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Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu suomenkielistä 2000-luvulla ilmestynyttä kiusaamiskirjal-

lisuutta. Kirjallisuutta on tarkastelu peilaten perinteistä psykologista mallia kiusaamisesta, 

joka näyttäytyy vahvana muun muassa KiVa Koulu-mallin taustalla, uusiin feministisiin, 

poststrukturalistisiin ja posthumanistisiin kiusaamiskäsityksiin.  

Psykologinen malli kiinnittää kiusaamisen syyt lapsen ominaisuuksiin ja kasvuympäristöön, 

rakentaa positioita lapsille kiusaajina ja kiusattuina ja näin ollen pyrkii korjaamaan kiusaamis-

tilanteita korjaamalla lapsia. Uudet feministiset, poststrukturalistiset ja posthumanistiset kiu-

saamiskäsitykset näkevät lapset muuttuvina, kehkeytyvinä ja aktiivisina toimijoina, joita ei 

voida profiloida pysyvien ominaisuuksiensa vuoksi kiusaajiksi tai uhreiksi. Lapset toimivat 

vuorovaikutuksessa toisten lasten ja ympäristönsä kanssa ja kiusaamistilanteet ovat seurausta 

monimutkaisista asioiden ja olosuhteiden kietoutumisista, joita ei voida lopettaa lapsia muut-

tamalla. 

Tutkimuksessa on analysoitu 40 suomenkielistä, 2000-luvulla painettua kiusaamiskirjaa. Kir-

jallisuutta on luettu uuden kiusaamistutkimuksen läpi ja sitä on analysoitu tarkastelemalla 

piirteitä, jotka rakentavat positioita lapsille ja toisaalta kiusaamisen asiantuntijoille. 

Tutkimuksen tuloksena 85% kirjoista näyttää pohjautuvan psykologiseen kiusaamiskäsityk-

seen. Näissä kirjoissa lapsille rakennetaan hyvin pysyvät ja negatiiviset positiot kiusaajana ja 

kiusattuna ja näin kiinnitetään kiusaaminen ilmiönä yksittäisiin lapsiin tai väärin toimivaan 

ryhmiin. 15% kirjoista edustaa uusia feministisiä, poststrukturalistisia tai posthumanistisia nä-

kemyksiä. Näissä kiusaamisen ilmiönä nähdään liittyvän normaaleihin lasten välisiin suhtei-

siin ja toimivan esimerkiksi työkaluna sukupuolisen identiteetin tai valtahierarkian rakenta-

mista ja vahvistamista varten.  

Tutkimuksessa nousi esiin myös se, että asiantuntijuus kiusaamisdiskurssissa on hyvin rajoit-

tunut. Se rajautuu uudenlaisen kirjallisuuden vähyyden vuoksi ja uudenlaisten äänien siksi 

jäädessä vähemmistöön. Mutta sitä myös rajataan, perinteisen kiusaamistutkimuksen toi-

mesta, sulkemalla uudenlaista kiusaamispuhetta kiusaamisdiskurssin ulkopuolelle ja uusien 

tutkimusnäkökantojen edustajien itse asemoituessa kiusaamiskeskustelun ulkopuolelle tarkas-

telemaan ilmiötä muilla käsitteillä. Tutkimuksen perusteella kiusaamisdiskurssi suomenkieli-

sen kirjallisuuden osalta on ahdas sekä lapsille tutkimuksen kohteina, että tutkijoille asiantun-

tijoina. 
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Traditional bullying research attaches bullying as a phenomenon to children and creates posi-

tions for them as bullies and victims. As this is the case, the traditional view also tries to fix 

bullying situations by fixing the children.  

Feminist-poststructuralist research sees children as always changing, intra-actively becoming, 

active subjects and hence tries not to create fixed positions for them. They see children intra-

acting with their peers and environment, and bullying situations as complicated entanglements 

of circumstances that cannot be fixed by fixing children. 

This study is an analysis about Finnish bullying literature from the 21st century. The literature 

has been reviewed through the lens of new feminist-poststructuralist views of conflicts and 

violence. It has been done especially by looking for traditional psychological ways of label-

ling children for bullies and victims.  

40 Finnish bullying books printed on the 21st century have been analysed. There are two 

books translated from other languages, the rest are by Finnish authors. 85 percent of the books 

represent traditional bullying views and only 15 percent represent feminist, poststructuralist or 

posthumanist views. Profiles for bullies and victims are very narrowly and negatively con-

structed. 

 It seems that Finnish bullying discourse is very tightly framed by the lack of feminist-post-

structural views, and it is also actively confined by psychological bullying research. Some 

representatives of feminist, poststructuralist and posthumanist researchers also choose to step 

out of the frame of the narrow, traditional bullying discourse. 
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1 Johdanto 

Kiusaaminen on polttava puheenaihe tämän päivän maailmassa. Mediassa kiusaamisesta puhu-

taan lähes päivittäin erilaisten kokemusasiantuntijoiden suulla ja yleensä kokemuksistaan ker-

tomassa on kiusaamisesta yli päässyt entinen kiusattu. Kiusaajasta puhutaan lähinnä katkeran 

kaunan, säälin tai parhaassa tapauksessa anteeksiannon kohteena. Joskus kokemuksistaan ker-

too myös kiusaaja, kuten laulaja Cheek vuonna 2016 (Yle uutiset, 24.8.2016). Kuva piirtyy 

silloin katuvasta, sittemmin tapansa parantaneesta ja siksi elämässään eteenpäin päässeestä en-

tisestä kiusaajasta. Mediassa syntyvä ja lähes päivittäin vahvistetuksi tuleva kuva kiusaamisesta 

on kuva kahden päähenkilön, kiusaajan ja kiusatun välisestä konfliktista ja kiusaamisilmiön 

syyt kiinnittyvät näihin kahteen positioon. 

Median lisäksi kiusaamisdiskurssiin osallistuu tieteellinen tutkimus. Se rakentuu tällä hetkellä 

moninaisia reittejä, joista voidaan erottaa kaksi selkeästi erilaista ajattelutapaa. Psykologinen 

suuntaus perustaa kiusaamisen teoretisoimisen ruotsalaisen Dan Olweuksen 1970- ja 1980-lu-

vuilla kehittämiin kiusaamisen malleihin. Toinen suuntaus, jota esimerkiksi Dorte Marie Søn-

dergaard edustaa, perustuu poststrukturalistisiin, feministisiin ja posthumanistisiin käsityksiin 

ihmisestä ja ihmisten välisistä suhteista ja on kriittinen suhteessaan psykologiseen kiusaamis-

tutkimukseen.  

Poststrukturalistinen näkökulma tarkastelee konflikteja esimerkiksi valtaan ja statukseen liitty-

vinä ilmiöinä, feministinen näkökulma kiinnittää huomionsa esimerkiksi konflikteihin osana 

sukupuoli-identiteetin rakentamista ja posthumanistinen näkökulma tarkastelee esimerkiksi 

ympäröivien rakenteiden, kuten teknologian merkitystä konfliktien syntymiseen. Sidon ne tässä 

tutkimuksessa selkeyden vuoksi yhdeksi kokonaisuudeksi, jota nimitän uudeksi kiusaamisen 

näkökulmaksi tai uudeksi kiusaamistutkimukseksi.  

Tiedostan tutkijana, että osa esimerkiksi feministisen ja poststrukturalistisen suuntauksen val-

tasuhteiden tutkijoista, sanoutuu irti kiusaamisesta käsitteenä ja tarkastelee ilmiötä muiden kä-

sitteiden kautta. En halua asettaa kyseisiä tutkijoita väkivalloin osaksi kiusaamisdiskurssia. Ha-

luan kuitenkin tarkastella heidän tutkimuspanostaan tässä tutkimuksessa, koska ne muodostavat 

mielestäni tärkeän osan siinä keskustelussa, jota ilmiöstä kansainvälisellä tutkimuskentällä käy-

dään. Käsittelen niitä tässä yhtenä näkökantana kiusaamiseen, koska ne tarkastelevat samaa 

ilmiötä, jota psykologinen kiusaamistutkimuskin tarkastelee. Usean samaa ilmiötä kuvaavan 
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käsitteen kuljettaminen rinnakkain voisi käydä raskaaksi sekä kirjoittajalle että lukijalle, siksi 

päädyn tähän ratkaisuun. 

Uusi tutkimusnäkökulma tarkastelee kiusaamistilanteita monimutkaisena ilmiönä, jossa on mo-

nenlaisia kietoutumisia samassa ja usein nämä näkökulmat toimivat myös päällekkäin ja vuo-

rotellen eivätkä ne näytä muodostavan ristiriitaa keskenään. Tieteellisessä diskurssissa, joka 

tarkastelee lasten välisiä konfliktitilanteita näyttää siis olevan kaksi suuntausta, joista perintei-

nen psykologinen on samansuuntainen median kiusaamiskuvan kanssa, ja uusi kritisoi perin-

teistä mallia ja pyrkii katsomaan kiusaamistilanteissa muualle kuin väärin toimiviin yksittäisiin 

toimijoihin tai ryhmiin. 

Tutkimuskirjallisuus ja artikkelit ovat usein englanninkielisiä ja maksullisia. Kiusaamisen 

kanssa painiskeleville opettajille tai vaikkapa nuorisotyöntekijöille relevantiksi ja helposti lä-

hestyttäväksi kiusaamisdiskurssiksi ja asiantuntijapuheeksi muodostuu suomen kielellä pai-

nettu kiusaamiskirjallisuus. Suomenkielistä kiusaamiskirjallisuutta on painettu tasaiseen tahtiin 

ja kirjastojen tietokannoista hakiessa koulukiusaaminen -sanalla, tulee satoja osumia, joten kir-

jallisuutta on paljon. Kustantamotkin lienevät siis nähneet keskustelun ajankohtaisuuden teh-

dessään julkaisupäätöksiä. Kiusaamiskirjallisuutta löytyy lasten kirjoista elämänkertoihin ja 

ammattikirjallisuuteen. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu suomenkielistä, 2000-luvulla pai-

nettua ammattikirjallisuutta sen vuoksi, että se on kentällä helposti kirjastoista saatavilla ja 

muodostaa näin perustan sille, minkälaiseksi kiusaamisdiskurssi esimerkiksi käytännön työssä 

nuorison parissa ja kouluissa muodostuu. Kiusaamiskirjallisuutta ei tietääkseni ole aiemmin 

tarkasteltu tällä tavoin ja kun ottaa huomioon, kuinka paljon huomiota kiusaaminen ilmiönä saa 

ja miten paljon se vaikuttaa lasten elämään, kriittinen tarkastelu lienee paikallaan.  

Vaikka kirjojen valinnassa on pyritty rajaamaan selkeästi elämänkerralliset ja raporttimaiset 

teokset pois, hajonta kirjojen tyylissä ja kirjoittajien näkökulmissa näyttää olevan hyvin suuri. 

Kiusaamiskirjallisuudessa näyttää asiantuntijana voivan toimia hyvin moninainen joukko kir-

joittajia ja tekstit ovat sen myötä yhtä moninaiset.  Osa kirjoittajista kertoo joutuneensa lapsena 

koulukiusatuksi tai aikuisena työpaikkakiusatuksi ja kokemukset heijastuvat myös teksteissä. 

Kokemusasiantuntijuus näyttäytyy siis yhtenä asiantuntijuuden lajina kiusaamiskirjallisuudessa 

ja itse kirjoissa joskus päiväkirjamaisena, omakohtaisena tekstinä. Kiusaamisdiskurssin ollessa 

näin salliva asiantuntijuuden perspektiiviä kohtaan, se kuitenkin sulkee pois joitakin mahdolli-

sia näkökulmia jopa niin totaalisesti, että kirjoittaja asemoituu itse tai tulee asemoiduksi koko-

naan ulos kiusaamisdiskurssista, voidakseen tarkastella ilmiötä eri suunnilta ja eri käsitteillä. 
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Tutkimuksen alussa katse kohdistui rajatummin niihin lasten positioihin, joita kiusaamiskirjal-

lisuudessa rakennettiin ja tekstiä tarkasteltiin ja analysoitiin siitä näkökulmasta. Relevantin tie-

don ja puhevaltaisten asiantuntijoiden tietoinen rajaaminen kiusaamisdiskurssissa nousi kuiten-

kin esiin alkuperäisen analyysin ulkopuolelta niin sanottuna ”kuumana pisteenä” (Huuki, 2018, 

MacLure, 2013) ja asettui tärkeäksi osaksi kuvattaessa kiusaamisdiskurssissa muodostuvia toi-

mijoita.  Tutkimuksen näkökulma laajeni näin koskemaan sekä kiusaamisdiskurssissa oikeaksi 

muodostuvaa tietoa, että kiusaamisdiskurssissa muodostuvia tietäviä subjekteja. 

Diskurssia tarkastellaan Foucault’n hahmottelemia suuntaviivoja noudatellen katsomalla sa-

noja ei vain sanoina vaan sellaisina sanoina, jotka saavat tulla sanotuksi ja sellaisina sanoina, 

jotka joutuvat jäämään sanomatta. Foucault kuvaa diskurssin pelinä, jossa tapahtuu kysymyksiä 

ja vastauksia, dominointia, välttelyä ja taistelua. Pelinä, jossa tieto muodostaa subjektia sekä 

tietäjänä, että tiedon kohteena (Ellwood & Davies, 2014). Diskurssi on siis osa vallankäyttöä. 

Diskurssissa muodostuu tieto siitä, mikä tieto on relevanttia, kuka määrittyy asiantuntijasub-

jektiksi ja kuka tietämisen kohteena olevaksi subjektiksi.  

Diskurssin ollessa näin vahva ilmiön muodostajana, nousee esiin kirjoittajan ja tutkijan etiikka 

tämän vallan käyttäjänä. Tämän tutkimuksen tekijänä olen joutunut pohtimaan monenlaisia eet-

tisiä kysymyksiä osallistuessani kiusaamisdiskurssiin omalla tutkimuksellani. Mitä piirteitä 

kiusaamisdiskurssissa haluan vahvistaa ja mitä haastaa? Tulenko huomaamattani vahvista-

neeksi sellaista diskurssia, jota haluan haastaa? Kuinka rohkeasti voin nostaa näkyville asioita 

toisen kirjoittajan tekstistä? Onko minulla tutkijana oikeutta ylipäänsä kritisoida toisen kirjoit-

tajan valintoja? Ja tärkeimpänä kysymyksenä ehkä se miksi olisi tärkeää tuoda esiin tällaisia 

asioita olemassa olevasta diskurssista? 

Olen päätynyt purkamaan kiusaamiskirjallisuutta siten, että nostan sieltä rohkeasti esiin sellai-

sia kohtia, joita uusi kiusaamistutkimus on psykologisessa tutkimuksessa kritisoinut. Fou-

cault’n ajatuksia seuraten, jos haluaa myllätä vallassa olevaa diskurssimassaa, tarvitaan vasara-

niskuja, jotta se onnistuu (Foucault, 2014, s. 29). Ajattelen niin, että esille nostamani kritiikki 

voisi olla tällaista varovaista vasaran käyttöä. Tarkoituksena ei ole nostaa esiin yksittäisiä kir-

joittajia vaan sellaisia tekstin kohtia, jotka psykologisen kiusaamiskäsityksen mukaisesti raken-

tavat lasten positioita ahtaiksi ja normatiivisiksi ja jotka näyttäytyvät nykyaikaisia lapsikäsityk-

siä vasten ristiriitaisina. Tavoitteenani on siis ennen kaikkea toimia eettisesti kiusaamistilan-

teissa olevia lapsia ja aikuisia kohtaan ja tuoda esiin sellaisia piirteitä suomalaisesta kiusaamis-

kirjallisuudesta, jotka ehkä toimivat tätä tavoitetta vastaan. Pyrin kohdistamaan empatian ja 
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eettisen fokukseni kiusaamistutkimuksen ja kiusaamiskirjallisuuden tutkimuskohteisiin eli hen-

kilöihin konfliktien keskellä, en niinkään kiusaamistutkijoihin tai -kirjailijoihin. Nostaessani 

ehkä epämiellyttäviäkin asioita kirjallisuudesta esiin, en toimi niin siksi, että haluaisin osoittaa 

sormella tiettyjä kirjoittajia ja tekstejä, vaan nostan niitä esille herättämään pohdintaa tämän 

hetkisen kiusaamisdiskurssin piirteistä, joiden eettisyyttä soisi pohdittavan laajemmin. Tässä 

kohtaa tutkijan moraalinen vastuu kiusaamistilanteissa toimivia lapsia ja aikuisia kohtaan on 

mielestäni painavampi kuin moraalinen vastuu kiusaamiskirjallisuuden kirjoittajia kohtaan 

(Wiberg, 2006). 

Tutkimani kirjat muodostavat ison osan siitä kiusaamisdiskurssista, mikä näyttäytyy relevant-

tina asiantuntijuutena lasten kanssa Suomessa työskenteleville ja ovat siksi tärkeässä osassa 

rakentamassa kiusaamisilmiötä ja siihen kohdistettavia käytännön toimia. Sen vuoksi näen tär-

keänä, että tämä tieto voi olla myös kriittisen tarkastelun kohteena. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten kiusaamisesta oleva tieto muotoutuu ja muuttuu, 

uudentaa itseään tai pyrkii konservatiivisesti säilyttämään muotonsa. Kiusaamisdiskurssia tar-

kastellaan erityisesti tiedon kohteena olevien ja tietävien subjektien muodostajana. Tutkimus-

kysymykset voi tiivistää seuraavasti:  

1. Millaisia positioita lapsille kiusaamistilanteissa rakennetaan suomenkielisessä psykologi-

sessa kiusaamiskirjallisuudessa? 

2. Minkälaista kiusaamisen asiantuntijuutta suomenkielinen kiusaamiskirjallisuus rakentaa? 

Raportin aluksi luvussa 2 avataan tieteellisessä tutkimuksessa muodostuvaa kiusaamisdiskurs-

sia tutkimalla tarkemmin sitä, miten diskurssi muodostuu, mitä se tekee ja miten asiantuntijuus 

diskurssissa muodostuu. Luvussa 2.3 kerron tarkemmin tutkimuksen toteutuksesta. Psykologi-

sen ja uuden kiusaamistutkimuksen eroja avaan luvussa kolme. Luvussa neljä käsitellään tar-

kemmin tämän tutkimuksen kohteena olevassa kirjallisuudessa muodostuvaa asiantuntijuutta ja 

kiusaamistilanteissa olevien lasten positioita ja luku viisi punoo yhteen tässä tutkimuksessa 

esiin nousseita tuloksia. 
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2 Miksi lasten positioita kiusaamiskirjallisuudessa on tärkeää tutkia?  

Valitsin tutkimuksen kohteeksi suomenkielisen kiusaamiskirjallisuuden aluksi sen vuoksi, että 

havaitsin ristiriitaisuutta kirjallisuuden sisällä ja toisaalta kirjallisuuden ja uuden kiusaamistut-

kimuksen välillä. Uudessa kiusaamistutkimuksessa psykologisten kiusaamisnäkemysten rin-

nalle ja haastajiksi on noussut hyvin toisenlaisia näkemyksiä kiusaamisesta ilmiönä esimerkiksi 

feminististen, poststrukturalististen ja posthumanististen näkemysten myötä. Etsiessäni uusia 

näkemyksiä suomenkielisestä kiusaamiskirjallisuudesta, sitä näytti olevan hyvin vähän. Tutus-

tuessani suomenkieliseen kiusaamiskirjallisuuteen nousi esille se, kuinka vahvasti psykologista 

käsitystä kiusaamisilmiöstä pidetään yllä ja toisaalta se kuinka toisenlaisia ääniä sulkeutuu kes-

kustelun ulkopuolelle.  

Tästä nousi esille kiinnostus tutustua suomenkieliseen kiusaamiskirjallisuuteen osana kiusaa-

misdiskurssia. Kiusaamiskirjallisuus, joka on tarkoitettu ammattikirjallisuudeksi ja kirjoitettu 

kuvaamaan kiusaamista ilmiönä tai opastamaan kiusaamistilanteissa toimivia aikuisia ratkaise-

maan tilanteita, toimii asiantuntijapuheena kiusaamisdiskurssissa. Kiusaamiskirjallisuus on osa 

sitä asiantuntijapuhetta, jonka perusteella totuutena pidetty näkemys kiusaamisesta ilmiönä 

muotoutuu ja kuinka asioista voidaan puhua esimerkiksi koulussa virallisesti tai mediassa. Toi-

saalta oikeaksi koettu tieto ohjaa käytännön toimia, joita ilmiön parissa työskentelevät käyttä-

vät.   

Lasten positiot suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa valikoituivat tarkemmaksi tutki-

muskohteeksi, koska niitä tarkastellessa uuden ja psykologisen kiusaamisnäkökulman ero tulee 

hyvin selvästi havaittavaksi. Asiantuntijuutta tarkastellessa taas käy selkeästi esille se, miten 

kiusaamisdiskurssissa rajoitetaan sitä, minkälaiseksi ilmiö muotoutuu ja miten diskurssi pyrkii 

säilyttämään muotoaan muuttumattomana. 

2.1 Mitä on diskurssi, mitä se tekee ja kuka sitä voi puhua? 

Lingvistisesti tarkasteltuna diskurssi on symboleja, sanoja, keskusteluja, puheita ja niiden mer-

kityksiä (Fendler, 2010). Foucault kiinnittää kuitenkin päähuomion diskursseissa valtaan ja dis-

kurssiin vallankäyttövälineenä (Foucault, 2005a, 2005b). Fendler (2010) kuvaa Foucault’n dis-

kurssia vertaamalla sitä internetiin ja hakukoneisiin: diskurssi sisältää kaiken, mitä ilmiöstä 

voidaan ajatella, puhua tai jättää puhumatta; diskurssin tekevät ihmiset, mutta he eivät hallitse 

diskurssia, eikä diskurssi hallitse heitä; diskurssilla ei ole rajoja; sillä on historiansa ja diskurssi 
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määrittää sen tiedon joka nousee oikeana esille ja ne puhujat, joiden ääni nousee kuuluville, 

samoin kuin hakukoneet määrittävät minkälaiset hakutulokset nousevat esiin ja mitkä jäävät 

piiloon. (Fendler, 2010, ss. 35-36). Tässä tutkimuksessa diskurssia tarkastellaan Foucault’a mu-

kaillen ei vain sanoina, vaan myös hiljaisuuksina ja valtarakenteina sanojen takana. 

Diskurssi muodostuu tiettyä ilmiötä koskevasta puheesta. Se muodostuu tieteellisistä teksteistä, 

laeista ja muista institutionaalisista dokumenteista, mediapuheesta, ihmisten ja instituutioiden 

ajatuksista ja arvoista. ”Diskurssia on yhtä lailla se, mitä ei sanota tai se, mikä tulee esiin eleissä, 

asenteissa, olemisen tavoissa, käyttäytymiskaavoissa ja tilallisessa järjestymisessä.” (Foucault, 

2014, s. 152). Kiusaamisdiskurssi muodostuu siten kiusaamistutkimuksesta Suomessa ja maa-

ilmalla. Siihen tuovat osansa kiusaamistutkimuksen juuret psykologian tutkimuksessa ja toi-

saalta uudenlainen tutkimus, joka siirtää yksilön pois konfliktitilanteiden keskiöstä. Sitä raken-

tavat perusopetuslaki, kiusaamisen vastaisen työn dokumentit, kiusaamisesta kirjoitetut kirjat 

satukirjoista tietokirjoihin, kiusaamisuutisoinnit ja ihmisten kokemukset, mielikuvat, arvot ja 

arvostukset kiusaamisesta. Mutta kiusaamisdiskurssi rakentuu myös hiljaisuuksista, niistä asi-

oista joita ei sanota, mutta jotka nousevat merkityksellisiksi puhumattomina sanoina, haluna 

saavuttaa jotain, jota ei vielä ole, tai säilyttää jotain, joka on ollut (Mazzei, 2013). 

Diskurssi rakentaa ja muodostaa merkityksiä ilmiöstä (MacLure, 2003, s. 175). Foucault’n mu-

kaan diskurssi itse asiassa rakentaa koko ilmiön. Hän puhuu tarkastelemastaan mielisairaudesta: 

”Mielisairauden on muodostanut kaikki se, mitä kaikkien sen nimenneen, sitä rajanneen, sitä 

kuvanneen, sitä selittäneen, sitä arvioineen ja lopulta sille puheenvuoron antaneen lausumien 

ryhmässä on voitu sanoa” (Foucault, 2014, s. 49). Kun ajatellaan kiusaamisdiskurssia, siitä voi-

daan tehdä samanlainen päätelmä. Ennen kuin kiusaamista alettiin tutkia ja siitä puhua 1970-

luvulla, kiusaamista käsitteenä ei ollut olemassakaan. (Agevall, 2008, s. 7). Psykologia oli tut-

kinut aggressiota ilmiönä jo aiemmin ja muun muassa sieltä ”kaapattiin” (Lenz Taguchi, 2016, 

s. 218) teorioita ja käsitteitä uuteen koulukiusaamisdiskurssiin. Historialliset tiedon muodostel-

mat ja käytännöt siis muokkasivat kiusaamistietämyksen ja teorioiden muodostumista (Koivu-

salo, 2012, s. 105). Väkivaltaa ja lasten välisiä ristiriitoja koulussa sinällään on varmasti ollut 

olemassa niin kauan kuin itse koululaitoskin, mutta kiusaaminen käsitteenä kaikkine merkityk-

sineen on muodostunut ja muodostuu jatkuvasti sitä koskevan diskurssin synnyttämänä. Tiivis-

tettynä Foucault’n diskurssi on ensin ja pääasiassa tekniikoita, käytäntöjä ja lainsäädäntöä (Si-

mola, Heikkinen, & Silvonen, 1998, s. 65). ”Diskurssi on taistelun ytimessä, koska se on vallan, 

kontrollin, alistamisen, mukaan ottamisen ja poissulkemisen ase.” (Foucault, 2014, s. 152). 
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Diskurssi ei siis oikeastaan vain kuvaa jotain ilmiötä, vaan se rakentaa sitä mahdollistamalla ja 

rajaamalla niitä puhetapoja, jotka nähdään totuutena, asiantuntijapuheena. (Simola et al., 1998, 

s. 72). Diskurssi mahdollistaa ja ylläpitää sellaista puhetta, joka muodostuu tietyllä kentällä 

oikeaksi, tunnustetuksi tiedoksi. Se mikä on ”oikeaa” tietoa, ei ole jokin universaalinen fakta, 

vaan tieto muodostuu oikeaksi, relevantiksi siinä kontekstissa ja ajassa, jossa se ilmenee. Tie-

don kohde, objekti, ei kanna sisällään faktuaalista tietoa, jonka tietävä subjekti voi löytää ja sen 

jälkeen tietää. Tiedon tuottaminen ei ole erillään maailmasta vaan tietoa etsivä ja tuottava sub-

jekti on väistämättä yhteydessä, kietoutunut tietämisen kohteeseen ja tuotettuun tietoon (Barad, 

2007, s. 185): 

Tärkeää on luullakseni se, ettei totuus ole vallan ulkopuolella eikä vailla valtaa... Totuus 

on tästä maailmasta: se tuottuu siinä moninaisten rajoitusten ansiosta. Ja sillä on maail-

massa vallan säätelemiä vaikutuksia. Jokaisella yhteiskunnalla on oma totuusjärjestel-

mänsä, yleinen totuuspolitiikkansa: toisin sanoen diskurssityypit, jotka se ottaa vastaan 

ja panee toimimaan tosina; mekanismit ja tahot, joiden ansiosta voidaan erottaa tosit ja 

epätosit lausumat, tapa, jolla niitä sanktioidaan; menettelytavat, joita arvostetaan totuu-

den saavuttamiseksi; niiden asema, joilla on vastuullaan sanoa, mikä toimii totena. (Fou-

cault, 2014, ss. 174-175) 

Diskurssi siis tuotetaan, tuottuu ja käyttää valtaa ilmiön määrittämiseksi, mutta kuka sitten on 

siinä asemassa, että voi määrittää mikä toimii totuutena?  Jos tarkastellaan hallinnollisia teks-

tejä, niistä heijastuu tietynlainen anonymiteetti, vaikka niiden tekijöinä on yksilöitä. Muodostuu 

virallisen tiedon leima ja syntyy ajatus, että niissä on ainakin jälki oikeasta totuudesta (Simola 

et al., 1998, s. 72), mutta yksittäistä asiantuntijaa on vaikea havaita. Yksittäiset tutkijat tai muut 

asiantuntijat diskurssin sisällä voivat myös näkyvästi rajata asiantuntijuutta tai sulkea pois ”vää-

rää” tietoa tai muita toimijoita. Judith Butler (2004) antaa esimerkin filosofian diskurssista, joka 

sulkee pois filosofian kentältä ”oikeaa ja väärää” filosofiaa. Hän kertoo auktoriteeteista, joilla 

on valta tuomita tieto oikeaksi tai vääräksi ja oletetusti varmuus siitä, että tuomiot ovat oikeita 

(Butler, 2004, ss. 232-233).  

Tieteen kentällä yleistettävyys on ollut yksi määräävä tavoite ja kriteeri määritettäessä validia 

tieteellistä tietoa (Fendler, 2016, s. 217). Asiantuntijapuheeksi on sen myötä noussut kvantita-

tiivinen tutkimus ja asiantuntijaksi kvantitatiivinen tutkija myös koulukiusaamistutkimuksen 

diskurssissa. Toisaalta se, kuka voi toimia tietävänä subjektina ja millä tavalla, määritellään 

diskurssissa. ”Tieto ei säteile omalla voimallaan sen enempää subjektista kuin objektistakaan, 
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vaan tiedon muodostelmat määrittävät subjektien ja objektien paikat, suhteet ja toiminnan tie-

don kentillä” (Koivusalo, 2012, s. 110). ”Yhteisössä muodostuu totuuden järjestelmä, jonka 

sisällä erotetaan hyväksyttävät diskurssit, totuus ja valhe ja ne yksilöt, joiden puhe muodostuu 

asiantuntijapuheeksi, totuudeksi” (Foucault, & Gordon, 1980, s. 131). Diskurssi muodostaa ja 

ylläpitää subjektipositioita niille, jotka diskurssin kentällä toimivat, ja myös niille jotka diskurs-

sia tarkastelevat. Tutkija on väistämättä osa diskursseja, muodostamassa, vahvistamassa tai ky-

seenalaistamassa niitä ilmiöitä, joita hän tutkii.  

Kiusaamistutkimus kulkee tällä hetkellä useampaa erilaista reittiä eteenpäin. Uudet, muun mu-

assa feminismin ja poststrukturalismin myötä esiin tulleet, kiusaamisnäkemykset ovat nousseet 

psykologisen näkökulman haastajiksi. Kiusaamistutkimukseen on syntynyt epäjatkuvuutta, kat-

koskohta, jonka suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessakin voi havaita. Foucault’n mukaan 

tällainen epäjatkuvuus diskurssien kentällä antaa tutkijalle ikään kuin ikkunan, josta tarkastella 

diskurssia aikaan ja paikkaan sitoutuvana, historiassa muuttuvana ilmiönä (Foucault, 2005b, s. 

19). Epäjatkuvuus kiusaamistutkimuksessa on lähtökohta tälle tutkimukselle, suomenkielistä 

kiusaamiskirjallisuutta on luettu feminististä poststrukturalistista kiusaamistutkimusta vasten. 

Toisaalta motivaation diskurssien tarkastelulle antaa diskurssien valta määritellä ilmiöitä ja il-

miöiden sisällä havaittavia toimijoita ja toimintaa. Kun puhutaan kiusaamisesta, ei vain puhuta 

siitä, vaan myös vahvistetaan tai haastetaan niitä käsityksiä, joita meillä kiusaamisesta on.  

2.2 Analyysi diskursseista metodina 

Olen käyttänyt tutkimuksessani diskurssianalyysimäisiä menetelmiä ja pyrkinyt ottamaan vai-

kutteita esimerkiksi Maggie MacLuren analyysimetodeista: 

Diskurssianalyysin täytyy toimia kahdella erillisellä tasolla. Ensin sen täytyy pysytellä 

tekstin yksityiskohtien lähellä, tarkastellen sanojen ja argumenttien muodostamaa ku-

dosta. Mutta toiseksi analyysi on myös tekstistä kauemmas vetäytymistä, vetäytymistä 

toisiin teksteihin ja toisiin aikoihin, pyrkimystä nähdä vilahdus siitä suuremmasta kudok-

sesta, josta tarkasteltava teksti on vain osa. (MacLure, 2003, s. 23, tutkijan käännös) 

Olen tarkastellut ja kerännyt sanoja ja sanomisia lasten positioista, jaotellut niitä erilaisiksi ryh-

miksi sen mukaan kuvaavatko ne kirjallisuuden mukaan esimerkiksi lapsen luonnetta vai käyt-

täytymistä. Toisaalta olen pyrkinyt liikkumaan sanoista kauemmas ja tarkastelemaan niitä 

osana kiusaamisdiskurssia. Olen pyrkinyt katsomaan niiden ohi tai läpi ja tarkastelemaan sitä 
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lapsen hahmoa, joka kuultaa sanojen läpi. Tämä askel kauemmas on tarpeen, jotta tutkija pystyy 

hahmottamaan diskurssin, jonka osa hän itsekin on (Foucault, 2014, s. 29).  

Olen pyrkinyt hahmottelemaan yksittäisistä sanomisista laajempaa kuvaa niistä toimijoista, 

joita kiusaamiskirjallisuus mahdollistaa. Diskurssi ei ole pelkästään sanoja (Foucault, 2005b, s. 

69), vaikka niihin katse on aineistoa kerätessä suuntautunutkin. Diskurssi on tiedon ja valtasuh-

teiden muodostumista ja muodostamista. 

Hahmottelemani kuva suomalaisesta kiusaamistutkimuksesta on luonnollisesti vain osa koko 

kuvasta. Suomalaisen kiusaamistutkimuksen kenttä on laajempi, kuin vain suomen kielellä kir-

joitetut ja suomen kielelle käännetyt kirjat, mutta suomenkielinen painettu materiaali on sitä 

materiaalia, joka näyttäytyy kentällä kiusaamistilanteiden kanssa työskenteleville relevanttina 

aineistona. Aineistoa on kerätty ja tarkasteltu tutkijan koko ajan muuttuvan ja vuorovaikuttavan 

”intra-acting” (Barad, 2007) tai kuten Irni, Meskus ja Oikkonen termin kääntävät yhteismuo-

toutuvan (2014) identiteetin läpi, tiedostaen, että esimerkiksi tutkijan omat kokemukset ja esi-

oletukset muodostavat rajoituksia ja ehtoja havainnointiin (Heikkinen & Syrjälä, 2007) ja jon-

kun toisen tutkijan analysoimana sieltä nousisi varmasti erilainen aineisto esiin. ”Aineistoja ei 

välttämättä voida käsittää lukkoon lyödyiksi, tutkijasta irrallisiksi tietovarastoiksi. Muistot ja 

uudet kohtaamiset toisten aineistojen ja teorioiden kanssa hämärtävät aineistojen rajoja sekä 

pitävät ne muuttuvina ja liikkuvina” (Tammi, & Hohti, 2017, s. 73). 

Tarkoituksena ei ole rakentaa staattista kuvausta tai kvantitatiivisen tutkimuksen mukaista las-

kennallista esitystä siitä mitä suomenkielinen kiusaamiskirjallisuus on, sillä sellaiseen analyy-

sitapaan sisältyy vaara konservatiivisten voimien vahvistamisesta ja tutkimuskohteen litistämi-

sestä muuttumattomaksi yksiköksi (Davies, 2014, s. 2). Tavoitteena tällä analyysillä on luoda 

jonkinlainen heijastus niistä positioista, joita asiantuntijat ja lapset kiusaamiskirjallisuudessa 

saavat ja haastaa uuden kiusaamistutkimuksen käsitteillä psykologista kiusaamistutkimusta. 

Kun tutkitaan mitä diskurssi ja sen mukaiset käytännöt tekevät, sekä tutkija, että diskurssi it-

sessään avautuvat muutoksen mahdollisuudelle (Davies, & Gannon, 2006). 

2.3 Tutkimuksen toteutus 

Käytännössä tutkimus toteutettiin lukemalla 40 suomenkielistä monografista tai toimitettua kir-

jaa, joissa käsitellään koulukiusaamista. Kirjat on painettu vuosina 2000-2017 ja tähän rajauk-
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seen päädyin, koska halusin nimenomaan tarkastella sitä kiusaamisdiskurssia, joka on ajankoh-

tainen ja ympärillämme juuri nyt. Kirjat on haettu hakusanalla koulukiusaaminen Oulun yli-

opiston Oula-Finna-tietokannasta, sekä Oulun ja ympäristökuntien yhteisestä Outi-kirjastopal-

velusta (nykyisin Outi-Finna). Aineistoksi on valittu ne kirjat, jotka löytyvät molemmista tie-

tokannoista ja ovat ammattikirjallisuutta, eivät kaunokirjallisuutta, lasten kirjoja tai selkeästi 

elämäkerrallisia kirjoja. Muutamia kirjoja on valikoitunut aineistoon niin sanotulla ”lumipallo-

menetelmällä”, esimerkiksi jos niihin on löytynyt viittauksia muista kirjoista. Olweuksen teos 

Kiusaaminen koulussa vuodelta 1992 on mukana aikaisesta julkaisuvuodestaan huolimatta sen 

vuoksi, että se kuuluu lähdekirjana lähes jokaisen muun teoksen lähteisiin ja on siten edelleen 

vahva vaikuttaja suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa.  

Aineiston valinnassa on ajatuksena ollut se, että se on kirjallisuutta, joka on helposti esimerkiksi 

opettajien tai muiden lasten kanssa työskentelevien saatavilla ja toimii näin ammattikirjallisuu-

tena ja asiantuntijapuheena kiusaamistilanteiden kanssa tekemisissä oleville henkilöille. Kaik-

kiin analysoituihin kirjoihin ei ole viitattu tässä tutkimusraportissa, eivätkä ne näin ollen löydy 

lähdeluettelosta, sen vuoksi ne on lueteltu erillisessä kirjallisuuslistassa liitteessä numero 1. 

Olen lukenut kirjat etsien niistä lasten positioita kiusaamistilanteissa kuvaavia osuuksia. Olen 

lukenut tekstejä uuden kiusaamistutkimuksen feministisiä, poststrukturalistisia ja posthumanis-

tisia näkemyksiä vasten. Olen kerännyt aineistoa ja kiinnittänyt huomiota varsinkin sellaisiin 

kohtiin, jotka näyttävät muodostavan ristiriidan uuden kiusaamistutkimuksen kanssa. Olen pyr-

kinyt tarkastelemaan 2000-luvun tekstejä osana sitä kiusaamistutkimuksen kenttää, joka on 

muodostunut kiusaamistutkimuksen alusta 1970- ja 1980-luvuilta tähän päivään meillä ja maa-

ilmalla. 

Aluksi luin kirjat poimien niistä otteita, jotka näyttivät heijastavan psykologista kiusaamiskä-

sitystä kirjan taustalla. Aineistoa on luettu täten uutta kiusaamistutkimusta vasten. Aineistoon 

on haettu tarkoituksella siteerauksia kriittisellä otteella, ja sieltä on nostettu esiin sellaisia piir-

teitä, jotka ovat olleet uuden kiusaamistutkimuksen kritiikin kohteena ja myös minussa tutki-

jana herättivät kysymyksiä ja tunteita. Olen poiminut tekstistä kohtia, jotka nousivat esiin kuu-

mina pisteinä (Huuki, 2018, Maclure, 2013). Aineisto koostuu siten psykologista kiusaamisnä-

kemystä heijastavista kirjojen siteerauksista, joita kertyi yhteensä 107 sivua.  

Jaottelin siteeraukset aluksi erilaisiin luokkiin, joita olivat kiusaamisen määrittely yksilöpsyko-

logisesti ja ryhmäilmiönä; kiusaamisen kiinnittäminen lapsen ominaisuuksiin ja roolien pysy-
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vyys; kiusaamisen toistuvuus; lasten vanhempien ja ympäristön merkitys kiusaamiseen; tyttö-

jen ja poikien väliset erot; kiusaamisen vastaisten toimet; ennaltaehkäisy ja rangaistukset ja 

uusien kiusaamisnäkemysten mukaiset tekstit. Vaikka luokittelussa on vaaransa, sen irrottaessa 

aineiston kontekstistaan ja jähmettäessä staattisiksi entiteeteiksi, siinä on myös etuja. Luokittelu 

mahdollistaa tutkijan sukeltamisen datamassaan, pienten yksityiskohtien näkemisen ja toisaalta 

yleiskuvan muodostamisen (MacLure (2013). Luokittelu oli tässä tarpeen, jotta aineiston suu-

resta määrästä olisi mahdollista saada rakennettua jonkinlainen kokonaiskuva.  Kun aineisto oli 

kasattu, siitä nousi vahvasti esiin lapsille kirjallisuudessa rakennetut positiot ja keskitin tässä 

tutkimuksessa analyysini niihin, jättäen muut luokat vähemmälle huomiolle.  

Jaottelin positiot vielä tarkempiin ryhmiin kirjallisuudesta nousseiden tyypillisten luonteenpiir-

teiden, käyttäytymisen, taitojen, terveydellisen profiilin ja muiden piirteiden mukaan. Jaoin 

myös tyypilliset piirteet kiusaajalle ja kiusatulle erikseen, koska ne näyttivät nousevan kiusaa-

mistilanteiden pääosaan ja erottuivat toisistaan. Osa tyypillisistä piirteistä näytti myös kuuluvan 

useampaan kategoriaan esimerkiksi empatiakyky sekä taitona, että pysyvänä luonteenpiirteenä 

ja osa piirteistä määriteltiin kuuluvan sekä kiusaajille, että kiusatuille. Näiden jaottelussa olen 

pyrkinyt seuraamaan lähdekirjaa siinä, mihin kategoriaan piirre asettuisi luontevimmin. 

Kirjoja lukiessa sieltä nousi esiin myös kohtia, jotka mielestäni olivat tärkeitä, mutta eivät oi-

kein sopineet rakentamiini luokitteluihin. Tällaisena nousi esiin asiantuntijuuden rajautuminen 

kiusaamisdiskurssissa. Osa kirjoittajista näytti asemoituvan kiusaamiskeskustelun ulkopuolella 

tietoisesti itse (esim. Huuki, 2010) ja eräs kirjoittaja kertoi tapahtumasta, josta hänen asiantun-

tijuutensa rajattiin kiusaamiskeskustelun ulkopuolelle toisen henkilön toimesta (Repo, 2015). 

Aluksi tämä jäi pieneksi sivujuonteeksi keräämäni aineiston lomaan, mutta keskusteluissa gra-

duseminaarissa ja kiusaamisdiskurssin rajoja laajemmin pohtiessani, se alkoi näyttäytyä tär-

keänä osana tämän tutkimuksen löydöksiä ja on sen vuoksi merkittävässä roolissa myös tässä 

raportissa. 
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3 Katsaus kiusaamistutkimukseen 

Tässä luvussa teen katsauksen kiusaamistutkimukseen yleisesti, mistä se on lähtenyt liikkeelle 

ja mitä se on nyt. Tarkastelen kiusaamistutkimusta varsinkin niiden positioiden osalta, joita se 

lapsille kiusaamistilanteissa synnyttää tai on synnyttämättä. Ensin kerron kiusaamistutkimuk-

sen historiasta ja sen vahvasti psykologisesta näkemyksestä. Sen jälkeen tarkastelen sellaisia 

kiusaamistutkimuksen suuntia, jotka pohjautuvat feministisiin, poststrukturalistisiin tai post-

humanistisiin näkemyksiin. Ne poikkeavat psykologisista näkemyksistä ja ovat esittäneet myös 

kritiikkiä psykologista kiusaamisen tutkimusta kohtaan.  

Uuden kiusaamistutkimuksen piirteitä on avattu valottamalla oleellisia eroja sen ja psykologi-

sen kiusaamistutkimuksen välillä. Kattavaa ja yksinkertaista uuden kiusaamistutkimuksen mu-

kaista mallia on vaikea, jollei mahdoton rakentaa, eikä se olisi tarkoituksenmukaistakaan. Kiu-

saaminen ilmiönä nähdään uudessa tutkimuksessa monimutkaisena ilmiönä, joka liittyy mo-

nella tapaa yhteiskunnan normatiivisiin rakenteisiin ja sitä kautta esimerkiksi sukupuoliseen ja 

etniseen epätasa-arvoon. (esim. Huuki, 2018; Ringrose & Renold, 2010).  

Jatkossa viittaan tässä raportissa psykologiseen tutkimukseen tarkoittaen Olweuslaisen näke-

myksen mukaista kiusaamistutkimusta ja uuteen kiusaamistutkimukseen puhuessani feministi-

sistä, poststrukturalistisista ja posthumanistisista kiusaamisnäkökulmista. Kyseessä ei kuiten-

kaan ole vertailu varsinaisesti uuden ja vanhan/historiallisen tutkimussuuntauksen välillä, sillä 

psykologinen kiusaamisnäkemys on hyvin näkyvästi esillä tälläkin hetkellä muun muassa KiVa 

Koulu-ohjelman teoriataustana (Salmivalli, 2016a). Vertailu on paremminkin hallitsevan perin-

teisen näkökulman ja haastajaksi nousseen uuden näkökulman välinen. 

3.1 Psykologinen näkökulma kiusaamiseen 

Kiusaamistutkimus alkoi Ruotsissa 1960-1970-lukujen vaihteessa. Lääkäri Peter-Paul Hei-

neman aloitti kiusaamiskeskustelun, johon Dan Olweus innokkaasti tarttui ja on sen jälkeen 

ollut uranuurtajana kiusaamistutkimuksessa ja yhä edelleen hänen tutkimuksensa ovat vaiku-

tusvaltaisia ja perustana suuressa osassa kiusaamisen nykytutkimusta. Vuonna 2002 tehdyssä 

metatutkimuksessa selvisi, että kolme viidestä kiusaamisartikkelista pohjautui Olweuksen psy-

kologisiin näkemyksiin. (Eriksson et al. 2002, s. 51). Tässä tutkimuksessa analysoitu suomen-

kielinen, psykologinen kiusaamiskirjallisuus näyttää myös pohjautuvan paljolti Olweuksen nä-
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kemyksiin, jonka vuoksi haluan tässä avata kyseistä lähestymistapaa. Aluksi tarkastellaan psy-

kologisen lähestymistavan syntyä ja sitten sen määrittämiä positioita lapsille kiusaamistilan-

teissa. 

Lääkäri Peter-Paul Heineman kirjoitti 1969 huolestuneen lehtikirjoituksen adoptiopoikansa häi-

rinnästä ja ulkopuoliseksi sulkemisesta koulussa. Hän käsitteli suuren joukon osoittamaa väki-

valtaa jotenkin poikkeavaa yksilöä kohtaan ja löysi sopivan termin ’mobbing’ eläinmaailmasta 

(Agevall, 2008, s. 7). Termi on sittemmin otettu käyttöön monissa muissa kielissä ja käännetty 

esimerkiksi englanniksi ’bullying’ ja suomeksi ’kiusaaminen’. Tässä vaiheessa kiusaamiskes-

kustelua lapsen positioita ei määritelty tiukasti. Kiusaajaksi hahmottui joukko tavallisia lapsia, 

jotka käyttäytyivät kiusatessaan luonnollisesti, seuraten samoja luonnonlakeja kuin monet 

eläinlajit. Kiusattu oli joku joukosta erottuva yksilö, poikkeavuus saattoi olla melkein mitä ta-

hansa ihonväristä vammaan. Kiusaamistilanteista löytyvät henkilöt olivat siis tavallisia lapsia 

luonnollisissa tilanteissa. 

Ruotsissa maahanmuutto ja ulkomaalaisten lasten adoptio olivat nousseet huippuunsa 1960-

luvulla ja tämä yhteiskunnallinen tilanne nosti myös kiusaamiskeskustelun lehdistön, vanhem-

painyhdistysten ja maahanmuuton kanssa tekemisissä olevien yhdistysten huulille. Yhteiskun-

nalliset kysymykset sitoivat kiusaamiskeskusteluun myös muita ongelmia, kuten rasismin, kau-

pungistumisen ja koulujen demokraattisuuden (Schott & Søndergaard, 2014, s. 5). 

Psykologi Dan Olweus oli kirjoittanut väitöskirjansa vuonna 1969 aggression psykologiasta ja 

siitä kuinka avointa aggressiota voidaan ennustaa testaamalla. Kun kiusaamiskeskustelu sitten 

leimusi laajalti ympäri mediaa, julkaisi Olweus oman tutkimuksensa aiheesta vuonna 1973. 

Tämä oli ensimmäinen tieteellinen tutkimus kiusaamisaiheesta (Schott & Søndergaard, 2014, 

s. 5). Hän käytti tutkimuksessaan samoja kvantitatiivisia menetelmiä kuin väitöskirjassaan ja 

sisällytti yleiseksi tietoteokseksi tarkoitettuun kirjaansa paljon teoriaa ja metodologiaa. Hänen 

tarkoituksensa oli oikaista kiusaamiskeskustelussa olevia, mielestään vääriä uskomuksia ja 

tuoda esille oma selitysmallinsa kiusaamisilmiöstä. (Agevall, 2008, s. 8). 

Olweuksen näkemykset perustuivat vahvasti hänen aikaisempaan aggressiotutkimukseensa ja 

lasten pysyviin persoonallisuuden piirteisiin. Hänen kiusaamismallissaan joukkoväkivallan nä-

kökulma hävisi likimain kokonaan pois ja tilalle tuli yksittäisten aggressiivisten yksilöiden te-

kemät toistuvat teot yksittäisiä uhreja kohtaan. Tekojen toistuvuudesta tuli tärkeä osa Olweuk-

sen kiusaamisen määritelmää (Schott & Søndergaard, 2014, s. 5). 
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Kasvatuspsykologi Anatol Pikas julkaisi oman tutkimuksensa kiusaamisaiheesta vuonna 1975. 

Hän oli pitkälti samoilla linjoilla Olweuksen näkemysten kanssa, mutta otti kiusaamisen käsit-

teeseen mukaan joukkoväkivallan aspektin, jonka Olweus oli hylännyt ja kuvasi kiusaamisen 

aggressiivisena tekona, jonka kaksi tai useampi kiusaaja kohdistaa uhriin. (Schott & Sønder-

gaard, 2014, s. 6). Myös sosiologit osallistuivat Ruotsissa aluksi kiusaamiskeskusteluun, mutta 

keskustelun keskittyessä yksilöiden aggressioon, sosiologien panos kiusaamisdiskurssiin on 

jäänyt pieneksi psykologisten näkemysten hallitessa tutkimuskenttää. (Agevall, 2008, s. 28). 

Perinteisen psykologisen kiusaamisnäkemyksen rinnalle on sittemmin tullut niin sanottua kriit-

tistä psykologista tutkimusta. Kriittinen psykologinen tutkimus havaitsee sosiokulttuuristen te-

kijöiden, kuten sukupuolen vaikutuksia ilmiön muodostumiseen, mutta sen metodologiset läh-

tökohdat nojaavat kuitenkin samoihin olettamuksiin kuin perinteisen psykologisen kiusaamis-

tutkimuksen (Huuki, 2018), joten sitä ei tässä käsitellä erikseen. Kriittisen psykologian tutki-

muksen vaikutuksia on myös vaikea havaita suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa, jonka 

vuoksi sen käsitteleminen tässä ei ole mielestäni välttämätöntä. 

Olweuksen näkemykset ovat saaneet tähän saakka pysyvän jalansijan kiusaamiskeskustelussa 

ja Pikasin ja muiden tutkijoiden ääni on jäänyt taka-alalle. Olweus määritteli kiusaamisen kä-

sitteensä vuonna 1986 seuraavasti: kiusaaminen on yhden tai useamman uhrin joutumista tois-

tuvasti, pidemmällä aikavälillä yhden tai useamman kiusaajan tarkoituksellisen negatiivisen 

toiminnan kohteeksi. (Olweus, 1992). Tämä sama määritelmä löytyy myös suuresta osasta suo-

menkielistä kiusaamiskirjallisuutta (esim. Salmivalli, 2016a, ss. 12-14). Eli voitaneen ajatella, 

että Olweuksen ajatukset yhä noin 40 vuoden jälkeen ovat edelleen voimissaan. 

Olweuksen kiusaamismääritelmässä lapsille määriteltiin aluksi kolme positiota: kiusaaja, uhri 

ja ongelmalta säästyvä. Lasten positiot sitoutuvat yksilön psykologisiin luonteenpiirteisiin ja/tai 

kasvuoloihin ja nähdään siksi hyvin pysyvinä.  Uhrin positio on jaettu kuitenkin kahteen erilli-

seen positioon passiivinen uhri ja provosoiva uhri, jonka profiili vaihtelee uhrista ärsyttäjään, 

eikä näin ollen ole jatkuvasti muuttumaton ja pysyvä. 

…[analyysi] kohdistetaan eri oppilaiden, nimittäin kiusaajien, uhrien ja ongelmalta sääs-

tyvien luonteenpiirteiden tutkimiseen... Näissä analysoinneissa on välttämätöntä ottaa 

huomioon tällaisten oppilaiden ulkoiset piirteet ja persoonallisuuden ominaisuudet sa-

moin kuin se, onko heidän tilanteissaan tai ympäristöissään, esimerkiksi koulu- tai per-

heoloissa, eroavaisuuksia. (Olweus, 1992, s. 30). 
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Seuraavissa luvuissa tarkastelen kiusaajan ja kiusatun positioita tarkemmin, koska näitä määri-

tellään myös Olweuksen teoksissa hyvin tarkkaan. Muitakin positioita, kuten aiemmin mainittu 

ongelmalta säästyvä ja avainoppilas (Olweus, 1992, s. 95) mainitaan, mutta ne jäävät vähäi-

semmälle huomiolle ja jätän niiden käsittelyn tästäkin sen vuoksi pois. 

3.1.1 Kiusaaja 

Kiusaajan persoonan perustavanlaatuinen, pysyvä ominaisuus on Olweuksen mukaan aggres-

siivisuus (Olweus, 1992, s. 31), mutta muitakin kiusaajalle tyypillisiä luonteenpiirteitä Olweus 

löytää: 

Muita kiusaajalle tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi impulsiivisuus, uhmaisuus, voima-

kas muiden dominoinnin tarve, kovuus, raakuus ja vähäinen empatia uhreja kohtaan. 

Kiusaaja on helposti suuttuva, sietää pettymyksiä, viivytyksiä ja erilaisuutta huonosti ja 

herättää pelkoa aikuisissakin. (Olweus, 1992, ss. 51-57) 

Olweus löytää kiusaajalle myös joitakin positiivisia määreitä. Kiusaaja on hyvä puhumaan it-

sensä irti vaikeista tilanteista, mutta tätä ominaisuutta hän voi helposti yrittää käyttää väärin 

esimerkiksi syyllistämällä uhria kiusaamistapauksissa tai muuten petkuttamalla (Olweus, 1992, 

s. 87). Kiusaaja ei ole ahdistunut tai turvaton, päinvastoin hän on jopa epätavallisen vähän ah-

distunut ja turvaton ja hänellä on hyvä itsetunto (Olweus, 1992, s. 35). 

Luonteenpiirteiden lisäksi Olweus nostaa kiusaamista mahdollisesti aiheuttaviksi syiksi kiusaa-

jan kotiolot ja muun huonon seuran. Olweuksen mukaan kiusaamisen syitä ei voi löytää kou-

lussa epäonnistumisesta tai huonoista arvosanoista (Olweus, 1992, s. 35). Sen sijaan aggressii-

visen lapsen perhesuhteet saattavat olla kaoottiset tai sekavat. Perheen aikuisten väliset ristirii-

dat, epäsopu ja avoin väittely voivat vaikuttaa kiusaajan toimintaan samoin kuin fyysinen ran-

kaisu tai vanhempien rajut tunteenpurkaukset lapsen nähden (Olweus, 1992, ss. 41, 91). Olweus 

nostaa esille vanhempien lämmön puutteen, liiallisen sallivuuden ja rajattoman kasvatuksen 

aggressiivisten toimintamallien taustalla: 

Ensinnäkin, vanhempien, pääasiassa ensimmäisen hoivaajan (tavallisesti äidin) emotio-

naalinen perusasenne poikaa kohtaan on hyvin tärkeä, ehkä erityisesti emotionaalinen 

asenne pojan varhaisvuosien aikana. Negatiivinen perusasenne, jota luonnehtii lämmön 

ja omistautumisen puuttuminen, lisää selvästi riskiä, että pojasta tulee myöhemmin ag-

gressiivinen ja vihamielinen toisia kohtaan. (Olweus, 1992, s. 41). 
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Olweuksen mukaan ulkonäöllisesti kiusaaja ei välttämättä erotu kiusaamattomista lapsista 

paitsi fyysisen vahvuutensa puolesta. Hän nostaa esille kiusaajan ja uhrin fyysisen voiman epä-

tasapainon ja kiusaaja näyttäytyy voimakkaana ja isokokoisena varsinkin, jos on kyse poika-

kiusaajasta (Olweus, 1992, ss. 32-33). Muutoinkin kiusaavien tyttöjen ja poikien profiilit ovat 

jokseenkin erilaiset. Edellä mainittu poikakiusaajan fyysinen vahvuus ei välttämättä näy tyttö-

kiusaajassa ja tyttökiusaaja on Olweuksen mukaan kiusaamisessaan hienovaraisempi, epäsuo-

rempi ja manipuloivampi. Tyttökiusaaja juoruaa, levittää uhristaan huhuja ja eristää tyttöuhrin 

parhaasta kaveristaan. (Olweus, 1992, ss. 51-57) 

Kiusaajan luonteenpiirteiden Olweus näkee olevan hyvin pysyviä ja tämän vuoksi aggressiivi-

nen käytös jatkuu myös tulevaisuudessa, jos siihen ei puututa. Kiusaamisen vastaisten interven-

tioiden käyttöä ja rangaistuksia kiusaajalle perustellaan hyödyllä myös kiusaajan tulevaisuu-

delle. Kiusaaja päätyy muita helpommin päihteiden käyttäjiksi ja rikollisuuteen, vandalismiin 

ja huonoon seuraan, jos aggressiiviseen käytökseen ei puututa jo koulussa. 

Tässä yhteydessä on korostettava, että näitä ongelmia on hyvin tärkeää vastustaa myös 

aggressiivisten oppilaiden takia. Kuten edellä kerrottiin, koulukiusaajat sortuvat jatka-

maan epäsosiaalista uraansa paljon todennäköisemmin kuin muut oppilaat. Siksi on yri-

tettävä kanavoida heidän toimintaansa uudelleen sosiaalisesti hyväksytympiin uomiin. 

Ei myöskään pystytä todistamaan, että aikuisten yleisesti ”tolerantti” ja salliva asenne 

kiusaajia kohtaan auttaisi näitä lapsia kasvamaan ulos epäsosiaalisista käyttäytymismal-

leistaan. (Olweus,1992, s. 47). 

Aggressiivisuus nousee kiusaajan määrääväksi ominaisuudeksi ja sen Olweus näkee olevan 

seurausta lapsen luonteenpiirteistä, kotioloista tai kasvuympäristöstä. 

3.1.2 Uhri 

Olweus jakaa uhrin position kahteen erilaiseen tyyppiin. Passiivinen uhri tai Olweus käyttää 

myös pelkästään termiä uhri, on toistuvasti uhrina ja pysyvästi uhrin positiossa. Passiivinen uhri 

on Olweuksen mukaan arka, varovainen, vetäytyvä ja hiljainen eikä kosta hyökkäyksiä tai louk-

kauksia. Hän viestittää muille olevansa turvaton ja arvoton, hänellä on negatiivinen kuva itses-

tään ja huono itsetunto. 
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Tyypilliset uhrit ovat ahdistuneempia ja turvattomampia kuin oppilaat yleensä. He ovat 

lisäksi usein varovaisia, herkkiä ja hiljaisia. Muiden oppilaiden hyökätessä heidän kimp-

puunsa he tavallisesti reagoivat itkemällä (ainakin ala-asteella) ja vetäytymällä. Uhrit 

potevat myös heikkoa itsetuntoa, heillä on negatiivinen kuvat itsestään ja tilanteestaan. 

He pitävät itseään usein epäonnistujina ja tuntevat olevansa tyhmiä, häpeissään ja epä-

miellyttäviä. (Olweus, 1992, s. 34). 

Kuten jo kiusaajan profiilin kohdalla mainittiin, ulkonäöltään uhri poikkeaa Olweuksen mukaan 

kiusaajasta fyysisen voiman suhteen. Uhri on fyysisesti heikompi kuin kiusaajansa. Uhrilla voi 

olla fyysistä ahdistuneisuutta eivätkä hänen mahdollisuutensa pärjätä urheilussakaan ole vält-

tämättä kovin suuret. Fyysisen heikkouden vuoksi hän Olweuksen mukaan lähettää ympäris-

töönsä vääränlaisia signaaleja: 

Ainakin poikien keskuudessa tyypillinen uhri on usein fyysisesti heikompi ja motoriselta 

koordinaatioltaan tovereitaan kehittymättömämpi, hänellä voi olla jopa jonkinlaista ”fyy-

sistä ahdistuneisuutta” (”body anxiety”). Siksi on toivottavaa – jos on pientäkään viitettä 

tämän suuntaisesta kiinnostuksesta – että uhrioppilaat ryhtyvät johonkin voimaharjoitte-

luun ja että he yrittävät harrastaa jotakin sopivaa urheilua. Vaikka heidän mahdollisuu-

tensa pärjätä urheilussa voivat olla rajalliset, fyysinen harjoittelu voi edistää fyysistä 

koordinaatiota ja vähentää ruumiillista ahdistuneisuutta, mikä lisää heidän itseluottamus-

taan. Tästä vuorostaan seuraa, että lapsi ”lähettää erilaisia signaaleja” ympäristöönsä ja 

toverisuhteet saattavat parantua. (Olweus, 1992, ss. 92-93.) 

Olweuksen mukaan uhri on yksinäinen ja hylätty, eikä hänellä ole luokassaan yleensä yhtään 

hyvää ystävää (Olweus, 1992, s. 92). Uhri ei käyttäydy aggressiivisesti ja uhrin asenne väkival-

taan ja väkivaltaisiin toimintatapoihin on negatiivinen eikä provosoinnin näin ollen voida kat-

soa olevan syynä kiusaamiseen. Tästä tekee poikkeuksen provosoivat uhrit, joista lisää tuon-

nempana. 

Olweus puhuu kiusaamistutkimuksissaan erityisesti pojista ja hänen käsitellessään vanhempien 

merkitystä uhrien taustatekijöinä tämä nousee erityisesti esille: 

Uhripoikien suhteet heidän vanhempiinsa, erityisesti äitiin ovat läheisemmät ja positiivi-

semmat kuin poikien yleensä. Opettajat käsittävät tämän läheisen suhteen joskus äitien 

ylihuolehtimiseksi pojistaan. Ylihuolehtiminen voi olla sekä kiusaamisen syy että seu-

raus. (Olweus, 1992, s. 34). 
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Passiivisen uhrin lisäksi Olweus rakentaa uhrille toisenlaisen profiilin provokatiivisena tai pro-

vosoivana uhrina. Provosoiva uhri on kiusattu, mutta aiheuttaa omalla käytöksellään kiusaa-

mista. Provosoiva uhri on Olweuksen mukaan lapsi, joka ärsyttää ja hermostuttaa ympäristöään, 

ja joka voi käytöksellään saada kaikki muut luokan lapset vastaansa (Olweus, 1992, s. 94). 

Yhteisinä piirteinä passiivisen uhrin kanssa ovat huono itsetunto ja epävarmuus. Provosoivan 

uhrin kohdalla lukijalle voi herätä kysymys positioiden pysyvyydestä, mutta Olweuksen mu-

kaan kyseessä on poikkeus, joka näyttää luisuvan ”normaalin” kiusaamisdiskurssin ulkopuo-

lelle ja joka näyttää olevan avun ulottumattomissa: 

On toinenkin, paljon pienempi uhrien joukko, provokatiiviset uhrit, jota luonnehtivat 

sekä ahdistuneet että aggressiiviset reaktiomallit. Näillä oppilailla on usein keskittymis-

ongelmia, ja he käyttäytyvät ehkä ympäristöään ärsyttäen ja hermostuttaen. Joitakin täl-

laisia oppilaita voidaan sanoa hyperaktiivisiksi. Heidän käyttäytymisensä provosoi usein 

monia luokan oppilaita, ja seurauksena on että suuri osa tai jopa kaikki luokan oppilaat 

reagoivat negatiivisesti. Koulukiusaamisongelmien dynamiikka luokassa, jossa on pro-

vokatiivisia uhreja, poikkeaa osittain ongelmista passiivisten uhrien luokassa. (Olweus, 

1992, s. 35). 

Hyökkäävästä, mahdollisesti kömpelöstä, kypsymättömästä ja ärsyttävästä provosoivasta uh-

rista eivät aikuisetkaan välttämättä pidä toisin kuin passiivisesta uhrista, joka tyypillisesti tulee 

paremmin toimeen aikuisten kuin lasten kanssa. (Olweus, 1992, ss. 51-57).  

Olweuksen kiusaamisen mallissa lapsille rakennetut positiot kiusaamistilanteissa ovat hyvin 

yksityiskohtaiset ja kiinnittyvät tiukasti lapsen ominaispiirteisiin. Kiusaaja ja kiusattu kuvataan 

luonteeltaan, käyttäytymismalleiltaan tai kasvuympäristöltään tunnistettaviksi ja kiusaamison-

gelman nähdään olevan lähtöisin näistä ominaisuuksista.  

3.2 Feministis-poststrukturalistinen näkökulma kiusaamiseen 

2000-luvulla kiusaamistutkimukseen on tullut psykologisesta kiusaamiskäsityksestä poik-

keavia näkemyksiä muun muassa feminististen, poststrukturalististen ja posthumanististen filo-

sofisten suuntausten mukana. Psykologisen näkökulman haastajaksi on tullut näkemyksiä, jotka 

tarkastelevat sosiaalisia rakenteita tilanteiden ympärillä ja lapsia tilanteissa muuttuvina, ”keh-

keytyvinä” (becoming) (Tammi, & Hohti, 2017), toimivina subjekteina. Kiusaamista on alettu 
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tutkia esimerkiksi ulkopuoliseksi joutumisen pelkona (Esim. Søndergaard, 2014); lasten väli-

senä vallan käyttönä (esim. Manninen, 2010); kaverisuosiona (esim. Duncan & Owens, 2011); 

sukupuolen rakentamiseen liittyvänä ilmiönä (esim. Huuki, 2010) tai ilmiönä), joka muodostuu 

koulun vertaavien ja normalisoivien käytäntöjen jatkumona (esim. Davies, 2011). Uusi tutki-

mussuuntaus on esittänyt kritiikkiä psykologista kiusaamismallia kohtaan muun muassa siitä, 

että psykologisessa kiusaamistutkimuksessa nämä normatiiviset rakenteet on täysin sivuutettu 

ja jos esimerkiksi sukupuolten eroja on nähty, niitä on hahmotettu stereotypioita vahvistaen 

(Ringrose, & Renold, 2010). 

Patologisten leimojen antaminen herättää kovasti huolta uuden kiusaamistutkimuksen teki-

jöissä, koska niin suuri osa koululaisista (erilaisten tutkimustulosten mukaan 6-33%) joutuu 

koulussa kiusatuksi tai kiusaa muita. Voiko niin suuri osa lapsista olla patologisia, psykologi-

sesti ”viallisia”, vai onko kyse kuitenkin ihan tavallisista lapsista, jotka ovat joutuneet tietyssä 

tilanteessa toimimaan tietyllä tavalla (Ellwood & Davies, 2014, s. 87) ja vihan ja aggression 

tunteet ja sen myötä toista alistava käytös ovat tulleet esiin näissä tilanteissa? Uusi kiusaamis-

tutkimus ei tarkastele vihaa ja aggressiota negatiivisina tunteina, joista täytyy päästä eroon ja 

joiden näyttäminen tulkitaan häiriökäytökseksi ja kiusaamiseksi. Uudessa kiusaamistutkimuk-

sessa ne kuuluvat lapsen normaaliin tunneskaalaan, tunteina joita voidaan käsitellä ja ymmärtää 

rakentavasti ja ne tuottuvat lapsen ja ympäristön vuorovaikutuksessa. (Davies, 2014, s. 53).  

Osa lasten välisten suhteiden tutkijoista ei käytä kiusaamissanaa ollenkaan. Kiusaaminen kan-

taa sanana paljon negatiivista painolastia ja tiukkoine määritelmineen sen on koettu rajoittavan 

ilmiön tarkastelua ja myös käytännön toimia ja siksi siitä on pyritty pääsemään irti. (esim. 

Huuki, 2010). Osa tutkijoista sanoutuu näin tietoisesti irti kiusaamisesta käsitteenä ja tarkaste-

lee ilmiötä muiden käsitteiden kautta. Selkeyden vuoksi niputan kuitenkin nämä tarkastelutavat 

tässä tutkimuksessa käsitteen uusi kiusaamistutkimus alle.  

Ellwood ja Davies (2014) sekä Schott ja Søndergaard (2014) ottavat esille vaaroja, joita kiu-

saamisen tarkka määritteleminen pitää sisällään: ”Jos kiusaamisen psykososiaalista mallia, joka 

patologisoi yksilöt ja perheet kiusaamistilanteissa, ei pystytä kyseenalaistamaan, syntyy ongel-

mia sekä siinä mikä lasketaan kiusaamiseksi, että siinä kuinka tilanteisiin voidaan rakentaa oi-

keanlaisia ratkaisuja” (Ellwood & Davies, 2014, s. 90, tutkijan käännös). ”Jokainen määritelmä 

on riittämätön ja rakentaessaan ahtaita kehyksiä, voi sulkea tutkijoiden mahdollisuuksia tuoda 

uusia, voimallisia tuulia kiusaamistutkimukseen” (Schott, & Søndergaard, 2014, s. 16, tutkijan 

käännös).  
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Uudessa tutkimuksessakin on kuitenkin määritelty kiusaamista, mutta määritelmät kiinnittävät 

kiusaamisen normaalien lasten normaaliin kanssakäymiseen (Søndergaard, 2018). Esimerkiksi 

Schott ja Søndergaard määrittelevät kiusaamisen artikkelissaan siten, että määritelmä ei ota 

kantaa tekojen toistuvuuteen, tahallisuuteen tai osapuolten pysyviin rooleihin: 

Kiusaaminen on marginalisaatioprosessien tihentymä, joka ilmenee ryhmän muodostuk-

seen normaalina kuuluvien inkluusioiden ja ekskluusioiden myötävaikutuksessa. Kiusaa-

mista tapahtuu, kun fyysinen, sosiaalinen tai symbolinen ekskluusio kasvaa äärimmilleen 

riippumatta siitä onko ekskluusio tarkoituksellista tai koetaanko se kiusaamisena. (Schott 

& Søndergaard, 2014, ss. 16‐17, tutkijan käännös) 

Ellwood ja Davies sanovat kiusaamisdiskurssin olevan lisäämässä ongelmaa päinvastaisesta 

tarkoituksesta huolimatta väkivallan normalisoitumisen kautta. Kun väkivalta jaetaan kahteen 

kategoriaan kiusaamiseen ja ”normaaleihin” konflikteihin, normalisoituu sellainen väkivalta, 

joka on opettajien silmissä ”normaalin lapsen” tekemää; yksittäistä, ei jatkuvaa ja kohdistuu 

eri tilanteissa eri henkilöihin. Myös lapset oppivat, että sellainen väkivalta ei ole niin pahaa 

kuin kiusaaminen, vaan se on normaaliin kanssakäymiseen kuuluvaa toimintaa. Lapset tai 

nuoret voivat esimerkiksi sanoa, että ”en pidä tappelusta, mutta joskus on vain pakko antaa 

jollekin opetus” tai ”ei nimittelyä voi estää, sehän kuuluu normaaliin toimintaan ja puheta-

paan”. (Ellwood & Davies, 2014, s. 90) Väkivalta siis muuttuu osaksi normaaleja käytäntöjä, 

paitsi jos se on kiusaamista, jolloin se on tuomittavaa. Myös Huuki on tutkinut väkivaltaa 

koulussa poikien välisenä vallan tavoittelun välineenä, normaalistuneena toimintatapana: 

”Poikien väkivalta oli osittain hyvin hienovaraista ja sulautui osaksi poikana olemisen nor-

maalistuneita käytänteitä... Arvostetut asiat liittyivät väkivaltaan osana monimutkaista proses-

sia, jossa ylläpidettiin ja uusinnettiin hierarkiaa sekä kontrolloitiin yhteisön jäseniä” (Huuki, 

2010, s. 71). Toisaalta pelkästään kiusaamistermin käyttäminen kuvaamaan kouluväkivaltaa 

voidaan nähdä tekojen vähättelynä. (Kiilakoski, 2009).  

Huuki toteaa perinteisen kiusaamistutkimuksen psykologisesta tavasta tarkastella kiusaamista: 

Samalla se tulee kategorisoineeksi pienetkin lapset poikkeaviin kiusaajiin ja uhriutunei-

siin kiusattuihin ja leimaa heidän perheensä ongelmallisiksi. Leiman saaneet ihmiset voi-

vat joutua kantamaan siitä johtuvia taakkoja jopa läpi elämänsä. Kokemus on myös osoit-

tanut, että kouluhenkilöstön on hankala saada yhteistyöhön ”kiusaajien” vanhempia hei-

dän kavahtaessaan lapseensa kohdistuvaa patologisoivaa leimaa. (Huuki, 2018) 
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Uudessa tutkimuksessa tilanteet ja toimijoiden positiot nähdään tilanteissa ja ajassa muuttuvina 

ja näin ollen lapset aktiivisina, muuttuvina toimijoina. Esimerkiksi feministitutkija Karen Barad 

tuo kirjassaan Meeting the Universe Half way (2007) esille käsitteen intra-action. Intra-action 

on lähellä yleistä käsitettä interaction eli vuorovaikutus. Se kuvaa kuitenkin vuorovaikutusta 

hetkessä tapahtuvana ilmiönä, jossa kaksi vuorovaikutuksessa, toisiinsa ja ympäröivään maail-

maan sidoksissa olevaa muuttuvaa yksilöä rakentavat toisiaan, muuttuvat edelleen erilaiseksi, 

muokkaavat toisiaan (Barad, 2007, s. 148). Käytän tässä intra-action termistä käännöstä yhteis-

muotoutuminen Irnin, Meskuksen ja Oikkosen mukaan (2014). Jos kiusaamistilanteita tarkas-

tellaan yhteismuotoutumisen näkökulmasta, se mitä oli ennen vuorovaikutustilannetta, eli psy-

kologisessa kiusaamisnäkemyksessä suuressa osassa olevat kiusaamiselle altistavat riskitekijät, 

eivät ole enää merkityksellistä. ”Joudumme arvioimaan uudestaan niitä tapahtumia, jotka näyt-

täytyvät yksilötoimijuutena, vapaana tahtona tai itsenäisenä päätöksentekona. Jokaisessa tapah-

tumassa on nähdäksemme kyse sellaisesta yhteen tulemisesta, jota ei voida redusoida osallistu-

jiensa ennalta määriteltyihin ominaisuuksiin” (Tammi, & Hohti, 2017, s. 80). Enää ei ole mer-

kitystä sillä oliko lapsi huonoista oloista tai oliko hänellä psykologista diagnoosia ennen tilan-

netta, vaan kiusaamistilanne ja lasten positiot syntyivät siinä hetkessä, siinä kontekstissa ja ne 

voivat myös muuttua uudessa tilanteessa. Esimerkiksi aggressiivisesti toimineen lapsen viha ei 

kuulu yksistään hänelle eikä synny yksin hänestä. Se muodostuu yhteismuotoutumisessa toisen 

lapsen kanssa, kun lapsi vaikuttaa toiseen ja vaikuttuu itse toisesta lapsesta (Davies, 2014, s. 

51). Tammi ja Hohti pohtivat toimijan ja kontekstin merkitystä ja yhteen kietoutumista myös 

seuraavasti: ”Vain tulemalla osaksi, suhteilla voi alkaa olla väliä. Toisin sanoen, subjekti ja 

ympäristö on mahdotonta erottaa toisistaan - prosesseja ei voida ottaa erilleen ajasta ja tilasta 

ja niiden ainutkertaisuudesta.” (Tammi, & Hohti, 2017, s. 79) 

Psykologinen kiusaamistutkimus on ollut pitkälti kvantitatiivista tutkimusta. Kvantitatiivinen 

kiusaamistutkimus on pyrkinyt kartoittamaan riskiryhmiä ja rakentamaan kaikille sopivia, kai-

kenkattavia ennaltaehkäisy- ja ratkaisumalleja löydettyjen keskiarvotulosten pohjalta. Tutki-

malla paljon yksilöitä on pyritty rakentamaan yleistyksiä suuremmista populaatioista. Tästä 

syntyy kuitenkin myös ongelmia: kun etsitään yleistyksiä, tiedon vastaavuus yksilöön väistä-

mättä huononee. Kun rakennetaan yleistys, löytyy populaatiosta yleistykseen sekä paremmin, 

että huonommin sopivia yksilöitä ja huonommin sopivista rakennetaan poikkeavuus. (Fendler, 

2016, s. 217). Koulukiusaamisdiskurssissa on määritelty ”normaali” kiusaamaton lapsi ja ”nor-
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maali” kiusaamaton ryhmä. Poikkeavuudet rakennetaan etsimällä niille kuvaavia piirteitä. In-

terventioita toteutetaan, jotta poikkeavuudet löydetään jopa ennakolta riskiryhmänä, ne voidaan 

nimetä ja sitten korjata. 

Uusi kiusaamistutkimus nostaa kuitenkin esille kvalitatiivisen tutkimuksen työkaluja ja niiden 

etuja ihmisten välisten suhteiden tutkimuksessa. Kvalitatiivinen tutkimus ei pyri rakentamaan 

yleistyksiä ja keskiarvoja vaikkapa kiusaajan profiilista, vaan tarkoituksena on tarkastella lä-

hemmin yksittäisiä toimijoita ja tapahtumia, pyrkien rakentamaan syvempää ymmärrystä kiu-

saamisilmiön monimuotoisuudesta ja toimijoiden erilaisuudesta. Ellwood ja Davies kirjoittavat 

artikkelissaan kvalitatiivisen tutkimuksen eduista muun muassa seuraavasti:  

Kvalitatiivisen tutkimuksen vahvuus on sen voima uudelleen teoretisoida tutkimuksen 

kenttä tarkastelemalla kentän diskurssia tietyn yksilön osalta. Tällainen tarkastelu mah-

dollistaa myös tutkimuskonseptin rajoitusten huomaamisen ja mahdollistaa tutkimuson-

gelman uudelleen hahmottamisen. (Ellwood & Davies, 2014, s. 81, tutkijan käännös).  

Kvalitatiivisen tutkimuksen myötä voidaan tarkastella ja ymmärtää ongelmia uudella tavalla, 

purkaa vanhoja teorioita, jos huomataan niissä ongelmia ja rakentaa uudenlaista käsitystä ilmi-

östä. Kvalitatiivisen näkökulman myötä myös kiusaamisen vastaiset interventiot täytyy rat-

kaista eri tavalla kuin kaikille sopivaa yhtä mallia etsimällä. Ratkaisua ei voida hakea yksilön 

ominaisuuksia tai ryhmän ominaisuuksia muuttamalla, koska ongelman nähdään olevan jossain 

muualla. Ratkaisumenetelmän täytyy kohdistua siihen tilanteeseen, jossa konflikti syntyy. 

Carsten Bagge Laustsen kirjoittaa tilanteiden ja positioiden monimutkaisuudesta ja näkökulman 

muuttamisen tärkeydestä: 

Kiusaaminen täytyy ymmärtää tilanteeksi, jolla on historiansa. Kiusaaminen sitoutuu 

konkreettiseen fyysiseen ympäristöönsä, joka on ehkä pelon ja konfliktin merkitsemä, 

jossa voi olla myös teknologista tai virtuaalista ympäristöä, kuten puhelimia jne. Ja se 

tapahtuu monimutkaisessa vuorovaikutuksessa, jossa ovat mukana opettajat, vanhemmat 

ja oppilaat eri positioissa kiusaajina, kiusattuina, sivustaseuraajina, kolmansina osapuo-

lina tai useissa positioissa yhtä aikaa. (Laustsen, 2014, s. 98, tutkijan käännös). 

Seuraavaksi tarkastelen kahta erilaista näkökulmaa kiusaamiseen ja kiusaamistutkimukseen. 

Ensimmäinen näkökulma on erityisesti Dorte Marie Søndergaardin (2014) hahmottelema social 

exclusion anxiety, joka tarkoittaa ulkopuoliseksi joutumisen pelkoa. Tämä näkökulma tarkas-

telee kiusaamista osana sosiaalisten ryhmien rajojen muodostumista ja ylläpitämistä. Toisena 
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näkökulmana on kiusaamisen tarkastelu osana koulun normalisoivia ja vertailevia käytäntöjä. 

Tämä näkökulma kiinnittää kiusaamisen koulun virallisiin ja epävirallisiin rakenteisiin ja kiu-

saaminen nähdään ilmiönä, joka muodostuu hyvin sisäistetyistä koulun käytännöistä tai kave-

risuosion ja koulun hierarkian portailla tasapainoilusta. 

3.2.1 Kiusaamisen juuret ryhmän rakenteissa 

Yksi näkökulma kiusaamiseen on Social exclusion anxiety eli suomeksi yksinjäämisen pelko 

(esim. Søndergaard, 2012, 2014; Kulmalainen, 2015) tai ulkopuoliseksi joutumisen pelko. Ul-

kopuoliseksi joutumisen pelko asettuu analyyttisesti poststrukturalistiseen kehikkoon ja esimer-

kiksi feministisen analyysin tarkastelema sukupuolirooleihin ja normatiivisuuteen liittyvä vä-

kivalta (Huuki, 2010, 2018) ei asetu ristiriitaan tämän tarkastelutavan kanssa, vaan ne voivat 

olla toisiaan täydentävä tarkastelutapa monimutkaiseen ongelmaan. Tiivistettynä kiusaaminen 

ulkopuoliseksi joutumisen pelossa on lasten harjoittamaa sosiaalisen järjestyksen ylläpitämistä 

käyttämällä hyljeksinnän ja ulossulkemisen keinoja. Se ei paikannu ihmiseen, vaan monimut-

kaisiin sosiaalisiin verkkoihin, joissa sekä lapset, että aikuiset ovat mukana toimijoina. 

Englanninkielisen termin analysoiminen avaa hyvin sitä, mitä tutkimusote pitää sisällään. So-

cial exclusion anxiety kertoo pelosta tai ahdistuksesta ’anxiety’, joka on pelkoa jotain tuntema-

tonta kohtaan, ei jotain konkreettista pelättävää, kuten yhtä kiusaajaa kohtaan. Anxiety syntyy 

tiedosta, että ilmapiirissä on jotain vikaa ja jotain pahaa voi tapahtua millä hetkellä tahansa. 

Social exclusion on sosiaalisesta yhteisöstä ulkopuoliseksi joutumista (Laustsen, 2014, s. 118). 

Social exclusion anxiety ei kuitenkaan sitoudu yksilöihin tiettyjen yksilöiden ahdistuksena vaan 

kiertää ryhmän yksilöiden välissä ja syntyy sosiaalisten, kulttuuristen, diskursiivisten ja mate-

riaalisten voimien yhteismuotoutumisessa (Søndergaard, 2014, s. 54). Sitä ei voida siis sitoa 

yksilöiden psyykkisiksi ominaisuuksiksi, kuten ahdistus ’anxiety’ lääketieteellisessä tai psyko-

logisessa mielessä.  

Kun tarkastellaan kiusaamista ulkopuoliseksi joutumisen pelkona, ajatellaan niin, että lapset, 

jotka tilanteissa toimivat, eivät kiusaa esimerkiksi sen vuoksi, että haluavat kiusata, vaan kiu-

saaminen on reaktio, jolla pyritään hallitsemaan sosiaalista järjestystä. Koululuokka on ryhmä, 

jossa luokan lapsien on pakko olla, ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta pyritään rakentamaan 

määrittelemällä mikä kulloinkin on normaalia, hyväksyttyä ja tavoiteltavaa ryhmän sisällä ja 

mikä ei. Se mikä ei kuulu ryhmän sisälle määrittää rajan ryhmän ulkopuolen kanssa. Epäjärjes-
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tystä syntyy jos joidenkin  ryhmän jäsenten asema tulee jostain syystä kyseenalaistetuksi. Ryh-

mässä muodostuu sosiaalista pelkoa ja epäjärjestystä, koska myös muiden ryhmän jäsenten po-

sitioiden pysyvyys vaarantuu. Näiden jäsenten hyljeksintä, joka yhteen oppilaaseen kohdistu-

essaan voi näyttäytyä aikuisille kiusaamisena, voi olla lapsille keino rakentaa järjestystä ja tar-

kentaa ryhmän rajoja tai määrittää niitä uudelleen. (Søndergaard 2014).   

Kun kiusaamista tarkastellaan ulkopuoliseksi joutumisen pelon kautta, tutkimus kohdistuu ryh-

män sosiaaliseen ilmapiiriin sekä kouluun ja luokkaan yhteisöllisinä paikkoina, ei yksittäisiin 

toimijoihin yhteisöjen sisällä. Ryhmiä ei kuitenkaan välttämättä pyritä luokittelemaan tyypilli-

siksi, tai etsimään tyypillisiä rakenteita kiusaamisen ympäriltä, vaan kuten esimerkiksi Sønder-

gaard (2014, s. 50) toteaa artikkelissaan, niitä voidaan tarkastella ryhminä joita ei voida sanoa 

tyypilliseksi, mutta joissa on selvästi näkyvissä se sosiaalinen dynamiikka, jota halutaan tutkia. 

Näin pyritään rakentamaan syvempää ymmärrystä ilmiöstä tarkastelemalla ryhmää, jossa ilmiö 

selvästi esiintyy, pyrkimättä kuitenkaan tekemään yleistyksiä, jotka koskisivat kaikkia ryhmiä. 

Søndergaard tarkastelee koululuokkaa, jossa sosiaaliset tilanteet johtavat monesti tapauksiin, 

jotka voitaisiin nähdä kiusaamisena, mutta kun tapahtumia selvitellään, pysyviä positioita, kiu-

saajaa tai kiusattua onkin vaikea löytää, eikä Søndergaard siihen pyrikään. Hän toteaa identi-

teettien tuottuvan ja muuttuvan sen mukaan, kenen ääni on kuuluvilla ja mitä hetkeä tapahtu-

mien kulussa tarkastellaan. (Søndergaard, 2014, s. 53). Myös Kulmalainen toteaa: ”Koulussa 

yksinjäämisen pelko koskettaa kaikkia, aineistoni perusteella myös niitä tyttöjä, joilla oli kave-

reita runsaastikin” (Kulmalainen, 2015, s. 44). 

Søndergaard (2014) kehottaa artikkelissaan astumaan kauemmas perinteisistä kysymyksistä ja 

rooleista: kuka on syyllinen? Kuka aloitti riidan? Kuka on uhri ja kuka kiusaaja? Sen sijaan hän 

kehottaa tarkastelemaan kiusaamistilanteita niissä toimivien lasten näkökulmasta. Miksi yksi 

lapsi kokee tarpeelliseksi ylläpitää halveksuntaa toista kohtaan ja päin vastoin? Miksi lapset 

kokevat ehdottoman tarpeelliseksi käyttäytyä negatiivisella tavalla? Mitkä toiveet ja pelot ruok-

kivat ja pitävät yllä näitä toimintatapoja?  

Ryhmien sosiaalisiin suhteisiin painottuva näkökulma haastaa myös kiusaamisen vastaiset toi-

menpiteet muutokseen. Koska kiusaamisen syiden ei oleteta olevan tilanteessa olevissa yksi-

löissä, vaan kietoutuneina sosiaalisiin suhteisiin, ympäristöön ja aikaan, ei korjaavia toimenpi-

teitä voida kohdistaa yksilöihin. Søndergaard (2014) nostaakin esille sen, että korjaavien toi-

menpiteiden pitäisi kohdistua siihen institutionaaliseen rakenteeseen, jossa sekä lapset, van-



29 

 

hemmat, opettajat, koulut, virkamiehet ja poliitikot ovat osallisia. Siitä pitäisi pyrkiä rakenta-

maan sellainen, joka nostaa esiin ihmisten kunnioituksen ja ihmisarvon ja pyrkii lisäämään yh-

teenkuuluvuutta sen sijaan, että se vahingoittaa yksilöiden välistä luottamusta syyllistämällä ja 

merkitsemällä joitain yksilöitä ja tekemällä yhteenkuuluvuuden rakentumisen ja korjautumisen 

mahdottomaksi. (Søndergaard, 2014, s. 80) 

Lapsille ei siis rakennu tällaisen tutkimusotteen myötä pysyviä positioita vaan sosiaaliset tilan-

teet rakentavat niitä hetkestä toiseen. Lapset nähdään tilanteissa toimijoina, jotka rakentavat 

identiteettiään ja positiotaan ryhmässä niillä työkaluilla, jotka näyttäytyvät heille käyttökelpoi-

sina.  

3.2.2 Kiusaamisen juuret koulun rakenteissa 

Kiusaamista voidaan tarkastella koulun virallisten rakenteiden jatkumona, eli seurauksena 

niistä sosiaalisista malleista, joita koulu lapsille opettaa. Lasten välinen vertailu ja normaaliu-

den rajojen piirtäminen nähdään uudessa kiusaamistutkimuksessa sellaisina piirteinä, jotka voi-

vat lisätä kiusaamista. Kiusaamisen juuret nähdään yhteiskunnan ja koulun rakenteissa ja tar-

kastelutavat sitoutuvat näin vahvasti posthumanistiseen näkökulmaan ja toisaalta feministiseen 

poststrukturalistiseen näkemykseen sukupuolen rakentamisesta ja ylläpitämisestä väkivaltaa 

tuottavana ilmiönä (Huuki, 2018).  

Yhteiskunnassa ja koulussa on viralliset käytännöt ja säännöt, jotka määrittävät sen, kuinka 

täytyy käyttäytyä ja miten olla. Pyrkimyksenä on kasvattaa lapsista yhteiskunnan aktiivisia, 

sosiaalisesti taitavia jäseniä, jotka tiedostavat omat vahvuutensa ja osaavat toimia niitä hyväk-

sikäyttäen maailmassa. Koulu palkitsee akateemisista saavutuksista hyvät oppilaat hyvillä nu-

meroilla ja yhteiskunta peruskoulun jälkeen hyvällä jatkokoulutuspaikalla ja työpaikalla. Lap-

set oppivat jo varhain tuntemaan yhteisön ja yhteiskunnan odotukset ja vaativat itseltään ja toi-

siltaan normien mukaista toimintaa, vertaavat myös itse omaa identiteettiään ja saavutuksiaan 

muiden vastaaviin ja rakentavat omaa statustaan erilaisilla resursseilla (esim. Davies, 2011).  

Lasten välistä vertailua on tutkittu Suomessa ja maailmalla käyttäen termiä kaverisuosio tai 

peer popularity (esim. Huuki, 2010; Manninen, 2010; Kulmalainen, 2015). Lapset rakentavat 

omaa statustaan erilaisten kaverisuosion resurssien avulla. Resursseina voivat toimi esimerkiksi 

uusimmat kännykät, oikean merkkiset vaatteet ja niin edelleen. Resurssit ovat kuitenkin muut-

tuvia ja suosion huipulla olevilla on valta määrittää positiiviset resurssit ja muuttaa niitä, niin 
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että periferiassa olevat eivät pääse niihin käsiksi ja statuksen nostaminen pohjalta voi näin ollen 

olla lähes mahdotonta. (Foucault, 2005a, s. 377; Søndergaard, 2014, s. 51). Tietty vaate tai 

kampaus toisella oppilaalla ovat positiivinen resurssi ja toisella ne ovat vain nolo yritys olla 

jotain muuta kuin on. Kun toisilla on valta muuttaa resursseja, heidän väärinkäytöksensäkin voi 

muuttua positiiviseksi resurssiksi ja toisaalta vallanpitäjien väärinkäytöksiin suhtaudutaan sal-

livammin. Väärinkäytökset voidaan sallia toisille, mutta ei välttämättä kaikille (Foucault, 

2005a, s. 377). Toisen kiusaaminenkin voi näin toimia jossakin ryhmässä keinona hankkia ka-

verisuosiota. 

Normatiivisuus ja useassa tutkimuksessa varsinkin sukupuolinormatiivisuus, (Esim. Huuki, 

2010) eli se mikä nähdään ryhmässä normaalina, voi näytellä suurta osaa kiusaamistilanteiden 

syntymisessä ja liittyy kiinteästi vertailuun. Lapset oppivat jo pienenä, mikä on virallisessa 

koulussa normaalia, mikä on normaalin, hyvän oppilaan ideaalimalli. Siihen täytyy pyrkiä, että 

voi suoriutua koulussa hyvin. Myös lasten sosiaalisissa suhteissa muodostuu mielikuva nor-

maalista lapsesta ja esimerkiksi heteronormatiivisuus on paljon tutkimuksissa esille noussut il-

miö (esim. Huuki, 2010, Kulmalainen, 2015). Se mikä nähdään normaalina, näyttäytyy lasten 

silmissä tavoiteltavana.  

Osa lapsista ei välttämättä pysty suoriutumaan vaatimuksia vastaavalla tavalla, hankkimaan po-

sitiivisia kaverisuosion resursseja tai heidän identiteettinsä ei vastaa vallitsevia normeja. Täl-

laiset lapset voidaan nähdä ulkopuolisina, joko haluttomina tai kyvyttöminä sisäistämään yh-

teisön sääntöjä ja normeja. Esimerkiksi lapsi, joka käyttäytyy sukupuolinormeja rikkovalla ta-

valla, voi joutua normeista poikkeavan identiteettinsä vuoksi moraalinvartijan tai omaa status-

taan nostamaan pyrkivän lapsen kiusaamaksi (esim. Duncan, & Owens, 2011; Huuki, 2010; 

Manninen, 2010). Esimerkiksi tästä käy tarina kahdesta tytöstä ja sudanilaisesta pojasta, joka 

leikki pusuhippaa kolmannen, vaaleaihoisen tytön kanssa. Tytöt eivät pitäneet tästä toimin-

nasta, ottivat pojan kiinni ja toisen pidellessä poikaa seinää vasten, toinen iski pojan pään seinää 

vasten, niin että pojalta irtosi hammas. Kun tyttöjä haastateltiin ja puututtiin asiaan, kuten kiu-

saamistilanteissa kyseisessä koulussa piti toimia, tytöt itkivät ja katuivat ja tiesivät tehneensä 

väärin. Tytöt eivät olleet aiemmin toimineet väkivaltaisesti ja he kertoivat, että heillä ei ollut 

tarkoitus satuttaa vaan oikaista poikaa, joka toimi heidän mielestään väärin. Tilanteessa ei siis 

näyttänyt olevan patologisen aggressiivisia lapsia vaan jotain muuta. Opettajan oli vaikea mää-

ritellä tyttöjen toiminnan olevan kiusaamista, koska tyttöjen motiivina ei näyttänyt olevan pojan 



31 

 

satuttaminen, vaan normien suojeleminen. Teko ei siis täyttänyt kiusaamiselle asetettuja tun-

nusmerkkejä eli toistuvuutta ja tahallisuutta, ja opettajan oli vaikea arvioida, kuuluuko tekoa 

käsitellä niin kuin kiusaamistilannetta vai onko se ”normaali” konfliktitilanne, joita koulussa 

joskus ilmenee. (Davies, 2011, ss. 280- 281).  

Ellwood ja Davies (2014, s. 88) ovat tutkimuksessaan havainneet, että kiusaaja -hahmo ’figure 

of the bully’ voi olla aktiivisempi rakentamaan ja ylläpitämään koulun normeja, kuin perintei-

nen kiusaamistutkimus on osoittanut. Kiusaava lapsi voi siis olla sosiaalisesti tarkkanäköinen 

ja taitava lapsi, joka käyttää kiusaamista moraalinvartioinnin tai statuksen kohottamisen kei-

nona. Lapsi ei siis ole patologisesti paha, vaan hän on sisäistänyt koulun käytänteet ehkä pa-

remmin kuin muut. Koulun viralliset käytännöt ovat näin ”valuneet” (Kulmalainen, 2015) kou-

lun epäviralliselle tasolle.  

Koulun viralliset rakenteet sekä opettaja voivat siis olla tasa-arvoa tahtovista hyvistä aikeistaan 

huolimatta vahvistamassa lasten välistä hierarkkista järjestelmää ja lisäämässä lasten välistä 

epätasa-arvoa. Paju (2011) käsittelee koulun virallisen vertailun siirtymistä epävirallisen kou-

lun rakenteisiin ja vertailukäytännön vastakkaisuutta ryhmän yhteisöllisyydelle: ”Virallisen 

koulun arvostuksiin liittyvät järjestykset voivat erottaa sen, mitä epävirallinen koulu on yhdis-

tänyt, kuten kaverit. Se voi olla parasta, mitä oppilaalle voi tapahtua, mutta vaikka olisikin, 

arviointiin liittyvä yksilöllistävä tapa on aina vastapainona yhteisöllisyydelle tai yhteistoimin-

nallisuudelle” (Paju, 2011, 40). 

Kun tarkastellaan kiusaamista seurauksena koulun normalisoivista ja vertaavista käytännöistä, 

kiusaaminen nähdään jatkumona niille rakenteille, joissa lapset oppivat koulussa ottamaan ja 

pitämään paikkansa. Tarkka kiusaamisen määrittely voi sulkea tarkkailijan silmät todellisuu-

delta ja sen moninaisilta tapahtumilta ja toimijoilta erilaisine motiiveineen. Se voi myös asettaa 

tietyt toimijat jo valmiiksi tiettyyn positioon, joka määrittää, kuinka hän tulee kohdatuksi ja 

nähdyksi. Kiusaaja asetetaan kiusaajan muottiin ja hänen toimensa nähdään helposti kiusaa-

miseksi, yrittipä hän mitä hyvänsä ja hänen hyvät aikeensa ja tekonsa voivat jäädä huomiotta. 

Toisaalta lapsi, jonka maine on hyvä, voi jäädä ilman seuraamuksia sellaisesta teoista, joista 

muille tulisikin seuraamuksia. (MacLure, Jones, Holmes, & MacRae, 2012). Kun kiusaaminen 

nähdään osana koulun rakenteita, yksittäisen subjektin pysyvä positio häviää. Subjekti on muut-

tuva hetkestä ja tilanteesta toiseen ja hänellä on oikeus ja mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuul-

luksi sellaisena kuin on, hyvänä sellaisenaan, hyvine ja pahoine tekoineen.  
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4 Analyysi: Asiantuntijapuhe ja lasten positiot suomenkielisessä kiusaa-

miskirjallisuudessa 2000-luvulla 

Tässä luvussa tarkastelen ensin sitä, minkälaiseksi asiantuntijapuhe suomenkielisessä kiusaa-

miskirjallisuudessa muodostuu, kuinka asiantuntijuutta rakennetaan ja rajoitetaan ja kuka voi 

toimia asiantuntijana. Jälkimmäiset luvut 4.2 ja 4.3. avaavat psykologisen kiusaamisnäkemyk-

sen mukaisesta kirjallisuudesta löytyviä kiusaajan ja kiusatun positioita yksityiskohtaisesti kir-

jallisuuden mukaan. Näiden positioiden avulla nousee selkeästi näkyviin ero psykologisen ja 

uuden kiusaamistutkimuksen välillä. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellusta 40 kiusaamiskirjasta 85% nojaa Olweuksen 1970- ja 1980-

luvuilla rakentamaan psykologiseen kiusaamisen teoriaan. Selkeästi psykologisen tarkasteluta-

van ulkopuolelle asettuvat Maija Gellin teoksellaan Sovittelu koulussa (2011), Tuija Huuki te-

oksellaan Koulupoikien statustyö väkivallan ja välittämisen valokiilassa (2010), Eija Reinikai-

nen teoksellaan Leimatut lapset: Kun koulu ei ymmärrä (2007), Laura Repo teoksellaan Pienet 

lapset ja kiusaamisen ehkäisy (2015), Helena Saarikoski teoksellaan Mistä on huonot tytöt 

tehty? (2012) ja Vappu Sunnari, Jenny Kangasvuo, Mervi Heikkinen ja Niina Kuorikoski teok-

sellaan Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta 

kasvatuksessa ja koulutuksessa (2003). Loput 34 kirjaa näyttävät asettuvan melko selkeästi psy-

kologisen kiusaamisnäkökulman kannalle.  

Psykologinen kiusaamispuhe näyttää siis tulosten perusteella olevan oikeaa tietoa suomenkie-

lisessä kiusaamisdiskurssissa ja se näyttää asettavan raamit ja rajoittavan sitä mitä kiusaami-

sesta voidaan sanoa. Kuuden kirjan verran soraääniä joukosta löytyy, mutta vaikuttaa siltä, että 

suomenkielinen kiusaamisdiskurssi on hyvin rajattu ja se raamittaa tiukasti sen, mitä diskurssin 

sisällä voidaan sanoa. Jos haluaa tarkastella kiusaamisilmiötä laajemmasta näkökulmasta, täy-

tyy astua pois kiusaamisdiskurssin kentältä esimerkiksi varhaiskasvatuksen tai sukupuolen tut-

kimuksen kentälle. 

Lasten tiukat positiot näkyvät vahvasti psykologisten näkökulmien mukaisessa suomenkieli-

sessä kiusaamiskirjallisuudessa ja ne kiinnittävän kiusaamisen ilmiönä lapsen ominaispiirteisiin 

tai kasvuympäristöön. Positiot löytyvät kiusaajan ja kiusatun lisäksi muun muassa kiusaajan 

kannustajille, apureille ja lakeijoille (esim. Aaltonen et al., 2003, s. 330; Kaski & Nevalainen, 

2017, s. 111), kiusaamisen hiljaisille hyväksyjille ja kiusatun puolustajille (esim. Salmivalli, 
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2016a, s. 42), mutta nämä jäävät kuitenkin lähes maininnan asteelle. Näkyvimmin esiin kiusaa-

mistilanteissa nousevat kiusaaja ja kiusattu ja heidän profiiliaan rakennetaan hyvin yksityiskoh-

taisesti.  

Olen jaotellut kirjoista löytyviä kuvauksia lasten positioista erikseen kiusaajan ja kiusatun 

osaan. Kuvaukset positioista on jaoteltu aineiston perusteella sen mukaan kertovatko ne lapsen 

perimästä, luonteenpiirteistä, ulkoisesta olemuksesta, taidoista, käytöksestä, terveydellisistä on-

gelmista, ympäristön vaikutuksesta tai muunlaisista piirteistä. Kuvaukset löytyvät tästä kuvi-

osta nimettyinä ja luvuissa 4.2 ja 4.3 esimerkein ja yksityiskohtaisempien kuvausten ja tutki-

tusta kiusaamiskirjallisuudesta löytyvien esimerkkien kera avattuna. 

  

Kiusaajan luonteenpiirteet Kiusatun luonteenpiirteet 
Aggressiivinen 
Aggressiivinen johtuen välittäjäaineista 
Pahatapainen johtuen välittäjäaineista 
Aggressiivisuuteen taipuvainen alle kouluikäisenä 
Epäsosiaalinen 
Huono itseluottamus 
Hyvä itsetunto 
Epäempaattinen 
Kateellinen 
Kiusaamiseen taipuvainen 
Kiusaamismyönteinen asenne 
Koukussa kiusaamiseen 
Natsipersoona 
Pelkuri 
Persoonalle pitää tehdä jotain 
Tarve dominoida muita 
Tunnekylmä 

Aggressiivinen 
Epäaggressiivinen 
Arka  
Huono itsetunto 
Vetäytyvä 
Ujo 
Epävarma  

  

Kiusaajan tyypillinen käytös Kiusatun tyypillinen käytös 

Aktiivinen 
Ei kiusaaja vaan hyökkääjä 
Ei prososiaalinen 
Haluaa olla keskipiste 
Haluaa olla kovis 
Haluaa provosoida 
Ikävä ihminen 
Ilkeä 
Impulsiivinen 
Korostaa itseään 
Haluaa olla huomion keskipiste 
Kiusaa koska se on hauskaa 
Kohdistaa aggressiota myös vanhempiin ja opettajaan 
Käytöshäiriöinen 
Negatiivinen asenne koulua kohtaan 
Pelle, hauskuttaja 
Perinteen vaalija 
Tavoittelee statusta ja valtaa 
Sääntöjä rikkova käyttäytymismalli 
Väkivaltamyönteinen asenne 

Aiheuttaa itse kiusaamisensa 
Alentuu kiusattavaksi 
Alistunut 
Helposti hyväksikäytettävä 
Herkkänahkainen 
Itkee helposti 
Kantelee liian helposti 
Kiusatusta ei tule kiusaajaa 
Kärsimätön 
Käyttäytyy huonosti 
Liian helposti kiusattava 
Lähettää vääränlaisia signaaleja ympäristöönsä 
Mielistelijä 
Passiivinen 
Provosoi kiusaamista 
Puolustautuu väärin 
Tulkitsee tilanteita vinoutuneesti 
Tuntee häpeää 
Turvaton 
Tyrkky 
Ylimielinen 
Ärsyttää muita 

  

Kiusaajan taidot Kiusatun taidot 
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Alhainen koulusaavutus ja älykkyys 
Ei tietoinen oman käytöksensä vaikutuksista 
Hyvä puhumaan 
Käyttäytyy kontrolloimattomasti 
Kykenevä muunkinlaiseen käytökseen 
Pelkää erilaisuutta 
Sosiaalisesti kömpelö häirikkö 
Suosittu ja sosiaalisesti lahjakas 
Taitava manipuloija 
Tulkitsee tilanteita väärin 
Tuntee olevansa sosiaalisesti menestynyt ja kyvykäs 
Tuntee olevansa ylivertainen 
Tyhmä reppana 
Väärät toiminnan tavoitteet 
Ymmärtämätön 

Huonosti sopeutunut 
Huonot sosiaaliset taidot 
Hyvä oppilas 
Keskitason oppilas 
Heikko oppilas 
Arvosanat yleensä laskevat yläasteella 
Kehittymätön motorinen koordinaatio 
Omaa heikot reagointistrategiat 
Rajalliset mahdollisuudet pärjätä urheilussa 
Tulee paremmin toimeen aikuisten kanssa kuin lasten 
Vetämätön, saamaton, keskittymiskyvytön 

  

Kiusaajan perhetausta, perimä ja 
ympäristö 

Kiusatun perhetausta, perimä ja 
ympäristö 

Kaveripiiri huono 
Kokee kotona väkivaltaa 
Maahanmuuttajataustainen 
On hyväksikäytön uhri 
Paikkakunnan napamiehen lapsi 
Pelaa väkivaltaisia pelejä 
Perhetausta huono 
Perimän vaikutus näkyy 
Poikia useammin kuin tyttöjä 
Somekulttuurin luoma kiusaaja 

Aikuiset eivät pidä hänestä 
Ei herätä muissa sympatiaa 
Maahanmuuttajataustainen 
Uhripojat äitien ylisuojelemia 
Yksinäinen 
Hylätty 
Ei ystäviä 

 

  

Kiusaajan psykologiset/terveydelli-
set piirteet 

Kiusatun psykologiset/terveydelli-
set piirteet 

Antisosiaalinen persoonallisuushäiriö 
Antisosiaalinen 
Ei voi hyvin 
Ei yhteyttä omaan sisäiseen herkkyyteen 
Epätasapainoinen 
Epätavallisen vähän ahdistunut 
Epätavallisen vähän turvaton 
Liian vähäisellä lääkityksellä 
Mielenterveyden ongelmia 
Moniongelmainen lapsi 
Sairaalloinen narsisti 
Sairas 
Sielullisia vammoja 
Tunteidensa vanki 

Ahdistunut 
Fyysisesti ahdistunut 
Hyperaktiivinen 
Masentunut 
Moniongelmainen 
Onneton 
Psykososiaalisia ongelmia 
Psyykkisiä ongelmia 
Sosiaalisesti ahdistunut 

  

Kiusaajan ulkoiset piirteet Kiusatun ulkoiset piirteet 

Fyysisesti vahva  Fyysisesti heikko 
Kiusatun ulkoinen olemus vaikuttaa 

  

Kiusaajaan tulevaisuus Kiusatun tulevaisuus 

Joutuu vankilaan 
Riski alkoholin käyttöön 
Riski jatkaa kiusaamista työelämässä 
Riski päätyä rikollisuuteen ja alkoholin käyttöön 
Riski syrjäytyä 

Ei uskalla valita sopivaa puoliso 
Flirttailee kaikissa mahdollisissa tilanteissa 
Joutuu rutiinitöihin 
Katkera vanhus 
Käyttäytyy pikkujouluissa sopimattomasti 
Makaa jokaisen työkaverin kanssa 
Matkustaa vain Rhodokselle 
Myöhästyy tapaamisista 
Pelaa aina varman päälle 
Pilkkaa puolisoaan 
Puhuu rumia 
Pukeutuu aina samalla tavalla harmaaseen 
Sisustaa niin kuin kaikki muutkin 
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Syö ravintolassa aina samaa ruokaa 
Toimii päättömästi 
Äänestää aina samaa tyyppiä 

  

Muita kiusaajan piirteitä Muita kiusatun piirteitä 
Outo 
Syntipukki 
Uraohjus 

Outo 

 

4.1 Asiantuntijapuhe kiusaamisesta 

Suomenkielinen asiantuntijapuhe koulukiusaamisesta kuulostaa hyvin vahvasti psykologiselta 

kiusaamispuheelta. Kiusaamisdiskurssi vaikuttaa melko yksiääniseltä. Siitä on vaikea löytää 

poikkeavia ääniä ja näyttää siltä, että voidakseen puhua muilla äänillä, joutuu astumaan kiusaa-

misdiskurssin ulkopuolelle. Osa kirjoittajista myös haluaa itse asemoida itsensä kiusaamisdis-

kurssin ulkopuolelle, ajatellen kiusaamisen sanana kantavan niin paljon negatiivista painolastia, 

että ei halua puhua ilmiöstä kiusaamiskäsitteellä vaan käyttäen muita käsitteitä (Huuki, 2010, 

2018). 

Christina Salmivalli ja Päivi Hamarus ovat sellaisia tutkijoita suomenkielisessä kiusaamisdis-

kurssissa joiden ääni kuuluu vahvana läpi kentän.  Heidän tutkimuksiinsa viitataan ja niihin 

palataan vuodesta toiseen. Salmivalli (2016a, ss. 12-14) ja Hamarus (2012, esim. ss. 25, 38) 

määrittävät oman kiusaamiskäsityksensä nojaten kiusaamisen psykologiseen malliin, joten sen 

vaikutus suomalaiseen kiusaamisdiskurssiin on hyvin selvä. Hamarus kritisoi Olweuksen mää-

ritelmässä sitä, että kiusaamista täytyy tapahtua pitkään, ennen kuin se lasketaan kiusaamiseksi 

(Hamarus, 2012, s. 23) ja Salmivallin tutkimusotteessa näkyy vahvasti ryhmädynamiikka, 

mutta muuten heiltä löytyy kiusaamisen malleissaan samanlaiset piirteet kuin Olweukselta: 

Vaikka arkikielen sanalla ”kiusaaminen” viitataan usein kiusoitteluun tai härnäämiseen, 

pieneen kiusantekoon, termillä on psykologisessa kielenkäytössä toinen merkitys. Kiu-

saamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan henkilöön toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vi-

hamielistä käyttäytymistä – oikeastaan minkä tahansa harmin, haitan tai pahan mielen 

tarkoituksellista aiheuttamista. (Salmivalli, 2016a, ss. 12-13) 

Molemmat Salmivalli ja Hamarus painottavat Olweuksen tapaan myös sitä, että määritelmä 

täytyy tehdä selväksi kaikille (Hamarus, 2012, s. 25; Olweus, 1992, s. 18; Salmivalli, 2016a, s. 
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56). Tutkijoiden, oppilaiden ja koulujen henkilökunnan täytyy tietää, että puhutaan varmasti 

kiusaamisesta siten, kuin se on tarkkaan määritelty, jotta ilmiötä voidaan tutkia, tai sitä vastaan 

voidaan taistella, eikä tarkasteltavaksi tule sellaista toimintaa, joka ei ole kiusaamismääritel-

mien mukaan kiusaamista ollenkaan: 

Usein opettajat tuovat esiin, että puhuminen kiusaajista ja kiusatuista on yliyksinkertais-

tavaa eikä asia ole ollenkaan niin selkeä kuin esitän; ”kiusaajan” ja ”kiusatun” sijasta on 

kaksi lasta, joista kumpikin kiusaa toista, ja on lähes mahdoton saada selville kumpi ka-

hakan aloitti. Asiaa setviessä kumpikin syyttää toista, ja riita hoituu ehkä parhaiten mo-

lemminpuolisella anteeksipyynnöllä. Ehkä onkin tapauksia, joissa osapuolten roolit eivät 

ole täysin selvät, mutta väittäisin kuitenkin, että monta kertaa juuri näissä tapauksissa on 

kysymys muusta kuin kiusaamisesta. Jos opettaja on havainnut enimmäkseen tai yksin-

omaan tämänkaltaista ”koulukiusaamista”, kehottaisin häntä katsomaan uudestaan ja 

kenties hiukan muualle. Koulukiusaamisen erottaa muusta aggressiivisesta käyttäytymi-

sestä nimenomaan se, että osapuolten roolijako ja keskinäiset valtasuhteet ovat yleensä 

varsin selkeät. Toinen on alistettu, toinen alistaja. Toinen on nöyryytetty ja toinen nöy-

ryyttäjä. Varsin usein ”alistaja” tai ”nöyryyttäjä” ei ole yksi lapsi vaan kokonainen 

ryhmä, jopa koko koululuokka. (Salmivalli, 2016a, s. 13) 

Psykologinen näkökulma näkyy vahvana myös suomenkielisen kiusaamiskirjallisuuden kirjoit-

tajien taustoissa. Suuri osa kirjoista on psykologian, muun terveydenhuollon tai erityisopetuk-

sen parissa toimivien henkilöiden kirjoittamia (esim. Salmivalli, 2016a ja 2016b; Lindh, & 

Sinkkonen, 2009). Yksittäisinä asiantuntijanäkökulmina löytyy esimerkiksi laillisuuden ja ri-

kollisuuden näkökulma (esim. Poutala, 2010), vammaisten näkökulma (Kivirauma, 2015) ja 

sitten muutamia kokemusasiantuntijoiden näkökulmia joko kiusatun näkökulmasta (esim. 

Holmberg-Kalenius, 2008; Kaski & Nevalainen, 2016), tai kiusaamisenvastaisessa työssä toi-

mineen (Leipälä, 2016) näkökulmasta kirjoitettuna. Vaikka suomenkielisestä kiusaamiskirjal-

lisuudesta löytyy monenlaisia teoksia, näyttää siltä, että psykologiset määritelmät kiusaamisesta 

ovat ne, joihin täytyy nojata, jotta voi puhua asiantuntijapuhetta koulukiusaamisesta. 

Vaikuttaa siltä, että pystyäkseen osallistumaan suomalaiseen kiusaamiskeskusteluun psykolo-

gisesta perinteestä poikkeavalla tavalla, täytyy jollakin tavalla pystyä asemoitumaan kiusaamis-

keskustelun ulkopuolelle. Esimerkiksi Tuija Huuki (2010) asettuu väitöskirjassaan tarkastele-

maan yhteisöllisyyden, kiusoittelun, väkivallan ja kiusaamisen rajapinnoilla tapahtuvaa vuoro-
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vaikutusta osana sukupuolen rakentumista. (Huuki, 2010, s. 67).  Hän ei varsinaisesti puhu kiu-

saamistutkimuksesta. Toisaalta sukupuolentutkimus myös muiden tutkijoiden osalta näyttää 

edustavan sellaista näkökulmaa, josta tarkasteltuna samasta kiusaamisilmiöstä voidaan puhua 

psykologisesta traditiosta poiketen (Huuki, 2010; Saarikoski, 2012; Sunnari et al., 2003). Laura 

Repo (2015) taas kertoo joutuneensa asemoiduksi kiusaamiskeskustelun ulkopuolelle kiusaa-

mistutkijan toimesta: ”Eräs koulukiusaamisen tutkija totesi meille silloin, että hankkeen ajatus 

on ihan kiva, mutta pienten lasten ”kiusoittelu” ei täytä kiusaamisen määritelmiä eikä näin ollen 

ole kiusaamista.” (Repo, 2015, s. 12). Hänet siis asemoidaan kiusaamiskeskustelun ulkopuo-

lelle ja hän myös itse asemoi itsensä sinne voidakseen kirjoittaa psykologista kiusaamistutki-

musta haastavalla tavalla: 

Koulukiusaamiskeskustelussa kiusaajille vaaditaan kovempia rangaistuksia ja opettajien 

toimivaltaa halutaan laajentaa luokkahäiriöiden kitkemiseksi. Vaarana on, että tämä ajat-

telu siirtyy myös varhaiskasvatusikäisten lasten pariin. Usein puhutaan kiusaamisen nol-

latoleranssista. Ymmärrän sen niin, että muiden kiusaamisesta aiheutuvat seuraamukset 

ovat niin voimakkaat, että kiusaaminen ei ole mahdollista. Kouluympäristössä tämä voi 

olla toimiva menetelmä (kiusaaminen on kerta kaikkiaan kielletty) ja nollatoleranssiin 

tulee pyrkiä. Pienet lapset kuitenkin vielä harjoittelevat itsehillinnän, moraalin, empatian 

ja aggression hallinnan taitoja. Niitä ei opita hetkessä, ja harjoittelu vaatii aikaa ja sitkeää 

ohjausta. Siksi rangaistuksiin perustuva kiusaamisen kitkeminen ja nollatoleranssiajat-

telu eivät sovellu pienten lasten pariin. (Repo, 2015, s. 13) 

Tutkimuksessa erityisesti tarkastellut lasten positiot nousivat kuudessa psykologisen näkökul-

man ulkopuolelle asettuvassa kirjassa kritiikin kohteeksi ja niitä ei siten rakennettu (Gellin, 

2011; Huuki, 2010; Repo, 2014). Esimerkiksi Huuki ei käytä kiusaaja- tai kiusattunimitystä 

ollenkaan vaan puhuu erilaisista statuksen asteista (Huuki, 2010). Myös Gellin välttää vertais-

sovittelua koskevassa kirjassaan kiusaaja- ja kiusattupositioiden käyttämistä, sen sijaan hän pu-

huu ristiriitojen osapuolista. (Gellin, 2011). 

Repo (2015) puhuu leimojen merkityksestä, ja siitä miten sillä miten lapsesta puhutaan, on suuri 

merkitys lapsen identiteetin muodostumiselle: 

Aikuinen vahvistaa sanoillaan lapsen identiteettiä. Sanoilla, jotka kuvailevat meitä, on 

iso merkitys sille, keitä olemme. Sellaisia sanoja voivat olla esimerkiksi sosiaalinen, tem-

peramenttinen, nirso, hysteerinen, stressaantunut, arkajalka, ujo tai vaikkapa  meidän 

neiti tättähäärä. Sanoja voidaan käyttää monella tavalla, niillä voi olla monta merkitystä. 
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Aikuinen voi tiedostamattaan tukea uhrin roolia siten, että kertoo lapsesta tarinoita arka-

jalkana, tai kiusaajan roolia siten, että lapsi toistuvasti kuulee itseensä liitettävän sanan 

tuhma. (Repo, 2015, s. 110) 

Saarikoski kirjoittaa tekijöiden etsimisen, rankaisemisen ja demonisoimisen olevan väkivallan 

vastustamista väkivallalla ja sen vuoksi vain lisäävän vihamielisyyttä, ahdistusta ja nöyryytyk-

sen kokemusta yhteisössä, ei vähentävän sitä (Saarikoski, 2006, s. 29). Psykologisen, kvantita-

tiivisen ja kyselylomakkeisiin perustuvan kiusaamistutkimuksen eettisyys leimojen rakentami-

sessa nousee myös tarkastelun kohteeksi: 

Kiusaamistutkimuksen etiikkaa varsinkin pienten lasten parissa on myös hyvä tarkas-

tella. Kyselyissä lasten kanssa työskenteleviä aikuisia pyydetään luokittelemaan lapsia 

kiusaajiin ja uhreihin. Leimaamisen vaara on tällöin todellinen. Myös vertaisarvioita 

(peer ratings) voidaan pitää eettisesti ongelmallisina. Millaiset seuraukset sillä voi olla, 

että lapsia pyydetään arvioimaan toinen toisiaan? Voiko se jopa vaarantaa kiusaamisen 

vastaista työtä, jolloin tutkimus kääntyy itseään vastaan. (Repo, 2015, s. 57) 

Vertaisarviointeja nostetaan esiin psykologisen tarkastelutavan mukaisissa kirjoissa esimer-

kiksi useimpien interventio-ohjelmien ohjeistuksessa (esim. Salmivalli, 2016a), mutta pysyvien 

positioiden luomisen vaarallisuutta ei niissä kuitenkaan pohdita. Gellinin teoksen vertaissovit-

telu näyttäytyy kuitenkin sellaisena interventio-ohjelmana, jossa lapsia ei haluta tiukasti positi-

oida tai leimata: ”Sovittelussa periaatteisiin kuuluvat puolueettomuus ja tasapuolisuus... Sovit-

telussa ei koskaan laadita missään vaiheessa kirjallisia dokumentteja, joissa osapuolet luokitel-

laan syyllisiksi, kiusaajiksi, epäillyiksi, uhreiksi, kiusatuksi tai muuksi vastaavaksi” (Gellin, 

2011, s. 109). 

Repo nostaa esiin myös kiusaajan ja kiusatun positioiden epätasa-arvoisuuden perusopetuslakia 

pohtiessaan: ”Perusopetuslaissa oppilailla on oikeus suojaan kiusaamiselta. Kiusaajasta ei pu-

huta mitään. Se ikään kuin jättää auki sen, miten suoja kiusaamiselta rakennetaan, ja turvaa vain 

kiusaamisen kohteen.” (Repo, 2015, 29). Repo kirjoittaa tämän sopivan kouluun, mutta hänen 

mukaansa varhaiskasvatuslain täytyisi olla sellainen, että se turvaa myös kiusaavan lapsen oi-

keuksia. Repo ottaa tässäkin etäisyyttä psykologiseen kiusaamisdiskurssiin puhuessaan var-

haiskasvatuksesta ja kouluista erillisinä ja erilaisina kiusaamisen konteksteina. 

Lasten leimaamisen ja tiukkojen positioiden luomisen vaarat ja toisaalta psykologisten näkö-

kulmien sokeus toimintaympäristön väkivaltaa lisääviä rakenteita kohtaan (Huuki, 2010, s. 30) 



39 

 

siis nähdään myös kuudessa suomenkielisessä kiusaamista käsittelevässä tietokirjassa. Nämä 

äänet jäävät kuitenkin soraääniksi vahvan psykologisen kiusaamiskeskustelun rinnalla ja näyt-

tää siltä, että voidakseen esittää soraääniä ylipäätään, täytyy astua kiusaamisdiskurssin ulko-

puolelle tai sitten kiusaaminen käsitteenä koetaan niin latautuneeksi negatiivisilla merkityksillä, 

että sitä ei haluta käyttää, vaan käytetään muita käsitteitä.  

Psykologinen kiusaamismalli tarkkoine kiusaamismääritelmineen ja vahvoine profilointeineen 

näyttää siis Suomessa olevan niin vahva, että se piirtää tarkat rajaviivat sille, mitä kiusaamisdis-

kurssin sisällä voidaan sanoa ja mitä ei. 85% suomenkielisestä kiusaamista koskevasta tietokir-

jasta nojaa psykologiseen kiusaamisnäkemykseen ja rakentaa sen myötä hyvin rajatut positiot 

lapsille kiusaamistilanteissa. 

4.2 Psykologisessa kiusaamiskirjallisuudessa muodostuva kuva kiusaajasta aggressiivi-

suuden perikuvana 

Psykologinen kiusaamismalli näkyy vahvana 85%:ssa suomenkielistä kiusaamiskirjallisuutta. 

Kiusaaminen nähdään psykologisessa kiusaamistutkimuksessa aggressiivisuuden alalajina. 

Tämä juontaa juurensa Olweuksen väitöskirjatutkimukseen vuodelta 1969, jossa hän käsitteli 

aggression luonnetta ja sen ennustettavuutta koulupoikien keskuudessa (Agevall, 2008; Schott 

& Søndergaard, 2014). Olweuksen vaikutus näkyy yhä edelleen vahvana suomenkielisessä kiu-

saamiskirjallisuudessa. Kiusaajan kuvauksissa nousee vahvasti esille aggressiivisuus, joka näh-

dään toisaalla pysyvänä persoonallisuuden piirteenä (esim. Aaltonen et al., 2003, s. 329; Höi-

stad, 2003, s. 64), ja toisaalla opittavissa olevana, ympäristön vaikutuksesta muokkautuneena 

käytösmallina (esim. Salmivalli, 2005, s. 63).  

Aggressio näyttäytyy melko pysyvänä ja hallitsevana (Höistad, 2003, s. 64), jopa geneettisesti 

periytyvänä (Lindh, & Sinkkonen, 2009, ss. 94-95) persoonallisuuden piirteenä. Mutta toisaalta 

aggressiivisuuden nähdään olevan persoonallisten ominaisuuksien lisäksi mahdollisesti ympä-

ristön vaikutusten synnyttämää häiriökäytöstä, jonka taustalla voi olla ongelmia varhaisessa 

vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa (esim. Salmivalli, 2005, s. 63) ja jonka voi sen vuoksi 

havaita mahdollisesti jo pienellä lapsella (Salmivalli, 2016b, s. 81). Esiin nostetaan liian auto-

ritäärinen kasvatus, jossa vanhemmat toimivat lapselle aggression mallina joko fyysisen ran-

gaistuksen kautta tai käyttäen aggressiivisia toimintatapoja ratkaisumalleina (esim. Salmivalli, 

2016a, s. 93; Lindh, & Sinkkonen, 2009, ss. 94-95). Toisaalta aggressiota lisäävänä kasvatus-

mallina nähdään kasvatuksen liiallinen sallivuus (esim. Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 96). 
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Vanhemmat voivat vähentää oman lapsensa riskiä päätyä kiusaajaksi tai kiusatuksi. Kiu-

saaminen ja aggressiivinen käyttäytyminen ovat omiaan kehittymään ympäristössä, jossa 

lapsi näkee aggressiivisia malleja tai jossa hänen oma aggressiivinen käyttäytymisensä 

sallitaan (siihen ei johdonmukaisesti puututa) tai hän jopa saa tahtonsa läpi aggressiivi-

suuden avulla. (Salmivalli, 2016a, s. 93) 

Toisaalta vaikkapa vanhempien sosioekonomisen aseman, työttömyyden, avioeron, yksinhuol-

tajuuden tai lapsen hyväksikäytön ajatellaan voivan olla lapsen aggression taustalla: ”Vuosien 

varrella Helsingin yliopiston erityisopettajankoulutuksen opetusharjoittelun raporteista on löy-

tynyt yhtenäinen linja aggressiivisuuden takana olevia, itsehallintaa ja luottamusta vahingoitta-

via kokemuksia, kuten laiminlyöntiä, eroja, hylkäämistä, hyväksikäyttöä, kunnioituksen ja ra-

jojen puutetta sekä sekasortoa, väkivaltaa, vihaa ja niiden ihannointia” (Lindh, & Sinkkonen, 

2009, s. 96). 

Vanhempien lisäksi ympäristöstä nostetaan esille aggressiota lisäävinä malleina sisarukset, ka-

verit, naapurusto ja media varsinkin väkivaltaisten pelien osalta (esim. Salmivalli, 2005, s. 63; 

Juusola, 2015, s. 13; Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 96). Lindh ja Sinkkonen nostavat esille myös 

aggression mahdollisen yhteyden alkoholista tai huumeista vieroittumisen kemiaan ja lapsen 

hormonitasojen tai sokeritasapainon häiriöihin (Lindh, & Sinkkonen, 2009, ss. 109-110, 114). 

Tyttöjen ja poikien aggression, kuten kiusaamisen kokonaisuudessaan nähdään olevan erilaista 

(esim. Höistad, 2003, s. 98; Karhunen, 2008, s. 191; Räsänen, & Kivirauma, 2011, s.  69). 

Poikien aggressio on suoraa kuten tönimistä, lyömistä, nimittelyä ja kiusatun tavaroiden otta-

mista. Tyttöjen aggressio taas on epäsuoraa ja manipulatiivista, kuten juoruilua ja joukosta ulos-

sulkemista. (Lämsä, 2009, s. 63) 

Aggressiivisen käytöksen nähdään olevan hallitseva piirre kiusaajan toiminnassa ja suuntautu-

van kiusaamisen uhrin lisäksi myös vanhempiin ja opettajiin ja jopa kiusaajaan itseensä (Höi-

stad, 2003, s. 64; Aaltonen et al., 2003, s. 329; Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 103). Aggressii-

visesti käyttäytyvän lapsen nähdään kuitenkin pystyvän myös muunlaiseen käyttäytymiseen 

(Salmivalli, 2016a, s. 39). Muu kuin aggressiivinen käytös nähdään kuitenkin poikkeuksena 

kiusaajan ”normaalista” käytöksestä. 

Kaiken kaikkiaan aggressio nousee hyvin näkyvään osaan kiusaamiskirjallisuudessa. Sitä käsi-

tellään sekä neurobiologisena persoonallisuuden piirteenä että ympäristön tuottamana käyttäy-



41 

 

tymismallina, mutta yhtä kaikki melko pysyvänä kiusaajan toimintaa kuvaavana ilmiönä. Ag-

gression nähdään syntyvän joko perimän kautta tai kasvuympäristön, vanhempien kasvatuk-

sessa tekemien virheiden tai huonon kaveriseuran vaikutuksesta. Koulun vaikutus lapsen ag-

gressiiviseen käyttäytymiseen jää suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa aika lailla näky-

mättömiin ja siinä se seuraa Olweuksen linjaa. Olweus toteaa kirjassaan, että hänen tutkimus-

tuloksissaan ei mikään viitannut aggressiivisten poikien käyttäytymisen olevan huonojen arvo-

sanojen tai koulussa epäonnistumisen seurausta (Olweus, 1992, s. 32). Se kuinka koulu ympä-

ristönä voi aiheuttaa kiusaamista, näkyy hyvin uudessa kiusaamistutkimuksessa maailmalla, 

mutta jää näkymättömiin suuressa osassa suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa. 

4.2.1 Kiusaajan luonteenpiirteet 

Kiusaajalle löydetään suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa monenlaisia tyypillisiä luon-

teenpiirteitä, jotka ovat sidoksissa hänen aggressiiviseen toimintaansa. Tyypillisinä persoonal-

lisuuden piirteinä kiusaajalla kuvataan esimerkiksi kateellisuus, pelkuruus ja epäempaattisuus 

(esim. Hamarus, 2012, s. 47; Höistad, 2003, ss. 64, 71; Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 65-69, 

44-48; Parvela, & Sinkkonen, 2011, ss. 149). Yhteistä niille on, että ne ovat pääosin negatiivisia 

ja niitä täytyisi pystyä muuttamaan, jotta kiusaaminen saataisiin loppumaan (Aaltonen et al., 

2003, s. 329). Luonteenpiirteinä eli osana lapsen persoonallisuutta ne vaikuttavat kuitenkin hy-

vin pysyviltä ja melkein mahdottomilta muuttaa. 

Osittain kiusaamiskirjallisuus kuvaa kiusaajan profiilin tyypillisinä piirteinä hyvin ristiriitaisia 

asioita. Toisaalla mainitaan, että kiusaajalla on aina huono itsetunto: ”En ole tavannut yhtään 

kiusaajaa, joka voi hyvin, on tasapainoinen, empaattinen, vakaa ja jolla on hyvä itseluottamus” 

(Höistad, 2003, s. 64), toisaalla kerrotaan kiusaajalla olevan tavallista parempi itsetunto (Salo-

viita, 2007, s. 40). 

Joissakin tapauksissa kuvauksia kiusaajan piirteistä on vaikea jakaa synnynnäisiin tai ympäris-

tön vaikutuksesta muotoutuneisiin. Esimerkiksi empatiakyky näyttäytyy toisaalla synnynnäi-

senä luonteenpiirteenä ja sen puute rinnastetaan tunnekylmyyteen ja jopa psykologiseen vam-

maan tai vikaan (Parvela, & Sinkkonen, 2011, s. 149), toisaalla se nähdään kasvatuksen tulok-

sena ja empatiakyvyttömyys joko lapsen kyvyttömyytenä oppia empatiataitoja tai vanhemman 

kyvyttömyytenä opettaa sitä:  
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Syntyessään kukaan ei ole hyvä tai paha. Pahuus ja ilkeys ovat opittuja. ... Mutta kaikki 

eivät ota aikuisten ohjauksesta onkeensa tai aikuiset eivät jostain syystä osaa ohjata las-

taan kokemaan empatiaa. Empatian kehittyminen jää vajavaiseksi. ... Arkikielessä kut-

summe tällaisia ihmisiä ilkeiksi tai pahoiksi. Suurella osalla kiusaajista empatiataidot 

ovat vajavaisia. Kiusaaja on usein kykenemätön kokemaan minkäänlaista myötätuntoa 

toista kohtaan. (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 44-48) 

Kiusaajan kateellisuus mainitaan useassa kirjassa kiusaamisen syyksi (esim. Hamarus, 2012, 

ss. 45, 47; Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 65-69; Leipälä, 2017, s. 113; Lämsä, 2009, s. 60) ja 

se osittain erotetaan sukupuolten välillä eriytyväksi piirteeksi ja tuodaan esille yleensä tyttöjen 

välisen kiusaamisen taustatekijänä (Holmberg-Kalenius, 2008, s. 24) ja jopa ”naisellisena mus-

tasukkaisuutena” (Höistad, 2003, s. 71). Höjstadin ja Leipälän (2017, s. 113) mukaan kiusaajan 

kateellisuus voi kietoutua lapsen kotitaustaan: 

Kiusaajan vanhemmat eivät olleet koskaan välittäneet pojastaan, vaan hän oli joutunut 

selviämään yksin ja jopa vanhempiensa henkisen ja fyysisen väkivallan uhriksi. Kiusatun 

pojan vanhemmat olivat täysin päinvastaisia: he huolehtivat pojastaan hyvin ja heidän 

kotinsa oli lämmin ja rakastava. Kiusaaja tiesi tämän ja hän oli kateellinen uhrilleen tä-

män vanhemmista, hän olisi toivonut itselleen samanlaiset. Hän purki pettymystään ja 

vihaansa kiusaamalla kaveria, jonka asiat olivat paremmin. (Höistad, 2003, ss. 71-72) 

Kiusaajan asennetta luonnehditaan kiusaamis- tai väkivaltamyönteiseksi (Aaltonen et al., 2003, 

s. 329; Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 103; Salmivalli, 2016a, s. 68), jolloin lapsen kerrotaan 

suhtautuvan väkivaltaisten toimintatapojen käyttämiseen ja toisten alistamiseen positiivisesti. 

Toisaalta osa lapsista nähdään taipuvaisina kiusaamiseen, jolloin kiusaaminen voi alkaa hyvin 

varhain ja kiusaaminen näyttää olevan hyvin harkittua: ”Ajan myötä kiusaamiseen taipuvaiset 

lapset tulevat yhä valikoivammaksi sen suhteen, keneen kiusaaminen kohdistetaan.” (Salmi-

valli, 2016a, s. 18) 

Muitakin kiusaajalla tyypillisiä luonteenpiirteitä suomenkielinen kiusaamiskirjallisuus kuvaa, 

osin erittäin värikkäin sanakääntein. Äärimmäisiä esimerkkejä kiusaajan luonteenkuvauksista 

ovat esimerkiksi Kaski & Nevalaisen kuvaamat ”pelkuri” ja ”natsipersoona”. ”Pelkuri halvek-

suu heikkoutta, koska hän joko pelkää tai tietää itse olevansa heikko. ... Usein pelkurille käy 

ajan oloon huonosti” (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 52-55). Natsipersoona kuvataan henki-

lönä, joka ei anna muille ihmisarvoa, kuvittelee olevansa kaikkivoipainen ja esimerkkeinä ky-

seiselle luonteenpiirteelle annetaan Hitler, Mao ja uusnatsit: ”Vinoutuneen mielen takana on 
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usein pieni ihminen, jolla on sairaalloisia pelkoja. Natsipersoona pelkää kaikkea, mikä on hänen 

käsityskykynsä ulkopuolella. Ja kapeutuneessa mielessä sen ulkopuolella on melko paljon asi-

oita” (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 60-65). 

Osa määreistä on sellaisia, että niitä on ollut vaikea jakaa vaikkapa luonteenpiirteiden ja käyt-

täytymisen välillä. Esimerkkinä tällaisesta käy vaikkapa ”ikävä ihminen” (Kaski & Nevalainen, 

2017, s. 10), josta on vaikea hahmottaa kuvaako se kiusaajan käytöstä vai luonnetta. Osa mää-

reistä on myös käyttäytymisen ja psykologisen oireen tai lapsen taitavuuden tai taitamattomuu-

den rajamailla, mutta olen yrittänyt jakaa määreet niin loogisesti kuin mahdollista kirjoista löy-

tyneen kuvauksen mukaan. 

4.2.2 Kiusaajan käytös 

Kiusaajan käytös nähdään monesti tarkkaan ennalta harkittuna toimintana, jonka itsetarkoituk-

sena on aiheuttaa uhrille kärsimystä. Tässä näkyy hyvin yhteys psykologiseen kiusaamisen teo-

riaan (ks. Luku 3.1.1). Suomenkielisestä kirjallisuudesta löytyy kuitenkin muitakin motiiveja 

kiusaamiselle kuten hauskanpidosta (esim. Juusola, 2015, s. 6; Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 

44-48; Mahkonen, 2017, s. 253) tai perinteiden vaaliminen (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 69-

70). Käyttäytymisen kuvaus on pääosin hyvin negatiivista, mutta sisältää muutamia poikkeuk-

sia, joissa kerrotaan kiusaajan pystyvän myös muunlaiseen toimintaan. Tämä nähdään kuiten-

kin poikkeuksena tavallisesta kiusaajasta ja tavallisesta kiusaajan toiminnasta: ”Osa kiusaajista 

poikkeaa edellä kuvatusta perinteisestä kiusaajan prototyypistä. Moni muita kiusaava lapsi on 

paitsi kykenevä myös motivoitunut muunkinlaiseen kuin hyökkäävään ja aggressiiviseen vuo-

rovaikutukseen” (Salmivalli, 2016a, s. 39). 

Kiusaajan käytöstä määrittävänä motiivina kärsimyksen aiheuttamisen lisäksi nähdään monesti 

statuksen ja vallan tavoittelu (esim. Hamarus, 2012, ss. 45, 47; Höistad, 2003, s. 64; Salmivalli, 

2016a, s. 40). Vallanhalu yhdistettynä aggressiivisuuteen on kiusaajan hallitseva piirre (Höi-

stad, 2003, s. 64) ja kiusaajalla näyttää olevan asema, josta valtaa voi jakaa niille, joille haluaa 

(Hamarus, Holmberg-Kalenius, & Salmi, 2015, s. 28). Kiusaaja voi myös saada nautintoa val-

lastaan ja julmuudestaan (Leipälä, 2017, s. 95). 

Kiusaajan vallanhaluun liittyy hänen halunsa olla huomion keskipisteenä ja voimakas itseko-

rostuksen tarve (Salmivalli, 2016a, s. 40; Hamarus, 2012, s. 45). Kiusaajan käytöstä kuvataan 
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myös sanoilla pelle (Hamarus, 2012, s. 45; Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 58-60) ja kovis (Ha-

marus, 2012, s. 45), jotka molemmat liitetään vallanhaluun ja huomionhakuisuuteen. 

Äärimmäinen kuvaus kiusaajan käytöksestä löytyy Kaski & Nevalaiselta, kun he kuvaavat ”il-

keää” kiusaajaa (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 44-48). Toisaalta ilkeys määreenä sekoittuu 

kiusaajan synnynnäiseksi vajavaisuudeksi, josta pitäisi oppia pois, mutta kiusaaja ei opi, toi-

saalta tietoiseksi käytökseksi: ”kiusaaja on ilkeä paskiainen, joka tietää mitä tekee.” Kaski & 

Nevalainen arvioivat paatuneimpien kiusaajien ja psykopaattien olevan persoonaltaan ja toi-

mintatavoiltaan aika lailla samantyylisiä. (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 44-48). 

Muita kiusaajan käytöksen kuvauksia ovat esimerkiksi kiusaaminen provokaationa (Salmivalli, 

2016a, s. 95), hauskanpitona (Hamarus, 2012, s. 43; Juusola, 2015, s. 6; Kaski & Nevalaisen, 

2017, ss.  44-48) ja kiusaaminen perinteen vaalimisena: ”Me ihmiset olemme helpostikin tapo-

jemme vankeja. Kun on tottunut joka joulu syömään lounaaksi joulupuuroa, sitä tapaa on vaikea 

muuttaa. Miksi muuttaisi, kun se kuuluu asiaan? Sama logiikka toimii yhteisön kulttuuriin kuu-

luvassa kiusaamisessa. Perinne velvoittaa kiusaamaan” (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 69-70). 

Vastakohtana kiusaamiselle harkittuna toimintana nähdään kiusaajan impulsiivisuus (Aaltonen 

et al., 2003, s. 329). Kiusaajan käytös nähdään tällöin kontrolloimattomana ja hänet kuvataan 

esimerkiksi sanoilla ”ärtyvä luokan kunkku” (Aaltonen et al., 2003). Impulsiivisuus linkittyy 

käytöstyylin lisäksi lapsen taitoihin. Impulsiivisuus nähdään piirteenä, joka voi johtua puut-

teesta käytöksen säätelemisen taidoissa. 

4.2.3 Kiusaajan taidot 

Kiusaajalla nähdään suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa olevan puutteita taidoissaan, 

joskin myös joitakin taitoja nähdään kuuluvan kiusaajan profiiliin. Myös ristiriitaisuuksia löy-

tyy, kiusaajan sanotaan olevan esimerkiksi sosiaalisesti kömpelö häirikkö (Salmivalli, 2005, s. 

105) ja toisaalta suosittu ja sosiaalisesti lahjakas (Lämsä, 2009, s. 64; Salmivalli, 2005, s. 105). 

Toisaalta sosiaalisen lahjakkuuden sanotaan olevan ehkä vain kiusaajan oma tuntemus omista 

kyvyistään, ei välttämättä konkreettinen tosiasia (Mahkonen, 2017, s. 253) ja toisaalta kiusaajan 

sanotaan käyttävän sosiaalista lahjakkuuttaan taitavasti kiusaamiseen ja manipulointiin (Lämsä, 

2009, s. 64; Salmivalli, 2005, s. 105) ja se nähdään sosiaalisten taitojen opettamisessa lapsille 

jopa vaarana: 
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Ennen kuin aletaan opettaa kaikille mielestämme kielteisellä tavalla toimiville lapsille 

sosiaalisia taitoja, on hyvä miettiä, onko kysymys ylipäätään taitojen puutteesta ja jos on, 

minkä taitojen puutteesta. Sutton, Smith ja Swettenham (1999b) maalaavat kuvan, jossa 

esimerkiksi toisen näkökulman ymmärtämiseen hyvin kykeneville koulukiusaajille (jol-

laisia siis ainakin osa kiusaajista näyttää olevan) opetetaan lisää tällaisia taitoja ja näin 

tullaankin edistäneeksi heidän harjoittamaansa toisten manipulointia tai toisen ”heikon 

kohdan” huomaamista. (Salmivalli, 2005, s. 194) 

Taidotkin näyttävät siis verhoutuvan negatiivisuuden kaapuun, kun on kyse kiusaajasta. 

Kirjallisuuden mukaan kiusaajat voivat tulkita sosiaalisia tilanteita väärin ja muiden henkilöi-

den aikomuksia liioitellun vihamielisesti. Myös heidän toiminnan tavoitteensa saattavat kiusaa-

miskirjallisuuden mukaan olla väärät ja suuntautua oman valta-aseman vahvistamiseen ja tois-

ten alistamiseen (Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 101). Kiusaamisen taustalla voivat olla ymmär-

tämättömyys ja pelko erilaisuutta kohtaan (Lämsä, 2009, s. 60) tai sitten kiusaajalla ei ole yh-

teyttä omaan sisäiseen herkkyyteensä ja hän on kykenemätön muuttamaan toimintaansa tai 

käyttäytymään rakentavasti (Höistad, 2003, ss. 75-76) tai hänellä on vaikeuksia kontrolloida 

käytöstään (Aaltonen et al., 2003, s. 329). 

Kiusaamisen taustalla havaitaan kiusaamiskirjallisuudessa myös alhaista koulusaavutusta ja 

älykkyyttä (Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 96) ja puhutaan jopa tyhmästä reppanasta, jonka hen-

kinen kapasiteetti ei ole kovin suuri (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 55-57). Tyhmä reppana 

näyttäytyy surullisena hahmona, joka toimii kiusaamistilanteissa yleensä pääkiusaajan apurina 

ja käsikassarana hoitaen likaisen työn, fiksumpien nauraessa ja tyhmän reppanan joutuessa vai-

keuksiin (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 55-57) 

Taidollisiakin puutteita kiusaajasta luonteen vajavaisuuksien lisäksi näyttää suomenkielisen 

kiusaamiskirjallisuuden mukaan siis löytyvän. Nämä taitojen puutteet näyttävät kuitenkin ole-

van sellaisia, että niitä on vaikea kiusaajalle opettaa, jotta kiusaaja voisi parantaa taitotasoaan, 

vaan kiusaajan positio nähdään taitojenkin osalta hyvin pysyvänä. Toisaalta parempien sosiaa-

listen taitojen opettaminen kiusaajille nähdään jopa vaarallisena, koska kiusaaja voi käyttää 

uusia opittuja taitojaan paremmin kiusaamiseen.  
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4.2.4 Kiusaajan terveydelliset tunnusmerkit 

Kun kiusaamiskirjallisuudessa puhutaan kiusaajan tunnusmerkeistä, nousee usein esiin psyko-

logista termistöä koskien kiusaajien mielenterveyden tilaa. Kiusaajien kuvauksissa puhutaan 

muun muassa sielullisista vammoista (Höistad, 2003, s. 183), moniongelmaisista lapsista (Sal-

mivalli, 2016a, s. 40), epävakaudesta (Höistad, 2003, s. 64) ja niin edelleen. Lääketieteellisen 

diagnosoinnin tavoitteena näyttäisi olevan sekä kiusaajan tunnistaminen, että hänen käyttäyty-

misensä ymmärtäminen. 

Kiusaajalle löydetään monenlaisia määritelmiä, joilla hänen psykologista terveydentilaansa ku-

vataan. Empatiakyvyn puute nähdään osin kasvatuksen tuloksena (Aaltonen et al., 2003, s. 

330), osin osana psykiatrista diagnosointia, käytöshäiriöön kuuluvana oireena (Hamarus, 2012, 

s. 101; Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 110). Lindh ja Sinkkonen (2009) avaavat käytöshäiriön 

psykiatrista diagnosointia ja kertovat käytöshäiriön tunnusmerkeistä seuraavasti: 

Käyttäytymishäiriön voidaan olettaa olevan lapsella tai nuorella jos kolme seuraavaa 

piirrettä on esiintynyt puolen vuoden aikana: on varastanut useamman kerran joutumatta 

vastuuseen, on ollut luvatta yön poissa kotoa ainakin kaksi kertaa, valehtelee usein, leik-

kii tulella jatkuvasti, pinnaa koulusta, on murtautunut toisten omistamiin paikkoihin... 

(Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 110).  

Käytöshäiriötä kuvataan psykiatrisen diagnoosin lisäksi seurauksena kotien kasvatustyön puut-

teista (Saloviita, 2007, s. 36). Kiusaaminen liitetään myös antisosiaaliseen käytökseen (Lindh, 

& Sinkkonen, 2009, s. 103) ja antisosiaaliseen persoonallisuushäiriöön (Repo, 2015, s. 14).  

Kiusaaja kuvataan epätasapainoisena, epävakaana (Höistad, 2003, s. 64) ja tunnekylmänä (Par-

vela, & Sinkkonen, 2011, s. 149). Juusola (2015, s. 63) kertoo kiusaajan päässä olevan tun-

nemyllyn, jota lapsi ei osaa hallita tai hillitä ja Repo (2015, s. 19) kuvaa kiusaajan tunteidensa 

vangiksi, joka ei pysty säätelemään negatiivisia tunteitaan ja tunnekäyttäytymistään tahdonalai-

sesti. 

Myös riippuvuus tuodaan esille kiusaamisen mahdollisena selitysmallina. Kiusaajan voi olla 

riippuvainen kiusaamisesta ja kiusaajan vieroittamisen kiusaamisesta nähdään olevan saman-

kaltainen prosessi kuin vaikkapa alkoholinkäyttäjän vieroittaminen (Leipälä, 2017, s. 104). Toi-

saalta alkoholin- ja huumeidenkäyttö ja varsinkin niistä vieroittuminen nähdään olevan yhtey-

dessä aggressioon ja sen vuoksi kiusaamiseen. (Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 114) 
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Ääripäässä kiusaajaa kuvaillaan sairaalloisena narsistina, joka hurmaa opettajat ja saa hymy-

poika- tai hymytyttöpatsaat ja toimii silti koulun pahimpana kiusaajana (Leipälä, 2017, s. 104). 

Tai sitten hänet nähdään outona ja sairaana, jolla lääkitys on liian vähäistä ja jolta ei voi vaatia 

samanlaista asiallista käytöstä kuin terveeltä. (Kaski & Nevalainen, 2017, s. 107) 

Kiusaajan kuvauksissa nousee esille erilaisia psykiatrisia tautiluokituksia ja määritelmiä ja ne 

kietoutuvat lapsen ominaisuuksien kuvauksina ympäristön vaikutuksiin. Opettajan pitäisi siis 

jossain määrin olla tietoinen myös psykiatrisista häiriöistä ja osata kiinnittää huomiota niiden 

tunnusmerkkeihin pystyäkseen hoitamaan pedagogiset velvoitteensa: ”Huolimatta siitä, että lä-

hinnä lääketieteelliset havainnot eivät suoraan kuulu opettajan ja kasvattajan pedagogiikkaan, 

niiden ymmärtäminen yhdessä niiden monimutkaisten yhteisvaikutusten kanssa antaa pedago-

geille parempia mahdollisuuksia laatia aggressiivisille ja käytöshäiriöisille sopivaa pedagogiik-

kaa” (Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 114). 

4.2.5 Kiusaajan position muita piirteitä 

Kuten edellä on nähty, kiusaajan positio koostuu kiusaajalle tyypillisistä luonteenpiirteistä, tyy-

pillisistä käytösmalleista, taidoista ja terveydellisistä ominaisuuksista, jotka yhdessä muodos-

tavat tyypillisen kuvan kiusaajasta, ja jonka avulla kiusaamiskirjallisuus haluaa opastaa lukijaa 

tunnistamaan riskitekijöitä. Edellisten lisäksi kiusaajan positioon sisältyy kiusaajan fyysiset 

ominaisuudet, ympäristön vaikutus, jota jo aggression ja empatiakyvyn kehittymisen yhtey-

dessä on kuvattu sekä kiusaajalle tyypillisesti muodostuvat tulevaisuuden näkymät. 

Olweus näki lasten ulkoisten ominaisuuksien liittyvän jossain määrin kiusaamistilanteisiin. 

Kiusaajan ainoana muista poikkeavana piirteenä nähdään keskimääräistä suurempi fyysinen 

vahvuus (Olweus, 1992, s. 35) ja myös Lindh ja Sinkkonen yhdistävät kiusaajaan luonteen-

omaiseen tyyppiin fyysisen vahvuuden yhdistettynä aggressiiviseen reagointimalliin (Lindh, & 

Sinkkonen, 2009, s. 103). Myös Lämsä mainitsee tyttöjen keskinäisen kiusaamisen liittyvän 

usein jollakin tavalla ulkonäköön, mutta yksityiskohtia ei kuvata sen tarkemmin (Lämsä, 2009, 

s. 63). 

Kiusaajan position muodostumiseen kasvuympäristöllä näyttää kirjallisuuden mukaan olevan 

suuri merkitys. Kasvuympäristön väkivaltaisuus ja varsinkin kotona tapahtuvan väkivallan näh-

dään olevan suurena syynä lapsen aggression kehittymiselle ja kiusaajaposition muodostumi-

selle (esim. Salmivalli, 2016a, s. 39; Höistad, 2003, s. 73; Juusola, 2015, s.  13). Äidin liiallinen 
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huolehtiminen (esim. Aaltonen et al., 2003, s. 321) nähdään lähinnä kiusatun taustatekijänä, 

mutta nouseepa se esiin myös kiusaajan taustalta (Leipälä, 2017, s. 103). Yleensä kiusaajan 

koti-ilmapiirin nähdään kuitenkin olevan kylmä, tuomitseva ja välinpitämätön (esim. Höistad, 

2003, s. 147; Saloviita, 2007, s. 36). Vanhemmat eivät ehkä osaa toimia myönteisinä malleina 

(Saloviita, 2007, s. 131) ja lapsen perustarpeiden täyttymättömyys nähdään kiusaajan taustate-

kijänä (Lindh, & Sinkkonen, 2009, ss. 16-17). 

Vanhempien sosioekonominen asema nousee myös esille kiusaajan ympäristöä tarkastellessa. 

Vanhempien päihteidenkäyttö, keskinäinen riitely, avioero, yksinhuoltajuus, isättömyys, per-

hemuoto, vanhempien työttömyys, mielenterveysongelmat ja perheen taloudellinen tilanne vai-

kuttaa kiusaajan position muodostumiseen kiusaamiskirjallisuuden mukaan (esim. Lindh, & 

Sinkkonen, 2009, s. 104). Tosin ristiriitaisuuksia löytyy esimerkiksi perheen taloudellista tilan-

netta tarkastellessa. Toisaalta perheen köyhyys ennustaa väkivallan kasautumista (Ellonen et 

al., 2008, s. 151), toisaalta puhutaan paikkakunnan napamiesten lapsista, jotka kiusaavat muita 

(Parvela, & Sinkkonen, 2011, s. 149). Todetaan myös, että sosioekonomisella taustalla ei ole 

merkitystä kiusaajaksi kehittymiseen (Aaltonen et al., 2003, s. 330). Sosioekonomisen taustan 

vaikutus näyttää siis olevan hyvin ristiriitainen, mutta silti on nähty tarpeelliseksi nostaa se 

esille kiusaajan position tarkastelussa. 

Vanhempien kasvatusmetodit nousevat kirjallisuudessa useasti kiusaamisen riskitekijöiksi, kun 

tarkastellaan kiusaajaposition muodostumista. Toisaalta liiallinen kurinpito näyttää olevan kiu-

saajan taustatekijöissä mukana (Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 96), mutta toisaalta liiallisen sal-

livuuden nähdään olevan riski lapsen kehitykselle (Lindh, & Sinkkonen, 2009, ss. 94-95). Lei-

pälä puhuu pienistä keisareista ja keisarinnoista, joille ei koskaan sanota ei (Leipälä, 2017, s. 

118) ja Saloviita toteaa kaikenkattavasti, että ”käyttäytymisongelmaisten oppilaiden kotien kas-

vatusperiaatteet eivät aina ole parhaasta päästä” (Saloviita, 2007, s. 117). 

Vanhempien nähdään myös olevan haluttomia tai kykenemättömiä hakemaan apua ongel-

miinsa. Kiusaajan vanhemmat voivat kieltää koko kiusaamisen tapahtuneen, vierittää syyn kiu-

satun niskoille (Hamarus, 2012, ss. 65, 66), tai voivat olla haluttomia antamaan koululle tarvit-

tavia tietoja esimerkiksi kotona olevien henkisten ongelmien tai väkivallan takia (Poutala, 2010, 

s. 176).  Salmivallin mukaan ”Valitettava tosiasia on, etteivät kaikki perheet hae apua lapsen 

vaikeuksiin samalla todennäköisyydellä. Usein kaikkein eniten tukea tarvitsevien lasten ja 

nuorten vanhemmat ovat kaikkein haluttomimpia hakemaan ulkopuolista apua vaikkapa perhe-

neuvolasta” (Salmivalli, 2016b, s. 89). 
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Vanhempien vaikutus kiusaajan position kehittymisessä nousee esille myös perimän kautta 

(Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 111) maahanmuuttajataustana (Räsänen, & Kivirauma, 2011, s. 

73) ja pelaamisen kontrolloijina ja mediakasvattajina (Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 89). Van-

hempien lisäksi ympäristöstä nostetaan esiin kiusaamista lisäävinä tekijöinä muun muassa 

huono kaveripiiri (Juusola, 2015, s. 13) ja some-kulttuuri (Kaski & Nevalainen, 2017, s. 13). 

Kiusaajan tulevaisuudenkuvasta muodostuu kirjallisuuden perusteella melko synkkä. Kiusaa-

jalla on suuri riski syrjäytyä ja päätyä tekemään rikoksia ja lopulta vankilaan (esim. Repo, 2015, 

s. 14; Saarikoski, 2006, s. 109). Kaski & Nevalainen maalailevat kiusaajan tulevaisuutta seu-

raavasti: ”Joskus voi käydä niin, että kiusaaja löytää seuraajansa lähiön kantabaaristaan. Siellä 

jaksetaan kuunnella hänen loanheittoaan” (Kaski & Nevalainen, 2017, s. 42) ja toisaalla erään 

heidän kiusaamisluokituksensa hahmon eli uraohjuksen tulevaisuus kuvataan seuraavasti: 

Pahimmillaan uraohjus on silloin, kun hänen urakehityksensä on nopeaa. Silloin hänellä 

saattaa nousta niin sanotusti kusi päähän, jolloin hän alkaa simputtaa kaikkia ihmisiä 

ympärillään. Näissä tilanteissa hän on täydellisen sietämätön ja vastenmielinen tyyppi... 

Uraohjus kiusaa vain silloin kun hän on nousukiidossa. Kun hän on päässyt asemaansa, 

hän rauhoittuu eikä kiusaa muita. Joskus tosin uraohjuskiusaaja kiusaa koko ajan, areena 

vain muuttuu. Kun työssä on saanut aseman, joka tyydyttää, hän voi kiusata harrastuk-

sessa. (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 49-52) 

Kiusaajan profiili rakennetaan hyvin tarkasti miltei syntymästä kuolemaan. Riskitekijöitä pyri-

tään etsimään, jotta kiusaaja voitaisiin havaita jo ennen kiusaamistilannetta ja kiusaaminen en-

naltaehkäistä. Kiusaajan profiili näyttää kuitenkin olevan myös hyvin ristiriitainen. Moni piirre 

sekä ennustaa, että ei ennusta kiusaajan position muodostumista. Kiusaaminen sidotaan moni-

naisiin seikkoihin vanhempien yksinhuoltajuudesta lapsen fyysiseen vahvuuteen ja riippuen 

siitä, mitä kirjallisuutta lukee, kuva kiusaajan profiilista muuttuu. 

4.3 Psykologisessa kiusaamiskirjallisuudessa muodostuva kuva kiusatusta voimatto-

mana uhrina 

Kiusatun positio suomenkielisessä psykologisen kiusaamismallin mukaisessa kirjassa näyttää 

muodostuvan samanlaisista osatekijöistä kuin kiusaajan positio. Kirjallisuudessa sanotaan, että 

kiusaaminen ei missään tapauksessa ole kiusatun oma vika (esim. Saarikoski, 2006, ss. 62-63) 
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ja esimerkiksi Salmivalli sanoo seuraavasti: ”Kuten jo tämän kirjan alussa totesin, kiusaami-

sessa ei yleensä ole kysymys konfliktista vaan systemaattisesta vallan väärinkäytöstä, heikom-

man alistamisesta. Sovittelun ideologiaan ei kuulu kummankaan osapuolen puolelle asettumi-

nen, kun taas kiusaamista selvitettäessä on usein syytä asettua selvästi kiusatun puolelle” (Sal-

mivalli, 2016a, s. 88). 

Voisi ajatella, että kiusaamiskirjallisuus asettuisi kiusatun puolelle ja kuva kiusatusta muodos-

tuisi positiivisemmaksi kuin kiusaajan kuva. Kiusatulle saadaankin rakennettua melko tarkka 

profiili käsittäen muun muassa kiusatulle tyypillisiä luonteenpiirteitä, käyttäytymismalleja, tai-

toja ja terveydellisiä piirteitä. Mutta kiusatun profiilikaan ei näytä muodostuvan kovin positii-

viseksi, vaan lukijalle piirtyy kuva voimattomasta uhrista, joka ei itse pysty itseään auttamaan, 

eikä toimimaan aktiivisena toimijana. 

4.3.1 Kiusatun luonteenpiirteet  

Kuten kiusaajalla, myös kiusatun profiilissa aggressiivisuus nousee monessa kohti esiin. Mutta 

toisin kuin kiusaajalla, jonka profiili on melkein yksinomaan aggressiivinen, kiusatun kohdalla 

kuva on ristiriitainen. Toisaalta kiusattu kuvataan passiivisena uhrina (Aaltonen et al., 2003, s. 

328; Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 100; Salmivalli, 2016a, s. 27), joka ei yleensä ole aggressii-

vinen, vaan vetäytyvä ja arka, toisaalta puhutaan provosoivasta tai provokatiivisesta uhrista 

(esim. Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 100; Hamarus, 2012, s. 46; Salmivalli, 2016a, s. 38), joka 

voi käyttäytyä aggressiivisesti ja provosoida muita kiusaamaan. Provosoiva uhri näyttää sisäl-

tävän ne piirteet, jotka eivät mahdu perinteisen uhrin positioon. Vaikka uhrin profiili sisältää 

sekä aggressiota että ei-aggressiota, sitä ei nähdä muuttuvana niin, että lapsen positio voisi olla 

elävä ja muuttuva, vaan on rakennettu kaksi toisistaan poikkeavaa profiili uhri ja provosoiva 

uhri. Salmivalli sanookin; ”On pelkkä myytti, että ”kiusatuista tulee itsestään kiusaajia” (Sal-

mivalli, 2016a, s. 27) ja kuvaa provosoivan uhrin seuraavasti: 

Pieni vähemmistö kiusatuista on niin sanottuja provosoivia uhreja tai kiusaaja-uhreja. 

Nämä lapset ovat itsekin aggressiivisia, ja he saattavat tahallaan härnätä ja ärsyttää toisia 

tai kiusata itse pienempiään. Nämä lapset ovat varsin ongelmallinen ryhmä. Heillä on 

usein monenlaisia oireita ja psykososiaalisia ongelmia, vaikea perhetausta ja niin edel-

leen. Heidän kohdallaan myös kiusaamiseen puuttuminen on erityisen hankalaa, koska 



51 

 

kiusaaminen saatetaan tavallistakin useammin kokea oikeutetuksi. Kiusaajauhrit tai pro-

vosoivat uhrit ovat kuitenkin suhteellisen pieni ryhmä. Paljon tavallisemmin kiusatut 

ovat epäaggressiivisia, ujoja ja epävarmoja lapsia. (Salmivalli, 2016a, s. 38) 

Lapsen arkuus, ujous ja epävarmuus kuvataan sellaisina luonteenpiirteinä, jotka toisaalta estä-

vät lasta ”ottamasta luonnostaan omaa paikkaansa joukossa” (Höistad, 2003, s. 14) ja toisaalta 

lisäävät lapsen riskiä joutua kiusatuksi, lapsen näyttäessä haavoittuvuutensa (Salmivalli, 2016a, 

s. 95) ja ehkä itkemällä ja vetäytymällä tilanteesta pois (Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 96; Juu-

sola, 2015, s. 12). Myös lapsen huono itsetunto nähdään kirjallisuudessa lisäävän riskiä joutua 

kiusatuksi (Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 96; Salmivalli, 2016a, s. 38). Tosin esiin nostetaan 

myös kysymys siitä, onko huono itsetunto alun perin ollut syy kiusaamiselle, vai onko se syn-

tynyt kiusaamisen seurauksena (Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 96; Salmivalli, 2016a, ss. 27-

28). Yhtä kaikki huono itsetunto näyttää Salmivallin mukaan arkuuden ja epävarmuuden kanssa 

”houkuttelevan kiusaajia” (Salmivalli, 2016a, s. 28), joten se vaikuttaa olevan lapsen luonteen-

piirteenä jo ennen kiusaamistilannetta. 

Kaski ja Nevalainen nostavat esiin termin herkkänahkainen kiusatun ominaisuutena: 

Jotkut ihmiset taas ovat niin herkkiä, että he kokevat kaikki hivenenkin poikkipuoliset 

sanat ja teot kiusaamisena. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun työyhteisön johdon, henki-

löstöosaston, työsuojelun ja työterveyshuollon aikaa ja energiaa menee selvittäessä täl-

laisen herkkänahkaisen niin kutsuttuja kiusaamistapauksia. Koskaan niissä ei ole perää, 

mutta herkälle ne tuntuvat epäasiallisilta. (Kaski & Nevalainen, 2017, s. 15) 

Eli herkkyys myös siltä kannalta, että loukkaantuu liian herkästi ja kantelee sellaisia asioita, 

jotka eivät ehkä olekaan kiusaamista, näyttäytyy negatiivisena piirteenä ja löytyy myös Juuso-

lalta kiusaamista lisäävien piirteiden listauksesta sanoilla: ”Loukkaantuminen ja kantelu har-

mittomastakin kiusoittelusta” (Juusola, 2015, s. 52). Toisaalta herkkänahkaisuutta selitetään 

sillä, että kiusattu on ”outo”: ”Todella monimutkaisessa tilanteessa kiusattu itse on outo tai 

ainakin kokee olevansa sellainen. Niinpä hän ei voi olla varma siitä, kokeeko hän kiusaamisti-

lanteen totuudenmukaisesti vai onko kaikki vain hänen oman mielensä vinoutunutta tulkintaa” 

(Kaski & Nevalainen, 2017, s. 107). 

Hiljainen, ujo, arka tai vetäytyvä lapsi näyttää siis kuuluvan luonteenpiirteiltään ryhmään, joka 

joutuu helpommin kiusatuksi kuin ”sellainen vilkas lapsi, joka luonnostaan ottaa oman paik-

kansa joukossa” (Höistad, 2003, s. 14).  
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4.3.2 Kiusatun käytös 

Sillä miten lapsi käyttäytyy ennen kiusaamista ja kiusaamisen aikana näyttää kirjallisuuden pe-

rusteella olevan merkitystä siihen, minkälainen riski hänellä on joutua kiusatuksi. Lapsi voi 

provosoida kiusaamista omalla käytöksellään ennen kiusaamistapahtumaa, tai hän voi reagoida 

kiusaamiseen väärin ja näin lisätä kiusaamista.  

Ennen kiusaamistilannetta kiusattu voi provosoida kiusaamistilanteen alkamaan esimerkiksi ta-

hallaan härnäämällä muita ja kiusaamalla pienempiään (Salmivalli, 2016, s. 38) tai kuten Kaski 

ja Nevalainen kirjoittavat: 

Joskus kiusattu joutuu kiusatuksi vain siksi, että hänestä ei pidetä. Kiusattu voi olla eri-

lainen kuin muut ihmiset tavalla, joka ei herätä muissa sympatiaa. Hän voi olla esimer-

kiksi hitusen liian tyrkky, mielistelijä tai ylimielinen. Periaatteessa ihan ok ihmisenä, 

mutta hänen käytöksessään on jotain sellaista, mikä alkaa ärsyttää muita. (Kaski & Ne-

valainen, 2017, s. 110) 

Juusola listaa kiusaamista lisäävinä käyttäytymismalleina muun muassa valehtelun ja leuhki-

misen; kaikkitietävän esittämisen; inisevän ja valittavan puhetavan; alistumisen toisten tahtoon 

ja käskyihin; oman puhtauden laiminlyömisen, likaiset vaatteet, hampaat, kädet ja kasvot; her-

kän hermostumisen ja loukkaantumisen ja kantelun harmittomastakin kiusoittelusta (Juusola, 

2015, s. 52). 

Kiusaamistilanteen jo tapahtuessa tai tapahduttua kiusaaja voi väärällä toiminnallaan provo-

soida kiusaamisen jatkumaan tai tapahtumaan uudelleen. Tällaiseksi toiminnaksi kuvataan jo 

edellisessä luvussa käsiteltyä herkkyyttä. Itkeminen tai herkkyyden näyttäminen kiusaamisti-

lanteessa lisäävät kirjallisuuden mukaan kiusaamista (esim. Ekebom, Helin, & Tulusto, 2013, 

ss. 103-104; Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 96). Välinpitämättömän suhtautumisen kerrotaan 

lopettavan kiusaamisen helpommin (Ekebom et al., 2013, ss. 103-104; Repo, 2015, s. 42; Sal-

mivalli, 2016a, s. 95), mutta toisaalta lapsen ”jämptiys” (Juusola, 2015, s. 53) ja se, että ei alistu 

kiusattavaksi kerrotaan olevan toimivia käyttäytymisen tapoja: 

”Älä katso alas!” neuvon heitä. ”Seiso tukevasti kahdella jalalla, hengitä syvään, selkä 

suorassa, katso hellittämättä silmiin ja sano reippaasti ja rohkeasti, mitä kiusaaja ei si-

nulle saa tehdä. Jos hän nauraa sinulle, se johtuu siitä, että hän on epävarma eikä tiedä, 

miten selviäisi tilanteesta. Nauru on hänen puolustuksensa. ”Hänelle tekee tiukkaa se, 

että panet vastaan, joten anna hänen viipyä siinä tilanteessa. Seiso paikallasi ja katso 
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häntä silmiin. Älä keskustele äläkä antaudu väittelemään. Voit toistaa sen mitä sanoit, 

jos se tuntuu tarpeelliselta. Lähde sitten menemään. Kenelläkään ei ole oikeutta tehdä 

sinulle pahaa. Älä koskaan alennu sellaiseen!” (Höistad, 2003, s. 56) 

Liiallinen puolustautuminenkin nähdään heikkona reagointistrategiana (esim. Repo, 2015, s. 

42), joka voi aiheuttaa pahenevaa kiusaamista, toisaalta ”ponneton vastahyökkäys” (Ekebom et 

al., 2013, ss. 103-104) on myös huono reagointimalli. Lapsi ei saa olla liian helposti kiusattava 

(Juusola, 2015, s. 13) eikä puolustautua tavalla, joka loukkaa muita, jolloin kiusattu jätetään 

kiusaajan ja hänen lakeijoidensa uhriksi (Kaski & Nevalainen, 2017, s. 111). 

Kaiken kaikkiaan kuva kiusatun käyttäytymisestä on hajanainen. Kirjallisuuden perusteella vai-

kuttaa siltä, että strategiat ovat toimivia ja toimimattomia yhtä lailla, punaista lankaa toimivista 

käyttäytymismalleista on vaikea löytää. Kiusaajan käytöksen kuvaukseen verrattuna patolo-

gista käyttäytymismallia löytyy kuitenkin ehkä vähemmän. Arkuus ja vetäytyvyys sitoutuvat 

enemmän lapsen persoonaan, mutta muuten kiusatun käyttäytymisessä näyttäytyy enemmän 

muutoksen mahdollisuus kuin kiusaajan käytöksessä. Toisaalta Salmivallin mukaan kiusattua 

tai hänen käytöstään ei välttämättä tarvitse lähteä muuttamaan: ”Tämä on tärkeä viesti kasvat-

tajille: meidän ei välttämättä tarvitse muuttaa kiusattuja toisenlaiseksi ja tehdä heistä vähemmän 

haavoittuvaisia (varsinkaan silloin kun heidän käyttäytymisentä ei ole muita vahingoittavaa, 

häiritsevää tai yhteisesti sovittujen sääntöjen vastaista)” (Salmivalli, 2016a, s. 41). 

4.3.3 Kiusatun taidot 

Kiusatun taidollista profiilia kuvataan suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa vähemmän 

kuin kiusaajan kohdalla. Sosiaalisia taitoja tai niiden puutteita profiilissa näyttää olevan jonkin 

verran, mutta fyysisten taitojen kuvailua löytyy vähän. Taitoja kuvataan negatiivisena oppimi-

sena ja kiusaamisen seurauksena, kun kiusattu on oppinut olemaan uhri, oppinut alistumaan, 

oppinut olemaan arvoton eikä sen vuoksi pääse pois osastaan (Hamarus et al. 2015, s. 50).  

Olweus kuvailee tyypillistä uhria fyysisiltä taidoiltaan heikoksi ja vaikka urheilussa menesty-

misen mahdollisuus vaikuttaa uhrin kohdalla huonolta, kannattaisi uhria silti Olweuksen mu-

kaan kannustaa esimerkiksi voimaharjoitteluun, jolloin he eivät lähettäisi ympäristöönsä vää-

ränlaisia signaaleja ja sillä voisi olla toverisuhteita parantava vaikutus (Olweus, 1992, ss. 92-

93.) Olweus siis näkee kiusatun tyypillisesti lapsena, jolla on heikot fyysiset taidot ja myös 

rajalliset mahdollisuudet kehittää niitä, vaikka se voisi olla ulospääsykeino kiusatun osasta. 
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Suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa kiusatun fyysisiin ominaisuuksiin ei niinkään kiin-

nitetä huomiota, mutta jotain kuitenkin sanotaan kiusatun pojan fyysisistä taidoista: ”Kiusattu 

poika on lisäksi kykenemätön tai harjaantumaton käyttämään voimiaan” (Aaltonen et al., 2003, 

s. 328). 

Vaikka taitojen merkitys kiusatun profiilille näyttää olevan suomenkielisessä kirjallisuudessa 

melko vähäinen, jämäkkyystaitojen opettamisesta kiusatulle lapselle puhutaan kuitenkin use-

assa lähteessä (Hamarus, 2012, s. 18; Juusola, 2015; Salmivalli, 2016a, s. 95). Jämäkkyys näh-

dään siis taitona, jonka omaaminen ennaltaehkäisee kiusaamista ja jonka puute altistaa kiusaa-

miselle ja jota voidaan myös oppia ja opettaa. 

4.3.4 Kiusatun terveydellinen profiili 

Kiusatun terveydellistä profiilia hallitsee masentuneisuus ja ahdistuneisuus. Nämä psykiatriset 

oireet nähdään sekä kiusaamisen syynä, että seurauksena ja kirjallisuudessa pohditaankin 

kumpi tulkinta olisi oikeampi (esim. Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 96; Salmivalli, 2016a, ss. 

27-28). Esimerkiksi Lämsä päätyy seuraavaan lopputulokseen: ”Kiusatuksi tulemisella on yh-

teys nuorten psyykkiseen oireiluun ja erilaisuuden kokemuksiin. Toisaalta kiusaamisen koh-

teiksi joutuvat muita herkemmin nuoret, jotka kokevat itsensä erilaisiksi ja joilla on psyykkisiä 

vaikeuksia” (Lämsä, 2009, s. 100). 

Lindh ja Sinkkonen (2009) liittävät ahdistuksen kiusatun käytökseen ja kirjoittavat ahdistuneen 

kiusatun reagointitapojen, esimerkiksi itkemisen ja vetäytymisen, palkitsevan kiusaajaa ja li-

säävän kiusatuksi tulemista (Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 96). Salmivalli (2016b) puhuu sosi-

aalisesta ahdistuneisuudesta lapsen yksilöllisenä ominaisuutena, joka todennäköisesti johtaa 

kiusaamiseen sellaisissa luokissa, joissa kiusaajan lisäksi muutkin oppilaat ovat kiusaa-

mismyönteisiä ja vahvistavat kiusaamiskäytöstä esimerkiksi nauramalla (Salmivalli, 2016b, s. 

85). 

Masentuneisuutta kuvataan lapsen olemuksen apaattisuutena ja surullisuutena. Tällainen lapsi 

on vetämätön, saamaton ja keskittymiskyvytön, tulee helposti kiusatuksi eikä ole opettajankaan 

suosiossa (Aaltonen et al., 2003, s. 328). Masentuneet ja ahdistuneet oppilaat ovat siis vaara-

vyöhykkeessä kiusaamisen suhteen ja heistä puhutaan passiivisina kiusattuina heidän reagoin-

titapansa kiusaamiseen ollessa passiivinen ja alistuva (esim. Aaltonen et al., 2003, s. 328; Juu-

sola, 2015, s. 12; Hamarus et al., 2015, s. 50). 
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Passiivisen uhrin vastakohtana nähdään provokatiivinen kiusattu (Lindh, & Sinkkonen, 2009, 

s. 100), provosoiva uhri tai kiusaaja-uhri (esim. Salmivalli, 2016a, s. 38). Provosoivan uhrin 

terveydellinen profiili on moniongelmainen. Hänellä kuvataan olevan psykososiaalisia ongel-

mia (Salmivalli, 2016a, s. 38), keskittymisvaikeuksia ja hyper- tai yliaktiivisuutta (Aaltonen et 

al., 2003, s. 329; Lindh, & Sinkkonen, 2009, s. 100). 

Kiusatun kohdalla nostetaan myös esiin se, että hän tarvitsee apua kiusaamistilanteesta selvi-

täkseen. Kiusaajan kohdalla avuntarpeesta ei välttämättä puhuta: 

Kiusaamisesta jää jälki mieleemme. Vaikka kiusaaminen olisi loppunut, kiusatulle ja 

kiusaajalle jää jälki tapahtuneesta. Kiusatun olisikin saatava mahdollisuus käsitellä ko-

kemaansa kouluterveydenhoitajan, -kuraattorin tai –psykologin kanssa. Jälkihoitoon oh-

jaaminen ehkäisee sitä, että kiusaamisen kokemukset voivat pulpahtaa pintaan myöhem-

min ja aiheuttaa ahdistuneisuutta ja masennusta, jonka syytä nuori ei oikein itsekään 

tiedä. (Hamarus, 2012, s. 57) 

Kiusatun terveydellinen profiili muodostuu siis pääosin ahdistuksesta ja masennuksesta, jotka 

ovat ehkä olleet olemassa jo ennen kiusaamistilanteita, mutta joita kiusaaminen on mahdolli-

sesti entisestään vahvistanut. 

4.3.5 Kiusatun position muita piirteitä 

Kiusatun olemusta kuvattaessa mainitaan kirjallisuudessa usein, että mitään tiettyä piirrettä ei 

voi suoraan leimata kiusaamista aiheuttavaksi, vaan kiusatun erilaisuus voidaan rakentaa mel-

kein mistä vain (esim. Hamarus, 2012, s. 44). Kuitenkin kiusatun ulkoisesta olemuksesta on 

kirjallisuuden mukaan löydetty piirteitä, joiden kerrotaan lisäävän kiusatuksi joutumisen riskiä. 

Tällaisia ovat muun muassa lihavuus, laihuus tai muuten poikkeava ruumiinrakenne tai ulko-

näkö (Salmivalli, 2016a, s. 38). Tyypillinen piirre uhrin ulkoisessa olemuksessa on myös fyy-

sinen heikkous tai kykenemättömyys käyttää omia voimiaan koskien varsinkin poikauhria (Aal-

tonen et al., 2003, s. 328). Tyttöjen osalta taas sanotaan kiusaamisen usein liittyvän jollakin 

tavalla ulkonäköön tai vaikkapa vaatteisiin (Lämsä, 2009, s. 63). 

Ympäristön vaikutus kiusatun profiiliin ei näy kaveripiirin vaikutuksena kuten kiusaajalla vaan 

se näyttäytyy suomenkielisessä kirjallisuudessa samoin kuin Olweuksellakin (Olweus, 1992, s. 

93) äidin liiallisena huolenpitona varsinkin poikalapsestaan. Aaltonen toteaa: ”Joissakin tutki-

muksissa on todettu, että koulukiusattujen poikien suhteet vanhempiinsa, erityisesti äitiin, ovat 
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hyvin läheiset. Voi olla, että äidit joskus huolehtivat jopa liikaa pojistaan. Ylihuolehtiminen voi 

olla sekä kiusaamisen syy että sen seurausta” (Aaltonen et al., 2003, s. 321). 

”Ylihuolehtiminen” näkyy myös perheiden liiallisena uhriutumisena (Höistad, 2003, s. 40). 

Vanhemmat voivat Höistadin mukaan reagoida liian herkästi ja laskea kiusaamiseksi myös sel-

laisia tapahtumia, jotka eivät ole kiusaamista, esimerkiksi töykeän käytöksen (Höistad, 2003, s. 

40). Toisaalta vanhemmat voivat liian helposti reagoidessaan karkottaa lapselta kaverit: 

On tärkeää huomauttaa myös, että vanhempien toimet ovat johtaneet tai voivat johtaa 

siihen, että koulun oppilaat eivät uskalla lähestyä kyseistä lasta, koska he pelkäävät jou-

tuvansa kiusaamisesta syytetyiksi. Voi käydä niinkin, että koulun oppilaiden vanhemmat 

hermostuvat tilanteeseen eivätkä hyväksy kiusatuksi väitetyn lapsen vanhempien teke-

misiä. Tämä vaikuttaa myös heidän lastensa asenteisiin ja voi johtaa siihen, että kyseinen 

lapsi joutuu kiusatuksi tai että hänestä ei ainakaan erityisemmin pidetä. (Höistad, 2003, 

s. 42) 

Suomenkielisen kiusaamiskirjallisuuden mukaan näyttää siis siltä, että kiusaajan vanhemmat 

reagoivat kiusaavan lapsen toimintaan liian sallivasti ”alireagoiden” (esim. Hamarus, 2012, ss.  

65, 66) ja toisaalta kiusatun vanhemmat ylireagoiden (Höistad, 2003, s. 42).  

Kiusatun tulevaisuus näyttää olevan masennuksen leimaama (esim. Hamarus, 2012, s. 57; 

Repo, 2015, s. 14; Saarikoski, 2012, s. 193), mutta kiusaamiskirjallisuudesta löytyy myös muu-

ten kuin terveydelliseltä profiililta erittäin yksityiskohtaisia kuvauksia kiusatun mahdollisesta 

tulevaisuudesta. Näitä lukiessa lukijalle herää kysymys, onko tarkoituksena ollut kirjoittaa huu-

moria vai miten tekstin olemassaoloa on perusteltu. MacLure (2003) kirjoittaa kirjassaan Dis-

course in educational and social research diskurssista jota käytiin Britanniassa oikeakielisyy-

den asemasta kouluopetuksessa. Toimittajat kirjoittivat siellä lehdistössä pilkkaavasti murteista 

toiseuttaen näin murteella puhuvat henkilöt ”kielivirtuooseista” toimittajista itsestään ja sano-

malehtien lukijoista (MacLure, 2003, s. 27). Esimerkiksi Kasken ja Nevalaisen (2017) kuvauk-

set kiusatun tulevaisuudesta herättävät kysymyksiä siitä, mitä näillä teksteillä on haettu: 

Joskus kiusaaminen voi saada aikaan sen, että ihminen pelaa ainoastaan varman päälle 

... Hän menee kouluun, johon pääsee varmasti. Hän hakee työpaikkoja, jotka ovat alle 

hänen koulutus- ja osaamistasonsa. Siellä hän tekee tehtäviä, jotka ovat rutiinia rutiinin 

perään. Puolisoksi hän valitsee ihmisen, josta ei tarvitse olla huolissaan. Vaikka tarjolla 

olisi ollut viehättävämpi, haastavampi ja itselle sopivampi, hän ei uskalla ottaa riskiä ... 
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Hän on se, joka sisustaa kuten valtaenemmistö. Joskus hän voi mennä ulkomaille, jos 

hänellä on varaa. Silloinkin hän menee aina samalle seudulle, mielellään alueille, joissa 

pärjää suomella, esimerkiksi Rhodokselle, jossa voi tilata ravintolassa suomeksi ja joka 

on tuttu ja turvallinen paikka. Hän äänestää aina samalla tavalla ja samaa tyyppiä. Hän 

pukeutuu aina samalla tavalla. Harmaa on hänen lempivärinsä, riittävän varma valinta 

eikä erottaudu liikaa. Varman päälle pelaaja on myös useimmiten samaa mieltä kuin val-

taenemmistö. ”Ei kannata erottautua, tehdään niin kuin muutkin” on hänen mielilau-

seensa ... Jos hän käy ravintolassa, hän ottaa aina saman annoksen: ”Miksi riskeerata? 

Parempi valita tuttu ja turvallinen annos. Tietää ainakin mitä saa.” Eikä tällainen ajattelu 

koske vain ruokaa, vaan aivan kaikkea hänen elämässään... Varman päälle pelaaja on 

kiusaamisen seurauksena usein katkera vanhus. (Kaski & Nevalainen, 2017, s. 25) 

Kiusaaminen voi johtaa myös siihen, että ihminen hakee jatkuvaa hyväksyntää muilta ... 

Hän ajattelee saavansa muiden toveruuden sillä, että makaa jokaisen työtoverinsa kanssa 

tai on pikkujouluissa suurimpien juorujen kohde ... Häntä on helppo käyttää hyväksi. 

Hän elää noidankehässä, joka saa hänet toimimaan päättömästi ... Aikoinaan kiusatuksi 

joutunut puoliso käyttäytyy huonosti, puhuu rumia, flirttailee kaikissa mahdollisissa ti-

lanteissa muiden ihmisten kanssa, pilkkaa puolisoaan, myöhästyy tapaamisista tai ei tule 

niihin ollenkaan (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 27-28). 

Onko haluttu varoittaa lukijaa siitä, että kiusatuksi ei kannata joutua, kiusaajaa siitä mitä hän 

mahdollisesti aiheuttaa uhrilleen vai koulua seurauksista, jos kiusaamista ei hoideta tarpeeksi 

jämäkästi tai hoidetaan väärin ”jeesustelemalla, kaivelemalla lasten taustoja ja ymmärtämällä” 

(Kaski & Nevalainen, 2017, s. 118)? 

Lukija jää pohtimaan minkä vuoksi psykologian tohtori, työ- ja organisaatiopsykologi Satu 

Kaski ja psykologi, psykoterapeutti ja Helsingin kaupungin oppilashuollon päällikkö Vesa Ne-

valainen (Kaski & Nevalainen, 2017), jotka selvästi titteleidensä vuoksi asettuvat asiantuntija-

positioon(Koskela, & Lanas, 2016, s. 3), ovat nähneet tarpeelliseksi kirjoittaa edellä olevat ku-

vaukset kiusatusta tai aiemmassa luvussa (4.2.1 ja 4.2.2) olevat kuvaukset esimerkiksi uraoh-

jus-kiusaajasta (Kaski & Nevalainen, 2017, ss. 49-52) tai natsipersoonakiusaajasta (Kaski & 

Nevalainen, 2017, ss. 60-65). Nevalainen on itse joutunut kiusatuksi koulussa, tämä ilmenee 

hänen kirjoittamastaan blogista, johon Kasken ja Nevalaisen kirjassa viitataan (Kaski & Neva-

lainen, 2017, ss. 44-48) ja tämä varmasti antaa näkemyksen kiusaamistilanteisiin niiden sisältä 

päin ja luo kuvan asiantuntijuudesta ja autenttisuudesta siltä kannalta (MacLure, 2003, s. 28). 
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Søndergaard (2017) pohtii artikkelissaan huumorin merkitystä kiusaamisen käsittelyssä ja voi-

han olla, että tässä on huumorilla pyritty keventämään vakavaa aihetta, lieventämään kiusaami-

sen vaikutuksia ja luomaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Joka tapauksessa lukija jää pohti-

maan kyseisten tekstien tarkoituksellisuutta ja vaikutusta kiusaamistilanteisiin joutuville toimi-

joille.  

Kaiken kaikkiaan kiusatun profiili näyttää muodostuvan suomenkielisessä kiusaamiskirjalli-

suudessa hyvin synkäksi. Masennuksen leimaama tulevaisuus näyttää tasapaksulta ja värittö-

mältä, kiusattu oppii elämään alistettuna ja ”lopettaa yrittämisen, koska ei usko siitä olevan 

hyötyä” (Hamarus et al., 2015, s. 50). Useassa kirjassa mainitaan kyllä, että kiusaaminen ei ole 

koskaan kiusatun vika, mutta kiusatusta piirtyvä kuva muotoutuu kuitenkin sellaiseksi, että kiu-

sattu on olemisensa tavalla kuitenkin osaksi syyllinen ja olemisen tapaa pitäisi pystyä muutta-

maan, jotta kiusaaminen loppuisi: ”Kiusaamisongelmaa ei ratkaista sillä, että kiusatun pitäisi 

muuttua toisenlaiseksi ihmiseksi. Kiusaajien pitää muuttaa käyttäytymistään. Kiusattu voi kui-

tenkin oppia käyttäytymään niin, ettei häntä ole lainkaan helppo kiusata.” (Juusola, 2015, s. 13) 
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5 Kiusaamiskirjallisuus ei ole muuttunut 

Suomenkielinen kiusaamiskirjallisuus nojaa tänä päivänä melko pitkälti samoihin käsityksiin 

kuin Olweuksen jo yli 40 vuotta sitten aloittama kiusaamistutkimus. Tutkimus lasten välisistä 

konflikteista maailmalla ja Suomessakin tieteellisinä artikkeleina on mennyt eteenpäin ja saanut 

uusia vaikutteita ja näkemyksiä esimerkiksi feminismistä, poststrukturalismista ja posthuma-

nismista, mutta se heijastuu vain 15%:ssa suomenkielistä kiusaamiskirjallisuutta. 85% kirjoista 

nojaa perinteiseen psykologiseen kiusaamiskäsitykseen. Samoja kiusaamiskirjoja painetaan 

yhä uudelleen vähäisillä muutoksilla (esimerkiksi Salmivalli: Koulukiusaamiseen puuttuminen, 

painokset vuosilta 2003, 2010 ja sähköinen versio 2016), vaikka uutta tutkimusta tehdään kui-

tenkin koko ajan. Lapsen aktiivinen osallisuus näkyy pedagogiikassa laajalti esimerkiksi uuden 

opetussuunnitelman (OPS, 2014) taustalla, mutta suomalainen kiusaamista käsittelevä kirjalli-

suus näyttää kuutta poikkeusta lukuun ottamatta (Gellin, 2011; Huuki, 2010; Reinikainen, 

2007; Repo, 2015; Saarikoski, 2012; Sunnari et al., 2003) jääneen seisomaan paikoilleen. Onko 

sitten käynyt niin kuin Tammi ja Hohti kirjoittavat artikkelissaan, että osallisuus kiusaamiskir-

jallisuuden saralla on muuttunut kertosäkeeksi, jota kyllä kaiutetaan, mutta se ei muuta silti 

ajattelua: 

Osallistuminen on muodostumassa ”kertosäkeeksi” (Deleuze & Guattari 1987) sen si-

jaan, että se olisi analyyttinen käsite, jonka avulla ajatella sitä, minkä seurauksena elä-

misen moneus kehittyy ja muokkautuu. Kertosäkeet tai hokemat vetoavat ja tartuttavat 

ja näin tehdessään myös ovat suuntaamassa ja urittamassa käytänteitä. Osallistumisen 

kertosäkeen rytmiä on vahvistettu ja kaiutettu siinä määrin, että siitä on tulossa itsestään-

selvyys. (Tammi, & Hohti, 2017, s. 79). 

Vai onko suomalaisessa kiusaamisdiskurssissa sama ilmiö, kuin amerikkalaisessa koulutuspo-

litiikassa, johon Patti Lather (2004) viittaa artikkelissaan? Hän puhuu sosiaalisten tieteiden fi-

losofisesta suuntauksesta, joka ottaa huomioon ja hyväksyy epävarmuuksia ja toisaalta vasta-

kohtana lainsäädännön enenevästä suuntauksesta kohti normalisoivaa, kapeakatseisempaa, mi-

tattavaa tietorakennetta (Lather, 2004, s. 283). Kiusaamistutkimuksessa maailmalla kasvavana 

oleva suuntaus, pois psykologisesta perinteestä kohti sosiaalisten tilanteiden monimutkaisuu-

den ymmärtämistä ei näy juurikaan suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa. 
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5.1 Lasten surulliset hahmot kirjallisuudessa 

Suomenkielinen kiusaamiskirjallisuus näyttää olevan täynnä surullisia hahmoja. Kiusaamisen 

psykologinen selitysmalli näkyy hyvin vahvana 34 tarkastellussa kirjassa ja kiusaaminen kiin-

nittyy sen myötä kiusaajan ja kiusatun pysyvinä nähtyihin ominaispiirteisiin. Psykologinen tar-

kastelukulma rajaa näkökentästä ympäristön vaikutukset näkymättömiin, lukuun ottamatta kas-

vatuksen tai lapsen kaveripiirin vaikutusta. Kiusaamistilanteiden konteksti eli pääasiassa koulu 

ja siellä muodostuva normatiikka, mahdollisesti väkivaltaa kannustavana ja kiusaamisesta toi-

mivan strategiamallin tekevänä ympäristönä, jää huomioon ottamatta valtaosassa suomenkie-

listä kiusaamiskirjallisuutta. 

Suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa nousevat kiusaajan ja kiusatun positiot näkyviin, 

muiden toimijoiden jäädessä taka-alalle. Tilanteista löydetään kiusaajan kannustajia ja apureita 

tai lakeijoita (esim. Aaltonen et al., 2003, s. 330; Kaski & Nevalainen, 2017, s. 111), kiusaami-

sen hiljaisia hyväksyjiä ja kiusatun puolustajia, mutta heidän kuvauksensa jää yleensä ylimal-

kaisemmaksi kuin kiusaajan ja kiusatun, jotka näyttävät olevan kiusaamistilanteiden pääosat. 

Kiusaajaa ja kiusattua kuvataan monesta suunnasta hyvin tarkasti muun muassa heidän luon-

teenpiirteidensä, käytöksensä, taitojensa, terveydellisten ongelmien ja kasvuympäristönsä mu-

kaan.  

Olweuksen näkemys vuodelta 1973 kiusaamisesta aggression alalajina (Schott & Søndergaard, 

2014, s. 5) on säilynyt vahvana suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuudessa ja aggression näh-

dään edelleen olevan hyvin merkittävä taustatekijä kiusaamistilanteissa ja kiusaajan ominais-

piirteenä (esim. Aaltonen et al., 2003, s. 329). Kiusaaja kuvataan aggressiiviseksi ja kiusattu 

epäaggressiiviseksi (Salmivalli, 2016a, ss. 38-39). Kiusaajan kohdalla epäaggressiivisuutta ei 

nähdä ja kiusatun kohdalla havaittava aggressiivinen käytös suljetaan pois ”normaalin” kiu-

satun käytöksestä rakentamalla uusi positio provosoivalle uhrille tai kiusaaja - uhrille, jonka 

profiilissa näkyy aggressiivisuuden muutoksen mahdollisuus.  Muutoinkin provosoiva uhri 

näyttää olevan se positio, joka voi sisältää muuttuvia komponentteja. Muutoin kiusatun ja kiu-

saajan positiot ovat staattiset. Provosoiva uhri nähdään kuitenkin poikkeavana ja hankalana yk-

silönä, jonka kohdalla kiusaamistilanteita on vaikea hallita ja korjata (Salmivalli, 2016a, s. 38). 

Lasten positiot kiusaamistilanteissa näyttävät siis hyvin pysyviltä ja staattisilta, mutta ne sisäl-

tävät kuitenkin muuttuvia elementtejä verrattaessa lähteitä keskenään ja jopa lähteiden sisällä. 

Esimerkiksi kiusaajan profiilin kuvauksissa löytyy erittäin huono itsetunto (Lämsä, 2009, s. 
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60) ja toisaalta normaalia parempi itsetunto (Saloviita, 2007, s. 40). Kiusaajan sosiaaliset tai-

dot kuvataan toisaalla huonoiksi (Salmivalli, 2005, s. 105) ja toisaalla erittäin hyviksi (Lämsä, 

2009, s. 64; Salmivalli, 2005, s. 105). Lapsen poikkeavuus rakennetaan siis diskurssien sisällä 

ja se muuttuu kontekstista toiseen riippuen siitä mikä nähdään normaalina: ”Erilaisuus tuote-

taan diskursiivisesti. Se mikä tulee määritellyksi erilaiseksi, riippuu kontekstista, sillä jokin 

voi olla erilainen vain suhteessa johonkin, joka nähdään normaalina” (Koskela, & Lanas, 

2016, s. 3). 

Itsetunto näyttäytyy tärkeänä luonteenpiirteenä sekä kiusaajan, että kiusatun profiilissa. Kiu-

saajan kuvauksista löytyy mainintoja sekä huonosta itsetunnosta, että normaalia paremmasta 

itsetunnosta, mutta kiusatun kuvauksista löytyy vain huono itsetunto. Itsetunnon yhteydessä 

nousee esille kysymys siitä, onko itsetunto ollut huono jo ennen kiusaamistilannetta vai onko 

se kehittynyt huonoksi kiusaamisen yhteydessä. Mutta esimerkiksi Salmivalli päätyy totea-

maan: ”Vaikka näiden ilmiöiden väliltä yleensä löydetään voimakas yhteys, tällainen asetelma 

ei mahdollista päätelmien tekemistä syy-seuraussuhteesta eli siitä, aiheuttiko kiusatuksi joutu-

minen masentuneisuuden tai huonon itsetunnon vai valikoituivatko kiusatuiksi lapset, joiden 

itsetunto oli jo ennestään huono tai jotka olivat masentuneita” (Salmivalli, 2016, ss. 27-28). 

Tällainen pohdinta voisi johtaa kysymään onko ylipäätään tarpeellista rakentaa lapsille profii-

leja riskien kartoittamista varten, jos profiilien nähdään olevan muuttuvia, mutta sen sijaan Sal-

mivalli toteaa: ”Kiusattujen lasten ominaisuuksien selvittäminen on silti tärkeää, sillä samalla 

saamme tietoa kiusaajista (keihin he kohdistavat hyökkäyksensä, mikä heitä provosoi)” (Sal-

mivalli, 2016a, s. 39). 

5.2 Kiusaamisdiskurssi kapea, erilaisia ääniä vähän 

Suomenkielisessä kiusaamisdiskurssissa ”oikea” tieto näyttäytyy vahvasti sellaisena kuin psy-

kologinen kiusaamistutkimus sen kuvaa. Toisenlainen tieto on pienessä osassa psykologiseen 

traditioon verrattuna ja toisenlaisen tiedon tuottajat näyttävät joutuvan astumaan tai haluavan 

itse astua ulos kiusaamisdiskurssista esimerkiksi sukupuolentutkimusdiskurssiin tai varhaiskas-

vatusdiskurssiin voidakseen sanoa kiusaamisesta asioita eri tavalla kuin psykologisessa kiusaa-

misnäkemyksessä on totuttu (esim. Huuki, 2010; Repo 2015). Näin ollen suomenkielisessä kiu-

saamisdiskurssissa näyttää olevan moninkertainen normalisaatioprosessi, joka jähmettää ja pu-

ristaa muottiin aktiiviset toimijat sekä kiusaamistutkijoina, että kiusaamistutkimuksen kohteina 

eli lapsina kiusaamistilanteissa. Myös oikeaksi muodostuva tieto jähmettyy sisältämään vain 
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perinteisen psykologisen kiusaamiskäsityksen. Muunlainen puhe kiusaamisesta ilmiönä puhu-

taan joko asemoitumalla eri kentälle tai puhumalla muilla käsitteillä. 

Normalisaatiota näyttää tapahtuvan ainakin toisten tutkijoiden suunnalta, kuten Revon tapauk-

sessa (ks. Luku 4.1), mutta tuleeko samanlaista vaikutusta myös kustantajien taholta? Onko 

niin, että saadakseen äänensä kuuluviin, täytyy puhua kiusaamisesta, kiusaajista ja kiusatuista 

ja mitä raflaavammin, sen parempi? Jos kirjoittaa lasta arvostavasti lasten välisistä sosiaalisista 

suhteista, ei koulukiusaamisesta, jääkö teos painamatta tai ainakin ilman sen suurempaa huo-

miota kirjaston hyllyyn pölyttymään? 

Joitakin tämän tutkimuksen kirjoja lukiessa herää kysymys siitä, onko kirjan tarkoituksena ollut 

selvittää kiusaamisen dynamiikkaa ja löytää uusia, paremmin toimivia ja lapsen ihmisarvoa 

kunnioittavia ratkaisumalleja. Vai onko tarkoituksena sittenkin myydä paljon kirjoja vetoavilla 

otsikoilla tai kaupallistaa kiusaamisen vastaisia toimia maksullisilla interventio-ohjelmilla. Kir-

joista löytyy paljon puhetta kaupallisesta Kiva Koulu kiusaamisen vastaisesta ohjelmasta (esim. 

Salmivalli, 2016b) ja toisaalta patentoidusta, maksullisesta Vaaka-mallista (Hamarus, 2009). 

Interventioiden käyttäminen nähdään ainoana oikeana keinona puuttua kiusaamiseen. Esimer-

kiksi myönteisen ilmapiiriin kehittäminen nähdään toisarvoisena interventioihin nähden, hyvä 

ilmapiiri on seurausta kiusaamattomuudesta, ei toisin päin: 

Myönteiseksi koettu luokka- tai kouluilmapiiri on yhteydessä kiusaamattomuuteen. Luo-

kissa, joissa kiusaamista ei juuri esiinny, koetaan ilmapiiri yleensä olevan hyvä. Uskon 

kuitenkin, että myönteiseksi koettu ilmapiiri on seurausta siitä, että luokassa ei kiusata ja 

oppilailla on turvallinen olla yhdessä. Toisin sanoen pelkkä myönteisen ilmapiirin tai 

kouluviihtyvyyden edistäminen ei riitä ehkäisemään kiusaamisen esiintymistä. Sen li-

säksi kiusaamisesta pitää puhua ääneen, sillä kysymys on ilmiöstä, joka helposti nousee 

esiin koululuokan kaltaisissa pysyvissä ryhmissä, ellei siihen kiinnitetä erityistä huo-

miota.  (Salmivalli, 2016b, s. 92) 

Kiusaamiskirjojen kohdalla nousee siis esiin kysymys siitä, toimivatko ne rahantekokoneina 

vai tiedon tuottajina ja tämän havainnon on esittänyt myös Markku Koivusalo koskien tiede-

maailmaa yleisesti: 

Nykyään kaikilta korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta, siis korkeimman tieteellisen to-

tuuden tuottamisen paikoilta, vaaditaan valta-tieto-strategioita ohjaamaan niiden toimin-

taa... määrittämään sen tiedontuotannon intressejä, joka synnyttää aikamme tieteelliset 
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totuudet. Yliopistot eivät ole enää edes ”ideologian” tasolla yleiseen ja yhtenäiseen uni-

versaalin älyn verkostoon osallistuvia tutkimus- ja opetuslaitoksia. Ne ovat toistensa 

kanssa kilpailevia, tutkimusstrategioita tekeviä sotakoneita tiedon ja totuuksien kilpailu-

markkinoilla. (Koivusalo, 2012, s. 194).  

Kuva suomenkielisestä kiusaamiskirjallisuudesta muodostuu tämän tutkimuksen perusteella 

hyvin yksiääniseksi ja psykologiseen kiusaamistutkimukseen nojaavaksi. Psykologinen kiusaa-

misdiskurssi rajoittaa niin vahvasti muita ääniä, että tutkija asemoituu esimerkiksi sukupuolen 

tutkimuksen diskurssiin tai varhaiskasvatuksen diskurssiin, voidakseen puhua kiusaamisesta 

psykologisesta traditiosta poikkeavalla tavalla. Vaikka tutkimus lasten välisistä konflikteista ja 

väkivallasta on mennyt maailmalla eteenpäin ja muitakin näkökulmia on noussut esiin, hallit-

sevat psykologiset näkemykset vahvasti suomenkielisen kiusaamiskirjallisuuden kenttää. 
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6 Pohdintaa 

Psykologisen kiusaamistutkimuksen perinne näkyy suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuu-

dessa hyvin vahvasti. Kun kiusaamistilanteiden kanssa kentällä painiskelevat opettajat ja nuo-

risotyöntekijät hakevat tukea ja vahvistusta työlleen ammattikirjallisuudesta, on suuri todennä-

köisyys, että hänen käteensä sattuu kirja, jossa nojataan niihin käsityksiin ja menetelmiin, jotka 

Olweus kehitteli jo noin 40 vuotta sitten. Psykologisesta kiusaamisperinteestä selkeästi poik-

keavia teoksia löytyy vain kuusi eli 15%. 

Lopuissa 85%:ssa kirjoista näkyy pääosassa kiusaaja ja kiusattu. Nämä profiilit ovat karut, 

täynnä negatiivisia piirteitä, jotka kiinnittyvät lapsen olemukseen ja olemiseen. Koska syiden 

nähdään olevan yksilöiden sisällä, myös korjaavien toimenpiteiden täytyy kohdistua yksilöihin 

itseensä. Kiusaamisdiskurssi siis näyttäytyy suomenkielisessä kiusaamiskirjallisuuden osalta 

sellaisena, että siinä toimivat vialliset yksilöt, joita täytyy korjata, jotta kiusaaminen saataisiin 

loppumaan. Kuva on kylmä ja epäempaattinen kaikkia toimijoita kohtaan, empatiaa heltiää kor-

keintaan kiusaamistutkimuksen tekijöille kiusaamistilanteiden ratkojina: 

Kun tarkastellaan hänen [Dan Olweus] määritelmiään kiusaamisesta, voidaan kysyä: 

mitkä perspektiivit näkyvät hänen määritelmässään? Kenen asemaa käsitellään kunnioit-

tavasti? . . . Näyttää siltä, että asema joka eniten ansaitsee kunnioitusta hänen teoriois-

saan, on tutkijan, joka voi suunnitella interventio-ohjelman ratkaisemaan ongelman, jota 

raukat vanhemmat tai riittämättömät opettajat eivät ole pystyneet ratkaisemaan. (Schott, 

2014, s. 30, tutkijan käännös) 

6.1 Eettinen pohdinta 

Olen pyrkinyt kuljettamaan eettistä pohdintaa vahvasti mukana koko tämän tutkimuksen ja tut-

kimusraportin kirjoittamisen ajan. Tämä koko tutkimushan jossain määrin haluaa osallistua sii-

hen keskusteluun, miten eettistä suomenkielinen kiusaamiskirjallisuus ja sen myötä iso osa suo-

malaista kiusaamisdiskurssia on. Tässä kuitenkin vielä joitakin erityisiä eettisyyttä koskevia 

havaintoja tämän tutkimuksen varrelta. 

Diskurssit rakentavat ilmiötä, yhtä lailla kuin rakentuvat siitä. Kun puhutaan kiusaamisesta, 

osallistutaan siihen diskurssiin, joka rakentaa kiusaamisilmiötä. Sanoilla on siis valtaa muodos-

taa asioita. Valta tuo mukanaan vastuun ja se on tärkeä muistaa.  
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Kun osallistuu tutkijana kiusaamisdiskurssiin, olemassa oleviin teorioihin ja tutkimuksiin täy-

tyy viitata osoittaakseen asiantuntemuksensa. Jotta vaikuttaa asiaan perehtyneeltä tutkijalta, 

täytyy tutkimuksen historia ja konteksti, se diskurssi, johon osallistuu olla hallinnassa. Tätä 

pohtiessa tulee mieleen mahdollisuus, että viittaamalla sellaisiin tutkimuksiin, joista haluaa 

erottautua, tuleekin vahvistaneeksi olemassa olevaa diskurssia? Onko ylipäätään mahdollista 

tehdä uutta kiusaamisteoriaa ja olla samalla toisentamatta perinteisiä kiusaamisen näkemyksiä?  

Onko todellakin niin, että jos haluaa sanoutua irti perinteisestä kiusaamistutkimuksesta, täytyy 

astua kokonaan ulos kiusaamisdiskurssista johonkin muuhun kenttään, jotta se olisi mahdol-

lista? Onko perinteinen kiusaamisnäkemys niin vahva ja hallitseva, että muunlaisia näkemyksiä 

ei kiusaamisdiskurssiin yksinkertaisesti mahdu? Tämä herättää kysymyksen siitä, kuinka kiu-

saamisdiskurssin kenttää voitaisiin uudistaa, jos sinne ei mahdu ollenkaan muunlaisia ääniä? 

Kuinka kiusaamisdiskurssiin saataisiin tilaa uusille äänille? 

Tätä tutkimusta aloittaessani ensimmäinen eettisen pohdinnan paikka oli kysymys siitä, onko 

minulla oikeutta lähteä kriittisesti arvioimaan toisten kirjoituksia. Mikä on se mandaatti, jonka 

perusteella voin sen lähteä tekemään? Tässä kohtaa viittaan Foucault’hon, joka vertaa jalkojen 

alle kasaantuneen diskurssimassan kovertamista vasarointiin: 

Vanhat piilevät muodostelmat voidaan paljastaa suhteellisen kevein liikkein, mutta kun 

on määriteltävä diskurssijärjestelmää, jossa edelleen elämme, eli kun on kyseenalaistet-

tava puheet, jotka edelleen kaikuvat korvissamme ja jotka liittyvät läheisesti omiin yri-

tyksiimme puhua – tällöin arkeologin on nietzheläisen filosofin tavoin käytettävä vasa-

raniskuja. (Foucault, 2014, s. 29) 

Tarkoituksenani ei ole ollut lähteä kritisoimaan yksittäisiä kirjoittajia tai heidän näkemyksiään. 

Tarkoitus on ollut vasaroida esiin siitä kiusaamisdiskurssin massasta, jonka keskellä elämme, 

sellaisia kohtia, joita uusi kiusaamistutkimus näkee haasteellisina, ehkä uudelleen pohdintaa 

vaativina paikkoina.  

Tarkoitus ei ole myöskään kritisoida yksittäisiä teoksia tai leimata niitä hyviksi tai huonoiksi. 

Kaikista analyysini kirjoista voivat erilaiset lukijat varmasti löytää hyviä ja huonoja puolia ja 

se mitä ne ovat, riippuu lukijasta. Analyysini tarkoituksena on ollut nostaa suomalaisesta kiu-

saamiskirjallisuudesta näkyville uuden kiusaamistutkimuksen haasteellisiksi kokemia paikkoja 

ja ne toisenlaiset, ongelmattomat paikat jäävät tässä tutkimuksessa tarkemmin tarkastelematta. 

Eettisyyttä voi pohtia myös siltä kannalta, miten kirjallisuus antautuu analysoitavaksi. Se on 
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staattinen aineistona, ei pysty puolustautumaan ja siinä mielessä aseeton kriittistä katsetta koh-

taan (MacLure, 2013). Toisaalta kirjallisuus on julkiseksi tarkoitettua ja sinällään vapaaehtoi-

sesti asetettu myös mahdollisen kriittisen katseen tarkasteltavaksi. Samoin tämä tutkimus tulee 

julkaisun jälkeen olemaan julkinen, asettumaan osaksi kiusaamisdiskurssia ja näin olemaan 

avoin kriittiselle tarkastelulle. 

Tämä mielessäni olen pohtinut sitä, millaiset kohdat olisi syytä nostaa esille. Pitäisikö minun 

”sensuroida” jotain pois, jos se on tuntunut liian rajulta? Olen kuitenkin päätynyt nostamaan 

mielestäni rohkeasti esille siteerauksia kirjoista, sillä ajattelen, että ne ovat herättäneet minussa 

tunteita ja ajatuksia ja ovat ehkä sen vuoksi muodostuneet kuumiksi pisteiksi (Huuki, 2018, 

MacLure, 2013). Haluan nostaa esille asioita, joita on mahdollista sanoa suomenkielisessä kiu-

saamiskirjallisuudessa. Haluan herättää pohdintaa siitä, onko kaikki se mitä kiusaamisdiskurs-

sissa nyt on, ajanmukaista, sellaista tietoa, mitä haluamme siinä olevan ja onko jotain, mitä siitä 

puuttuu.  

6.2 Uusia ääniä kuuluville 

Uutta tutkimusta kiusaamisesta löytyy ja tehdään maailmalla koko ajan, mutta tieto niistä on 

maksullisissa artikkeleissa kirjastojen tietokannoissa. Niihin ei pääse käsiksi, jos ei satu ole-

maan kirjoilla esimerkiksi yliopistossa. Suomenkielisestä kiusaamiskirjallisuudesta löytyy 

myös pieni osa uuden psykologisesta näkökulmasta poikkeavan tutkimustiedon mukaista kir-

jallisuutta, sen osuus on vain niin vähäinen, että se ei nouse helposti esiin. Löytämistä vaikeut-

taa myös se, että toisella äänellä puhuvat tutkijat ja kirjoittajat eivät välttämättä puhu kiusaami-

sesta, kiusaajasta tai kiusatusta ollenkaan, vaan käyttävät muita käsitteitä. He asemoituvat ehkä 

itse ulos kiusaamisdiskurssista tai sitten heidät asemoidaan kiusaamisdiskurssin ulkopuolelle 

perinteisen näkemyksen omaavien tutkijoiden toimesta. 

Kun etsii uudenlaista ääntä suomenkielisestä kiusaamiskirjallisuudesta, vastassa on pääosin hil-

jaisuus. Jotta muutos suomalaisessa kiusaamisdiskurssissa saataisiin vauhtiin, tarvittaisiin 

enemmän toisenlaisia ääniä, jotta ne kuuluisivat paremmin psykologisen kaanonin alta. Tarvit-

taisiin enemmän feminististä, poststrukturalistista ja posthumanistista filosofiaa, joka välttää 

subjektien leimaamista ja nostaa esiin lasten epätasa-arvoa lisääviä mekanismeja lasten välisistä 

suhteista ja ympäristöstä: 
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Itse muutos diskursiivisissa käytännöissä ei tarkoita vain uusia jännittäviä ajatuksia ja 

outoja koskaan ilmaisemattomia sanoja vaan diskursiivisten käytäntöjen, rakenteiden ja 

niiden toisiinsa niveltymisen tavan muodonmuutoksia. Tähän ei riitä neron yllättävä pää-

hänpisto, eikä sitä saa aikaan suvereeni yksityisajattelija hetken mielijohteesta. Toisin 

ajattelu diskursiivisten muodostelmien tasolla vaatii noiden diskursiivisten muodostel-

mien itsensä työstämistä. Kuka tahansa voi periaatteessa sanoa mitä päähän pälkähtää, 

mutta toisin ajattelun käytäntöjen luominen on harvinaista ja edellyttää ajatteluamme 

määrittävien diskursiivisten arkistojen työstämistä. (Koivusalo, 2012, s. 142).  

Jatkossa diskursiivisia muodostelmia voitaisiin työstää laajemmin tarkastelemalla niitä siltä 

kannalta, mitä ne suomalaisessa yhteiskunnassa tekevät ja miten? Mitä asioita kiusaamisdis-

kurssi pyytää meitä pitämään itsestäänselvyytenä? Löytyykö kiusaamisdiskurssista laajemmin 

samanlaista paljonpuhuvaa hiljaisuutta, kuin suomenkielisestä kiusaamiskirjallisuudesta näyt-

tää löytyvän (Mazzei, 2013)? Jos diskurssin sulkemista ja rajaamista ilmenee, se täytyy ensin 

tuoda esiin, jotta sitä voidaan lähteä avaamaan ja laajentamaan. Hiljaisuudet täytyy havaita ja 

niiden merkitystä tarkastella, jotta niiden takana olevia, vielä kuulumattomia ääniä saadaan 

kuuluviin. 

Kiusaamistutkimus on myös laajentunut koulusta koskemaan työpaikkakiusaamista. Voisi ku-

vitella, että tämä on yksi moottori, joka ajaa kiusaamistutkimusta muuttamaan näkökantaansa 

yksilöstä kontekstiin. Aikuisten kohdalla psykologisen, patologisen leiman antaminen yksit-

täisten tapahtumien vuoksi voi ehkä tuntua rajummalta, jos kyseistä leimaa ei ole tullut yksilön 

aiemmassa historiassa. 
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