth), sisarusrakkaudella ja kodin 

positiivisella ilmapiirillä on suurempi merkitys kiusatuille lapsille kuin niille, joita ei kiusata.  

Kaiken kaikkiaan perhe itsessään voi olla lapselle ympäristönä kiusaamisen vaikutuksilta 

suojaava tekijä, joka tarjoaa tukea ja keinoja selvitä kiusaamisesta. Myönteiset perhesuhteet 

voidaan yhdistää kiusaamisen sietämiseen tunteiden ja käyttäytymisen tasolla. Toisaalta per-

heen vaikutus kiusaamisesta selviämiselle voi olla luonteeltaan geneettistä. Vanhemmat, 

jotka tarjoavat välittävän kodin lapselle ovat siis saattaneet myös geeniperimän kautta välit-

tää lapselle sinnikkyyttä. (Bowes et al., 2010, s. 810, 815.)  

Kotiympäristössä tapahtuva kiusaaminen eroaa huomattavasti esimerkiksi siitä ajatuksesta, 

että kiusaaminen olisi ryhmäilmiö, joka sijoittuu erityisesti vertaisryhmän kontekstiin. Kuten 
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Salmivalli (2005) toteaa, vertaissuhteiden ongelmista torjutuksi tuleminen, ystävien puute ja 

kiusatuksi tuleminen ovat osittain päällekkäisiä ilmiöitä. Kuitenkin näistä kolmesta eniten 

kielteisiä seurauksia aiheuttaa kiusatuksi tuleminen. Kiusaamisella ei välttämättä ole niin 

suurta vaikutusta itsetuntoon, mutta sen sijaan sillä on vaikutusta siihen, miten kiusattu nä-

kee toiset ihmiset. Kiusattu saattaa alkaa nähdä muut vihamielisinä, ja luottaminen toisiin 

voi olla entistä vaikeampaa. Luonnollisesti tämä voi vaikuttaa ihmissuhteiden laatuun. (Sal-

mivalli, 2005, s. 56–57.) 

Kiusaamiseen liittyvät vahvasti ryhmän sisäiset normit. Näillä tarkoitetaan vallitsevia sään-

töjä muun muassa ryhmässä hyväksytyistä ja epäsuotuisista toimintatavoista. Usein normit 

ovat ikään kuin hiljaista tietoa, eikä niitä lausuta ääneen. Ryhmä voi joko palkita tai rangaista 

jäsentä sen mukaan, onko hän toiminut normien mukaisesti vai niitä vastaan. Mitä vanhem-

mista lapsista on kyse, sitä enemmän ryhmässä vallitsevat normit muuttuvat hyväksyväm-

miksi kiusaamista kohtaan. (Salmivalli, 2010, s. 43–44.) Tutkimukseni haastatteluissa ei kui-

tenkaan varsinaisesti noussut esiin, että kiusaaminen olisi lasten käsitysten mukaan koko 

lapsiryhmää koskeva ilmiö. Tämä tulos eroaakin juuri vaikkapa Salmivallin (2010) ajatuk-

sista. 

7.2 Lasten käsityksiä kiusaamiseen puuttumisesta varhaiskasvatuksessa 

Kysyin haastatteluissa lapsilta, mitä kiusaamistilanteessa voisi tehdä. He toivat esille useita 

kiusaamiseen puuttumiseen liittyviä käsityksiään. Useimmiten kiusaamiseen puuttumisen 

keinot liittyivät jollain tapaa aikuiseen. Kiusaamista kohdatessaan lapset saattavat kertoa 

siitä aikuiselle. Tämän tutkimuksen haastatteluissa kaksi lasta mainitsi suoraan, että kiusaa-

misesta voi kertoa aikuiselle. 

Haastattelija: ”Mari, mitä jos sua kiusataan tai jotakin kiusataan, niin mitä sellasessa tilan-

teessa voi tehdä?” 

Mari (5 v.): ”Kertoa aikuselle.” 

Edeltävä aineistoesimerkki kertoo, kuinka Marin käsityksen mukaan kiusaamista kohdates-

saan lapsi voi kertoa tapahtuneesta aikuiselle. Tämä tukee Revon (2013) käsitystä siitä, että 

kaikki varhaislapsuudessa esiintyvät kiusaamistilanteet vaativat aikuisen puuttumista (m.t., 

s. 16).  Myös Laaksosen (2014) tutkimustulosten perusteella yksi lasten toimintamalleista 

konfliktitilanteessa oli juuri kertoa riidasta opettajille. Hän toteaa, että kun lapsen ja aikuisen 
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välillä on keskusteluyhteys, on lapselle helpompaa hakea aikuisen tukea vaikeuksia kohda-

tessa. (m.t., s. 42.) 

Toinen aikuiseen liittyvä kiusaamisen puuttumisen keino oli jäähyn käyttäminen rangaistuk-

sena, ja sen mainitsi kaksi lasta. Jäähyrangaistusta kuvaa seuraava ote haastattelusta. 

Haastattelija: ”No Pietari, mitä sillon voi tehdä, jos kiusataan?” 

Tuukka (3 v.): ”No jäähylle panna.” 

Haastattelija: ”Oota, mää kysyin Pietarilta. Sano vaan.” 

Pietari (3 v.): ”Öö, voi ajaa… Panna jäähylle.” 

Haastattelija: ”Jäähylle.” 

Kysyin Pietarilta, mitä kiusaamistilanteessa voisi tehdä, ja Tuukka ehti vastata kysymykseen 

ennen häntä. Tuukan mukaan voisi käyttää jäähyä. Oletan hänen tarkoittaneen, että kiusaaja 

tulisi laittaa jäähylle, ja, että tämä jäähyrangaistus on aikuisen toteuttama. Annoin Pietarille 

mahdollisuuden sanoa oma käsityksensä, ja hänenkin mielestään jäähyä voi käyttää kiusaa-

mistilanteessa. On mahdollista, että hän otti vaikutteita Tuukan vastauksesta, mutta oletan 

vastauksen perusteella, että myös Pietarin mukaan kiusaamistilanteessa on syytä käyttää jää-

hyrangaistusta.  

Sellaiset lapset, joilla on haasteita säädellä käyttäytymistään sosiaalisissa tilanteissa, voivat 

aiheuttaa hämmennystä kasvattajille. Saatetaan ajatella, että lapsi tarvitsee aikuiselta henki-

lökohtaista tukea ja ohjausta käyttäytymisensä säätelyyn. Jos ryhmässä toimiminen ei on-

nistu, on perinteisesti ratkaisuna saattanut olla siirtäminen ryhmästä pois. Tässä tilanteessa 

ei kuitenkaan ole mahdollista oppia ryhmätoimintaan vaadittavia taitoja, koska siihen tarvi-

taan ryhmää. (Sajaniemi ja muut, 2015, s. 85.) 

Alsakerin ja Valkanoverin (2012) tutkimuksessa syvennyttiin erityisesti opettajan rooliin 

varhaiskasvatuksessa esiintyvässä kiusaamisessa. Kehitellyssä Be-Prox -ohjelmassa tavoit-

teena on opettaa opettajia tunnistamaan kiusaaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Heitä kannustettiin keskustelemaan kiusaamisesta, ja sen ohessa niin ennalta ehkäisemään 

kiusaamistilanteita kuin puuttumaan jo olemassa olevaan kiusaamiseen. (m.t., s. 17.)  

Be-Prox pyrkii ennen kaikkea tarjoamaan opettajille lisää tietoa ja tukea. Usein opettajan 

epävarmuus kiusaamiseen puuttumisesta ja omasta roolistaan opettajana voi johtaa siihen, 
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että opettaja ei kykene tarpeeksi johdonmukaisesti reagoimaan kiusaamistilanteisiin. Olisi-

kin tärkeää, että opettaja systemaattisesti käyttää sekä positiivisia että negatiivisia sanktioita 

ja seuraamuksia samanaikaisesti vahvistaen lasten positiivista käytöstä. (Alsaker & Val-

kanover, 2012, s. 17, 21.)  

Revon tutkimuksen (2013) tuloksista kävi ilmi, että kiusaamisen vahvistajia oli lapsiryh-

mässä vähemmän silloin, kun kiusaaja ja uhri saivat aikuisilta apua. Toisin sanoen aikuisen 

puuttuminen kiusaamiseen lopettaa kiusaamista vahvistaneiden lasten toiminnan. (m.t., s. 

78.) Raisa Cacciatore (2008) toteaa samankaltaisesti, että aikuisen on puututtava kiusaami-

seen. Joissain tilanteissa kasvattaja saattaa kokea kiusaamisen kohtaamisen vaikeana, tai hän 

saattaa ajatella, että lasten tulisi oppia ratkaisemaan riitoja keskenään. Kuitenkin aikuista 

tarvittaisiin nostamaan kiusaamisongelma esiin, ja seuraamaan, että kiusaaminen loppuu. 

(Cacciatore, 2008, s. 43.) Jos aikuinen ei puutu negatiiviseen käyttäytymiseen, hän näyttää 

epäsuorasti lapsille, että toisten loukkaaminen on hyväksyttävää toimintaa (Kirves & Stoor-

Grenner, 2010a, s. 41).  

Kiusaaminen ei saisi olla lapselle palkitsevaa toimintaa, eikä kiusaaminen saa olla keino 

saavuttaa haluttuja tavoitteita. Rajojen asettaminen ja rankaiseminen ovat silti kaksi täysin 

eri asiaa. Repo (2013) kiinnitti tutkimuksessaan huomiota erilaisiin tapoihin toimia silloin, 

kun lapsi on toiminut väärin. Jäähypenkki oli melko yleisesti käytetty rangaistuksen muoto. 

Kaiken kaikkiaan vastaajat, jotka käyttivät niin sanottuja kovia kiusaamiseen puuttumisen 

keinoja, kuten jäähypenkkiä tai lapsen eristämistä, kokivat haasteelliseksi saada kiusaamis-

tilanteet loppumaan. Tällaisissa kovia keinoja käyttävissä lapsiryhmissä arvioitiin myös, 

ettei heillä ole yhteisiä toimintamalleja kiusaamiseen puuttumiseksi. Lisäksi he arvioivat, 

ettei kiusaamistilanteita ylipäätään hoidettu hyvin. (m.t., s. 21, 87–88.)   

MLL:n ja Folkhälsanin selvityksessä lasten kertoman mukaan riidat ja konfliktit selvitettiin 

ennen kaikkea aikuisen toimesta, vaikkapa rangaistuksilla, kuten jäähyllä ja puhuttelemalla. 

Päiväkotien henkilökunta taas toi esiin haastatteluvastauksissaan, että he pyrkivät selvittä-

mään ristiriidat ensisijaisesti keskustelemalla. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010a, s. 40, 43.)  

Riittämätön tuki tai liian suuret vaatimukset voivat johtaa ylikuormitukseen, jolloin stressin 

sääteleminen on mahdotonta. Lapset tarvitsevatkin aikuisen tukea, koska stressin säätelyyn 

tarvittavia taitoja on mahdollista oppia ainoastaan vuorovaikutuksessa. Kasvattaja saattaa 
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usein pyytää lasta yrittämään enemmän, jos lapsi käyttäytyy ryhmässä häiritsevästi. Kuiten-

kin lapsen stressinsäätelytaidot ovat niin kehittymättömät, että heille on mahdotonta aikuisen 

tavoin koota ajatuksensa ja jatkaa toimintaa. (Sajaniemi ja muut, 2015, s. 37.) 

Aikuisen toiminnan lisäksi haastattelemani lapset mainitsivat toimintatapoja, joita he itse 

voisivat käyttää kiusaamista kohdatessaan. He toivat esille erityisesti aikuiselle kertomi-

sen kiusaamisesta ja fyysisen puolustautumisen loukkaavaa käyttäytymistä vastaan. 

Haastattelija: ”Jos joku kiusaa, niin mitä sillon vois vaikka tehdä?” 

Tuukka (3 v.): ”(hiljaisella äänellä) Nii tapellaan hiljaa.” 

Kysyessäni, mitä kiusaamistilanteessa voisi tehdä, Tuukka kertoi, että silloin voi tapella hil-

jaa. Koska hän ei määritellyt tappelemista tarkemmin, ymmärtäisin sen olevan joko puolus-

tautumista tai kiusaajalle kostamista. Voi olla, että tappelemisen aikana täytyy olla hiljaa, 

jottei paikalle saavu aikuisia. Lapset kertoivat haastatteluissa myös muista fyysisistä tavoista 

puolustautua kiusaamista vastaan, kuten seuraava aineistoesimerkki osoittaa. 

Haastattelija: ”Mitä Tuukka tykkää leikkiä?” 

Tuukka (3 v.): ”Öö… Mää kerron vielä siitä ärsyttämisestä.” 

Haastattelija: ”Ärsyttämisestä? Niin?” 

Tuukka: ”Öö… (melkein huutaen) Jos ärsyttää, pitää… Pitää heittää silmiin. Puhh.” 

Haastattelija: ”Heittää silmiin? Niinkö?” 

Tuukka ”(innostuneesti) Ja pitää purasta, jos joku ärsyttää.” 

Haastattelija: ”Ahaa.” 

Olin aiemmin haastattelussa jo kysynyt, miten kiusaamistilanteessa voisi toimia. Kun kysyin 

Tuukalta, mitä hän mielellään leikkii, hän halusikin palata kiusaamisaiheeseen. Kiinnitin 

erityisesti huomiota siihen, että hän ei kuitenkaan puhunut kiusaamisesta, vaan ärsyttämi-

sestä. Ymmärsin Tuukan vastauksen niin, että jos lapsi ärsyttää toista, on ärsyttäjän silmiin 

heitettävä jotain, ja häntä täytyy puraista. Kumpikin näistä toimintatavoista voi mielestäni 

olla kostoa tai puolustautumista. 

Laaksonen (2014) haastatteli ja havainnoi tutkimukseensa esiopetusikäisiä lapsia. Tulosten 

mukaan lapset pääasiallisesti kertoivat esiintyneistä riidoista opettajille tai he vetäytyivät 

ristiriitatilanteesta. (m.t., s. 42.) Tämä konflikteista vetäytyminen poikkeaa muun muassa 
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tämän tutkimuksen tuloksista, joiden perusteella lapset pyrkivät pikemminkin puolustautu-

maan kiusaamista vastaan. Toisaalta saattaa olla, että haastattelemani lapset ymmärsivät esit-

tämäni kysymyksen niin, että he kuvasivat sellaisia toimintatapoja, joita he olettivat aikuisen 

hyväksyvän.  

Lapsilla oli Kirveen ja Stoor-Grennerin (2010a) selvityksen perusteella useita erilaisia kei-

noja, joiden avulla he pyrkivät selviytymään kohdatessaan loukkaavaa käytöstä. Useimmat 

lapsista kertoivat kiusaamisesta aikuiselle, ja muita keinoja toimia oli muun muassa tehdä 

itse jotain ilkeästi käyttäytyvälle lapselle. Kiusaajaa saatettiin lyödä takaisin, tai hänet sul-

jettiin pois leikeistä. (m.t., s. 39.)  

Ihmiselle on luontaista reagoida joihinkin tilanteisiin aggressiivisesti, mutta on myös tärkeää 

oppia vaihtoehtoja väkivaltaiselle käyttäytymiselle. Pienenkin lapsen fyysiseen aggressioon 

tulee puuttua, ja väkivaltaa on mahdollista ehkäistä kasvatuskäytännöillä. Koska pienen lap-

sen taidot selvitä suuresta tunnekuohusta ovat puutteelliset, tarvitsee hän aikuista opetta-

maan tarvittavia toimintatapoja. Aikuisen tulisi varmistaa, ettei lapsi tunnekuohun vallassa 

väkivallalla vahingoita ketään tai riko mitään. Olennaista on, että väkivalta on hyväksyttävää 

ainoastaan äärimmäisissä ja itsepuolustusta vaativissa tilanteissa. (Cacciatore, 2008, s. 22, 

24, 44.)  

Tutkimusaineistossani kukaan lapsista ei fyysisen puolustautumisen lisäksi tuonut esille 

muita sanallisia keinoja ratkaista ristiriitoja tai kiusaamista, kuin tilanteesta kertomisen ai-

kuiselle. Suurin osa haastateltavistani oli alle kuusivuotiaita, joten todennäköisesti nuori ikä 

vaikuttaa puolustuskeinojen laatuun. Myös sukupuoli saattaa olla kiusaamistilanteessa mer-

kityksellinen tekijä. Kaikki tätä tutkimusta varten haastatellut lapset, jotka kuvasivat fyysisiä 

keinoja kiusaamiselta puolustautumiseen, olivat poikia. Repo (2013) ehdottaa, että tulevissa 

tutkimuksissa voitaisiinkin kiinnittää huomiota erityisesti aggressiivisesti käyttäytyvien poi-

kien tutustuttamiseen muunlaisiin toimintatapoihin (m.t., s. 73).  

7.3 Tulosten yhteenvetoa 

Melkein kaikki haastattelemani varhaiskasvatusikäiset lapset osasivat ja halusivat kuvailla 

kiusaamista, ja he toivat näin esille ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, ”Millaisia käsi-

tyksiä varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on kiusaamisesta?”, liittyviä asioita. Kuvio 3. esitte-

lee tiivistetysti tutkimustulokset, jotka käsittelevät lasten käsityksiä kiusaamisesta.   
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Kuvio 3. Lasten käsityksiä kiusaamisesta varhaiskasvatuksessa. 

Haastattelemani lapset määrittelivät kiusaamisen ennen kaikkea suoraksi kiusaamiseksi. He 

toivat eniten esille juuri suoran kiusaamisen muotoja, joista taas useimmin mainittiin fyy-

sinen kiusaaminen. Tähän kategoriaan liittyvät myös sanallinen kiusaaminen ja omaisuuteen 

liittyvä kiusaaminen, jotka kumpikin mainittiin tutkimusaineistossani. 

Toinen lasten esille tuoma käsitys kiusaamisesta oli niin sanottu ei-perinteinen kiusaami-

sen määritelmä, eli ne kiusaamisen muodot, jotka eivät sovi suoran tai epäsuoran kiusaa-

misen kriteereihin. Tähän katsoin sisältyvän yksittäisen lapsen nimeämisen kiusaajaksi sekä 

kotona tapahtuvan kiusaamisen. 

Pääasiassa lapset olivat halukkaita ja kykenivät vastaamaan haastattelussa esittämääni kysy-

mykseen siitä, mitä kiusaamistilanteessa voisi tehdä. Kuviossa 4. esitetään niitä käsityksiä, 

joita tämän tutkimuksen lapset olivat muodostaneet kiusaamiseen puuttumisesta. 

LASTEN KÄSITYKSIÄ KIUSAAMISESTA 
VARHAISKASVATUKSESSA

Suoran kiusaamisen muodot

• Fyysinen kiusaaminen

• Sanallinen kiusaaminen

• Omaisuuteen liittyvä kiusaaminen

Ei-perinteinen kiusaamisen määritelmä

• Yksittäisen lapsen nimeäminen 
kiusaajaksi

• Kotona tapahtuva kiusaaminen
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Kuvio 4. Lasten käsityksiä kiusaamiseen puuttumisesta. 

Haastattelemani lapset toivat esiin muun muassa sellaisia kiusaamiseen puuttumisen kei-

noja, jotka liittyvät jollain tapaa aikuiseen. Näitä olivat kiusaamisesta kertominen aikui-

selle ja jäähyn käyttäminen rangaistuksena. 

Lapset kertoivat myöskin omista mahdollisuuksistaan toimia kiusaamistilanteessa. He 

saattoivat kertoa tapahtuneesta aikuiselle tai käyttää fyysisiä keinoja puolustautuakseen kiu-

saamiselta. Näitä fyysisiä toimintatapoja olivat muiden muassa tappeleminen, heittäminen 

ja pureminen. 

Haasteellista tutkimustulosten kokoamisessa oli alaluokkien yhdistäminen yläluokiksi. Luo-

kissa saattoi olla paljon samankaltaisuuksia, joten ei ollut itsestään selvää, minkä yläluokan 

alle mikäkin alaluokka kuuluu. Erityisesti kiusaamisesta kertominen aikuiselle voi kuulua 

niin yläluokan ”Aikuiseen liittyvät kiusaamiseen puuttumisen keinot” kuin ”Lapsen oma 

toiminta kiusaamiseen puuttumiseksi” alle. Kuitenkin näen, että analyysin kautta syntyneet 

luokat vastaavat parhaiten tutkimuskysymyksiin, ja ovat näin kaikkein tarkoituksenmukai-

simpia tätä tutkimusta ajatellen.  

 

 

 

LASTEN KÄSITYKSIÄ 
KIUSAAMISEEN PUUTTUMISESTA

Aikuiseen liittyvät kiusaamiseen puuttumisen keinot

• Kiusaamisesta kertominen aikuiselle

• Jäähyn käyttäminen rangaistuksena

Lapsen oma toiminta kiusaamiseen puuttumiseksi

• Fyysinen puolustautuminen
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8 POHDINTA 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. Tuon esille olennaisia ha-

vaintoja, jotka eivät suoranaisesti liity tutkimustuloksiin, mutta jotka ovat silti vaikuttaneet 

vahvasti tämän tutkimuksen etenemiseen. Lopuksi esitän ehdotuksia tulevien tutkimusten 

aiheiksi, sekä ajankohtaisia kysymyksiä, jotka koskevat kiusaamista varhaiskasvatuksessa. 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Kun puhutaan tutkimuksen reliaabeliudesta, tarkoitetaan saatujen mittaustulosten toistetta-

vuutta, eli sitä, saadaanko tutkimuksella ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validiudella puoles-

taan tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä. Tämä käsite selvittää, kykeneekö käytetty tutki-

musmenetelmä mittaamaan juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Joissain tilanteissa esi-

merkiksi tutkittavat ovat saattaneet käsittää tutkijan esittämät kysymykset eri tavalla, kuin 

tutkijat on ne tarkoittanut. Jos tällaisessa tilanteessa tutkija käsittelee kysymyksestä saatuja 

tuloksia alkuperäisen ajatuksensa mukaan, ei saatuja tuloksia voitaisi pitää pätevinä. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 231–232.)  

Vaikka on hieman kyseenalaista, sopivatko reliaabelius ja validius käsitteinä kvalitatiiviseen 

tutkimukseen, tulee minkä tahansa tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä pystyä arvioi-

maan. Laadullisessa tutkimuksessa tulisi korostaa tutkijan tarkkaa selostusta koko tutkimuk-

sen toteuttamisesta, sillä se lisää luotettavuutta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 

232.) Olen pyrkinyt esittämään tutkimukseni vaiheet ja etenemisen tarkasti ja yksityiskoh-

taisesti, joten näen tämän lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. 

Metsämuuronen (2011) tuo esille käsitteen ulkoinen validiteetti, jolla tarkastellaan, onko 

tutkimus yleistettävissä, ja mahdollisesti mihin ryhmiin (m.t., s. 51). On pohdittava, miten 

vastaavanlainen tutkimus olisi toistettavissa uudestaan. Koska laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimuksen kohteet ovat ainutlaatuisia, täydellistä vastaavuutta ei ole mahdollista saavuttaa. 

Usein kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä ei olekaan ensisijaisesti yleistää tutkit-

tavaa ilmiötä, vaan sen tekeminen ymmärrettäväksi. (Varto, 1992, s. 111–112; Alasuutari, 

2011, s. 237.) Tutkimukseni empiirinen aineisto on melko pieni ja luonteeltaan laadullinen, 

joten yleistettävyys ei ole tavoiteltavaa. Pääasiallisena lähtökohtana olikin kuvata kiusaa-

misilmiötä, sen näkymistä varhaiskasvatuksessa sekä lasten näkökulmaa ilmiöön. 
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On aiheellista erottaa laadullisessa tutkimuksessa toisistaan havaintojen luotettavuus ja 

niiden puolueettomuus. Tutkimuksen puolueettomuus näkyy muun muassa siinä, onko tut-

kijan pyrkimys ymmärtää tutkittavia omana itsenään vai antaako hän esimerkiksi ikänsä, 

kansalaisuutensa tai ammatillisen asemansa vaikuttaa kuulemaansa. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 135–136.) Kuten tämän tutkimuksen johdannossa toin esille, olen kirjoittanut kan-

didaatin tutkielman kiusaamisesta varhaiskasvatuksessa. Minulla on siis aiempaa tietoa tut-

kimastani aiheesta, ja uskon sen vaikuttaneen tutkimukseen kauttaaltaan. Kuitenkin pyrin 

olemaan erityisesti haastattelutilanteissa tutkijan roolissa, enkä vaikkapa lastentarhanopetta-

jana. Tutkimuksen aikana puutuin ainoastaan sellaisiin tilanteisiin, jotka jollain tapaa uhka-

sivat lasten turvallisuutta, mutten nähnyt haastatteluiden päätarkoituksena kasvattaa lapsia. 

Tavoitteena oli kuulla lapsia ja saada selville heidän käsityksiään. 

Oppiaineesta riippumatta hyvän tutkimuksen lähtökohdat ovat samat. Tutkimusetiikka kos-

kee aineiston hankintaa, tutkittavien suojelemista, tieteellisen tiedon soveltamista ja sen vai-

kutuksia, sekä tiedeyhteisöön liittyviä tieteen sisäisiä asioita. Velvollisuuseettinen normi tut-

kimuksessa on ehdoton, ja se koskee kaikkia tieteenaloja. Tämä normi tarkoittaa tutkimuk-

seen osallistumisen vapaaehtoisuutta, eli osallistujan autonomian kunnioittamista. Tutki-

jan on pohdittava myös seurausetiikkaa. Tukittavista ja näiden yhteisöistä on kirjoitettava 

niin, ettei todellisuutta kuvailla positiivisempana kuin se on, eikä kirjoitustapa saa toisaalta 

antaa liian kielteistä kuvaa tutkimukseen osallistuvista. (Kuula, 2011, s. 22–24, 34.) 

Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu eräänä osa-alueena henkisen ja fyysisen vahingoittamisen 

välttäminen. Tämä normi on lääketieteestä levinnyt kaikkiin ihmistieteiden eettisin ohjeisiin, 

ja se koskee henkisiä, fyysisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vahinkoja. Vahingoittavuutta poh-

dittaessa on huomioitava tutkimuksessa saatujen, luottamuksellisten tietojen tarkoituksen-

mukaisesta tietosuojasta. (Kuula, 2011, s. 62–63.) Lichtmanin (2013) mukaan yksi tutkimus-

etiikan kulmakivistä onkin, ettei tutkimuksesta saa aiheutua osallistujille haittaa. Tutki-

jan on oltava tietoinen siitä vallasta, joka hänellä on suhteessa tutkittaviin. (m.t., s. 52, 

54.)  

On taattava, että tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti säilyy, eli mistään tutkimuksen 

kohdasta ei tulisi pystyä tunnistamaan tutkittavia. Myös Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

hyvän tieteellisen käytännön ohjeissa mainitaan, että tutkimusorganisaatiossa on otettava 

huomioon tietosuojaa koskevat kysymykset. (Lichtman, 2013, s. 52; Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta, 2012–2014.) Kvalitatiivisessa aineistossa anonymisoinnin periaate on, että 
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suorat tunnisteet, kuten nimet tai syntymäajat, on poistettava tutkimusaineistosta mahdolli-

simman pian, kun aineiston on varmistettu olevan teknisesti toimivaa. Olennaisimpia tapoja 

tunnistamattomuuden takaamiseksi on kolme. Henkilöiden nimien tai muiden erisnimien 

poistaminen tai muuttaminen on näistä ensimmäinen. Pseudonyymit, eli peitenimien käyttä-

minen erisnimien sijasta, on eniten käytetty keino anonymisointiin. Toinen tavoista on tut-

kimuksessa saatujen arkaluontoisten tietojen muuttaminen tai poistaminen harkinnan mu-

kaan. Viimeinen anonymisoinnin keino on luokitella osallistujien taustatiedot kategorioihin. 

(Kuula, 2011, s. 214–215.)  

Ihmisten yksityisyyden suojeleminen ja kunnioittaminen kuuluu olennaisesti tutkimusetiik-

kaan. Tutkimukseen osallistuville on annettava oikeus päättää itse, mitä tietoja he haluavat 

antaa itsestään tutkimuskäyttöön. Yksittäiset osallistujat eivät siis saa olla tunnistettavissa 

tutkimustekstistä, vaan tietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti. Erilaiset kulttuuriset tekijät, 

kuten ikä ja sukupuoli vaikuttavat siihen, miten yksityisyyden rajoja määritellään tilanne-

kohtaisesti. (Kuula, 2011, s. 64, 76.) 

Lastenkin on saatava tulla kuulluiksi ja huomioiduiksi tutkimuksissa omilla ehdoillaan, joten 

lasten tutkimuksiin osallistuminen on heidän omasta näkökulmastaan perusteltua. Lapset 

ja psyykkisesti vajaakykyiset ihmiset kuuluvat erityisryhmään, joilla ei ole täyttä valtaa päät-

tää omasta osallistumisestaan tutkimukseen. Kyseinen erityisryhmä on myös suojelun 

alaista, joten esimerkiksi lasten osallistumiseksi on oltava huoltajan tai muun laillisen edus-

tajan lupa. Lopulta kuitenkin lapsi itse päättää, ottaako hän osaa tutkimukseen, ja tutkijan on 

kunnioitettava tätä päätöstä. (Kuula, 2011, s. 147–148.) 

Eettisyyteen liittyy yleisesti luottamuksellisuus. Tutkimukseen osallistuvien tulee pystyä 

luottamaan, että heidän tutkimuksessa jakamiaan tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tut-

kimuksessa saatujen tietojen pitäminen luottamuksellisina on tutkijan vastuulla. Hänen on 

huolehdittava, ettei tutkimus ole osallistujien kannalta liian tunkeilevaa ajankäytön, tilan tai 

henkilökohtaisen elämän kannalta. (Lichtman, 2013, s. 53–54.) Tutustuin tutkimukseeni 

osallistuneeseen lapsiryhmään ennen haastatteluiden suorittamista, joten samalla lapset sai-

vat mahdollisuuden tutustua minuun. Koen, että molemminpuolinen tutustuminen edesauttoi 

tutkimuksen sujuvuutta, ja vaikutti näin luottamuksen syntymiseen.  

Hyvän tieteellisen käytännön mukaan ennen tutkimusta on varmistettava, että tarvittavat tut-

kimusluvat on hankittu (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012–2014). Myös osallistu-
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jilta vaaditaan tietoinen suostumus tutkimukseen. Tähän liittyy se, että tutkittavat ovat tie-

toisia tutkimuksen luonteesta, ja he saavat itse päättää osallistumisestaan. Kuula (2011) tuo 

tutkimusetiikan ohjeissaan esille ihmisarvon kunnioittamiseen liittyviä normeja. Niihin kuu-

luu itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, eli tutkimukseen osallistuvilla tulisi olla mah-

dollisuus itse päättää, osallistuvatko he tutkimukseen. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen 

kuitenkin edellyttää, että tutkittavat saavat perustiedot tutkimuksesta, sen toteuttamisesta 

sekä kerättyjen tietojen käyttötarkoituksesta. (Lichtman, 2013, s. 53; Kuula, 2011, s. 61.)  

Tutkimusta varten suorittamani haastattelut tapahtuivat lapsille tutussa ja turvallisessa ym-

päristössä, eli heidän päiväkotinsa tiloissa. Olen taannut osallistuneille lapsille anonymitee-

tin muuttamalla heidän nimensä, joten heitä ei voi tunnistaa. Anonymiteettiin vaikuttaa myös 

se, ettei tutkimuksen päiväkotia voi tunnistaa.  

Ennen tutkimuksen aloittamista hain vaaditut tutkimusluvat kaupungilta, jossa tutkimuspäi-

väkoti sijaitsi, sekä lasten vanhemmilta. En suoranaisesti missään vaiheessa kysynyt lapsilta 

itseltään suostumusta tutkimukseen osallistumiseen, mutta toisaalta heillä oli mahdollisuus 

kieltäytyä missä vaiheessa tahansa. Olisi ollut kenties eettisesti hyväksyttävämpää, jos lapset 

olisivat vanhempien suostumuksen lisäksi itse vielä harkinneet osallistumistaan tutkimuk-

seen. Ennen varsinaisia haastatteluja esittäydyin lapsille, ja kerroin, mitä olen tekemässä. 

Pyrin esittelemään tutkimukseni tarkoitusta ja aihetta niin, että kertomani olisi lasten näkö-

kulmasta mahdollisimman ymmärrettävää.  

Tieteellisessä tutkimuksessa on noudatettava huolellisuutta ja tarkkuutta sekä rehelli-

syyttä.  Nämä kriteerit koskevat niin tutkimuksen tekemistä, tulosten tallentamista ja esittä-

mistä, kuin tutkimuksen ja sen tulosten arviointiakin. Tuloksia julkaistessa on osoitettava 

vastuullista tieteellistä viestintää sekä avoimuutta. Muiden tutkijoiden tutkimustyötä tulee 

kunnioittaa, joten heidän julkaisuihinsa on viitattava asianmukaisesti. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2012–2014.) Tutkijan oletetaan analysoivan tutkimusaineistonsa tavalla, 

joka ei ole vilpillistä tai väärin tulkittavissa. Tutkimusaineisto ja tutkimuksen tulokset on 

esitettävä niin, että lukijan on mahdollista pohtia, miten uskottavaa tutkijan oma tulkinta 

aiheesta on. (Lichtman, 2013, s. 55.)  

Tutkijan on syytä pohtia, miten tutkimus onnistuu vastaamaan asetettuihin ongelmiin, ja 

onko onnistuttu lisäämään tietoa tutkittavasta aiheesta. Tämän lisäksi tulee selvittää, voi-

daanko tutkimuksen tuloksia hyödyntää. Tutkimuksen yhteys käytäntöön, teoriaan ja näiden 

problematiikkaan on tärkeää tuoda näkyviin. (Hirsjärvi, Remes, Liikanen & Sajavaara, 1986, 
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s. 66.) Analyysissä saamani kokoavat käsitteet vastaavat tutkimuskysymyksiin, ja tarkennan 

näitä käsitteitä tulosten esittelyssä. Olen tutkimuksen teoreettisessa osuudessa esitellyt kiu-

saamisen teoriaa, ja olen vertaillut oman tutkimukseni tuloksia aiempiin kiusaamisilmiötä 

koskeviin tutkimuksiin. Toivon, että tutkimukseni herättää pohdintaa päiväkodeissa esiinty-

västä kiusaamisesta, ja siitä on näin hyötyä varhaiskasvatuksen arkipäivässä.  

8.2 Tutkimuksen kannalta olennaisia taustatekijöitä ja pohdintaa 

Koin valitsemani lapsiryhmän ja ajankohdan tutkimusaiheen kannalta otollisiksi. Ryhmän 

lastentarhanopettaja kertoi, että lasten kanssa oli kevään 2016 aikana ennen minun tuloani 

käsitelty suvaitsevaisuuskasvatusta. Tämä näkyi muun muassa siinä, että lapsiryhmän tiloi-

hin oli seinille laitettu näkyviin julisteita suvaitsevaisuuteen liittyvistä aiheista. Julisteiden 

tekstit käsittelivät esimerkiksi sitä, että on tärkeää olla ystävä kaikkien kanssa, ja että erilai-

suus on rikkaus. Työntekijöiden mukaan kyseisiä aiheita on käsitelty lasten kanssa, erityi-

sesti sitä, että täytyy olla kaikkien kaveri. Ryhmän säännöt oli ripustettu seinälle lasten ta-

solle. Sääntöihin sisältyi kiusaamiseen liittyviä asioita, kuten toisten hyvin kohteleminen ja 

leikkirauhan antaminen toisille.  

Lapsiryhmän työntekijät toivat esille, että maahanmuuttajataustaisilla lapsilla, erityisesti 

heillä, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea, on ollut vaikeuksia leikissä. Kävi ilmi, että 

muut lapset ovat saattaneet sulkea suomea puhumattomia lapsia pois leikeistä. Revon (2013) 

tutkimuksessa maahanmuuttajataustaisten lasten osuus kiusaamisen uhreina oli suurempi 

kuin ei-maahanmuuttajien, mutta he eivät kiusanneet muita enempää kuin ne lapset, joilla ei 

ollut maahanmuuttajataustaa. Repo ehdottaa erääksi syyksi puutteellista suomen kielen tai-

toa, joka voi näkyä vaikeuksina liittyä leikkiin. (m.t., s. 70, 72.) Maahanmuuttajataustan yh-

teyttä kiusaamiseen ei ole varsinaisesti tutkittu suomalaisen varhaiskasvatuksen konteks-

tissa, joten tätä ilmiötä olisi syytä selvittää tarkemmin tulevassa tutkimuksessa. 

Tutkimukseni tuloksissa kiinnitin ennen kaikkea huomiota siihen, että lapset, erityisesti po-

jat, mainitsivat puolustautuvansa kiusaamista vastaan fyysisin keinoin. Tämä on piirre, jo-

hon olisi syytä paneutua tutkimuksissa tulevaisuudessa tarkemmin. Revon (2013) mukaan 

eräs lisätutkimusta vaativa ilmiö on juuri poikien vertaissuhteet ja niiden kehittyminen (m.t., 

s. 73). Poikien aggressiivinen ja fyysinen käyttäytyminen voi liittyä olennaisesti sukupuo-

leen ja biologiaan, mutta hyvin todennäköisesti kasvatuksella ja asenteilla on myös vaiku-
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tusta asiaan. Kasvatuksen keinoilla voidaan opettaa uusia, hyväksyttävämpiä taitoja esimer-

kiksi väkivaltaisen käyttäytymisen tilalle. Ympäristötekijöillä on suuri vaikutus aggressiivi-

sesta kehityksen katkaisemiselle (Repo, 2013, s. 82).  

Pohdin haastatteluiden aikana omaa rooliani tutkijana ja valtasuhdettani lapsiin. Pyrin ole-

maan heitä kohtaan mahdollisimman tasapuolinen, jotta kaikilla olisi mahdollisuus saada 

äänensä kuuluviin ja kertoa käsityksiään kiusaamisesta. Osittain tästä syystä jätin tarttumatta 

joihinkin tilaisuuksiin, joissa olisin lisäkysymyksiä esittämällä saanut arvokasta tietoa. Lap-

set vastasivat esittämiini kysymyksiin melko lyhyesti koko haastattelutilanteiden ajan, joten 

useampia lisäkysymyksiä esittämällä olisin voinut saada entistä tarkemman kuvan heidän 

ajatuksistaan. Tällöin lapset olisivat saaneet aiempaa aktiivisemman roolin ja äänensä pa-

remmin kuuluviin haastatteluissa. 

Lähestulkoon kaikki haastatteluihin osallistuneet lapset osasivat kertoa käsityksiään kiusaa-

misesta ja olivat halukkaita vastaamaan esittämiini kysymyksiin. Kuitenkin yllättävän moni 

vastasi ainakin johonkin kysymyksistä ”En tiedä”, erityisesti silloin, jos kysyin jonkin tar-

kentavan kysymyksen, tai kun kysyin oliko lapsella aiheesta muuta kerrottavaa. En osaa sa-

noa oliko kyse siitä, ettei lapsi olisi tiennyt vastausta kysymykseen, vai siitä, että lapsella ei 

yksinkertaisesti ollut aiheesta enempää sanottavaa. Ei ollut myöskään itsestään selvää, että 

lapset ymmärsivät kiusaamisen käsitteenä samalla tavalla kuin minä tutkijana.  

Ruotsin kielessä saatetaan käyttää kiusaaminen -sanan sijasta käsitettä ”kräkande behan-

dling”, eli loukkaava kohtelu. Käsite liittyy erityisesti teon toistuvuuteen. Loukkaava koh-

telu voi sisältää yksittäisiä negatiivisia tekoja, kun taas kiusaamista ovat toistuvat kielteiset 

teot. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010a, s. 6.) Englanninkielisissä tutkimuksissa kiusaamisesta 

on käytetty myös useita termejä. Esimerkiksi Alsaker ja Valkanover (2012) käyttävät kiu-

saamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen tarkoitetussa Be-Prox -ohjelmassa nimitystä ”victimi-

zation”, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa uhriksi joutumista. Joissakin englanninkie-

lisissä teksteissä (esimeriksi Perren & Alsaker 2006) käytetään ikään kuin rinnakkain käsit-

teitä ”peer victimization” ja ”bullying”, joista jälkimmäinen on lähimpänä suomen kielen 

sanaa kiusaaminen. Nämä esimerkit kuvaavat kenties sitä, ettei jokaisessa tutkimuksessa 

välttämättä käsitetä kiusaamista samalla tavalla, vaan on olemassa erilaisia painopisteitä. 

Tästä esimerkkinä on sana victimization, joka ikään kuin korostaa uhrin näkökulmaa kiusaa-

misilmiössä. Tässä tutkimuksessa kiusaamisilmiön käsitteiden moninaisuus tuli esiin sel-

keimmin siinä, kun yksi haastateltavista lapsista puhui kiusaamisen sijaan ärsyttämisestä. Ei 
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ole varmaa olivatko kiusaaminen ja ärsyttäminen hänelle synonyymeja, vai onko ärsyttämi-

nen yksi kiusaamisen muodoista. 

8.3 Ajankohtaisia kysymyksiä ja tulevia tutkimusaiheita 

Revon (2015) tutkimuksessa käsitellään erityistä tukea tarvitsevien lasten osuutta kiusaami-

seen. Erityistuen toimien parissa olevista lapsista huomattavasti suurempi osa oli kiusaami-

sen kanssa tekemisissä jollain tapaa, kuin niistä lapsista, jotka eivät tarvinneet erityistä tukea.  

Tulosten perusteella oli tavallista, että erityisen tuen piirissä olevilla lapsilla esiintyi alkupe-

räisen, tukea vaativan haasteen lisäksi niin sanottuja sekundaarisia ongelmia, kuten kiusaa-

mista tai ryhmästä poissulkemista. Repo ehdottaa, että tulevissa tutkimuksissa voitaisiin sel-

vittää, mitkä erityistä tukea vaativat ongelmat ovat yhteydessä vaikkapa vertaissuhteiden 

ongelmiin, ja miten tällaisten ongelmien kanssa kamppailevat lapset saataisiin tehokkaam-

min osaksi vertaisryhmää. (Repo, 2015, s. 36–37, 47.) Vaikka tutkimukseeni osallistuneilla 

lapsilla ei tietääkseni ollut erityistä tukea vaativia ongelmia, olisi mielestäni kiusaamisen 

yhteys erilaisiin kehityksen ongelmiin erittäin tärkeä tutkimuksen kohde. Jollain tasolla maa-

hanmuuttajalastenkin kielen oppiminen ja kotoutuminen vaativat erityisiä toimia, joten tätä-

kin aihetta voisi kartoittaa kiusaamisen näkökulmasta tutkimuksissa lisää. 

Kuten aiemmin toin esille, useissa varhaiskasvatusta säätelevissä asiakirjoissa ei huomioida 

kiusaamista, mutta aihetta lähestytään epäsuorasti lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

kautta. Turvallisuuden näkökulma olisi mielenkiintoinen myös tulevia tutkimuksia ajatellen, 

ja olisi aiheellista selvittää, miten lasten kokemukset turvallisuudesta päiväkodissa ovat yh-

teydessä kiusaamiseen. Lapsen tulisi Revon (2015) mukaan pystyä elämään turvallisessa 

ympäristössä. Kiusaaminen kuitenkin vaarantaa molemminpuolisen vastuunottamisen oppi-

mista vuorovaikutussuhteessa, ja ilmiö koskee kaikkia kiusaamisen osapuolia. (m.t., s. 2.) 

Turvallisessa ympäristössä on mahdollista näyttää tunteita. Kun lapsi kokee aikuisen turval-

liseksi, hänen ei tarvitse kilpailla vaikkapa suosiosta, jolloin hän rohkenee tuoda tunteensa 

näkyvämmin esiin. (Cacciatore, 2008, s. 42.) 

Joissain tilanteissa aikuinen voi kokea kiusaamisen kanssa työskentelyn ja aiheen kohtaami-

sen vaikeaksi. Tällaisessa tilanteessa on olemassa riski, että käsillä oleva kiusaamistilanne 

sivuutetaan. Jotta kiusaaminen voidaan ylipäätään nostaa esiin ongelmana, ja jotta kiusaa-

minen voidaan saada loppumaan, tarvitaan aikuista. (Cacciatore, 2008, s. 43.) Kuten tämän 
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tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, lapset osaavat hakea tukea aikuiselta kohdatessaan vahin-

goittavaa käyttäytymistä. Sekä lukemastani materiaalista että tutkimukseni tuloksista on pää-

teltävissä, että niin kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi kuin siihen puuttumiseksikin vaadi-

taan turvallista aikuista. Ei voida olettaa, että pienet lapset pystyisivät selviämään kiusaami-

sesta ilman apua.  
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LIITTEET 

LIITE 1  

Lupalomake vanhemmille 

 

Tiedote päiväkotiin pro gradu- tutkimusta varten 

 

Hei! 

Opiskelen varhaiskasvatusta Oulun yliopistossa ja teen pro gradu- tutkimusta alle kou-

luikäisten lasten käsityksistä kiusaamisesta. Tutkimusta varten haluaisin haastatella lapsia 

helmi- maaliskuun 2016 aikana. Käytän lapsista ja lapsiryhmästä riippuen todennäköisesti 

muitakin lapsiystävällisempiä menetelmiä haastattelemisen lisäksi, kuten esimerkiksi sadut-

tamista tai piirtämistä.  

Tallennan tutkimusaineiston äänittämällä. Haastatteluaineistoa käytän ainoastaan pro gradu- 

työssäni, ja hävitän materiaalin asianmukaisesti, kun tutkielmani on hyväksytty. Päiväkoti 

eikä kukaan tutkimukseen osallistuva lapsi ei ole tunnistettavissa tutkimuksesta. 

Jos teillä on jotain kysyttävää tutkimukseen liittyen, vastaan mielelläni. 

Täyttäkää osallistumislupa ja palauttakaa se päiväkotiin viimeistään ma 8.2.2016.  

Kiitos ajastanne! 

Ystävällisin terveisin 

Iitumaari Ikäheimo 

Sähköposti: xxx  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Palautathan tämän lomakkeen päiväkotiin viimeistään ma 8.2.2016 

 

LAPSEN NIMI      _________________________________ 

 

MERKITKÄÄ RUKSILLA SAAKO LAPSENNE OSALLISTUA TUTKI-

MUKSEEN: 

 

LAPSENI SAA OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN            _____ 

LAPSENI EI SAA OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN       _____ 

 

Aika ja paikka: 

_________________________________ 

Vanhemman allekirjoitus 

__________________________________   

 

 

  



 

 

 

LIITE 2 

Haastattelurunko 

– Mitä tykkäät tehdä päiväkodissa? 

– Mistä et tykkää päiväkodissa? 

– Mistä tulee päiväkodissa paha mieli? 

– Mitä on kiusaaminen? 

– Kiusataanko teidän päiväkodissanne / teidän lapsiryhmässänne? Miten? 

– Miten kiusaamista voisi estää? / Miten sen saisi loppumaan? 

– Mitä kiusaamistilanteessa voi tehdä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 3 

Näyte haastatteluaineiston sivusta (lasten nimet muutettu) 

Pietari: Niin. 

Haastattelija: Siinä on ovessa kahva. Oisko se? 

P: Nyt te on talo. Tiinä pitää olla… pitää olla tavua täällä. (suhisee) 

H: Tolleen. 

Tuukka: Ai tulitavua, näin (suhisee)  

P: Ei… Ei mulla oo tulitavua.  

H: No Ahti, mitä... mitä voi tehdä jos kiusataan? 

Ahti: En mää tiiä. 

H: Et tiiä. 

P: (innostuneesti) Voi laittaa vaikka… Voi lai…  lyyä vaikka päähä, au… 

H: Nii… niin ketä lyödä päähän? 

T: Jot teki… Jot joku kiutaa. 

H: Niinniin sitte lyödä päähän? 

A: On täälläki yhesti yks Eevert mua kiusannu.  

P: Tää ihminen nu…  

 A: (yhtä aikaa Pietarin puheenvuoron kanssa) Se on kiivenny mun päälle.  

H: Nii mitä se T: (innostuneesi, yhtä aikaa haastattelijan puheenvuoron kanssa) Joo! 

Ja se on…  

H:… teki? Oota Tuukka hetki. Mitä se teki? 

A: (hiljaisesti) Että se on menny mun päälle ja lyöny mua.  

T: (melkein huutaen) Niin ja myöt nipittäny mun kaulaa! 

 H: (yhtä aikaa Tuukan puheenvuoron kanssa) Menny sun päälle ja lyöny?  

A: (-”-) Niin.   

H: Nipistäny sun kaulaa. 

T: Ja te veti mut. 

H: Mm-hmm. 

P: Ilaliko Tuuk… (en saa lopusta selvää).  

T: Ei te ollu Ilali. 

H: Asta, tuleeko sulla mieleen, mitä… Mitä voi tehä sillon jos joku kiusaa? 



 

 

 

Asta: Ei tuu mieleen.  

H: Ei tuu mieleen. Joo, entä Elisa sää? Mitä voi tehdä sillon?  

 T: (innostuneesti, yhtä aikaa haastattelijan kanssa)  Nii, jot kiutaa, pitää… (En saa 

lopusta selvää). 

(hetken aikaa hiljaisuutta) 

H: Jos joku kiusaa, niin mitä sillon vois vaikka tehdä? 

T: (melko hiljaisesti) Nii tapellaan hiljaa. (painottaa sanaa ”hiljaa”) 

(hetken aikaa hiljaisuutta) 

P: Mää piillän ton talon tänne.  

 


