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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani koulukiusaamisdiskursseja eli tapoja, joilla 

kirjoitetaan ja tuotetaan merkityksiä kouluympäristössä tapahtuvasta kiusaamisesta. 

Tutkimusaineistoni koostuu Helsingin Sanomien (jatkossa HS) uutisartikkelista 

Koskelan henkirikoksen uhria kiusattiin alakoulusta lähtien (Kantola & Kerkelä, HS 

18.12.2020) ja sen kommenttipalstasta. Uutisartikkeli koskee joulukuussa 

2020 tapahtunutta henkirikosta ja sen taustoja. Tutkielmani teoreettinen viitekehys ja 

tutkimusmetodi pohjautuvat Norman Faircloughin (1994 [1989]) kriittisen 

diskurssianalyysin malliin. Diskurssin käsitteen olen määritellyt tavaksi käyttää kieltä ja 

merkityksellistää maailmaa (tarkemmin alaluvussa 2.2.). Kriittisen diskurssianalyysin 

lisäksi hyödynnän sisällönanalyysia aineiston käsittelyssä. 

 

Koskelan teinisurmaksi vakiintunut henkirikos tapahtui Helsingin Koskelassa 4. 

joulukuuta vuonna 2020. Henkirikoksen uhri oli 16-vuotias poika. Helsingin 

käräjäoikeus pidätti 10.12.2020 kolme samanikäistä poikaa henkirikoksesta epäiltyinä. 

Uhri ja epäillyt olivat entuudestaan tuttuja toisilleen. Uhri ja tekijät olivat viettämässä 

yhden tekijän syntymäpäivää Koskelan sairaalan ympäristössä. Tekijät suunnittelivat 

juottavansa uhrin kovaan humalaan ja olivat itsekin päihteiden alaisina. Uhriin 

kohdistettiin raakaa ja nöyryyttävää väkivaltaa eri puolilla sairaala-aluetta. Pahoinpitely 

kesti poliisin mukaan jopa 3–4 tuntia, ja uhri jätetiin illan päätteeksi kuolemaan yksin 

ulos kylmään ja pimeään. Poliisi pitää tapauksen motiivina uhrin rankaisemista jostain 

aiemmasta tapahtumasta, mutta edelleenkään ei tiedetä tarkempaa syytä tapahtuneeseen. 

Tutkinnassa käy ilmi, että henkirikoksen takana oli monien vuosien jatkuva 

kiusaaminen. Tutkinnan ja oikeudenkäynnin etenemisestä on uutisoitu laajasti mediassa. 

Rikos- ja oikeustoimittaja Tiia Palmén julkaisi kesällä 2021 kirjan Koskelan teinisurma, 

jossa hän perehtyy tarkasti uhrin ja tekijöiden taustoihin, murhaillan kulkuun sekä 

oikeudenkäyntiin. Teoksessa myös pohditaan syitä koulukiusaamiseen, nuorten 

pahoinvointiin ja väkivallan riskin lisääntymiseen. Valitsemani tutkimusaineisto on 

tuotettu ja kerätty uutisoinnin alkuaikoina, kun tutkinta on ollut vielä keskeneräistä ja 

tarkemmat yksityiskohdat yleisöltä salattuja. Tämän vuoksi se, mitä henkirikoksen 

tapahtumista nyt oikeudenkäyntien jälkeen tiedetään, ei vielä näy tutkimusaineistossani.  
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Kiusaaminen voidaan ymmärtää monilla eri tavoilla, ja ilmiölle on olemassa erilaisia 

määritelmiä. Se, mikä erottaa kiusaamisen yksittäisestä tapahtumasta, on tekojen 

toistuvuus. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja 

ivaamista, ryhmästä ulos jättämistä ja pahan puhumista selän takana. Kiusaaminen voi 

olla mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään tahallisesti vahingoittamaan tai 

loukkaamaan toista. Yleensä kiusaamisessa on kyse eräänlaisesta valtataistelusta, jolloin 

kiusatun on vaikea puolustautua kiusaajiaan vastaan (Kiva-koulu 12.3.2022). 

Kiusaamista voi olla kuitenkin vaikeaa määritellä, sillä kyse on asenteista toiminnan 

lisäksi. On merkityksellistä, kuinka kiusattu asennoituu kiusaamiseensa ja kuinka muut 

yhteisön jäsenet suhtautuvat kiusattuun. Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan 

kiusaamista ei kuitenkaan ole kahden tasaväkisen oppilaan riita tai tappelu eikä 

yksittäinen satunnaisesti tapahtuva hyökkäys (ks. myös Salmivalli 2016 [2010]: 13). 

Kiusaamisen määrittely on kuitenkin tarpeellista siksi, että kiusaamisen voidaan puuttua 

systemaattisesti riittävän varhain. (MLL 2021). 

 

Kouluväkivalta käsitteenä taas vaihtelee tulkinnan mukaan. Väkivalta tarkoittaa 

fyysisen aggression äärimuotoja, ja se voi olla osana koulussa tapahtuvaa kiusaamista 

(Salmivalli 1998: 30). Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö 

Unescon raportissa (2017) kouluväkivalta sisältää fyysisen väkivallan (myös 

ruumiillisen kurituksen), psyykkisen ja seksuaalisen väkivallan (myös raiskauksen ja 

häirinnän) sekä esimerkiksi netissä tapahtuvan kiusaamisen. Koskelan henkirikoksen 

taustalla oli jo alakoulussa alkanut jatkuva kiusaaminen, jota on kuvattu lieväksi 

(Kantola & Kerkelä, HS 2020). Kiusaaminen kuitenkin eskaloitui myöhemmin 

väkivaltaisiksi ”rangaistusleikeiksi” ja omaisuuden varastamiseksi (Palmén 2021). Oma 

määritelmäni koulukiusaamisesta kietoutuu yllä olevien kaltaiseksi, mutta korostan 

määritelmässäni kiusatun subjektiivista kokemusta kiusaamisesta (määritelmäni 

tarkemmin alaluvussa 1.3.).  

 

Etäopiskelun ja poikkeusajan vuosi 2020, erityisesti syksy, nosti entistä laajemmin 

mediassa esille huolen nuorten keskuudessa lisääntyneestä väkivallasta. Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos (jatkossa THL) julkaisee valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn 

tulokset joka toinen vuosi. Kyselyn tavoite on tuottaa monipuolista ja luotettavaa, 

maakunnallista ja paikallista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, 
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terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja 

palveluiden vastaamisesta tarpeisiin. Tuloksia on mahdollista vertailla edelliseen 

mittauskertaan, joten vuosien 2019 ja 2021 kerättyjen tietojen avulla voidaan selvittää, 

miten esimerkiksi koulukiusaaminen ja yleinen hyvinvointi ovat muuttuneet edelliseen 

mittauskertaan verrattuna. Kaaviossa 1 kuvataan koulukiusaamisen lisääntyneen 

vuodesta 2019. 

 

  
KAAVIO 1. Koulukiusaamisen lisääntyminen yläkoulussa. Muokattu vuoden 2021 

Kouluterveyskyselyn pohjalta (julkaistu 17.9. 2021). 

 

Esitän kaaviossa 1 Kouluterveyskyselyn tulokset vuosilta 2019 ja 2021, kun aiheena on 

koulukiusaaminen ja indikaattorina koulukiusattuna vähintään kerran viikossa. Otanta 

on kerätty peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisilta. Erityisesti tyttöjen kokema 

koulukiusaaminen on noussut yli prosentilla vuodesta 2019. Myös sukupuolien 

yhteenlaskettu kokemus koulukiusaamisesta on noussut 0,5 prosentilla. Toisaalta 

koulukiusaaminen on myös vähentynyt kaikissa opetusryhmissä, kun tarkastellaan 

samaa mittaristoa aikavälillä 2006–2021. Erityisesti peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisilla 

koulukiusaaminen on laskenut 8,4 prosentista 6 prosenttiin. Alhaisimmillaan 

kiusaaminen peruskoulussa on ollut vuonna 2019 (Kouluterveyskysely 2006–2021). 

Tällä hetkellä siis koulukiusaamisen kokeminen on kääntynyt nousuun. Kiusaaminen on 

THL:n kyselyssä määritelty niin, että toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee 

epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Myös epämiellyttävien tekojen toistuvuutta 

on korostettu (THL Kouluterveyskysely 2021).  
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Koulukiusaamisen tutkiminen on tärkeää, jotta ilmiötä voidaan ymmärtää ja näin ollen 

myös ennaltaehkäistä laadukkaasti ja tehokkaasti. Kiusatut oppilaat voivat kärsiä 

kokemustensa myötä monenlaisista henkisen hyvinvoinnin ja mielialan ongelmista, 

kuten itsetunnon ja itsearvostuksen alenemisesta, masentuneisuudesta, itsetuhoisista 

ajatuksista sekä ahdistuneisuudesta. Kiusaamisella on vaikutuksensa myös kiusaajaan, 

joka voi tekojensa takia kärsiä esimerkiksi säryistä, nukkumisvaikeuksista ja 

mielipahasta. Myös aggressiivinen käytös saattaa jatkua aikuisuuteen, jollei 

kiusaamiseen puututa nuorena. (MLL 2021). Koulukiusaaminen siis aiheuttaa 

monenlaisia ongelmia molemmille osapuolille, ja ongelmat jatkuvat aikuisuudessa, 

jollei tilanteeseen puututa. Aikuisena käsittelemättömät mielenterveysongelmat voivat 

altistaa syrjäytymisriskille (Kaivosoja 2021). Koulukiusaamista ei kaikista negatiivisista 

vaikutuksistaan huolimatta ole kirjattu rikoslakiin. Toisaalta perusopetuslaki (1998/628 

§ 29) edellyttää, että jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Se 

tarkoittaa, että kiusaamiseen tulisi puuttua ja sitä tulisi myös ehkäistä. Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki (2013/1287 § 3) taas edellyttää oppilaitoksilta 

opiskeluhuoltosuunnitelmaa, joka sisältää suunnitelman opiskelijoiden suojaamiseksi 

väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Kouluväkivallan tai -kiusaamisen lisäämistä 

rikoslakiin (1889/39 § 21) on ehdotettu, ja vuonna 2020 asiasta jätettiin kansalaisaloite, 

joka ylitti 50 000 kannatuksen rajan maaliskuussa 2021. Vaikka kiusaaminen ei 

itsessään ole tällä hetkellä rikos, se voi kuitenkin täyttää esimerkiksi pahoinpitelyn 

tunnusmerkit (Rikosuhripäivystys 2019).  

 

Vaikka koulukiusaaminen on monimuotoista, erityisesti fyysistä terveyttä ja henkeä 

uhkaavat väkivallan muodot nousevat otsikoihin. Koskelan teinisurma on yksi näistä 

tapauksista, jotka ovat tuoneet väkivaltaisen koulukiusaamisen esiin mediassa. Tapaus 

on tuottanut paljon keskustelua muun muassa uutisissa ja sosiaalisen median eri 

kanavissa. Tavoitteenani on tässä tutkielmassa kartoittaa median ja yleisön keskustelua 

koulukiusaamisesta, siihen johtaneista syistä ja mahdollisista ennaltaehkäisevistä 

keinoista. Tutkin valitsemassani aineistossa aktivoituvia koulukiusaamisdiskursseja. 

Tarkastelen toimittajien ja kommentoijien sanavalintoja ja aiheita, joita liitetään 

koulukiusaamiseen. Tutkin myös, miten toimittajat ja kommentoijat kirjoittavat 

kiusaajista ja kiusatuista. Tutkimuskysymykseni ovat siis seuraavat: 
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- Miten aineistossa kirjoitetaan koulukiusaamisesta ja -väkivallasta? 

- Millaisia subjektipositioita kiusaajasta ja kiusatusta syntyy? 

- Millaisia koulukiusaamisdiskursseja aineistossa aktivoituu? 

 

Hypoteesini on, että aineistossa, erityisesti yleisön kommenttipalstan osuudessa, 

aktivoituu runsaasti koulukiusaamisdiskursseja, jotka liittyvät vastuuseen ja aikuisiin. 

Koska koulukiusaaminen ja nuorten tekemä väkivalta ovat hyvin tunteita herättäviä 

aiheita, arvelen kommentoinnin keskittyvän koulukiusaamista ehkäisevien tahojen 

etsimiseen. Toisaalta vastuuta voidaan myös kohdistaa joihinkin toimijoihin tai 

instituutioihin, jolloin ilmenee syyllistämistä. Koulu ja koti ovat lasten ja nuorten 

oppimisen ja kasvamisen kannalta keskeisiä ympäristöjä, joten niiden tahojen vastuu 

tekojen ennaltaehkäisystä nähdään todennäköisesti suurena. Erityisesti aineistossani 

kohteena oleva Koskelan teinisurma aiheuttaa varmasti lukijoissa erilaisia tunteita, 

kuten vihaa kiusaajia ja sympatiaa kiusattua kohtaan. Uutisartikkelia varten on 

haastateltu tekijöiden ja uhrin koulutovereita, joten myös heidän äänensä kuuluvat 

tekstissä. Tästä johtuen arvelen myös heidän asenteidensa ja kielenkäyttönsä 

vaikuttavan analyysissani. Toimittajien valinnat sitaateiksi ja viittauksiksi näin ollen 

näkyvät myös kommenttiosiossa reaktioina. Toisen tutkimuskysymykseni valossa 

tarkastelen kiusaajiin ja kiusattuihin kohdistuvaa arviointia ja sanavalintoja alaluvuissa 

3.2. ja 3.3. Arvelen näiden subjektipositioiden polarisoituvan aineistossa voimakkaasti 

niin, että kiusaajat saavat osakseen enemmän negatiivista palautetta, kun taas kiusatut 

enemmän sympatiaa ja positiivista kommentointia. 

 

Kirjoittamista voidaan pitää yhtenä laadullisen tutkimuksen ja diskurssintutkimuksen 

tärkeänä analyyttisena työkaluna. Analyysi syntyy ja etenee pitkälti kirjoittamalla, 

ajattelemalla ja uudelleen kirjoittamalla. Laadullisessa analyysissa tutkijan taito ajatella 

ja kielentää omia päättelyn ketjuja korostuu. Tutkijan tulee osata sekä tuottaa uutta 

tietoa että tukeutua aiempaan tutkimukseen. Tutkijan positio muodostuu siis tutkijan 

suhteesta tutkimusongelmaan, aineistoihin ja menetelmiin. (Pietikäinen & Mäntynen 

2019.) Tutkin myös kandidaatintutkielmassani (Vuotikka 2020) koulumaailman 

ryhmien nimeämiseen liittyviä diskursseja kriittisestä näkökulmasta. Tulevana 

äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajana koulu ja siihen liittyvät ilmiöt kiinnostavat 

minua. Koulukiusaamisesta kiinnostuin nimenomaan Koskelan teinisurman tapauksen 

jälkeen. 
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Pohdin, nimitänkö itse tutkielmassani kiusattua uhriksi vai kiusatuksi. Päädyin kuitenkin 

jälkimmäiseen nimeämiseen, koska mielestäni uhri on jo valmiiksi latautunut nimitys 

jostain teosta tai tapahtuneesta kärsineelle ihmiselle (KS 2021 s.v. uhri). Uhri-sana 

kattaa laajan kirjon tekoja ja tapahtumia, joista kärsiä. Koska tässä tutkielmassa 

käsittelen pelkästään koulukiusaamista, koen kiusaamiseen liittyvät nimeämiset 

neutraaleiksi. Näin ollen itse käytän myös nimeämistä kiusaaja, vaikka aineistossa 

kiusaajiin viitataan myös nimeämisillä murhaaja ja epäilty. 

 

 

1.2. Tutkimusaineisto 

 

Tässä alaluvussa esittelen tutkimusaineistoni. Pohjustan myös, millä tavalla käsittelen 

eri muotoisia aineistoja tutkimuksessani. Aineistoni koostuu sekä uutisartikkelista (ks. 

liite 1) että siihen liittyvästä kommenttipalstasta, kuten edellä on tullut esille. Artikkeli 

edustaa aineistossani toimittajien ja samalla median näkökulmaa koulukiusaamiseen. 

Artikkeli on myös moniääninen, koska se antaa äänen eri toimijoille haastattelujen ja 

viittausten kautta. Kommenttipalsta taas edustaa yleisön eli lukijakunnan tapaa puhua 

sekä yksilönä että joukkona. Vaikka yksittäinen kommentti edustaakin yhden 

kommentoijan ääntä, tarkastelen valikoimistani kommenteista yleisessä, vapaassa 

keskustelussa aktivoituvia diskursseja. 

 

Kaikkia lehdistön tuottamia tekstejä nimitetään tyypillisesti jutuiksi (Pääkkönen & 

Varis 2000: 41). Aineistonani toimiva HS:n juttu yhdistelee sekä uutiselle että 

artikkelille ominaisia konventionaalisia piirteitä. Uutisen rakennetta kuvataan usein 

kärjellään seisovalla kolmiolla, joka kuvaa sitä, että uutisen alussa esitetään kaikkein 

tärkein tieto ja loppua kohden tietoa, jolla on vähemmän uutisarvoa. Uutisen tärkeintä 

tietoa ovat vastaukset kysymyksiin mitä, missä ja milloin. Vasta tämän jälkeen vastataan 

kysymyksiin miksi, miten, kuka ja millä seurauksella. Uutisen rakennetta säätelee usein 

aiheen uutisarvoisuus (Mäntynen 2006: 59–62). HS:n jutussa on kuitenkin paljon 

artikkelimaisia piirteitä, jotka hämärtävät uutismaisuutta. Otsikko Koskelan 

henkirikoksen uhria kiusattiin alakoulusta lähtien kiteyttää jutun aiheen, ja ingressi 

vastaa toisaalta myös kysymyksiin missä ja milloin. Kyseessä ei ole kuitenkaan lehden 

ensimmäinen uutinen tai juttu henkirikoksesta, joten tekstin ei ole tarpeellista kerrata 
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kaikkia tapauksen yksityiskohtia, vaan keskittyä nimenomaan kiusaamiseen. Verkossa 

tapahtuva journalismi on erittäin reaaliaikaista, eli sen sisältö päivittyy jatkuvasti. 

Multimediallisuus on tyypillistä verkossa esimerkiksi aiheeseen liittyvien linkkien 

hyödyntämisenä (Kuutti 2006: 253). Artikkeli tekstilajina taas on tekstilajin 

konventioiltaan hyvin laaja-alainen. Siinä painottuvat ajankohtaiset, kiinnostavat aiheet, 

mutta uutisesta poiketen tyyli ja sävy voivat sisältää jopa kantaa ottavia osia. Tyypillistä 

on moniäänisyys, joka ilmenee myös HS:n jutussa haastatteluina ja sitaatteina. Artikkeli 

on yleensä laaja kokonaisuus, jonka tarkoituksena on taustoittaa ja esitellä 

perusteellisesti kyseistä ilmiötä. Verkkojournalismin yleistymisen myötä sekä uutisointi 

että lehtijutut ylipäätänsä ovat hieman muuttaneet muotoaan. Uutisartikkeli yhdistelee 

kummankin tekstilajin ominaisuuksia siten, että teksti pysyy napakkana ja lyhyempänä 

kuin artikkeli, mutta tarjoaa lisäksi myös muuta taustaa uutisoitavalle aiheelle, kuten 

HS:n juttu (Jones & Salter 2012: 6–8). Tästä syystä viittaan tutkielmassani tähän osaan 

aineistoani käsitteellä uutisartikkeli.  

 

Valitsin uutisartikkelin aineistokseni sen aiheen perusteella. Uutisartikkeli käsittelee 

Koskelan teinisurman tapahtumaillan lisäksi osallisten taustoja ja tapahtumia edeltävää 

koulukiusaamista. Uutisartikkelissa on haastateltu muun muassa Käpylän peruskoulun 

entisiä oppilaita, jotka tunsivat uhrin ja tekijät. Juttua varten HS on ollut yhteydessä 

myös koulun rehtoriin, joka ei suostunut kommentoimaan tapausta, sekä Helsingin 

kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajaan Liisa Pohjolaiseen. 

Artikkelissa kerrotaan, ettei Pohjolainenkaan suostunut kommentoimaan yksittäistä 

tapausta vedoten yksityisyydensuojaan. Artikkelissa viitataan myös poliisin antamiin 

kommentteihin, jotka liittyvät henkirikosta edeltäviin tapahtumiin. Jutussa viitataan 

Helsingin poliisin rikostarkastaja Jari Koskeen, joka on kommentoinut henkirikosta ja 

sitä edeltäneitä väkivalta- ja kiusaamistilanteita. Murhaillan tapahtumat tiivistetään 

artikkelin lopussa sen hetkisen julkisen tiedon valossa. Lopussa esitellään tietoja 

faktalaatikon muodossa Suomen lainsäädännön ja oikeudenistuimen suhtautumisesta 

alaikäisen murhaajan tuomion pituuteen. Artikkelissa analysoin toimittajien tekemiä 

kielellisiä valintoja koulukiusaamisesta uutisoidessa. Kielelliset valinnat liittyvät 

esimerkiksi substantiivi-, adjektiivi- ja verbivalintoihin, joita toimittajat hyödyntävät. 

Toisaalta sitaattivalinnat ja referointi ovat toimittajien tekemiä kielellisiä valintoja 

haastatteluissa. Otsikointi, sommittelu ja tiedot, joita toimittajat jutun lopussa 
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esittelevät, vaikuttavat koulukiusaamisesta ja tapahtuvista syntyviin merkityksiin ja 

aktivoituviin diskursseihin.  

 

Internet on väline, joka on kehitetty lähtökohtaisesti vuorovaikutusta ja keskustelua 

varten (Laaksonen & Matikainen 2013: luku 41). Uutisartikkelin lisäksi halusin ottaa 

osaksi tutkimusaineistoani artikkeliin liittyvän kommenttipalstan. Kommenttipalsta 

sijaitsee Helsingin Sanomien verkkosivuilla uutisartikkelin lopussa. Tutkimukseni ei 

keskity itse keskustelun rakenteiden tutkimukseen keskustelunanalyysin keinoin, mutta 

on kuitenkin huomioitava, että keskustelut rakentavat vuorovaikutuksen myötä erilaisia 

sosiaalisia tilanteita ja niihin liittyviä rooleja ja tehtäviä (Lehtinen, Nissi & Simonen 

2021: 12). Tutkimuksessani analysoin näitä keskustelussa syntyviä sosiaalisia tilanteita 

ja niihin liittyviä merkityksiä kielellisten valintojen myötä.  

 

HS haluaa kommentointimahdollisuudella rohkaista lukijoita keskustelemaan 

ajankohtaisista aiheista. Osaa teksteistä voi kommentoida vain omalla nimellä, ja osassa 

voi käyttää nimimerkkiä (HS, Artikkelien kommentointiohjeet 2020). 

Tutkimusaineistoni artikkelissa nimimerkillä kommentointi on mahdollista, mutta olen 

päättänyt rajata kaikki nimet ja nimimerkit pois aineistoesimerkeistä. Sen sijaan olen 

koodannut kommenttipalstan kommentit päivämäärän ja ajan yhdistelmällä, esimerkiksi 

1511303 (ks. taulukko 1). 

  

 
1 E-kirjalähteiden sivunumerot voivat vaihdella riippuen fontin ja kirjainkoon mukaan, joten näihin 

lähteisiin viittaan vain luvulla. 
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TAULUKKO 1. Kommenttien koodaaminen. 

Päivämäärä Kellonaika Kommentti 

15.1.  13.03 Ei vain nuoruusajan, vaan pienestä lapsesta 

lähtien, koska kiusaaminen alkoi jo 

alaluokilta. (1511303) 

15.1. 11.05 Todella moni asia oli vialla: uhrin perheen 

tilanne, lastensuojelun taso, koulun huomiot 

ja tuki. Murhaajien mielen viallisuus, koti 

jne. Murhasta voi siis selvitä vuodella, 

kahdella. Se on eniten vialla. - Saavatko 

murhaajat hoitoa ja auttaako se vai 

kuulemmeko heistä vielä surullista lisää? 

(1511105a) 

15.1. 11.05 Äärettömän tuskallista, ahdistavaa ja 

surullista luettavaa. Tulee itku ja fyysinen 

paha olo, kun miettii, mitä tämä nuori mies 

joutui kokemaan ja jolta varastettiin oikeus 

elämään. Kiitokset kuitenkin jutun 

kirjoittajalle. Toivottavasti tämän kauhean 

rikoksen uhria ei unohdeta myös hänen 

elämänsä jälkeen, kuten hänelle tehtiin elon 

aikana. (1511105b) 

 

Taulukossa 1 on kolme esimerkkiä kommenttien koodeista. Ensimmäiset neljä numeroa 

kuvaavat päivämäärää, jolloin olen aineiston kerännyt, ja neljä viimeistä kellonaikaa, 

jolloin kommentti on merkitty julkaistuksi. Mikäli useampi kommentti on julkaistu 

samaan aikaan, olen lisännyt koodin loppuun kirjaimen (a, b, c…), joka kertoo, mikä 

kommentti on merkitty ensimmäiseksi. Näin aineistoesimerkki löytyy helposti 

kellonaikaa hakemalla, koska alkuperäisessä aineistotiedostossa ei ole kronologista 

numerointia (1–100). Kellonaika koodin lopussa helpottaa myös kommenttien aikajanan 

seuraamista. Aineiston rajaamiseksi olen valinnut sata ensimmäistä (vanhimmasta 

uusimpaan) kommenttia. Tällä menetelmällä arvioin, että keskustelussa syntyy 

mahdollisimman vähän edellisiin kommentteihin viittaamista, jolloin keskustelu ei jää 

pyörimään samojen aiheiden ääreen. Näin keskustelu myös tuottanee aiheiltaan 

monipuolisempia, nimenomaan artikkeliin ja kiusaamiseen liittyviä kommentteja.  

 

HS:n keskustelupalsta on moderoitu, eli lähetetyt puheenvuorot julkaistaan vasta, kun 

ne on tarkistettu ja todettu keskustelua asiallisesti eteenpäin vieviksi. Tämä tarkoittaa 

aineistoni kannalta sitä, että kommentit on jo valmiiksi todettu asianmukaisiksi. Kun 

kommenttikentästä on poistettu kaikki asiaan kuulumaton, oma rajaamistyöni helpottuu. 

Toisaalta tunnistan, että tulokset voisivat vaihdella, mikäli analyysin kohteena olisi 
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esimerkiksi Ilta-Sanomien kommenttipalsta. Kohderyhmän voi olettaa vaikuttavan 

esimerkiksi kommenttien kielelliseen ulkoasuun sekä näkökulmiin. Helsingin Sanomien 

kohderyhmäksi on määritelty korkeakoulutettu yli 40-vuotias hyvätuloinen 

kaupunkilainen (Sanoma Media Finland Oyj 2022).  Kommenteille ei ole erikseen 

määrätty merkkimäärää, mistä syystä osa valitsemistani kommenteista on huomattavasti 

pitempiä verrattuna toisiin (vrt. esim. 1 ja 2). 

 

(1) Eikö kouluissa ole enää yhteis- ja toverihenkeä luokissa tai opettajilla 

pelisilmää - silloinhan voi tapahtua mitä vain, kuten tällaista?! Pankaapa nyt 

opettajat ja vastaavat heti nämä kouluasiat kuntoon, silloin paranee 

yhteiskuntakin ja hallitus ja eduskunta?! (1511109) 

(2) Suunnaton suru valtaa kehon tätä lukiessa. Toivotan lämpöä ja voimaa heille, 

joita tämä läheisesti koskettaa. Syyttäkää kernaasti politikoinnista herkän 

aiheen äärellä, mutta jotakin on kyllä myös tapahduttava toisin. Näistä 

tapahtumista lukiessani huomaan itsekin alkavani etsiä yksilötason 

psykologisia syitä teoille (olemme niin tottuneet katsomaan yksilöä ja 

psykologiaa), mutta emme me myöskään yhteisönä voi olla tällainen. Emme 

vain voi, se lienee selvää kenelle hyvänsä?Entä jos tekisimme välillä 

_oikeasti_ vaikeita päätöksiä – emme niitä mukavaikeita, jollaiseksi mm. 

leikkauspolitiikka aina puhutaan. Jospa alkaisimme tietoisesti yhteisönä 

pehmentää arvojamme levittäen ajatuksen kaikkialle yhteisöön? On 

yksinkertaisesti niin, että näiden nuorten kasvatus olisi voinut (kuten kaikkien 

lasten ja nuorten tällä hetkellä voisi) perustua yksinkertaisesti toisen ihmisen 

huomioimisen periaatteille ja vasta sen jälkeen teknisille asioille. Entä jos 

todella antaisimme välillä naisten johtaa yhteisömme hoivan lähtökohdille 

rakentuvaan maailmaan? Vaikka sitten menettäisimme hetkellisesti hieman 

"rahaa", tai mitä hyvänsä muuta soopaa tälläkin keskustelupalstalla jaksetaan 

vuodesta toiseen vakavaa teeskennellen esittää. (1511119) 

 

Esimerkeistä (1) ja (2) voi huomata, että kommenttien merkkimäärät vaihtelevat 

suuresti. Erityisen pitkien kommenttien kohdalla viittaan analyysissa vain siihen osaan, 

joka aktivoi kyseessä olevaa diskurssia. Leikatut kommentit merkitsen kahdella 

ajatusviivalla poisjätön merkkinä. Kuten jo edellä mainitsin, rajaan aineistostani pois 

edellistä kommenttia lainaavat viittaukset sekä nimimerkit. Vaikka tutkimukseni ei 

käsitä määrällistä analyysia esimerkiksi sanavalintojen frekvensseistä, arvioin tuloksien 

vääristyvän, mikäli analyysissa toistuisi jokin tietty sanavalinta pääasiassa sitaatin 

muodossa. 

 

Aineistoa käsitellessäni kokoan kaiken datan samaan taulukkoon, jotta aineistosta 

syntyy koherentti kokonaiskuva. Tämän jälkeen täytän taulukkoon esimerkiksi 
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kommenteissa käytettyjen sanavalintojen sanaluokat sekä avainsanoja käyttäen 

menetelmänä sisällönanalyysia. Sitten jaan samankaltaisuuksia sisältävät kommentit ja 

tekstit uutisartikkelista omiin taulukoihinsa, joissa toistan tämän prosessin. Teen 

prosessin aikana diskurssianalyysia aineistosta Faircloughin (1994 [1989]) mallin 

mukaan. Kerron enemmän aineistonkäsittelyn sisällön- ja diskurssianalyysin osuuksista 

alaluvuissa 2.2. ja 2.3. 

 

 

1.3. Koulukiusaamisen tutkimus 

 

Tässä alaluvussa esittelen, millaista aiempaa tutkimusta koulukiusaamisesta on tehty. 

Esittelen alaluvun lopussa myös joitakin opinnäytetöitä, joiden näkökulmat ja 

tutkimusaineisto ovat samankaltaisia tutkimukseni kanssa. Kerron myös tarkemmin, 

miten itse olen päättänyt määritellä koulukiusaamisen käsitteen tutkimuksessani. 

 

Koulukiusaaminen on ajankohtainen aihe, johon pyritään löytämään jatkuvasti 

ratkaisuja ja ennalta ehkäiseviä keinoja. Arvioin, että juuri Koskelan teinisurman 

kaltaiset, nimellisesti vakiintuneet tapaukset, jotka herättävät mielenkiintoa, ovat 

lisänneet tai lisäävät tutkimusta kiusaamisesta ja alaikäisten tekemästä väkivallasta. 

Esimerkkinä tällaisista nimellisesti vakiintuneista tapauksista on toinen vuonna 2020 

alaikäisen tekemä henkirikos, joka kantaa nimeä Vallilan teinisurma tai veriteko. 

Tutkimusaiheena koulukiusaaminen on melko tuore, vaikka ilmiönä koulukiusaamisen 

voidaan katsoa käytännössä olevan yhtä vanha kuin koululaitoskin. Suunnitelmallisesti 

kiusaamista alettiin tutkia vasta 1970-luvun alkupuolelta lähtien, ja tutkimus painottui 

lähinnä Skandinavian maihin (Olweus 1992: 12; Smith & Sharp 1994: 4–6.) 

Myöhemmin tutkimus levisi Japaniin, Iso-Britanniaan, Irlantiin, Alankomaihin, 

Australiaan, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Tutkimuksen kannalta on oleellista, miten 

kiusaamisen käsite määritellään. Alaluvussa 1.1. esittelen muutamia keskenään 

samankaltaisia määritelmiä koulukiusaamiselle. Tutkimusten vertailtavuuden kannalta 

määritelmien yhdenmukaisuus on tärkeää, mutta toisaalta määritelmillä on myös 

käytännöllinen funktio koulujen kiusaamisen vastaisen toiminnan kannalta. (Hamarus 

2006: 47–50.) Koska tutkimukseni aihe keskittyy koulukiusaamisesta käytettyjen 

kielellisten valintojen tasolle, koen, että kiusaamisen määritelmä muodostuu pitkälti 

aineistolähtöisesti. Arvioin, että koulukiusaaminen on subjektiivinen kokemus, 
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jonka merkitys voi vaihdella yksilöittäin, mutta pääpiirteenä esiintyy tahallisen 

mielipahan jatkuva toteutus toiselle oppilaalle. Tällaisella määritelmällä en rajaa pois 

sellaista informaatiota, joka koetaan koulukiusaamiseksi, muttei kuitenkaan täysin sovi 

ennalta määrättyyn määritelmään. Käsittelen koulukiusaamisen määritelmiä aineistossa 

alaluvussa 3.1. 

 

Tutkimuksien päämääränä voidaan pitää tiedon keruuta ilmiöstä. Koulukiusaamisen 

kohdalla tieto esimerkiksi ilmiön yleisyydestä (esim. THL:n Kouluterveyskysely), 

laadusta ja riskitekijöistä auttaa kouluja instituutiona käsittelemään kiusaamista. 

Tutkimustulosten valossa osataan vaikuttaa olennaisiin ja relevantteihin asioihin 

kouluissa ja niiden yhteydessä toimivissa toimijoissa. Vaikuttavat tekijät osataan ottaa 

huomioon myös opettajien ja kouluhenkilökunnan koulutuksessa. Valtakunnalliset tai 

koulukohtaiset tutkimustulokset kerätään tyypillisesti (anonyymilla) kyselylomakkeella, 

ja aiheet koskevat yleensä juuri ilmiön laajuutta ja esiintyvyystiheyttä. Suppeammat 

tutkimukset, joissa kerätään yksityiskohtaisempaa informaatiota koulukiusaamisesta, 

voivat olla myös jostain valmiista aineistosta tehtyjä. Tällöin aiheet yleensä koskettavat 

jotain rajattua kiusaamiseen liittyvää näkökulmaa, kuten rooleja (ks. lisää luvussa 3). 

Koulukiusaamista koskevat tutkimukset voidaan siis nähdäkseni jakaa kahteen tyyppiin: 

valtakunnalliseen dataan ja yksityiskohtaisempaan alasta riippuvaan tutkimukseen. 

Esimerkiksi kielitieteellistä tutkimusta koulukiusaamisesta on tuotettu lähinnä 

opinnäytetöissä, jotka ovat jo vaatimuksiltaan suppeampia ja rajatumpia kuin laajat 

valtakunnalliset tutkimukset.  

 

Tämän kielitieteellisen tutkielman tulosten valossa voidaan tarkastella syvemmin sitä, 

miten kiusaamisesta keskustellaan mediassa. Aiempaa diskursiivista tutkimusta 

koulukiusaamisesta mediateksteissä on tehty lähinnä opinnäytetöissä, erityisesti 

kasvatustieteiden alalla. Esimerkiksi Erja Konttinen (2001: 43–112) tarkastelee 

kasvatustieteiden pro gradu -tutkielmassaan koulukiusaamista kiusaajan näkökulmasta 

sanomalehtien artikkeleissa. Tutkimuksessa käsitellyt lehtiartikkelit valottivat aihetta 

monista näkökulmista, mikä kuvaa ongelman monitahoisuutta. Kiusaajan näkökulma 

tuottaa useita erilaisia suhtautumisia. Konttisen tutkielma on laadultaan samankaltainen 

kuin omani, mutta arvioin että vuosikymmenten väli ja median muutos tuottavat 

erilaisia tuloksia. Vertti Liimula ja Arttu Linnavuori (2021) kokoavat kasvatustieteiden 

pro gradu -tutkielmassaan kiusaamisen vastaisiin toimintamalleihin kohdistettua 
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kritiikkiä ja kiusaamiskokemuksia Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa vuosina 

2009–2019. Tutkimus on sisällönanalyysi. Tulokset osoittavat, että koulun käytänteitä 

kritisoitiin monelta eri kantilta. Useimmiten koulunhenkilökuntaan kohdistuva kritiikki 

tuli kiusatuilta itseltään tai heidän vanhemmiltaan. Tarkastelen itse kasvatuksen vastuun 

diskurssia luvussa 4.1. Eeva Keskinarkaus ja Elisa Sykkö (2012) ottavat 

kasvatustieteiden tutkimuksessaan huomioon lasten keskuudessa aktivoituvat 

koulukiusaamisen diskurssit. Tutkimusaineistona toimivat peruskoulun 

viidesluokkalaisten kirjoitelmat. Kirjoitelmat eivät ole mediassa tuotettuja tekstejä, 

mutta aineiston käsittely on osaltaan samankaltaista kuin tässä tutkielmassa.  
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2. TEORIA JA METODI 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni teoriataustaa, metodia ja tutkimuksen etenemisen 

vaiheita. Alaluvussa 2.1. esittelen diskurssintutkimuksen yleisiä piirteitä sekä 

tutkimukseni analyysiyksikön ja diskurssin käsitteen ja oman määritelmäni siitä. 

Alaluvussa 2.2. kuvailen kriittistä diskurssianalyysia sekä teoreettisena viitekehyksenä 

että osana aineiston analyysia. Alaluvussa 2.3. tarkastelen sisällönanalyysia 

menetelmänä sekä kuvaan tutkimuksen aineistonkäsittelyn ja analyysin 

työskentelyvaiheita ja etenemistä. 

 

2.1. Diskurssintutkimus 

 

Tässä alaluvussa esittelen diskurssintutkimukselle ominaisia piirteitä. Määrittelen tämän 

alaluvun alussa myös diskurssin käsitteen. 

 

Diskurssianalyysissa tarkastellaan kielenkäyttöä toimintana, joka rakentaa sosiaalista 

todellisuutta. Monet lähdeteokset viittaavat diskurssintutkimuksen saaneen yhä 

enemmän jalansijaa sekä lingvistiikan että yhteiskuntatieteiden alalla (esimerkiksi 

Eskola & Suoranta 1998: 195; Luukka 2000: 133; Pietikäinen 2000: 213). Tämä on 

vaikuttanut siihen, että varsinkin diskurssin käsite on laajentunut ja epämääräistynyt. 

Luukka (2000: 143) määrittelee diskurssin yksinkertaisesti tarkoittavan konkreettista 

kielenkäyttöä eli yleisimmin puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Diskurssi voidaan määritellä 

toisiinsa liittyvinä teksteinä sekä niiden tuottamisena, levittämisenä ja 

vastaanottamisena. Tekstit edustavat diskurssia, ja niistä tulee merkityksellisiä toisten 

tekstien kautta. Tekstit ovat intertekstuaalisessa suhteessa toisiinsa sekä suhteessa siihen 

sosiaalisesti rakentuneeseen maailmaan, jossa ne tuotetaan (Phillips & Hardy 2002: 3, 

82, 86; Pynnönen 2013: 6). 

 

Diskurssin käsitteen määrittely on tutkimuksen kannalta välttämätöntä, vaikka se voikin 

olla vaikeaa käsitteiden monitulkinnaisuuden vuoksi (Saviniemi 2015: 26). 

Määrittelenkin diskurssin käsitteen Saviniemen (2015: 88) tavoin kielenkäytön tavoiksi, 

joilla kuvataan ja merkityksellistetään tutkimukseni aihetta eli koulukiusaamista ja sen 

lieveilmiöitä. Koen tämän määritelmän neutraaleimmaksi kuvaukseksi diskurssin 

käsitteestä ja toiminnasta sekä omasta työskentelystäni tutkimuksen parissa. Olen 
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nimennyt diskurssit niiden aihepiiriä parhaiten kuvaavien termien mukaan. Selitän 

analyysiluvussa 4 jokaisen diskurssin kohdalla, millä perustein olen päätynyt kyseiseen 

nimeämiseen.  

 

Diskurssintutkimukselle on ominaista ajatus kielen konstruktiivisuudesta eli 

rakentavuudesta, mikä tuo diskurssin määritelmälle syväluotaavamman luonteen. Kieltä 

käyttäessämme kuvaamme sekä maailmaa että myös merkityksellistämme ja samalla 

järjestämme ja rakennamme sosiaalista todellisuutta, jossa elämme (Jokinen, Juhila & 

Suoninen 1993: 18–19.) Koulukiusaamisdiskurssit rakentavat maailmaa 

koulukiusaamisen ympärillä, jolloin kielentämällä ilmiötä koulukiusaamiskeskustelussa 

merkityksellistämme aihetta kielenkäytön avulla. Esimerkiksi alaluvussa 4.1. esittelen 

vastuudiskurssin, joka merkityksellistää vastuun jakautumista eri toimijoiden välillä, 

sekä rakentaa sosiaalista todellisuutta siitä, että jonkun tulisi olla vastuussa 

kiusaamisesta. Kielen käyttäminen rakentaa sosiaalisia identiteettejä ja suhteita sekä 

tieto- ja uskomusjärjestelmiä. Konventionaalinen eli sopimuksenvarainen kielenkäyttö 

ylläpitää näitä rakenteita eli diskursseja, mutta luovan kielenkäytön avulla niitä voidaan 

kuitenkin myös uusintaa ja muuttaa toisenlaisiksi. (Fairclough 1992: 25–27.) 

Diskurssintutkimuksen pioneerina pidetty Michael Foucault ajatteli, että juuri 

diskurssissa valta ja tieto kytkeytyvät toisiinsa. (Foucault 1980: 100; Alasuutari 2011: 

188;) Alasuutari (1999, 2011: 188) yhtyy Faircloughin ajatuksiin sanojen ja 

todellisuuksien alati uudistuvasta yhteydestä, jossa puhe ja kieli paitsi paljastavat 

merkityksiä myös tuottavat asiaintiloja eli rakentavat subjekteja ja identiteettejä.  

 

Diskursseilla rakennetaan tutkielmassani koulukiusaamiseen liittyvää maailmaa. 

Diskurssit muodostuvat suuresta määrästä kielellisiä valintoja, jotka tarjoavat 

mahdollisuuden luoda useita eri versioita todellisuudesta (Lehto 2018: 71). 

Kielenkäytön tavat, joita tutkin ovat tekstejä, tarkemmin kommentit ja uutisartikkeli, 

joiden aiheena on Koskelan teinisurman takana ollut pitkittynyt koulukiusaaminen. 

Hiidenmaa (2000) kertoo, että yhä useammin sanaa teksti käytetään entistä 

tarkoituksenhakuisemmin ilmaisemaan merkityksiä, joita kielenkäytöllä luodaan. 

Diskurssit muodostuvat teksteissä käytetyistä sanavalinnoista ja puheenaiheista, jotka 

tässä tutkielmassa merkityksellistävät koulukiusaamista ja kiusaamisen rooleja. 

(Hiidenmaa 2000: 170.) Diskurssianalyysissa ei olla kuitenkaan kiinnostuneita mistä 

tahansa merkityksistä, vaan yhteistä sosiaalista todellisuutta rakentavista, kulttuurisista 



16 

merkityksistä (Jokinen & Juhila 1999: 54). Konventionaalinen kielenkäyttö on samalla 

merkityksistä neuvottelua. Diskurssitutkimuksessa tutkimuksen ydinaluetta ovat 

merkitysten välinen neuvottelu sekä siihen liittyvät jännitteet ja käytänteet, ehdot ja 

seuraukset. Keskeinen perusajatus on, että kielenkäyttö on aina paitsi kielellistä myös 

sosiaalista toimintaa. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: luku 1.1.) 

 

Tutkin tutkielmassani kiusaamiseen liittyviä sanavalintoja ja kielenkäytön tapoja, jotka 

synnyttävät merkityksiä, joita artikkeli noudattaa, mutta myös uusintaa keskustelun 

myötä. Jokapäiväinen kielen käyttäminen, puhe ja kirjoitettu kieli eivät ole vain 

tasapaksuja prosesseja, vaan luonteeltaan vaihtelevia, moniäänisiä ja toisinaan myös 

ristiriitaisia. Diskurssianalyysin kiinnostus kohdistuukin tähän kokonaisuuteen, ja 

kielenkäytön variaation voidaan ajatella tuottavan erilaisia funktioita eli tekevän 

erilaisia asioita. (Suoninen 2017: 2.1.) Toisaalta uskon, että aineistoni nostaa esiin 

asenteita erilaisia toimijoita kohtaan – tässä yhteydessä siis kiusaajia ja kiusattua 

kohtaan. Asenteet nähdään ensisijaisesti tunteina tai sosiaalipsykologisesti emootioina, 

jotka voivat olla sekä myönteisiä että kielteisiä. Asenteet, kuten diskurssitkin, ovat 

pohjimmiltaan kuvitteellisia, sosiaalisia rakenteita. (Erwin 2005 [2001]: 11–13.) 

Käsittelen enemmän emootioita ja asenteita alaluvussa 4.2., jossa erittelen aineiston 

emootiodiskursseja. 

 

Tutkin koulukiusaamisdiskurssien lisäksi aineistossa esiintyviä subjektipositioita (ks. 

tarkemmin luku 3). Koulukiusaamisdiskurssien lisäksi on mielestäni olennaista tutkia 

sitä, miten tietyistä toimijoista keskustellaan ja millaisilla piirteillä heitä kuvataan. Sitä 

ennen on myös tärkeää kartoittaa, mitä asioita pidetään kiusaamisena (ks. tarkemmin 

alaluku 3.1.). Diskurssianalyysissa kuvataan erilaisia toimijaulottuvuuksia identiteetin, 

subjektiposition ja diskurssin käyttäjän käsitteillä. Kuten jo edellä mainitsen, diskurssit 

rakentavat sosiaalista todellisuutta ja tätä kautta myös toimijoille määriteltyjä 

ominaisuuksia. Identiteetti on väljä yläkäsite, joka voidaan määrittää tarkoittamaan niitä 

oikeuksia, velvollisuuksia ja ominaisuuksia, joita toimija olettaa itselleen tai muut 

toimijat hänelle. Diskurssin käyttäjä taas on toiminnallisempi käsite kuvaamaan ihmisen 

mahdollisuuksia määrittää itse itseään. Subjektipositioita käytetään tilanteissa, joissa 

analysoinnin kohteena ovat toiminnan rajoitukset, eli se, millä tavoilla positiot ja roolit 

voivat lukkiutua arjen eri tilanteissa. Esimerkiksi aineistossani kiusaaja ja kiusattu ovat 

valmiiksi annettuja positioita. Tällöin kiinnostuksen kohteena ovat ne kielelliset keinot, 
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joilla positioita vahvistetaan ja ylläpidetään sosiaalisissa käytännöissä. Subjektipositiot 

eivät ole ennalta määrättyjä tiloja, joihin ihmiset asettuvat, vaan kyseiset positiot 

luodaan ja tuotetaan aina sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Jokinen, Juhila & Suoninen 

2016: 1). Subjektipositioita analysoidessani keräsin aineistosta kohtia, joissa 

keskustellaan kiusaamisesta, kiusaajista ja kiusatuista. Kerättyäni informaation 

taulukkoon erittelin taulukosta yhdenmukaisuuksia ja samankaltaisuuksia 

sisällönanalyysin keinoin, kuten koulukiusaamisdiskurssejakin eritellessäni. 

 

Diskurssintutkimus on luonteeltaan kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. 

Laadullisessa analyysissa aineistoa tarkastellaan usein kokonaisuutena, jonka ajatellaan 

selittävän jonkin singulaariseksi ymmärretyn sisäisesti loogisen kokonaisuuden 

rakennetta. Laadullinen analyysi vaatii niin sanottua poikkeavaa absoluuttisuutta, eli 

kaikki luotettavina pidetyt ja selvitettävään asiaan kuuluvat seikat tulee kyetä 

selventämään siten, etteivät ne ole ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa. Analyysi 

koostuu yksinkertaistetusti kahdesta vaiheesta, jotka käytännössä nivoutuvat aina 

toisiinsa: havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. (Alasuutari 1999: 

38–39.) Tutkimukseni analyysi etenee Norman Faircloughin (1994 [1989]) kriittisen 

diskurssianalyysin kolmen tason mallin mukaisesti, mutta liityn myös Alasuutarin 

ajatuksiin. Analyysissa olen pelkistänyt havaintoni aineistossa aktiovoituvista 

diskursseista sekä ratkaissut arvoituksen eli vastannut tutkimuskysymyksiini. Kerron 

enemmän tutkimusaineistoni käsittelystä ja purkamisesta johdantoluvussa 1.2.  

 

 

2.2. Kriittinen diskurssianalyysi teoriana ja metodina 

 

Tässä alaluvussa esittelen kriittistä diskurssianalyysia tutkimukseni teoreettisena 

viitekehyksenä ja tutkimusmetodina. Esitän myös kritiikkiä kriittisestä 

diskurssianalyysista ja pohdin tutkimuksen luotettavuuden mittaamista. 

 

Diskurssintutkimus on sekä teoreettinen että metodinen näkökulma tutkimukseen 

(Pietikäinen & Mäntynen 2019: 268). Kriittinen diskurssianalyysi on 

diskurssianalyysin muoto, joka yhdistää viitekehyksessään sekä kielitieteellisen että 

yhteiskunnallisen diskurssin tutkimuksen näkemyksiä. Tutkimusalueen taustalta löytyy 

muun muassa kriittisen lingvistiikan, funktionaalisen kielitieteen, semiotiikan ja 
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erilaisten diskurssiteorioiden näkemyksiä. Keskeinen lähtökohta on lähestyä 

kielenkäyttöä sosiaalisena areenana, jossa tekstit, diskurssit ja niiden heijastamat 

sosiaaliset prosessit osallistuvat ympäröivän maailman rakentamiseen.  (Sajavaara & 

Piirainen-Marsh 2000: 9.) Kriittinen diskurssianalyysi käsittelee etenkin niin sanottuja 

sosiaalisia ongelmia (Fairclough & Wodak 1997: 271). Tämän vuoksi suosituimpia ja 

ajankohtaisimpia tutkimuskohteita ovatkin sellaiset aiheet kuin rasismi ja syrjinnän 

muodot. Myös oma tutkimuskohteeni koulukiusaaminen on ajankohtainen aihe, etenkin 

2020-luvulla, jolloin koulukiusaamisesta ja -väkivallasta uutisoidaan yhä enemmän.  

 

Kriittisyydellä on monia eri tarkoitteita tieteessä ja lingvistiikassa. Toisaalta kriittisille 

tutkimuksille voidaan hahmotella muutamia ennakko-oletuksia. Ajatukset 

valtasuhteiden sosiaalisuudesta ja historiallisesta merkittävyydestä sekä kielen 

keskeisyydestä identiteetin muodostumisessa ovat yhteisiä kriittiselle tutkimusotteelle. 

(Kincheloe & McLaren 1994; Locke 2004: 25–26). Kriittinen diskurssianalyysi, 

kielitieteellisen diskurssintutkimuksen tavoin, analysoi kirjoitettua tai puhuttua kieltä 

käyttötilanteessa ja hyödyntää analyysissa kielen teorioita ja lingvistisiä 

analyysiluokituksia. Toisaalta yhteiskunnallisen diskurssintutkimuksen tavoin kriittinen 

diskurssianalyysi käsittää diskurssit tapana hahmottaa ja konstruoida maailmaa. 

(Pietikäinen 2000: 192–193.) Paso (2007: 31) täydentää, että kriittinen diskurssianalyysi 

huomio jokaisen diskurssin oman historian ja kontekstin, jolloin analyysi tulee aina 

kytkeytymään kulttuuriin, yhteiskuntaan ja ideologiaan. 

 

Pälli (2003: 27) huomauttaa, että diskurssintutkimus tarjoaa tutkijalle vain suunnan ja 

näkökulman tarkastella kieltä, mutta konkreettiset työkalut puuttuvat. Tällöin ratkaisu 

on hyödyntää jotain toista analysointitapaa diskurssianalyysin lisäksi. Itse olen päätynyt 

Saviniemen (2015) tapaan hyödyntämään sisällönanalyysia tutkiessani 

koulukiusaamisdiskurssien aktivoitumista (ks. alaluku 2.3.). Hyödynnän tutkielmani 

teoreettisena viitekehyksenä Norman Faircloughin kriittisen diskurssianalyysin mallia. 

Faircloughin mukaan kriittinen diskurssianalyysi tarkastelee kieltä sekä 

yhteiskunnallisena tuotoksena että vaikuttajana. (Fairclough 1994 [1989]: 25–27). 

 

Fairclough (1994 [1989]): 26) jakaa kriittisen diskurssianalyysin kolmeen 

ulottuvuuteen: kuvaukseen (description), tulkintaan (interpretation) ja selitykseen 

(explanation). Kuvauksen ulottuvuus tarkastelee yleisesti tekstin piirteitä, kuten 
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sanastoa. Tulkinnassa käsitellään tekstin ja vuorovaikutuksen suhdetta, joiden 

sosiaalisen kontekstin yhteys selitetään. (Fairclough 1994 [1989]: 109–168.) 

Analyysilukuni 4 on siis rakennettu niin, että tulen ensin kuvaamaan ja 

havainnollistamaan aineistoani taulukoiden ja aineistoesimerkkien avulla. Kuvauksen 

jälkeen teen tulkintoja aineistossa esiintyvistä kielenaineksista, ja selitän niiden 

kontekstia yhteydessä tekstiin ja sosiaaliseen maailmaan. 

 

Tutkimukseni on aineistolähtöinen ja otteeni analyysiin tekoon havainnoiva. Olen 

aloittanut kokoamalla aineistoni taulukkoon, johon olen luokitellut ja värikoodannut 

kielenaineksia ja -piirteitä. Luokittelu ja koodaaminen ovat tekstin piirteiden kuvausta. 

Tämän jälkeen siirryn tulkitsemaan ja selittämään aineistosta aktivoituvia 

koulukiusaamisdiskursseja. Tulkinnan tasolla esittelen aineistossa esiintyviin 

diskursseihin liittyviä merkityksiä ja piirteitä. Selittämisen tasolla käsittelen sosiaalisia 

ja yhteiskunnallisia syitä, jotka vaikuttavat koulukiusaamisdiskurssien aktivoitumiseen. 

 

Kuten jo edellä olen maininnut, kriittinen diskurssianalyysi on luonteeltaan moninainen 

ja tulkinnanvarainen. Toisaalta tämä antaa tutkijalle vapauden toteuttaa tutkimusta 

ilman tarkkoja ja rajaavia kehyksiä, mutta toisaalta myös aiheuttaa tutkimuskentän 

sekavuutta ja relevanttiuden hälventymistä. Koska kyseessä on luonteeltaan sekä 

teoreettinen että metodinen viitekehys, joka ei tarjoa tutkijalle tarkkoja raameja 

tutkimuksen ja analyysin tueksi, kriittisen diskurssianalyysin hyödyntämisen laatu ja 

tarkkuus voivat vaihdella. Tämä velvoittaa tutkijan tarkentamaan täsmälleen, miten 

esimerkiksi diskurssin käsite määritellään, miten aineistoa käsitellään ja millaiset ovat 

tutkimuksen päämäärät. Laadullisessa tutkimuksessa arviointi pelkistyy kysymykseksi 

tutkimusprosessin luotettavuudesta, jolloin lähtökohtana tulee olla tutkijan avoin 

subjektiviteetti. Laadullisessa tutkimuksessa keskeisin luotettavuuden kriteeri on tutkija 

itse, ja näin ollen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola & 

Suoranta 1998: 211.) 
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2.3. Sisällönanalyysi menetelmänä 

 

Tässä tutkielmassa tulen noudattamaan kriittisen diskurssianalyysin raameja, mutta 

sisällönanalyysi on käytännöllinen aineistoni käsittelyvaiheessa. Sisällönanalyysi on 

laadullisen tutkimuksen perinteinen perusanalyysimenetelmä. Sitä voidaan pitää paitsi 

yksittäisenä metodina, myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää 

erilaisiin analyysikokonaisuuksiin (Tuomi & Sarajärvi 2018: 91). Kuten jo alaluvussa 

2.2. mainitsin, kriittinen diskurssianalyysi itsekseen ei tarjoa konkreettisia työkaluja 

aineiston analysointiin. Sisällönanalyysin avulla luon koulukiusaamisen diskursseista 

yleisessä ja tiivistetyssä muodossa. 

 

Aineistolähtöisessä analyysissa tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen 

kokonaisuus. Analyysiyksiköt valitaan tutkimusaineistosta tarkoituksen ja 

tutkimusongelman mukaisesti. Teorian merkitys analyysin ohjaajana liittyy 

metodologiaan siten, että tutkimuksessa julkilausutut metodologiset rajaukset ohjaavat 

analyysia. Aiemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla kyseisestä ilmiöstä ei tulisi olla 

mitään merkitystä, sillä laadullisen, aineistolähtöisen tutkimuksen oletetaan 

yksinkertaisuudessaan olevan aina lähtöisin aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 4.2.) 

 

Sisällönanalyysin menetelmällä pystytään analysoimaan dokumentteja systemaattisesti 

ja objektiivisesti. Dokumentti voi olla mikä vain kirjalliseen muotoon saatettu materiaali 

(Tuomi & Sarajärvi 2018: 4.4). Tässä tapauksessa tarkastelemani dokumenttina ovat 

uutisartikkeli ja sen kommenttipalsta, joista kerron enemmän alaluvussa 1.2. 

Sisällönanalyysi on oivallinen työkalu tutkimusaineistoni läpikäyntiin ja tiivistämiseen, 

koska aineisto on luonteeltaan epätasainen. Suurin osa aineistosta koostuu yleisön 

lähettämistä kommenteista, joiden pituus vaihtelee. Kommenttien lisäksi tutkin 

toimittajien kirjoittamaa uutisartikkelia, joka myös sisältää erilaisia lehtijutulle 

konventionaalisia piirteitä. Sisällönanalyysin avulla aineistosta pystyy hahmottamaan 

helposti tutkimuksen kannalta oleellisimmat piirteet.  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2018: 4.4.) ovat esitelleet aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

etenemistä. Ennen analyysin aloittamista tulee määrittää sisällönanalyysin 

analyysiyksikkö, joka tässä tutkimuksessa tulee olemaan sana. Analyysiyksikön 

määrittelyä ohjaavat tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Tutkielmani käsittelee 
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koulukiusaamisdiskursseja eli toisin sanoen tapoja, joilla koulukiusaamisesta puhutaan 

mediassa. Kun aineisto on rajattu, se redusoidaan eli pelkistetään analysoitava 

informaatio eli data. Tämä tarkoittaa myös kaiken turhan materiaalin karsimista 

aineistosta. Olen päättänyt rajata analyysissa ulkopuolelle esimerkin (3) kaltaisista 

kommenteista toisten kommentteihin viittaavat osat. 

(3) humanismus: Eikö kouluissa ole enää yhteis- ja toverihenkeä luokissa tai 

opettajilla pelisilmää - silloinhan voi tapahtua mitä vain, kuten tällaista?! 

Pankaapa ny – – 

drv: Ei mitään yhteis- tai toverihenkeä ole koskaan kiusaamistapauksissa 

ollutkaan – – (1511249a) 

Esimerkissä (3) nimimerkki drv viittaa aiempaan kommenttiin, jonka on esittänyt 

nimimerkki humanismus. Rajaamalla toistetun osan kommentista käsittelen jokaista 

kommenttia omana, itsenäisenä kokonaisuutenaan. En myöskään ota kommentoijien 

nimimerkkejä huomioon tutkimuksessa. Vaikka jotkin nimimerkit ovatkin 

koulukiusaamiseen tai muutoin aiheeseen liittyviä, en koe niiden tuovan analyysiini 

tutkimuskysymyksiini liittyvää informaatiota. Jotkin nimimerkit toki kertovat 

kommentoijasta itsestään enemmän, kuten nimimerkki juttu oli hyvä , olen itse opo. 

Toisaalta tämänkaltaiset nimimerkit ovat aineistossani harvassa, eikä niistä ole 

kannattavaa tuottaa sen enempää analyysia. 

Olen päätynyt taulukoimaan Saviniemen (2015) tapaan aineistoni. Taulukossa yksi solu 

sisältää aina yhden virkkeen uutisartikkelista tai yhden kokonaisen kommentin. 

Merkitsen taulukkoon samalla tekstin sisältämät sanavalinnat sanaluokittain, kun ne 

aktivoivat jotain diskursseista. Merkitsen lopuksi myös aktivoituneen 

koulukiusaamisdiskurssin sekä sisällönanalyysin aina rivin loppuun. Koko aineiston 

taulukoinnin jälkeen etsin aineistosta samankaltaisia pelkistettyjä ilmauksia, jotka 

kokoan seuraavaksi omaan taulukkoonsa, esimerkiksi kaikki vastuuta koskevat yksiköt 

vastuudiskurssin taulukkoon (taulukko 2). 
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TAULUKKO 2. Esimerkki vastuudiskurssin sisällönanalyysin etenemisestä. 

Alkuperäisilmaukset 

(kommentti ja virke HS:sta) 

Vastuudiskurssia 

aktivoivat sanavalinnat  

Pelkistetyt ilmaukset 

Miten tämä on mahdollista? 

Eikö koulussa ole reksi ja 

monta opettajaa, jotka 

olisivat voineet puuttua 

asiaan. 

Eikö välinpitämättömyys ole 

virkavirhe....  (1511050) 

Kouluissa, reksi, 

opettajaa, virkavirhe 

 

Kasvatuksen vastuu 

Välinpitämättömyys on 

virkavirhe 

 

Tapaus perustelee 

entisestään 

lastensuojeluviranomaisten 

vetoomuksia, että ympäristön 

olisi otettava kiusaaminen 

vakavasti ja puututtava 

siihen ajoissa (HS) 

Lastensuojelun 

vetoomuksia, olisi 

otettava, kiusaaminen, 

vakavasti, puututtava 

Ympäristön olisi otettava 

kiusaaminen vakavasti ja 

puututtava ajoissa 

 

Vastuu 

 

 

Tämän jälkeen toistan edellisen prosessin pienemmälle, pelkistetylle joukolle. 

Taulukoin yllä olevan taulukon 2 mukaisesti vastuudiskurssia aktivoivat kommentit ja 

virkkeet sekä sanavalinnat ja samankaltaisuuksia edustavat piirteet. Myös tästä joukosta 

esitän pelkistetyt versiot, jotka kertovat, millaisessa kontekstissa diskurssi aktivoituu. 

Diskurssia aktivoivista piirteistä kokoan analyysilukujen alkuun taulukot, joissa 

esittelen eritellymmin, millaiset kielenainekset aktivoivat diskurssia. Sisällönanalyysi 

toimii siis työkaluna analyysini rinnalla. 

 

Salo (2015) kritisoi sisällönanalyysia mekaaniseksi ja epämääräiseksi tavaksi tehdä 

laadullista tutkimusta. Sisältö käsitteenä on epämääräisempi lähtökohta analyysille kuin 

esimerkiksi diskurssianalyysin tulokulma. Koska keskeinen idea sisällönanalyysissa on 

tiivistää ja luokitella laajoja tekstimassoja seuraamalla aineistoon rakennettuja 

koodaamisen sääntöjä, itse sisältö voi helposti jäädä määrällisten tulosten varjoon. Salo 

kritisoi sisällönanalyysin lukemista laadulliseksi tutkimusmenetelmäksi, koska analyysi 

usein pelkistyy vain tekstin luokitteluun ja alkuvaiheen analyysiin. (Salo 2015: 166–

171.) Myös Tuomi ja Sarajärvi (2018: 103) esittävät teoksessaan, että 

sisällönanalyysilla kerätty tieto aineistosta saadaan kuitenkin vain järjestettyä 

johtopäätöksiä varten. Hyvärinen, Nikander ja Ruusuvuori (2010: 16) kysyvätkin 

aiheellisesti ”Kaikki tekevät sisällönanalyysia mutta missä sisältö?” Tällä viitataan 

siihen, ettei laadullisessa tutkimuksessa riitä pelkkä aineiston kategorisoiminen, vaan 

tutkimuksen ideana on löytää jotain uutta ja ennen havaitsematonta aineistosta. 

Tunnistan sisällönanalyysin vajavaisuuden analyysin koostamisessa, ja siksi se 
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toimiikin tutkimusmenetelmänä työkaluna diskurssianalyysini rinnalla. Vaikka sisällön 

kategorisointi auttaakin aktivoituvien diskurssien järjestämisessä, se ei kuitenkaan voi 

muodostaa koko analyysia. Koen, että kriittinen diskurssianalyysi ja sisällönanalyysi 

täydentävät toisiaan siinä mielessä, että diskurssianalyysi tarjoaa tulokulman tekstin 

tarkasteluun ja sisällönanalyysi taas tavan purkaa aineistoa tarkasteltaviin osiin.  
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3. KIUSAAJAN JA KIUSATUN SUBJEKTIPOSITIOT 

 

Käsittelen tässä luvussa koulukiusaamisen ja siihen liittyvien subjektipositioiden 

kielentämistä aineistossa. Vertailen tuloksia aiempiin määritelmiin koulukiusaamisesta 

(ks. tarkemmin alaluvuissa 1.1. ja 1.3.) ja siinä esiintyvistä rooleista. Tutkielmassani 

rajaan subjektipositioiden tarkastelun vain kiusaajaan ja kiusattuun, vaikka aiempien 

tutkimusten valossa on havaittu, että kiusaamiseen osallistuu myös pienempiä toimijoita 

(ks. esimerkiksi Pitkänen 2020). Positioiden nimeämiset vaihtelevat tutkimusaineistoista 

ja tutkimuksen tekijöistä riippuen, mutta yleisimpiä ovat apuri, vahvistaja, puolustaja ja 

ulkopuolinen (Kiva-koulu 2022).  

 

Subjektipositiot muodostuvat sekä toimijan omassa että muiden ihmisten kielenkäytössä 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 2016: 43–45). Vuonna 1971 Louis Althusser toi esille 

ajatuksen siitä, että ideologiat luovat tai konstruoivat subjekteja asettaen ihmiset samalla 

tiettyihin identiteetteihin ja asemiin. Tällöin kaikki se, mitä ihmiset kokevat ja tuntevat 

itsestään ja ympäröivästä todellisuudesta ovat ainakin joissain määrin tiettyjen 

diskurssien sivutuotetta. Kielen kautta tapahtuva identiteettien ja positioiden 

tuottaminen siis riippuu siitä, millaisia tekstejä tai kertomuksia sillä hetkellä on 

saatavilla. (Edley 2001: 209–210.) Tarkastelen kiusaajien ja kiusattujen 

subjektipositioita keskustelijoiden sanavalintojen kautta. Subjektipositiot syntyvät 

aineistossa toimittajien tuottaman artikkelin sekä yleisön kommenttipalstan pohjalta. 

 

 

3.1. Koulukiusaaminen aineistossa 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen koulukiusaamiseen liittyviä määritelmiä aineistossa. 

Vertailen aineistossa esiintyviä määritelmiä aikaisemmin esiteltyihin koulukiusaamisen 

määritelmiin (ks. alaluvut 1.1. ja 1.3.) 

 

Aineiston määritelmät koulukiusaamiselle ovat kommentoijien eli yksilöiden tuottamia 

merkityksiä ja kielellisiä valintoja koulukiusaamisesta. Näin ollen oletan, että 

aineistossa tuotetut määritelmät ovat yksityiskohtaisempia ja henkilökohtaisempia kuin 

esimerkiksi MLL:n (2021) tai Salmivallin (1998) antamat kuvaukset. 

Yksityiskohtaisemmalla määritellyllä tarkoitan tekojen tarkempaa nimeämistä. 
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Esimerkiksi töniminen ja nimittely ovat tekojen tarkempia kuvauksia kuin fyysisen ja 

henkisen vahingon tuottaminen, vaikka kyseessä olisikin sama ilmiö. 

Henkilökohtaisemmalla määrittelyllä tarkoitan taas sitä, että yksilöt muodostavat 

kuvauksen kiusaamisesta omien tietojensa ja kokemustensa perusteella. Taulukossa 3 

olen luokitellut aineistossa esiintyviä kielenaineksia, jotka kuvaavat koulukiusaamista. 

Esittelen tästä lähtien kaikki taulukoidut kielenainekset niiden aineistossa esiintyvän 

taivutuksen mukaisesti. 

 

TAULUKKO 3. Koulukiusaamisen kuvaaminen aineistossa. 

Kielen osa-alueet Kielenpiirteet Kielenainekset 

Sanasto Verbit  kiusata, koventuu, tekevät, 

muuttuivat, 

pahoinpidellään  

 Substantiivit halveksuva puhe, 

koulukiusaaminen, teko, 

kurissa, nuhteessa, 

nimittelystä, 

mollaamisesta, 

tönimisestä, 

rääkkäämisestä, 

kouluväkivaltaa, 

väkivaltaa, hierarkiat, 

moraali, raakuus, 

kiusanteon, naljailuun, 

tyhmyyksiä, käytöksen, 

häiriköi, päälle käymistä, 

pahuus, julmuus 

 Adjektiivit ”normaali”, vakava, lievä, 

”eläimellisin”, 

hierarkisten, fyysinen, 

henkinen, pienimmästäkin, 

kiellettyä, tuhoisaa, pienen 

 

Kuten taulukosta 3 selviää, kiusaamista kuvataan paljon verbikantaisilla teonnimillä, 

kuten nimittely, rääkkääminen ja mollaaminen. Aineistosta selviää, että kiusaaminen 

nähdään asteittaisena toimintana, joka voi olla joko lievää tai vakavaa (esimerkki 4). 

Tämä tulee erityisesti esiin HS:n artikkelissa, jossa Koskelan tapauksessa kiusaaminen 

alkoi lievänä, mutta eskaloitui lopulta fyysiseksi väkivallaksi (esimerkki 5). 

 

(4) – – Lieviinkin kiusaamistapauksiin tulee opettajien puuttua, sillä kiusaaminen 

koventuu ajan myötä. – – (1511142) 

(5) Peruskouluvuosina poikaa kiusasivat muun muassa nimittelemällä varsin 

monet koulutoverit. Tällöin kiusaaminen oli siis huomattavasti lievempää kuin 
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se, mitä poika joutui kokemaan viime vuoden lopulla. Tapaukset muuttuivat 

vakavaksi fyysiseksi väkivallaksi viimeistään viime vuoden loppupuolella. 

(HS) 

 

Esimerkissä (4) todetaan, että kiusaaminen koventuu eli pahenee ajan myötä, mikä 

osoittaa kiusaamisen asteittaista kehittymistä. Kiusaaminen siis ei ole yhtäkkiä alkavaa 

toimintaa, vaan se etenee kehityskaarensa mukaisesti lievästä vakavampaan. 

Esimerkissä (5) kiusaaminen asetetaan aikavälille alkaen peruskoulusta kiusatun 

kuolemaan asti. Uutisartikkeli viittaa nimittelyyn lievänä kiusaamisena. Nimittely on 

usein pilkkaavaa nimittelemistä (KS 2021 s.v. nimittely). Mikään lähde ei kuitenkaan 

anna tarkempaa määritelmää ja rajausta sille, mitä on lievä kiusaaminen. Lievällä 

voidaan tarkoittaa jonkin asian vähäisyyttä tai maltillisempaa suhtautumista johonkin 

(KS 2021 s.v. lievä). Koska esimerkissä (5) lievää kiusaamista verrataan kiusatun 

myöhemmin kokemaan vakavaan fyysiseen väkivaltaan, voidaan olettaa, että lievän ja 

vakavan raja koetaan tekojen aiheuttamana fyysisenä päälle käymisenä. 

 

Vakavaa kiusaamista kuvataan aineistossa HS:n uutisartikkelin lisäksi kommenteissa 

fyysisenä tapahtumana. Fyysisyyttä kuvaavat substantiivivalinnat esimerkiksi väkivalta, 

ja raakuus (esimerkki 6). Fyysisen voiman tai väkivallan käyttöä ilmaistaan tarkemmilla 

käsitteillä, kuten kuristaminen ja hakkaaminen (esimerkki 7).  

 

(6) – – Kiusaamiseen liittyvä väkivallan raakuus. Vakavaa kiusaamista lasten ja 

nuorten kesken on aina ollut. –  – (1511155b) 

(7) – – Kiusaamiseeni kuului jatkuvasti fyysistä väkivaltaa ja sen uhkaa koulun 

tiloissa. Huonekaluja ja veitsiä heiteltiin kohti, kuristettiin, uhkailtiin 

teräaseilla ja ihan perinteisesti hakattiin. – – (1511239) 

 

Esimerkissä (6) vakava kiusaaminen yhdistetään raakaan väkivaltaan, eli siirtymä 

lievästä kiusaamisesta on suuri. Vaikka kiusaaminen nähdään asteittaisena toimintana, 

raja lievän ja vakavan kiusaamisen kohdalla ei siis ole kovin valtava. Esimerkissä (7) 

kiusaamisen fyysistä väkivaltaa tarkennetaan esineillä heittämisenä, kuristamisena, 

teräaseilla uhkaamisena ja hakkaamisena. Ilmaus ihan perinteisesti viittaa hakkaamisen 

kuuluvan niin sanotusti asiaan vakavassa kiusaamisessa. Vastaavasti töniminen koetaan 

fyysisen kiusaamisen lievemmäksi versioksi, kuten HS asiaa haastattelujen pohjalta 

esittää (8). 
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(8) Kukaan haastatelluista ei muista nähneensä heidän käyttäneen missään 

tilanteessa tönimistä vakavampaa väkivaltaa. (HS) 

 

HS haastattelujen pohjalta referoi, ettei väkivalta ilmennyt kiusatun tapauksessa 

tönimistä vakavampana (esimerkki 8). Tällöin kuitenkin myös töniminen nähdään 

väkivaltana, ei vain yhtä vakavana kuin esimerkiksi kiusattuun kohdistuneet 

myöhemmät teot. Väkivaltainen kiusaaminen tai kouluväkivalta koetaan siis myös 

asteittaisena tapahtumana, jonka vakavuutta on mahdollista arvioida.  

 

Koulukiusaamista käsitelleet tahot kuten, Unesco (2017), Kiva-koulu (2022) ja 

Mannerheimin lastensuojeluliitto (2021), korostavat koulukiusaamiseen ja 

kouluväkivaltaan liittyvää tekojen jatkuvuutta sekä vääristyneitä valta-asetelmia. Nämä 

piirteet yhdistyvät myös aineistossa koulukiusaamiseen. Jatkuvuus ja kiusaamisen 

pitkäkestoisuus tulevat ilmi jo ajatuksessa, että kiusaaminen on ajan kanssa kehittyvä ja 

asteittain paheneva ilmiö. Koulumaailman ja nuorten välisten hierarkioiden epätasa-

arvo aiheuttavat myös keskustelua kommenteissa. Ajatus valta-asemista ja hierarkioista 

olettaa, että kiusaaja ja kiusattu eivät olisi ympäristössään samanarvoisia. Kiusaaja 

nähdään hierarkiansa korkeimmalla tai ainakin tarpeeksi korkealla asemassa, jossa on 

mahdollisuus toteuttaa kiusaamista muiden puuttumatta asiaan. Kiusattu taas on 

hierarkiassa alemmalla tasolla, jolloin ei myöskään kykene estämään kiusaamista 

(esimerkki 9). 

 

(9) – – Ei pitäisi päästää tilanteita luisumaan siihen, että joku on hierarkian 

pohjimmaisena ja aina pienen kiusanteon kohteena. – –  (1511309) 

 

Oppilaiden tai yleisesti nuorten välistä hierarkiaa kuvataan nuorten silmin, eli vaikka 

kiusaaja nähtäisiinkin omassa ympäristössään dominoivana osapuolena, hierarkiasta 

ulkopuolinen ei asiaa näe näin. Vallan tasot ovat nuorten keskuudessa muodostuneita, 

eivätkä ne siis heijasta ulkopuolisten näkemystä järjestykseen. Toisaalta kuten 

esimerkissä (9) esitetään, vastuu valta-asetelmien muodostumisesta on kuitenkin 

esimerkiksi opettajilla tai vanhemmilla. Väkivalta sanana itsessään jo sisältää käsityksen 

vallan käytöstä ja epätasaisesta jakautumisesta osapuolten välillä. 

 

Yhteenvetona koulukiusaaminen nähdään ja koetaan aineistossa eriasteisena 

pahantekona, jonka lievemmässä päässä ovat sanallinen loukkaaminen ja 
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vakavammassa fyysinen väkivalta. Asteisuuden myötä kiusaamisen koetaan alkavan ja 

etenevän lievästä vakavampaan, jollei kiusaamiseen puututa ajoissa. Tällaista asteittain 

etenevää kiusaamista ei mainita edellä mainitsemissani koulukiusaamisen 

määritelmissä. Tämä voi johtua siitä, että joskus koulukiusaaminen voi näyttäytyä 

ulkopuolelle osana lasten vuorovaikutusta tai yksittäisenä konfliktina, josta ei ole 

tarpeen huolestua (Salmivalli 2016 [2010]: 13). Hierarkiat ja kiusaamisessa ilmenevä 

vallankäyttö nousevat esiin sekä aineistossa että virallisissa määritelmissä. Kiusaamista 

kuvaavat verbivalinnat tai teonnimet ovat kuitenkin tarkempia kuin useimmissa 

määrittelyissä, mikä voi juontua kommentoijien omista kokemuksista. 

 

 

3.2. Kiusaajan subjektipositio 

 

Aineistosta on havaittavissa mielenkiintoinen ilmiö, jossa kiusaajan toimija sekä 

korotetaan että alennetaan. Kiusaajaa kutsutaan sekä lapseksi että murhaajaksi. Kun 

kiusaajaa nimitetään lapseksi, alaikäiseksi tai pojaksi, tekijän nuoruutta korostetaan ja 

synnytetään empatiaa kiusaajaa kohtaan. Sukupuoli tulee aineistossa esiin, kun 

keskustellaan pojista, mutta tämä johtunee Koskelan teinisurman tekijöiden 

sukupuolesta. Muutoin en näe, että kiusaamiskeskustelu olisi huomattavasti 

sukupuolittunutta aineistossa. Nuoruuden mainitsemisella ja painottamisella taas 

pyritään korostamaan alentunutta arvostelu- ja harkintakykyä sekä kokemattomuutta. 

Taulukossa 4 esittelen kielenainekset, joilla viitataan kiusaajaan, ja joiden avulla 

muodostetaan kiusaajan subjektipositio.  
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TAULUKKO 4. Kiusaajan subjektipositiota rakentavat kielenainekset. 

Kielen osa-alueet Kielenpiirteet Kielenainekset 

Sanasto Verbit tehdä [mitä tahansa], ovat 

innostuneet 

 Verbilausekkeet ei opi [tavoille]  

 Substantiivit kurissa, nuhteessa, 

roistomaisuuden, 

kovuuden, 

säälimättömyyden, 

moraalittomuuden, 

pahuus, syyllisistä 

 Substantiivilausekkeet sivusta katsojasta, 

mahdollinen mielensairaus 

tai aivojen poikkeuma, 

patologis-narsistis-

psykopaatti valehtelija, 

metelöivien pikku 

trampiinien, syrjäytyneitä 

nuoria 

 Adjektiivit raukkamaisesta, 

eläimellisin, 

vastuuntunnoton 

 Proprit Trump 

 

Taulukossa 4 on kiusaajan subjektipositiota rakentavia kielenaineksia. Kiusaaja nähdään 

aktiivisesti toimivana positiona, jolla on selkeästi negatiivinen vaikutus ympäristöön. 

Aktiivisuus ilmenee dynaamisista verbivalinnoista, jotka ilmaisevat tapahtuvaa 

muutosta tai tekemistä (Alho & Kauppinen 2015: 88–89). Esimerkissä (10) kiusaajaa tai 

kiusaajia nimitetään tekijöiksi, mikä merkitsee aktiivista toiminnan eli teon toteuttajaa. 

 

(10) – – Todennäköisesti kukaan tekijöistä ei olisi tehnyt tätä kenelle tahansa, 

vaan tämän teon mahdollisti nimenomaan uhrin pitkäaikainen 

toiseuttaminen, syrjäyttäminen ja epäinhimillistäminen, jonka ansiosta 

tekijöille oli iskostunut ajatus että uhrille voi ja saa tehdä mitä tahansa. 

Päihteiden ja ryhmäpaineen vaikutuksen johdosta tämä "mitä tahansa" meni 

äärimmäisyyksiin. Kokemuksen kautta tekijät ovat myös oppineet, että uhrille 

on voinut sanoa ja tehdä mitä tahansa, eikä siitä ole seurannut tekijöille 

mitään. –  – (1511226) 

 

Negatiivinen vaikutus tulee ilmi esimerkiksi verbikantaisista teonnimistä, kuten 

toiseuttaminen, syrjäyttäminen ja epäinhimillistäminen (VISK 2008 § 227). Esimerkissä 

(10) valitut teonnimet kuvaavat toiselle ihmiselle aiheutettavaa harmia. 

Toiseuttamisella, syrjäyttämisellä ja epäinhimillistämisellä viitataan toisen yksilön 

eristämiseen ja arvon alentamiseen (KS 2021 s.v. toiseus, syrjäyttää, epäinhimillinen). 



30 

Toisaalta kommentoija käyttää esimerkissä substantiivivalintaa ansioista, jolla viitataan 

usein positiivisiin asioihin, kuten saavutuksiin (KS 2021 s.v ansio). Tämä 

substantiivivalinta voi siis vihjata siitä, että kiusaajan tavoitteena on toisen satuttaminen 

henkisesti tai fyysisesti. Kiusaajan tavat toimia nähdään moraalin vastaisina ja 

normaalista käytöksestä poikkeavina. Tämä ilmaistaan sanomilla kuten ei opi tavoille ja 

pysy kurissa ja nuhteessa (esimerkki 11). 

 

(11) Ehdotan että vanhemmat pitää jälkikasvun kurissa ja nuhteessa. – – Jos 

lapset ei opi huostaanotettunakaan tavoille, voidaan pistää lukkojen taakse 

lopun elämäksi. – –  (1511126) 

 

Esimerkissä (11) esiintyvät substantiivivalinnat kuri ja nuhde, jotka viittaavat yhteisiin 

sääntöihin ja tottelevaisuuteen (KS 2021 s.v. kuri, nuhde). Myös kielteinen ilmaisu ei 

opi tavoille viittaa yhteisiin sääntöihin ja sosiaalisesti ennalta sovittuihin käytäntöihin ja 

niiden noudattamiseen. Kiusaajan positiossa oleva henkilö ei siis noudata näitä 

sosiaalisesti hyväksyttyjä normeja. 

 

Vastuuntunnottomuus, arvostelukyvyn puute ja kyvyttömyys ymmärtää tekojensa 

seurauksia yhdistyvät kiusaajasta puhuttaessa. Aineistossa esiintyy ristiriitaa 

puhuttaessa kiusaajan tarkoituksellisesta pahuudesta ja toisaalta myös jopa 

kehityksellisistä häiriöistä aivotoiminnassa (ks. esim. 12–13). Kehityshäiriöt tai puutteet 

aivotoiminnassa otetaan useasti esiin kommenteissa, mikä voi johtua siitä, että 

kiusaamiseen liitetään vahvasti Koskelan tapaus. Kommentointihetkellä ei ole ollut 

tietoa tekijöiden mielentilasta, koska mielentilantutkimuksia ei ollut vielä järjestetty. 

Arvioisin kuitenkin, että tilanteen poikkeuksellisuus johtaa monet pohtimaan, voiko 

tekijä olla syyntakeeton (tarkemmin syyntakeettomuudesta alaluvussa 4.3.3.). 

 

(12) – – Kyllä normaali teini ymmärtää kymmenien minuuttien julman väkivallan - 

kutsuttiin sitä millä nimellä hyvänsä - olevan kiellettyä ja tuhoisaa. (1511253) 

(13) – – Kun lapselle muodostuu pienestä pitäen terve käsitys oikeasta ja väärästä 

- oma sisäinen moraali eikä ulkoa ohjattuja tyhjiä lauseita - niin tällaista ei 

pääse tapahtumaan ellei kyse ole jo sitten vakavasta persoonallisuuden 

häiriöstä – –(1511155a) 

 

Viittaamalla normaaliin teiniin esimerkki (12) kielentää, etteivät kiusaajat ole 

normaaleja tekojensa vuoksi. Tässä ilmenee myös yhteisistä normeista ja hyvänä 

pidetystä käytöksestä poikkeaminen, sillä normaalilla viitataan hyväksyttävään ja 
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tavanomaiseen (KS 2021 s.v. normaali). Viittaus teinin ymmärryksen tasoon antaa 

oletuksen sille, että nuoren pitäisi ymmärtää tekojensa seuraukset ja aiheuttamansa 

vahinko. Esimerkissä (13) kommentoidaan lapsen moraalin kehittymistä. Kommentti 

antaa olettaa, että niin sanotusti normaalilla nuorella olisi jo lapsuudesta asti 

automaattisesti muodostunut käsitys oikeasta ja väärästä. Muutoin kyseessä olisi siis 

persoonallisuuden häiriö, joka saa kiusaajan toimimaan väärin. Sanoilla pahuus, julma 

ja tunnekuollut taas korostetaan kiusaajan harkintakykyä ja tarkoituksellisuutta. Tässä 

yhteydessä kiusaaja on itse pahuus (ks. 14–15). 

 

(14) – – Patologiset tapaukset eivät parane. Toivottavasti nämä nuoret julmat 

murhaajat eivät kuulu siihen ryhmään. (1511134) 

(15) – – Tällainen hiljaisten hyväksyjien joukko, joka katsoo pahuutta sivusta on 

ollut ongelma jo iät ajat. (1511145) 

 

Aineistossa kuvaillaan kiusaajaa useilla luonteenpiirteillä, jotka liitetään kiusaajan 

subjektipositioon. Tarkat kuvaukset kiusaajista kohdistuvat HS:n uutisartikkelin 

kuvauksiin kolmesta tekijästä. Kommenteissa taas esiintyy hajontaa, jolloin kiusaajaa 

kyllä kuvataan pahaksi ja ilkeäksi tai muutoin käytetään haukkumanimityksiä, mutta 

kuvaukset ovat selkeästi laveampi merkityksellisiä kuin HS:llä (esimerkki 16). 

 

(16) Heidän entiset koulukaverinsa kuvailevat epäiltyjen luonteita hyvin erilaisiksi. 

Toista heistä luonnehditaan muun muassa mukavaksi, kiltiksi ja sosiaaliseksi 

pojaksi, jonka ympärillä oli usein ihmisiä. – – Toista luonnehditaan 

puolestaan muun muassa levottomaksi, arvaamattomaksi ja ajoittain 

aggressiiviseksi. Hän saattoi suuttua voimakkaasti pienestä asiasta. (HS) 

 

 

Esimerkissä (16) kahta Koskelan teinisurman tekijää luonnehditaan keskenään hyvin 

erilaisiksi. Tämä on kiinnostavaa, koska uutisartikkelin ja kommenttiosion välillä on 

selkeä ero siinä, miten kiusaajia kuvaillaan yksilöinä. Kommenteissa kiusaajalle on 

muodostettu selkeä subjektipositio, joka sisältää ajatuksen jatkuvasti mielipahaa muille 

aiheuttavasta henkilöstä. Kommenteissa kiusaajaa ja kiusaamista kuvaillaan usein 

sanalla pahuus, kuin kiusaaja olisi yksi osa tätä kaikkea pahuutta. HS kuitenkin on 

valinnut uutisartikkeliinsa sellaisia lainauksia, joissa kiusaajia kuvaillaan tarkemmin ja 

jopa positiivisilla kuvauksilla, kuten mukava, kiltti ja sosiaalinen. Tällä saatetaan pyrkiä 

luomaan inhimillisempi kuva kiusaajasta.  
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Aineistossa ilmenee mielenkiintoinen viittaussuhde kiusaajan ja Donald Trumpin 

välillä. Trump on Yhdysvaltain 45. presidentti, joka toimi virassaan vuosina 2017–

2021. Trumpiin viitataan yhteensä kolme erillistä kertaa aineistossani (esimerkit 17–19). 

Vaikka tutkimukseni ei sisällä kvantitatiivista sanojen esiintymistiheyksien analysointia, 

yksittäisen erisnimen toistuvuus aineistossa on mielestäni mielenkiintoinen ilmiö.  

(17) – – Pahuudelle pitää olla kova, julma ja armoton! Julmuuden nousulle ei ole 

tilaa, vaikka jopa Trump sellaista ajoi ja ihannoi - siitäkin huolimatta, että 

muuta pakotettuna ja nurkkaan ahdistetuksi nyt selitteleekin. Patologis-

narsistis-psykopaattinen valehtelija kun on. Mutta vankila ja kurjuus häntäkin 

odottaa, ja aivan omista ansiosta. Patologiset tapaukset eivät parane. 

Toivottavasti nämä nuoret julmat murhaajat eivät kuulu siihen ryhmään. 

(1511134) 

(18) – – Kasvattajien ja opettajien aika, huomio ja resurssit valuvat metelöivien 

pikku trampiinien hiljentämiseen. – – (1511150b) 

Esimerkissä (17) Trumpiin viitataan suoraan nimellä. Sanavalinta patologis-narsistis-

psykopaattinen valehtelija yhdistää ajatuksen pakonomaisesta valehtelusta, narsistisesta 

käytöksestä ja psykopatiasta. Trump ja kiusaajat yhdistetään pahuuteen ja julmuuteen, 

ja patologialla viitataan usein sairaalloisuuteen tai sairauteen (KS 2021 s.v. patologia). 

Esimerkissä (18) trampiini on todennäköisesti affektiivinen sananmuodostus Trumpin 

nimestä, ja saattaa viitata joko Trumpin kaltaiseen tai Trumpin ajamia arvoja 

kannattavaan henkilöön. Affektiivinen johtaminen on luonteeltaan asenteellista, ja sillä 

voidaan ilmaista esimerkiksi vähättelyä ja pejoratiivisuutta eli negatiivisuutta tai 

epäkunnioitusta. Affektiivisuudella voidaan myös korostaa jonkin tai jonkun pienuutta, 

mikä tässä tapauksessa korostuu edellä esitetystä pikku-sanasta. (VISK 2008 § 206.) 

Esimerkissä (19) taas viitataan Trumpiin epäsuorasti yhtenä vaaliehdokkaana. 

(19) – – Katsokaapa vaikka Yhdysvaltojen vaalitulosta: sielläkin melkein puolet 

aikuisväestöstä (ja vanhemmista) toleroi ja peräti äänesti kaveria, jonka 

rinnalla koulujemme tavis-kiusaajat ovat varsinaisia pulmusia. – – (1511212) 

Esimerkissä (19) kiusaaminen yhdistetään vuoden 2020 Yhdysvaltain 

presidentinvaaleihin, joissa Trump hävisi demokraattien Joe Bidenille. Ennen 

presidenttikauttaan Trump tuli tunnetuksi liikemiehenä, miljardöörinä ja 

mediapersoonana. Trump on aiheuttanut paljon kohua mediassa ja jakanut mielipiteitä 

esimerkiksi Twitter-kommenteillaan. Erityisesti vuoden 2016 presidentinvaalien 

aikoihin Trumpin vastaehdokkaalle Hillary Clintonille osoitetut Twitter-kommentit 

edustavat epäystävällistä ja populistista käytöstä (Aalto 2020: 60). Yhdysvaltalaisen 
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ajankohtaisiin asioihin keskittyvän verkkolehti Slaten artikkelissa pohditaan, onko 

Trump käytökseltään koulukiusaaja (Khamsi, Slate 2016). Artikkelissa viitataan myös 

suomalaiseen Kiva-koulu-tutkimukseen, jossa mukana ollut suomalaistutkija Jaana 

Juvonen profiloi Trumpin ”klassiseksi koulukiusaajaksi”. Juvonen esittää, että Trump 

edustaa niin sanottua suosittua kiusaajaa, jonka toimintaa kuvaillaan strategiseksi, 

laskelmoivaksi ja narsistiseksi. Sosiaalisen asemansa vuoksi suosittua koulukiusaajaa on 

hyvin vaikea saada lopettamaan toimintansa. Erityisesti esimerkki (18) esittää 

metelöivät pikku trampiinit huomiota ja aikaa vievinä toimijoina, jotka kiusaamisellaan 

ja häiritsemisellään jättävät muut oppilaat varjoonsa.  

 

Kiusaajan subjektipositio on siis suhteellisen selkeä aineistossa. Kiusaaja on aktiivinen 

toimija, jonka toimintaa kuvataan dynaamisilla verbivalinnoilla, pääasiassa jonkin asian 

tekemisellä. Kiusaajan käytöksen koetaan poikkeavan hyvistä tavoista ja kiusaajan 

moraalia kyseenalaistetaan. Kiusaaja on moraaliton ja vastuuntunnoton, joskin myös 

harkitseva ja tahallisesti paha. Kiusaaja ei välttämättä ole normaali, ja tämän 

mielenterveyttä kyseenalaistetaan. Uutisartikkelin ja kommenttipalstan välillä on eroja 

siinä, miten kiusaajaa luonnehditaan ja kuvaillaan. Siinä missä kommenttipalstalla 

esiintyvät adjektiivit ja kuvailut ovat negatiivisesti latautuneita, uutisartikkeli esittää 

kiusaajista heterogeenisemmän kuvauksen. Kommenttipalstalla esiintyy 

mielenkiintoinen Trump-vertaus, jolloin kiusaajaa verrataan olemassa olevaan 

henkilöön. 

 

 

3.3. Kiusatun subjektipositio  

 

Kiusatun subjektipositio on luonteeltaan selkeästi passiivisempi kuin kiusaajan. 

Aktiivisena toimijana kiusaajan teot eli kiusaamiset kohdistuvat kiusattuun. Kiusattua 

lisäksi käsitellään hieman vähemmän aineistossa, kuten vertailemalla taulukoita 4–5 voi 

huomata. Toisaalta kiusatun kuvailu on selkeästi homogeenisempaa kuin kiusaajan. 

Siinä, missä kiusaajan tekoja arvostellaan, kiusatun positiota ei juurikaan 

kyseenalaisteta. Kiusatun nähdään vain joutuneen pahuuden kohteeksi. Nähtävissä on 

myös ajatus niin sanotusta hyvän ja pahan taistelusta, jossa kiusaaja edustaa pahuutta ja 

kiusattu hyvyyttä. Kuten jo alaluvussa 3.1. kerroin, kiusaaminen on aineistossakin 
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esitettyjen määritelmien mukaan eräänlainen hierarkkinen valtataistelu. Taulukossa 5 

esittelen kiusatun subjektipositiota kuvailevia kielenaineksia.  

 

TAULUKKO 5. Kiusatun subjektipositiota kuvailevat kielenainekset. 

Kielen osa-alueet Kielenpiirteet Kielenainekset 

Sanasto Verbit tulee [kiusattu], olla, 

voivat jäädä ilman, eivät 

reagoi, oli nujerrettu, ei 

valittanut, oli tottunut, 

hyväksyi, on tyytynyt, eikä 

tehnyt [vastarintaa], ei 

myönnä, [rooli] on otettu 

vastaan, kohdistuva, eivät 

ymmärrä 

 Substantiivit lapsi, laumaan, tarve 

 Substantiivilausekkeet systeemin seinäkoristeita, 

matala impulsiivisuus, 

omissa oloissaan, helppo 

kohde 

 Adjektiivit syrjään vetäytyvä, 

hiljainen, kiltit, hiljaiset, 

”erilaisilta”, näkymätön, 

ystävällinen, yksinäinen 

 

Kuten taulukosta 5 voi todeta, kiusatun subjektipositiota kuvaillaan lähinnä 

passiivisuutta ja vastaanottavaisuutta ilmaisevilla verbivalinnoilla. Kiusattua nimetään 

lisäksi useasti lapseksi, mikä luo kuvaa viattomuudesta. Tämä on täysi vastakohta 

kiusaajan aktiivisesti toimivalle subjektipositiolle. Kiusattu toimii objektina kiusaajan 

subjektille. Kun kiusaaja toteuttaa kiusaamistaan, on kiusattu tällöin toiminnan kohde. 

Kiusatun jopa koetaan hyväksyneen ja tottuneen osaansa kiusattuna ja sen tuomiin 

haittoihin (ks. esimerkit 20–21).  

 

(20) – – Kenestä tahansa tulee syrjään vetäytyvä jos ja hiljainen jos kiusataan 

päiväkodista lähtien. (1511131) 

(21) Vaikuttaisi että kiusattu on tyytynyt osaansa eikä tehnyt vastarintaa. 

(1511230a) 

 

Esimerkeissä (20–21) kiusattu kuvataan passiiviseksi kohteeksi, joka tyytyy 

kohtaloonsa ilman vastarintaa. Esimerkin (20) ilmaus tulla syrjään vetäytyväksi 

ilmaisee sitä, että pitkäaikainen kiusaaminen lopulta passivoi ja syrjäyttää kiusatun 

muista. Esimerkissä (21) ilmaistaan sama ilmiö, mutta toisaalta niin, että kiusattu 
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lopulta antaa luvan kiusata itseään, koska ei tee asialle mitään. Kiusatun toimettomuutta 

toisaalta puolustellaan ryhmään kuulumisen halulla, kuten esimerkki (22) esittää. 

 

(22) – – Halu nuorilla olla omanikäisten kanssa on niin suuri, että kiusatun rooli 

ryhmässä on otettu vastaan. Järkyttävää, miten kaikki päättyi. (1511247) 

 

Kiusattu nähdään nuorena, jolla on nuoren tarve ryhmäytyä ja kuulua joukkoon. 

Esimerkissä (22) tarve nähdään niinkin suurena, että ryhmäytymisestä ollaan valmiita 

kärsimään. Kiusattua kuvaillaankin paljon yksinäisyyttä kuvaavilla adjektiiveilla, kuten 

näkymätön ja hiljainen (ks. esimerkki 23). 

 

(23) – – Hiljaisista tulee helposti systeemin seinäkoristeita jos et vanhempana lyö 

suoraan sanottua nyrkkiä pöytään – – On kyse jo perusoikeuksien 

loukkaamisesta jos hiljainen lapsi jätetään koulussa asian kanssa yksin. Onko 

hän koulussa näkymätön?? – – (1511150b) 

 

Kiusattu saattaa olla jo luonteeltaan hiljaisempi kuin muut, tai sitten hiljaisuus johtuu 

kiusaamisen aiheuttamista traumoista. Esimerkissä (23) esitetään, että hiljainen kiusattu 

jätetään asian kanssa aivan yksin, millä korostetaan yksinäisyyden kokemusta. 

Systeemin seinäkoristeella viitataan kuvainnollisesti kiusatun jäävän ulkopuolelle, niin 

sanotusti paikalla, muttei huomioituna. Näkymättömyydellä alleviivataan sitä, ettei 

kiusatun tilannetta nähdä tai huomata (KS 2021 s.v. näkymätön). Kiusatun tilanteen 

näkymättömyys kielii myös siitä, että puuttumisvastuun koetaan kuuluvan jollekin 

muulle kuin kiusatulle itselleen (lisää vastuusta alaluvussa 4.1.). 

 

Siinä missä kiusaajan mielenterveyttä ja neuropsyykkistä kehitystä epäillään, myös 

kiusattua pidetään joissain määrin erilaisena kuin muut (ks. esimerkki 24). Kiusattu ei 

välttämättä ymmärrä, että se, mitä tapahtuu, on häntä kohtaan väärin. Voi olla, että 

pitkäaikainen kiusaaminen aiheuttaa lisäksi muutoksen ajattelussa, koska kiusaaminen 

vaikuttaa kasvavan nuoren itsetuntoon ja omanarvontunteeseen (Puustjärvi 2020). 

 

(24) – – Heiltä "erilaisilta" vaaditaan olemaan mukana itsealoitteisesti kaikissa 

toiminnoissa, joka altistaa lopulta henkiselle pahoinvoinnille koska kukaan ei 

näe sua. –  – Kiltit lapset eivät usein aluksi edes ymmärrä että heitä 

kiusataan, eli siksi myös puolustautuminen ei aktivoidu. Heillä usein 

luonnostaan matala impulsiivisuus, eli eivät reagoi helposti. He eivät aina 

ymmärrä tilannetta jos aikuinen ei ole tulkkina. Tarvitsevat aktiivista 
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ohjausta!! – –(1511150b) 

 

 

Esimerkissä (24) kommentoija esittää, että kiusattu olisi jo lähtökohtaisesti jollain 

tavalla erilainen.  Erilaisuudella voidaan viitata miltei mihin tahansa normaalista 

poikkeavaan (KS 2021 s.v. erilainen), mutta tässä yhteydessä lainausmerkit viittaavat 

todennäköisesti positiiviseen asennoitumiseen erilaisuuteen kommentoijan mielestä 

(VISK 2008 § 1460). Edellä mainittu näkymättömyys altistaa kiusatun henkiselle 

pahoinvoinnille, mikä näkyy kiusatun ymmärryksessä kiusaamista kohtaan. Matalalla 

impulsiivisuudella viitataan passiivisuuteen, jolloin kiusattu ei reagoi kiusaajiaan 

vastaan. Tulkki-sana on tekijän nimi henkilölle, joka kääntää tai välitä viestiä, jota ei 

muutoin ymmärrettäisi (KS 2021 s.v. tulkata). Tämän voisi ymmärtää niin, ettei kiusattu 

ymmärrä kiusaajan kielenkäytön tarkoitusta. 

 

Puustjärven (2020) artikkelissa todetaan, että kiusaamisen kohteeksi joutuvat muita 

useammin ujot, hiljaiset, pelokkaat ja herkästi ahdistuvat lapset. Lisäksi ryhmästä 

poikkeavat, erilaiset, lapset ja nuoret ovat vaarassa joutua kiusatuksi. Aineistossakin 

esille tullut erilaisuus voi ilmetä esimerkiksi ulkonäössä, tunneherkkyydessä tai 

oppimisongelmissa. Kiusatut lapset myös usein kokevat, ettei aikuiselle kertominen 

helpota tilannetta vaan päinvastoin. Tästä syystä kiusaaminen ilmenee tilastoissa 

kuviteltua suurempana. (Puustjärvi 2020.) Kertomattomuus esitetään aineistossa 

passiivisena toimintana, jolloin kiusatun ajatellaan vain hyväksyvän positionsa ryhmään 

sopeutumisen toivossa.  
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4. KOULUKIUSAAMISDISKURSSIT 

 

Tässä luvussa kerron, millaisia koulukiusaamisdiskursseja Koskelan teinisurmaa 

käsittelevässä aineistossani aktivoituu. Tämän lisäksi tarkastelen, millaiset 

kielenainekset näitä diskursseja aktivoivat. Faircloughin (1992: 194) mukaisesti 

tarkastelen sanastoa ja kielioppia saadakseni selville, miten koulukiusaamisesta 

kirjoitetaan ja keskustellaan. Analysoin aineistoa Faircloughin kriittisen 

diskurssianalyysin mallin kolmen ulottuvuuden mukaisesti. Aloitan tekstin 

kuvaamisesta (description), jonka ohessa tulkitsen (interprepation) ja selitän 

(explanation) aineistoani (Fairclough 1994 [1989]: 25–26; ks. alaluku 2.2.). Tarkastelen 

aineistossa kielenkäytön tapoja, joita koulukiusaamisesta kirjoittaessa ja keskusteltaessa 

käytetään. Kiinnitän erityisesti huomiota sanavalintoihin, ja tarkastelen, millaisilla 

substantiiveilla, adjektiiveilla ja verbivalinnoilla sekä pronomineilla aineistossa 

kuvaillaan ja nimetään koulukiusaamiseen liittyviä asioita. Koska aineiston toinen osa 

koostuu HS:n kommenttiosiosta, tarkastelen lisäksi vaikuttamiselle ja keskustelulle 

ominaisia retorisia keinoja, kuten kirjoitusasua. Taulukoissa 6–11 olen koonnut 

tarkemmin diskursseja aktivoivat kielenainekset. Aineiston kuvaamisen jälkeen pyrin 

tulkitsemaan ja selittämään havaintojani ja niiden sosiaalista vuorovaikutusta tekstin ja 

todellisen maailman välillä. 

 

Olen lukenut aineistoni useaan kertaan ja luokitellut sisällönanalyysin avulla aineistossa 

esiintyvät sisällölliset samankaltaisuudet omiin diskursseihin. Olen rajannut analyysini 

koulukiusaamisdiskurssien tarkasteluun. Aktivoituvien diskurssien sisällä on jonkin 

verran kontekstista riippuvaa vaihteluita, joita esittelen diskurssien alaluvuissa. 

Aineistossa esiintyy yhteensä neljä koulukiusaamisdiskurssia, jotka olen nimennyt 

seuraavasti: 
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1. Vastuudiskurssi 

a. Kasvatusvastuu 

b. Viranomaisvastuu 

c. Yksilön vastuu 

2. Emootiodiskurssi 

3. Rikosdiskurssi 

4. Toimintadiskurssi 

a. Selitysdiskurssi 

b. Ratkaisudiskurssi 

 

Osa diskursseista muodostaa laajoja yläkäsitteitä, joihin olen tarkentanut alakategorioita 

selvyyden vuoksi. Koska aineistoni koostuu kahdesta erilaisesta tekstilajista, HS:n 

uutisartikkelista ja kommenttipalstasta, osa diskursseista esiintyy korostuneemmin vain 

toisessa osassa aineistoa. Edellä mainitulla uutisartikkelilla on tarkemmat, ennalta 

määrätyt konventiot kielen suhteen, mihin esimerkiksi emootiodiskurssia aktioivat 

tunteikkaat sanavalinnat eivät yleensä kuulu.  

 

Mielenkiintoista on, että vastuudiskurssi on tässä aineistossa kaikista 

koulukiusaamisdiskursseista laajin ja näkyvin. Selkeyden vuoksi olen jakanut 

vastuudiskurssin vastuun kohteen mukaisesti. Ennaltaehkäisyn vastuun koetaan 

jakaantuvan vahvasti kahteen osa-alueeseen: kasvatukseen ja viranomaisiin. 

Kasvatuksen piiriin kuuluvat sekä koti että koulu, mutta joissain yhteyksissä koululaitos 

voidaan myös yhdistää viranomaisen instituution kaltaiseksi. Muita viranomaisia, joita 

aineistossa esitellään ovat, lastensuojelu, sosiaalitoimi ja eduskunta. Tapauksen 

jälkeisen vastuun koetaan kuuluvan tekijöille, joten yksilön vastuu kuuluu myös 

vastuudiskurssin alakategorioihin. Vastuu aineistossa rakentuu etenkin nimeämisistä ja 

modaalisista, eli tarvetta kuvaavista verbivalinnoista. 

 

Emootiodiskurssi esiintyy selvimmin kommenttipalstan puolella. Emootiodiskurssi 

aktivoituu tunteikkaista kannanotoista ja retorisista keinoista. Diskurssi rakentuu 

reaktioiden ja omien kokemuksien kertomisen myötä. Jaan emootiodiskurssin kolmeen 

eri kontekstiin, jotka ovat samastuminen, reagoiminen ja viestin vahvistaminen.  
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Rikosdiskurssi aktivoituu sekä uutisartikkelin että kommenttipalstan puolella hieman 

eri tavoin. Uutisartikkelissa diskurssia aktivoivat tapahtuneen rikollisesta osuudesta 

kertovat osiot.  Tiedostan, että lainsäädäntöön ja sen rikkomiseen liittyvät tiedot 

oleellisia, koska kyseessä on Koskelan teinisurmaa taustoittava uutisartikkeli. 

Kommenteissa rikosdiskurssi aktivoituu kommentoitaessa rikoksen kulkua sekä 

pohdittaessa tulevia sanktioita ja nykyistä lainsäädäntöä. Olen liittänyt 

rikosnimikediskurssin rikosdiskurssin yhteyteen, sillä kommenteissa käydään 

keskustelua siitä, pitäisikö koulukiusaaminen muuttaa rikosnimikkeeksi. Kommenteissa 

käy ilmi, että tapauksen yhteydessä koulukiusaamista pidetään jopa vähättelevänä 

sanana, joka hälventää toimintaan liittyvät laittomat aspektit. 

 

Toimintadiskurssit selitys- ja ratkaisudiskurssi aktivoituvat molemmissa aineistossa, 

mutta enemmän kommenttiosiossa. Kyseisessä diskurssissa pyritään antamaan 

selityksiä ja ratkaisuja tapahtuneelle. Diskurssi aktivoituu myös niissä tilanteissa, kun 

kiusaajan tai kiusatun subjektipositiolle (ks. tarkemmin alaluvut 3.2. ja 3.3.) pyritään 

antamaan luonteesta johtuvia selityksiä.  

 

 

4.1. Vastuudiskurssi 

 

Vastuudiskurssi aktivoituu syyllisiä etsittäessä. Sekä Koskelan teinisurman että sitä 

edeltäneen koulukiusaamisen koetaan olevan jonkin tahon epäonnistumisen tuotos, 

jolloin herää kysymys, kuka tai ketkä ovat vastuussa tapahtumista. Tässä alaluvussa 

tarkastelen vastuun jakautumista aineistossa koulukiusaamisen ja -väkivallan 

näkökulmasta. Kuviossa 1 havainnollistan vastuun jakautumista eri toimijoille ja niiden 

riippuvuutta toisistaan.  
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KUVIO 1. Vastuun jakautuminen ja riippuvuus toisistaan aineistossa. 

 

Kuviossa 1 toimijoiden vastuu on jakautunut omiin ryhmiinsä: viranomaisten 

vastuuseen, kasvatuksen vastuuseen ja yksilön omaan vastuuseen. Nämä kaikki ovat 

toisaalta omia ryhmiään, jotka toimivat itsenäisesti koulukiusaamistilanteessa, mutta 

samalla myös riippuvat toisistaan. Aineistossa esiintyy mielenkiintoinen ilmiö, joka 

synnyttää vastuullisista toimijoista ikään kuin kehän. Kaikki alkaa viranomaisista eli 

toimijoista, jotka eivät ole osa esimerkiksi koulujen henkilökuntaa. Nämä toimijat 

kuitenkin vaikuttavat suorasti tai epäsuorasti koulujen ja kotien toimintaan ja näin myös 

koulukiusaamiseen. Tällaisia aineistossa esiintyviä viranomaisia toimijoita ovat 

esimerkiksi lastensuojelu, eduskunta, poliisi ja päättäjät. Kasvatusvastuu käsittää 

koulun ja kodin ympäristön. Huoltajat ja kouluhenkilökunta ovat suorassa vastuussa 

oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Toisaalta nämä toimijat ovat myös suorassa 

yhteydessä esimerkiksi lastensuojelun ja sosiaalitoimen kanssa. Yksilö eli oppilas tai 

opiskelija taas on kasvattajien vastuulla, mutta myös vastuussa itsestään. Mikäli 

kasvattajat tai yksilö itse eivät pelkästään kykene huolehtimaan yksilöstä, ovat 

viranomaiset hänestä vastuussa (esimerkki 25).  

 

(25) Tulee mieleen, että tässä on usean epäonnistumisen suma. Koulu, 

nuorisotoimi, mutta ennen kaikkea kodit ja vanhemmat ovat epäonnistuneet. 

Kyllä kotiväen tulisi olla perillä siitä, missä lapset pyörivät. Ja varsinkin 

iltaisin, jolloin pitäisi olla ajoissa kotona. Tiedän, että tämä on helppo sanoa, 

Viranomaisten 
vastuu

KasvatusvastuuYksilön vastuu
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ja koteja on niin erilaisia. Kaikki vanhemmat eivät pärjää eivätkä saa 

nuortaan kuriin. Siihen pitäisi tulla apua viranomaisilta ja ripeästi. 

Äärettömän surullinen tapaus. (1511101a) 

 

Esimerkissä (25) kommentoija asettaa juuri edellä kuvatun järjestyksen, jossa tosin ei 

alussa mainita viranomaisten vastuuta kasvattajista. Kommentissa kuitenkin ilmenee 

selkeä kronologinen järjestys, jossa erilaiset vastuulliset toimijat ovat epäonnistuneet 

tehtävässään huolehtia lapsesta. Kommentoija tuo esimerkiksi esille koulun, 

nuorisotoimen, mutta erityisesti painottaa kotien ja vanhempien roolia. HS esittää 

uutisartikkelissaan myös viranomaisten tahon huolen nuorten ympäristön 

välinpitämättömyydestä (esimerkki 26). 

 

(26) Tapaus perustelee entisestään lastensuojeluviranomaisten vetoomuksia, että 

ympäristön olisi otettava kiusaaminen vakavasti ja puututtava siihen ajoissa. 

–  – Kiusaamisen laajuus ja se, onko kiusaamiseen yritetty puuttua, ovat 

yhteiskunnallisesti merkittäviä tietoja (HS) 

 

Esimerkissä (26) nähdään ympäristön vastuu huolehtia siitä, että lasten asiat tulevat 

viranomaisten tietoon. Näin ollen kaikki vastuun tahot ovat jollain tavalla yhteydessä 

toisiinsa. Olen jakanut kommenttiosiossa esiintyvän vastuudiskurssin kolmeen 

alalukuun: kasvatuksen vastuuseen, viranomaisten vastuuseen ja tekijän vastuuseen. 

Kasvatuksen vastuuseen kuuluvat tahot ovat koti ja koulu, jotka kuuluvat lasten ja 

nuorten elämään päivittäin ja joiden perimmäinen tavoite on kasvattaa lapsesta lopulta 

täysvaltainen yhteiskunnanjäsen. Viranomaisten vastuu taas kattaa esimerkiksi 

lastensuojelun ja sosiaalitoimen sekä yhteiskunnan, joka on toisaalta vastuussa siitä, 

onnistuvatko kodit ja koulut kasvatustehtävässään. On viranomaisten vastuulla 

huolehtia kotien ja koulujen toimivuudesta. Nämä edellä mainitut vastuun osa-alueet 

toimivat esimerkiksi koulukiusaamista ennaltaehkäisevästi. Tekijän vastuu taas tulee 

puheeksi vasta koulukiusaamisen tai tässä tapauksessa teinisurman jälkeen. Alaluku 

4.1.3. käsittelee sitä, miten vastuun koetaan nyt kuuluvan yksilöille eli kiusaajille. Miten 

kiusaajat tulevat ottamaan vastuun teoistaan tulevaisuudessa? Tämä alaluku yhdistyy 

aiheeltaan lisäksi rikosdiskurssin aiheisiin.  

 

Vastuudiskurssin alaluvut eroavat toisista tämän tutkielman diskursseista rakenteeltaan 

siten, että olen järjestänyt jokaista vastuunkantajaa aktivoivat kielenainekset omiin 

taulukoihinsa jokaisen alaluvun alkuun. Koen tämän käytännöllisimmäksi ratkaisuksi, 
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sillä substantiivi- ja nimeämisratkaisut eroavat paljon toisistaan vastuunkantajan 

vaihtuessa. 

 

 

4.1.1. Kasvatuksen vastuu 

 

Tässä luvussa tarkastelen vastuun kuulumista kasvattajille, jotka tässä tutkielmassa 

käsittävät sekä koulun että kotien ympäristön. Koulu ja koti kattavat kiusaamista 

edeltävät ja ennalta ehkäisevät vastuun tahot, joiden tarkoituksena on estää 

kokonaisuudessaan koulukiusaamista ja -väkivaltaa tapahtumasta. Samaan aikaan 

kasvattajat nähdään suorassa yhteydessä koululaisiin, mikä tarkoittaa myös vastuuta 

puuttua koulukiusaamiseen. Kommenttiosiossa koti ja koulu yhdistetään samaan 

kasvattajien kategoriaan, vaikka ympäristöt eroavat tietenkin toisistaan. Tämä 

todennäköisesti johtuu siitä, että koti ja koulu toimivat yhdessä lasten ja nuorten 

kasvatustehtävissä sekä ovat lapsen tai nuoren pääosaisimpia ympäristöjä. Taulukossa 6 

olen koonnut kasvattajien vastuudiskurssia aktivoivia kielenaineksia 
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TAULUKKO 6. Kasvatuksen vastuudiskurssia aktivoivat kielenainekset. 

Kielen osa-alueet Kielenpiirteet Kielenainekset 

Sanasto Verbit ovat epäonnistuneet, eivät pärjää, 

ei kiinnitä huomiota, pankaapa, ei 

puututtu, eivät puutu, ei olla saatu 

kuntoon, osaavatko, ei tunnu 

ottavan vastuuta, ei nouse 

puolustamaan  

 Substantiivit koulu, reksi, opettaja, virkavirhe, 

koti, vanhemmat, kotiväen, 

kouluasiat, tehtävänä, rehtori, 

kasvattajien, vastuu, 

epäonnistuminen, aikuisilla, 

velvollisuus, välinpitämättömyys 

 Substantiivilausekkeet usean epäonnistumisen suma, 

uhrin perheen tilanne, koulun 

huomiot ja tuki, yhteis- ja 

toverihenkeä, vierestä seuraajat, 

hiljaisten hyväksyjien joukko, 

oman toimintansa vaikutuksia 

kiusaamiseen 

 Adjektiivit passiiviset, ensisijainen [vastuu] 

 Adverbit enemmän 

Kielioppi Modaalirakenteet olisivat voineet puuttua, tulisi 

olla, pitäisi olla, pitäisi tulla, 

tulisi tutkia, tulee puuttua, olisi 

pitänyt opettaa selviytymään, 

pitää selvittää, ei ole voinut jäädä 

huomaamatta, pitää opettaa, 

täytyy alkaa panostamaan, pitää 

saattaa, syytettynä pitäisi olla, 

pitäisi uskaltaa tehdä 

 Konditionaali olisivat voineet, tulisi olla, pitäisi 

olla, pitäisi tulla, tulisi tutkia, 

olisi ollut, pitäisi uskaltaa 

 Possessiivisuffiksi kuulemmeko, opettajamme, 

koulujärjestelmässämme  

 Komparatiivi tärkeämpää, enemmän  

 

 

Kuten taulukosta 6 voi huomata, kasvattajien vastuu tulee ilmi pääosin 

substantiivivalinnoissa. Substantiivivalinnat ovat pääasiassa nimeämisiä, jotka 

kohdentavat huomion henkilöihin ja ammattinimikkeisiin, kuten vanhemmat, opettajat 

ja reksi. Tällöin vastuuta tarkennetaan instituution sijaan instituutiossa, kuten koulussa, 

työskenteleville ammattilaisille. Henkilökohtaisemmalle tasolle siirrytään, kun aletaan 

keskustella kotona tapahtuvasta kasvatuksesta. Tällöin vastuu kohdennetaan 
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vanhempiin. Alla olevassa esimerkissä (27) kommentoija niputtaa edellä mainitut 

nimeämiset kuitenkin yhteen yhteisen piirteen, aikuisuuden, vuoksi. 

 

(27) Ja missähän ne koulun ja kotien aikuiset olivat? Sulkivat silmänsä 

epäempaattisesti. Aikuisuus on hukassa, jos opetushenkilökuntakaan ei 

kiinnitä huomiota kuukausitolkulla pulpetissa nököttävään huppupääiseen 

nuoreen. (1511104) 

 

Aikuisuus on kommenttiosiossa vallitseva kielenaines, joka aktivoi kasvatuksen 

vastuudiskurssia (esimerkki 27). Aikuisella ihmisellä tarkoitetaan täysi-ikäistä tai 

täysikasvuista ihmistä (KS 2021 s.v. aikuinen). Täysikasvuisen synonyymina voidaan 

mielestäni pitää myös adjektiivia kypsä (KS 2021 s.v. kypsä), jolla voidaan viitata 

aikuisuuden luonteeseen. Aikuisuus siis koetaan piirteenä, joka tuo automaattisen 

vastuun nuorten teoista. On koulun ja kotien aikuisten vastuulla kiinnittää huomiota 

nuorten käytökseen. Esimerkissä (26) kommentoija toteaa, että kodin ja koulun olisi 

pitänyt aikuisina kiinnittää huomiota kiusatun nuoren käytökseen. Sulkemalla silmänsä 

epäempaattisesti vihjaa, että aikuiset ovat kirjaimellisesti kieltäneet vastuunsa 

sulkemalla silmänsä ja toimineet aikuiselle epäkorrektisti. 

 

Taulukossa 6 esiintyy myös runsaasti verbivalintoja, jotka vastuullistavat eli ilmentävät 

kasvattajien kasvatustehtäviä. Useimmat verbivalinnat ilmaisevat välttämättömyyttä ja 

muodostavat tarvetta kuvaavia nesessiivirakenteita tai puhetoimintojen tapaisia 

direktiivejä (ks. esimerkki 28). Yhdistettynä kotiin tai kouluun viittaaviin nimeämisiin 

kommentoija kohdistaa vastuun tahon. 

 

(28) – – Kyllä kotiväen tulisi olla perillä siitä, missä lapset pyörivät. Ja varsinkin 

iltaisin, jolloin pitäisi olla ajoissa kotona. (1511101a) 

 

Esimerkissä (28) kommentoija linjaa, että vanhempien tulisi tietää, mitä lapset tekevät 

kodin ulkopuolella. Nesessiivirakenne muodostuu genetiivisubjektista ja yksikön 3. 

persoonan nesessiivipredikaatista. Tässä tapauksessa ne ovat kotiväen ja tulisi olla. 

Nesessiivirakenne ei aina vaadi subjektia, kuten voidaan seuraavasta virkkeestä 

huomata. Tällöin välttämättömyyttä ilmaiseva nesessiivipredikaatti on pitäisi olla. 

(VISK 2008 § 1565). Välttämättömyyttä ja tarvetta kuvaavat kielelliset valinnat 

korostavat vastuuta, ja sitä, että jotain olisi pitänyt tehdä.  
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Kommenttiosiossa tarkastelen vanhempi- ja huoltaja-substantiivien esiintymisen 

suhdetta. Nämä periaatteessa myös samaa positiota tarkoittavat sanat eroavat hieman 

toisistaan. Vanhempi määritellään lapsen isäksi tai äidiksi (KS 2021 s.v. vanhempi), kun 

taas huoltaja määritellään jotakin, kuten lasta, huoltavaksi henkilöksi (KS 2021 s.v. 

huoltaja). Vanhemman ja huoltajan välillä voidaan nähdä tietynlainen semanttinen ero, 

jolloin vanhemmuus koetaan myös henkisenä ominaisuutena laillisen huoltajuuden 

lisäksi. Esimerkeissä (29 ja 30) esittelen ympäristöä, joissa on mainittu vanhemmat ja 

huoltaja. 

(29) – – Miten ei kukaan ole onnistunut puuttumaan tilanteeseen? Mitä 

kiusaajien vanhemmat ovat tehneet kaikki nämä vuodet, heidän on ollut pakko 

tietää? – – (1511243) 

(30) -- Huoltajien pitäisi uskaltaa tehdä rikosilmoituksia. (1511221a) 

Kommenttiosiossa sana vanhempi esiintyy paljon useammin kuin huoltaja, joka esiintyy 

vain kerran. Tämä voidaan tulkita siten, että vanhemmalla on enemmän vastuutta ja 

valtaa lapsen tai nuoren käytöksen kehittymisestä. Tällöin myös epäonnistuminen 

vanhemman tehtävässä kasvattaa nuorta voidaan kokea henkilökohtaisempana 

toteamuksena. Esimerkissä (29) vanhemmat esitetään passiivisina toimijoina, jotka eivät 

ole toteuttaneet kasvatustehtäväänsä vanhempina. Kommentti viittaa siihen, että 

vanhempien, tässä kommentissa kiusaajien vanhempien, olisi kuulunut puuttua 

kiusaajien eli lastensa toimintaan, mutta he ovat epäonnistuneet. Esimerkki (30) taas 

viittaa huoltajiin, joiden kuuluisi olla aktiivisia toimijoita rikosilmoitusten tekemisessä. 

Rikosilmoitukset eivät kuitenkaan kuulu vanhempien kasvatustehtäviin, eikä huoltajien 

vihjata epäonnistuneen tässä yhteydessä. 

Yllättäen kouluympäristöön liitetty vastuu ja velvollisuus kiusaamisen ehkäisemisestä ei 

jää aineistossa vain koulun henkilökunnan harteille. Opettajien ja rehtorien lisäksi myös 

koulukavereiden ja ikätoverien koetaan olevan vastuussa koulukiusaamisesta. 

Esimerkeissä (31) ja (32) kommentoijat reagoivat HS:n uutisartikkelissa haastateltujen 

koululaisten kommentteihin. Esimerkissä (31) kaksi ensimmäistä virkettä ovat suoria 

lainauksia HS:n artikkelista, mihin kommentoija on halunnut tarttua. 

(31) "koulukaverit kertoivat, että poikaa kiusattiin peruskoulussa. Osa kertoi 

kiusaamisesta alaluokilla, osa yläluokilla, osa sekä että." [HS] Varsinaisia 

koulu"kavereita". Tietävät ja näkevät kiusaamisen, eivätkä puutu asiaan. 

Syyllisiä eivät ole ainoastaan kiusaajat, vaan myös passiiviset vierestä 

seuraajat. On oikeustapauksia, missä hukkumista katsovat, jotka eivät ole 
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ryhtyneet pelastustoimiin - edes soittaneet apua, on tuomittu. Tällaisten 

kertojien on syytä itse katsoa peiliin; mikä on minun osuuteni kuolemassa? 

(1511127) 

(32) – – Miten voi olla mahdollista, että seurataan vuosikausia sivusta yhden 

lapsen kiusaamista, yksinäisyyttä, eristämistä - eikä kukaan ikätovereista tee 

mitään! Eikä edes nyt osoita katumusta välinpitämättömyydestään tai vaikuta 

edes heränneen nytkään ajattelemaan, että heidänkin olisi pitänyt tehdä 

jotain. Yrittää auttaa, puolustaa, vähintään nousta seisomaan ja kertomaan 

muille, että heidän toimintansa on väärin ja että sen on loputtava. Tai 

olisivat edes etsineet apua aikuisilta tilanteeseen puuttumiseen. Kyllä 

tuossakin on laajemmin mennyt jotain pieleen kasvatuksessa. (1511251a) 

Ikätoverien passiivisuus kiusaamistilanteissa nostetaan kommenttiosiossa esiin 

vastuudiskurssin yhteydessä. Passiivisuudella tarkoitetaan toimettomuutta, 

epäaktiivisuutta ja välinpitämättömyyttä (KS 2021 s.v. passiivinen). Esimerkissä (31) 

kommentoija vertaa koululaisia passiivisiin sivusta seuraajiin, joiden olisi pitänyt 

puuttua kiusaamiseen. Näin hän luo myös toisille nuorille eräänlaisen kasvatusvastuun 

ikätovereistaan. Varsinaisia koulu”kavereita” viittaa ironisesti siihen, etteivät ikätoverit 

toimineet ystävälle tyypillisin tavoin. Ystävällä tarkoitetaan luottamuksellista suhdetta 

johonkin henkilöön, joka koetaan miellyttävänä ja samaan ryhmään kuuluvana jäsenenä 

(KS 2021 s.v. ystävä). Esimerkissä (32) kommentoija luettelee ikätoverin 

velvollisuuksia koulukiusaamisen tapahtuessa. Velvollisuuksia kuvataan dynaamisilla 

verbeillä, kuten auttaa, puolustaa ja nousta, joissa ilmaistaan aktiivista tekemistä ja 

muutosta (VISK 2008 § 445). Nämä toimivat vastakohtana aiemmin mainitsemalleni 

passiivisuudelle. Esimerkkien (31) ja (32) lisäykset kommenttien lopussa kuitenkin 

havainnollistavat lopullisen vastuun jakaantumista kommenttiosiossa. Ensin mainittu 

kommentoija toteaa lopussa, että jokaisen, siis koulutovereidenkin, tulisi pohtia omaa 

vastuutaan tapahtuneesta, kun taas viimeksi mainittu kohdistaa vastuun lopulta 

kasvattajille, jotka ovat vastuussa lapsistaan. 

 

4.1.2. Viranomaisten vastuu 

 

Viranomaiset käsittävät kaiken muun vastuun lapselle ja nuorelle lähimpien kasvattajien 

lisäksi. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi lastensuojelu, sosiaalitoimi ja poliisi. 

Tutkimusaineistossa mainitaan myös esimerkiksi yhteiskunnan toimivuudesta vastaavat 

tahot, kuten eduskunta ja poliitikot, jotka ovat toisaalta vastuussa kasvattajien, kuten 

koulujen resursseista ja toiminnasta. Viranomaiset käsittävät siis sen tahon, joka ei ole 
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yhtä näkyvästi vastuussa koulukiusaamisesta ja jonka toiminta ja toimivuus tulee 

näkyviin vasta koulukiusaamisen tai -väkivallan eskaloiduttua. Taulukossa 7 olen 

luokitellut viranomaisten vastuudiskurssia aktivoivia kielenaineksia. 

 

TAULUKKO 7. Viranomaisten vastuudiskurssia aktivoivat kielenainekset. 

Kielen osa-alueet Kielenpiirteet Kielenainekset 

Sanasto Verbit valvoo, hyväksymmekö, 

menee, suitsee 

 Substantiivit nuorisotoimi, toimettomuus, 

yhteiskunnassamme, 

sosiaalihoitajakin, ministeri, 

hallitus, puolue, 

viranomainen, nykysysteemi, 

säännöt, lait, lainlaatijat, 

kouluviranomaiset, 

ympäristön   

 Substantiivilausekkeet nykyisen lainsäädännön, 200 

parasta henkilöä 

Arkadianmäelle, 

lastensuojeluviranomaisten 

vetoomuksia 

Kielioppi Modaalirakenteet voi kommentoida, pitää 

ratkaista, puututtava 

 Konditionaali pitäisi tulla, olisi otettava 

 Passiivi puututaan, rangaistaan, on 

kasvatettu, vähätellään, 

puolustetaan 

 

Kuten yllä olevasta taulukosta 7 voi huomata, myös viranomaisten vastuu aktivoituu 

pääasiassa nimeämisistä ja välttämättömyyttä kuvaavista modaalisista verbeistä. 

Nimeämiset vaihtelevat runsaasti, kun on kyse viranomaisista. Tämä voi johtua 

esimerkiksi yleisön perehtymättömyydestä politiikkaan tai valtion toimintaan. Tästä 

syystä kategorisoin kaikki yhteiskuntaan ja hallintoelimiin viittaavat nimeämiset yhteen 

ja käsittelen näitä samassa yhteydessä. Käsittelen viranomaisina myös osittain niitä 

nimeämisiä, jotka kommentoijat itse nimeävät viranomaisiksi, vaikka osa nimeämisistä 

liittyisi enemmän kasvatuksen piiriin (esimerkki 33). 

 

(33) – – Neuvola&amp;Opettajat&amp;muut valvovat viranomaiset valvoo 

toteutuuko tämä. Jos tähän ei vanhemmat pysty pitää lapset huostaanottaa. 

(1511126) 
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Kommenttiesimerkissä (33) kommentoija linjaa viranomaisten vastuuksi valvoa kotien 

toimintaa. Tähän valvovaan tahoon hän sisällyttää myös opettajat, vaikka olen tässä 

tutkielmassa päättänyt laskea koulun henkilökunnan kasvattajien piiriin. Koulu toimii 

ikään kuin yhtenä linkkinä viranomaisten ja kotien välillä esimerkiksi 

ilmoitusvelvollisuuden. Alla oleva sitaatti on Opetushallinnon (2022) verkkosivuilta, ja 

kuvaa mielestäni hyvin viranomaisten ja koulun välistä suhdetta ja yhteistyötä. 

 

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstöön kuuluvalla on salassapidon 

estämättä velvollisuus tehdä ilmoitus sekä lastensuojelulle että poliisille, jos on 

tehtävässään saanut tiedon, jonka perusteella on syytä epäillä lapseen 

kohdistuvaa seksuaalirikosta (rikoslain 20 luvussa rangaistavaksi säädetyt 

teot) tai tiettyjä henkeen tai terveyteen kohdistuvia rikoksia (koskee rikoslain 21 

luvussa rikoksena rangaistavaksi säädettyjä tekoja, joista säädetty 

enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta) [Lastensuojelulaki 25 § 

3 mom. (1111/2016)]. Tällainen rikos on esimerkiksi pahoinpitely. Myös alle 15-

vuotiaan nuoren rikoksen tunnusmerkit täyttävistä teoista tulee ilmoittaa 

poliisille. (OPH 2022) 

        

Koulun tulee siis osata tunnistaa oma vastuunsa tilanteiden arvioimisesta ja ottaa 

yhteyttä toisiin tuen piireihin, mikäli tilanne sitä vaatii. Tällöin osa vastuusta siirtyy 

sosiaalihuollolle ja esimerkiksi lastensuojelun piiriin. Vastuu oppilaasta ei tietenkään 

poistu koululta kokonaan, mutta esimerkiksi vastuu lapsen tai nuoren kotioloista siirtyy 

viranomaisille, joiden tehtävänä on arvioida asiakkaansa tilanne kokonaisuudessaan. 

Viranomaisten, kuten lastensuojelun, toimet saattavat olla kuitenkin suurelle yleisölle 

vieraita, mikä näkyy kommenttiosiossa. Jotain tulisi tehdä, mutta harva osaa tarkalleen 

sanoa, mitä. Lastensuojelun toiminta saatetaan siis nähdä hyvinkin passiivisena tai jopa 

toimimattomana, kuten esimerkistä (34–35) voi tulkita. 

 

(34) – – Jos sijoitus on todella ollut yritys katkaista kiusaaminen, silloin syytettynä 

pitäisi oletettavasti olla myös lastensuojelun edustajia. (1511217) 

(35) – – Tämän lapsen kohdalla on asiat menneet niin monella tavalla pieleen, että 

toivottavasti asia tutkitaan ja selvitetään perinpohjin, kuten Vilja Eerikan 

tapauksessa. (1511143) 

 

Kommenttiesimerkissä (34) kommentoija linjaa, että jos tämän tapauksen yhteydessä 

tehty huostaanotto on ollut viranomaisten ratkaisu kiusaamiseen, se ei ole ollut 

laisinkaan toimiva tai riittävä. Koska tiedämme, miten Koskelan teinisurmassa lopulta 

kävi, suuri yleisö voi helposti olettaa, että lastensuojelu epäonnistui työssään. 

Kommenttiesimerkissä (35) kommentoija nostaa esille Vilja Eerikan tapauksen, joka 
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selvittyään aikanaan nosti esille keskustelun lastensuojelun resursseista ja keinoista 

auttaa lapsia ja nuoria. Vilja Eerika oli 8-vuotias tyttö, jonka isä ja äitipuoli jatkuvasti 

pahoinpitelivät häntä ja lopulta surmasivat hänet. (Miettinen 2020). Tässä tapauksessa 

lastensuojelu oli mukana perheen elämässä ja sai myöhemmin paljon kritiikkiä 

toiminnastaan. Kummassakin edellä esittelemässäni esimerkissä vastuuseen nostetaan 

lastensuojelun työntekijät. 

 

Tarkastelen yhteiskunnallista vastuuta osana viranomaisia käsittävää vastuudiskurssia. 

Yhteiskunta tarkoittaa ihmisyhteisöä sosiaalisena ja järjestäytyneenä kokonaisuutena, 

kuten kansa (KS 2021 s.v. yhteiskunta). Viittaukset yhteiskuntaan tai kollektiivisesti 

esimerkiksi Suomen kansalaisiin käsittävät sekä monikon ensimmäisen persoonan 

verbimuotoja, jotka viittaavat yhteisöllisesti meihin toimijoina, mutta toisaalta myös 

passiivimuotoisia verbejä (ks. esimerkki 36). 

 

(36) Kysymys on lopulta aika yksinkertaisesta asiasta. Hyväksymmekö 

yhteiskunnassamme kiusaamista vai emme, ja ennen kaikkea, miten siihen 

puututaan ja miten siitä rangaistaan. (1511135) 

 

Kommenttiesimerkissä (36) monikon ensimmäisen persoonan muoto esiintyy 

mentaalisen hyväksyä-verbin yhteydessä. Mentaaliset verbit kuvaavat tyypillisesti 

mielen sisäisiä tekoja, tiloja ja toimintoja (VISK 2008 § 445). Persoonamuodon vuoksi 

käsitän hyväksymisen tarkoittavan jonkin pitämistä sopivana tai oikeana, joskin verbi 

voidaan käsittää myös jonkin virallisen elimen tahdon ilmaisuna (KS 2021 s.v. 

hyväksyä). Passiivimuoto taas ilmenee kommentissa dynaamisten verbien, kuten 

puuttumisen ja rankaisemisen, yhteydessä. Nämä ovat molemmat tekemistä ilmaisevia 

verbejä, joihin sisältyy muutosta (VISK 2008 § 445). Myös passiivi voidaan käsittää 

ilmaisemaan kollektiivista joukkoa, koska tekijöitä ei voida suoraan nimetä, mutta se 

toisaalta häivyttää myös kirjoittajan omaa osallisuutta toimintaan (esimerkki 37).  

 

(37) – – Mutta näin on hyvä: asia on varmistettu kokoamalla kansamme 200 

parasta henkilöä Arkadianmeälle tätäkin pohtimaan. (1511128) 

 

Toisaalta yhteiskunnalla voidaan aineistossa viitata myös rajattuun ryhmään esimerkiksi 

politikkoja. Tämä ryhmä on vastuussa Suomen lainsäädännöstä ja yhteiskunnan 

toimivuudesta. Tällöin kritiikki vastuun kannosta kohdistuu sekä ryhmään että koko 

yhteiskuntaan, joka on valinnut tämän ryhmän. Esimerkissä (37) kommentoija käyttää 
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monikon ensimmäisen persoonan possessiivisuffiksia sanasta kansa, jolloin hän 

yhdistää. Asian varmistamisella viitataan valitsemisprosessiin ja 200 parasta henkilöä 

Arkadianmäellä viittaa valittuun eduskunnan ryhmään, esimerkiksi kansanedustajiin. 

Kansanedustajia ja politikkoja kritisoidaan kommenttiosiossa esimerkiksi lainsäädännön 

ja koulutusjärjestelmien toiminnasta (ks. myös alaluku 4.3. rikosdiskurssista). 

(38) Eivät herätä tällaiset tapaukset niin kauan kun meillä on hallituksessa 

puolue, jonka ministeri suitsee kiusaamiskeskustelua välittömästi, jos joku 

uskaltaa tuoda ilmi sen tosiasian, että myös maahanmuuttajaperheiden lapset 

osallistuvat vakavaan kouluväkivaltaan ja kiusaamiseen. – – Hallitus puhuu 

ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta. Ketä se koskee? (1511340) 

(39) Tapausta on kommentoinut muun muassa sisäministeri Maria Ohisalo. (HS) 

 

Esimerkissä (38) viitataan (tuolloiseen) Suomen sisäministeriin Maria Ohisaloon, joka 

on mainittu myös HS:n artikkelissa. Suitsee on verbi, jolla alkuperäisesti viitataan 

hevosen suuhun asennettaviin suitsiin, mutta jota voidaan käyttää myös kuvainnollisesti 

vaientamisesta (KS 2021 s.v. suitset). Kommenttiesimerkki esittää, ettei Koskelan 

teinisurman hetkinen hallitus tai sen puolueet ota koulukiusaamisen aihetta sen 

vaativalla vakavuudella. Myös HS mainitsee uutisartikkelissaan Maria Ohisalon 

(esimerkki 39). Ohisalon maininta voi merkitä sisäministerin vastuuta 

koulukiusaamiseen vaikuttamisesta sisäministeriöstä käsin. 

 

 

4.1.3. Yksilön vastuu 

 

Yksilön vastuu on tekijän omaa vastuun kantamista teoistaan. Diskurssi rakentuu 

yksilön tekojen jälkeen, kun on aika hyvittää teot tai puuttua itse kiusaamiseen 

kiusattuna. Yksilön vastuu tulee huomattavasti vähemmän esiin aineistossa kuin 

kasvattajien ja viranomaisten. Siinä on myös paljon yhdistäviä piirteitä rikosdiskurssin 

kanssa (ks. alaluku 4.3). Mielestäni on kuitenkin aiheellista esitellä myös yksilön 

vastuudiskurssi, sillä se nähdään olennaisessa suhteessa kahteen edelliseen vastuun 

tahoon. Lisäksi yksilö voi tässä tapauksessa olla kiusaaja, joka nähdään selkeästi 

aktiivisena toimijana ja näin ollen myös yhtenä kiusaamisesta vastuussa olijoista (ks. 

kiusaajan subjektipositio alaluvussa 3.2.). Esimerkissä (40) kuvataan jokaisen omaa 

vastuuta elämästään. 



51 

 

(40) [Epäillyt ovat olleet poliisin mukaan kuulusteluissa ”varsin katuvaisia”. (HS)] 

Jokainen on vastuussa omista teoista loppuelämänsä ja anteeksi ei voi saada 

eikä mennyttä muuttaa. Katumus on aina liian myöhäistä vaikka auttaakin 

ehkä ehkäisemään uusia tapauksia. Pitää elää niin ettei tarvitse anteeksi 

pyydellä. (1511155a) 

 

Esimerkin (40) mukaan vastuu ilmenee jo tekoja tehdessä. HS:n artikkelissa viitataan 

tekijöiden katumukseen. Katumus nähdään eräänlaisena osana vastuuta tai 

edellytyksenä vastuun kantamiselle. Kommentoija kuitenkin epäilee tekijöiden 

katuvuutta ja katuvuuden arvoa uhrille. Kuten jo alaluvussa 3.2. totean, kiusaaja 

nähdään positiona, joka ei ota vastuuta teoistaan ja käyttäytyy välinpitämättömästi 

muita kohtaan. Esimerkissä (41) kommentoidaan sitä, miten kiusaajat tuskin tulevat 

koskaan ottamaan vastuuta teoistaan. 

 

(41) Ihan höpöhöpöä: juuri jutussa kuvatun kaltaiset henkilöt ajattelevat kaikkein 

vähiten tekojensa seurauksia tai sitä, missä itse ovat muutaman vuoden tai 

edes päivän kuluttua. – – (1511218) 

 

Esimerkki (41) antaa ymmärtää, etteivät kiusaajan kaltaiset henkilöt tule koskaan 

ajattelemaan tekojensa seurauksia. Kommentoija myös ilmaisee, etteivät kiusaajat 

ajattelisi joutuvansa ottamaan vastuuta teoistaan, mikä ilmenee esimerkin lopussa. 

Seurauksien ja sanktioiden pohtiminen liittyy tekijän vastuun ilmentämiseen. 

Kommentoijat pohtivat, millaiset tuomiot Koskelan teinisurman tekijät ansaitsisivat 

teoistaan (esimerkki 42). 

 

(42) – – Rangaistuksia kiristettävä huomattavasti ja rikosvastuun alaikäraja 

laskettava tältä osin 10 vuoteen. Lisättävä mahdollisuus tuomita nuoria 

henkilöitä saman asteikon mukaan kuin aikuisiakin. (1511122) 

(43) – – Myös alle 18 vuotiaalle tulisi voida tuomita elinkautinen. – – (1511103) 

 

Rikosvastuu tarkoittaa rikosoikeudellista vastuuta, joka alkaa 15-vuotiaana. Alle 15-

vuotias ei voi joutua oikeuteen eikä häntä voida rangaista, sillä hän on rikoslain 

mukaisesti syyntakeeton (Minilex 2022). Koskelan tapauksessa kuitenkin kaikki tekijät 

olivat jo 16-vuotiaita, joten he joutuvat oikeuden eteen ja ovat rikosoikeudellisessa 

vastuussa teoistaan. Alaikäiselle ei kuitenkaan voida langettaa elinkautista tuomiota, 

joka on Suomessa noin 12 vuotta (Kantola & Kerkelä, HS 2020). Kuten esimerkeissä  

(42–43), aineistossa toivotaan kiusaajille pitempiä tuomiota. Vaikka kiusaaminen voi 

täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkit, koulukiusaamista ei ole kirjattu rikoslakiin. Tämä 
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herättää turhautumista kommenteissa, kuten esimerkissä (44). Kerron lisää 

koulukiusaamisen lisäämisestä rikoslakiin alaluvussa 4.3.5. 

 

(44) – – Miksi ei ole selkeitä sääntöjä, joilla kiusaajat joutuvat heti vastuuseen 

pienimmästäkin kiusaamisesta? – – Miksi tekijät eivät joudu vastuuseen 

väkivallasta? (1511231) 

 

Koska koulukiusaaminen itsessään ei ole rikos, vastuunkannon muoto kummeksuttaa 

aineistossa. Esimerkissä (44) ihmetellään sitä, mikseivät kiusaajat joudu vastuuseen 

teoistansa. Tämä voi johtua siitä, ettei koulukiusaamiselle ole mitään nimitettyä 

sanktiota. 

 

 

4.2. Emootiodiskurssi 

 

Emootiodiskurssin olennaisimmat piirteet ovat värikäs ja kuvaileva kieli sekä erilaiset 

retoriset tehokeinot. Värikkäällä kielellä tarkoitan tässä yhteydessä subjektiiviseksi 

laskettavia lausumia ja kärkkäitä kannanottoja. Koska uutisartikkelin tulee olla 

informatiivinen ja objektiivinen, emootiodiskurssi aktivoituu tässä aineistossa erityisesti 

kommenttikentän puolella. Aineistosta voi karkeasti jaotella kolme erilaista tilannetta, 

joissa emootiodiskurssi aktivoituu: samastuminen, reagoiminen ja viestin 

vahvistaminen.  

 

Samastuminen tarkoittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta – tässä tapauksessa omien 

kiusaamiskokemusten uudelleen kokemista ja kiusatun osaan identifioitumista (KS 

2021 s.v. samastua). Vaikka Koskelan teinisurma on laadultaan poikkeuksellinen, 

uutisessa käsitelty koulukiusaamistausta on selvästi monille kommentoijille tuttu omilta 

kouluajoilta. Omien kokemusten tai tapauksen poikkeuksellisuuden myötä osa 

kommentoijista reagoi tunteellisesti uutiseen. Tunnereaktiot sanoitetaan suoraan tai 

epäsuorasti. Epäsuora, tunteellinen reaktio ilmenee erilaisin, viestiä vahvistavin 

tehokeinoin kommentissa. Taulukossa 8 esittelen emootiodiskurssia aktivoivia 

kielenaineksia.  
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TAULUKKO 8. Emootiodiskurssia aktivoivat kielenainekset. 

Kielen osa-alueet Kielenpiirteet Kielenainekset 

Sanasto Verbit herättää, valtaa, käsittää, tuntuvat, saa 

tuntemaan, nähdään, on, jäi, piirtyy, 

järkyttää, teki, nöyryyttämistä 

 Substantiivit tunteita, surua, järkytystä, kehon, lapsiparat, 

vihaa, vanhempana, trampiinien, 

kuumakallet, kokemus, kuva, 

vanhempainneuvosto, törkeydet, lukeminen, 

suru, dehumanisointia, väkivaltafantasioita, 

traagisuudessaan 

 Adjektiivit äärettömän, tuskallista, ahdistava, surullista, 

fyysinen paha, kauhean, pakahduttavia, 

suurta, suunnaton, surullinen, vaikeaa, 

hirveän, raukkamaisesta, kiltit, hiljaiset, 

metelöivien, pikku, [täysin] käsittämätöntä, 

järkyttävän anteeksiantamaton, 

kauhistuttavaa, hiljainen, ystävällinen, 

aggressiiviset, karmea, täysin 

häikäilemättömiä, sanattomaksi, todella 

pahaa, helvetillisiä, kouraiseva, tavattoman 

turhautunut [olo], aivan järkyttävä, 

häiriintyneitä 

 Adverbit toivottavasti 

Kielioppi Intensiteettisanat todella, aivan 

 Vertaus kuin, samankaltainen 

 Yksikön 1. 

persoona 

minun 

 Possessiivisuffiksi -ni 

 Konditionaali hyssyttelisi, vaikuttaisi 

 

Kuten taulukosta 8 voi huomata, emootiodiskurssi rakentuu etenkin tunteita kuvailevista 

adjektiiveista ja verbeistä. Emootioita eli tunteita vahvistetaan usein 

intensiteettisanoilla, kuten todella ja aivan, jotta reaktion vahvuus varmasti tulisi 

kaikille selväksi. 

 

 

4.2.1. Samastuminen 

 

Uutisartikkelin herättämät tunteet johtavat monissa kommentoijissa omien kokemusten 

muisteluun ja vertailuun. Tämän kaltaista omien kokemusten liittämistä Koskelan 

teinisurmaan ja yleisesti koulukiusaamiseen olen päättänyt nimittää tässä yhteydessä 

samastumiseksi. Huomattavaa on kommentoijan oma positio suhteessa 

koulukiusaamiseen (ks. esimerkit 45–49). Eroavat roolit koulukiusaamisen yhteydessä 
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tuottavat erilaisia samastumisen kokemuksia (ks. esimerkit 45–46). Oma rooli 

koulukiusaamisen yhteydessä ilmenee omistusliitteiden ja persoonapäätteiden sekä itse-

pronominin tai oma-adjektiivin käytössä. 

 

(45) Itseä kiusattiin vastaavanlaisesti kuin uhria ala- ja yläasteen ajan. Ihan kuin 

artikkeli kertoisi minun kokemuksesta kouluympäristössä. – – (1511153) 

 

Havaittavissa on myös vertailevia lauserakenteita, jotka yhdistävät uutisen 

kiusaamistapauksen sekä kommentoijan oman kokemuksen. Esimerkissä (45) kerrotaan 

omista kokemuksista kiusattuna olemisesta. Kommentoija käyttää tekstissään 

vertailevaa kuin-konjuktiota liitettynä vastaavanlaista-adjektiiviin verratessaan omia 

kokemuksiaan Koskelan uhrin kiusaamiseen. Vertaamista myös korostaa, että artikkeli 

voisi olla kuin kertomus hänen omista kouluajoistaan (VISK 2008 § 816). Esimerkissä 

(46) kommentoija kertoo koulukiusaamiskokemuksistaan ulkopuolisen seuraajan ja 

koulukaverin roolista. 

 

(46) Puolen vuosisadan takaa tulee mieleen kouluumme muuttanut oppilas, jota 

kiusattiin pinnallisista syistä. Pidin kaverille seuraa välitunnilla jotta hän ei 

olisi jäänyt aivan yksin. –  – (1511206c) 

 

Esimerkissä (46) kommentoijan positio ilmenee hänen käyttämästään koulu-

substantiivin monikon ensimmäisen persoonan omistusliitteestä, sekä verbivalintojen 

yksikön ensimmäisestä persoonapäätteistä (pidin, kadun). Koulukiusaamisen syyn hän 

nimeää pinnalliseksi, jolloin syntyy käsitys kiusaamiseen johtaneiden syiden vertailusta. 

Pinnalliset syyt kiusaamiselle voidaan käsittää syvällisten syiden vastakohdiksi, niin 

sanotusti turhiksi ja vähemmän oikeudenmukaisiksi syiksi toiminnalle (KS 2021 s.v. 

pinnallinen). Tämä rakentaa kuvaa siitä, että kiusaamiselle olisi olemassa syvälliset ja 

oikeutetut sekä turhat, pinnalliset ja epäoikeudenmukaiset syyt. Pinnallisuudella 

voidaan myös tarkoittaa ulkonäköön liittyviä syitä kiusaamiseen. 

 

(47) – – Kertomuksen perusteella tunnistan tyypit omasta lapsuudestani jossa 

kiusaajat olivat juuri ne 'hyvät äijät' joilla riitti kavereita. Täysin 

häikäilemättömiä tyyppejä jotka kaikki, ainakin Linked In -palvelun mukaan, 

menestyivät elämässään varsin hyvin. (1511230a) 

 

Esimerkissä (47) jää kommentoijan oma positio kiusaamistilanteessa epäselväksi, mutta 

kokemukset oman lapsuuden kiusaajista tietynlaisena ryhmänä tuodaan silti esiin. 
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Kiusaajia kuvataan monikossa, ironisesti ’hyviksi äijiksi’. Lainausmerkit, tai tässä 

tapauksessa puolilainausmerkit, tekstissä viittaavat siihen, että kiusaajia pidettiin 

yleisesti hyvinä ja suosittuina, mutta todellisuudessa eivät sitä kommentoijan mielestä 

olleet. Äijä-substantiivi taas voidaan määritellä korostuneen miehiseksi (KS 2021 s.v. 

äijä) tässä kontekstissa. 

 

(48) Olen itse, kiltin ja hiljaisen kouluväkivaltaa kokeneen lapsen vanhempana 

joutunut raaasti kokemaan miten yhteiskunta jättää helposti kiltit ja hiljaiset 

huomioimatta.Kasvattajien ja opettajien aika, huomio ja resurssit valuvat 

metelöivien pikku trampiinien hiljentämiseen. Hiljaisista tulee helposti 

systeemin seinäkoristeita jos et vanhempana lyö suoraan sanottua nyrkkiä 

pöytään. – –  (1511150b) 

 

Esimerkissä (48) kommentoija on aikuisen, vanhemman, roolissa. Esimerkissä kiusatun 

ja kiusaajan subjektipositiot ovat hyvin polarisoituneet ja kommentoija kuljettaa näitä 

positioita kuvauksia läpi kommenttinsa (ks. tarkemmin kiusatun ja kiusaajan 

subjektipositioista luvussa 3). Kommentista voidaan havaita tietynlaista puolueellisuutta 

ja korostavia sanavalintoja, jotka kielivät kommentoijan omasta roolista tilanteeseen. 

Omaa lastaan hän kuvaa kiltiksi ja hiljaiseksi, kun taas kiusaajia metelöiviksi pikku 

trampiineiksi. Adjektiivit kiltti ja hiljainen ovat suhteellisen positiivisia kuvauksia, jotka 

viestivät harmittomuudesta toisin kuin kuvaus metelöivä. Kiltti ja hiljainen voidaan 

käsittää myös neutraaleiksi kuvauksiksi, koska on oletettavaa, ettei adjektiiveilla pyritä 

tuottamaan toiselle pahaa mieltä. 

 

Aineistosta tulee edellä mainittujen esimerkkien tavoin ilmi monenlaisia kokemuksia 

koulukiusaamisesta eri näkökulmista. Emootiodiskurssia aktivoivat eritoten omat 

kokemukset kiusattuna olemisesta. Mielenkiintoinen havainto kuitenkin on, millaiset 

kokemukset jätetään mainitsematta. Kiusaajien omakohtaiset kokemukset eivät tule ilmi 

missään aineiston kohdassa. Kiusaajan rooli on selkeästi hävetty ja väheksytty. 

Esimerkissä (49) esimerkiksi kommentoija tuo ilmi, että pitää kiusannutta ystäväänsä 

typeränä kellokkaana. 

 

(49) Kadun, etten suoraan moittinut ystävääni, joka typeränä kellokkaana johti 

nimittelyä. Lauma on vastuussa kiusaamisesta. (1511206c) 
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Kellokkaalla viitataan lehmään tai poroon, jolla on kello kaulassa, ja sitä voidaan 

käyttää halveksivana nimityksenä ryhmän johtohenkilölle (KS 2021 s.v. kellokas). 

Esimerkissä (49) kommentoija kuitenkin puhuttelee kiusaajaa ystävänään ja samalla 

tulee liittäneeksi itsensä tämän johtamaan ryhmään. Hän myös katuu, ettei itse moittinut 

tämän käytöstä, muttei kuitenkaan myönnä omaa epäsuoraa osallisuuttaan 

kiusaamiseen. 

 

 

4.2.2. Reagoiminen 

 

Reagoiminen on aiheen tuomien emootioiden välittämistä kommenttipalstalla. Kuten 

alla olevissa esimerkeissä (50) ja (51) tuodaan ilmi, kiusaaminen herättää paljon 

negatiivisia tunteita, kuten vihaa, joka voi aiheuttaa varovaisuutta omien 

kiusaajakokemuksien esiin tuomisessa. Vaikeneminen kertoo siitä, että kiusaaminen 

koetaan vääränlaisena toimintana, johon ei haluta liittää omia samastumisen 

kokemuksia. 

(50) Tämä herättää pakahduttavia tunteita: suurta surua ja järkytystä. Ja myös 

vihaa: miten on mahdollista, että tätä ihmistä on voitu kiusata vuosikausia 

siten, että lopputulos on tuo. Haluan myös tietää onko uhrin sukupuoli 

johtanut vähättelyyn puuttumisvelvollisten kohdalla?! Että pojat siinä nyt 

vähän vaan kisailevat. Ja: mitä olisi voitu tehdä toisin. Järkyttävää!! 

(1511112) 

(51) Tapaus saa tuntemaan vihaa tekijöitä ja surua uhria kohtaan. Toivottavasti 

uhrin on nyt parempi olla. Ja toivottavasti kouluelämän raadollisuuteen 

pystyttäisiin puuttua paremmin. Yläaste lienee omassakin elämässä 

"eläimellisin" paikka, johon olen törmännyt. (1511150a) 

 

Emootiodiskurssi rakentaa kuvaa yleisön reaktioista sekä rikokseen että 

koulukiusaamisen. Esimerkeissä (50–51) reaktioita on esimerkiksi sanoitettu suoraan 

kertomalla, mitä tuntemuksia uutinen lukijassa herättää. Tällöin käytetään sekä suoraan 

emootiota kuvaavaa substantiivia, kuten viha tai suru, tai adjektiivia, joka kuvaa 

tunnereaktion tai tilanteen luonnetta. Tunnereaktiota vahvistetaan fyysisillä 

elementeillä, kuten alla olevissa esimerkeissä (52–54).  

 

(52) Äärettömän tuskallista, ahdistavaa ja surullista luettavaa. Tulee itku ja 

fyysinen paha olo, kun miettii, mitä tämä nuori mies joutui kokemaan ja jolta 

varastettiin oikeus elämään. – – (1511105b) 
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(53) Teki todella pahaa lukea. – – Niin pohjattoman surullista luettavaa. 

Toivottavasti tämä tapaus avaa kaikkien silmät näkemään mitä ympäristössä 

tapahtuu ja rohkeutta puuttua vaikka ihan ulkopuolisena havaittuihin 

kiusaamistilanteisiin. Toivottavasti tämä on viimeinen kerta. Avatkaa ihmiset 

suunne ja puuttukaa missä tahansa näettekin epäilyttäviä kahnauksia; 

harrastuksissa, koulussa ine. (1511251b) 

(54) Tätä lukiessa tulee kouraiseva suru. Kunpa joku olisi auttanut häntä ja 

pelastanut kokemaltaan pahalta. Miten näin on voinut käydä? Aikuisena ja 

itse vanhempana tulee tavattoman turhautunut olo. (1511255) 

Koskelan teinisurma ja koulukiusaaminen herättävät suhteellisen yksipuolisia reaktioita 

kommentoijissa. Kuten esimerkeissä (52–54) kommentoijat toteavat tapauksen 

aiheuttaneen heille surun tunteita. Tunteen suuruutta korostetaan kehon reaktioita 

kuvaavilla tehostesanoilla, kuten pakahduttava ja kouraiseva. Tunteen syvyyttä ja 

laajaulotteisuutta ilmaistaan taas mittaa kuvaavilla adjektiiveilla, kuten pohjaton, 

tavaton ja ääretön. Edellä mainitut tehostavat tavat ilmaista omia emootioita liittyvät 

reagoinnin lisäksi viestin vahvistamiseen. Reagoinnissa on kyse tapauksen herättämien 

tunteiden sanallistamisesta. Kommentoijat haluavat tuoda esiin tapahtuman 

surullisuutta, mutta fokus on kuitenkin omissa reaktioissa. Tämä ilmenee esimerkiksi 

kommenttien lauserakenteista. Esimerkeissä (52) ja (54) käytetään transitiivilausetta, 

joka toisin sanoen ilmaisee tapauksen aiheuttavan surun tunteita. Esimerkit (52–54) 

ilmaisevat tapauksesta lukemisen aiheuttavan heille epämiellyttäviä tunteita. Tällöin 

suru ei koidu pelkästään tapauksesta itsestään vaan myös artikkelista. Tunnereaktioille 

pyritään siis löytämään aiheuttajaa. 

 

4.2.3. Viestin vahvistaminen 

Omia kokemuksia, emootioita ja viestejä pyritään vahvistamaan erilaisin kielellisin ja 

retorisin keinoin. Aikaisemmissa esimerkeissä (51) ja (53) toistuu toivottavasti-adverbin 

käyttö. Kyseessä on asenneadverbi, jolla pyritään korostamaan subjektiivisia toiveita tai 

tuntemuksia (VISK 2008 § 667). Koulukiusaamisen toivotaan loppuvan ja asiasta 

vastuussa olevien tahojen ottavan opikseen Koskelan tapauksesta. Emootiodiskurssin 

yhteydessä värikäs kieli ja tehosteelliset keinot korostavat tunteita, joita kommentissa 

yritetään viestittää. Tapaus herättää surun ja vihan lisäksi hämmennystä ja järkytystä. 

Hämmennys ja järkytys ilmenevät (retorisina) kysymysryppäinä, joihin ei välttämättä 

oleteta kenenkään vastaavan (esimerkit 55–56). 
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(55) –  – Miten ei kukaan ole onnistunut puuttumaan tilanteeseen? Mitä 

kiusaajien vanhemmat ovat tehneet kaikki nämä vuodet, heidän on ollut 

pakko tietää? Ja järkyttää, että nuoret vain toteavat kaikkien kiusanneen 

vuosikausia. Miksei yksikään ikätoverikaan ole viitsinyt tai uskaltautunut 

puolustamaan lasta? (1511243) 

(56) Ei ole löydetty motiivia järjettömälle murhalle? En usko, että löydetäänkään. 

Mutta oudolta tuntuu, jos yksi epäillyistä on katsonut oikeudekseen seurata 

kaveriaan toiseen kouluun ja mennyt vieraaseen luokkaan tunnille. Eikö edes 

silloin ketään kiinnostanut, miten vastuuntunnoton sellainen ihminen voi 

olla? Ilmeisesti kaikki ovat vain kääntäneet pään poispäin ja ajateleet, että ei 

tämä minulle kuulu. (151210b) 

 

Retoriset kysymykset ovat interrogatiivisia lausumia, joihin ei odoteta vastausta vaan 

pikemminkin samanmielistä tukea (VISK  2008 § 1705). Esimerkissä (55) miltei koko 

kommentti on täytetty samantyylisillä kysymyksillä, joissa kyseenalaistetaan tapauksen 

ennaltaehkäisyn määrä. Mielenkiintoista on, että kommentin muut osat liittyvät 

kommentoijan oman järkytyksen esille tuomiseen. Esimerkiksi kommentoija tuo esiin 

omia tuntemuksiaan ja ajatuksiaan (oudolta tuntuu, ilmeisesti kaikki ovat kääntäneet 

pään). Retorisilla kysymyksillä näin ollen tehostetaan omaa monologia ja 

hämmennyksen ja järkytyksen tunteiden esiin tuomista.  

 

Esimerkissä (56) kommentoija esittää verbialkuisia retorisia kysymyksiä (ei ole, eikö) 

joihin ei haeta vastausta muilta kommentoijilta, vaan päädytään itse vastaamaan. Kuten 

edellisessä esimerkissä (55), myös tässä on havaittavissa symmetristä asettelua 

kysymysten avulla. Itse vastauksen antaminen voi kertoa tapauksen aiheuttamasta 

järjettömyyden tunteesta. Kysymyksillä tuodaan ilmi sitä, että kyseessä oleva tapaus on 

sinänsä ilmiselvä jollain tapaa, mutta aiemmat toimintatavat ovat olleet järjettömiä. 

Emootiodiskurssi aktivoituu myös omien kuvitelmien esille tuomisesta. Tapaus saa 

kommentoijan selittämään tapahtunutta ja tuomaan tämän esille jopa hyperbolisia, 

vaihtoehtoisia kuviteltuja vaikutelmia (esimerkit 57–58). 

 

(57) – – Vähän jutusta jää vaikutelma, että porukassa ehkä joku oli vaarallisempi 

kuin muut, ja on ottanut johtajan aseman ryhmässä, muut sitten eivät ole 

osanneet muuta kuin seurata. Tarina on myös selkeä esimerkki, miten 

halveksuva puhe ja pienikin kiusa muokkaavat roolejamme ryhmissä ja 

mahdollistavat äärimmäisiä tekoja. Siksi toivoisin, että kukaan ei enää ikinä 

hyssyttelisi minkäänlaisia uhkailuja, nöyryyttämistä, dehumanisointia ja 

väkivaltafantasioita. Ne luovat juuri sellaista maailmaa, jossa tällaiset teot 

ovat mahdollisia. (1511309) 
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(58) Lapsi itse oli nujerrettu ja koki, ettei häntä kuunneltu, eikä varmaan 

tosiaankaan kuunneltu ainakaan perusteellisesti. Niinpä hän ei valittanut. 

Koki, ettei siitä olisi hyötyä. Hän oli tottunut siihen, että häntä 

pahoinpidellään ja hyväksyi, että näin hän voisi saada hiukkasen huomiota 

elämässä. Ohikiitävän hyväksynnän hetken... Tällainen kuva piirtyy. Kukaan 

ei halunnut tai osannut todella katsoa, mitä tapahtuu. (1511219) 

 

Sanavalinnat, kuten vaikutelma ja kuva, esimerkeissä (57) ja (58) ilmentävät, että 

tuleva tai edellä mainittu skenaario ovat vain kommentoijan omaa ajatusta. On 

epävarmaa, mitkä syyt ovat oikeasti olleet kiusaamisen takana, mutta siitä 

huolimatta omat ajatukset halutaan tuoda ilmi. Verbivalinnat, kuten piirtyä ja luoda, 

ovat luonteeltaan tässä kontekstissa abstraktisia ja tukevat kommentoinnin 

vaihtoehtoisuutta ja epävarmuutta. Esimerkissä (59) kommentoija taas pyrkii 

vahvistamaan viestiään kuvitteellisen ja liioitellun kuvauksen myötä. 

(59) – –  (Jos olisin diktaattori, oikeusjärjestelmässä ei olisi kiinteää 15 v rajaa, 

koska siitä tulee paljon vaikeuksia. Olisi parempi laittaa raja siten, että 

vaikkapa alle 12 on syyntakeeton, ja 12–18 välillä tehdään ammattimainen 

arvio henkilön kehitysasteesta.) (1511249b) 

Esimerkissä (59) esitetään anaforinen viittaus (VISK 2008 § 1437) kuviteltuun 

tilanteeseen, jossa kommentoija itse saisi päättää, miten tilanteessa toimittaisiin. 

Diktaattori-substantiivi korostaa, että kyseessä on kommentoijan oma mielipide, 

johon muilla ei olisi kuvitelman sisällä vaikutusvaltaa. Aloittava jos-ehtolause 

kuitenkin pehmentää kommentoijan käyttämää hyperbolaa. Harvinaisemmat 

välimerkit ja lausuman prosodiaa kuvaavat keinot aktivoivat emootiodiskurssia. Ne 

vahvistavat viestiä sekä nostamalla tekstistä esiin oleellisimpia pointteja että 

korostamalla kommentoijan mielentilaa kirjoitushetkellä (esimerkit 60–62). 

(60) Nämähän ovat nuoria, jotka huseeraavat jo aika laajalla säteellä. Ei niitä 

voida missään lieassa pitää. Ja tietenkin kotikasvatus merkitsee paljon, mutta 

nuorena lähdetään helposti mukaan kaikenlaisiin koiruuksiin, kun haetaan 

hyväksyntää. Tämmöiset törkeydet ovat tietenkin vielä ihan jotakin muuta! 

Se on kumma juttu, kouluissa olevat aikuiset, kuraattorit, kouluhoitajat, 

opettajat ja reksit ovat täysin tietämättömiä, mitä siellä tapahtuu. Mikään ei 

ilmeisesti herätä heissä kiinnostusta, mutta kiva-koulua kehutaan ja yleensä 

meidän koulussa kaikki on kavereita! Käsittämätöntä. (1511240) 

(61) Tätä kommentoin itsekin ja sen lukeminen järkytti. Miten voi olla mahdollista, 

että seurataan vuosikausia sivusta yhden lapsen kiusaamista, yksinäisyyttä, 

eristämistä - eikä kukaan ikätovereista tee mitään! – – (1511251a) 

(62) Mikä ihmisiä vaivaa? ”Kiusaaminen”, josta pitää jo vihdoin ja viimein 

ruveta käyttämään asiallista termiä väkivalta, niin kuin Sirpa Kaski täällä jo 
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painotti, ikään kuin kuuluu asiaan? Lähtökohtaisesti kaikki osallistuvat siihen 

tavalla tai toisella. Kukaan ei OIKEASTI puutu asiaan. Tämä on ihan 

järkyttävän anteeksiantamaton epäonnistuminen kasvattajilta, niin kotona, 

lähipiirissä kuin koulussakin. Asiasta vain lässytetään vuosikymmenestä 

toiseen, mutta toimintakulttuurille ei tapahdu mitään – enpä ole kuullut, että 

kouluille olisi laadittu kiusaamisen ehkäisyohjelma, jota kaikkien koulujen 

tulee noudattaa. Kuitenkin keinot tiedetään: ei tarvitse kuin pitää huolta siitä, 

että KAIKKI otetaan mukaan yhteisöön, ja kaikki NÄHDÄÄN. 

Pahoinpitelyssä on aina kysymys siitä, että uhri on se näkymätön, se joka on 

”meidän” ulkopuolella. HERÄTYS, PAHVIT! – erästä Reino Nordinin 

elokuvarepliikkiä mukaillen. (1511211b) 

Esimerkeissä (60–62) kommentoijat käyttävät huutomerkkejä, jotka nostavat yksittäisiä 

virkkeitä muusta kommentista. Huudahdukset toimivat retorisina keinoina, kun pyritään 

vetoamaan ihmisten tunteisiin ja tuomaan esille sitä, että jokin asia on erityisen tärkeä 

huomata. Myös pelkästään isojen kirjainten käyttö sanassa korostaa äänenpainon 

nostamista. Esimerkissä (62) kommentoija kirjoittaa muille suunnattuja käskyjä 

(herätys, nähdään) isoilla kirjaimilla, mikä korostaa käskynantoa. Sarkastisuutta 

ilmennetään lainausmerkkien kautta. Esimerkissä (62) kommentoija kirjoittaa 

kiusaamisen lainausmerkkien sijaan, jolloin hän pyrkii tekemään selväksi, että sana 

itsessään on vähättelevä ilmaus. Ajatusviiva on harvinaisempi välimerkki, jolla voidaan 

osoittaa esimerkiksi päätelmä, täsmennys tai irrallinen lisäys. Kommenteissa 

ajatusviivan tilalla saatetaan käyttää tavallista lyhyttä yhdysmerkkiä, mutta oletan viivan 

käyttötarkoituksen olevan sama kuin ajatusviivalla. Esimerkissä (61) ajatusviivaa 

käytetään osoittamaan irrallista huudahdusta, joka korostaa asioihin puuttumattomuutta. 

Ajatusviiva luo myös tietynlaisen luonnollisen tauon lukemiseen, jolloin sillä voi olla 

myös prosodinen vaikutus. Esimerkin (62) lopussa kommentoija käyttää ensin isoja 

kirjaimia korotetun äänen merkkinä, mutta äänenpainon voidaan olettaa pehmentyvän 

seuraavan täsmennyksen aikana. 

 

 

4.3. Rikosdiskurssi 

 

Koska Koskelan teinisurma on uutisartikkelin aihe ja kommentoinnin kohde, aineistossa 

esiintyy paljon rikosten, murhan ja lainsäädännön käsittelyä. Rikosdiskurssi rakentaa 

käsitystä koulukiusaamisen rikollisista piirteistä, kyseenalaistaa kiusaamisesta seuraavia 

sanktioita ja lainsäädännön oikeudenmukaisuudesta. Rikosdiskurssi aktivoituu 

aineistossa etenkin nimeämisten myötä – kyseessä eivät ole enää kiusaajat, vaan 
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tuomitut, rikolliset ja epäillyt. Rikosdiskurssissa fokus on selvästi kohdentunut 

kiusaajiin, toisin kuin esimerkiksi emootiodiskurssissa, jossa keskitetyin aihe on 

kiusaamisen uhri. 

Liitän rikosnimikediskurssin rikosdiskurssin kanssa yhteiseen alalukuun, sillä 

aineistossa käsitellään myös koulukiusaamisen ja rikoksen käsitteiden määrittelyä ja 

nimeämistä. Aineistosta selviää, että kiusaamisen ja rikoksen raja on häilyvä lukijoille, 

ja näiden nimeämisten käyttöön liittyy asenteellisia ja muutoksenhaluisia piirteitä. 

Koskelan teinisurma ilman muuta täyttää rikoksen ominaisuudet, mutta 

kommenttiosuudessa lukijat ottavat kantaa myös koulukiusaamisen muuttamisesta 

rikolliseksi. 

 

Olen eristänyt kommenttiosion rikosdiskurssin aktivoitumisesta 4 erilaista kontekstia, 

jotka ovat lainsäädännön korjaaminen, sanktioiden tiukentaminen, mielentilan 

tutkiminen sekä aikuisten ja nuorten erilainen kohtelu. Esittelen nämä tilanteet tässä 

järjestyksessä alempana. HS:n uutisartikkelissa taas rikosdiskurssi aktivoituu aina, kun 

kiusaamisen ja rikoksen välille tehdään selkeä raja – milloin puhutaan kiusaamisesta, 

milloin rikoksesta.  

 

Rikosdiskurssi aktivoituu ensisijaisesti substantiivivalinnoissa. Kommenteissa esiintyy 

paljon oikeussanastoa, kuten rikosoikeus tai ehdonalainen vankeus, sekä psykologian 

sanastoa, kuten kehityspsykologia ja mielentilatutkimus. Verbivalinnoissa esiintyy 

eniten joko käskeviä imperatiivimuotoja tai ehdottavia konditionaalimuotoja. 

Rikosdiskurssia aktivoivat kielenpiirteet on esitelty taulukossa 9. 
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TAULUKKO 9. Rikosdiskurssia aktivoivat kielenainekset. 

Kielen 

osa-alueet 

Kielenpiirteet Kielenainekset 

Sanasto Verbit tuomita, toimia, istuttuaan, korjata, on kuitannut, 

lusiminen, on koventava, ei lieventävä, eivät 

parane, hyväksymmekö, ehkäisevä, sijoittaa, 

surmannut, syyllistyneitä 

 Substantiivit ja 

substantiivilausekkeet 

Suomi, ryhtiliikkeen, rikosoikeudessa, 

elinkautinen, ehdollinen, vankeusrangaistus, 

rangaistus, varoitus, murhaaja, mielen viallisuus, 

hoitoa, maksimituomio, vuotta, tuomio, 

ehdonalainen, lakeja, loppuelämäkseen, 

laitokseen, rikosvastuun alaikäraja, poliisin, 

erikoisyksikkö, erikoissyyttäjän, rikolliset, 

vankiloihin, minimi, murhasta, lainsäädäntö, 

murhatun, Arkadianmäellä, päihteiden käyttö, 

mielisairaus, aivojen poikkeuma, roistomaisuuden, 

Trump, yhteiskunnassamme, oikeuslaitoksemme, 

aikuisten maailmassa, syyte ja rangaistus, 

viranomaisissa, silmä silmästä -kostaminen, 

oikeusvaltiossa, rikosilmoituksia, vaatimus, 

epäilyillä, oikeutensa, korvausvatimuksineen, 

kehityspsykologian, murrosiässä, rikoskierteeseen, 

aivovammaisia, Koskelan veriteko, 

valistuskampanjalla, yksityisyydensuoja, rikos, 

pahoinpitelyyn, rikosvastuu, 

mielentilatutkimuksiin, päähoitolaan, 

alentuneeseen syyntakeettomuuteen, 

vankilatuomiokin 

 Adjektiivit pelkkä, vapaalla [jalalla], suljettuun, vähän, 

valtakunnallinen, yhteiskunnallisista, 

ensikertalaisina, alaikäiset, ymmärtäväinen, 

helpolla, mahdollinen, mahdollisesti pysyvää, 

tuntuvaa, kova, taloudellisia, käänteentekevä, 

väkivaltaisempi, sopeutumaton, epäsosiaalinen, 

synnynnäisestä, päättymättömään, vähäinen, 

sekaisin, ohimenevästä, kiellettyä, selväpäinen, 

tietoinen, karmivia, mitätön 

 Adverbit huomattavasti, onneksi, toivottavasti, rajattomasti, 

valitettavasti 

Kielioppi Modaalirakenteet pitää koventaa, voidaan muuttaa, voidaan pistää, 

pitää ulottaa, laskettava, kiristettävä, lisättävä, 

perustettava 

 Konditionaali pitäisi, tulisi, ei pitäisi 

 Passiivi eristetään 

 

Rikosdiskurssi aktivoituu rikoksesta, lainsäädännöstä ja mielentilasta kuvaavista 

substantiivivalinnoista (taulukko 9). Sanavalintojen yhteydessä käytetyt modaaliset ja 
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konditionaaliset verbit kuvaavat kommentoijien suhtautumista tarkoitteisiin, kuten 

maksimirangaistukseen. Olen kirjannut taulukkoon 9 yhdeksi substantiivivalinnaksi 

Suomen, sillä tässä kontekstissa keskustellaan nimenomaan Suomen rikoslaista ja 

lainsäädännöstä. Taulukossa 9 on lisäksi paljon mieleen ja psykologiaan viittaavia 

käsitteitä, kuten aivojen poikkeuma ja mielen viallisuus. Syyntakeisuutta käsittelen 

enemmän alaluvussa 4.3.3. 

 

 

4.3.1. Lainsäädännön korjaaminen 

 

Kommenteissa lukijat tuovat esiin halun muokata Suomen lainsäädäntöä. Esimerkissä 

(63) kommentoija esittää modaalisten nesessiivirakenteiden kautta ehdotuksia ja 

korjauksia siitä, mitä Suomen rikosoikeuden tulisi tehdä. Esimerkissä (64) kommentoija 

taas esittää ehdottavan kysymyksen lainsäädännön korjaamisesta.  

(63) Suomi tarvitsee ryhtiliikkeen rikosoikeudessa. Myös alle 18 vuotiaalle tulisi 

voida tuomita elinkautinen. Ja Elinkautisen tulisi kestää vähintään 25 

vuotta. Lisäksi ehdollisesta vankeusrangaistuksesta tulisi luopua. Se ei ole 

mikään rangaistus vaan pelkkä varoitus. (1511103) 

(64) Eli minimi 2v tuomio josta istutaan alle vuosi. Nyt puhutaan hei MURHASTA! 

Miten on mahdollista??? Oisko aika korjata lainsäädäntö tälle 

vuosituhannelle? 16v on ihan täysin ymmärtäväinen tekojensa vakavuudesta, 

eikä ketään saa päästää noin helpolla murhasta! (1511124) 

Esimerkissä (63) kommentoijan esittää deonttista modaalisuutta ilmaisevan 

nesessiivirakenteen (VISK 2008 § 1581) kautta, kuinka Suomen tarvitsee tehdä 

parannuksia rikosoikeuden suhteen. Ryhtiliike tarkoittaa kuvainnollisesti jonkin tilaa, 

toimintatapoja tai moraalia kohentavia toimenpiteitä (KS 2021 s.v. ryhtiliike). 

Kommentoija myös esittää konditionaalimuotoisia vetoomuksia elinkautisen ja 

ehdonalaisen vankeusrangaistuksen langettamisesta. Esimerkissä (64) kommentoija 

puolestaan esittää retorisen konditionaalimuotoisen kysymyksen lainsäädännön 

päivittämisestä. Oisko-verbi on puhekielinen versio verbin aktiivista olisiko, joka 

aloittaa interrogatiivisen direktiivin (VISK 2008 § 1661). Imperatiivinen ei saa päästää 

-verbiketju (VISK 2008 § 496) ilmaisee ehdottomuutta. Lainsäädännön nykyistä 

menettelyä kritisoidaan suoran ihmettelyn ja vaatimusten kautta, mutta myös ironisilla, 

syyttävillä toteamuksilla, kuten esimerkeissä (65) ja (66). 
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(65)  – – En tiedä, kuinka moni on kuitannut murhan 8kk istumisella, mutta jos 

lusiminen alkaa syksyllä ja päättyy keväällä, niin edes yhtään kesää ei jää 

kokematta. Siis sillä murhaajalla. Murhatun kesät tietenkin jäävät kokematta. 

Mutta näin on hyvä: asia on varmistettu kokoamalla kansamme 200 parasta 

henkilöä Arkadianmeälle tätäkin pohtimaan. (1511128) 

(66) -- Nykyisen lainsäädännön valossa koulujen ensisijainen velvollisuus on 

ilmeisesti suojella kiusaustapauksessa kiusaajia. -- (1511129) 

Esimerkin (65) käyttämä hyvä-adjektiivi on kontekstista päätellen ironinen lisäys, jonka 

tarkoitus on viitata edellä mainittuun kuvitteelliseen tilanteeseen. Esimerkissä (66) 

adverbi ilmeisesti tarkoittaa silminnähtävää ja selvää (KS 2021 s.v. ilmeisesti), mikä 

korostaa jälkeen tulevan osan absurdiutta. Toteavien syytöksien kohteena ovat Suomen 

nykyinen lainsäädäntö sekä päättäjät. Esimerkissä (65) Arkadianmäellä viitataan 

vakiintuneeseen nimeämiseen mäestä, jolla eduskuntatalo sijaitsee Helsingissä 

(Eduskunta 2021). 

Suurimmassa osassa lainsäädännön korjaamista koskevista kommenteista (ks. esimerkit 

63–64) vaatimukset, kysymykset ja ehdotukset kohdistuvat Suomen lainsäädäntöön ja 

siitä näennäisesti päättäviin instituutioihin ja henkilöihin. Kritiikki kohdistuu kuitenkin 

myös yhteiskuntaan ja sen jäseniin, kuten esimerkistä (67) voi huomata. 

(67) Kysymys on lopulta aika yksinkertaisesta asiasta. Hyväksymmekö 

yhteiskunnassamme kiusaamista vai emme, ja ennen kaikkea, miten siihen 

puututaan ja miten siitä rangaistaan. (1511135) 

Kommentoija esimerkissä (67) käyttää verbivalinnoissaan monikon ensimmäistä 

persoonaa, jolloin ongelmasta tehdään kaikkien yhteinen. Hyväksyä-verbillä 

tarkoitetaan jonkin asian sopivana pitämistä (KS 2021 s.v. hyväksyä). Nykyinen 

lainsäädäntö siis pitää kiusaamista hyväksyttävänä tai ei kovin rangaistavana ilmiönä, ja 

on yhteiskunnan tehtävä päättää, miten asian suhteen menetellään. Tämä aiheuttaa 

ristiriitaa kommenteissa, sillä kiusaaminen koetaan yhteiskunnan normeista ja hyvästä 

käytöksestä poikkeavana (ks. tarkemmin alaluku 3.1.). 

 

4.3.2. Sanktioiden tiukentaminen 

Uutisen lopussa on faktalaatikko, jossa kerrotaan alaikäisenä toteutetun murhan 

tuomioista ja menetelmistä. Tämä selvästi aiheuttaa kommentoijissa negatiivisia 
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reaktioita, erityisesti tuomion pituuden suhteen (esimerkit (63–64). Suomessa 

alaikäiselle murhaajalle ei voida langettaa elinkautista vankeustuomiota. Elinkautiselle 

vankeusrangaistukselle ei ole Suomessa määräaikaa, mutta keskimääräinen tuomion 

pituus on noin 14 vuotta. Alaikäinen eli alle 18-vuotias voidaan tuomita 2–12 vuoden 

vankeuteen, josta ehdonalaiseen vapauteen voi päästä istuttuaan kolmanneksen tuomion 

pituudesta. (Kantola & Kerkelä, HS 2020; ks. esimerkki 68.) Tämä herättää monissa 

kommentoijissa negatiivisia reaktioita, jotka ilmenevät toiveina tiukemmista 

rangaistuksista (esimerkit 69–71). 

(68) Syyntakeisen täysi-ikäisen henkilön tekemästä murhasta tuomitaan Suomessa 

elinkautinen vankeustuomio.Alle 18-vuotiasta tekijää ei voida tuomita 

elinkautiseen vaan rangaistus on 2–12 vuotta vankeutta. (HS) 

(69) Toivon, että tekijät päätyvät loppuelämäkseen johonkin suljettuun laitokseen. 

-- (1511113) 

(70) -- Jos lapset ei opi huostaanotettunakaan tavoille, voidaan pistää lukkojen 

taakse lopun elämäksi. Eikai tällaiset asiat pidä olla liian vaikeita. Liiallinen 

päänsilittely ei kaikille auta. Lisäksi rikoksista rangaistukset, etenkin uusijat 

,pitää koventaa. (1511126) 

(71) Nyt tarvitaan tuntuvaa rangaistusta. – – Minä ainakin toivon 12 vuoden 

maksimirangaistusta näille pojille, siitäkin istuvat vain 4 vuotta.. (1511136) 

Lainsäädännön korjaamiseen vahvasti liittyvä sanktioiden tiukentamisen toive tulee ilmi 

kommenteista. Esimerkeissä (69) ja (71) kommentoija kirjoittaa toivovansa pitkää 

tuomiota epäilyille. Toivoa-verbi tarkoittaa jonkin asian hartaasti odottamista, tässä 

tapauksessa oikeudenmukaisen tuomion langettamista (KS 2021 s.v. toivoa). Tuomion 

oikeudenmukaisuuden kokeminen on tietenkin jokaisen yksilön oma mielipide. 

Mahdollista tuomiota pidetään jo ennen oikeudenkäyntiä liian lyhyenä Koskelan 

teinisurman tapauksessa. Toiveet sanktioiden tiukentumisesta kulminoituvat 

vankeusrangaistuksen kestoon. Esimerkeissä (69) ja (70) kommentoijat ehdottavat 

loppuelämän mittaista vankeutta. Loppuelämällä voidaan viitata kirjaimellisesti 

elinkautiseen, elinkauden kestävään, vankeusrangaistukseen, joka ei kuitenkaan ole 

Suomessa mahdollinen seuraamus (KS 2021 s.v. elinkautinen). Esimerkissä (71) 

kommentoija toivoo epäilyille maksimirangaistusta eli suurinta mahdollista rangaistusta 

(KS 2021 s.v. maksimi). Vain-partikkeli viittaa esimerkissä (71) kommentoijan mielestä 

liian lyhyeen rangaistukseen. Pitempikestoinen ehdoton vankeus koetaan niin sanotusti 

tuntuvampana rangaistuksena rikoksesta. Tuntuva tarkoittaa jonkin asian olevan 

selkeästi tai melkoisesti aistittavissa tai jonkin asian tepsimistä (KS 2021 s.v. tuntuva, 

tuntua). 
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4.3.3. Mielentilan tutkiminen 

Koska kyseessä on poikkeuksellinen, alaikäisten toteuttama rikos, mielenterveyden ja 

syyntakeisuuden pohtiminen ilmenee aineistossa selkeänä, omana aiheenaan. 

Mielenterveyden ja syyntakeisuuden pohtiminen ilmenee kommenttiosiossa 

substantiivi- ja adjektiivivalinnoissa, kuten mielentilatutkimus, pää ja normaali (ks. 

esimerkit 72–73). 

(72) – – Pojat pitäisi panna mielentilatutkimuksiin ja päähoitolaan.Kukaan 

selväpäinen ei moista tee, saatika että on tehnyt vuosikaudet pahaa toiselle 

ihmiselle. Päässä on ollut vinksallaan ja pahasti. Pojat eivät kuulu 

yhteiskuntaan pitkään aikaan. Tässä näkee sen, että kiusaamiset, olivatpa ne 

koulusssa, työpaikoilla taikka missä vaan tulisi voida siivilöidä ja hoitaa pois 

päiväjärjestyksestä tavalla taikka toisella. (1511313) 

(73) Mielentilatutkimuksessa selvitetään, onko tekijä ymmärtänyt ja tietoinen 

tekohetkellä syyllistyneeseenä kyseiseen rikokseen. Aika harvoin tekijä 

todetaan syyntakeettomaksi, tai edes alentuneeseen syyntakeettomuuteen, 

vaikka teot ovat kuinka karmivia. – – (1511337) 

 

Mielentilatutkimuksella viitataan henkilön psyykkisen terveydentilan (ja siitä riippuvan 

syyntakeisuuden) selvittämiseksi mielisairaalassa tehtävään tutkimukseen (KS 2021 s.v. 

mielentilatutkimus). Syyntakeisuudella tarkoitetaan henkilön iän ja henkisten 

edellytysten vastaamista teon vastuunalaisuuteen (KS 2021 s.v. syyntakeisuus). Koska 

Koskelan teinisurman teon takana ovat nimensä mukaisesti teinit, eli alaikäiset pojat, on 

tapauksen tutkiminen monimutkaisempaa. Kommenttien (ks. esimerkki 72) osalta on 

havaittavissa, ettei yleisö pidä nuoria murhaajia normaaleina tai selväpäisinä, mutta 

toisaalta syyntakeettomuuden pelätään alentavan tuomiota (ks. esimerkki 73). 

 

4.3.4. Aikuisten ja nuorten erilainen kohtelu 

Koskelan teinisurman kaltaiset, alaikäisten toteuttamat raa’at murhat ovat Suomessa 

melko harvinaisia. Kuten jo edellä on tullut ilmi, rangaistuksen pohtiminen on 

rikosdiskurssissa keskiössä. Koska vastaavia tapauksia on hyvin vähän tai ei ollenkaan 

ainakaan yleisön tiedossa, tulevan tuomion laadun ja keston pohtiminen on paljolti 

lukijoiden oman oikeuskäsityksen varassa. Oikeuskäsitys ja käsitys sanktioista saattaa 

muodostua aikuisten tekemien rikosten seuraamuksien varaan. Moni kommentoijista 
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kokeekin samat rangaistukset aikuisille ja nuorille oikeudenmukaisina (ks. esimerkit 

74–76).  

(74) Koulukiusaamiseen puuttumisen aika on nyt. Koulukiusaamisen torjumiseen 

perustettava poliisin valtakunnallinen erikoisyksikkö ja erikoissyyttäjän virka, 

joilla on valta toimia kaikkialla Suomessa. Rangaistuksia kiristettävä 

huomattavasti ja rikosvastuun alaikäraja laskettava tältä osin 10 vuoteen. 

Lisättävä mahdollisuus tuomita nuoria henkilöitä saman asteikon mukaan 

kuin aikuisiakin. (1511122) 

(75) – – Myös aikuisten maailmassa rikolliset eristetään ( ainakin joskus ) 

vankiloihin. Kouluun sen sijaan lampsii koko ikäluokka inkluusion hengessä, 

ja vastuuta yhteiskunnallista ongelmista lykätään kouluille aina, jos se koskee 

kouluikäisiä lapsia tai nuoria. (1511123) 

(76) – – Aikuisten maailmassa näistä teoista seuraisi poikkeuksetta syyte ja 

rangaistus. – – (1511205) 

Esimerkissä (74) kommentoija esittää rikosvastuun alaikärajan laskemista ja samoja 

rangaistuksia niin aikuisille kuin nuorille. Kommentti viittaa siis myös edellä 

esittelemääni tilanteeseen lainsäädännön korjaamisesta. Fokus on kuitenkin iän tuoman 

rajan hälventämisessä rangaistuksien langettamisessa. Esimerkeissä (75) ja (76) 

kommentoijat viittaavat niin kutsuttuun aikuisten maailmaan. Aikuisten maailma 

nähdään vertailukohteena, jossa asiat on asetettu oikealle tolalle, toisin kuin nuorten 

maailmassa, jossa vallitsevat poikkeukset. Esimerkissä (75) kommentoija käyttää 

sisällyttävää myös-adverbia, jolloin hän pyrkii perustelemaan rangaistusta aikuisten 

maailmaan vertaamalla (KS 2021 s.v. myös). Esimerkissä (76) kommentoija viittaa 

aikuisten maailmaan ja käyttää sanan seurata konditionaalimuotoa, joka viittaa jonkin 

asian tapahtumiseen myös toisessa ympäristössä. 

 

4.3.5. Rikosnimikediskurssi 

Rikosnimikediskurssi aktivoituu koulukiusaamisen kriminalisoinnin, eli rikolliseksi 

tekemisen, pohdinnan yhteydessä. Olen eristänyt rikosnimikediskurssin omaksi 

diskurssikseen rikosdiskurssista, koska se selkeästi erottuu muusta rikoksesta ja 

lainsäädännöstä koskevasta aineistosta. Rikosnimikediskurssia aktivoivat kielenpiirteet 

ja -ainekset on esitelty taulukossa 10. 
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TAULUKKO 10. Rikosnimikediskurssia aktivoivat kielenainekset. 

Kielen osa-alueet Kielenpiirteet Kielenainekset 

Sanasto Verbit alkaa puhua, käyttämällä, 

ruveta käyttämään, 

heivata, vähätellä, puhua, 

ryhtyä kutsumaan, 

[sana]luo vaikutelman, 

hyväksymmekö  

 Substantiivit  termiä, vähättelyä, sanaa, 

ilmiönään, nimellä, 

kiusaaminen-termi 

 Adjektiivit asiallista, omana, 

erillisenä, oikealla, 

sanallisesta   

 Adverbit vakavasti, sananmukaisesti 

 Postpositio sijasta 

 Partikkeli vain 

Kielioppi Passiivi puhutaan, aletaan [puhua], 

puolustellaan 

 Modaaliset verbit pitää 

Taulukosta 10 selviää, että rikosnimikediskurssia aktivoivat sanavalinnat keskittyvät 

lähinnä muutosta ja tapaa ilmaiseviin verbeihin, kuten alkaa puhua, ruveta käyttämään 

ja ryhtyä kutsumaan. Rikosnimikediskurssi rakentuu halusta tai toiveesta tehdä 

koulukiusaamisesta rangaistava teko. Kiusaamisen kutsuminen vain koulukiusaamiseksi 

koetaan vähättelynä kiusattua kohtaan, kuten esimerkissä (77). 

(77) Kiusaamisen sijasta voisi jo vihdoin alkaa puhua henkisestä ja fyysisestä 

väkivallasta, ainakin yläkoululaisten ja sitä vanhempien henkilöiden kohdalla. 

–  – Kiusaaminen on vähättelyä. (1511101b) 

 

Esimerkissä (77) todetaan, että kiusaaminen on vähättelyä, mikä tarkoittaa sitä, että 

kyseessä olevaa ilmiötä pidetään vakavampana kuin nimeäminen ilmentää. Kun ottaa 

huomioon alaluvussa 3.1. käsittelemäni koulukiusaamisen määritelmän aineistossa, 

koulukiusaamista pidetään tekona, josta kuuluisi langettaa sanktioita myös koulun 

ulkopuolella. Koulukiusaamisen kokeminen rikoksen kaltaiseksi asiaksi johtaa 

rikosnimikkeen toivomiseen. Kiusaaminen on väkivaltaa, kuten esimerkeissä (77–79) 

todetaan. 

 

(78) Mikä ihmisiä vaivaa? ”Kiusaaminen”, josta pitää jo vihdoin ja viimein ruveta 

käyttämään asiallista termiä väkivalta, niin kuin Sirpa Kaski täällä jo 

painotti, ikään kuin kuuluu asiaan? – – (1511211b) 
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(79) Täysin käsittämätöntä miksi toimittajat ja viranomaiset näissä tapauksissa 

puhuvat aina vaan kiusaamisesta. Todellisuudessa kyse on mitä pahimmasta 

henkisestä ja fyysisestä väkivallasta. –  – (1511205) 

 

Esimerkeissä (78–79) kiusaaminen esitetään vähättelynä erilaisten keinojen kautta. 

Esimerkki (78) käyttää lainausmerkkejä kiusaamisen kohdalla, ilmentämässä että 

Koskelan teinisurmassa ja muussakin koulukiusaamisessa on kyse jostain muustakin 

kuin vain kiusaamisesta. Esimerkissä (79) kommentoija toteaa, että media ja 

viranomaiset puhuvat vain kiusaamisesta. Tulkitsen sanan vaan käyttötarkoituksen tässä 

kontekstissa samaan funktioon kuin sanan vain. Vaikka kiusaamista pidetään 

väkivaltaisena ja vakavana tekona, itse sana kiusaaminen koetaan vähättelynä.  

 

Vaikka väkivalloin fyysisen tai henkisen harmin tuottaminen toiselle on Suomessa rikos 

(esimerkiksi pahoinpitely), koulukiusaamista ei ole vielä ainakaan erikseen mainittu 

rikoslaissa. Onkin epäselvää, haluavatko kommentoijat koulukiusaamisen omaksi 

rikosnimikkeekseen vai ainoastaan, että kiusaamisesta ja kouluväkivallasta tehtäisiin 

enemmän rikosilmoituksia muilla nimikkeillä. Esimerkki (80) esittää toiveen siitä, että 

koulukiusaamista kriminalistettaisiin perustamalla poliisin erikoisyksikkö ja 

erikoissyyttäjä vain koulukiusaamisen torjumista varten. 

 

(80) Koulukiusaamisen torjumiseen perustettava poliisin valtakunnallinen 

erikoisyksikkö ja erikoissyyttäjän virka, joilla on valta toimia kaikkialla 

Suomessa. Rangaistuksia kiristettävä huomattavasti ja rikosvastuun alaikäraja 

laskettava tältä osin 10 vuoteen. Lisättävä mahdollisuus tuomita nuoria 

henkilöitä saman asteikon mukaan kuin aikuisiakin. (1511122) 

 

Esimerkin (80) kommentoija määrää, että koulukiusaamista vastaan olisi perustettava 

valvontatoimia. Vaikka kommentissa ei tarkalleen kerrota siitä, että koulukiusaamisesta 

tulisi tehdä rikollista, lakiin ja rikollisuuteen viittaavat nimeämisvalinnat, kuten poliisi 

ja syyttäjä, liittävät kontekstin rikollisuuteen ja laittomuuteen. Koulukisaamisen 

kriminalisointi merkitsee sitä, että kiusaamisesta tulisi tehdä rangaistava teko. 

Esimerkin (81) mukaisesti kyseessä on yhteiskunnallinen päätös. 

 

(81) – – Hyväksymmekö yhteiskunnassamme kiusaamista vai emme, ja ennen 

kaikkea, miten siihen puututaan ja miten siitä rangaistaan. (1511135) 
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Esimerkissä (81) kommentoija käyttää monikon ensimmäistä persoonaa puhutellessaan 

muita. Me-muoto sisällyttää kommentoijan itsensäkin mukaan joukkoon. Kysyessään 

hyväksymmekö kommentoija kyseenalaistaa yhteiskunnan. Tästä onkin pääteltävissä, 

että mikäli koulukiusaamisesta ei rangaista tai tekijä saa muunlaisia sanktioita, teko on 

hyväksytty yhteiskunnassa. 

 

Rikosnimikediskurssissa puhuttelua ei juuri kohdisteta kenellekään vaan kommenteissa 

käytetään laajalti passiivimuotoisia verbivalintoja, jotka eivät identifioi toimijoita. 

Passiivilla voidaan siis viitata yleisesti yhteiskuntaan, johon myös kommentoijat luetaan 

mukaan. 

 

4.4. Toimintadiskurssi 

Toimintadiskurssi kuvaa koulukiusaamisdiskursseja, jotka rakentuvat ulkopuolisten 

reaktioista kiusaamiseen. Reaktiot jakautuvat kahteen toimintaa selittävään ja 

ratkaisevaan ryhmään. Toimintadiskurssi yhdistää edellä esiteltyjen diskurssien piirteitä, 

kuten toiminnan välttämättömyyttä sekä vastuullisten tahojen toimia tai toimettomuutta. 

Jaan tässä alaluvussa esittelemäni diskurssin kahteen osaan: selityksiin ja ratkaisuihin. 

Kommenttiosiosta keräämäni kommentit edustavat yleensä jompaakumpaa, selitystä tai 

ratkaisua, mutta joissain tapauksissa myös molempia. Diskurssin kohde siis vaihtelee 

kontekstittain. Toimintadiskurssia aktivoivat sanavalinnat olen jakanut alla olevaan 

taulukkoon 11. Tarkastelen tässä luvussa myös selitysten ja ratkaisuiden mahdollisia 

aiheita. 
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TAULUKKO 11. Toimintadiskurssia aktivoivat kielenainekset.  

Kielen osa-alueet Kielenpiirteet Kielenainekset 

Sanasto Verbit opettaa, käyttämällä, 

tekisimme, kuulua, ehdotan, 

pistää, johtaa 

 Substantiivit mielenviallisuus, yhteisönä, 

tarve, lauma, inkluusio, 

toimettomuus, opettajat, 

luokkakoot, 

päihteidenkäyttö  

 Substantiivilausekkeet uhrin perheen tilanne, 

lastensuojelun taso, koulun 

huomiot ja tuki, yhteis- ja 

toverihenkeä, opettajan 

pelisilmä, hiljaisten 

hyväksyjien joukko, [on 

vailla] kunnollisen miehen 

mallia, kauhuelokuvien 

katsominen, sotapelien 

pelaaminen  

 Adjektiivit ylityöllistettyjä 

 Adverbit tietoisesti 

 Pronominit me 

Kielioppi Modaaliset verbit tulisi, tulisi [kestää], tulisi 

[luopua], voidaan, on 

tuomittava, on otettava, on 

näytettävä, perustettava, 

kiristettävä, 

 Passiivi opetetaan, tarvitaan 

 Konditionaali pitäisi, voisi, alkaisimme 

 Imperatiivi pankaapa 

 Liitepartikkeli -pa 

Kuten taulukosta 11 voi havaita, selitysdiskurssi aktivoituu eniten substantiiveissa ja 

substantiivilausekkeissa, joissa nimetään jokin syy kiusaamisen takana. Verbit taas 

aktivoivat ratkaisudiskurssia, kun pohditaan tai linjataan, mitä kuuluisi tehdä 

kiusaamiselle. 

 

4.4.1. Selitysdiskurssi 

Selitysdiskurssi rakentuu selityksien muodostamisesta. Koulukiusaamiselle halutaan 

löytää vastuullisen tahon lisäksi muita selityksiä, jotka liittyvät ympäristöön, lapsuuteen 
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ja ulkopuolisiin tekijöihin. On inhimillistä etsiä selityksiä ikävien tapahtumien jälkeen 

ymmärtämisen tueksi.  

Selitysdiskurssi pyrkii vastaamaan kysymykseen miksi. Selittäminen liittyy syihin, jotka 

johtavat tai johtivat kiusaamiseen, kuten nuoruuden päihteiden käyttö tai tarve kokea 

yhteenkuuluvuutta muihin nuoriin. Selitykset voivat kohdistua kiusaajaan, kiusattuun tai 

muuhun ympäristöön. Selitys eroaa edellä esittelemästäni vastuudiskurssista siten, ettei 

selitys ei niinkään painotu yhden henkilön tai instituution syyttämiseksi vaan 

kiusaamista pyritään selittämään muilla keinoilla. Selitysdiskurssi aktivoituu 

substantiiveissa ja substantiivilausekkeissa, jotka kuvaavat kiusaamisen syitä. Yksi 

aineistossa esiintynyt selityksien muoto on lista (ks. esim. 82–83). Listauksella voi 

helposti tuoda ilmi monia esimerkkejä ilman sen enempiä perusteluita. Kolmiportainen 

lista on retorinen keino, joka korostaa puhujan tai kirjoittajan teesiä eli pääargumenttia.  

(82) Todella moni asia oli vialla: uhrin perheen tilanne, lastensuojelun taso, 

koulun huomiot ja tuki. Murhaajien mielen viallisuus, koti jne. Murhasta voi 

siis selvitä vuodella, kahdella. Se on eniten vialla. (1511105a)  

Esimerkissä (82) kommentoija linjaa, että tapauksen takana on useampi kuin yksi tekijä 

vikana. Tätä hän jatkaa kolmiportaisella listalla, joka tuo ilmi erilaisia epäonnistuneita 

tekijöitä. Kommentissa on nähtävissä̈ arvottamista, joka kohdistuu asioihin, jotka 

kommentoijan mielestä ovat vialla tapauksessa. Tämä̈ korostuu kommentin viimeisessä 

virkkeessä, jossa kommentoija käyttää paljon-sanan superlatiivia (KS 2021 s.v. eniten). 

Mahdolliset selittävät tekijät kiusaamisen takana kohdistuvat esimerkissä (82) jo 

aiemmissa luvuissa käsittelemiini vastuullisten tekijöiden osa-alueisiin, kuten kotiin, 

kouluun ja viranomaisiin. Esimerkissä (83) selityksiä koulun epäonnistumiseen on 

eritelty enemmän.  

(83) opettajat on ylityöllistettyjä, luokkakoot valtavia ja keinot kiusaamisen 

suitsimiseksi heikot. häirikköä ei nykyään voi edes poistaa luokasta. tosin 

tönimiset ja nimittelyt todennäköisesti tapahtuu mualla kun luokassa. 

(1511244)  

Myös esimerkissä (84) kommentoija hyödyntää kolmiportaista listaa nimetessään 

selityksiä kiusaamiselle. Kommentoija antaa ensimmäisessä virkkeessään listan kouluun 

liittyvistä selittävistä vioista. Fokus listauksessa on koulun ympäristöllisissä tekijöissä, 

kuten resurssien puutteessa suhteessa oppilaiden määrään. Esimerkeissä (84 – 85) nämä 

tekijät on tiivistetty inkluusion syyksi.  
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(84) Tähän tragediaan johti vuosien toimettomuus. Nykyisen lainsäädännön 

valossa koulujen ensisijainen velvollisuus on ilmeisesti suojella 

kiusaustapauksessa kiusaajia. Kuten ministeri Andersson eduskunnassa 

taannoin totesi, oikeus käydä lähikoulua on käytännössä ehdoton. Tämä 

johtaa satoja kertoja vuodessa siihen, että kiusattu pakotetaan vaihtamaan 

koulua, koska kiusaajien oikeutta kouluunsa ei kyseenalaisteta. Seuraa siis 

syyllisten etsintä ja uhrin rankaisu. (1511129)  

(85) – Vielä vuosikymmen sitten nämä eristettiin esim. kouluissa omiin 

erityisluokkiinsa ja annettiin suurelle enemmistölle koulurauha. Myös 

aikuisten maailmassa rikolliset eristetään ( ainakin joskus ) vankiloihin. 

Kouluun sen sijaan lampsii koko ikäluokka inkluusion hengessä, ja vastuuta 

yhteiskunnallista ongelmista lykätään kouluille aina, jos se koskee 

kouluikäisiä lapsia tai nuoria. (1511123)  

Inkluusio kasvatustieteissä ja käytännössä koulumaailmassa tarkoittaa sitä, että 

jokaisella oppilaalla on oikeus käydä lähintä kouluaan. Pääperiaatteena on, että tuki ja 

erityisjärjestelyt tuodaan oppilaan luokse, mikä turvaa jokaiselle oppilaalle tasa-

arvoisen mahdollisuuden opiskella. Inkluusio on saanut osakseen paljon kritiikkiä, sillä 

tällainen järjestely vaatii opettajilta paljon enemmän resursseja ja työvälineitä. 

Esimerkeissä (84) ja (85) kommentoijat tuovat ilmi inkluusion toisen puolen, nimittäin 

sen, että myös kiusaajilla on tämä sama oikeus käydä lähikouluaan. Tätä käytetään 

selittävänä tekijänä koulukiusaamisesta, sillä oppilaita, jotka saattavat häiritä muiden 

työskentelyä, ei tulla siirtämään muihin kouluihin ilman suostumusta.  

Kommenteissa nousee esiin myös lauman ja muiden oppilaiden hyväksyntä selittävänä 

tekijänä. Ryhmään kuulumisen tai kuulumattomuuden pelko yhdistetään sekä siihen, 

ettei kiusattu halua tai uskalla kertoa kiusaamisestaan eteenpäin, että siihen, etteivät 

muut uskalla puolustaa kiusattua kiusaajilta (ks. esimerkit 86, 88 ja 89). Myös HS:n 

uutisessa on korostettu, että kiusattu on kuulunut samaan ryhmään kiusaajien kanssa 

(ks. esim. 87).  

(86) Tämä on surullinen tapaus. Vaikeaa käsittää, miksi uhri on vapaaehtoisesti 

viettänyt aikaa kiusaajien / pahoinpitelijöiden kanssa yhä uudestaan. Tarve 

kuulua laumaan on ihmisellä suuri. – – (1511123)  

(87) Henkirikoksen uhri ja murhasta epäilty kolmikko ovat ikätovereita. Yhtä 

epäiltyä lukuun ottamatta he tunsivat toisensa jo päiväkodista lähtien ja 

kävivät peruskoulun samassa koulussa. He viettivät yhdessä aikaa lapsuudesta 

lähtien, joskin välillä yhdessäolo vaikuttaa olleen tiiviimpää ja välillä 

vähemmän tiivistä. – – Eräs koulukaveri luonnehti, että uhri ja yksi murhasta 

epäillyistä olivat ala-asteaikoina parhaita kavereita. (HS)  
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Esimerkki (86) korostaa kommenttinsa lopussa kiusatun tuntemaa hyväksynnän tarvetta. 

Koskelan tapauksesta on kerrottu artikkelissa (ks. 87), että kiusattu ja kiusaajat olivat 

keskenään sekä ikätovereita että samaa ystäväjoukkoa. Tämän mainitseminen uutisessa 

asettaa ristiriidan kiusaamisen ympärille. Tätä ristiriitaa yritetään kommenteissa selittää 

juuri hyväksynnän ja laumaan kuulumisen tarpeella. Toisaalta myös muiden oppilaiden 

vastuuta kiusaamiseen pyritään selittämään hyväksynnän tarpeella, kuten alla olevista 

esimerkeistä (88), (89) ja (90) voi huomata. 

(88) – Lauma on vastuussa kiusaamisesta. (1511206c)   

(89) – – Laumassa vaikeneminen on helppoa. Kiusaajien vaikutuspiiriin 

astuminen on vaikeampaa kuin juopuneen matkan oikaiseminen, mutta 

jonkun se pitäisi tehdä. Uudelleen ja uudelleen. Olemmehan ihmisiä joilla on 

aivot ja tunteet. (1511311a)  

(90) Vähän jutusta jää vaikutelma, että porukassa ehkä joku oli vaarallisempi kuin 

muut, ja on ottanut johtajan aseman ryhmässä, muut sitten eivät ole osanneet 

muuta kuin seurata. Tarina on myös selkeä esimerkki, miten halveksuva puhe 

ja pienikin kiusa muokkaavat roolejamme ryhmissä ja mahdollistavat 

äärimmäisiä tekoja. Siksi toivoisin, että kukaan ei enää ikinä hyssyttelisi 

minkäänlaisia uhkailuja, nöyryyttämistä, dehumanisointia ja 

väkivaltafantasioita. Ne luovat juuri sellaista maailmaa, jossa tällaiset teot 

ovat mahdollisia. (1511309)  

Lauma-sana tarkoittaa yhteenkuuluvien, tässä tapauksessa opiskelijoiden, 

järjestymätöntä joukkoa (KS 2021 s.v. lauma). Todennäköisesti tässä kontekstissa sanaa 

lauma käytetään myös synonymisesti sanasta ryhmä, joka tarkoittaa pienehköä joukkoa 

toisiaan lähellä olevia ihmisiä (KS 2021 s.v. ryhmä). Koulussa laumoja tai ryhmiä 

voidaan muodostaa sekä konkreettisten (ikäryhmä, erityisryhmät) että abstraktien 

roolien (kiusaajat, kiusatut) ja ominaisuuksien perusteella (Vuotikka 2020, 13–20). 

Lauma käsitetään tässä tapauksessa niin, että kiusaajat muodostavat dominoivan 

ryhmän, ja jonka ympärillä on suurempi ryhmä hiljaisempia oppilaita, jotka eivät puutu 

dominoivan ryhmän toimintaan (ks. 89). Esimerkissä lauma on kirjaimellisesti 

kiusaajien vaikutuspiiriä, johon puuttuminen koetaan hankalaksi. Esimerkissä (90) 

korostetaan kiusaajan asemaa ryhmässä niin sanottuna johtajana ja toisten oppilaiden 

asemaa taas seuraajana. Kiusaajien muodostama tiivis vaikutuspiiri ja toiminta ovat siis 

osaksi syy kiusaamiseen.  

Inkluusion ja laumaan kuulumisen lisäksi kommenttiosiossa pyrittiin selittämään 

koulukiusaamista kehityksen häiriintymisellä. Kommenttiosiossa nimettiin muutamia 

asioita, joiden uskotaan häiritsevän lapsen ja nuoren normaalia kehityskaarta, ja näin 
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ollen synnyttävän koulukiusaajia. Tällaisia ovat esimerkiksi aikuisille suunnatun 

viihdemateriaalin seuraaminen liian nuoressa iässä (ks. 91). 

(91) – – Kauhuelokuvien katsominen herkässä kehitysvaiheessa voi olla yhtä 

vahingollista kuin sotapelien pelaaminen. (1511257a)  

Esimerkki (91) yhdistää kommentissaan kaksi mielestään nuorille haitallista toimintaa 

yhtä vahingollisiksi. Herkkä kehitysvaihe tarkoittanee erityisesti alle 10-vuotiasta lasta, 

jonka mieli ei ole vielä kehittynyt erottamaan abstrakteja asioita konkreettisista. 

Kauhuelokuvat ja sotapelit edustavat sellaista (virtuaalista) todellisuutta, jota lapsi ei 

vielä välttämättä kykene erottamaan oikeasta todellisuudesta. Jo pelkästään liian 

pelottava materiaali voi järkyttää lasta, koska ymmärrys todesta ja epätodesta on vajaa. 

Tästä syystä viihteeksi tarkoitetut elokuvat ja pelit on ikärajoitettu. Myös seuraavassa 

esimerkissä on ehdotettu lapsille kuulumattomien aineiden käytön liittyvän 

kehityshäiriöihin (ks. esim. 92).  

(92) – – Lasten päihteidenkäyttö on ongelma sekin. Moni väkivaltarikos tehdään 

nimenomaan päihteissä. (1511257b)  

Päihteet, kuten tupakka ja alkoholi, ovat myös ikärajoitettuja tuotteita, joita lasten ei 

tulisi kuluttaa. Kommenttiosiossa tämä nostetaan yhdeksi tekijäksi Koskelan 

teinisurman yhteydessä (esimerkki 92). Uutisessa on mainittu, että Murhapäivänä uhri 

ja epäillyt viettivät yhden epäillyn syntymäpäivää ulkona ja joivat alkoholia.  

Selitysdiskurssi aktivoituu aina, kun kiusaamista pyritään selittämään muilla kuin 

vastuutahojen epäonnistumisella. Diskurssia aktivoivat sanavalinnat ovat yleisesti 

substantiiveja, jotka kuvaavat syitä koulukiusaamiselle. Erityisesti aineistossa 

korostuvat selitykset ovat inkluusio, tarve kuulua laumaan sekä henkistä kehitystä 

häiritsevät tekijät.  

 

4.4.2. Ratkaisudiskurssi 

Koulukiusaaminen koetaan ongelmaksi, johon halutaan löytää ratkaisu näiden edellä 

mainittujen selitysten pohjalta. Ratkaisudiskurssi aktivoituu, kun aletaan pohtia, mitä 

pitäisi tai voisi tehdä kiusaamisen estämiseksi tai ongelmien korjaamiseksi. Taulukosta 

11 voi nähdä, että aineistossa käytetään paljon modaalisia verbejä, jotka kuvaavat 
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toiminnan välttämättömyyttä, sekä verbin partisiippimuotoja, jotka ilmaisevat, että 

jotain on tehtävä (esimerkit 93–94).  

(93) – – Oikeuslaitoksemme on otettava tähän kova kanta. Kiusaajille on 

näytettävä, että kiusaaminen ei ole ok. Jossain vaiheessa se menee yli rajan, 

vaikka ei olisi ollutkaan tarkoitus. Nyt ei ole paluuta. – – (1511136) 

(94) Peruskoulussa pitäisi opettaa enemmän tunnetaitoja ja ihmissuhdetaitoja 

ylipäätään. Tällainen hiljaisten hyväksyjien joukko, joka katsoo pahuutta 

sivusta on ollut ongelma jo iät ajat. (1511145) 

Esimerkissä (93) kommentoija linjaa, että kiusaamiseen on tultava loppu. Passiivin VA-

partisiipilla on usein modaalinen merkitys, eli sillä voidaan ilmaista mahdollisuutta, 

suotavuutta tai velvollisuutta (VISK 2008 § 1524). Tässä tapauksessa on otettava ja on 

näytettävä ilmaisevat velvollisuutta ja välttämättömyyttä kiusaamisen loppumista 

kohtaan. Esimerkissä (94) käytetään konditionaalimuotoa verbistä pitäisi, joka myös 

viittaa välttämättömyyteen. Esimerkissä (94) vihjataan, että kiusaaminen johtuisi tunne- 

ja ihmissuhdetaitojen opetuksen puutteesta. Tämä edustaa edellisen alaluvun tapaan 

selitysdiskurssia, mutta mielestäni kommentin kielellinen asettelu aktivoi enemmän 

ratkaisudiskurssia. Sana enemmän viittaa siihen, että kommentoija uskoo koulussa 

opetettavan edellä mainittuja taitoja, muttei tarpeeksi. Ratkaisu näin ollen olisi opettaa 

enemmän. Myös esimerkissä (95) käytetään konditionaalimuotoista sanaa pitäisi, mutta 

kommentti ei itsessään aktivoi muuta kuin ratkaisudiskurssia. 

(95) Näissä kiusaamisteksteissä pitäisi päästä eroon asiantuntijoista, jotka 

peräänkuuluttavat apua kiusaajille. Kiusaajat tarvitsevat tuntuvia 

rangaistuksia: vähintään taloudellisia seuraamuksia ja usein myös vankeutta. 

Apua voisi tarjota sille kiusatulle. (1511202) 

Esimerkissä (95) ratkaisu kiusaamiseen olisi kiusaajan auttamisen lopettaminen ja avun 

tarjoaminen kiusatulle. Kiusaajan auttamisella viitataan todennäköisesti tilanteisiin, 

joissa kiusaaja saa omiin ongelmiinsa apua. Ratkaisudiskurssia aktivoivat 

puheenvuorot, joissa kiusaaja ja kiusattu asetetaan jotain vastaanottaviksi osapuoliksi. 

Se, mitä positiot ottavat vastaan, vaihtelee, mutta yleistettynä kiusatun koetaan 

tarvitsevan apua ja tukea, kun taas kiusaajat tarvitsisivat rangaistuksen tai sanktion, 

kuten esimerkki (95) toteaa. Esimerkissä (96) jatketaan konditionaalimuotoisten 

verbivalintojen käyttöä ratkaisuehdotuksissa. 

(96) Tämä ei tietenkään ole poliittisesti korrektia, mutta Opettajakunnassa pitäisi 

olla karskeja miehiäkin. Moni nuori on vailla kunnollisen miehen mallia. 
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Lisäksi järjestelmän pitäisi uskoa että jotkin yksilöt ovat vain läpeensä 

pahoja. - Näiden kullannuppujen ei pitäisi päästä ikinä vapauteen, mutta 

ehtivät todennäköisesti ajallaan autokouluun. (1511214) 

Esimerkki (96) nostaa esiin opetusalan sukupuolittumisen. Opetushallinnon tuottaman 

raportin mukaan yli 75 prosenttia alalla toimivista opettajista ja rehtoreista on naisia. 

Kuten esimerkissä (96) vihjataan, alan naisvaltaisuutta on pidetty uhkana poikien 

oppimiselle (Opetushallitus 2017: 24, 43). Esimerkissä (96) viitataan kuitenkin 

nimenomaan karskeihin miehiin, minkä voidaan olettaa poissulkevan pelkän 

miesopettajien palkkaamisen ratkaisuista. Karski adjektiivina viittaa kovaluonteiseen tai 

käskevään henkilöön (KS 2021 s.v. karski), eli tässä tapauksessa todennäköisesti 

auktoriteettina nähtävään henkilöön. Auktoriteettien lisääminen tai korostaminen 

kouluyhteisössä nähdään yhtenä ratkaisuna koulukiusaamisen lopettamiseen. 

Esimerkissä (96) kommentoija myös esittää, ettei ratkaisukeinoa välttämättä ole 

läpeensä pahoihin yksilöihin ja että järjestelmän tulisi tämä tunnistaa. 

Ratkaisudiskurssi siis toisaalta pyrkii ratkaisemaan kiusaamisen ongelmaa, mutta 

toisaalta ei juurikaan tarjoa konkreettisia ratkaisuja. Diskurssi rakentuu modaalisista 

verbivalinnoista, jotka osoittavat välttämättömyyttä ja tekemisen tarvetta. 

Ratkaisuehdotukset kuitenkin jäävät vajaiksi. Toisaalta ratkaisudiskurssi on 

vastuudiskurssin kaltainen. Monet ratkaisudiskurssia aktivoivat kommentit pyrkivät 

etsimään ratkaisua vastuullisista toimijoista, kuten kodeista tai kouluista (ks. esimerkki 

97). 

(97) Ehdotan että vanhemmat pitää jälkikasvun kurissa ja nuhteessa. – – 

(1511126) 

Esimerkin (97) mukaisesti toistuva teema ratkaisudiskurssissa on sen vastuun 

siirtämisen mukaisuus. Ratkaisu on, että lapset kasvatetaan kurissa ja nuhteessa, jotta 

kiusaamista ei tapahtuisi. 
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Pro gradu -tutkielmani on kriittinen diskurssianalyysi Koskelan teinisurmaa 

käsittelevästä uutisartikkelista ja kommenttikentästä. Tarkastelen analyysissani 

koulukiusaamisdiskursseja sekä aineistosta nousevia käsityksiä kiusaajan ja kiusatun 

subjektipositioista. Teoreettisina ja metodisina työkaluinani toimivat kriittinen 

diskurssianalyysi sekä sisällönanalyysi. Tutkimuskysymykseni olen valinnut koskemaan 

kielenkäytön tapoja, joilla kiusaamisesta keskustellaan ja miten koulukiusaamisen 

subjektipositioita rakennetaan.  

 

Koskelan teinisurmaksi vakiintunut tapaus on poikkeuksellisen raaka henkirikos, jossa 

kolme 16-vuotiasta poikaa pahoinpitelivät ikätoverinsa ja jättivät hänet kuolemaan 

pakkaseen. Murha tapahtui 4.12.2020 Helsingin Koskelan sairaalan alueella. Ruumis 

löytyi vasta 7.12., samana päivänä, kun tekijät tunnustivat tekonsa. Helmikuussa 2021 

tekijöitä vastaan nostettiin syytteet murhasta ja pahoinpitelyistä sekä aiemmin syksyllä 

2020 tapahtuneesta ryöstöstä edesmennyttä uhria kohtaan. Maaliskuussa Helsingin 

käräjäoikeus antoi välituomionsa, jossa se määräsi syytetyt mielentilatutkimuksiin. 

Jokaisen syytetyn todettiin olleen tekoaikaan syyntakeinen. Tuomiot annettiin 

syyskuussa 2021, ja jokainen tuomittu sai vähintään kahdeksan vuoden ehdottoman 

vankeusrangaistuksen (Palmén 2021). 

 

Koskelan tapaus nousi nopeasti uutisiin ja keskustelualustoille. Vuotta 2020 värittivät 

koronapandemian aiheuttamat rajoitukset, peruuntumiset sekä epävarmuus ja pelko 

tulevasta. Poikkeuslain voimaan tulemisen ja koulujen sulkemisen myötä lasten ja 

nuorten elämä muuttui nopeasti. Syksyllä 2020 uutisoitiin useista nuoriin kohdistuneista 

ja nuorten tekemistä väkivaltarikoksista. Myös koulukiusaamisesta ja kouluväkivallan 

määrän kasvusta uutisoitiin aiempaa näkyvämmin. Samana vuonna huolestuttiin 

lastensuojelun ja koulujen resursseista lasten ja nuorten huolehtimisen suhteen. 

Koskelan teinisurma oli viimeinen niitti keskustelulle, sillä nopeasti selvisi, että 

pahoinpitelyä ja henkirikosta edelsi pitkäaikainen koulukiusaaminen sekä tekijöiden että 

muiden ikätoverien toimesta. Suuren mediahuomion ja kiusaamiskeskustelun nousun 

myötä valitsin juuri Koskelan tapauksesta kertovan uutisartikkelin ja sen 

kommenttipalstan tutkimusaineistokseni.  

 



79 

Mielestäni koulukiusaamisen ilmiö on tärkeä tutkimusaihe, josta voidaan aina oppia 

uutta. Uuden informaation kerääminen voi mahdollistaa kiusaamisen aikaisemman 

tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn. Oma tutkimukseni keskittyy diskursseihin 

koulukiusaamisen ilmiön ja toimijoiden ympärillä. Olen sitä mieltä, että yksi 

koulukiusaamisen kesto-ongelmista on se, että asenteemme ja tapamme puhua 

kiusaajista ja väkivallan tekijöistä aiheuttavat kiusaamisen ja väkivallan kierteen. 

Esimerkiksi Koskelan tapauksessa tuomitut nuoret ovat kokeneet tuomioidensa lisäksi 

internetissä tapahtuvaa nöyryyttämistä sekä kiusaamista. On tärkeää kartoittaa ihmisten 

suhtautumista koulukiusaamiseen sekä ”ongelmallisiin” nuoriin. 

 

Kriittinen diskurssintutkimus on mielestäni hyvä tapa tutkia median ja lukijoiden tapoja 

keskustella kiusaamisesta. Luvussa 2 esittelin käyttämäni teoreettisen viitekehyksen 

sekä aineistonkäsittelymetodit. Määrittelin tässä luvussa myös analyysiyksikköni sekä 

diskurssin käsitteen. Hyödynnän tutkielmassani Norman Faircloughin (1994 [1989]) 

muotoilemaa kolmevaiheista kriittisen diskurssianalyysin mallia. Kriittinen 

diskurssianalyysi on monipuolinen viitekehys, jota voidaan ajatella sekä tutkimuksen 

teoriana että metodina. Käytän lisäksi sisällönanalyysia avukseni aineiston purkamis- ja 

käsittelyvaiheessa. Diskurssin määrittelen Saviniemen (2015, 88) tavoin kielenkäytön 

tavoiksi, joilla kuvataan ja merkityksellistetään asioita.  

 

Olen halunnut tässä tutkielmassa tarkastella myös uutisartikkelin ja kommenttiosion 

rakentamaa kuvaa koulukiusaajista ja kiusatuista. Luvussa 3 esittelen nämä kaksi 

subjektipositiota, ja sen, miten niitä kuvataan tutkimusaineistossa. Ensin on kuitenkin 

tärkeä selvittää, miten koulukiusaaminen käsitetään aineistossa. Olen vertaillut 

aineistojeni käsitystä kiusaamisen määritelmistä muihin yleisiin määritelmiin. Tulokset 

ovat hyvin samankaltaisia, ja koulukiusaamiseen liitetään ajatuksia jatkuvuudesta, valta-

asetelmista sekä henkisestä tai fyysisestä väkivallasta. Mielenkiintoinen ilmiö, joka 

aineistosta tulee ilmi, on ajatus kiusaamisen asteittaisuudesta. Aineistossa 

koulukiusaamista erotellaan joko lieväksi tai vakavaksi. Ero lievän ja vakavan 

kiusaamisen välillä on toki yksilöllistä, mutta yleistettynä raja menee aineiston mukaan 

tekojen fyysisyydessä. Esimerkiksi verbaalinen loukkaaminen, kuten nimittely, 

mielletään lieväksi kiusaamiseksi, kun taas fyysinen päälle käyminen koetaan 

vakavammaksi muodoksi kiusaamisesta. Tällaista erottelua ei esiintynyt esille 

nostamissani kiusaamisen määrittelyissä, joskin sekä verbaalinen loukkaaminen että 
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fyysinen väkivalta kuuluvat molemmat kiusaamisen piirteisiin. Asteittaisuus ilmenee 

myös ajatuksena, että kiusaaminen kovenee tai pahenee ajan kuluessa, mikäli siihen ei 

puututa mitenkään. 

 

On myös oleellista tarkastella, miten itse kiusaamisen osapuolista keskustellaan. Se, 

miten näemme ja merkityksellistämme kiusaajan ja kiusatun subjektipositioita, 

vaikuttaa aiheisiin, joita käsittelemme ilmiön yhteydessä. Kiusaaja ja kiusattu esitetään 

aineistossa toistensa vastakohtina. Kiusaaja nähdään aktiivisena toimijana, joka rikkoo 

sosiaalisia normeja tai käyttäytyy muutoin hyvien tapojen vastaisesti. Kiusaaja on 

aineistossa paha ja mielenvikainen ja ansainnut asemansa ryhmässä väärillä keinoilla. 

Kiusattu taas on passiivinen osapuoli, joka ei joko osaa tai uskalla puolustaa itseään. 

Kiusattua kohtaan tunnetaan voimakasta sympatiaa, ja hänen positioonsa pyritään 

samastumaan. Todennäköisesti tämän samastumisen vuoksi kiusattuun myös halutaan 

kohdistaa positiivisesti latautuneita luonteenkuvauksia, kuten kiltti tai ystävällinen. 

 

Luvussa 4 esittelen koulukiusaamisdiskurssit. Olen jakanut diskurssit neljään 

päädiskurssiin: vastuudiskurssiin, emootiodiskurssiin, rikosdiskurssiin ja 

toimintadiskurssiin. Näiden lisäksi olen eristänyt rikosdiskurssista 

rikosnimikediskurssin osan sekä jakanut toimintadiskurssin selitys- ja 

ratkaisudiskursseihin. Diskurssit aktivoituvat erilaisissa konteksteissa, joita olen 

tarkastellut omissa alaluvuissaan lukemisen ja käsittelyn helpottamiseksi.  

 

Laajimmin aktivoitunut diskurssi on vastuudiskurssi, jonka olen eritellyt ja nimennyt 

vastuun kohdistumisen mukaisesti. Aineistosta nousee kaksi laajempaa vastuun piiriä ja 

yksi pienempi. Nähtävillä on myös tietynlainen vastuun kronologinen järjestys, jossa 

edetään ja joka ei toimi, jolleivat aiemmat prosessit toteudu. Vastuun kokemus tuodaan 

ilmi modaalisilla verbeillä ja tarvetta ilmaisevilla rakenteilla, kuten olisi pitänyt ja pitää 

ratkaista. Kasvatuksen vastuunpiiri sisältää kodin ja koulun, sekä ikätoverit että 

aikuiset. Viranomaisten vastuu kohdistuu lähinnä lastensuojeluun ja sosiaalitoimeen, 

poliisiin sekä päättäjiin. Nimeämisvalinnat aktivoivat diskurssia ja tarkentavat, milloin 

mistäkin vastuun osa-alueesta puhutaan. Tällaisia nimeämisiä ovat esimerkiksi reksi, 

opettaja ja koulukaveri tai sosiaalityöntekijä, lastensuojelu ja eduskunta. Yksilön 

vastuudiskurssi tulee ilmi rikosdiskurssin tavoin, kun keskustellaan tekijöiden 

rankaisemisesta ja rikosoikeudellisen vastuun kantamisen velvoitteesta ja tavoista. 
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Yksilön vastuudiskurssi limittyy myöhemmin mainittavaan rikosdiskurssiin, mutta 

mielestäni yksilön vastuun korostaminen on luettava myös vastuudiskurssin alle sen 

ollessa näin selkeä. Yksilöitä halutaan saattaa vastuuseen teoistaan. 

 

Emootiodiskurssi aktivoituu kolmessa eri kontekstissa ja on luonteeltaan pikemminkin 

tapoja, joilla kieltä käytetään, kuin aiheita, joista keskustellaan. Asenteet ja tunteet 

kiusaamista kohtaan ilmenevät esimerkiksi omien kokemuksien esille tuomisena eli 

samastumisena, reagoimisena ja viestin vahvistamisena. Tunteikkuutta ja omaa ääntä 

rakentava diskurssi aktivoituu kielenaineksista, jotka korostavat kirjoittajan omaa 

toimijuutta (minä, itse, olen sitä mieltä…) tai joilla halutaan korostaa tunnereaktiota 

(surullinen, vihainen, äärettömän tuskallista luettavaa). Tähän diskurssiin kuuluvat 

myös chat-keskustelulle ominaiset tavat vahvistaa kirjoittajan viestiä. Tällaisia keinoja 

ovat esimerkiksi isojen kirjaimien ja huutomerkkien käyttö, erikoismerkit, 

huudahdukset ja predikaatittomat lauseet. Emootiodiskurssi rakentaa koulukiusaamisen 

kauaskantoista vaikutusta ympäristöön.  

 

Rikosdiskurssi rakentuu rikoksesta ja lainsäädännöstä keskusteltaessa. Koska 

tutkimusaineistoni aiheena on oikeasti tapahtunut henkirikos, aineistossa keskustellaan 

paljon myös koulukiusaamisen ulkopuolelle asettuvasta rikollisuudesta. 

Rikosdiskurssissa koulukiusaaminen nähdään rikollisuuteen verrattavana toimintana. 

Diskurssi aktivoituu erityisesti substantiivivalinnoissa, jotka kuvaavat rikollisuutta tai 

lainsäädäntöä ja sen muutosta. Olen jakanut rikosdiskurssin neljään eri kontekstiin, 

jotka ovat lainsäädännön korjaaminen, sanktioiden tiukentaminen, mielentilan 

tutkiminen sekä aikuisten ja nuorten erilainen kohtelu. Rikosnimikediskurssin olen 

eritellyt aivan omaksi kategoriakseen, sillä siinä esiintyy konkreettinen toive tai 

vaatimus kirjata koulukiusaaminen osaksi rikoslakia. Rikosnimikediskurssi aktivoituu 

sana- ja rakennevalinnoissa, kuten vähätellä, pitäisi alkaa puhua ja kiusaaminen-termi. 

Sanaa koulukiusaaminen pidetään vähättelevänä verrattuna fyysiseen ja henkiseen 

väkivaltaan, jota kiusattu lapsi tai nuori kokee.  

 

Toimintadiskurssin on selkeästi enemmän kiinni rakenteissa ja konstruktioissa kuin 

muut esittelemäni diskurssit. Tämä tarkoittaa sitä, että diskurssi aktivoituu pääasiassa 

modaalisissa verbivalinnoissa. Olen jakanut toimintadiskurssin selitys- ja 

ratkaisudiskurssiin, jotka saattavat esiintyä yksi kerrallaan tai samassa kommentissa. 
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Toimintadiskurssi rakentuu ajatuksista, että jotain meni pieleen ja näin tämä voitaisiin 

korjata. Tarkoituksena on selittää, mikä johtaa koulukiusaamiseen tai mikä oli taustalla 

Koskelan teinisurmaan. Toisaalta ongelma halutaan myös ratkaista kertomalla, miten 

olisi voitu ennaltaehkäistä kiusaamista tai miten sen voisi tulevaisuudessa estää. 

Selityksiksi tarjotaan esimerkiksi koulujen inkluusiota, ryhmäpainetta ja lapsilta 

kiellettyjen materiaalien kuluttamista. Ratkaisuiksi taas ehdotetaan avun tarjoamista 

kiusatulle ja tunnetaitojen opettamista kouluissa. 

 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että koulukiusaamisesta keskustellaan mediassa 

tietyin raamein. Kiusaaminen koetaan hyväksymättömäksi toiminnaksi, johon ei haluta 

identifioitua. Uutisoinnin aiheena kiusaaminen herättää lukijoissa monenlaisia tunteita, 

kuten vihaa ja epäuskoa. Kiusaamiselle halutaan löytää jokin selittävä syy ja 

vastuullinen taho. Kyseessä on kuitenkin niin sosiaalisista normeista poikkeava ilmiö, 

josta kukaan ei halua myöntää olevansa vastuussa. Kiusaaminen ilmiönä ja aiheena 

tuottaa jatkuvasti uusia tutkimuksia, ja maailman kehittyessä arvioisin, että tutkimusaihe 

tulee pysymään tuoreena tulevaisuudessakin. Kouluinstituution kehittyessä ja 

muuttuessa kiusaaminenkin tulee muuttumaan, ja sosiaalisen median myötä 

nettikiusaaminen tulee samaan enemmän tilaa keskusteluissa. Tätäkin aineistoa voisi 

tarkastella erilaisista näkökulmista kiusaamisen yhteydessä. Aineistoa lukiessani 

pohdin, miten oletettavasti aikuiset ihmiset keskustelevat lapsista ja nuorista. Ja vaikka 

ymmärrettävästi Koskelan teinisurma on yleisölle järkytys, minua mietityttivät ihmisten 

reaktiot erityisesti kiusaajiin. Esimerkiksi kiusaamisena pidettyä nimittelyä ilmenee 

aineiston kommenteissa kiusaajia kohtaan. Ja kuten edellä mainitsin jo, Koskelan 

teinisurmaajat ovat myös saaneet osakseen nettikiusaamista esimerkiksi sellaisilla 

sosiaalisen median alustoilla kuin YouTube. Olisi mielenkiintoista tutkia kiusaajiin 

kohdistuvaa yhteiskunnallista halveksuntaa ja erityisesti kiusaamista. Mielestäni 

keskustelupalstojen tutkiminen on hyvä lähtökohta aineiston etsimiselle, sillä 

informaation voidaan olettaa olevan tuotettu autenttisesti eikä siihen ole juurikaan 

mahdollista vaikuttaa tutkijana. Diskurssintutkimus toimi mielestäni tämän tutkielman 

aineistossa parhaiten, mutta myös esimerkiksi keskustelunanalyysi voisi olla toimiva 

näkökulma. Kuten aineistoa tutkiessani huomasin, kiusaaminen on sekä arka että 

puhuttava aihe, joskin näkökulmat puheenvuoroille ovat melko homogeeniset. Mikäli 

tutkimus koskee kiusaajien kiusaamista, on ensin määriteltävä tutkittavan ryhmän 
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asennoituminen kiusaamiseen. Tällöin voidaan verrata ryhmän keskustelun laatua ja 

asennetta kiusaamiseen, ja todeta, tapahtuuko kiusaamista kiusaajia kohtaan.  
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LIITE 1. Helsingin Sanomien uutisartikkeli. 

Koskelan henkirikoksen 

uhria kiusattiin 

alakoulusta lähtien – 

Koulukaverit kertovat, 

millaisia uhriin 

päiväkodissa tutustuneet 

epäillyt ovat 

 

HS selvitti Koskelan 

henkirikoksen taustoja. 

Tapaus perustelee 

entisestään 

lastensuojeluviranomaiste

n vetoomuksia, että 

ympäristön olisi otettava 

kiusaaminen vakavasti ja 

puututtava siihen ajoissa.  

 

Anne Kantola HS, Lasse 

Kerkelä HS 18.12.2020 

17:31 

 

Koskelan henkirikoksen 

16-vuotias uhri joutui 

elämään useiden vuosien 

ajan ikätoveriensa 

kiusaamana, kertovat 

useat hänet tunteneet 

henkilöt.  

 

Poikaa kiusattiin 

Helsingin Sanomien 

haastattelemien 

koulukaverien ja muiden 

lähteiden mukaan ainakin 

ajoittain jo peruskoulun 

alaluokilta lähtien. 

Kiusaaminen jatkui hänen 

kuolemaansa saakka. 
  

Peruskouluvuosina poikaa 
kiusasivat muun muassa 

nimittelemällä varsin 

monet koulutoverit. 

Tällöin kiusaaminen oli 

siis huomattavasti 

lievempää kuin se, mitä 

poika joutui kokemaan 

viime vuoden lopulla. 

  

Tapaukset muuttuivat 

vakavaksi fyysiseksi 

väkivallaksi viimeistään 

viime vuoden 

loppupuolella. 

 

Kolmen tekoaikaan 16-

vuotiaan pojan epäillään 

murhanneen pojan 4. 

joulukuuta Koskelan 

sairaala-alueella 

Helsingissä. 

  

Henkirikos on täysin 

poikkeuksellinen ja se on 

herättänyt 

valtakunnallisen 

keskustelun kiusaamisesta 

ja lastensuojelun 

resursseista. Tapausta on 

kommentoinut muun 

muassa sisäministeri 

Maria Ohisalo. 

  

HS selvitti uhrin ja 

epäiltyjen yhteistä 

historiaa, koska Helsingin 

poliisi epäilee 

kiusaamisen olleen niin 

vakavaa, että se on lopulta 

johtanut henkirikokseen. 

 

Kiusaamisen laajuus ja se, 

onko kiusaamiseen 

yritetty puuttua, ovat 

yhteiskunnallisesti 

merkittäviä tietoja. 

 

HS haastatteli muun 

muassa kymmenkuntaa 

nuorta, jotka olivat uhrin 

ja henkirikoksesta 
epäiltyjen luokkakavereita 

peruskoulussa tai ovat 
tunteneet heidät muuta 

kautta. Asian 

arkaluontoisuuden ja 

haastateltujen nuoren iän 

vuoksi kaikki kuullut 

esiintyvät jutussa 

nimettöminä. 

  

Uhrin ja epäiltyjen 

henkilöydet olivat laajasti 

entisten koulukaverien 

tiedossa jo ennen HS:n 

yhteydenottoja.  

 

Uhrin ruumis löydettiin 
Koskelan sairaalan 

tuntumasta 

esiintymislavan läheltä. 
Kuva: Kimmo Penttinen  

 

Mitä koulukiusaamisesta 

tiedetään?  

Henkirikoksen uhri ja 

murhasta epäilty kolmikko 

ovat ikätovereita. Yhtä 

epäiltyä lukuun ottamatta 

he tunsivat toisensa jo 

päiväkodista lähtien ja 

kävivät peruskoulun 

samassa koulussa. 

  

He viettivät yhdessä aikaa 

lapsuudesta lähtien, joskin 

välillä yhdessäolo 

vaikuttaa olleen tiiviimpää 

ja välillä vähemmän 

tiivistä.  

 

Haastateltujen 

kertomusten perusteella 

kolmas epäilty kaverustui 

epäiltyjen kanssa 

yläkouluiässä. 

  

Eräs koulukaveri 

luonnehti, että uhri ja yksi 

murhasta epäillyistä olivat 

ala- asteaikoina parhaita 

kavereita. Myös toinen 

koulukaveri kertoi heidän 
hengailleen yhdessä 

välitunneilla.  
 

Joinakin vuosina he eivät 

joidenkin koulukavereiden 

havaintojen mukaan 

viettäneet aikaa samoissa 

porukoissa ainakaan 

koulussa.  

 

Yläastevuosina uhrilla oli 

useamman nuoren mukaan 

koulussa lähinnä vain yksi 

koulukaveri, jonka kanssa 



 

hän vietti aikaa. Tämä 

henkilö ei ole kukaan 

henkirikoksesta 

epäillyistä.  

 

Kaikki HS:n 

haastattelemat 

koulukaverit kertoivat, 

että poikaa kiusattiin 

peruskoulussa. Osa kertoi 

kiusaamisesta alaluokilla, 

osa yläluokilla, osa sekä 

että. 

  

Kyse oli haastateltujen 

havaintojen mukaan 

nimittelystä, 
mollaamisesta, 

tönimisestä sekä lippiksen 

tai jonkin muun tavaran 

viemisestä.  

 

Kiusaamiseen osallistuivat 

varsin monet muutkin 

koulukaverit kuin 

henkirikoksesta epäillyt 

kaksi poikaa. Osa 

haastatelluista oli 

havainnut myös epäiltyjen 

kiusanneen uhria, mutta 

eivät kaikki.  

 

”Aika moni saattoi kiusata 

häntä välillä. Kaikki vaan 

ajattelivat, että hän on 

helppo kohde eikä 

vastusta ikinä. Hän oli tosi 

kiltti kaikille, eikä tehnyt 

kenellekään pahaa”, sanoo 

yksi uhrin entinen 

luokkakaveri.  

 

”Se oli sellaista 

nimittelyä. Kukaan ei 

oikein puolustanut häntä”, 

kertoo toinen nuori.  

 

Koulutoverit luonnehtivat 

uhria hiljaiseksi ja syrjään 

vetäytyväksi. Hän vietti 

aikaansa yksin tai yhden 

tietyn kaverinsa kanssa.  

 

”En tiedä, miten hän on 

kokenut kiusaamisen. Hän 

istui vaan tunneilla pää 

pulpetissa huppu päässä, 

eikä yleensä puhunut 

mitään”, yksi nuorista 

sanoo. 

  

”Hän oli todella 

ystävällinen, ei ikinä 

häirinnyt ketään. Oli aika 

yksinäinen, aina vähän 

omissa oloissaan. Oli 

hänellä yksi kaveri, jonka 

kanssa istui tunneilla”, 

toinen koulukaveri 

luonnehtii.  

 

Monelle luokkakaverille 
tuntuu olevan epäselvää, 

mitä uhri teki koulun 

ulkopuolella. Hänen 

kerrotaan ainakin joskus 

piirtäneen sarjakuvia ja 

pelanneen tietokoneella 

Minecraftia.  

 

HS:n tiedossa ei ole, onko 

koulu puuttunut 

kiusaamiseen ja millä 

tavalla se on mahdollisesti 

tehty. Koulun rehtori ei 

suostu kommentoimaan 

tapausta. Hän kertoo, että 

tiedotusvastuu on 

Helsingin kaupungin 

kasvatuksen ja 

koulutuksen 

toimialajohtaja Liisa 

Pohjolaisella.  

 

Pohjolainen sanoo, ettei 

hän voi kommentoida 

yksittäistä tapausta, jossa 

on kyse yhden oppilaan 

asioista. Pohjolainen 

vetoaa siis 

yksityisyydensuojaan.  

 

Poliisi kertoi joulukuussa 

uhrin vanhempien luvalla, 

että uhri oli lastensuojelun 

asiakas. Hänet oli 

sijoitettu asumaan kodin 

ulkopuolelle Helsingissä.  

 

Kolmen tekoaikaan 16-

vuotiaan pojan epäillään 
murhanneen ikätoverinsa 

4. joulukuuta Koskelan 

sairaala-alueella 
Helsingissä. Kuva: Terhi 

Ylimäinen  
 

Mitä murhasta 

epäillyistä kävi ilmi?  

Kaksi murhasta epäillyttä 

olivat suuren osan 

peruskouluajasta 

luokkatovereita. Heidän 

entiset koulukaverinsa 

kuvailevat epäiltyjen 

luonteita hyvin erilaisiksi.  
 

Toista heistä 

luonnehditaan muun 

muassa mukavaksi, 

kiltiksi ja sosiaaliseksi 

pojaksi, jonka ympärillä 

oli usein ihmisiä. Vapaa-

ajalla hänen kerrotaan 

muun muassa olleen 

partiossa, pelanneen 

jalkapalloa ja käyneen 

salilla.  

 

Toista luonnehditaan 

puolestaan muun muassa 

levottomaksi, 

arvaamattomaksi ja 

ajoittain aggressiiviseksi. 

Hän saattoi suuttua 

voimakkaasti pienestä 

asiasta. Yksi haastateltava 

muistaa hänen 

harrastaneen ainakin 

joskus shakkia ja 

tietokonepelaamista.  

 

Eräs koulukaveri 

luonnehtii molempien 

olleen koulussa ”ihan 

tavallisia nuoria”, jotka 

olivat osa isompaa 

kaveriporukkaa. Kaksi 

muuta kertoo kokeneensa 

heidät mukavina 

tyyppeinä, joiden kanssa 

”oli kiva heittää läppää”.  

Kukaan haastatelluista ei 

muista nähneensä heidän 



 

käyttäneen missään 

tilanteessa tönimistä 

vakavampaa väkivaltaa.  

 

Kolmannesta epäillystä 

HS:n haastattelemat 

nuoret eivät tiedä 

läheskään yhtä paljon kuin 

kahdesta muusta, koska 

hän kävi peruskoulua 

toisaalla Helsingissä.  

 

Hän aloitti opinnot yhden 

kanssaepäillyn kanssa 

samalla ammattikoulun 

linjalla viime syksynä. 

Toiseen epäiltyyn hänen 
kerrotaan tutustuneen 

aiemmin rippikoulussa.  

 

Kahden eri henkilön 

mukaan myös kolmas 

epäilty on kiusannut muita 

peruskouluaikoina.  

 

Kiusaaminen ei jäänyt 

pelkän haukkumisen 

tasolle, vaan viime vuonna 

poika ilmestyi yllättäen 

erään lukion oppitunnille, 

vaikka hän ei käynyt 

kyseistä koulua. Poika oli 

tullut kouluun esittääkseen 

olevansa eräs luokan 

oppilas, joka oli aiemmin 

ollut hänen kaverinsa.  

 

HS:n haastattelema 

kyseinen oppilas kertoi 

katkaisseensa poikaan 

välit jo aikaisemmin, 

koska tämä alkoi kiusata 

häntä.  

 

Hän oli estänyt pojan 

sosiaalisessa mediassa, 

mutta tämä oli jotenkin 

selvittänyt hänen uuden 

koulunsa ja tullut paikalle. 

Koulun henkilökunta oli 

puhuttanut poikaa ja tämä 

oli poistunut paikalta.  

 

Monilla haastatelluilla 

nuorilla oli käsitys, että 

ainakin osa epäillyistä on 

käyttänyt varsin 

toistuvasti päihteitä, kuten 

alkoholia ja tupakkaa. 

Harva heistä on 

kuitenkaan itse nähnyt 

tällaisia tilanteita.  

 

Mitä loppuvuoden 

tapahtumista tiedetään?  

Poliisin mukaan 

joulukuun henkirikosta 

edelsi aiempina 

kuukausina joitakin muita 

tapauksia, joissa murhasta 

epäillyt kiusasivat ja 

tekivät mahdollisesti 
väkivaltaa uhrille.  

Helsingin poliisin 

rikostarkastaja Jari Koski 

kertoo, että tapauksiin 

liittyi ”fyysistä päälle 

käymistä”. Uhria ei 

tiettävästi pakotettu 

tulemaan paikalle näissä 

tilanteissa.  

 

”Ainakin ulkoisesti 

näyttää siltä, että häntä ei 

ole pakotettu eikä haettu 

sinne, vaan hän on ollut 

heidän seurassaan”, Koski 

sanoo.  

 

Uhri ei välttämättä 

kertonut poliisin mukaan 

tapauksista kenellekään.  

 

”Hän sai näihin aikoihin 

näkyviä vammoja, mutta 

hän selitti niiden 

syntyneen muulla tavalla. 

Jälkeenpäin on käynyt 

ilmi, että vammat 

saattoivat syntyä 

tällaisessa 

kiusaamistilanteessa”, 

Koski sanoo.  

 

Murhapäivänä uhri ja 

epäillyt viettivät yhden 

epäillyn syntymäpäivää 

ulkona ja joivat alkoholia.  

Poliisi epäilee, että 

kolmikko murhasi tuolloin 

pojan erityisen raa’asti ja 

julmasti Koskelan 

sairaala-alueella.  

 

Väkivalta kohdistui eri 

puolille kehoa, ja se kesti 

useita kymmeniä 

minuutteja.  

 

Poliisin mukaan epäiltyjen 

puhelimista on löytynyt 

heidän kuvaamiaan 

videoita tapauksista.  

 

HS:n haastattelemien 

nuorten havaintojen 

mukaan epäillyt eivät ole 
jakaneet videoita uhrin 

kiusaamisesta tai 

pahoinpitelemisestä 

sosiaalisessa mediassa. 

Osa haastatelluista seuraa 

heitä somessa.  

Murhan mahdollinen 

motiivi ei ole selvinnyt. 

Poliisi on todennut, että 

syyt epäillyn 

henkirikoksen taustalla 

ovat epäselvät kaikille 

osapuolille.  

 

Epäillyt ovat olleet 

poliisin mukaan 

kuulusteluissa ”varsin 

katuvaisia”.  

Koskelan murhan 

esitutkinta on 

loppusuoralla. Mahdolliset 

syytteet on nostettava 

viimeistään 5. helmikuuta.  

 

Alaikäinen murhaaja ei 

voi saada elinkautista 

tuomiota  

■ Syyntakeisen täysi-

ikäisen henkilön 

tekemästä murhasta 

tuomitaan Suomessa 

elinkautinen 

vankeustuomio. Alle 18-

vuotiasta tekijää ei voida 

tuomita elinkautiseen vaan 

rangaistus on 2–12 vuotta 

vankeutta.  



 

■ Ensikertalaisena 

tuomitut alaikäiset 

pääsevät yleensä 

ehdonalaiseen vapauteen 

istuttuaan kolmanneksen 

tuomiosta. 


