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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat niitä tekijöitä, joihin vaikuttamalla 

kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena on myös selvittää, 

millainen merkitys näillä tekijöillä on kiusaamisen ennaltaehkäisyssä varhaiskasvatuksen kon-

tekstissa. Varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa kiusaamista on aiemmin pidetty tavallisena lap-

suuteen kuuluvana kinasteluna. Nykyään siihen on kuitenkin kiinnitetty enemmän huomiota, 

ja kiusaamisen tavoitteellinen ennaltaehkäisy on tullut osaksi varhaiskasvatusta.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta pääkäsitteestä, jotka ovat varhaiskas-

vatus, kiusaaminen varhaiskasvatuksessa, sekä sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Varhaiskasva-

tuksessa tapahtuvaa kiusaamista esiintyy sosiaalisissa tilanteissa vertaisten kesken. Jos kiusaa-

mista halutaan ennaltaehkäistä tavoitteellisesti, tulee kasvattajien keskittyä tukemaan lasten 

taitoja toimia vertaissuhteissa. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät hyvin varhain lapsen 

sosiaalisten kanssakäymisten ja mallioppimisen kautta. Suunnitelmallisen toiminnan avulla 

näiden taitojen kehittymiseen voidaan vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa.  

Tutkimuksen tuloksina esiin nousivat kiusaamisen ennaltaehkäisyn kannalta keskeiset tekijät 

kuten sosiaaliset vuorovaikutustaidot, joihin liittyy merkittävästi empatia ja moraalikäsitys. 

Myös leikillä ja ryhmällä on suuri merkitys kiusaamista ennaltaehkäisevässä työssä. Näillä 

edellä mainituilla tekijöillä on merkittävä rooli kiusaamisen ennaltaehkäisyssä, sillä kiusaa-

mista ennaltaehkäisevän työn tavoitteena on tukea lasten kehitystä eri osa-alueilla siten, ettei 

ongelmia vertaissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa syntyisi.  

Haluan tutkimuksellani korostaa kiusaamiseen vaikuttavia tekijöitä ja ennaltaehkäisyn merki-

tystä.  Mitä varhaisemmassa vaiheessa kiusaamiseen vaikuttaviin tekijöihin voidaan puuttua, 

sitä vähemmän kiusaamista tapahtuu tulevaisuudessa. Tutkimukseni aihe on yhteiskunnalli-

sesti ajankohtainen, joten haluan antaa kiusaamisen ennaltaehkäisyn merkittävyydelle enem-

män näkyvyyttä.  

Avainsanat: kiusaaminen, ennaltaehkäisy, varhaiskasvatus, sosiaaliset vuorovaikutustaidot 
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1 Johdanto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia niitä tekijöitä, jotka ovat keskeisiä ja tärkeitä ottaa 

huomioon varhaiskasvatuksessa tapahtuvan kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Kyseinen aihe on 

tutkittavuuden kannalta ajankohtainen, sillä varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa kiusaamista on 

lähiaikoina käsitelty mediassa enenevässä määrin. Opintojeni aikana olen myös henkilökohtai-

sesti huomannut, miten yleinen ilmiö pienten lasten välinen kiusaaminen päiväkodissa on, ja 

miten merkittävästi se vaikuttaa koko ryhmän ilmapiiriin. Haluan selvittää, mitkä ovat niitä 

tekijöitä, joita tukemalla ja joihin vaikuttamalla voidaan tavoitteellisesti ennaltaehkäistä kiu-

saamista varhaiskasvatuksessa.  

Suomessa pienten lasten kiusaamista ei ole tutkittu vielä yhtä paljon kuin koulukiusaamista, 

vaikka lähivuosina tutkimukset aiheen piirissä ovat yleistyneet. Ulkomaalaiset kiusaamista kos-

kevat tutkimukset sijoittuvat usein koulukiusaamiseen, sillä eri maissa on erilaiset käytännöt 

esimerkiksi koulun aloittamisiän suhteen. Muissa maissa on yleistä, että varhaiskasvatus on osa 

koulutusjärjestelmää, joten kiusaamistutkimuksissa koulukiusaaminen koskettaa yli 4-vuotiaita 

lapsia. (Repo, 2015, 62.) Kuitenkin myös suomalaisissa kiusaamiseen liittyvissä tutkimuksissa 

ja aiheesta kertovissa teoksissa pienten lasten kiusaamista verrataan usein koulussa tapahtuvaan 

kiusaamiseen. Aiheesta tehtyjen tutkimusten ja väitöskirjojen mukaan yleensä varhaiskasva-

tuksessa tapahtuva kiusaaminen saakin samanlaisia piirteitä kuin koulukiusaaminen, siksi käyt-

tämässäni lähdekirjallisuudessa usein puhutaan kiusaamisesta ilmiönä, joka kohdistuu useim-

miten koulumaailmaan. Sveitsiläisen Perren (2000) tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen 

piirissä tapahtuva kiusaaminen ilmiönä muistuttaa suurilta osin koulussa tapahtuvaa kiusaa-

mista. Tärkeää on painottaa kiusaamista ongelmana, johon tulee suhtautua todella vakavasti. 

Päiväkodissa tapahtuvan kiusaamisen seurauksena voi olla Perrenin tutkimuksen mukaan hei-

kentynyt itsetunto, syrjäytyminen, sekä negatiiviset ajatuksen koulunkäynnin aloittamisesta. 

(Kirves & Stoor-Grenner, 2011, 3-4.)  

Mielestäni on tärkeää pohtia, mitkä ovat varhaiskasvatuksen mahdollisuudet vaikuttaa kiusaa-

miseen ja sitä kautta syrjäytymisen vähentämiseen. Ennaltaehkäisy on erittäin tärkeä näkö-

kulma kiusaamisen vähentämisessä. Kiusaaminen liittyy vahvasti sosiaalisiin tilanteisiin ja 

vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Haluan selvittää, mitkä lapsen sosiaalisiin taitoihin 

ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot ovat sellaisia, joiden kehitystä tukemalla voidaan ennalta-

ehkäistä kiusaamista varhaiskasvatuksessa. Tutkimukseni teoreettiseen lähtökohtaan liittyy 
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vahvasti myös erilaiset varhaiskasvatuksen instituutioita velvoittavat asiakirjat, kuten Varhais-

kasvatussuunnitelma (2016).  Varhaiskasvatussuunnitelman (2016, 31) mukaan varhaiskasva-

tuksessa ei sallita minkäänlaista kiusaamista, joten siihen puututaan ja sitä tulee ennaltaehkäistä 

suunnitelmallisesti ja tietoisesti. Aikaisemmat tutkimukset pienten lasten välisen kiusaamisen 

ehkäisystä antavat toivoa siitä, miten varhaisessa vaiheessa alkaneisiin ongelmiin lasten väli-

sissä vuorovaikutussuhteissa voidaan vaikuttaa laadukkaalla varhaiskasvatuksella. Ongelmat 

eivät siis välttämättä ole lopullisia. (Repo, 2015, 15.) Haluan tutkimuksellani luoda käsityksen 

siitä, mikä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on keskeistä ja tärkeää varhaiskasvatuksen konteks-

tissa.  
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2 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rajautuu kolmeen pääkäsitteeseen, jotka ovat varhaiskas-

vatus, kiusaaminen varhaiskasvatuksessa, sekä sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Sosiaalisten 

vuorovaikutustaitojen kehittymisen tukeminen on avaintekijä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä, 

joten on tärkeää ymmärtää mitä sosiaaliset vuorovaikutustaidot käsitteenä tarkoittaa. Seuraa-

vissa kappaleissa määrittelen tutkimuksen keskeisimmät käsitteet.  

2.1 Varhaiskasvatus 

Nykyisestä varhaiskasvatuksen käsitteestä on ennen käytetty nimitystä päivähoito. Nykyään 

käsite varhaiskasvatus on kuitenkin valtakunnallisesti ja yleisesti käytössä oleva käsite. Tutki-

muksessani käytän käsitettä varhaiskasvatus, vaikka muutamissa vanhemmissa lähteissä käyte-

tään päivähoitokäsitettä. Käsitteenä päivähoito korostaa vielä 1980 -luvullakin vallalla ollutta 

ajattelutapaa päivähoidon tarkoituksesta. Päivähoito oli tarkoitettu vanhempien oikeudeksi ja 

avuksi työssäkäynnin tai opiskelun ajaksi. Subjektiivinen päivähoito-oikeus muutti vanhoja kä-

sityksiä päivähoidosta. Päivähoidon ensisijainen tarkoitus muuttui lapsilähtöisemmäksi. Nyky-

ään tarkoituksena on edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti jokaisen lapsen oppimista ja 

hyvinvointia. Muutosta voidaan kuvata siirtymisenä ryhmälähtöisestä päivähoidosta yksilöön 

keskittyvään varhaiskasvatukseen. (Parrila & Alila, 2011, 156.)   

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman (2016) mukaan on tärkeää korostaa suunnitelmallisuutta, 

tavoitteellisuutta ja pedagogiikkaa lasten kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa ko-

konaisuudessa. Varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa julkisissa tai yksityisissä päiväkodeissa, 

perhepäivähoitopaikoissa tai muissa toimintamuodoissa kuten kerhoissa.  Kaikki alle kouluikäi-

set lapset ovat oikeutettuja saamaan varhaiskasvatusta, mutta jokaisen lapsen huoltajat päättä-

vät siitä, osallistuuko lapsi varhaiskasvatukseen vai ei. Ennen koulun aloittamista on käytävä 

kuitenkin esiopetus, joka tuli velvoittavaksi 1.8.2015. Varhaiskasvatus-ikäisillä lapsilla tarkoi-

tan tässä tutkimuksessa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen oikeutettuja lapsia.  

Suomessa toteutettavaa varhaiskasvatusta ohjaa tietyt lait, esimerkiksi varhaiskasvatuslaki, pe-

rusopetuslaki ja lastensuojelulaki. Varhaiskasvatuslain (580/2015) 2a§:n mukaan varhaiskas-

vatuksen yhtenä tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, edistää elinikäistä oppi-

mista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista.  
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2.2 Kiusaaminen varhaiskasvatuksessa 

Kiusaaminen määritellään usein koulukiusaamisen tai työelämässä tapahtuvan kiusaamisen 

kautta, sillä näistä kiusaamisen ympäristöistä on tehty paljon tutkimuksia. Tästä huolimatta pie-

nempien lasten keskuudessa tapahtuva kiusaaminen määritellään ja koetaan usein samankaltai-

sena ilmiönä, kuin koulussa tapahtuva kiusaaminen (Kirves & Stoor-Grenner, 2010, 7). Taina 

Kyrönlammen väitöskirjatutkimuksen mukaan lapsi kokee tulleensa kiusatuksi, kun hänet sul-

jetaan leikin tai ryhmän ulkopuolelle. Kyrönlampi (2011, 31) viittaa Laineeseen (2005), jonka 

tutkimuksen mukaan yli puolet 5-8 -vuotiaista lapsista ovat kokeneet kiusaamista, torjumista ja 

yksinäisyyttä.  

Päiväkodissa tapahtuva kiusaaminen voidaan jaotella erilaisiin luokkiin. Fyysistä kiusaamista 

on muun muassa potkiminen, kamppaaminen, lyöminen, leikkien sotkeminen ja vaatteiden re-

piminen. Sanallinen kiusaaminen on nimittelyä ja haukkumista, ulkonäön kommentointia tai 

selän takana puhumista. Psyykkiseksi kiusaamiseksi luokitellaan erilaiset uhkailut, manipu-

lointi ja kiristäminen sekä ryhmän ulkopuolelle sulkeminen. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010, 

19.)  

Ruotsalainen psykologian professori Dan Olweus (1992, 14) on tutkinut kiusaamista paljon. 

Hänen mukaansa toiminta voidaan määritellä kiusaamiseksi, mikäli yksilö on yhä uudelleen tai 

pidemmän aikaa alttiina toisen henkilön negatiiviselle toiminnalle, mutta myös yksittäiset ne-

gatiiviset tai ahdistavat teot ovat kiusaamista. Kirves ja Stoor-Grenner (2011) viittaavat sveit-

siläisen Perrenin (2000) tekemään tutkimukseen alle kouluikäisten lasten kiusaamisesta. Perre-

nin mukaan 37% päiväkoti-ikäisistä lapsista ovat olleet osallisina kiusaamistilanteissa, joko 

kiusattuna, kiusaajana tai molempina. Päiväkodissa tapahtuva kiusaaminen on siis yleistä. Per-

renin tutkimuksen mukaan päiväkotiryhmissä tapahtuu negatiivissävytteistä käyttäytymistä vii-

den minuutin välein. Kyse ei aina ole suoraan kiusaamisesta, mutta Perren korostaa, että nega-

tiivissävytteisellä käyttäytymisellä voi olla lapsen tulevaisuuden kannalta suurempi vaikutus, 

kuin suoralla kiusaamisella. (Kirves & Stoor-Grenner, 2011, 7-8.) Tämän vuoksi varhaiskasva-

tuksen tärkeä tehtävä on tukea lapsia sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymisessä, jotta 

negatiivista käyttäytymistä pystyttäisiin vähentämään vertaissuhteissa.   

Jotta voidaan erottaa kiusaaminen nahistelusta tai riitelystä, tulee keskittyä kiusaamista määrit-

televiin tekijöihin kuten toistuvuuteen, tietoisuuteen, vallankäyttöön ja ryhmäilmiöön. Mikäli 

lapsi on usein ja toistuvasti negatiivisessa konfliktissa tai alttiina negatiiviselle kohtelulle, kyse 

on kiusaamisesta. Vaikka lapsen tekojen ja toiminnan tietoisuudesta ja tahallisuudesta voidaan 
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olla useaa mieltä, Repon (2015) tutkimuksen mukaan esimerkiksi päiväkodin henkilökunta pys-

tyi melko hyvin tarkasteleman lapsen toiminnan tarkoituksellisuutta. Mikäli kiusaamistilan-

teessa kiusaaja katseli ympärilleen nähdäkseen, huomasiko joku hänen tekonsa, se voitiin kä-

sittää ainakin jossain määrin tietoiseksi kiusaamiseksi. Vallankäytöllä tarkoitetaan kiusaamisen 

uhrin ja kiusaajan välisen voimasuhteen epätasapainoa. Kyse voi olla fyysisestä, verbaalisesta 

tai vain kuvitellusta ylivoimaisuudesta. Ryhmäilmiönä kiusaaminen on moninainen ilmiö, sillä 

esimerkiksi ryhmän sisäiset roolit ja epäviralliset normit määrittelevät ryhmädynamiikkaa ja 

vaikuttavat niin kiusaajaan kuin kiusattuun. Lasten välisen kiusaamisen käsittelemisessä on 

kuitenkin tärkeämpää käsittää ilmiön luonne ja yrittää ehkäistä sen kehittymistä, kuin miettiä 

tekoja kiusaamisen määritelmien täyttymisen kautta. (Repo, 2015, 42-50.)  

2.2.1 Kiusaamisen määrittelyn haasteet 

Kiusaamista käsitteenä on hankala määrittää, sillä jokaiselle yksilölle se voi tarkoittaa eri asiaa.  

Pienten lasten välistä kiusaamista on aikaisemmin pidetty normaalina lasten välisenä vuorovai-

kutuksena, kinasteluna, joka kuuluu lapsuuteen. Päiväkodissa tapahtuva kiusaaminen on usein 

kuitenkin pientä kinastelua vakavampaa ja toistuvampaa. (Repo, 2015,12.) Lapsen käsitys kiu-

saamisesta vaihtelee sen mukaan, miten siitä on puhuttu kotona. Lapsen toimintaan kodin ul-

kopuolella vaikuttaa todella vahvasti niin ne arvot, joiden pohjalta lapsi on kasvatettu, kuin 

vanhempien puheet esimerkiksi ruokapöydässä. Erityisesti syrjivät ja negatiiviset arvot ja pu-

heet heijastuvat lapsen toimintaan hyvin herkästi. (Repo, 2015, 217, 219.) Ryhmän lasten käsi-

tykset kiusaamisen syy ja seuraus -suhteesta, sekä kiusaamisesta käsitteenä, saattavat erota mer-

kittävästi toisistaan. Tämä tekee ryhmässä tapahtuvan kiusaamisen määrittelystä ja aiheen kä-

sittelystä haasteellista.  

Pienten lasten keskuudessa tapahtuvan kiusaamisen määrittelemisen tekee haastavaksi myös 

lasten käsityskyky. On haastavaa tutkia, milloin lapsi tiedostaa, että hänen toimintansa on hai-

tallista tai vahingoittaa toista lasta? (Kirves & Stoor-Grenner, 2011, 4.) Kun puhutaan, että kiu-

saaminen on tarkoituksella tehtyjä negatiivisia tekoja, nousee esiin kysymys lasten toiminnan 

tarkoitusperistä. Milloin voimme olettaa toiminnan olevan tarkoituksella negatiivista, tai mil-

loin se on vain satunnaista kielteistä toimintaa? Miten voidaan erottaa lapselle välttämätön ag-

gressiivisten tunteiden käsittelemisen ja itsehillinnän oppiminen kiusaamisesta? Perinteisen 
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kiusaamisen määritelmän ja käsitteen käyttö lasten keskuudessa saattaa aiheuttaa leimautumi-

sen riskin. (Repo, 2015, 39-40.) Onko mahdollista, että leimautuminen lisää lasten keskuudessa 

tapahtuvaa kiusaamista ja luo haasteita toimivalle ryhmädynamiikalle?  

2.2.2 Kiusaamisen ennaltaehkäisyn lähtökohdat varhaiskasvatuksessa 

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn lähtökohtana on arvopohja, joka muodostuu YK:n lapsen oikeuk-

sien sopimuksesta, joka on valtioita velvoittava ihmisoikeussopimus. 2. artiklan mukaan sopi-

musvaltioiden tulee kaikin tarvittavin toimin suojella lasta kaikenlaiselta syrjinnältä. 19. artik-

lassa todetaan myös, että lasta tulee suojella hallituksellisin, sosiaalisin ja koulutuksellisin toi-

min kaikenlaiselta fyysiseltä ja psyykkiseltä väkivallalta. (YK 1989/2010.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman (2016, 19) mukaan kiusaamista ja syrjintää ei sallita missään 

muodossa, sitä ehkäistään ja siihen puututaan lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Varhaiskas-

vatuksen arvoperustana on lapsen edun ensisijaisuus, mikä näkyy myös kiusaamista ennaltaeh-

käisevässä työssä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstö tukee lapsen kasvamista ihmisyyteen opet-

tamalla hänelle hyvyyden, totuuden ja oikeudenmukaisuuden sekä rauhan arvoja.  

Esiopetuksen opetussuunnitelman (2016, 65) mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia yksik-

kökohtainen suunnitelma lasten suojelemiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta. Tässä 

suunnitelmassa tulee huomioida lasten keskinäiset, sekä aikuisten ja lasten väliset vuorovaiku-

tussuhteet. Suunnitelmassa tulee näkyä muun muassa suunnitelma kaikenlaisen kiusaamisen 

ehkäisemiseksi, kyseisten asioiden käsitteleminen ryhmä- ja yksilötasolla sekä yhteistyö van-

hempien kanssa ja suunnitelman päivittäminen. Eri kunnissa toteutetaan esiopetusta eri tavalla. 

Esiopetus voi olla joko osa päiväkodin tai koulun toimintaa. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuk-

sessa sekä koulussa tulee tehdä kiusaamista ehkäisevän toiminnan suunnitelma, mutta nämä 

suunnitelmat tulisi yhtenäistää siten, että esiopetusikäiset lapset tulisivat huomioiduksi joko 

päiväkodin tai koulun suunnitelmassa. (Kirves & Stoor-Grenner, 2011, 10.) Olisi myös tärkeää, 

että lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta peruskouluun, hänen käsityk-

sensä kiusaamista ehkäisevästä työstä ja kiusaamiseen puuttumisesta olisivat yhtenäisiä päivä-

kodin ja koulun konteksteissa. Lasten kasvaessa ja kehittyessä myös keinot kiusaamisen ennal-

taehkäisyssä ja siihen puuttumisessa muuttuvat, mutta arvomaailman tulisi säilyä samana.  

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn lähtökohtana on myös ajatus lapsen paremmasta tulevaisuudesta. 

Mikäli lapsi kokee jääneensä ryhmän ulkopuolelle jo varhaiskasvatuksessa, hänen myöhemmät 
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kykynsä toimia muiden ryhmien kanssa voivat heikentyä (Suhonen, 2011, 93). Vertaisryhmästä 

syrjäytyminen on suuri uhka lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, erityisesti murrosiässä. 

(Keltikangas-Järvinen, 2010, 192). Vertaisryhmästä syrjäytymistä usein joko edeltää tai seuraa 

kiusaaminen, joten tästä syystä kiusaamista ennaltaehkäisevä työ on aloitettava jo varhaiskas-

vatuksessa. Varhaiskasvatuslain (580/2015) 2a§:n mukaan varhaiskasvatuksen yhtenä tavoit-

teena on kehittää ja tukea lapsen vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyötaitoja. Lasta tulee myös 

ohjata eettiseen toimintaan sekä toisten kunnioittamiseen. Näiden taitojen opettaminen lapsille 

on yksi kiusaamista ennaltaehkäisevän työn lähtökohdista. Yhteiskuntamme on yleisesti sitä 

mieltä, että kiusaamista ei sallita, ja syrjäytymistä tulee ennaltaehkäistä. Kiusaamisen vaiku-

tukset ovat todella kauaskantoiset, joten ennaltaehkäisevän työn merkitystä tulee korostaa en-

tistäkin enemmän ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

2.3 Sosiaaliset vuorovaikutustaidot 

Sosiaalinen vuorovaikutus on erilaisissa ympäristöissä tapahtuvaa ihmisten välistä toimintaa. 

Sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät sosialisaatioprosessin aikana, jolloin lapsi oppii yh-

teiskuntamme normit ja arvot, sekä tavat toimia ja käyttäytyä. Sosiaaliset taidot ovat osa sosi-

aalista kompetenssia, joka on laajempi käsite ihmisen sosiaaliselle kyvykkyydelle. (Kauppila, 

2005, 19.) Sosiaalisuus käsitteenä tarkoittaa seurallisuutta, kykyä tulla toimeen toisten ihmisten 

kanssa, sekä tarvittavaa mielenkiintoa muita ihmisiä kohtaan. Sosiaalisuudella tarkoitetaan tem-

peramenttipiirrettä (Keltikangas-Järvinen, 2006, 112, 2010, 17). Sosiaalisuus tulee kuitenkin 

erottaa sosiaalisista taidoista, sillä ne eivät tarkoita samaa asiaa. Sosiaaliset taidot ovat opittavia 

ja kehittyviä taitoja, joiden avulla ihmiset selviävät erilaisista sosiaalisista tilanteista. (Keltikan-

gas-Järvinen, 2010, 17.)  

Sosiaalista vuorovaikutusta on sekä sanallinen viestintä, että sanaton viestintä. Lapset oppivat 

sanattomia ja sanallisia vuorovaikutustaitoja parhaiten leikkiessään vertaistensa kanssa. (Kaup-

pila, 2005, 33, 238.) Myös moraali ja empatian taidot ovat vahvasti kytköksissä sosiaalisiin 

taitoihin (Keltikangas-Järvinen, 2010, 23). Tärkeässä roolissa lapsen sosiaalisten vuorovaiku-

tustaitojen kehittymiselle ovat vanhemmat ja lapsen kanssa toimivat aikuiset, sekä toiset lapset. 

Lasten ja aikuisten välisellä sosiaalisella vuorovaikutuksella on merkittävä vaikutus sekä lasten 

emotionaalisten taitojen, että oppimisen kehittymiseen. Aikuiset toimivat tärkeinä esimerk-

keinä lasten välisissä sosiaalisissa tilanteissa. (Parrila & Alila, 2011, 161.) Lapsen sosiaaliset 
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vuorovaikutustaidot kehittyvät monipuolisessa ja positiivisuuteen kannustavassa ilmapiirissä, 

jossa lapsi saa turvallisesti kokeilla ja harjoitella sosiaalisia taitojaan. 

Käyttämissäni lähteissä käsitellään vaihtelevasti käsitteitä sosiaaliset taidot ja sosiaaliset vuo-

rovaikutustaidot, niiden ymmärretään kuitenkin olevan lähes synonyymejä. Tutkimuksessani 

käytän pääsääntöisesti käsitettä sosiaaliset vuorovaikutustaidot, sillä se luo lukijalle käsityksen, 

että kyse on nimenomaan vuorovaikutukseen liittyvistä asioista. Sosiaalisilla vuorovaikutustai-

doilla tarkoitetaan taitoja, joihin liittyy vuorovaikutus ja kanssakäyminen, empatia ja moraali. 

Sosiaalisesti taitavaan vuorovaikutukseen liittyy vahvasti myös tunteet, niiden ilmaisu ja sääte-

leminen (Poikkeus, 2013, 95).  

Sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät jo pienelle lapselle ja vahvistuvat lapsen saamien 

sosiaalisten kontaktien ja kokemusten myötä. Sosiaalinen vuorovaikutus vaatii oikeanlaisten 

syy-seuraus-suhteiden käsittämistä. Pienellä lapsella tämä käsitys saattaa olla puutteellinen, 

mikä aiheuttaa helposti hankaluuksia vertaissuhteiden hallinnassa. (Keltikangas-Järvinen, 

2006, 91.) Lasten sosiaalista käyttäytymistä alkaa ilmetä jo toisen ikävuoden alussa. Sosiaalisen 

käyttäytymisen muodot muuttuvat pian järjestelmällisiksi ja monimuotoisiksi. (Kauppila, 2005, 

139.) Myös lapsen kyky ystävystyä muiden lasten kanssa alkaa kehittyä melko aikaisin. Tämän 

kyvyn katsotaankin olevan osoitus lapsen sosiaalisesta kyvykkyydestä. Vertaissuhteiden luo-

minen ja niiden ymmärtäminen vaatii sosiaalisia taitoja. Lapsen ikä ja kypsyys vaikuttavat hä-

nen ystävyyssuhteisiinsa, sekä ystävyyden käsityksen kehittymiseen. Kun lapselle on kehitty-

nyt kyky käsittää muiden mielipiteitä ja ajattelutapoja, hänen kykynsä muodostaa vertaissuh-

teita helpottuu. (Kauppila, 2005, 140.) 
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimukseni aiheen ja tavoitteiden perusteella tutkimuskysymyksiksi muotoutui:  

̶ Mihin tekijöihin vaikuttamalla voidaan ennaltaehkäistä kiusaamista varhaiskasvatuk-

sessa?  

̶ Millainen merkitys näillä tekijöillä on kiusaamisen ennaltaehkäisyssä? 

Tutkimus on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen yleisimmät piir-

teet täyttyvät tässä tutkimuksessa. Lähdeaineistot ovat laajoja ja käsittelevät suuria kokonai-

suuksia. Lähteiden käyttämisen rajaamisessa tutkijaa eivät rajoita tietyt metodiset säännöt. Tut-

kittava ilmiö kuvataan laaja-alaisesti ja erotellaan sen eri osia toisistaan.  Kirjallisuuskatsauksen 

avulla voidaan käsitellä ja jäsentää laajojakin aineistoja ja kokonaisuuksia, samalla tuottaen 

uutta tietoa tärkeistä tutkimusaiheista. (Salminen, 2011, 22.) Vastatakseni tutkimuskysymyk-

siin kasaan yhteen tietoa kiusaamisen ennaltaehkäisystä monipuolisesti eri lähteistä. Lähdekir-

jallisuudessa keskityn pääosin aiheesta tehtyihin aikaisempiin tutkimuksiin ja teoksiin, sekä 

kasvatusinstituutioita velvoittaviin asiakirjoihin. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn keskeisten teki-

jöiden pohtimisessa käytän lähteitä, joissa ei välttämättä varsinaisesti puhuta kiusaamisesta, 

mutta jotka pohjautuvat vuorovaikutustaitoihin tai sosiaalisiin tilanteisiin. Näistä tilanteista kiu-

saamisessa on kyse.     

Tekemäni kirjallisuuskatsauksen merkittävyys näkyy sekä yhteiskunnallisella, että tutkimuk-

sellisella tasolla. Tutkimuksellisella tasolla tutkimukseni merkittävyys näkyy aiempaa kirjalli-

suutta tarkasteltaessa. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet huomattavan paljon nimen-

omaan kiusaamiseen puuttumiseen. Rajasin tutkimuksen aiheen kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, 

eli siihen toimintaan, jonka avulla ja seurauksena voidaan estää tulevaisuudessa mahdollisesti 

tapahtuvaa kiusaamista. Useissa aikaisemmissa kiusaamista koskevissa opinnäytetöissä käsi-

tellään yleisesti kiusaamisen ehkäisyä, johon kuuluu laadukas ennaltaehkäisy, kiusaamistilan-

teisiin puuttuminen ja jatkotoimenpiteet. Halusin kuitenkin selkeämmin keskittyä nimenomaan 

niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Eli niihin tekijöihin, jotka 

vaikuttavat lapsen tapoihin toimia vertaissuhteissaan. Yhteiskunnallisesti tutkimukseni on mer-

kittävä nimenomaan siitä syystä, että haluan korostaa ennaltaehkäisyä kiusaamisen vähentämi-

sessä. Haluan saada kiusaamisen ennaltaehkäisyn merkitykselle enemmän näkyvyyttä. Mitä pa-

remmin ja aikaisemmin pystymme ennaltaehkäistä kiusaamista, sitä vähemmän sitä tapahtuu 
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myöhemmin. Kiusaaminen kokonaisuudessaan on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkit-

tävä ja laaja asia.  

Tutkimukseni eettisyys perustuu tutkijan lähdekritiikkiin, sekä lähteiden monipuoliseen ja puo-

lueettomaan tarkasteluun (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tutkijana pyrin käsittelemään ja analy-

soimaan lähteitä objektiivisesti, enkä anna henkilökohtaisten näkemysteni vaikuttaa esimer-

kiksi lähdeaineistojen valintaan tai niiden käyttämiseen (Alasuutari, 2011).  Käyttämissäni läh-

teissä toistuu tietyt teemat ja aihealueet, minkä vuoksi yhteydet lähteiden välille jäsentyvät hel-

posti. Käyttämässäni lähdekirjallisuudessa useat tutkijat ja kirjoittajat viittaavat toisiinsa, mikä 

kertoo käytetyn lähdeaineiston luotettavuudesta. Keskeisiä teemoja käsitteleviä teoksia moni-

puolisesti tutkimalla ja johtopäätöksiä tekemällä on mahdollista luoda kattava ja eettisesti luo-

tettava kokonaisuus, joka vastaa tutkimuskysymyksiin.  
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4 Tulokset 

Vaikka varhaiskasvatusikäisten lasten kesken tapahtuvaa kiusaamista voidaan usein verrata 

koulumaailmassa tapahtuvaan kiusaamiseen, aiheen käsittely ei kuitenkaan ole täysin saman-

laista varhaiskasvatuksessa kuin koulumaailmassa. Koulukiusaamiseen yleensä puututaan vasta 

kiusaamistilanteen jälkeen erilaisten interventioiden ja mallien avulla. Varhaiskasvatuksessa 

tarkoituksena on enemmän keskittyä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen, ettei tietynlainen 

käyttäytyminen tulevaisuudessa kehity kiusaamiseksi. (Repo, 2015, 13.) Kiusaamisen ennalta-

ehkäisyn tärkeys korostuu, kun kiinnitetään huomiota lapsen tulevaisuuteen, sillä kiusaamiseen 

puuttumisella ja sen ehkäisyllä on positiivisia seurauksia lapsen hyvinvointiin ja koulunkäyntiin 

tulevaisuudessa.  

Kiusaamisen ennaltaehkäisyä on tärkeää käsitellä koko yhteiskunnan yhteisenä asiana, jossa 

aikuisen rooli on erittäin merkittävä. Kiusaamisen ehkäisyä ei tulisi enää käsitellä ainoastaan 

yksilökeskeisesti tai ongelmalähtöisesti. Jotta lasten kokemat vuorovaikutustilanteet olisivat 

positiivisia kokemuksia, lasten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tulisi korostaa kiusaamista ennal-

taehkäisevinä periaatteina. (Kirves & Stoor-Grenner, 2011, 1-2.) 

Repo (2015) korostaa kuitenkin, että kiusaamisesta ja sen ennaltaehkäisystä puhuttaessa tulee 

huomioida asiaan suhtautumisen näkökulma.  Mikäli varhaiskasvattajat etsivät kiusaamista jo-

kaisesta tilanteesta ympärillään, tulevat he väistämättä luoneeksi sitä myös niihin tilanteisiin, 

joissa sitä ei todellisuudessa ole. Kasvattajat eivät saa nähdä lapsen kehitystä ja toimintaa auto-

maattisesti negatiivisena, vaan tilanteet tulee kohdata ja nähdä yksilöllisinä ja tilannekohtaisina. 

Tietyt lapsen käyttäytymismallit saattavat kuitenkin olla riskitekijöitä kiusaamiselle, mutta 

näistä käyttäytymismalleista tulee vasta tietynlaisten ympäristötekijöiden vaikutuksesta riskite-

kijöitä. Tietyt käyttäytymismallit eivät siis suoraan ole yhteydessä kiusaamiseen. Jotta kiusaa-

mista voidaan tavoitteellisesti ennaltaehkäistä, kasvattajien tulee kuitenkin tiedostaa mahdolli-

set riskitekijät, jotta lapsen kehitystä voidaan oikealla tavalla tukea haluttuun suuntaan. Yksi-

selitteisesti ei voida sanoa kenestä tulee kiusaaja tai kiusattu. Riskiryhmässä ovat kuitenkin 

usein ne lapset, jotka syystä tai toisesta joutuvat muiden lasten torjumiksi tai syrjimiksi. (Repo, 

2015, 60, 138.) Kiusaamisen ennaltaehkäisyn tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista ke-

hitystä yksilöllisesti, jotta riskiryhmään joutumisen vaara vähenisi.  
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Kiusaamisen ennaltaehkäisykeinoista on haastavaa antaa kattavaa ohjeistusta päiväkodin ulko-

puolelta. Varhaiskasvatusyksiköiden tulisi itse ratkaista ja selvittää ne keinot, joiden avulla voi-

daan ennaltaehkäistä kiusaamista hoidossa olevien lasten parissa. Kiusaamisen ennaltaehkäisy 

on arjen pedagogiikkaa, jonka tarkoituksena on muuttua jokaisen ryhmän ja pienryhmän kehi-

tyksen ja taitojen mukaan. Näitä muuttuvia tilanteita ja kiusaamisen ennaltaehkäisyn keinojen 

löytämistä tulisi korostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutuksissa, jotta var-

haiskasvattajat saavat riittävästi tietoa ja keinoja ennaltaehkäistä kiusaamista omassa ryhmäs-

sään. (Kirves & Stoor-Grenner, 2011, 11.)  

Harjoittelujeni aikana havaitsemien tilanteiden perusteella voin vetää johtopäätöksen myös sen 

suhteen, että kiusaamisen ennaltaehkäisy vaatii suunnitelmallista ja tavoitteellista pedagogista 

toimintaa, jonka pohjana on aktiivinen lasten havainnointi ja dokumentointi. Tämä edellyttää 

kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä aikuisilta tietoa, taitoa ja ymmärrystä aiheen tiimoilta. 

Myös varhaiskasvattajien henkilökohtainen motivaatio ja tasa-arvon toteuttamisen tarve vai-

kuttavat kiusaamisen ennaltaehkäisyn toteuttamiseen lapsiryhmässä. Toiminnan tulee olla jä-

senneltyä ja jatkuvaa, sillä lapset havaitsevat aikuisen toiminnasta epävarmuuden ja innostuk-

sen puutteen, jolloin tilanne saattaa kääntyä päälaelleen.  

Myös tiimin sisäinen aikuisten välisen kommunikaation välittömyys ja havaintojen jakaminen 

ovat edellytyksiä laadukkaalle kiusaamisen ennaltaehkäisylle. Repon (2015) tutkimuksen mu-

kaan kiusaamista esiintyy vähemmän, mikäli ryhmän varhaiskasvattajat kokevat kykenevänsä 

puuttumaan siihen. Tämä pätee varmasti myös kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, sillä kaiken toi-

mivan toiminnan taustalla on tarve ja pyrkimys onnistua. Tätä pyrkimystä vie eteenpäin käsitys 

omasta pystyvyydestä.   

Varhaiskasvatuksessa tapahtuvaan kiusaamiseen on tärkeää puuttua, mutta pääpaino tulee olla 

kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisyssä. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn tehokkuus lisääntyy, 

mitä aikaisemmin se aloitetaan. Toiminnan tulee olla tietoista, tavoitteellista, pitkäjänteistä, 

sekä suunnitelmallista. Vaikka varhaiskasvatuksen instituutioissa tehdään paljon työtä, joka on 

kiusaamista ennaltaehkäisevää, sitä ei kuitenkaan mielletä ehkäiseväksi työksi, jolloin toiminta 

saattaa olla sattumanvaraisempaa, eikä se välttämättä ole yhtä tehokasta kuin tiedostettu ja 

suunnitelmallinen ennaltaehkäisevä työ. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010, 45.) Kasvatuksen ja 

koulutusinstituutioiden avulla kehitetään yhteiskuntaa, jossa toimivia ratkaisuja tavoitellaan ih-
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misten välisestä vuorovaikutuksesta. Tärkeimmät edut yhteiskunnan toimimiselle löytyvät ih-

misten yhteistyöstä, joten sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä on tuettava päättäväi-

sesti. (Kauppila, 2005, 209.)  

Aikuisen toimesta tapahtuva lapsen kokonaisvaltainen hyväksyminen ja kunnioittaminen, on 

kiusaamisen ennaltaehkäisyn perusta, niin kotona kuin päiväkodissakin. (Repo, 2015, 217). On 

siis tärkeää, että päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö on saumatonta ja luotettavaa, jotta ta-

voitteellinen ja laadukas kiusaamisen ennaltaehkäisy onnistuu.  

Lähdeaineistoissa toistuneiden teemojen ja aiheiden perusteella seuraavissa luvuissa esiteltyjä 

tekijöitä voidaan pitää keskeisimpinä tekijöinä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Jotta suunnitel-

mallinen ja tavoitteellinen kiusaamisen ennaltaehkäisy olisi osa laadukasta varhaiskasvatusta, 

tulee perheiden ja varhaiskasvattajien pyrkiä vaikuttamaan seuraavissa luvuissa esiteltyihin te-

kijöihin.  

4.1 Sosiaalisten vuorovaikutustaitojen tukemisen merkitys 

Lapsen sosiaalisten vuorovaikutustaitojen tukemisella on erittäin merkittävä rooli kiusaamisen 

ennaltaehkäisyssä. Kiusaamisessa on kyse nimenomaan erilaisista ristiriidoista ja pulmista so-

siaalisessa kanssakäymisessä. Kiusaamistilanne on vuorovaikutustilanne kahden tai useamman 

lapsen välillä suoraan tai välillisesti. Sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin vaikuttamalla voidaan 

vaikuttaa kiusaamiseen lasten keskuudessa. Mitä aikaisemmin ja ennaltaehkäisevämmin tätä 

toteutetaan, kiusaamisen määrään ja laatuun pystytään vaikuttamaan tavoitteellisesti. Kiusaa-

mista tapahtuu ryhmissä tai yksittäisissä vertaissuhteissa erilaisissa ympäristöissä, joten lasten 

välisten suhteiden pitkäjänteinen ja tavoitteellinen tukeminen on erittäin tärkeää kiusaamisen 

ennaltaehkäisyn kannalta. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010, 49.)  

Lasten sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymisen tukeminen, sekä näiden taitojen opetta-

minen ovat varhaiskasvatuksessa erittäin keskeisiä teemoja, ja tärkeitä kiusaamisen ennaltaeh-

käisyn kannalta. Varhaiskasvatuksessa tulee pohtia millaiset sosiaaliset taidot ovat arvostettuja 

yhteiskunnassamme. Kasvattajan omat arvot vaikuttavat vahvasti siihen, miten hän arvioi lap-

sen sosiaalisia taitoja. Käsitys lapsen sosiaalisesta kyvykkyydestä riippuu siis kasvatusympä-

ristöstä, kasvattajan tavasta ajatella, sekä kohdata lapsi. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010, 51.) 

Saman päiväkotiryhmän henkilökunnan tulee yhtenäistää käsityksensä lapsen sosiaalisista tai-
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doista, sekä niistä taidoista ja ajatustavoista, mitkä lapsille halutaan opettaa. Mikäli henkilö-

kunnan toiminnan tavoitteet ovat yhtenäiset, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen opettaminen 

päiväkodin arjessa helpottuu ja tulee luonnolliseksi osaksi toimintaa.  

Lasten sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät erilaissa ympäristöissä ja arjen tilanteissa, 

yleensä mallioppimisen kautta. Lapset ottavat mallia muista ja kokeilevat useita toimintamal-

leja erilaisiin tilanteisiin. Varhaiskasvattajan tehtävänä on sekä opettaa, että näyttää mallia lap-

sille siitä, miten muiden ihmisten kanssa toimitaan ja ei toimita. Ennaltaehkäistäkseen kiusaa-

mista kasvattajan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee tukea lapsen kehittyviä sosiaalisia 

taitoja rohkaisten ja antamalla positiivista palautetta. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010, 50.) Var-

haiskasvatuksen henkilöstöltä vaaditaan herkkyyttä tunnistaa lapsen kehityksen vaiheet, sekä 

kykyä tukea lapsen kehitystä tarvittavalla tavalla, jotta sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehitty-

vät ja lapsi pystyy luomaan positiivisia sosiaalisia suhteita. Lapsilähtöinen ajattelu, jossa ko-

rostetaan ja edellytetään vuorovaikutusta, on tullut yleisemmäksi ajattelutavaksi varhaiskasva-

tuksessa. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen, ajatteleva ja tunteva yksilö. (Opas, 2013, 159.) Läh-

tökohtaisestikin kiusaamista ennaltaehkäisevää toimintaa on helpompi toteuttaa, mikäli ryh-

mässä toteutetaan pedagogiikkaa lapsilähtöisesti aikuislähtöisyyden sijaan.  

Sanaton viestintä eli nonverbaali vuorovaikutus on olennainen osa sosiaalisia taitoja. Sosiaali-

sesta viestinnästä nonverbaalin vuorovaikutuksen osuus on keskimäärin 60 prosenttia, joten il-

meet ja eleet paljastavat usein enemmän kuin sanat. Sanattoman ja sanallisen vuorovaikutuksen 

yhdenmukaisuus on osa hyvää vuorovaikutusta. (Kauppila, 2005, 33.) Kiusaamisen ennaltaeh-

käisyn näkökulmasta varhaiskasvatuksessa tulee korostaa myös sanattoman viestinnän merki-

tystä vuorovaikutuksessa, sillä lapset havaitsevat herkästi niin aikuisten, kuin lasten nonverbaa-

lin viestinnän, kuten ilmeet ja kehonkielen. Ilmeet ja eleet kertovat lapselle paljon toisen hen-

kilön ajatuksista ja saattavat helposti luoda väärinkäsityksiä ja negatiivisia tunteita. Lasten 

kanssa tulee positiivisessa mielessä käsitellä erilaisten eleiden ja ilmeiden tilannekohtaisuutta.  

Sosiaalinen itsetunto on vahvasti sidoksissa lapsen sosiaalisten taitojen, sekä sosiaalisen suo-

sion kehittymiseen. Lapsen sosiaalisen itsetunnon kuvitellaan usein kehittyvän itsestään lapsen 

ollessa vuorovaikutuksessa vertaistensa kanssa. Lapsi tarvitsee kuitenkin tavoitteellista tukea 

sosiaalisen itsetuntonsa vahvistamiseen. Päiväkoti toimintaympäristönä tarjoaa lukuisia mah-

dollisuuksia kehittää lapsen sosiaalista itsetuntoa, tämä kuitenkin vaatii aikuiselta osallistuvaa 

läsnäoloa. (Koivisto, 2011, 53.) Mikäli lapsen sosiaalinen itsetunto on heikko, hän saattaa jäädä 

sosiaalisissa tilanteissa helposti syrjään, jolloin lapsen kiusaamisen kohteeksi joutumisen riski 
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kasvaa. Tätä riskiä pyritään kiusaamisen ennaltaehkäisyn avulla tavoitteellisesti vähentämään 

jokaisen lapsen kohdalla jo ennen mahdollisten riskiin viittaavien tekijöiden muodostumista.  

Mikäli sosiaalisissa taidoissa on puutteita jo varhaisessa vaiheessa, voi lapsi tulevaisuudessa 

kohdata monia ongelmia ja jopa syrjäytymistä sosiaalisissa tilanteissa. Varhaisessa vaiheessa 

hyvien sosiaalisten vuorovaikutustaitojen omaksuminen antaa hyvän pohjan ponnistaa onnistu-

neisiin sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin ja -suhteisiin tulevaisuudessa. Hyvin kehittyneet 

sosiaaliset vuorovaikutustaidot auttavat lapsia toimimaan vaikeissa tilanteissa, erityisesti on-

gelmatilanteiden hallitsemisessa uudet opitut asennoitumistavat ovat merkittävässä roolissa. 

Sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymisen tukemisen perustana on opettaa lapsille kehit-

tyneitä asenteita toisia ihmisisä kohtaan, jotta heidän sosiaalinen kyvykkyytensä vahvistuu. 

Kasvattajien on tärkeää luoda lapsille positiivisia onnistumisen kokemuksia toistensa kanssa, 

sillä negatiiviset tunteet ja epäonnistumisen kokemukset voivat pahimmillaan johtaa epäonnis-

tumisen kierteeseen.  Epäonnistumisen kierteessä olevan lapsen on hankalampi saada kavereita, 

hän alkaa purkaa negatiivisia tunteitaan ja pettymystään, minkä seurauksena toiset lapset saat-

tavat vältellä häntä ja negatiivinen epäonnistumisen kierre vahvistuu. Kasvattajat tulkitsevat 

tällaisen käytöksen usein taitamattomaksi käytökseksi tai epäsosiaalisuudeksi. Monet lapset 

saatetaan myös leimata kasvattajien puheissa hankaliksi lapsiksi, vaikka heidän sosiaaliset tai-

tonsa ovat vain puutteelliset. Kasvattajien tulee nähdä lasten sosiaalisten taitojen kehitys yksi-

löllisenä kehityksenä, jotta he voivat opettaa näitä taitoja oikealla tavalla. (Kauppila, 2005, 134-

135.)  

Kun lapsi onnistuu sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, hän rohkaistuu ja onnistuu yhä use-

ammin ja entistä haastavammissa tilanteissa, mikä voi johtaa myönteisen kehän muodostumi-

seen (Kauppila, 2005, 135). Mikäli lapsi saa runsaasti negatiivista palautetta sosiaalisista tai-

doistaan, hänen minäkuvansa heikentyy, eivätkä hänen sosiaaliset taitonsa kehity toivotulla ta-

valla (Kirves & Stoor-Grenner, 2010, 51). Omien kokemusteni mukaan lasten parissa työsken-

televien kasvattajien tulee huomioida lasten jatkuvasti kuuntelevat korvat keskustellessaan las-

ten sosiaalisista suhteista ja vuorovaikutustaidoista. Lapset aistivat usein kasvattajien välisistä 

puheista merkityksiä ja osaavat yhdistää niitä tiettyihin lapsiin omien havaintojensa perusteella. 

Tämä luo epätasa-arvoista ilmapiiriä ryhmään, mikä ei edistä kiusaamista ennaltaehkäisevää 

työtä.  

Kyrönlammen (2011, 31) väitöskirjatutkimuksen mukaan aikuiselta tarvitaan erityistä aktiivi-

suutta ja herkkyyttä ymmärtääkseen lasten vertaissuhteiden muodostumisen. Lapsilähtöinen ja 
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systemaattinen vertaisryhmien havainnoiminen antaa päiväkodin henkilökunnalle tarpeellista 

informaatiota vertaisten kanssa toimimisesta. Kasvatusympäristössä työskentelevien aikuisten 

tehtävänä on opastaa ja neuvoa lapsia tarkoituksenmukaiseen toimintaan vertaistensa kanssa. 

Sitä varten kasvattajilta vaaditaan myös riittäviä pedagogisia taitoja, sekä tarvittavia tietoja lap-

sista ja heidän tarpeistaan. (Suhonen, 2011, 102.)  

Kiusaamisen ennaltaehkäisyssä erittäin keskeinen merkitys on lapsiryhmässä työskentelevän 

aikuisen toimintatavoilla. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää nimenomaan negatiivisen vuoro-

vaikutuksen ja epäonnistumisen kierteen syntymisprosessiin. Myös lasten keskinäisten leikki-

tilanteiden havainnointi ja niihin osallistuminen, sekä leikin kehityksen tukeminen ovat tärkeitä 

kiusaamisen ennaltaehkäisyä edistäviä pedagogisia toimintatapoja, kuten myös lasten vuoro-

vaikutustilanteiden tukeminen, sekä siirtymävaiheiden turvaaminen. (Kirves & Stoor-Grenner, 

2010, 48.) Sensitiivinen ja aktiivinen lapsen havainnointi antaa kasvattajalle tietoa siitä, ovatko 

lapsen kokemukset vertaistensa kanssa käydyistä vuorovaikutustilanteista positiivisia, saako 

lapsi jatkuvasti negatiivista palautetta vuorovaikutustilanteista vai siirtyykö lapsi vuorovaiku-

tustilanteissa kokonaan syrjään. Mikäli lapsella on enimmäkseen negatiivisia kokemuksia vuo-

rovaikutuksesta, aikuisen tulee antaa oman esimerkkinsä avulla lapselle myönteisiä kokemuk-

sia. Kun lapsi oppii saamaan aikuiselta positiivista palautetta vuorovaikutteisesta toiminnas-

taan, aikuisen tehtävänä on auttaa lasta saamaan positiivisia kokemuksia myös muiden lasten 

kanssa käydyistä vuorovaikutustilanteista. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010, 48.) Koska leikki-

taitojen, sekä sosiaalisten- ja tunnetaitojen kehittyminen edellyttää vuorovaikutusta, (Opas, 

2013, 159) vuorovaikutustaitojen kehittyminen ja kehityksen tukeminen ovat todella tärkeässä 

roolissa lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä.  

Lapsen ominaisuudet, kuten sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen tiedonkäsittely, lap-

sen käsitys itsestä ja muista ihmisistä, vaikuttavat lapsen sosiaaliseen ympäristöön ja sitä kautta 

lapsen kokemuksiin vertaissuhteista ja vuorovaikutuksesta (Neitola, 2013, 105). Sosiaalisten 

vuorovaikutustaitojen tukeminen vaatii varhaiskasvatuksen henkilöstöltä paljon. Heidän on ky-

ettävä vahvaan pedagogiseen työskentelyyn, sekä positiivisuutta ja herkkyyttä korostavaan 

vuorovaikutukseen lasten kanssa. Heidän tulee ymmärtää vertaisryhmien merkittävyys, sekä 

kyetä kehittämään vastavuoroinen yhteys lapsiin.  

Kaiken kaikkiaan sosiaalisten vuorovaikutustaitojen tukemisella on todella suuri ja merkittävä 

rooli kiusaamisen ennaltaehkäisyssä, sillä kiusaaminen tapahtuu vuorovaikutustilanteissa. Jos 

lapsi on saanut riittävät eväät sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin ja hänen taitonsa toimia 
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niissä ovat kehittyneet, hän kykenee estämään konfliktitilanteita, mikä ennaltaehkäisee kiusaa-

mista.   

4.1.1 Empatia ja tunnetaidot 

Empatiataidot ovat todella tärkeä osa sosiaalisia taitoja, ja vaikuttavat näin ollen kaikissa vuo-

rovaikutustilanteissa. Kehittyneen empatiakyvyn avulla ihminen kykenee asettumaan toisen 

asemaan, sekä ymmärtää muiden ihmisten ajatukset ja tunteet. Empatian kehittyessä lapsen 

kyky toimia empaattisesti muita kohtaan paranee. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010, 50.) Erilais-

ten roolien oivaltaminen ja toisten ihmisten eri näkökulmien ymmärtäminen ovat olennaisia 

taitoja empatian oppimisessa. Roolileikkien avulla lapsen on helppo asettua toisen ihmisen ase-

maan ja kokeilla erilaisia rooleja, jotka eivät ole niin tuttuja. Jotta lapsi kykenee näkemään ja 

ymmärtämään asioita muiden ihmisten näkökulmista, tulee hänen ensin kyetä asettamaan it-

sensä toisen ihmisen asemaan. Esimerkiksi sosiodraamaharjoitusten ja erilaisten vuorovaiku-

tustilanteiden avulla lapsille voidaan opettaa empatian taitoja varhaiskasvatuksessa. (Kauppila, 

2005, 187.) Lapsille tulee opettaa, miksi empatia on tärkeää ja miksi toisen näkökulmasta on 

hyvä ajatella asioita. Pian lapset oppivat ymmärtämään konfliktitilanteiden ja empatian yhtey-

den. Erilaisilla saduilla ja tarinoilla on suuri merkitys tämän yhteyden ymmärtämisessä.  

Aikuisen rooli lasten mallioppimisessa on merkittävä. Aikuisen näyttämä esimerkki on merkit-

tävä kaikissa lapsen kehityksen vaiheissa. Aikuisten antaman mallin avulla lapset oppivat tär-

keitä taitoja erilaisista elämäntilanteista. Aikuisten tulee näyttää erilaisia tunteita, mutta kont-

rolloidusti, jotta lapset näkevät, että tunteet ja niiden näyttäminen kuuluvat luonnollisesti elä-

mään. Aikuisen esimerkin avulla lapset oppivat myös erilaisia keinoja hallita ja ilmaista tuntei-

taan. (Koivisto, 2011, 54.) Tunteiden eli emootioiden ensisijainen tarkoitus on toimia toiminnan 

motiivina (Keltikangas-Järvinen, 2006, 152). On siis tärkeää, että lapsi saa tunteidensa käsitte-

lyyn keinoja ja esimerkkejä ympäriltään. Lapsen emotionaalista itsetuntoa vahvistamalla tue-

taan lapsen tunteiden ilmaisemisen ja hallitsemisen kehittymistä. Aikuisen tehtävänä on sallia 

lapsen tunteiden ja tarpeiden ilmaisu. (Koivisto, 2011, 54.)  

Emootioiden ja emotionaalisen käyttäytymisen säätely tarkoittaa taitoa ymmärtää ja hyväksyä 

tunteet, sekä taitoa säädellä ja hillitä emootioiden ilmaisemista ja emotionaalista käyttäyty-

mistä. Tunteiden sääteleminen tulee toteuttaa siten, että käyttäytyminen on sosiaalisesti suota-

vaa ja tarkoituksenmukaista. Kun lapsen tunteiden säätely kehittyy, hänen kykynsä onnistua 
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yhä monimutkaisemmissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa kehittyy. Kasvattajan odotuk-

set ja oletukset lapsen tunteiden säätelykyvystä muokkaavat toimintaamme lapsen kanssa. (Aro, 

2013, 11.)  

Lapsi oppii todella varhain tunnistaan erilaisia tunteita eleistä, ilmeistä ja äänensävyistä. Lapsen 

tunteiden säätely kehittyy kovaa vauhtia varsinkin kolmannen ikävuoden jälkeen. Ennen kie-

lellistä kehitystä lapsi oppii säätelemään toimintaansa sen mukaan, miten kasvattaja vastaa hä-

nen tunneviesteihinsä. Kielellisten taitojen kehittyessä myös tunteiden säätely alkaa kehittyä 

nopeammin. Lapsen kyky ymmärtää, että muut ihmiset saattavat ajatella, nähdä sekä kokea 

asioita eri tavalla kuin hän itse, kehittyy neljään-viiteen ikävuoteen mennessä. (Aro, 2013, 22-

25.) Tämän kyvyn tukemisella on suuri merkitys kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja sosiaalisten 

vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Lapsen ymmärtäessä, että jokainen ihminen on erilainen 

yksilö, helpottaa häntä näkemään tilanteita toisen ihmisen näkökulmasta, mikä on kiusaamisen 

ennaltaehkäisyn onnistumisen perusta.     

4.1.2 Moraalikäsitys 

Varhaiskasvatusikäisen lapsen moraalikäsitys muodostuu arkisista tilanteista, sekä esimerkin 

kautta. Lapsi näkee moraalin malleja kaikessa ympärillään olevassa, varsinkin oman perheen 

toiminnassa. Lapsen kanssa toimivien aikuisten ja kasvattajien tulee havainnoida lapsen mo-

raalikäsityksen kehittymistä ja tarvittaessa kiinnittää huomiota kehityksen tukemiseen. Toisten 

ihmisten kunnioittamista, toisille kohteliaasti puhumista sekä toisten kanssa toimimista ilman 

konflikteja, lapsi oppii tapakasvatuksen avulla. Tapakasvatuksessa keskeistä on käsitellä myös 

sitä, että olemme kaikki yhdessä vastuussa toistemme hyvinvoinnista. Moraalikasvatus ja tapa-

kasvatus liittyvät siis tiivisti yhteen. Moraalikasvatuksen tarkoituksena on kuitenkin se, että 

lapsi ymmärtää itse, mitkä toimintamallit ovat sopivia ja mitkä eivät ja miksi näin on. Tapakas-

vatuksen avulla lasta autetaan ymmärtämään yhteiskuntamme yleisiä sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen sääntöjä. Aikuisten näyttämällä mallilla sekä keskinäisellä kunnioituksella voidaan opet-

taa lapsille niitä arvoja, joista on tulevaisuudessa hyötyä. Lapsen tulee oppia ne arvot, jotka 

auttavat häntä tulevaisuudessa arvostamaan muita ihmisiä ja heidän mielipiteitään. (Kirves & 

Stoor-Grenner, 2010, 44-45.) Mikäli lapselle opetetaan jo varhaisessa vaiheessa kyseisiä arvoja, 

hänen arvopohjansa alkaa kasvaa terveellä alustalla. Ihmisyyttä korostavien arvojen oppiminen 

edesauttaa ihmissuhteiden luomista tulevaisuudessa.  
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Kohlbergin (1976, 49) mukaan moraalisen päättelykyvyn kehittyminen vaatii kykyä asettua 

toisen ihmisen asemaan, nimenomaan moraaliseen konfliktiin liittyvän henkilön asemaan.  Toi-

sen ihmisen rooliin pääseminen ja toisen asemaan asettuminen ovat välttämättömiä edellytyksiä 

moraalin kehittymiselle. Lapsilähtöisesti tarkasteltuna kiusaamisen ennaltaehkäisy perustuu 

erittäin vahvasti lapsen empatiakykyyn, nimenomaan lapsen kykyyn asettaa itsensä toisen ih-

misen asemaan. Jotta tämä onnistuisi, lapsen moraalikäsityksen tulee olla tarpeeksi kehittynyt. 

(Kirves & Stoor- Grenner, 2010, 45.)  

Lapsen kehittyvä empatiakyky ja moraalikäsitys kulkevat siis käsi kädessä vahvistaen toisiaan. 

Lapsen kehittyminen moraaliseksi ihmiseksi tapahtuu ympäristössä, joka on ilmapiiriltään huo-

lehtiva ja positiivinen. Tällaisessa ympäristössä lasta kannustetaan olemaan vuorovaikutussuh-

teissaan eettinen ja toimimaan moraalisesti oikein. Hyvässä oppimisympäristössä lapsi oppii 

puolustamaan niin omia kuin muiden oikeuksia, sekä taistelemaan sopuisasti ja rakentavasti 

kaikenlaista vääryyttä vastaan. (Vienola, 2017, 177.) Näiden taitojen kehittymisen tukemisessa 

kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on kyse. Tavoitteena on tukea ja opettaa lapsille niitä taitoja ja 

ajatusmalleja jotka auttavat heitä vuorovaikutussuhteissaan läpi elämän.  

4.2 Leikin merkitys 

Tehokas kiusaamisen ennaltaehkäisy edellyttää sitä, että varhaiskasvattaja osallistuu lasten 

leikkiin havainnoinnin ja ohjaamisen näkökulmasta. (Repo, 2015, 183). Leikin havainnointi on 

hyvä tapa nähdä erilaisissa ryhmän sisäisissä sosiaalisissa asemissa olevien lasten toimintaa. 

Kasvattajan tulee havainnoida lasten toimintaa kuten sitä, miten he työskentelevät ryhmässä 

leikin aikana, kuinka he keskustelevat keskenään, sekä sitä, millainen tunnelma ryhmässä on. 

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn kannalta lasten havainnointi on välttämätöntä, sillä kasvattajan 

tulee tietää luotettavasti ja tarkasti, miten lapset reagoivat erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 

Varhaiskasvattajan tulee havainnoida leikkitilanteita juuri siitä syystä, ettei leikkitilanteissa ai-

heutuneista konflikteista synny kiusaamista. Aikuisen tulee havainnoida lasten muodostamia 

rooleja ja leikin toteutumista, sillä lapset oppivat jo varhain toimimaan aikuisen kehottamalla 

tavalla. Joskus lasten leikkitilanne vaikuttaa siltä, että kaikki leikkivät yhdessä hienosti, mutta 

leikkiä aktiivisesti havainnoimalla voidaan huomata, että samassa leikissä olevat lapset ovat 

jakautuneet ryhmiin, sivusta seuraajiin ja varsinaisiin leikkijöihin. Varhaiskasvattajan tavoit-

teena on saada lapset hyväksymään erilaiset leikkijät osaksi omaa leikkiä. Tämä tavoite voidaan 
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saavuttaa, jos leikkiryhmiä sekoitetaan usein ja lapset tutustuvat paremmin toisiinsa sekä tois-

tensa tapoihin leikkiä. Näin voidaan ennaltaehkäistä leikin aikana tapahtuvaa dominoimista ja 

syrjintää. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010, 47-49.) 

Kehityspsykologian tutkija Jean Piagetin (1977, 125) mukaan lapsen leikki kehittyy siten, että 

sen kognitiiviset ja tunnepohjaiset tavoitteet sekoittuvat toisiinsa. Tämä prosessi kestää 2 ikä-

vuodesta 7-8 ikävuoteen. Leikki alkaa kehittyä symbolisesta leikistä, rakenteluleikkien kautta 

kohti sääntöihin perustuvaa leikkiä. Lapsen sosiaalisten taitojen kehittymiseen tämä prosessi 

liittyy siten, että symbolisen leikin vaiheessa lapsen leikki on todellisuuden sekoittumista mi-

nään ja minän haluihin, kun taas sääntöihin perustuvassa leikissä symbolit muuttuvat todelli-

suuden sijaan objekteiksi ja minä sosiaalistuu. Lasten leikkien kehittyessä kehittyvät myös hei-

dän leikkimistaitonsa. Varhaiskasvatusikäisen lapsen keskeinen sosiaalisia taitoja kehittävä 

tehtävä on hankkia vastavuoroiseen leikkiin mahdollistavia taitoja (Poikkeus, 2013, 81).  

Lasten leikit kehittävät heidän kykyään yhteistoimintaan sekä erilaisia viestinnän ja vuorovai-

kutuksen taitoja. Näiden taitojen oppimisen apuna voidaan käyttää esimerkiksi sarjakuvia, pa-

lapelejä tai piirtämistä. Lähtökohtana lapsen sosiaalisten taitojen opettamiselle tulee olla se 

taso, joka on kohtuullinen ottaen huomioon lapsen iän, kypsyystason sekä luonteenpiirteet. 

(Kauppila, 2005, 138-139.) Leikin aikana lapsella on hyvä mahdollisuus harjoitella sosiaalisia 

vuorovaikutustaitojaan siinä tilanteessa missä hän niitä myös tulevaisuudessa tarvitsee, eli lei-

kissä. Lapsen leikin kehittyessä kehittyvät myös hänen taitonsa tehdä kompromisseja, huomi-

oida muiden leikkijöiden mielipiteet ja taito tuoda omat näkemyksensä esiin sosiaalisesti hy-

väksytyllä tavalla. (Repo, 2015, 185.) Näitä taitoja kehittämällä ja opettamalla varhaiskasvat-

tajat voivat tavoitteellisesti toteuttaa kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä, sillä juuri näiden tai-

tojen puuttuessa lapsi on todennäköisesti tekemisissä kiusaamisen kanssa jossain vaiheessa elä-

määnsä.  

4.3 Ryhmän merkitys 

Ryhmän merkitys kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on suuri. Siihen, millaisista lapsista ryhmä 

muodostuu ei voida useinkaan vaikuttaa, kuitenkin esimerkiksi pienryhmien muodostamisessa 

varhaiskasvattajalla on suuri vaikutusmahdollisuus. Lapset muodostavat vertaissuhteensa ja 

vuorovaikutustilanteensa päiväkotiryhmän jäsenten välille, joten kiusaamisen ennaltaehkäisyn 

näkökulmasta on hyvinkin merkittävää, miten ryhmädynamiikka toimii ja miten aikuinen pys-
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tyy siihen vaikuttamaan. Ryhmän sisäinen positiivinen ilmapiiri on tärkeässä roolissa kiusaa-

misen ennaltaehkäisyssä, mutta se ei muodostu kuitenkaan ilman aikuisen paneutumista sen 

luomiseen. Positiivisen ilmapiirin rakentamiseen on varattava riittävästi aikaa, sillä vuorovai-

kutuksen ja luottamuksen luominen tutustumisen kautta ei ole jokaisen lapsen kohdalla yhtä 

luontevaa ja nopeaa. Koiviston tutkimuksen mukaan päiväkodin henkilökunnan mielestä päi-

väkotipäivässä on useita erilaisia tilanteita, joiden aikana tutustumista tapahtuu helpoiten. Näitä 

hetkiä ovat esimerkiksi aamut, leikkitilanteet, erilaiset siirtymätilanteet, sekä ruokailu ja pien-

ryhmätyöskentely. (Koivisto, 2011, 48.) Näiden tilanteiden aikana lapset oppivat ryhmässä 

työskentelemisen taitoja, sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Sosiaalisten taitojen kehittymi-

nen ryhmässä vaatii kuitenkin niiden opettamista lapsille (Keltikangas-Järvinen, 2006, 91).  

Valitettavan helposti kuitenkin suuressa ryhmässä hiljainen ja arka lapsi jää sosiaalisempien 

varjoon (Holkeri-Rinkinen, 2011, 72).  Vahvemman oikeus on ilmiö, jota saattaa näkyä suurissa 

ryhmissä. Lasten on haastavaa ottaa toisensa huomioon, mistä syntyy epäoikeudenmukaisuu-

den tunteita ja epätasa-arvoisuutta. Ryhmän sisäiset säännöt ja niiden noudattamisen korosta-

minen ovat tärkeitä keinoja tukea lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä suurissa ryhmissä. 

Sovitut säännöt ja niiden tiedostaminen luovat sosiaalisen käyttäytymisen perustan lapsiryh-

mässä. (Vienola, 2017, 172-173.) Sääntöjen avulla lasten on helpompi kertoa aikuisille kohtaa-

mastaan epätasa-arvoisuudesta. Sääntöjen päivittäminen ja luominen yhdessä ryhmän lasten 

kanssa parantaa yhteishengen kehittymistä, ja siten myös ennaltaehkäisee kiusaamista.  

Yhteisöllisyyden oppiminen ja opettaminen varhaiskasvatuksessa perustuu pedagogisesti suun-

niteltuun toimintaan, jonka tavoitteena on kehittää lapsiryhmän sosiaalisia vuorovaikutustai-

toja, jotta yhteisöllisyyden luominen myöhemmin koulumaailmassa olisi luontevampaa ja su-

juisi hyvin. (Koivula, 2013, 24.) Lapsen yhteisöllisyyden tunne kehittyy yhteisen toiminnan 

kuten leikin aikana, yhdessä sovittuja toimintatapoja noudattamalla, ystävyys- ja vuorovaiku-

tussuhteissa sekä aikaisempien leikkikokemusten pohjalta (Koivula, 2013, 25). Koivulan 

(2010) väitöskirjan mukaan pienten lasten yhteisöllinen oppiminen tarkoittaa vastavuoroista 

toimintaprosessia, joka perustuu lasten väliseen ystävyyteen tai yhteenkuuluvuuden tunteeseen. 

Prosessin tarkoituksena on oppia erilaisia sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyötaitoja 

ja yhteisen tiedon rakentamista. Kaikki tämä tapahtuu yhteisen toiminnan ja yhteisten merki-

tysten rakentamisen kautta. (Koivula, 2010, 157.) Yhteisöllistä oppimista pedagogisena työka-

luna voidaan käyttää monipuolisesti sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Laadu-

kas varhaiskasvatus sisältää pedagogisia toimintatapoja, jotka kehittävät yhteisöllistä oppi-

mista. Yhteisöllistä oppimista voidaan pitää myös tavoitteellisena ja erillisenä pedagogisena 
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toimintana, jonka tarkoituksena on parantaa lasten keskinäistä toimintaa eli ennaltaehkäistä kiu-

saamista.  

Lapset tarvitsevat positiivisia kokemuksia vertaisryhmän jäsenenä, joten on tärkeää, että aikui-

nen on herkkä havaitsemaan kaverisuhteita. Yhdessä tekeminen, jokaisen lapsen kokema vas-

tuu ryhmässä, sekä arkojen lasten rohkaiseminen luo ryhmää tasavertaisemmaksi. Yhteinen elä-

myksellinen tekeminen kuten retket, projektit ja juhlat vaikuttavat positiivisesti me-hengen luo-

miseen ryhmässä. (Alijoki & Pihlaja, 2017, 273.) Positiivisten vertaissuhteiden ja -ryhmien 

muodostaminen onkin osa arjen kasvatustyötä varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ennaltaeh-

käisyssä lasten vertaisryhmiin ja yhteisöllisyyteen tulee kiinnittää todella paljon huomiota, sillä 

kiusaaminen ilmiönä vaikuttaa ryhmän dynamiikkaan. (Kirves & Stoor-Grenner, 2010, 45.) 

Varhaiskasvattajan tehtävänä on luoda lapsille positiivinen ja tasa-arvoinen ilmapiiri päiväko-

tipäivän ajaksi. Toteuttaakseen tämän tehtävän varhaiskasvattajan tulee kohdata lapset yksi-

löinä ja keskittyä heidän henkilökohtaisiin tarpeisiinsa ja kehitysvaiheeseen.  

Monipuolisten varhaiskasvatuksessa toteutettavien pedagogisten interventioiden, kuten pien-

ryhmätoiminnan, tavoitteena on pyrkimys ennaltaehkäistä ongelmia sekä vähentää ja hidastaa 

jo olemassa olevia ongelmia ja niiden kehittymistä. Varhainen puuttuminen on tärkeä keino 

vaikuttaa ongelmien kehittymiseen, sillä mikäli lapsen kehitystä ei pystytä tukemaan riittävästi 

ja riittävän aikaisin, ongelmat voivat muuttua pysyviksi, jolloin niihin on haastavaa vaikuttaa. 

(Laine & Neitola, 2002, 105.) Pienryhmätoimintaa voidaan pitää kiusaamista ennaltaehkäise-

vänä toimintana. Kun kasvattaja keskittyy vain muutamaan lapseen koko ryhmän sijaan, hän 

pystyy havainnoimaan lasten toiminnasta niitä piirteitä, joita olisi hyvä kehittää yhteisen peda-

gogisen toiminnan avulla.  Pienryhmässä lapselle voidaan antaa tarpeeksi huomiota sekä opet-

taa sosiaalisen elämän valmiuksia. Pienryhmätoiminta yhteisöllisyyden korostajana perustuu 

vuorovaikutuksen merkitykseen lapsen kehityksessä. Pienryhmätoiminnan avulla voidaan tu-

kea ja edistää lasten välisiä vuorovaikutustaitoja. (Opas, 2013, 158.) 
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5 Pohdinta 

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn keskeiset tekijät liittyvät vahvasti toisiinsa. Keskeisimpänä aja-

tuksena ja tavoitteena on tukea lasten sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä siten, ett-

eivät ongelmat kasaannu myöhemmin. Kaikkien tutkimuksessa esitettyjen teemojen tavoitteena 

on tukea lasten sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehitystä ja sitä kautta kiusaamisen ennalta-

ehkäisyä.  

Jokaisessa kappaleessa tuli esiin käsite, jonka merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle 

on todella suuri. Tämä käsite on aikuisen mallin ja esimerkin merkitys. Lapsen todellisuus muo-

dostuu sen perusteella, mitä hän näkee ja kuulee ympärillään. Joten on siis luonnollista, että 

lasta hoitavien aikuisten tekemisellä ja esimerkillä on erittäin suuri merkitys siihen, millaisen 

käsityksen lapsi saa sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, ja kaikista siihen liittyvistä tekijöistä, ku-

ten moraalista ja empatiasta. Aikuisten tiedostettu ja tiedostamaton toiminta näyttäytyy lapselle 

esimerkkinä, josta hän ammentaa tietoa omaan toimintaansa. Vaikka usein ajatellaan, että huol-

tajilla on kasvatusvastuu, tutkimukseni tulokset kuitenkin osoittavat sen, että varhaiskasvatuk-

sella voidaan merkittävästi vaikuttaa lapsen toimintaan ja käytökseen. Lapsi viettää arkipäivisin 

suuren osan päivästään varhaiskasvatuksessa, joten on todella tärkeää, että varhaiskasvatuksen 

henkilökunnalla on myös vastuu lapsen kasvattamisesta.  

Moraalikäsityksen ja empatian kehittyminen ja kehityksen tukeminen ovat tärkeitä tekijöitä 

lapsen sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Näiden tekijöiden vaikutukset kiusaa-

misen ennaltaehkäisyyn ovat todella suuret. Kun lapselle opetetaan arvoja, jotka ovat ihmisten 

välisessä toiminnassa ja yhteiskunnassamme tärkeitä, hän oppii kriittisesti tarkastelemaan ti-

lanteita erilaisista näkökulmista.  

Myös vahaiskasvatuksen henkilökunnan motivaatiolla ja pedagogisilla valmiuksilla voidaan 

vaikuttaa kiusaamista ennaltaehkäisevän työn laatuun. Vaikka yhteiskunnassamme on yleinen 

käsitys kiusaamisen ehkäisyn tärkeydestä, tutkimukseni osoittaa, että kiusaamisen ennaltaeh-

käisy tulisi ottaa laajemmin osaksi opetussuunnitelmia. Laadukkaalla kiusaamista ennaltaeh-

käisevällä työllä on todella suuret positiiviset vaikutukset lapsen kokonaisvaltaiseen kehityk-

seen. Varhaiskasvattajan havainnoinnin ja toiminnan merkitystä korostettiin todella monessa 

käyttämässäni lähteessä. Aikuisen tulee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti tukea lapsen ko-

konaisvaltaista kehitystä. Ryhmän aikuisten ajatustapojen tulee olla yhtenäisiä ja johdonmukai-

sia, jotta väärinkäsityksiä ei synny.  
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Lasten leikillä ja ryhmän toiminnalla on suuri merkitys kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Leik-

kitilanteessa lasten sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät ja lapsi oppii toimimaan moraali-

sesti oikein toisten ihmisten kanssa. Leikkiä havainnoimalla ja ohjaamalla aikuinen voi vaikut-

taa leikin aikana kehittyviin taitoihin monipuolisesti ja ratkaisevasti. Lasten välisen leikin on-

nistuminen ja tasa-arvoisen ryhmädynamiikan muodostuminen helpottuvat, jos lapsen sosiaali-

set vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet monipuolisesti. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla 

on mahdollisuus vaikuttaa ryhmädynamiikan muodostumiseen sekä suurten ryhmäkokojen ai-

heuttamiin haasteisiin. Laadukkaaseen pienryhmätoimintaan panostaminen, aktiivinen havain-

nointi ja erilaiset interventiot tukevat kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä suurissa ryhmissä. 

Ennen kaikkea laadukas kiusaamista ennaltaehkäisevä työ vaatii henkilökunnalta motivaatiota 

ja lapsilähtöistä ajattelutapaa sekä tasa-arvoisuutta korostavia arvoja.   

Tutkimuksen aihe on laaja ja se sisältää paljon käsitteitä ja seikkoja, joiden merkittävyyttä kiu-

saamisen ennaltaehkäisyyn voisi tutkia todella laajasti. Kandidaatintutkielman laajuus ei anna 

tälle aiheelle riittävästi arvoa, joten olisi mielenkiintoista tehdä laajempaa tutkimusta aiheesta. 

Laajempaa tutkimusta tehdessä olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi päiväkodin resurssien 

ja työhyvinvoinnin merkitystä kiusaamista ennaltaehkäisevään työhön. 

Tutkimuksen toteuttaminen ja sopivien lähteiden etsiminen onnistui hyvin. Lasten sosiaalisiin 

taitoihin ja vertaissuhteisiin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon. Kuitenkaan niiden yhteyksiä 

kiusaamiseen tai varsinkaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ei löytynyt kuin muutamista teok-

sista ja tutkimuksista. Käyttämissäni lähteissä on paljon teoksia, jotka käsittelevät lasten ver-

taissuhteita tai sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Yhdistin näitä kiusaamisesta kertoviin teoksiin 

ja sain luotettavan kokonaisuuden kiusaamisen ennaltaehkäisyn keskeisimmistä tekijöistä. Näi-

hin tekijöihin vaikuttamalla kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä tavoitteellisesti ja suunnitel-

mallisesti laadukkaassa varhaiskasvatuksessa. Tarkastelin kriittisesti eri lähteitä ja toin tutki-

mukseeni niitä tekijöitä ja teemoja, jotka toistuivat useissa lähteissä.  

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn tavoitteena on tukea lasten kehitystä siihen suuntaan, että kiusaa-

mista ei syntyisi. Tutkimuksen tulososuudessa esitellyillä tekijöillä ja niihin vaikuttamisella on 

suuri merkitys kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Kun lapsi oppii varhaiskasvatuksesta asti koh-

taamaan toiset ihmiset kunnioittavasti, hänellä on paremmat kyvyt solmia sosiaalisia suhteita 

myöhemmässä elämässään. Turvallisessa ympäristössä opitut sosiaaliset vuorovaikutustaidot, 

moraalikäsitys ja empatiakyky, auttavat lasta kohtaamaan elämässä vastaan tulevia negatiivisia 

asioita ja tilanteita. Aikuisten esimerkin ja keskinäisen kunnioituksen kautta voimme opettaa 
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lapsille elämän tärkeimpiä taitoja. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle valmiudet 

monipuoliseen ja mielekkääseen elämään yhteiskuntamme arvojen mukaisesti. Kiusaamista en-

naltaehkäisevällä työllä voidaan vaikuttaa merkittävästi tämän tavoitteen toteutumiseen. 
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