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Tässä tutkimuksessa tutkitaan alakoulun opettajien käsityksiä kiusaamisesta. Tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteena on erityisesti mitä kriittisen kiusaamistutkimuksen tarjoamia laajempia 

näkökulmia kiusaamiseen opettajat tunnistavat. Tämän tutkimuksen tavoitteena on laajentaa 

ymmärrystä kiusaamisesta yksilökeskeisestä näkemyksestä kohti yhteiskunnallista kontekstia.  

Tutkimus on toteutettu osana SAFE-hanketta. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kiusaamisen tutkimuksen ympärille lähestyen 

aihetta kriittisen kiusaamistutkimuksen näkökulmasta. Teoreettisessa viitekehyksessä avataan 

aiempaa, perinteistä ja yksilökeskeistä kiusaamistutkimusta. Tutkimuksen keskiössä on 

vallitsevaan kiusaamiskäsitykseen kriittisesti suhtautuva tutkimusote, jota kutsutaan kriittiseks i 

kiusaamistutkimukseksi. Kriittisessä tutkimuksessa viedään kiusaamista yksilökeskeises tä 

näkemyksestä kohti laajempaa kontekstia, jossa korostuu yhteiskunnan rakenteet, sosiaaliset 

suhteet sekä niissä vallitsevat normit. Kriittinen kiusaamistutkimus näkee kiusaamisen 

laajempana ja moniulotteisempana ilmiönä, johon vallitseva käsitys kiusaamisesta jättää 

sokeita pisteitä.  

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa aineistona on käytetty SAFE-hankkeen 

tutkijoiden keräämää valmista aineistoa alakoulun opettajien ryhmähaastatteluista. Aineiston 

analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että alakoulun opettajat tunnistivat kriitt isen 

kiusaamistutkimuksen laajempia näkökulmia kiusaamiseen. Opettajien kertomuksista nousi 

kolme teemaa, joiden perusteella tutkimuksen tulokset jaoteltiin. Nämä olivat opettajien 

tunnistama kiusaamiskäsitteen riittämättömyys, monimutkaiset yhteiskunnalliset ulottuvuudet 

sekä sosiaaliset ja ryhmään liittyvät merkitykset. Vaikka opettajat tunnistivat laajempia 

kiusaamisen näkökulmia, myös perinteinen, yksilökeskeinen, näkemys kiusaamisesta kietoutui 

opettajien kertomuksiin. Tulokset osoittivat, että alakoulun opettajat tunnistivat normatiivis ten 

asenteiden ja laajemman kulttuurin merkityksen oppilaiden vertaissuhdehaasteissa.  
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 1 Johdanto  

Kouluissa tapahtuva häiritsevä käytös ja kiusaaminen nähdään yhtenä isoimmista ongelmis ta 

nykyajan koulumaailmassa, vaikka sitä on tutkittu vuosikymmeniä ja aiheesta on tehty useita 

tutkimuksia (Horton, 2019; Lanas & Brunila, 2019). Kuten myös Suomessa muun muassa 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä (2018, 7–11) kiusaaminen nähdään laajana yhteiskunnallisena 

ongelmana, oppilaitosten arvoperustan vastaisena toimintana ja vakavana lasten ja nuorten 

kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kasvuprosessia uhkaavana ilmiönä. Kiusaamisen 

ehkäiseminen on tehtävä, mikä vaatii tutkitusti vaikuttavia käytännön toimenpiteitä, ohjelmia 

ja toimintamalleja sekä mahdollisia muutoksia lainsäädännöllisiin mahdollisuuksiin lisätä 

velvoitteita puuttua kiusaamiseen. Opetus ja kulttuuriministeriö näkee kiusaamisen 

ryhmäilmiönä, johon vaikuttaa yksilöissä kiusaamiselle altistavat tekijä. (Opetus ja 

kulttuurisministeriön loppuraportti, 2018, 7–19.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) todetaan, että oppilaalla on oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön ja koulussa ei hyväksytä kiusaamista tai syrjimistä, ja siihen tulee puuttua. 

Koululla on vastuu edistää ja seurata kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä 

hyvinvointia jatkuvasti. (Perusopetuksen opetussuunnitelma, 2014, 27&34.) Vaikka 

kiusaamisen haasteet tunnistetaan laajasti ja sitä pyritään ehkäisemään aktiivisesti, kiusaamis ta 

esiintyy kouluissa edelleen. Syksyllä 2021 julkaistu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) 

kouluterveyskysely osoitti, että ala-asteikäisistä tytöistä jopa 8 % kokee tulevansa kiusatuks i 

viikoittain, kun taas pojilla sama tulos on 7,8 %. Tyttöjen kokema kiusaaminen oli noussut 

kahden vuoden takaiseen verrattuna 1,5 %, kun pojilla tulos oli pysynyt samana. 

(Kouluterveyskyselyn tulokset 2017–2021, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.)   

Tämä Pro gradu -tutkielma käsittelee koulussa esiintyviä oppilaiden vertaissuhdehaasteita ja 

kiusaamista. Tutkielman tavoitteena on laajentaa käsitystä erityisesti oppilaiden välis is tä 

ongelmatilanteista, jotka oppilaiden lisäksi kuormittavat ja askarruttavat opettajia, rehtoreita ja 

muuta opetushenkilökuntaa. Tutkimuksessa tuomme esille, että kiusaamisella kuvataan 

laajempaa ilmiötä, mihin itse määritelmä riittää (Canty, Stubbe, Steers & Collings, 2016). 

Kouluissa kiusaamis –termiin liitetään monia vertaissuhdehaasteisiin liittyviä tilanteita, mutta 

todellisuudessa kiusaamisen määritelmä ja sen kautta tehtävät interventiot jättävät ulkopuole lle 

runsain mitoin vallankäyttöä, väkivaltaa ja epäoikeudenmukaisuutta (Meyer 2007; Davies 

2011; Lanas & Brunila, 2019; Ringrose & Renold, 2010). Tutkimuksemme tarkoituksena ei ole 
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kehittää interventioita tai ratkaisuja esille tuleviin ongelmiin, vaan fokuksemme on niiden 

ongelmallisten ilmiöiden näkyväksi tekeminen, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet tilaa näkyä, 

mutta aiheuttavat jatkuvaa häiriötä koulun arkeen.  

Tutkielmamme toteutetaan osana SAFE-hanketta. SAFE tulee sanoista Social Justice At Field 

of Education ja on käännetty suomeksi Henkisesti Turvallinen Koulu. SAFE-hanke on 

monivuotinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on tuottaa uutta tietoa oppilaiden 

vertaishaasteista. Hankkeen tässä vaiheessa pyritään selvittämään koulussa esiintyvien 

vertaishaasteiden kirjoa haastattelemalla opettajia ja rehtoreita. Tulevaisuuden tavoitteena 

hankkeessa on kehittää uusia lähestymistapoja ja keinoja puuttua kiusaamiseen, selvittämällä 

ensin, miten ongelmaa voisi ymmärtää aiempaa paremmin.  

Tutkielmamme teoreettinen viitekehys ja tieteenfilosofinen näkökulma sijoittuu kriittisen ja 

postmodernin tutkimusperinteen kentille (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Kriittinen 

kiusaamistutkimus kyseenalaistaan perinteistä, vallitsevaa yhteiskunnallista määritelmää ja 

ymmärrystä kiusaamisesta (Canty ym. 2016; Davies, 2011). Vallitsevaa näkemystä haastetaan, 

koska se kehottaa kasvattajia erottelemaan kiusaajan muista ja perustelemaan valintaa 

luonteenpiirteiden perusteella sekä nimeämään yksilön tuomittavaksi ja ikään kuin 

korjattavaksi. Kriittinen kiusaamiskäsitys näkee normatiivisen yhteiskunnan ja 

valtakäytänteiden aiheuttavan kiusaamista ja vallitsevan käsityksen tuomitsevan ongelmallisen 

yksilön eli kiusaajan normatiivisuuden ulkopuolelle. (Davies, 2011.) Teoreettinen 

viitekehyksemme etenee yksilöpsykologisesta kiusaamiskäsityksestä kohti kriittis tä 

näkökulmaa (Olweus, 1993 & Salmivalli, 1998; 2016). Tutkimuksemme keskiössä on siis 

kriittinen ote kiusaamistutkimuksessa vallitsevaan määritelmään (mm. Horton, 2016, 2019; 

Ellwood & Davies, 2014). Kriittisen kiusaamiskirjallisuuden sisällöistä nostamme esiin 

yhteiskunnan normatiiviset rakenteet kiusaamisen mahdollistajana (Ringrose & Renold, 2010; 

Juva 2019, 2020) sekä sosiaaliset suhteet ja valtarakenteet kiusaamisen kentällä (Sondergaard, 

2014; Hansen & Sondergaard 2018). 

Tutkimuskysymyksemme on:  

Mitä kriittisen kiusaamistutkimuksen laajempia näkökulmia alakoulun opettajien 

kertomuksissa on tunnistettavissa?  

Tähän kysymykseen pyrimme vastaamaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää 

mukaillen ja liittäen tuloksia rakentamassamme teoriapohjassa esiintyviin aikaisemp iin 
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kriittisen kiusaamistutkimuksen ilmiöihin ja näkökulmaan. Kriittinen kiusaamistutk imus 

selvittää, miten lasten vertaissuhdehaasteita voisi ymmärtää aiempaa paremmin ja laajemmin.  

(Bansel, Davies, Laws & Linnell, 2009; Horton, 2019) Tutkimuksemme tavoitteena on 

laajentaa tietoisuutta ja ymmärrystä kriittisestä kiusaamiskäsityksestä ja luoda uusia 

näkökulmia lasten välisiin vertaissuhdehaasteisiin perinteisen näkökulman ulkopuole lta. 

Perinteisellä tarkoitamme tässä tapauksessa alkuperäistä yksilöpsykologisista lähtökohdis ta 

rakennettua, niin kutsuttua klassista näkökulmaa kiusaamisesta, joka on 

monikymmenvuotisesti ollut valtaapitävä linja kiusaamisen tutkimuksen kentällä. (Olweus, 

1992 & Salmivalli 1998; 2016.) Kiusaamisen alkuperäisen määritelmän suppeus on monien 

tutkimusten (Bansel, Davies, Laws & Linnell, 2009; Canty, 2016; Huuki, 2016; Koskela & 

Lanas, 2016) valossa osoittautunut heikoksi välineeksi käytännön ihmissuhdehaasteiden laajan 

kirjon selvitystilanteissa. Tämä on näkynyt opettajien keinottomuutena erityisesti koulussa 

tapahtuvien kiusaamiseksi kutsuttujen tilanteiden yhteydessä ja luonut siten tarpeen määritellä 

erityisesti kouluissa syntyvien vertaissuhdehaasteiden kartoitusta ja uudelleenmääritte lyä  

(Lanas & Brunila, 2019). 
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2 Yksilöpsykologisesta kiusaamiskäsityksestä kohti laajempaa kriittistä 

näkökulmaa 

Tässä luvussa kartoitamme kiusaamiskeskustelun ja teoretisoinnin alkuperää, mistä etenemme 

kriittisen kiusaamiskäsityksen rakentamiseen. Avaamme aluksi perinteisen eli 

yksilöpsykologisen kiusaamistutkimuksen pääpiirteitä, jonka jälkeen etenemme siihen 

kriittisesti suhtautuviin näkökulmiin. Kriittisestä kiusaamiskäsityksestä on muodostettu kaksi 

alaluokkaa, joista toisessa kerromme yhteiskunnallisista normeista ja toisessa ryhmän sisällä 

tapahtuvista suhdekuvioista ja valtarakenteista. 

Kiusaamista koskeva tutkimus on viimeiset vuosikymmenet sitoutunut tiiviisti yksilökeskeis i in 

näkökulmiin. Tämä yksilöpsykologinen näkökulma pohjautuu Dan Olweuksen (1992) 

tutkimuksiin, jotka ovat muodostaneet kiusaamistutkimuksen valtavirta suuntauksen. 

Kiusaamista on pyritty määrittämään ja ratkaisemaan yksilökeskeisistä lähtökohdista, jossa 

keskiössä on ajatus kiusaamisen syntyvän yksilön ominaisuuksista tai hänen perhetaustastaan. 

Näin ollen kiusaamiskeskustelu on siirretty pois koulusta ja yhteiskunnasta ja keskitytty 

paikantamaan kiusaamisen syitä ja ratkaisukeinoja yksilön kautta. Lanaksen ja Brunilan (2019) 

mukaan yksilöllistämisellä viitataan prosesseihin, joiden kautta yhteiskunnalliset, sosiaaliset, 

institutionaaliset tai ryhmäilmiöt liitetään yksilöön ja niistä keskustellaan sellaisenaan (Lanas 

& Brunila, 2019). 

Kiusaamisesta on ensimmäisen kerran puhuttu ruotsalaisen lääkäri Peter-Paul Heinemannin 

tutkimuksissa, kun hän käsitteellisti muiden eläinten samankaltaisesta laumakäyttäytymises tä 

inspiroituneena, ihmisryhmässä tapahtuvan, muista poikkeavaan yksilöön kohdistuvan, 

väkivallan ilmenemisen ’mobbing’ -sanalla (Agevall, 2008, 7). Kiusaamisen määrittelyyn on 

sittemmin perinteisesti käytetty Dan Olweuksen teoriaa 1970-luvulta lähtien. Kyseisessä 

määritelmässä kiusaamista on käsitelty yksilöpsykologisena aggressiotoimintana ja se on 

muodostunut kiusaamistutkimuksessa jopa selviömäiseksi näkemykseksi. (Olweus, 1993.)  

Sittemmin Olweus teki väitöskirjaa avoimesta aggressiosta ja ensimmäisen tieteellisen 

tutkimuksen kiusaamisaiheesta, käyttäen termiä ’bullying’ käännöksenä Heinemanilta (Schott 

& Søndergaard, 2014, 5).  

Olweus (1992) määritteli kiusaamisen pitkäaikaiseksi kiusaamisen kohteeksi joutumiseksi ja 

kiusaajan tarkoituksellisen negatiivisen toiminnan kohteeksi. Hänen näkemyksensä mukaan 

kiusaaminen on toistuvaa ja jatkuvaa yksilön tai ryhmän yhteen henkilöön kohdistamaa 
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tarkoituksellista vahingoittamista tilanteessa, jossa osapuolten välillä vallitsee vallan 

epätasapaino. Kiusaaminen perinteisesti ajateltuna voidaan jakaa neljään eri elementt iin: 

toistuvuuteen, vallan epätasapainoon, negatiivisiin tekoihin ja tarkoituksenmuka isen 

vahingoittamisen aikomuksiin. (Olweus 1992, 14–15.) Aggressiota pidetään tämän teorian 

mukaan kiusaajan synnynnäisenä ominaisuutena ja sen sisäsyntyisyyttä keskeisenä syynä 

kiusaamiselle. (Olweus, 1992, 41) Kiusaaminen on siis sosiaalinen tapahtuma, jossa kiusattu 

nähdään poikkeuksetta heikommassa asemassa kiusaajaan nähden. Yksittäiset ja satunnaiset 

harmittomat teot sekä fyysisesti tai psyykkisesti yhtä vahvojen osapuolten väliset konfliktit näin 

ollen eivät tule ollenkaan määritellyksi kiusaamiseksi. (Olweus, 1992, 14–15.) Salmiva ll in 

(2016) mukaan myös äärimmäiset väkivaltaiset yksittäistapahtumat ovat eri asia kuin yhden 

oppilaan systemaattinen kiusaaminen. (Salmivalli, 2016, 9.) Kiusaamiselle omina inen 

epätasaväkisyys, jossa kiusaaja nähdään kiusattua vahvempana, voi perustua fyysiseen 

voimaan, eri ikätasoon, asemaan ryhmässä sekä kiusaajien lukumäärään. Kiusaajalla on valtaa 

ja voimaa, jolla hän saa yliotteen kiusatusta, jolloin kiusaaminen on vallan tai voiman 

väärinkäyttöä. (Salmivalli, 2016, 9.) 

Jos kiusaamista lähestytään vain kiusaajien ja kiusattujen ominaisuuksien kautta, laajempi 

kokonaiskuva kiusaamisesta jää vajavaiseksi. Näin ollen se voi hankaloittaa kiusaamisen 

näkemistä sekä siihen puuttumista. Siksi tarvitaan laajempaa näkökulmaa kiusaamisen 

tarkasteluun, jossa huomioidaan myös muut näkökulmat ja astutaan ulos pelkästään kiusatun ja 

kiusaajan rooleista ja yksilöiden ominaisuuksista. On tarpeen laajentaa näkemystä 

patologisoidusta kiusaajasta kohti laajempaa näkemystä yksilöstä, jonka toiminta nähdään 

monimutkaisissa valtasuhteissa. (Bansel, Davies, Laws & Linnell, 2009.)  

2.1 Kiusaaminen ryhmäilmiönä sekä leimaavat luonnehdinnat kiusaajasta ja kiusatusta 

Salmivalli (1998) lähestyy kiusaamista ryhmäilmiönä yksilön ominaispiirteiden lisäksi. 

Kiusaaminen tapahtuu ryhmässä ja sen nähdään olevan ryhmäilmiö, joka perustuu sosiaalis i in 

suhteisiin ryhmässä. Kiusaamisessa nähtiin myös rooleja, kiusattu, kiusaaja sekä ne, jotka ovat 

tietoisia kiusaamisesta.  Ryhmässä nähdään muotoutuvan asemat uhreille ja kiusaajille ja nämä 

asemat nähdään suhteellisen pysyvinä ja muuttumattomina. (Salmivalli, 1998, 33&47.) 

Kiusaaminen saattaa jatkua monilla kiusatuilla vuodesta toiseen. Kiusattu oppilas voidaan ajan 

mittaan nähdä eriarvoisena ja jopa kiusaamisen ansaitsevana. Tällaisesta asemasta on vaikea 

päästä eroon. (Salmivalli, 2016, 19.) Kiusaajien sekä kiusattujen asemat nähtiin vakiintune ina 
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ja kumpuavan heidän yksilöllisistä, persoonallisista ominaisuuksistaan. Yksilökeskeisyyden 

kautta koulukiusaamista lähestyessä tutkijat ovat keskittyneet suhteettomasti kiusaamiseen 

osallistuvien yksilöiden käyttäytymispiirteisiin, mikä on johtanut siihen, että kaikki 

kiusaamiseen osallistuvat tai kiusaamista todistavat on luokiteltu erityyppisiksi kiusaajik s i, 

uhreiksi tai sivullisiksi. (Salmivalli, 1998, 33&47.) Sen sijaan, että tutkijat olisivat nähneet 

lapset kontekstisidonnaisissa suhteissa, he ovat keskittyneet liian tarkkaan kiusaamiseen 

osallistuviin lapsiin ja alkaneet nähdä heidät irrotettuina kontekstistaan (Horton, 2016). 

Olweuksen (1992) mukaan tyypillistä kiusaajaa luonnehtiva piirre on aggressiivisuus muita 

kohtaan, joka sisältyy myös kiusaamisen määritelmään. Kiusaajat suhtautuvat väkivaltaan 

hyväksyvästi, he käyttäytyvät impulsiivisesti sekä heiltä puuttuu empatia uhreja kohtaan. 

Poikien nähdään erityisesti olevan fyysisesti vahvempia. (Olweus, 1992, 35.) Tyypilliset uhrit 

nähdään olevan ahdistuneempia ja turvattomampia kuin oppilaat yleensä. Lisäksi heillä 

nähdään olevan huono itsetunto ja he ovat usein varovaisia, herkkiä ja hiljaisia. (Olweus, 1992, 

33–34.) Kiusattujen poikien kuvataan olevan fyysisesti heikkoja, varovaisia ja herkkiä, jolloin 

he joutuvat puolustamaan itseään kavereiden keskuudessa. Olweus (1992) näkee näiden 

luontaisten ominaisuuksien olevan syy heidän joutuessaan kiusaamisen uhriksi. Poika uhrien 

nähdään myös olevan läheisempiä äitinsä kanssa. (Olweus, 1992, 34.) Myös Salmivallin (1998) 

mukaan kiusatuilla lapsilla ajatellaan olevan luonteenpiirteitä, jotka vaikuttavat siihen, että he 

valikoituvat kiusatuiksi. (Salmivalli, 1998, 98.)  

Olweuksen (1992) tavoin myös Salmivalli (1998) liitti kiusaamisen perhetaustaan, jossa 

kiusaajan suhde näyttäytyi olevan ongelmallisena (Salmivalli, 1998, 160; Olweus, 1992). 

Olweuksen (1993) mukaan lasten yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi kotiolot vaikuttavat 

siihen, tuleeko heistä kiusaajia. Hän yhdisti työssään lasten kiusaamisen nimenomaisesti heidän 

vanhempiensa kasvatustapoihin. Olweus (1992) paikantaa lapsen aggressiivisen 

käyttäytymisen mallien juontavan juurensa kasvatukseen sekä näin linkittää kiusaamisen syyt 

lapsen vanhempiin. Erityisesti lapsen ja äidin välistä suhdetta korostettiin merkityksellisenä ja 

esimerkiksi varhaisen lämmön ja omistautumisen puuttuminen ja rajojen huono asettaminen 

nähdään yhdistettävän lapsen myöhempään käyttäytymiseen. Kotitaustan arvioidaan 

vaikuttavan myös kiusaamisen uhriksi joutumiseen. (Olweus, 1992, 41.)  

Perinteisen ja yksilöpsykologisen määritelmän edustajat ovat siis luonnehtineet kiusaajaa 

voimakkaaksi ja pelottavaksi hahmoksi, jolla on huono itsetunto. He näkevät kiusaajan 

käyttäytyvän aggressiivisesti ja tällä tavoin ylläpitävän sosiaalista ja moraalista järjestystä. 
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(Davies, 2011; Ellwood & Davies, 2014.) Kriittisessä kiusaamistutkimuksessa huomioidaan, 

kuinka perinteinen näkökulma leimauttaa ja patologisoi yksilöitä, jolloin heidät nähdään vain 

leimojensa kautta. Kun opettaja on asettanut leiman ja oppilas on huonolla käytöksellään 

hyväksynyt sen, on menneisyys todisteena sille ja tulevaisuus määritellään oppilaiden leimojen 

mukaan. Leimaamattomilla oppilailla poikkeava käytös, nähdään vain satunnaisena 

lipsahduksena. (Bansel, Davies, Laws & Linnell, 2009.)  

Myös Suomen kouluissa käytössä oleva kiusaamisen vastainen interventio KiVa koulu -

ohjelma pohjautuu Salmivallin tutkimukseen, ja täten edustaa perinteistä kiusaamistutkimusta. 

KiVa koulu tulee sanoista kiusaamisen vastainen tai kiusaamista vastustava koulu. (Salmiva ll i, 

2016, 109.) Tästä eteenpäin tutkimuksessa käytetään lyhennettä KiVa koulu, sillä se on 

muuallakin vakiintuneessa käytössä. KiVa koulu -interventio on valmis materiaali, jonka 

pohjalta opettajat toimivat ja sen tavoitteena on vähentää kiusaamista. Salmivallin (2016) 

mukaan KiVa koulu -ohjelmassa pyritään vaikuttamaan koko ryhmään, myös niihin oppilais i in 

joihin kiusaaminen ei suoraan kohdistu. Ohjelmassa on käytössä yleisiä toimenpiteitä, joiden 

on tarkoitus toimia kiusaamista ennaltaehkäisevästi sekä kohdennettuja toimenpite itä 

tilanteisiin, kun kiusaamista ilmenee. (Salmivalli, 2016, 111.)  

Uusista näkökulmista huolimatta, Olweuksen näkemys kiusaamisesta on edelleen keskeinen 

kiusaamista koskevassa tutkimuksissa sekä interventioissa tänä päivänä (Salmivalli, 2016; 

Søndergaard, 2012). Näin ollen myös keinot, joita on tarjolla puuttua kiusaamiseen usein 

keskittyvät kiusaajaan, jolta nähdään puuttuvan empatiaa ja sosiaalisia taitoja (Bansel, Davies, 

Laws & Linnell, 2009). Waltonin (2015) mukaan kiusaamisen vastaiset ohjelmat ovat 

epäonnistuneet tehtävässään ja ne pahimmillaan opettavat kiusaajia sopeutumaan ja välttämään 

kiusaamisen vastaisia ohjelmia. Ohjelmissa jätetään olennaisia asioita huomiotta, kuten 

ennakkoluuloja, sosiaalista erilaisuutta ja syrjintää. (Walton, 2015.) Galloway ja Roland (2004) 

tuovat tutkimuksessaan esille, että yksilöön keskittyvillä interventiomalleilla ei ole 

pitkäkestoisia vaikutuksia. He korostavat sitä, että näistä toimenpiteistä huolimatta kiusaamis ta 

esiintyy, eikä sitä ole voitu korjata. Tämä ei siis tue ajatusta siitä, että kiusaaminen johtuu 

pelkästään yksilöstä tai hänen perhetaustastaan. (Galloway & Roland, 2004.) Tutkimusten 

mukaan, ei ole olemassa todistusaineistoa sille, että kiusaajat tulisivat tietyn tyyppisis tä 

perhetaustoista (Galloway & Roland, 2004; Hansen & Søndergaard, 2018). 
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2.2 Kriittisen kiusaamiskäsityksen näkökulmien rooli kiusaamisen määritelmän 

laajentamisessa 

Kiusaamistutkimuksen klassisen näkökulman rinnalle on 2000-luvulla tullut muun muassa 

post-strukturalistisia, feministisiä ja posthumanistisia filosofioita, jotka haastavat 

yksilökeskeistä, psykologista kiusaamiskäsitystä. (Bansel ym. 2009.) Psykologises t i 

orientoitunut kiusaamistutkimus on saanut kritiikkiä osakseen, koska se on jättänyt huomiotta 

rakenteet, kontekstin ja sosiaaliset voimat, jotka vaikuttavat valtasuhteisiin, kuten rasismi ja 

homofobia tai normit, jotka toisinaan toimivat perustana käyttäytymiselle, jota voidaan kuvailla 

kiusaamiseksi. (Meyer 2007; Davies 2011.) Kiusaamista tarkastellessa kriittises tä 

näkökulmasta voidaan myös tarkastella normalisoituja valtasuhteita, joita koulussa vallitsee. 

Kiusaaminen nähdään täten laajempana osana vallankäyttöä, jossa nähdään kiusaajan sijasta 

monimutkaisempi henkilö, joka toimii valtasuhteissa. Sosiaalisten valtasuhteiden avulla 

ryhmästä voi sulkea ulos tai vastavuoroisesti hyväksyä ryhmän jäseneksi. (Bansel, Davies, 

Laws & Linnell, 2009; Hansen & Sondergaard, 2018.)  

Kiusaamista on tutkittu aivan liian käytännönläheisin keinoin tutkimatta teoriaa niiden taustalla . 

(Horton, 2019.) Horton (2016) kritisoi perinteistä kiusaamistutkimusta liiasta 

yksityiskohtaisuudesta, kapeakatseisuudesta ja vääristyneestä todellisuuskuvasta. Hän vertaa 

kiusaamisen tarkastelua erilaisten linssien avulla. Hortonin (2016) mukaan lasten 

kiusaamistapauksia on alettu tarkastelemaan liian läheltä, jolloin yksilöiden kuvaamisesta on 

alkanut muodostua hirviömäistä kerrontaa. Keskittämällä tutkimus tutkimaan vikoja ja syitä 

kiusaamiselle yksilöistä ja heidän ominaisuuksistaan, äärimmilleen vietynä linssi tuo esille 

hirviöitä, eikä enää heitä nähdä lapsina, jotka toimivat monimutkaisissa konteksteissa. Horton 

(2016) ehdottaa kiusaamisen tutkimukseen laajempaa linssiä, jolloin yksilökeskeisestä ja liian 

lähelle zoomatusta tutkimustavasta otetaan askel taaksepäin. Käyttöön on otettava 

laajakulmaobjektiivi ja keskusteluun mukaan institutionaalinen ja yhteiskunnallinen alue, jossa 

kiusaamista esiintyy. Näin päästäisiin yksittäistapauksien kuvaamisesta koko yhteiskunnan 

riivaaman ongelman käsittelyyn ja yksilön syyttelystä tutkimaan sitä, miksi sama yksilö iden 

välinen ongelma on kaikkialla yhteiskunnan sisällä. (Horton, 2016.) 

Ellwood ja Davies (2014) korostavat, että kiusaamisen diskursseista itsessään on tullut osa 

ongelmaa ja ehdottavat tarvetta määritellä ja ajatella uudella tavalla kiusaamisen ja kiusaajien 

määritelmiä (Ellwood & Davies, 2014). Myös Canty, Stubbe, Steers ja Collings (2016) ottavat 

esille kiusaamis- -termin ongelmallisuuden. He tutkivat termiä kulttuurisen linssin läpi. Termi 
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aiheuttaa hankaluuksia muiden maiden vastaavaa ilmiötä kuvaaviin termeihin verratessa.  

Kulttuureissa, joissa termi ei ole tuttu, osataan käyttää sitä ainoastaan fyysisen väkivallan ja 

aggression vastineena. Kulttuurinen vertailu on kuitenkin tärkeää, koska kiusaamis- termin 

ympärillä pyörinyt tutkimus ohjaa yksilökeskeiseen tarkasteluun ja jättää kulttuuriset ja 

rakenteelliset vaikutteet huomiotta. Kiusaamisen ilmiö on keinotekoisesti yksinkertaistettu eikä 

sen perinteinen määritelmä enää anna vastinetta ilmiön monimuotoisuudelle. Kiusaamista on 

määritelty liian tiukasti etukäteen ennen tutkimukseen lähtemistä, mikä on luonut liian 

kapeakatseisen tilan tehdä havaintoja. Perinteisen kiusaamiskäsityksen ongelmallisuutta 

kuvataan Cantyn ja muiden (2016) artikkelissa sen jättäminä sokeina pisteinä ja 

kapeakatseisuutena. Perinteistä kiusaamisen määritelmää on purettu muun muassa 

tarkastelemalla ilmiötä erilaisin linssein, jotka osoittavat näkymättömiin jääviin pisteis iin. 

Piiloon jääviä näkökulmia ovat heidän mukaansa ainakin sukupuoli, kulttuuri ja 

verkkoympäristö. (Canty, Stubbe, Steers & Collings, 2016.)  

Cantyn ja muiden (2016) mukaan nettikiusaamista tutkiessa nousi esille, että perinteiset 

kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät eivät ole riittävä tapa lähestyä kiusaamisen ilmiö tä. 

Kiusaamista koskeva tutkimus jättää aukkoja internetissä tapahtuvaan kiusaamiseen. 

Verkkokiusaamisen on oletettu olevan samanlaista, kuin kasvotusten tapahtuva kiusaaminen, 

mutta vain eri ympäristössä. Verkkoalustat, joissa lapset, nuoret ja aikuisetkin toimivat, 

muuttuvat jatkuvasti, jolloin väitteet, joiden mukaan toiminta pysyisi samanlaisena, ovat 

kyseenalaisia. Verkkokiusaamisen tutkimus on tuonut kiusaamisen tutkimukseen 

käsitteellisemmän otteen ja siinä toki on kasvotusten tapahtuvan kiusaamisen elementtejä. Valta 

on kuitenkin joidenkin tutkimusten mukaan jakautunut epätasaiseksi ja hyökkääjän ja uhrin ero 

on hämärtynyt. Anonymiteetti verkkokiusaamisessa on aiheuttanut huolta, mutta on käynyt 

ilmi, että monesti arkielämän kiusaamiskuviot jatkuvat samanlaisina netissä ja lapset tietävät, 

kuka on minkäkin nimimerkin takana. Verkkokiusaamisessakin on siis otettava huomioon 

ympäristö ja asetelma eikä katsottava pelkästään individualististen toimijoiden yksittäis iä 

tilanteita ja liikkeitä. Vertaisaggression moninainen ilmeneminen jää yksitoikkoisen tarkastelun 

alle, koska kiusaamistermi on niin niputtava ja myös verkossa tapahtuvassa 

vertaisaggressiotapauksissa kiusaamistermin käyttöä kritisoidaan sen yksinkertaisuuden 

vuoksi. Tämä on saattanut johtaa siihen, että lapset ja tutkijat eivät enää puhu samasta asiasta, 

koska tutkijat määrittelevät kiusaamisen etukäteen niin sanotusti kysymättä lupaa. Lasten 

negatiiviset teot olivat arkipäivää, mutta eivät sisältäneet tutkijoiden asettamia kiusaamisen 

tunnusmerkkejä. (Canty, Stubbe, Steers & Collings, 2016.) 
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Kiusaamisen tutkimuksessa usein käytetyt kvantitatiiviset menetelmät eivät mahdollis ta 

kiusaamisen käsitteen kriittistä arviointia tai keskustelua teoreettisista oletuksista. Näin ollen 

se ei sovellu niin käyttöön hyvin, kun lähestytään kiusaamista tutkivalla otteella. (Canty, 

Stubbe, Steers & Collings, 2016.) Hortonin (2016) mukaan yksilöön keskittymällä huomiotta 

kiusaamista koskevassa tutkimuksessa jäävät sosiaaliset, institutionaaliset ja yhteiskunnall iset 

ulottuvuudet, joissa kiusaamista tapahtuu (Horton, 2016). Kun koulun sosiaaliset haasteet 

leimataan käyttäytymiseksi, ne tulevat siirretyksi pois ongelmallisista valtasuhte is ta 

yksittäiseen oppilaaseen. Näin ongelma yksilöllistyy ja siihen pyritään puuttumaan 

yksilötasolla. Kouluissa häiriökäyttäytyminen nähdään tavallisesti yksilöllisen puutteen 

ilmentymänä, joka johtuu henkilöstä, hänen ajattelutavastaan tai kodistaan - ei koulusta. (Lanas 

& Brunila, 2019.) Kiusaamiskirjallisuutta tutkinut Väisänen ja Lanas (2021) pitivät huomion 

arvoisena, että kiusaamiskirjallisuus usein tarjoaa yksinkertaisen, joka tilanteeseen sopivan 

määritelmän tai toimintamallin, joka ei sisällytä laajempaa ymmärrystä monimutkais is ta 

konteksteista, jotka vaikuttavat koulussa. Vaikka kiusaamista koskeva kirjallisuus ei tunnis ta 

tätä, kuitenkin koulussa ilmenevät vertaissuhdehaasteet liittyvät myös laajemp iin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten rasismiin, seksuaaliseen epätasa-arvoon, sukupuoliseen 

häirintään, heteronormatiivisuuteen ja taloudelliseen tai maantieteelliseen epätasa-arvoon. 

(Väisänen & Lanas, 2021). Myös Canty ja kumppanit (2016) huomioivat, että kiusaamiseen 

keskittyvässä tutkimuksessa kiusaamiseen vaikuttavat kontekstit on jätetty huomiotta (Canty, 

Stubbe, Steers & Collings, 2016).   

2.3 Sukupuoliroolien vaikutus vertaishaasteisiin 

Ringrose ja Renold (2010) nostavat esille, että kiusaamisen diskurssit toimivat monimutkais illa 

rodullistetuilla ja luokitetuilla tavoilla, jotka merkitsevät yksilöt joko poikkeaviks i 

sukupuolestaan tai heidän ei koeta täyttävän normalisoituja maskuliinisuuden tai 

feminiinisyyden ideaaleja. Kiusatun ja kiusaajan roolit pitävät siis sisällään epäsuorasti 

sukupuolittuneita merkityksiä. Tällä tarkoitetaan, että tyttöjen ja poikien kiusaamisen nähdään 

sisältävän erilaisia piirteitä. Kiusaajan ja kiusattujen roolien nähtiin rikkovan normatiivis ia 

sukupuolirooleja, jolloin leimaaminen kiusaajaksi tai kiusatuksi oli epämieluisa asema. 

Kiusatuksi leimaantuminen katsottiin olevan merkki heikkoudesta, patologisuudesta sekä 

poikkeavan sukupuoli normeista kummankin sukupuolen kohdalla. Kiusatun leima aiheuttaa 

pitkittynyttä ahdistusta, puolustautumista sekä tilanteen kieltämistä. (Ringrose & Renold, 

2010.) 
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Kiusaaminen ja jopa väkivaltaisuus voidaan nähdä normaalina tapana performoida 

sukupuolirooleja, jolloin se koetaan normaalina ja jopa hyväksyttävänä. Esimerkiksi poikien 

väkivaltainen käyttäytyminen toisia vertaisiaan poikia kohtaan voidaan nähdä normaalina 

tapana toimia poikana. (Ringrose & Renold, 2010) Saman sukupuolen väliset tai yhtä 

voimakkaiden lasten väliset konfliktit nähtiin normaaleina, eikä nähty olevan kiusaamis ta. 

(Ringrose & Renold, 2016; Ellwood & Davies, 2014.) Tämän havainnon voi nähdä kumpuavan 

ja olevan linjassa perinteisen kiusaamistutkimuksen kanssa, sillä myös Olweuksen (1992) 

mukaan pojat olivat useammin suoran kiusaamisen uhreja ja erityisesti kiusaajia. Tämä 

johtopäätös sopii siihen mitä voidaan olettaa sukupuolieroista aggressiivista käyttäytymis tä 

tutkiessa. Poikien suhteet on osoitettu yleensä kovemmiksi, raaemmiksi ja aggressiivisemm iks i 

kuin tyttöjen suhteet. (Olweus, 1992, 24.) Pojat nähtiin myös todennäköisempinä kiusaajina. 

Kiusaavat tytöt koettiin vaikeammiksi tunnistaa, sillä tyttöjen kiusaaminen nähtiin olevan 

piilotetumpaa, epäsuoraa ja hienovaraista. Tällä tarkoitetaan mm. juoruamista, huhujen 

levittämistä, ystävyyssuhteiden manipuloimista ja ryhmästä ulosjättämistä. (Olweus, 1992, 56.) 

Bethune ja Gonick (2017) kirjoittavat ilmiöstä, jossa monet amerikkalaiset tv-ohjelmat tekivät 

näkyväksi ilkeiden tyttöjen ilmiön, joka pitää sisällään tyttöjen välistä brutaalia kilpailua, 

heidän maineensa seksualisointia ja normatiivisia ryhmädynamiikallisia sääntöjä, joiden 

mukaan kuulutaan tai ei kuuluta suosittujen joukkoon. Tämän ajatuksen mukaan tyttöjen on 

ylläpidettävä asemaansa seksikkäänä, kauniina ja hyvänä seurustelukumppanina, jossa tytöt 

joutuvat kilpailemaan poikien huomiosta. Bethune ja Gonick (2017) haastavat tällais ta 

näkökulmaa tyttöjen välisestä kiusaamisesta, koska se patologisoi tyttöjen väliset 

vuorovaikutushaasteet ja ohjaa korjaamaan tyttöjä sen sijaan, että kääntäisimme katseemme 

kulttuuriin, joka ohjaa tukemaan ja toistamaan tämänkaltaisen kulttuurin luomaa vahingoll is ta 

käytösmallia. (Bethune ja Gonick, 2017.) 

Ringrosen ja Renoldin (2010) mukaan käyttäytyminen normatiivisten sukupuoliroo lien 

mukaisesti, sekä tiedostetusti että tiedostamatta, on niin juurtunut, että myös aggressiivisuuden 

esittäminen sukupuolen mukaisesti hyväksytyllä tavalla on normaalia ja luonnollista, eikä sitä 

ajatella kiusaamisena. Esimerkiksi poikien väkivaltainen käyttäytyminen sekä tyttöjen 

epäsuora aggressiivisuus ja ilkeys nähdään olevan normaali tapa käyttäytyä sukupuoliroo lien 

kautta. Ringrosen ja Renoldin (2010) tutkimus kuitenkin osoittaa, että myös nämä piirteet ovat 

kiusaamista, vaikka usein ne jäävät henkilökunnan ja oppilaiden huomiotta. Poikien väkivallan 

ei katsota olevan hyväksyttävää vasta silloin, kun se rikkoo luokka, sukupuoli ja seksuaalis ia 
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rajoja. Myös poikien käyttämä liiallinen väkivalta toisia poikia kohtaan nähtiin poikkeavan 

normaalista käyttäytymisestä. Myös kiusaamiseen reagoitiin vakavammin vasta silloin, kun 

oppilas näytti tilanteessa todellista ahdinkoa. (Ringrose & Renold, 2016.) 

Ringrosen ja Renoldin (2010) mukaan erityisesti monimutkaisia ja sukupuoleen liittyviä 

kiusaamistilanteita lähestyessä keinoja puuttua ei ollut tarpeeksi laajasti. Myös 

kiusaamistilanteen taustalla olevat tapahtumat voivat jäädä näkemättä kokonaisuutena, sillä 

tukikeinoissa keskityttiin ongelmiin yksilötasolla. Koska kiusaamisen puuttumiseen olemassa 

olevat interventiot ja keinot eivät ole tehokkaita, sekä tytöt että pojat eivät mielellään kertoneet 

aikuisille ongelmistaan, sillä kokivat että ongelmat eivät tulleet ratkaistuiksi eivätkä he saaneet 

riittävästi tukea ongelmiinsa. (Ringrose & Renold, 2010.) Bansel ja kumppanit (2009) totesivat 

tutkimuksessaan, että opettajilla oli vaikeaa tehdä selkoa siitä, mitkä tapahtumat laskettiin 

kiusaamiseksi, sillä konfliktit kouluissa nähtiin olevan normaaleja ja vääjäämättömiä (Bansel 

ym. 2009). Esimerkiksi tappelujen kaltaisia asioita pidettiin yksittäisten yksilöiden ongelmina 

eikä laajempana ongelmana, johon koulussa olisi puututtava. (Koskela ja Lanas, 2016.) 

Opettajien vastauksissa kiusaamisen vastaisten toimenpideohjelmien toimivuudesta tuli esille 

opettajien vaikeus tunnistaa kiusaamista ja väkivaltaa normaalin käytöksen rajoissa. Oppilaat 

ajattelivat väkivallan olevan normaali osa itsepuolustusta, jos ärsyyntyy liikaa jostain, niin 

silloin tekee mieli lyödä. Opettajien tavassa puuttua kiusaamiseen ja väkivaltaan oli puutteita : 

he eivät tarpeeksi selvittäneet, mitä tapahtui ja usein huusivat oppilaille selvittelytilanteissa. 

Opettaja ei myöskään kuunnellut oppilasta. Kiusaamista lisäsi myös opettajien ja oppilaiden 

huono tapa puhua toisilleen. (Ellwood & Davies, 2014.) Väisänen ja Lanas (2021) nostavat 

esille kiusaamiskirjallisuudessa esiintyvien kiusaamisdiskurssien ongelmallisuuden. Heidän 

mukaansa hallinnan narratiivi ohjaa opettajia hallitsemaan yksilöitä eli kiusaajaa ja kiusattua, 

minkä puolestaan oletetaan auttavan koko tilanteen hallinnassa. Tämä ohjaa opettajia etsimään 

vain ongelmallisia yksilöitä ja kun eivät saa vertaissuhdehaasteita näin ratkaisua, näyttäytyvät 

itse ongelmana. (Väisänen & Lanas, 2021.) 

Ellwoodin ja Daviesin (2014) artikkelissa tarkastellaan lisäksi opettajien vaikeuksia soveltaa 

tutkimuskirjallisuudessa esiin tulleita kiusaamisen määritelmiä, mikä on kiusaamis ta. 

Opettajien mukaan, kun kiusaaja näyttää omatuntoa, hänen ei ajatella enää olevan kiusaaja. 

Näin opettajan on vaikea erottaa, mikä on kiusaamista ja miten siinä käytetään valtaa. 

Kiusaaminen myös jatkuu silloin, vaikka se olisi tunnistettu, mutta ongelmalle ei tehdä 

tarpeeksi vaikuttavia interventioita. Opettajan on vaikea tunnistaa, onko kiusaaminen toistuvaa 
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vai pelkästään lasten välistä sosiaalisten suhteiden hoitamista leikkikentällä. (Ellwood & 

Davies, 2014; Huuki, 2016.) Tavoitteena kiusaamisen määritelmien kyseenalaistamisessa on 

edistää tutkimusta, jonka mukaan kiusaamiseen vaikuttavat eri asioiden väliset ja 

vuorovaikutukselliset tekijät sekä tilannekohtaiset ja kulttuuriset tekijät. Lisäksi tarvitaan lisää 

ymmärrystä siitä, miten nämä tekijät vaikuttavat kiusaamiseen. Kouluihin tarvitaan toisenla inen 

tapa ajatella kiusaamista ja miten lapset otetaan kiusaamisen vastaisessa ohjelmassa mukaan. 

(Davies, 2011; Huuki, 2016.) 

2.4 Yhteiskunnan normatiiviset rakenteet kiusaamisen mahdollistajana 

Ina Juvan väitöstutkimuksen (2019) mukaan normaalius koulussa näyttäytyy keskivertona, 

neutraalina ja itsestäänselvyytenä, vaikka sen hahmottaminen ja määrittely onkin epäselvää. 

Sitä kuitenkin määritellään ja rakennetaan erottamalla normaali ja epänormaali toisistaan. 

Epänormaalin ulossulkeminen toimi normaaliuden näkyväksi tekemisen mekanismina ja 

normaaliutta ylläpitävänä toimintana. Koulussa tapahtuva oikeanlaisen, normaalin oppilaan 

rakennusprosessi tuntui olevan osa laajempaa yhteiskunnallista näkemystä ideaalista 

kansalaisesta, joka hoitaa osansa yhteiskunnan pyörittämisestä mahdollisimman tehokkaasti. 

(Juva, 2019.) Tanskalaisesta koulujärjestelmästä on löydetty selitystä siihen, miten laajempi 

valtajärjestelmä, kuten valtion kouluorganisaatio voi aiheuttaa jäsenilleen systemaatt is ta 

voimattomuuden tunnetta, vastakkainasettelua ja jatkuvaa turhaa kuormitusta. Normatiivisuus 

on mukana kulkeva osa tätä järjestelmää. Hein esittelee artikkelissaan (2017), miten 

normatiivinen valtakoneisto, jonka toimintaan vanhemmat ja opettajat ovat ehdollistuneet, 

vaikuttaa kiusaamistapauksien selvittämiseen. Hän käyttää Karen Baradin (2007) ja Adele 

Clarken (2005) ajatuksia analyysinsä pohjana. (Hein, 2017.) 

Tanskalaisen koulun ja kodin välille binäärisesti rakentuneen ja jakautuneen kasvatusvastuun 

nähdään aiheuttavan jatkuvaa kuormitusta vanhemmille ja opettajille lasten 

ihmissuhdeongelmien selvittelyssä. Kouluissa on pyritty selkeästi rajaamaan sosiaaliset ja 

akateemiset tavoitteet. Järjestelmässä akateeminen tulosvastuu kuului opettajille ja sosiaalinen, 

oppilaiden kouluvalmiudellinen vanhemmille. Vanhemmat alkoivat kytätä opettajien 

akateemista kyvykkyyttä. Samaan aikaan, kun kouluissa havahduttiin kiusaamisongelmaan, 

alkoivat opettajat vastaavasti syyttämään vanhempia kyvyttömyydestä lastensa riittävään 

sosiaaliseen kasvatukseen. Tanskalainen koulu on velvoitettu toteuttamaan 

toimintasuunnitelmaa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Vanhemmat ja lapset nähdään 
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edelleen individualistisesti ongelman keskiössä, mutta koska kouluilla on kuitenkin vastuu 

kiusaamisen kitkemisestä, joudutaan kuormittavia keskusteluita käymään kodin ja koulun 

välillä. (Hein, 2017.) 

Juva (2019) näkee suomalaistenkin opettajien toistavan yhteiskunnassa vallitsevaa 

normaaliuden näkemystä (Juva, 2019). Tanskassa opettajat luokittelivat kiusaamisen 

yhteydessä koulua lähestyviä vanhempia erilaisiin ongelmallisiin lokeroihin, kuten 

ylihuolehtivaisiin tai vastuuta pakoileviin vanhempiin, mikä vapautti koulun ottamasta vastuuta 

näissä ongelmatilanteissa. Koulu määritteli ongelmatilanteen koulun kiusaamisen määritelmän 

ulkopuolelle ja näin sai pestyä kätensä sekä siirrettyä vastuun osoittamalla ongelman olevan 

kotikasvatuksen syytä. (Hein, 2017.) 

Normaalius yhdistettiin Juvan tutkimuksessa (2019) suomalaisuuteen ja sosiaalisiin taitoihin. 

Sosiaalisiin taitoihin kuului kyky toimia autonomisesti, tietyllä tavalla ja tietyissä hetkissä. 

Oppilaiden tuli tietää, miten käyttäytyä normaaliuden rajojen sisäpuolella, jotta eivät tulis i 

kiusatuksi. Normaalius toimi synonyyminä neutraalille käytökselle. Esimerkiksi liiallinen 

omien henkilökohtaisten asioiden jakamista, tanssimista tai laulamista luokassa ei pidetty 

normaalina. Oppilas, jonka sosiaaliset taidot asettuivat normaaliuden rajojen sisään, oli myös 

”luvallinen” vaalimaan, suojelemaan ja ylläpitämään normaaliuden rajoja koulussa. (Juva, 

2019.) Heinin (2017) esimerkissä koulu esittää kiusaamistilannetta selvittämässä mukana 

oleville vanhemmille selkeän binäärisen näkökulman, epänormaalin kiusatun ja normaalien 

kiusaajien välillä. Enemmistö ohjataan normaaliuteen ja vähemmistö epänormaaliuteen 

asettamalla samalla vanhemmat epäsuorasti lokeroihin. Kiusatun vanhemmat nähdään 

vastuusta kieltäytyvinä, koska syyttävät oman lapsensa ongelmista koulua ja muita vanhempia. 

Kiusaajat ovat koulun kiusaamismääritelmän mukaan tyranneja, mitä tässä tapauksessa 

kiusaamisesta syytetyt lapset eivät suinkaan ole. (Hein, 2017.) 

Juva (2019) toteaa suomalaisuuden nähtävän itsestäänselvyytenä ja kuuluvan normaaliuden 

rajojen sisäpuolelle samalla, kun muun kulttuurin edustaminen on riski ulosjäämiselle. Vaikka 

suomen kielen taito nähdään ehtona suomalaisuudelle, sekään ei välttämättä riitä muun 

kulttuurin edustajan suomalaisuuden tunnustamiseen. Suomalaisuutta ei edes tunniste ta 

etnisyyttä edustavaksi kulttuuriksi, vaan yksinkertaisesti luonnolliseksi ja normaaliksi osaksi 

ihmisyyttä. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat nähdään homogeenisenä ja riskialttiina ryhmänä 

jäädä ulkopuoliseksi. Heidät suljetaan jo valmiiksi suomalaisuuden ulkopuolelle ja niin kutsutut 

”normaaliuspisteet” ovat heillä jo valmiiksi vain puolet suomalaislasten ”normaaliuspisteis tä”. 
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Maahanmuuttajataustaa ei tietenkään suoraan leimata riskitekijäksi, sillä se olisi näyttänyt 

eettisten sääntöjen valossa pahalta. Käytäntö kuitenkin osoittaa, että heillä oletetaan 

potentiaalisten ongelmien ilmenevän ennemmin tai myöhemmin. (Juva, 2019.) 

Suomalainen koulu toistaa yhteiskunnan asettamia vaatimuksia siitä, millainen on kelvollinen 

ja hyvä yhteiskunnan jäsen ja toimii näiden rajojen näkyväksi tekevänä elimenä. Jos oppilas 

osoittaa olevansa kyvytön tiettyihin sosiaalisiin taitoihin, hän ei koulun toistaman säännöstön 

ja koodiston mukaan ole normaali eli hyvä koululainen, jonka voidaan nähdä olevan myös hyvä 

yhteiskunnan jäsen. Näiden taitojen oletetaan olevan oppilaalla valmiina tai muuten he ovat 

riskialttiina joutua leimatuksi epänormaaleiksi. (Juva, 2019.)  

Tanskassa koulutuspolitiikka ja vallitsevat käsitykset vanhempien toimista ja velvollisuuks is ta 

koulukiusaamisen suhteen voidaan nähdä perustavanlaatuisena tekijänä vanhempien, lasten ja 

koulun henkilökunnan voimattomuuteen. Hein (2017) kirjoittaa kiusaamistilanteessa koulun 

vastuun pakoilusta, jossa koulu syyttää ainoastaan kiusattua huonosta itsetunnosta ja 

ongelmallisesta persoonallisuudesta ja heidän vanhempiaan vastuuttomuudesta sen sijaan, että 

tarttuisivat viiden muun oppilaan ulossulkevaan toimintaan tasavertaisena ongelman luojana. 

(Hein, 2017.)  

Opettajien reaktioiden huomioiminen on tärkeää vertaishaasteiden määrittelyssä, sillä heidän 

väliintulonsa ja sen tekemättä jättäminen voivat olla keskeisessä osassa epänormaalin 

käytöksen selittäjänä, oikeuttajana ja normalisoijana kiusaamistapauksissa (Horton 2011). 

Ymmärtääksemme opettajien käytöstä, on otettava huomioon rakenteet, kuten normit, säännöt 

ja kulttuuri, joiden pohjalta he toimivat ja ylläpitävät järjestelmää (Duncan 2013, Horton 2011).  

He työskentelevät ja tulkitsevat tapahtumia näiden ympäröivien rakenteiden antamien 

diskursiivisten välineiden avulla (Lanas & Brunila, 2019). 

2.5 Sosiaaliset suhteet ja valtarakenteet kiusaamisen kentällä 

Useat tutkijat lähestyvät kiusaamista sosiaalisesta konteksista ja siinä vallitsevissa 

valtasuhteissa.  (Bansel, Davies, Laws & Linnell, 2009; Ellwood & Davies, Sondergaard, 2012; 

Hansen & Sondergaard, 2018.) Näin he ovat siirtäneet painopisteen takaisin ryhmään ja 

haastaneet tähän asti vallalla olleen yksilöihin ja heidän erityispiirteisiinsä keskittymisen. Sen 

sijaan, että valtasuhteita pidettäisiin kiinteinä ja psykologisen tai fyysisen voiman erojen 

määritteleminä, valtasuhteet on osoitettu epävakaiksi, muuttuviksi ja siten avoimiks i 
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kiistanalaisuuksille. (Horton, 2016.) Søndergaard on tuonut näkökulmaa 

kiusaamiskeskusteluun ‘social exclusion anxiety’ termin avulla, joka voidaan kääntää suomeksi 

yksin jäämisen tai ulkopuolisuuden peloksi (Søndergaard 2014).  

Søndergaardin (2014) mukaan sosiaalinen ulkopuolisuuden pelko ei ole yksilöllinen ilmiö tai 

tuntemus, vaan kollektiivinen ryhmän sisällä syntyvä ahdistus, kun diskursiiviset, sosiaaliset ja 

kulttuuriset voimat vuorovaikuttavat keskenään. Kiusaamisen voidaan nähdä olevan 

ulkopuoliseksi jäämisen pelossa olevan ryhmän jäsenten reaktiona omaan tunnetilaansa. 

Kiusaamisella pidetään yllä sosiaalista järjestystä ryhmän sisällä. Ryhmän sisäistä 

yhteenkuuluvuuden tunnetta rakennetaan etsimällä jäsenten välisiä yhdistäviä tekijöitä, joista 

muodostetaan juuri tälle ryhmälle ominaisia normaaliutta tuottavia tottumuksia. Samalla 

päätetään mikä tämän ryhmän sisällä on hyväksyttävää ja mikä ei. Sosiaalisen ulkopuolisuuden 

pelko syntyy siitä epäjärjestyksestä, joka tulee esille, kun jokin jäsen ei sovikaan ryhmän 

normeihin. Jokainen lapsi tiedostaa olevansa uhanalainen erilaisuudessaan ja 

ainutlaatuisuudessaan sekä omaavansa sellaisia ominaisuuksia itsessään, jotka erottavat 

ryhmän yksittäisiä jäseniä kollektiivisesti yhdistävistä tekijöistä. (Søndergaard, 2014.) Näin 

ollen sosiaalisten valtasuhteiden avulla ryhmästä voi sulkea ulos tai vastavuoroisesti hyväksyä 

ryhmän jäseneksi (Bansel ym. 2009). 

Hansen ja Sondergaard (2018) tutkimuksessaan ehdottaa, että kiusaaminen yhdistettäis i in 

kuulumisen tarpeeseen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Kuulumisen tarve ja sosiaalinen 

syrjäytyminen yhdistyvät ja ne vahvistavat hierarkioita, jotka rakentuvat oppilaiden 

keskuudessa. Sosiaalisen ulossulkemisen pelko perustuu sosiaalispsykologiseen 

lähestymistapaan, jonka mukaan ihminen on riippuvainen sosiaalisesta yhteenkuuluvuudes ta. 

Pelko voi ryhmän sisällä kehittyä sosiaaliseksi paniikiksi, jos yhteenkuulumisen tunne järkkyy. 

Ryhmän jäsenet alkavat lievittää tämän tilanteen aiheuttamaan epämukavuutta etsimällä 

aggressiivisemmin yhteenkuuluvuutta kuvaavia merkkejä toisistaan ja samalla korostaa 

erilaisuutta. Halveksunnan tuottaminen erilaisuutta kohtaan on osoittautunut nopeaksi 

helpotukseksi paniikkitilanteessa. (Hansen, Søndergaard 2018.) 

Kouluissa lapset ryhmitellään luokkiin muiden lasten kanssa, joiden kanssa heillä ei välttämättä 

ole juuri muuta yhteistä kuin ikä, ja heidän odotetaan paitsi pysyvän tässä ryhmässä myös 

menestyvän siinä. (Horton, 2016.) Walton (2015) nostaa esille, että lapset kiusaavat toisiaan 

pääasiassa sosiaalisen erilaisuuden takia. Piirteet, asemat ja elämäntilanteet, jotka vaikuttavat 

sosiaaliseen statukseen, ovat pinnallisia eroavaisuuksia, jotka edustavat sosiaalisen vallan, 
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etuoikeuksien ja epäedullisen aseman jakautumista ja risteymiä. (Walton, 2015.) Kulmala isen 

(2015) tutkimuksen tuloksissa painotetaan, että kyse ei ole vain erilaisista kaveriporukois ta, 

vaan myös erilaisista valtapositioista. Esimerkiksi suositun kategorian valtapositiosta käsin 

pystyy kontrolloimaan muiden oppilaiden osallisuuden astetta ja tapoja pienilläkin teoilla tai 

esimerkiksi huomiotta jättämisellä. Ei-suositun kategorian valtapositiot ovat heikompia ja 

kouluyhteisön jäsenyys suositun kategorian oppilaisiin verrattuna rajatumpaa ja 

kontrolloidumpaa. Väliin jäävään, ”tavalliseen” suosiokategoriaan liittyvät valtapositiot ja 

osallisuudenaste ovat toisaalta turvallisen vakaita, mutta toisaalta sekään ei riitä hälventämään 

pelkoa yksinjäämisestä. (Kulmalainen, 2015.)  

Ongelmallisuus suosiontavoittelussa, valtahierarkioissa ja niissä syntyvä systemaatt inen 

ulossulkeminen opettajien ja oppilaiden toimesta tulee esimerkillisesti esille Juvan, Holmin ja 

Dovemarkin (2020) artikkelissa. Kiusattu oppilas joutuu opettajan nuhtelemaks i 

ryhmätyötilanteessa, koska kukaan ei halua ottaa tätä ryhmäänsä. Samanlainen kaava toistuu 

useammissa opetustilanteissa, joissa kyseinen oppilas joutuu ulossulkemisen kohteeksi muiden 

oppilaiden toimesta, jonka jälkeen opettaja nuhtelee oppilasta vastahakoisuudesta ja näin 

osallistuu itsekin ulossulkemiseen. Oppilas joutuu kiusaamisen takia vaihtamaan luokkaa 

useampaan otteeseen ja lopulta koulua. Opettajat pesevät asiasta kätensä ja koulun vastuusta 

toteamalla oppilaan itse halunneen vaihdosta. (Juva, Holm & Dovemark 2020.)  

Kulmalaisen (2015) tutkimuksessa huomioitiin, että osa suosioon kiinnittyvis tä 

ulossulkemisista täyttää selkeästi koulukiusaamisen tunnusmerkit. Tämän lisäksi eri ryhmien 

välinen vuorovaikutus voi sisältää piirteitä, jotka alleviivaavat suosioon tai sen puuttumiseen 

liittyvien asemaa. Usein toistuessaan tämä edelleen vahvistaa suosiokategorioita ja niihin 

liittyvää vallan ja toimintamahdollisuuksien epätasapainoa. Vasta kun kouluissa tunnistetaan ja 

tunnustetaan suosiojärjestelmään liittyvä kiusaaminen, se on mahdollista haastaa ja siihen 

puuttua. Kulmalaisen (2015) mukaan on myös tärkeää huomioida kiusaamisen tutkimisessa se, 

mitä tapahtuu jo ennen, kun ajatellaan systemaattisen kiusaamisen alkaneen. Hän analysoi 

tutkimuksessaan kaverisuosiota ja laajemminkin oppilaiden vertaissuhteita ja niihin liittyviä 

ongelmia, esimerkiksi kiusaamista käsittelevää keskustelua suuntaan, jossa peräänkuulute taan 

niiden tarkastelua osana koulun rakenteita. (Kulmalainen, 2015.)  
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksemme on toteutettu laadullisena tutkimuksena ja tutkimuksemme tavoitteena on 

laajentaa kiusaamisen määritelmää sekä ymmärrystä alakouluikäisten lasten 

vertaissuhdehaasteista. Tutkimusongelmamme käsittelee alakouluissa työskentelevien 

opettajien käsityksiä kiusaamisesta. Etsimme tutkimuskysymykseemme vastausta opettajien 

SAFE-tutkimushankkeen sisällä tehdyistä haastatteluista. Tämä aineisto on kerätty 

kolmivaiheisilla ryhmähaastatteluilla, yhden kysymyksen menetelmällä siten, että seuraavan 

haastattelun keskustelu pohjautuu edelliseen haastattelukertaan. Aineiston analyysi on 

toteutettu aineistolähtöisen sisällönanalyysin sekä teema-analyysin mukaisesti. Lopuksi 

avaamme tutkielmaamme vaikuttavia eettisiä periaatteita sekä pohdimme tutkimuksemme 

luotettavuutta. 

3.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Tutkimuksemme tavoitteena on laajentaa ymmärrystä kiusaamisesta yksilökeskeises tä 

näkemyksestä kohti laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. Kiusaamisen määritelmän 

laajentamisessa tutkimuksemme lähestyy aihetta erityisesti kriitt isen 

kiusaamistutkimuksennäkökulmiin tukeutuen. Tutkimuksemme tarkoituksena on tuottaa lisää 

tietoa kriittisestä kiusaamistutkimuksesta sekä luoda uusia näkökulmia oppilaiden välis iin 

vertaissuhdehaasteisiin. Tavoitteenamme ei siis vielä ole tarkoitus kehittää keinoja tai 

ratkaisuja, kuinka puuttua kiusaamiseen, vaan mahdollistaa interventioiden kehittäminen 

tulevaisuuden kouluissa keräämällä nykyhetkessä tietoa siitä, millaisia käytännön työssä 

esiintyviä monimutkaisia vertaishaasteita ilmenee. Tutkimuksessa pyrimme selvittämään, 

millaisia kriittisen kiusaamistutkimuksen tarjoamia laajempia näkökulmia kiusaamiseen on 

tunnistettavissa alakoulun opettajien kertomuksissa. Tähän kysymykseen etsimme vastausta 

alakoulussa työskenteleville opettajille tehtyjä haastatteluita tutkimalla.  

Tutkimuskysymyksemme on: 

Mitä kriittisen kiusaamistutkimuksen laajempia näkökulmia alakoulun opettajien 

kertomuksissa on tunnistettavissa? 
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3.2 Laadullinen tutkimus 

Näemme tarpeelliseksi muiden kriittisen teoriaperinteen tutkijoiden tavoin tärkeänä tutkia 

aihetta kvalitatiivisin metodein. Muun muassa Canty ja kumppanit (2016) ovat nostaneet esille 

kiusaamistutkimuksen keskittyneen useamman vuosikymmenen ajan kvantitatiivis i in 

tutkimusmenetelmiin, jättäen useita lasten vertaissuhteisiin vaikuttavia tekijöitä huomioimatta. 

Heidän mukaansa kvantitatiiviset menetelmät eivät mahdollista kiusaamisen käsitteen kriittis tä 

arviointia tai keskustelua teoreettisista oletuksista. Näin ollen se ei sovellu 

tutkimusmenetelmäksi niin hyvin silloin, kuin lähestytään kiusaamista tutkivalla otteella. 

(Canty, Stubbe, Steers & Collings, 2016.) Todellisuuden moninaisuus ja tilante iden 

suhteellisuus on kvalitatiivisessa tutkimuksessa helpompi ottaa huomioon, mikä on 

tutkimusongelmamme kannalta hyvin oleellista. Lisäksi joustavuus ja ihminen 

tutkimusvälineenä ovat tälle tutkimussuunnalle luonnollisia elementtejä, jotka ovat 

tutkimuksemme keskiössä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, 161, 164.) 

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirre on, että se perustuu ihmisten omien henkilökohtais ten 

kokemusten ja näkemysten tarkasteluun. Laadullisessa tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena 

ovat ihmisten kokemukset, ajatukset sekä merkitykset, joita he muodostavat tutkittavaan 

ilmiöön liittyen.  Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa monipuolista ja yksityiskohtaista tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä sekä saada esille erilaisia näkökulmia.  (Juuti & Puusa, 2020, 9&11&56.) 

Laadullinen tutkimusote sopii tutkielmaamme juuri näistä syistä, sillä tutkimuksemme 

tarkoituksena on laajentaa näkökulmia kiusaamisesta ja tutkia opettajien tunnistamia kriitt isen 

kiusaamistutkimuksen laajempia näkökulmia kiusaamisesta.  

Tutkimuksen vaiheita on aiheen valinta, tavoitteiden asettaminen, tutkimuskysymyksen 

muotoileminen, tutkimuksen rajaaminen, aiheen kirjallisuuteen perehtyminen sekä sen pohjalta 

teoreettisen viitekehyksen muodostaminen. Seuraavaksi valitaan tutkimukselle sopiva 

lähestymistapa, sekä tutkimusmenetelmät sekä aineiston hankinta. Seuraava vaihe on aineiston 

analyysi ja tulkitseminen sekä lopuksi tulokset raportoidaan ja arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta. Nämä vaiheet noudattavat yleisesti laadullisen tutkimuksen kaavaa, joita myös 

Juuti ja Puusa (2020) esittelevät. He tuovat esille, että laadullinen tutkimus on joustava ja koska 

tutkimuksen tekemisen vaiheet usein limittyvät, tutkimuksessa on mahdollista palata 

tutkimuksessa takaisin ja muuttaa valintoja. Laadulliselle tutkimukselle on luontaista, että 

tutkimusprosessi elää ja muovautuu koko tutkimuksen keston ajan (Juuti & Puusa, 2020, 11& 



23 

 

78). Myös meidän työssämme tutkimuskysymyksemme muuttui aineiston analyysiprosess in 

aikana.  

 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 19–22) mukaan ymmärrämme tutkimuksemme olevan sekä 

teoreettinen, että empiirinen, sillä nimellisenä tavoitteenamme on laajentaa määritelmää  

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 19–22). Käytämme ajatustemme taustalla laajasti kirjallisuutta, joka 

on sekä teoreettista, että empiiristä. Tutkimuskirjallisuus, mitä käytämme tutkielmassamme 

tieteenfilosofisen ymmärryksemme kuvaamiseen, sisältää sekä empiirisesti tuotettua 

tutkimuskirjallisuutta, että teoreettisella tasolla käytävää tieteenfilosofista kirjallisuutta. Tämän 

pohjalta toteamme tutkimuksemme olevan sekä empiiristä että teoreettista. Toteutamme 

kuitenkin oman tutkimuksemme valmista empiirisesti tuotettua aineistoa empiirises t i 

analysoimalla. Metodina käytämme aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, joka kallistaa 

tutkimuksemme kuitenkin enemmän empirian puolelle. Emme myöskään suoranaisesti luo 

tutkimuksellamme uutta teoriaa, vaikka pyrkimyksemme onkin laajentaa käsityksiä ja 

näkökulmia oppilaiden vertaissuhdehaasteista ja kiusaamisesta.  

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 36–39) kuvaavat teoksessaan kriittisen teorian perusteita. Kriitt isen 

teorian mukaan käsittelemme perinteistä kiusaamistutkimusta ja luomme uusia näkökulmia sen 

rinnalle. Ymmärrämme ihmisen ja havaintomaailman olevan kriittisen teorian tapaan 

jatkuvassa aktiivisessa vuorovaikutuksessa sen sijaan, että käsitys tiedosta ja 

maailmankaikkeudesta olisi vakio ja muuttumaton. Muutos nähdään enemmänkin jopa tiedon 

olemassaolon ja syntymisen ehtona. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 36–39.) Kriittisen teorian kautta 

voi ymmärtää myös jonkin olemattoman tulemisen todelliseksi, joka kuvastaa hyvin 

tutkielmamme tavoitetta tuoda näkyväksi niitä kiusaamisessa ja lasten ihmissuhteissa esiintyviä 

haasteita, joita ei ole vielä tieteen nimissä tutkittu laajalti.  

Toinen todellisuuden ymmärrystämme kuvaava teoria on postmoderni filosofia, joka osaltaan 

kuvaa kriittisen teorian tapaan tiedon olevan suhteessa kontekstiinsa ja rakenteisiinsa. Tuomen 

ja Sarajärven (2009, 54–56) mukaan postmodernissa tutkimuksessa on ydinajatuksena kyse 

erilaisista tulkinnoista ja pirstaleisesta, eri tieteenalojen sekä teoriaperinteiden rajojen 

ylittämisestä. Postmodernismi tuo ajatteluun mukaan väljyyttä ja joustavuutta rikkoa jäykkiä 

yleistyksiä, tottumuksia ja perinteitä, jotka ovat tärkeitä uuden määritelmän luomisessa. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, 54–56.) 
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3.3 Tutkimusaineiston kuvaus  

Tutkimusaineistona työssämme käytetään syksyllä 2021 kerättyä, valmista haastatteluaineis toa. 

Aineisto on kerätty osana SAFE-tutkimusryhmän monivuotista tutkimushanketta, jonka 

tarkoituksena on selvittää oppilaiden vertaishaasteiden moninaisuutta ja siten kehittää niihin 

uusia lähestymistapoja. Haastatteluissa kartoitettiin oppilaiden vertaishaasteiden moninaisuutta 

tavoitteena löytää uusia lähestymistapoja. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään alakoulussa 

esiintyvien vertaissuhdehaasteiden kirjoa kartoittamalla niitä tilanteita, jotka haastavat koulun 

henkilökuntaa, mutta joihin ei ole olemassa vielä ratkaisua. Aineiston on kerännyt viis i 

tutkimusryhmän tutkijaa, ja se koostuu alakoulun ja yläkoulun opettajien sekä rehtoreiden 

ryhmähaastatteluista. 

Tässä tutkielmassa olemme tehneet rajauksen, jonka mukaan käytämme aineistona ainoastaan 

alakoulun opettajien haastatteluita, koska tutkimuskysymyksemme ja mielenkiintomme koskee 

alakoulun opettajien käsityksiä kiusaamisesta. Näin ollen jätimme analyysin ulkopuole lle 

yläkoulun henkilöstön sekä rehtoreita koskevat haastatteluaineistot. 

Tämä viiden tutkijan keräämä ryhmähaastatteluaineisto sisälsi neljä ryhmää, joista jokainen 

kolme peruskoulun opettajaa tai rehtoria. Tavoitteena oli antaa mahdollisimman paljon tilaa 

keskustelijoille nostaa esiin aiheen tiimoilta herääviin kertomuksiin ja kokemuksiin. Jokaiset 

haastattelut olivat pituudeltaan noin tunnin mittaisina. Jokainen ryhmä kokoontui kolmesti, 

jolloin haastattelukertoja oli yhteensä kaksitoista. Haastattelujen teemat rakentuivat edellisten 

haastattelujen pohjalta, pyrkien syventämään tietoa ja lähtivät liikkeelle yhdestä kysymykses tä. 

Tutkijat rakensivat edellisen haastattelun keskeisistä teemoista seuraavan haastattelun 

keskusteluun yhteenvedon, jonka pohjalta keskustelua syvennettiin kyseisiin teemoihin. 

Ensimmäisten haastattelukertojen lähtökohtana oli sellaisten selvitystilanteiden nostaminen ja 

kuvaileminen, jotka muistuttivat väljästi kiusaamista, mutta eivät istuneet kiusaamisen 

määritelmään tai muistuivat mieleen erityisen vaikeina oppilaiden vertaissuhdehaaste ina 

kouluhenkilöstön näkökulmasta. Toisella kierroksella haastateltavia pyydettiin 

kommentoimaan ensimmäisen haastattelun pohjalta nousseita alustavia tuloksia. Kolmannessa 

vaiheessa edelleen syvennyttiin toisen kierroksen keskusteluiden pohjalta tehdyn 

esimerkkilistan avulla, jonka tapauksien herättämiä tunteita ja ajatuksia pyydettiin kuvailemaan 

sekä sitä, miten opettajat olivat tilanteen sattuessa toimineet.  
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Laadullisessa tutkimuksessa erilaiset haastattelut ovat aineistokeruun menetelmänä hyvin 

yleisiä (Puusa, 2020, 99). Haastattelu on ennalta suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa, joka 

tähtää tiedon keräämiseen (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 42; Lichtman, 2013, 190). Haastattelu on 

joustava menetelmä, joka sopii moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, 73). Haastattelun etuina nähdään se, että haastateltava on merkityksiä luova aktiivinen 

osapuoli, joka pystyy tuomaan esille tietoaan mahdollisimman vapaasti. Haastattelu on 

menetelmänä hyvä silloin, kun halutaan syventää saatavia tietoja. Haastattelussa hyötynä on 

myös, että siinä on mahdollisuuksia tulkita kysymyksiä ja se sallii täsmennyksiä. Haastattelun 

avulla saa myös aineistoon kuvaavia esimerkkejä. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 34–36; Lichtman, 

2013, 190.) Myös tässä tutkimuksessa haastatteluilla on tarkoitus syventää ja rakentaa uutta 

tietoa edellisten haastattelujen vastausten perusteella.   

Haastattelun haasteina nähdään se, että haastattelu on tutkijalle aikaa vievää sekä vaativa 

prosessi, jossa haastattelijalta vaaditaan taitoa ja kokemusta haastatteluiden tekemisestä 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008, 35–36). Tutkimusaineistomme haastatteluja olivat toteuttamassa 

tutkijat, joilla on tarvittavaa kokemusta haastattelujen toteuttamisesta, joten sen voidaan nähdä 

olevan haastatteluaineiston vahvuutena.     

Haastattelu on toteutettu puolistrukturoituna haastatteluina. Haastatteluissa on hyödynne tty 

yhden kysymyksen toteutusta, jossa haastattelussa tulee mahdollisimman paljon esiin 

tutkittavien äänet. Hirsjärvi ja Hurme (2008) käyttävät puolistrukturoidus ta 

haastattelumenetelmästä myös nimeä teemahaastattelu. Teemahaastattelussa oleellista on, että 

haastattelu etenee tärkeiden ja keskeisten teemojen varassa, eikä niinkään yksityiskohtais ten 

kysymysten perusteella. Teemahaastattelu tuo tutkittavien äänet esille, jättäen haastattelijan 

näkökulmat, merkityksen ja roolin taustalle (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 47; Tuomi & Sarajärvi, 

2013, 75.) Erityisesti strukturoimattomassa ja puolistrukturoidussa haastatteluissa on 

haasteena, että aineistoon voidaan saada paljon tutkimusaiheen kannalta myös epäoleellis ta 

aineistoa (Lichtman, 2013, 207). 

Haastattelu on toteutettu ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelussa haastateltavat tuottavat 

yhdessä tietoa tutkittavasta ilmiöstä keskustelumaisessa tilanteessa, jossa osallistujat tekevät 

huomioita ja kommentteja aiheesta melko spontaanisti. Haastateltavan tehtävä on saada aikaan 

keskustelua esittämällä ryhmälle kysymyksiä ja välillä voi tarkentaa kysymyksiä myös ryhmän 

yhdelle jäsenelle. Haastattelija huolehtii, että keskustelu pysyy haastattelun teemassa sekä 

jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Ryhmähaastatteluissa ei 
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siis korostu niinkään yhden ihmisen näkemys, vaan tieto tuotetaan vuorovaikutuksessa yhdessä 

kollektiivisesti ja osallistuvat henkilöt muodostavat yhteisen kannan käsiteltävään aiheeseen 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008, 61; Lichtman, 2013, 206). 

Ryhmähaastattelun etuna on, että tietoa saadaan samalla kertaa useammalta vastaajalta. 

Haasteena ryhmähaastattelussa voi olla silloin, jos osa haastateltavista pyrkii hallitsemaan 

keskustelua, jolloin osalla voi olla vaikea päästä ääneen. Tällöin haastattelijalla on tehtävä 

varmistaa, että kaikki saavat puheenvuoron. Litteroinnissa voi olla haastavaa myös erottaa 

useampien haastateltavien ääniä toisistaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 63.) Kuitenkin tässä 

haastattelussa äänet olivat suhteellisen selkeä erotella toisistaan sekä litteroinnissa käytettävät 

Word-sovelluksen aputyökalut tekivät suhteellisen selkeän erottelun äänien välillä. 

3.4 Aineiston analyysi 

Tutkimuksessamme aineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällön analyysillä, käyttäen 

analyysin tukena teemoittelua. Käytämme tämän haastatteluaineiston analyysimenetelmänä 

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä Tuomen ja Sarajärven (2009) esittelemän mallin mukaises t i. 

Laadullisen tutkimuksen menetelmille on tyypillistä aineistolähtöisyys, joka tarkoittaa, että 

aineistosta nousevat käsitteet, sanat ja lauseet ovat tutkimuksen kohteena (Juuti & Puusa, 2020, 

10).  

Käytimme analyysimme ja työskentelyvaiheittemme tukena Nikanderin, Hyvärisen ja 

Ruusuvuoren (2010) teosta ”Haastattelun analyysi”. Tutkimuksen vaiheet ovat 

tutkimusongelman asettaminen ja tutkimuskysymysten tarkentaminen, aineiston keruu, siihen 

tutustuminen järjestäminen ja rajaaminen. Siitä seuraa aineiston teemojen ja ilmiöiden vertailu 

sekä tulosten koonti, tulkinta ja koettelu suhteessa aineistoon ja sen ulkopuolelle. Teoriaan 

liittäminen ja keskusteluttaminen aineiston kanssa nähtiin analyysin viimeisenä vaiheena. 

(Nikander, Hyvärinen & Ruusuvuori, 2010.)  

Aloitimme haastatteluaineiston analyysin kuuntelemisella ja litteroimalla haastatteluaineis tot. 

Litterointi toteutettiin kirjoittamalla sanatarkasti nauhoitettujen haastatteluiden äänisisä ltö 

kirjalliseen muotoon. Jokaisesta äänitiedostosta litteroitiin oma kirjallinen tiedosto ja ne 

merkittiin kirjainkoodein sekä päivämäärin. Haastateltavien puheenvuorot eroteltiin 

välilyönneillä toisistaan ja merkittiin puhujan nimellä. Litteroinnissa huomioitiin anonymiteet t i 

käyttämällä valmiissa tekstissä valenimiä haastateltaville sekä kertomuksissa esiintyville 
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paikannimille. Sanojen toistoa sekä täytesanoja siivottiin pois tekstin helpomman luettavuuden 

vuoksi. Epäselvät kohdat merkittiin litteroituun tekstiin hakasuluin. Henkilöitä koskevat 

tunnistettavat tekijät poistettiin tekstistä jo haastatteluvaiheessa käyttämällä valenimiä.  

Aineiston analyysin seuraava vaihe toteutettiin litteroitujen aineistojen pohjalta. Tuomen ja 

Sarajärven (2009, 110) teoksen aineistolähtöisen sisällönanalyysin ohjeen mukaan tätä 

työvaihetta voidaan kutsua myös alkuperäisilmausten redusoimiseksi, joista saadaan 

pelkistettyjä ilmauksia (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 110). Lukemisen myötä muodostimme 

kokonaisuudesta aluksi tiivistelmänomaiset, kirjalliset muistiinpanot. Sillä tavalla tuli 

hahmottuneeksi suurpiirteinen kokonaiskuva käytössämme olevasta aineistosta helposti ja 

nopeasti ilman, että tarvitsi pureutua jokaiseen yksityiskohtaan. Tiivistelmän luokitte lu 

aloitettiin helpoilla ja yksinkertaisilla jaoilla, jotta aineisto lähtisi muotoutumaan 

luokittelunomaisiksi ryhmittymiksi.  

Siirryimme tiivistelmän teemoista litteraattien lukemiseen ja läpikäymiseen. Pyrimme etsimään 

opettajien kertomuksissa toistuvia teemoja ja samankaltaisuuksia. Löydetyt yhtäläisyydet 

merkittiin tekstiin värikoodein joko maalaamalla tai kirjainten värjäämisellä. Kävimme kaikki 

litteraatit läpi systemaattisesti värikoodaten ja toistuvat teemat kirjattiin muistiin tiedostojen 

kommenttiosioihin samalla täydentäen niistä herääviä ajatuksia sekä jo lisäten yhteyksiä 

teoriaan. Värikoodien ja ryhmittelyjen perustella aloimme yhdistämään aineistosta nousseita 

teemoja ylä- ja alaluokiksi. Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan tätä luokittelua kutsutaan 

klusteroimiseksi. Heidän mallissansa ohjataan etsimään pelkistettyjä ilmauksia ja tallentamaan 

niitä, jotta päästään havaitsemaan yhteyksiä sekä eroavaisuuksia. Ilmaukset, jotka nousevat 

tutkimusongelman kannalta oleellisina esille, vaativat ohjeen mukaan alaluokkia ja yläluokk ia.  

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 110.) Näistä yhteneväisistä teemoista muodostuu lopulta aineisto n 

sisältöä kokoavia yleisilmauksia.  

Tässä kohtaa tuli esille, että osa alkuperäisistä teemoitteluista ja luokitteluista oli jäänyt kesken 

ja osa kulki lomittain tämänhetkisten pelkistettyjen teemojen ja alaluokkien kanssa. 

Havaitsimme myös tarpeen muokata tutkimuskysymystämme, mikä ohjasi työskentelyämme  

uuteen suuntaan. Lopullisen tutkimuskysymyksen muotouduttua, päätimme palata vielä 

uudelleen aineiston redusointiin ja klusterointiin. Tarkastelimme aiempia teemoja ja 

luokitteluja uudelleen uuden tutkimuskysymyksen kautta, ja etsimme vielä uudelleen tähän 

sopivia ilmauksia opettajien kertomuksista. Yhdistelimme uusia sekä aiempia muistiinpano ja 

sekä värikoodeja.  
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Seuraavaksi etenimme analyysissa kirjoittamisen vaiheeseen, jossa lopullisten teemojen 

perusteella aloimme tehdä aineistolle syvällisempää analyysia. Yhdistelimme teemojen 

mukaisesti ylä- ja alaluokat, jonka alle aloimme kirjoittaa puhtaaksi analyysia yhdistellen 

katkelmia aineistosta sekä tekemällä aineistosta tulkintoja ja yhdistämään sitä teoriaan. Tätä 

vaihetta Tuomi ja Sarajärvi (2009) kutsuvat abstrahoinniksi, eli siinä muodostetaan teoreettisia 

käsitteitä ja luodaan tutkimuksen tuloksia luokittelun ja muodostetun teorian pohjalta (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, 110). Aineistokatkelmia tuli runsaasti, vaikka sitä kyseenalaiste taan 

(Nikander ym. 2010; Tuomi&Sarajärvi 2009). Vain katkelmia käyttämällä saimme kuitenk in 

kuvattua parhaiten opettajan puheessa näkyviä moninaisia vivahteita ja elementtejä, joiden 

avulla saimme tuloksiimme analyysissämme esille nousseita esimerkkejä keskusteluiden 

pääpointeista. Löysimme aineistostamme kohtia, jotka tällä tavalla vaativat erimuoto is ia 

tarkastelutapoja. Osa toimii yhteyden muodostajana ja täydentäjänä jollekin aikaisemmin esiin 

tulleelle puheenvuorolle tai esimerkille. Jokin lyhyt kommentti tai lause selitti yksinään hyvin 

selkeästi tutkimaamme ilmiötä, kun toinen keskustelu taas vaati tarkempaa avaamista, jotta 

saimme esille ajatuksen tai ilmiön, jonka näimme piilossa sen taustalla. 

Nikander ja kumppanit (2010) huomauttavat, ettei sisällönanalyysi saa olla pelkkää luokitte lua 

ja niiden kirjaamista, josta puuttuu varsinainen tekstin sisällönanalysointi. Pelkästään aihetta 

hyvin kuvaavat nostot aineistosta ja niiden omin sanoin kuvaaminen uudelleen ei riitä 

analyysiksi. Luokittelu ja siitä tiivistelmän tekeminen ei ole analysointia, vaan on tuotava 

aineistosta esille ne asiat, jotka luemme rivien välistä ja jotka pystymme perustelemaan teorialla 

todeksi. (Nikander ym. 2010.) 

3.5 Eettisyys ja luotettavuus 

Teimme tutkielmamme aikana jatkuvasti erilaisia valintoja laadullisen tutkimuksen työn 

luotettavuuden ja analyysin kattavuuden suhteen. Siksi meidän on arvioitava metodien ja 

lähdekirjallisuutensa lisäksi jatkuvasti myös omaa työskentelyämme. Eskolan ja Suorannan 

(1998) mukaan luotettavuuden ja eettisyyden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Tutkijan 

itseensä kohdistama kyseenalaistus sekä kritiikki ovat tärkeimpiä keskustelussa esille 

nostettavia seikkoja tieteellisen uskottavuuden kannalta. (Eskola & Suoranta 1998, 209.) 

Eskolan ja Suorannan (1998, 216–217) mukaan kvalitatiivisten aineistojen luotettavuuden 

arviointi voidaan jakaa kolmeen osaan. Yksi niistä on yhteiskunnallinen merkittävyys, toiseksi 

on arvioitava aineiston riittävyyttä ja analyysin kattavuutta. Kolmas ulottuvuus kvalitatiivisen 
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aineiston luotettavuuden arvioinnissa on analyysin arvioitavuuden ja toistettavuuden 

takaaminen. (Eskola & Suoranta, 1998, 216–217.) Tutkimuksen yhteiskunnallisen merkityksen 

olemmekin jo avanneet perusteellisesti tutkielmamme aikaisemmissa osissa. Olemme myös 

perustelleet aineistomme ja sen rajauksen sekä kuvanneet analyysiosiossamme 

työskentelyämme seikkaperäisesti, tarkasti ja kokonaisvaltaisesti. Täydellisesti toteutettuna 

periaatteessa kuvaamamme aineiston analyysi pitäisi toisen vieraan tutkijan tekemänä tuoda 

esiin samat tulokset, mitä me saimme omassa tutkimuksessamme. Tämä kuitenkin viittaa lähes 

kvantitatiivisen tutkimuksen vaatimaa pikkutarkkaa sääntöjen noudattamista, mikä ei jätä tilaa 

luovalle ja kriittiselle pohdinnalle tai inhimillisten, autenttisten löydösten tekemiselle.  

Toki voimme pohtia analyysimme relevanttiutta, koska emme tehneet sitä täydellisen 

sisällönanalyysin ohjekirjan mukaan. Toisaalta, jos olisimme systemaattisesti seuranneet 

Tuomen ja Sarajärven (2013, 109) aineistolähtöisen sisällönanalyysin kahdeksanosaista 

ohjenuoraa ja jättäneet vähemmälle huomiolle Nikanderin ja kumppaneiden (2010) tai Timo 

Laineen ohjeen, olisimme ehkä säästyneet tältä redusoinnin ja klusteroinnin 

uusintakierrokselta. Tässä tapauksessa voimme pohtia, ettemme välttämättä olisi huomannet 

analyysimme aikana tulleita sudenkuoppia ja teoreettisen ajattelun oikaisutarpeita, jos olisimme 

systemaattisesti seuranneet vain yhtä ja samaa analyysimetodia. Tällainen postmoderniin 

tieteenfilosofiaan kallistuva eri työtapojen välillä luoviminen osoittautui meille toimivammaksi 

menetelmäksi tehdä tutkielmamme laadullista analyysiä. 

Rehellisyyttä ja vilpittömyyttä sekä vastuuta aineistostamme hyvän tieteellisen käytännön 

(Tuomi &Sarajärvi, 2009, 132) nimissä on kantamassa triangulatiivisesti useampi tutkija, 

ohjaaja ja opiskelija. Tiedostamme katsoneemme aineistoamme kolmien eri linssien takaa, 

tutkijoina, opettajina ja opiskelijoina. Teimme pro-gradu tutkielmamme parityönä SAFE-

hankkeessa, jossa mukana olleet tutkijat ovat ohjanneet meitä moninaisesti ja kriittises t i. 

Olemme käyttäneet yhteistä teorianrakennusprosessia sekä ristiinanalyysiä useamman 

opiskelijan kanssa. Haastatteluaineisto on tutkimusryhmässä olleiden viiden muun 

graduntekijän litteroimaa, jolla on taattu systemaattinen ja luotettava kirjallinen lopputulos 

verbaaliselle aineistolle. Ennen kaikkea olemme korostaneet omaa aktiivista itsekritiikkiämme 

ja työskentelymme arviointia luotettavuuden säilyttämisessä. Ymmärrämme aikaisemp ien 

teorioiden sekä tiedon kuitenkin ohjaavan ajatteluamme, kuten postmoderniin 

tieteenfilosofiaan kuuluu (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 95–96). 
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Hirsjärvi ja Hurme (2008) toivat esille, että haastatteluissa on haastavampaa suojata 

haastateltavan anonymiteetti verrattuna esimerkiksi lomakkeella tehtävään tutkimukseen 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008, 36). Tutkimuksessa on kiinnitetty tarkasti huomio ta haastateltavien 

yksityisyyden ja anonymiteetin suojelemiseen. Haastateltavien nimet on anonymisoitu ja 

haastatteluissa esiin tulleet ihmisten ja paikkojen nimet on muutettu litterointivaiheessa  

osallistujien sekä aihe- paikkayhteyksien anonymiteetin suojaamiseksi. Haastateltavat olivat 

mukana vapaaehtoisesti ja heillä oli vapaus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä 

tahansa tutkimuksen vaiheessa ja osallistumisen mahdollisuuksia on tarpeen vaatiessa muokattu 

jokaiselle sopivaksi. Hyvä esimerkki tästä on yhden haastateltavan osallistuminen etäyhteydellä 

yhteen osaan haastatteluista.  

Tutkielmassa käyttämämme tieteenfilosofinen ja teoreettinen lähdekirjallisuus on suurimmaksi 

osaksi tuoretta lukuun ottamatta esimerkiksi Dan Olweuksen (1993) alkuperäistä psykologis is ta 

kiusaamiskirjallisuutta, joka on oleellinen osa kiusaamisen teorioiden ja näkökulmien kehitystä. 

Tämän lähteen iäkäs positio on siis kuitenkin olennainen osa teoriamme juuria. 

Lähdekirjallisuus koostuu niin suomalaisista, ulkomaisista kuin kansainvälisistäkin teoksista 

(esim. Väisänen & Lanas, 2021; Canty, Stubbe, Steers & Collings, 2016; Horton 2016). 

Mukana on myös oppikirjoja, jotka ovat tukeneet tutkielmamme käytännöllistä prosessia 

etenemään toivottuun suuntaan. Teoriapohjamme ydin on kuitenkin rakennettu 

vertaisarvioidun tieteellisen kirjallisuuden pohjalta. 
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4 Kriittisen kiusaamiskäsityksen laajemmat näkökulmat opettajien 

kertomuksissa 

 

Tässä luvussa esittelemme analysoimamme haastatteluaineiston tulokset. Opettajat tunnist ivat 

keskusteluissaan useita kriittisessä kiusaamiskirjallisuudessa tunnistettuja näkökulmia 

kiusaamiseen. Näitä olivat kiusaamisen määritelmän puutteellisuus, sosiaaliset ja ryhmää 

koskevat rakenteet sekä yhteiskunnalliset rakenteet. Samalla, opettajat mukailivat 

yksilöpsykologisen kirjallisuuden näkökulmia käytännön esimerkeissään, mikä johti 

näkökulmien kietoutumiseen opettajien kertomuksissa oppilaita koskevissa 

vertaissuhdehaasteissa. Tuloksia esitellessä, esitämme lainauksia aineistosta tulosten tueksi, 

jotta lukijalle on mahdollista saada ymmärrys aiheesta sekä kontekstista.  

4.1 Kiusaamisen määritelmän puutteellisuus  

Opettajat toivat kertomuksissaan esille kiusaamisen termin ongelmallisuuden tai 

puutteellisuuden. He tiedostivat kiusaamisen määritelmän ulkopuolelle jääneen tilanteita, joita 

on vaikea tunnistaa kiusaamiseksi, sillä he kokivat, etteivät kaikki tilanteet mahdu KiVa koulun 

kiusaamisen määritelmään. Kertomuksissa ilmeni pohdintaa kiusaamisen määritelmästä ja sen 

ongelmallisuudesta ja riittämättömyydestä kattaa kaikkia tilanteita. Nykyiset keinot puuttua ja 

selvittää kiusaamistilanteita koettiin opettajien kertomuksissa riittämättömiksi, sillä olemassa 

olevat interventiokeinot eivät olleet tarpeeksi tehokkaita kaikkiin tilanteisiin tai jäivät osittain 

puutteellisiksi kokonaistilanteen ratkaisemiseksi.   

Opettajien kertomuksissa nousi esille, että miettiessään kiusaamisen määritelmää, heidän 

käsityksensä siitä kumpuaa KiVa koulu -ohjelman näkökulmasta. Kuten aiemmin on tuotu 

esille, KiVa koulu -ohjelma ja sen interventiokeinot pohjautuvan pitkälti kiusaamisen 

perinteiseen määritelmään (Salmivalli, 2016). Seuraavassa esimerkissä koettiin haastavana 

puuttua tilanteeseen, johon ollut löytynyt keinoja, koska tilanne ei ollut KiVa koulun 

näkökulmasta kiusaamista. Koska kyseinen tilanne ei mahtunut kiusaamisen määritelmään,  

opettajan kertomuksessa nousi esille vaikeus tunnistaa, onko tilanne kiusaamista. Oheisessa 

esimerkissä on kyse tilanteesta, jossa yksi oppilas kiusaa kaikkia.  

“Mietin, mikä se kiusaamisen määritelmä on, että se on kahden lapsen välinen juttu, joka on 

toistuvaa, säännöllistä ja ne lapset on tasavahvoja. Niin aika paljonhan meidän tilanteessa menee 
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tämän ulkopuolelle. Mä mietin vaikka omaa luokkaani. Niin mulla on esimerkiksi yks lapsi, joka 

ei kiusaa jotain tiettyä yhtä, vaan hän on universaali kiusantekijä. Niin tavallaan. Silloinhan se 

ei ollenkaan asetu koko tohon määritelmään, koska se ei ole se tietty kohde, johon koko ajan 

kohdistaa sitä kiusaamista. Mun mielestä semmoista on vaikeeta käsitellä, jos tästä näkökulmasta 

lähdetään, kun se ei edes täytä kiusaamisen kriteereitä, mitä se sitten on? Onko se vaan 

epäkunnioittavaa käyttäytymistä vai mitä? Ja tätä on monta kertaa miettinyt, kun KiVa-koulu 

asioita on mietitty niin kun se ei oikein istu siihen konseptiin edes. Kun se ei ole niinku KiVa-

koulun näkökulmasta kiusaamista.” -Lotta   

Opettajan kokemus määritelmän puutteellisuudesta ja siitä, että interventioita ei ole olemassa 

kaikille kiusaamistilanteille tuo esille opettajaien tunnistavan tarpeen laajentaa kiusaamisen 

näkökulmia, jotka tulisi ottaa huomioon myös suunnitellessa interventioita kiusaamiseen. 

Opettaja pohtii, onko merkitystä sillä, mikä on kiusaamisen tarkka määritelmä, vaan 

tärkeämpää olisi ehkä tunnistaa kiusaaminen itsessään. Opettaja tunnistaa tilanteita niin 

sanotuksi kiusaamistilanteeksi, jotka eivät ole määritelmältään kiusaamista.  

“KiVa-koulu määritelmäkin menee, että siinä on kaksi, jotka on niinku tasavahvoja ja sitten että 

se on toistuvaa ja sitten siellä aina sitten suljetaan pois, et tää nyt vaikka et joku tönäisee 

ruokajonossa niin ei ole kiusaamista koska se ei ole toistuvaa ja säännöllistä ja niin edespäin nii 

sitä on miettinyt, eihän sillä ole mitään merkitystä tässä tavallaan mikä  on sen kiusaamisen 

käsitteellinen muoto.”-Lotta   

Seuraavassa esimerkissä kiusaamistilannetta selvittämässä ollut opettaja koki KiVa koulu -

selvittelyn epäonnistuneen, sillä oppilaan vanhemmilla oli tilanteessa erilainen ohjeistus toimia. 

Opettaja tunnisti, etteivät vanhemmat olleet tyytyväisiä tilanteen selvittämisen lopputulokseen. 

Kertomuksessa on kyse kiusaamistilanteesta liikuntatunnilla. Kertomuksesta ei selviä, ottiko 

liikuntatunnilla ollut opettaja kantaa oppilaansa kokemukseen siitä, ettei tämä osaa pelata. Juuri 

tämän kyseinen oppilas kuitenkin lopulta kertoo syyksi sille, ettei osallistunut harjoituks i in. 

Tilanne jää selvittämättä, sillä perhe ei halua allekirjoittaa KiVa koulun kirjallista selvitys tä. 

Tässä tapauksessa KiVa koulun -mallit toimia ja puuttua kiusaamiseen eivät vastanneet lapsen 

tai hänen vanhempiensa tarpeisiin käsitellä tilannetta. Olisiko lapun toimittaminen 

allekirjoitettuna jollain tavalla helpottanut tilannetta tai jotain mitä tilanteessa lapsi tarvitsi?  

“Yks tämmönen kiusaaja oli tuota mulla mun luokalla ja siinä meni just sillai, että kiva koulun 

puitteissa niin tuota opettaja kirjas ylös, että mitä on tehty. Kysymys oli, että lentopalloharjotukset 

salissa. Poika ei tehny mitään, koska mielestään oli huonossa huonommassa joukkueessa, vaikka 

ei ollu ees peli vaan harjoteltii vaa jotaki korii heittoa tai jotaki tämmöstä pomputtelua tai jotai 

niin tota no kuitenkin nii kaveri meni sanomaan, että voisit sä edes yrittää. Niin, niin, sitte lapsi 
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kertoo kotona, että häntä on kiusattu, koska sille on sanottu tälleen, että voisit edes yrittää. No 

sitte tää opettaja kirjotti ylös, että okei, sano, että voisit edes yrittää. No sitte, kysyttii tältä pojalta, 

että, miksi et pelannu. No siksi, että en osaa. No mitä pitää tehdä, että  oppisi? Pitää harjotella. 

No harjotteletko ens kerralla? Harjottelen. Sitte paperi kotiin ja vanhemmat ettei oteta sitä 

allekirjotettavaksi. Emme allekirjota tätä, koska me ei hyväksytä tätä. Okei, no siin on pojalle 

hyvä viesti, että mitenkä jatkossa nyt toimitaan.” -Matias 

4.2 Sosiaaliset ja ryhmää koskevat rakenteet 

Opettajien kertomuksissa he tunnistivat laajempia, kriittisen kiusaamistutkimuksen 

näkökulmia, joista he myös tunnistivat sosiaalisten ja ryhmää koskevien rakenteiden 

vaikuttavan oppilaisiin. Kertomuksissa näistä rakenteista nousivat esille oppilaiden väliset 

valtasuhteet, ryhmään kuuluminen ja siitä ulossulkeminen sekä ryhmän sisällä vallitsevat 

normit.  

4.2.1 Oppilaiden väliset valtasuhteet 

Opettajien kertomukset nostava esille heidän tunnistaneen ryhmässä olevien valta-asemien 

vaikutuksen oppilaiden välisissä vertaissuhteissa. Lisäksi kertomuksissa tuli ilmi, että 

oppilaiden valtarakenteita tarkastellessa on vaikeaa tunnistaa kiusaamisen rajaa ja sitä, millo in 

tilanne liittyy kiusaamiseen vai liittyykö se siihen vain väljästi. Opettajat kuitenkin tunnistavat 

valtarakenteet osana kiusaamista. Opettajat tuovat esiin kertomuksissa kokemuksen, jonka 

mukaan valtarakenteeltaan tasaisessa luokassa kiusaamista nähdään ilmenevän vähemmän. 

Valtarakenteet voivat näyttäytyä oppilaiden väleissä esimerkiksi jonkun tietyn oppilaan tai 

ryhmän yrityksenä korottaa itseään toisten oppilaiden yläpuolelle. 

“En mäkään sitä muista. Mitä siellä jossakin KiVa-koulu oppaassa, mitä siellä sanotaan, mutta 

mä itse ajattelisin, että siihen liittyy semmoinen vallan epätasapaino, että siinä on että se jotenkin 

että se liittyy jotenkin siihen kiusaamiseen…” -Jussi 

“Ne koen että silloin kun se (valtarakenne) on jostakin syystä mahdollisimman tasainen 

luokkalaisten kesken, niin silloin mä oon huomannut, että silloin on tämmöisiä minkäänlaisia 

kiusaamiseen liittyviä ongelmia vähemmän. Tai sitten jos on jotakin… Tai yleensä ne liittyy, siis 

sillon kun tulee tilanteita jotka väljästi liittyy kiusaamiseen tai sitten on ihan kiusaamista, niin 

yleensä ne... siinä on aina mukana joku tämmöinen, että joku haluaa nostaa itsensä muiden 

yläpuolelle tai joku porukka haluaa nostaa itsensä muiden yläpuolelle.”-Jussi  
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Opettajan kokemuksen mukaan oppilaiden väliset valtasuhteet aiheuttavat kiusaamiseen 

viittaavaa käytöstä, jota on kuitenkin vaikea välillä tulkita kiusaamiseksi. Tilantees ta 

esimerkkinä tapaus, jossa ryhmässä oppilaiden väliset valtasuhteet toisiin näkyvät tilanteissa, 

joissa toisille määrätään missä he voivat olla tai mitä he voivat tehdä. Opettaja tunnistaa tämän 

täyttävän ainakin tietyllä tavalla kiusaamisen merkkejä. Opettaja kertoo tapauksen helpottaneen 

siihen puuttumisen myötä.  

”…siellä oli yhdessä vaiheessa semmoinen, että siinä oli kolme poikaa, joilla niillä oli yks 

semmonen johtajatyyppi siinä ja sitte kaks semmoista, jotka lähti nostamaan itseänsä sillä tavalla, 

että sieltä tuli tämmöisiä vähän vähätteleviä kommentteja tai sitten joskus sillä tavalla, että 

sanottiin, että mene sinä tuonne, että me ollaan nyt tässä, elikkä tavallaan sillä tavoin, määrätä 

toisen paikan luokassa tai kuvittelivat, että he voi. Ja se ei mennyt... mitenkään semmoseksi, 

ainakaan minun tietooni ei missään vaiheessa tullut, että siellä ois ollu mitään tämmöistä 

rankempaa kiusaamista, mutta että kyllä mä sen laskisin semmoiseen, että täyttää tiettyjä 

merkkejä kiusaamisesta.”-Jussi 

Myös tässä tapauksessa opettaja tunnisti oppilaiden hakevan valta-asemaa toisiin oppilais i in 

esimerkiksi ohittelemalla jonotustilanteissa ja ottamalla itselleen enemmän tilaa toisiin nähden.  

Opettaja toi esille, ettei tunnista tilannetta suoranaisesti kiusaamiseksi, mutta kokee tilanteen 

kuitenkin vaativan opettajalta puuttumista.  

”…semmoinen vallankäytön juttu mistä aikaisemminkin puhuttiin niin vaikka tänään ruokailussa 

kiinnitin huomiota, kun meidän koulun semmoisia isompia poikia, isokokoisia poikia, ihan 

mukavia, kivoja poikia, mutta tavallaan se, heillä on semmoinen vähän, semmoinen takki auki 

meininki. Ehkä tuolla, että he saattaa kiilata jonossa sinne eteen tai vaan mennä yhtäkkiä 

johonkin ja tavallaan ehkä se on sitten just sitä mitä sanoit että jollakin tavalla yritetään sitä 

omaa asemaa näyttää että mä voin tehdä näin.”-Maisa 

Oppilaiden välinen valtasuhde näkyi myös miellyttämisen haluna vertaissuhteessa, jotta 

säästyisi itse kiusaamiselta. Oppilaiden välinen suhde nähtiin kontekstisidonnaisena ja 

muuttuvana, sillä oppilas käyttäytyi muita kohtaan eri tavalla koulussa ja vapaa-ajalla. 

Erityisesti kouluympäristössä oppilaan valta-asema tuli esiin, muiden oppilaiden 

pelkoreaktiona sekä pyrkimyksenä miellyttää pelkoa aiheuttavaa oppilasta, jotta ei itse joutuis i 

kiusaamisen kohteeksi. Tässä esimerkissä voidaan havaita opettajan tunnistavan kiusaamisen 

taustalla useita erilaisia tekijöitä sekä näkevän kiusaamisen taustojen moninaisuuden ja 

monisyisyyden. Opettaja ei näe kiusaamisen olevan pelkästään yksilön ongelma. Opettaja myös 

tunnistaa valtasuhteita, jotka vaikuttavat kiusaamiseen. Kuitenkin samalla tunnistaessaan 

laajempia näkökulmia kiusaamiseen, opettajan kertomuksissa kietoutuvat kiusaamisen taustalla 
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olevat syyt kiusaajan perheeseen, sekä oppilaan omiin piirteisiin, tässä tapauksessa 

neuropsykologisiin ominaisuuksiin.  

“Käyttäytyminen on niin semmoista ennakoimatonta, että hän voi lyödä koska tahansa tai tai 

tehdä mitä vaan, että se on se pelon ilmapiiri, mikä siellä on. Mutta se on jännä et siinä 

monenlaisia just sellasia valtasuhteita, että se on vähän semmoinen.  Sitten he toisaalta yrittää 

miellyttää turvatakseen sitä omaa selustaa ja sitten se on siinä hyvin mielenkiintoinen aspekti, 

mistä viime vuonna jo puhuttiin, että vapaa ajalla tämä lapsi käyttäytyy ihan eri tavalla ja kaverit 

sanoi, että sitten ku koulun jälkeen he tapaa niin heillä on ihan mukavaa, mutta koulussa tämä 

lapsi on ihan hirveä, että hänelläkin on monta puolta ja sitten voi olla että he tosiaan vapaalla 

saattavat jopa olla yhdessä mut koulussa kuitenkin taas pelkäävät, että se on niin  moninainen ja 

monisyinen ja siis, siihen liittyy tosi paljon kaikenlaista, perheeseen liittyvää ja neuropsykologisia 

asioihin liittyvää ja vaikka mihin.” -Lotta  

Opettajat tunnistavat, miten valtasuhteet näyttäytyivät haastavina kaverisuhteissa esimerkik s i 

tilanteissa, joissa puolustetaan omaa ystävää, vaikka ei ole tietoa siitä, mitä tilanteessa on 

tapahtunut tai vaikka tiedossa olisi, että ystävä toimi väärin. Tällöin valta on kallistunut sille 

puolelle, jossa kavereita puolustetaan, oli tilanne mikä tahansa, mikä muodostaa vallan 

epätasapainon konfliktitilanteen osapuolten välille. Aggressiivisuus, uhkailu ja vastapuolen 

ulossulkeminen oikeutetaan oppilaiden keskuudessa lojaaliuden nimissä toisia kohtaan. 

Opettajien kokevat konfliktiin puuttumisen haastavana, sillä kokonaisuuden lopullinen 

hahmottaminen on vaikeaa. Tämä siksi, koska konfliktista on vain hajanaisia ja epäselviä 

todisteita, kuka alun perin oli osallisena ja mitä siinä tarkkaan ottaen tapahtui. Oppilaiden 

kertomusten vaihtelevuuden ja eriävyyden vuoksi, tilanteen kokonaiskuva jää hämäräksi ja 

epäselväksi. Opettajat kokevat, että erityisesti liittoutuminen vähemmistön edustajaa vastaan 

herättää voimakkaammin tarvetta tarkastella tilannetta syvällisemmin ja selvittää mahdollis ta 

kiusaamista.   

“Liittoutumisesta niin just semmoiset tilanteet, joissa tavallaan väärällä tavalla puolustetaan 

kaveria väärin perustein. Että, vaikka et olisi ollut läsnäkään ollenkaan siinä tilanteessa etkä 

tietäisi mitä on tapahtunut, ku et oo kuullu etkä nähny niin silti tavallaan ollaan puolustamassa, 

että… sitä omaa bestistä tai sitä kaveria, niin ne on myös aika haastavia purkaa ne tilanteet, kun 

tavallaan me totta kai halutaankin kasvattaa lapsia lojaaliuteen ja tämmöiseen, mut sitte vaan 

että mitä se on se vääränlainen perusteeton puolustaminen.”-Maisa  

“Jossakin välitunnilla se lähtee niin se semmoinen, että kuinka voimakkaasti tullaan jonkun 

toisen taakse ja silleen semmoisella ... Ja varsinkin sitten niissä tilanteissa, kun tämä, joka on 

siellä vastapuolella on joku vähemmistön edustaja esimerkiksi, niin niissä itellä tavallaan on 
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semmoiset jotenkin tahtoo karvat nousta pystyyn siinä ja sitä lähtee katsomaan että onko tässä 

nyt jotakin kiusaamista.”-Jussi  

Luokan yhteishenkeen sekä sosiaalisten ryhmien muotoutumiseen opettaja tunnisti vanhempien 

välisten suhteiden sekä valtasuhteiden vaikutuksen. Ne vaikuttivat vanhempien 

keskinäisissäkin väleissä. Opettaja näkee luokan yhteishengen erityisen huonona ja oppilaiden 

vanhempienkin olevan siinä mukana niin, että erimielisyydet jatkuvat koulun ulkopuolellak in. 

Luokassa on muodostunut kolmen hengen ryhmiä, joista osa ei kykene olemaan toistensa 

kanssa minkäänlaisissa tekemisissä. Opettajan keinottomuus tilanteessa on selkeää. Opettaja on 

mielestään tehnyt kaikkensa saadakseen luokan dynamiikan rikottua ja korjattua, mutta kokee 

muutosprosessin hitaana ryhmien välisissä valtasuhteissa. 

”…tässä luokassa oli semmonen mä uskon et se oli siellä taustallaki niitte vanhempienki kesken, 

että se muodostu semmosesta melko tasan kolmen hengen ryhmistä ja jotku ryhmät ei voinu olla 

minkäälaisissa tekemisissä toistensa kansa näinä kaikkina vuosina, vaikka me tehtii kaikkee 

mahollista sen kehittämiseksi ja sen, sen semmosen ihmeellisen rakenteen rikkomiseksi niin 

sanotaanko semmoset jotka löysi itsensä sitte viidennen kuudennen luokan aikana niin ne pääsi 

irtaautuu siitä kummallisesta verkosta. Ja mulla oli vähä semmonen haisu , että semmosta 

samanlaista hierarkiaa, sellasta minihierarkiaa oli myöskin siellä niitten vanhempien elämässä 

keskenään…” -Juhani 

Seuraavassa katkelmassa opettaja on kokenut vaikeaksi puuttua oppilaiden väliseen konflikt i in, 

jossa osa ryhmästä kokee ystävyyssuhteen alistavaksi ja raskaaksi. Porukan yksi jäsen on 

opettajan mukaan ottanut määräilevän ja komentelevan valta-aseman ryhmän toisiin osapuoliin 

nähden. Valta-asema ryhmän välillä on mennyt niin pitkälle, että kaikki ryhmän jäsenet kärsivät 

tilanteesta ja tarvitsivat tilanteen käsittelyyn apua kuraattorilta ja psykologilta. Erityises t i 

opettaja koki ryhmän alistettujen jäsenten position vaikeaksi. Opettaja kokee haastavaksi 

puuttua tilanteeseen myös lasten vanhempien tiiviin keskinäisen ystävyyssuhteen vuoksi, jonka 

puitteissa oppilaat viettävät paljon aikaa yhdessä myös koulun ulkopuolella. 

“...päiväkodista ollu tiivis neljän tytön porukka ja siellä yks on kasvanu semmoseksi porukan 

pomoksi, joka sanoo terävästi ja tuota komentaa muita ja uskaltaa ilmasta itteään, mielipiteitään, 

niin sit mulle kävi niin, että ne oli kolmosluokalla mulla, niin siinä vaiheessa oltiin siinä pisteessä, 

että nämä kaikki tarvitti jonkunlaista kuraattorin tai psykologin apua siinä, et sillä yhellä meni 

niinku nii överiksi se homma et se otti niin ison roolin siinä ja ne kolme vaan alistu siihen, eli ne 

kolme rupes erityisesti kärsimään siitä ja sit ku ne oli vielä niinku vapaa-ajalla ne perheet sillai 

ystäviä et ne kävi vaeltelemassa ja muualla et se oli tosi kinkkinen niinku itelle sitte...” -Tiina 
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4.2.2 Ryhmään kuulumisen tarve ja ryhmästä ulossulkeminen 

Opettajat tunnistivat kertomuksissaan vertaissuhdehaasteina oppilaiden välillä ryhmään 

kuulumisen tarpeen sekä ryhmässä vallitsevan ulossulkemisen pelon. Hiljainen ja vetäytyvä 

lapsi koettiin myös haastavana. Tässä esimerkissä opettaja esittää näkemyksen, että ihmise llä 

on luontainen halu kuulua yhteisöön ja ryhmään ja on outoa, jos ei haluakaan olla osallisena 

ryhmää. Toisaalta tässä nostetaan ongelmalliseksi myös kysymys siitä, haluaako oppilas 

oikeasti itse olla yksin vai ei. Opettajan on vaikea tunnistaa, onko kyse ryhmän ulkopuole lle 

suljetusta oppilaasta vai onko ryhmän ulkopuolella oleminen haluttua. Kulmalainen (2014) tuo 

esille, että koulussa ja myös opetussuunnitelmassa oppilaalta vaaditaan osallistumista sekä 

aktiivisuutta ja ryhmässä toimimisen taitoja. Koulussa nämä toimintamallit suosivat siten 

sosiaalisia ja ulospäin suuntautuneita yksilöitä samalla kuin epäsuorasti sulkevat ulos 

hiljaisempia oppilaita ja täten lisää heidän riskiänsä joutua kiusaamisen kohteeksi.  

(Kulmalainen, 2014.)  

“Syrjäänvetäytyvät hiljaiset lapset — Kyllä mä sen itse koen itelläni haasteeksi semmoisen 

lapsen, josta mä en tiedä, että haluaako se olla siellä yksin välitunnilla, vai onko se? Vai mistä 

se johtuu, koska mä nyt just aattelen kyllä ehkä silleen, että ihmisille on luontaista ja semmoinen 

luontainen halu kuulua yhteisöön ja ryhmään. Ja sitten, jos siellä on semmoinen lapsi, joka vaan 

koko ajan vaan on yksin.” -Emilia 

Vetäytyneisyyden ja ujouden lisäksi opettaja pohtii koulussa vallitsevaa velvoitetta kaikkien 

kaverina olemisesta, mikä saa aikaan ilmiön, jossa porukkaan otetaan mukaan jäseniä ikään 

kuin vain velvollisuuden vuoksi. Opettaja tunnistaa tässä hienovaraisen ulossulkemisen 

mekanismin, jossa ilmeet, eleet ja kehonkieli kertovat toista, mitä sanallisesti ilmaistaan. 

Jäsenelle, joka ei kuulu porukkaan, tehdään selväksi, että hänen kanssaan ollaan kavereita vain 

koska järjestelmä velvoittaa. Ryhmän sisäpiirin jäsenet eivät henkilökohtaisesti ole 

kiinnostuneita tästä velvollisuudentunnosta mukaan otetusta jäsenestä, mutta kenties 

välttääkseen konflikteja ja ongelmia auktoriteettien kanssa, ryhmä suostuu ottamaan hänet 

mukaan. Tämän tapauksen voi rinnastaa Hortonin (2019) näkemykseen ”homo sacerista”, jonka 

mukaan ulossuljetun henkilön on pakko kuulua ryhmään, olla osana sitä ja toimia siinä, jossa 

häntä kohdellaan alempiarvoisena ja kelvottomana esimerkiksi kertomaan omia mielipiteitään 

tai vaikuttamaan ryhmä asioihin. Hänestä huolehditaan vain perustarpeiden tasolla. (Horton, 

2019.) 
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”… tytöt on niinku sanonu sillai jolleki et nonii tuu nyt niinku meijän kans että kaikkien kans 

täytyy, ei tarvi olla kaveri, mutta niinku hyväksyy. Mä jotenki niinku, ne osaa tehä sen sillä tavalla 

että voit tulla meijän kans mut sit ne kuitenki osottaa et se tarkottaa että et sä silti meihin kuulu, 

että me tässä ollaan otetaan sut mukaan, mutta sä et oo niinku osa meitä…” -Emilia 

Opettaja pohtii lisäksi saman kertomuksen yhteydessä, miten koulujärjestelmän sosiaalinen 

velvoite kuormittaa kaikkia tällä toimintamallilla. Osin niitä, jotka kuuluvat ryhmään sekä niitä, 

jotka eivät kuulu. Yksinäisiä ja hiljaisia oppilaita ohjataan olemaan sosiaalisia ja olemaan 

mukana ryhmässä, vaikka eivät välttämättä sitä edes haluaisi (Kulmalainen, 2014), varsinkaan 

sellaisessa ryhmässä, jossa on jäseniä, jotka kohtelevat tätä hiljaista tai yksinäistä kuin homo 

saceria (Horton 2019). Opettaja tunnistaa oppilaan hankalan aseman ryhmän ulkopuole lla, 

mutta tuo esille, ettei keinoja tilanteen ratkaisemiseksi ole enempää.  

”…eikä halua olla niinku semmonen armopulla siinä porukassa. Ja sitte taas ku muuhun ei pysty. 

Ei me niinku pysty sanomaan, että olkaa sen kans niinku ihan oikeesti. Ja on niinku ihan kamala 

olla koulu aikansa vaikka yks vuosiki semmosena armopullana joka aina otetaan niitten mukaan 

nii jotenki ku pystys tekemään sen jollaki toisella tavalla, mutta ei sitä varmaan pysty tai ois 

niinku ihana että jokaisella olis yks semmonen kaveri koulussa, joka ois oikeasti sen kanssa…” -

Emilia 

Opettajalla on selkeä tahtotila tehdä muutoksia tämänkaltaisiin ryhmädynamiikkoihin, mutta 

vähintään yhtä selkeä on opettajan keinottomuuden tunne. Opettaja kokee, ettei pysty 

vaikuttamaan, koska kaikille ei vain välttämättä löydy sellaista kaveria, joka oikeasti tykkäisi 

viettää aikaa yhdessä. Tällaista leimaa kantaa myös ryhmän ulkopuolelle suljettu poika, jonka 

opettajat näkevät joutuneen asemaansa siksi, etteivät muut ryhmän jäsenet hyväksy hänen 

erilaisuuttaan. Pojan harrastukset ja mielenkiinnon kohteet nähdään erilaisina sekä 

mahdollisena syynä ryhmästä ulosjättämiselle. Osa opettajista pohtii kateutta motiivina 

syrjinnälle. Pojan isäsuhteen ja heidän yhteisten harrastustensa nähdään olevan mahdollinen 

kateuden aiheuttaja ja muiden ryhmän jäsenten reagoivan kateuden tunteeseensa torjumalla 

hänet.  

” …semmoinen erilainen lapsi, että metsästi ja kalasti. Ja tavallaan se ei sopinut siihen 

porukkaan ja siellä just tuli semmoinen kulttuuri, et tuota voi kohdella niinku, miten halutaan. 

Tuota ei oo niinku olemassakaan tai tuo nyt on tuossa vaan että antaa sen olla. Mutta, kuulin 

myös sitä, että se oli niinku jotenkin outoa, kun se kävi isänsä kanssa kalalla tai metsillä ja suoritti 

metsästyskortin. Että tavallaan, se ei ollut hyväksyttyä…” - Tiina 
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4.2.3 Ryhmässä vallitsevat normit 

Opettajat tunnistivat kertomuksissaan ryhmänormien vaikuttavan oppilaiden väliseen 

vuorovaikutukseen. Oppilasryhmässä käyttäytymistä ohjaavat normit voivat opettajien mukaan 

vaikuttaa ryhmän ilmapiiriin niin negatiivisesti, kuin positiivisestikin. Opettajan kertomuksessa 

nousi esille joka tapauksessa, että oppilaiden välistä toimintakulttuuria tai ryhmässä vallitsevia 

normeja on vaikea tunnistaa sekä tiedostaa ja ne voivat myös jäädä huomaamatta. Jotkin 

toimintatavat oppilaiden kesken voivat olla täten hiljaisia ja näkymättömissä opettajilta.  

”Siis tämmöset, mistä ite voi hyvinkin olla niin, ettei niinku  tiedosta itse niitä opettajana 

tämmöisiä, mitä tämmöisiä mikrokulttuurisia normeja löytyy sieltä omasta luokasta vaikka. Ja 

että aiheuttaako, että mitkä niistä aiheuttaa sitten just näitä haasteita tai mitkä niistä edistää ja 

mitkä taas sitten jotenkin heikentää sitä ryhmässä toimimista.” -Jussi 

”Joo, en mäkään sitä oo tunnistanu ainakaan ite omassa luokassani (viittaamattomuutta), mutta 

että sekin tietenkin, että tunnistaako sitä, jos sitä on.”-Jussi 

Opettaja tunnistaa sosiaalisen paineen käyttäytyä samoin kuin muut, kuuluakseen joukkoon. 

Ryhmässä voi olla normeja, jotka velvoittavat oppilasta käyttäytymään tietyllä tavalla ja näin 

estävät oppilasta olemaan oma itsensä. Opettaja tunnistaa, että tällaiset ryhmänormit voivat olla 

oppilaalle ahdistavia, jos ryhmässä vallitsevat normit vaativat oppilasta muuttamaan 

käyttäytymistään ja persoonaansa sopiakseen joukkoon. 

”…kuulostaa kyllä jotenkin tosi ahdistavalta niinku oppilaan näkökulmasta, että sehän tarkoittaa 

silloin sitä, että sä et voi olla oma ittes, vaan se jotenkin se sosiaalinen paine, että se 

toimintakulttuuri luokassa vaatii sitä, että sun täytyy vähän himmailla. Olla jotenkin toisenlainen, 

kun oikeasti olisit. Se on aika raskas koulupolku kulkea.”- Maisa 

Opettajat tunnistavat luokassa vallitsevien ryhmänormien vaikuttavan opetukseen ja tunneille 

osallistumiseen. Tällaisia ryhmän päätöksiä voivat olla esimerkiksi viittaamattomuus ja 

laulamatta tai osallistumatta jättäminen oppitunneilla. Ryhmässä vallitsee yhteinen hilja inen 

päätös, jonka mukaan kukaan ei osallistu tämänkaltaiseen toimintaan. Opettajan kertomuksessa 

nousi esille viittaukseen liittyvä luokan mikrokulttuurinen ilmiö, jossa oppilaiden 

kirjoittamattomat säännöt sanoivat viittaamisen olevan kiellettyä toimintaa, koska se on noloa. 

Seuraavassa tapauksessa viittaamiseen on luokassa langennut häpeällinen leima yhden oppilaan 

toimesta, joka käyttäytyy halveksuvasti viittaavia oppilaita kohtaan, minkä vuoksi myös muut 

noudattavat viittaamattomuuden sääntöä. Sen seurauksena luokkaan on muodostunut kulttuur i, 

jossa viittaaminen ei ole hyväksyttävää.  
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”On semmoinen ihan selvästi semmoinen toimintakulttuuri luokassa, että ei osallistuta.”-Maisa 

Se missä se näkyy niin on se, että ei lauleta. Mä oon nähny monta sellasta luokkaa, että on 

yksimielinen hiljainen päätös, että me emme muuten sitten laula. Se on alakoulussa tosi yleistä.”-

Lotta 

”No tuota viittausjuttua, josta oli varmasti minun edellisen oppilasryhmän kanssa. Siinä oli tämä 

yksi oppilas, sitten kun se vaihto koulua, nii sitten kaikki alkoi viittamaan. Joo. Ei se, se oli ihan 

fiksu oppilas ja tuota... Ei se koskaan viitannut, mutta se osasi kyllä kokeissa ja...Mutta se riitti, 

kun se oli paikalla, se niinku katto vaan silleen halveksivasti muita, jotka yritti viitata ja äkkiä 

lopetti viittaamisen muutkin oppilaat.” -Juhani 

Ryhmässä olevat käytännöt viittaamisen suhteen voivat toimia myös toisinpäin. Opettaja nostaa 

esille esimerkin, että luokan muut oppilaat eivät viitanneet, koska yksi oppilas viittasi aina. Kun 

ryhmän kokoonpano muuttui, ja viittaava oppilas ei ollut tilassa, muut oppilaat ottivat enemmän 

roolia viittaajina ja ikään kuin täyttivät vakioviittaajalta vapautuneen paikan.  Opettaja 

tunnistaa oppilasryhmän suhteissa tiettyjä rooleja, joiden mukaan jäsenet toimivat. Kun roolit 

menivät sekaisin matematiikan tunnilla ja etevämmät, rohkeasti viittaavat jäsenet laitettiin eri 

tilaan, alkoivat muut oppilaat uskaltautua vuorostaan viittaamaan. Opettaja ei ota kantaa 

etevämpien oppilaiden mahdolliseen valta-asemaan ja siihen, onko luokassa mahdollises t i 

tasoerojen vuoksi vaikea viitata, jos kuuluu niin sanotusti heikompien joukkoon. 

”…ne jotka jäi sinne luokkaan, niin ne roolit meni ihan sekaisin. Eli sieltä löytyi uusia viittaajia, 

että se sanoi niinku että “et ikinä arvaa”... Minä muistan sen, kun se kysyi multa, että “arvaa 

kuka”. Siellä oli yks Niko (nimi muutettu), niin se sanoi, että arvaa kuka on meidän luokan uusi 

Niko. Sitten minä mietin, että kuka se voisi olla. En arvannut oikein, mutta sieltä oli noussut sitten 

semmoinen uusi, joka on aina käsi pystyssä…” -Emma 

Opettajien kertomuksissa vertaissuhteissa vallitsevat ryhmänormit voitiin nähdä vaikuttavan 

negatiivisesti ryhmän henkeen, esimerkiksi viittaamattomuutena, mutta ryhmänormien nähtiin 

voivan toimia myös positiivisesti ryhmässä. Opettajan mukaan vertaisilta tuleva palaute voi 

vaikuttaa positiivisesti myös esimerkiksi kiroilun vähenemiseen, jos sen nähdään olevan noloa 

tai epäsuotavaa ryhmässä. 

“Noista ryhmänormeista ja noista mikrokulttuurisista vaikutuksista, kun tuossa sanoin, että jos 

se olisi niinku tarpeeksi noloa, niin tavallaan ne tärkeät kaverit siitä mainitsisi, että lopeta. 

Tavallaan se voi niinku toimia myös semmoiseen positiiviseenkin suuntaan se. Että ei, ei noin, 

että lopeta se viittaaminen, että se on noloa. Mutta se voi olla, että lopeta se kiroilu vaikka, se on 

noloa” -Tiina 
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Opettaja nosti esille tilanteen, jossa kaksi poikaa oli lopettanut kiroilemisen. Tässä tapauksessa 

opettaja ajatteli, että vertaisen palaute vaikutti siihen, etteivät pojat enää jatkaneet kiroilua 

kyseisessä tilassa kyseenalaistetun pojan sanoessa hänen olleen kasvatettu niin, ettei hän kiroile. 

Opettaja arveli tilanteesta olevan tulkittavissa, että tässä talossa ajatellaan olevan huonosti 

kasvatettuja, jos kiroillaan eikä totella. Opettaja koki vertaisilta saatavan palautteen myös 

hyödyllisenä joissain tilanteissa ja ajatteli, että myös kouluun voisi järjestää näytelmien avulla 

samankaltaisia tilanteita, joissa palaute tulisi vertaisilta opettajan sijasta. Opettaja näki aikuisen 

suoraa viestintää toimivampana ja tehokkaampana keinona lasten välisen kommunikoinnin, 

jonka rivien välistä voi lukea kirjoittamattoman viestin, jossa kerrotaan hienovaraisesti jonkin 

tietyn käytöksen olevan hyvää ja toisen huonoa ja toivoisi kouluunkin tämänkaltaista opetusta 

enemmän.  

”…pojat sano, et sinä oot tommoinen niinku, kun teidän äiti käskee tyhjentää tiskikoneen, nii sinä 

heti alat tyhjentää ja sitten sinä et edes niinku kiroile. Sinä et silleen niinku, että ootko sinä 

koskaan kuullut Petrin (nimi muutettu) sanovan kirosanoja. Toinen sanoo, että no en ole, ei se 

ikinä niinku kiroile. Ja me kuunneltiin siellä kodinhoitohuoneessa sitten, että onpa hauska 

keskustelu. Sitten ne kysyi siltä Petriltä, että no miksi sinä et edes kiroile? Niin sitten se Petri 

sanoi, ettei hän tiedä, että se varmaan johtuu siitä, että minut on kasvatettu niin…seuraava 

kysymys oli sitten jotain, että saako ottaa lisää keksejä. Ja jotenkin siinä niinku semmoinen 

vertais... Tai semmoinen, että miten se osasi sanoa niin se oli jotenkin ihan älyttömän taitava...  

se jatkui ainakin sillä tavalla, että ne kaksi kaveria niin hän ei kuullut niitten enää ainakaan siellä 

heidän talossa kiroilevan. Niitten kielenkäyttö muuttui…”-Emma 

4.3 Yhteiskunnalliset rakenteet  

Opettajat tunnistivat kiusaamiseen liittyvän myös laajempia ja monimutkaisia yhteiskunnall is ia 

rakenteita. Opettajien kertomuksissa nousivat esille normalisoidut puhetavat, etniseen taustaan, 

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät normit sekä yhteiskunnalliset haasteet. 

4.3.1 Normalisoidut puhetavat 

Opettajien kertomuksissa nousi esille monella tapaa opettajiin kohdistuvaa odotusta, että 

opettaja kykenee asettumaan erilaisten puhetapojen ulkopuolelle samalla kun itsekin elää siinä 

yhteiskunnassa, jossa nämä normalisoidut puhetavat elävät. Opettaja tunnistaa, että omalla 

tietoisuudella ja puhetapojen valinnalla voi vähentää syrjivän kohtelun riskin kohdistumis ta 

oppilaaseen. Opettaja sanoi pyrkivänsä tietoisesti miettimään puhetyyliään ja varovansa 
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sellaisten sanojen tai termien käyttöä, jotka oppilas voisi mahdollisesti kokea loukkaavana. 

Opettaja kuitenkin kokee, että välillä puheessa voi käyttää tahattomasti yleistäviä nimityks iä 

esimerkiksi oppilaan sukupuolesta.   

“Mutta että ehkä kyllä siinä voi pyrkiä parempaan siinä, että sillä tavalla yrittää olla 

tiedostavampia näiden asioiden suhteen ja erilaisten kulttuurien, taustojen suhteen ja että voi 

niitä pyrkiä siinä mielessä vähentää. Mutta silti niitä vaan tulee.”-Jussi  

Perinteinen tai jopa vanhanaikainen puhetapa osana arkea, on alkanut yhä enemmän 

synnyttämään tarvetta tarkastella sitä kriittisesti, koska tunnistetaan sen toisinaan loukkaavan 

ihmisiä. Suomalaiset sanonnat, sananlaskut ja tuotemerkkien nimien uudistaminen ovat saaneet 

opettajan ajattelemaan ja pohtimaan omassa kielessä esiintyvää loukkaavan sisällön 

mahdollisuutta ja muotoa.  

“Musta tuntuu, että niihin törmää yllättävänkin usein, että vähän joka käänteessä. Että ihan 

niinku meillä on jotain sanontoja tai sananlaskuja missä on jotain, jonka... En tiedä kokeeko 

lapset mitenkään ongelmalliseksi, mutta nyt kun siitä on puhuttu niin paljon, että kuinka pitäisi 

olla niinku sensitiivinen ja tarkkaavainen, niin sitä aina pysähtyy itse miettimään, että joo että 

olikohan tuossakin, että voisiko tuo nyt olla semmoinen, josta joku loukkaantuu.”-Maisa  

Opettajat tiedostavat käyttävänsä mahdollisesti puheessaan normatiivisia yleistyksiä, jotka 

koetaan joissain tapauksissa loukkaavana. Opettajat pohtivat matkustamista ajassa 

menneisyyteen tai tulevaisuuteen toivoen pääsevänsä tutkimaan nuoruudessaan esiintyne itä 

puhetapoja sekä vertailemaan muutosta tämän päivän keskustelukulttuuriin. He haluais ivat 

nähdä ulkopuolisen silmin, minkälaisessa tilassa tämän hetken kulttuuri on ja mihin se on 

menossa, jotta ymmärrys voisi kasvaa ja parempaa kasvatusta voisi toteuttaa laadukkaammin. 

Armollisuuden ja maltin merkitystä korostetaan oppimisen prosessin tärkeänä osana. Opettajat 

pitävät tärkeänä lisäksi avointa keskustelua, korostavat loukkaamisen olevan tahatonta ja 

haluavat tuoda esille tekevänsä parhaansa kasvatustyössään. 

” Sekin on mielenkiintoista, että kun tässäkin mitä nyt on esillä näitä asioita ja meistä nää tuntuu 

silleen jotenkin varmaan aika selkeiltä ja me ajatellaan, että mitkä asiat on oikein tehdä ja mitkä 

väärin. Ja missä meidän pitää niinku olla tarkkana. Niin kun menis tästä jonkun 50 vuotta 

eteenpäin tai jotakin, niin ois niinku mielenkiintoista tietää, että mitä me nyt tehdään sillain tosi 

tosissamme ja ja mielestämme oikein. Semmoisia asioita, mille sitten niinku jotkut meidän lapset 

tai lapsenlapset nauraa, että ei ole todellista, että ne toimi tällain ja se oli niitten mielestä aivan 

OK. Niin olisi tosi kiva tietää, koska en mä tiedä ajateltiinko me joskus silloin, kun me käytettiin 

joitakin tiettyjä sanoja tai puhuttiin tietyllä tavalla, niin oliko meillä semmoinen, että tämä on 
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väärin ja mä teen tämän silti? Että onko nyt semmoisia asioita mitä niinku? Se olisi kiinnostava 

semmoinen ajatusleikki, että pääsisi katsomaan kärpäsenä katolle.” -Emma 

” …jos joku tekisi vertailua siitä jostakin 40-luvulta 100 vuotta taaksepäin, niin varmaan 

nähtäisiin aika valtava kehitys kuitenkin siinä, että oishan se kiva käydä aikakoneella kattomassa, 

että millä arvoilla koulua pidetään vaikka viidenkymmenen vuoden päästä. Voi olla, että me 

ollaan ihan muumioita, mutta me ollaan, me toimitaan niinku parhaan ymmärryksemme 

perusteella kuitenkin.” -Kalle 

4.3.2 Etniseen taustaan liittyvät normit 

Opettajat kokivat, että ala-asteella rasismia ei ilmene ollenkaan tai sitä ilmenee vain hyvin 

vähän. Opettajien kertomuksissa oppilaan rasistiset piirteet nähtiin poikkeuksellisena ja 

normaalista poikkeavina piirteinä, eikä rasismia tunnistettu olevan oppilaiden välisessä 

vuorovaikutuksessa koulussa laajemmissa mittasuhteissa. Oppilaat nähtiin suvaitsevaisina ja 

avoimina erilaisuudelle. 

“No tää yks lapsi nyt on ihan poikkeus ja hänellä on tämmöisiä rasistisiakin piirteitä, mutta 

muuten kyllä minusta nää viime luokat mitä tässäkin koulussa on ollut niin ei ne kyllä siis minusta 

ei tule millään tavalla esille se, että mikä on lapsen tausta”-Lotta  

“Harvemmin rasismiin tarvii kyllä enää - muista, että minulla olisi juuri pitänyt puuttua.”-Juhani 

“Oon minä kysynyt entisiltä oppilailta, että mitenkäs yläasteella niin yläasteella sitä sitten jo on. 

Mutta täällä ala-asteella vähemmän, hyvin vähän.”-Juhani   

Enemmän ennakkoluuloja koettiin kuitenkin tulevan vanhemmilta, kuin oppilailta. Opettajat 

ajattelevat, että lapset eivät välitä erilaisuudesta, vaan että se ilmenee enemmänkin aikuisten 

keskusteluissa, johon se puolestaan voi tulla esimerkiksi mediasta. Opettajat toivat esille 

positiivisena, että lapset eivät itse tee numeroa eri värisistä ihoista tai erilaisuudesta ylipäätään. 

Opettajan mielestä on ymmärrettävää, että ennakkoluuloja kuitenkin syntyy, jos vanhemmilla 

ei ole mitään kontakteja muihin kulttuureihin.  

”…semmosia niinku aikuismaisia ongelmia nämä, että me joudutaan pohtimaan, koska me 

luetaan lehtiä ja me seurataan keskustelua ja muuta, että toisaalta kun ajattelee, että kun meillä 

on erivärisiä ja erinäköisiä ihmisiä noissa luokissa, niin lasten kesken niin hehän on tasa-

arvoisia, että en tiedä mitä, miten se muissa luokissa, mutta että mulla on tullut semmoinen kuva 

vaan omien luokkien kohdalta, että kun on tottunut siihen, että tuo on ihan yhtä kiva kaveri, mutta 

sillä on tummempi iho kuin minulla, niin se ei ole niille numero. Ja niille vanhemmille, joilla ei 
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ole tietenkään mitään lähikontaktia johonkin muualta muuttaneeseen, niin sekin on toisaalta aika 

ymmärrettävää, että niitä ennakkoluuloja syntyy…” -Kalle 

”Ei tuotakaan paljon kuullut, mutta tuon sorttista enemmän, et se tulee niinku muiden 

vanhemmilta. Mutta ei nuo lapset, en minä ole törmännyt yhtään kertaa.”-Emma 

Koska opettajien kertomuksissa rasismia ei tunnistettu olevan oppilaiden keskuudessa, tai se 

nähtiin poikkeuksellisena käytöksenä, myös sen tunnistaminen oli opettajilla hankalaa ja 

ristiriitaista. Vaikka opettajien kertomuksissa nousi esille ajatus, että rasismia ei vallitse lasten 

keskuudessa, samalla kuitenkin opettajat tunnistivat, että oppilasta voidaan kiusata 

kulttuurierojen takia. Opettajat kokivat, että lasten kiusaaminen maahanmuuttajaoppilas ta 

kohtaan ei johdu maahanmuuttajuudesta, vaan hänen erilaisesta käytöksestään, kuten 

erikoisesta puhetavasta, heikommasta kielen ymmärryskyvystä tai liian tunkeilevas ta 

vuorovaikutustyylistä. Esimerkiksi kielenkehityksen haasteet nähtiin samankaltais ina 

haasteina.  Opettajat eivät ole tunnistaneet selkeää rasismia, mutta kuitenkin tunnist ivat 

yhteiskunnallisen normatiivisuuden suomalaisesta kulttuurista, ja tunnistavat siten 

kulttuurierojen aiheuttavan kiusaamista. Tätä tulkintaa tukee Juvan (2019) tutkimus, jossa 

suomalaisuus nähtiin koulussa normaalina, eikä sitä nähty erillisenä etnisenä identiteettinä. Jos 

oppilaalla ei ollut oikeanlaisia sosiaalisia taitoja, jotka sopivat suomalaiseen kulttuuriin, hänen 

odotettiin mukauttamaan käyttäytymistään sopimaan ”normaaliin” muottiin. (Juva, 2019.) 

“Tai siis onhan semmoista, että jotakin maahanmuuttajaa kiusataan, mutta se ei tule varsinaisesti 

siitä, että siksi kun se on maahanmuuttaja. Se saattaa tulla siksi, että se käyttää kieltä 

kummallisesti tai se jotenkin niinku et se on...”-Emma 

“Tai ottaa kontaktia liian niinku tunkeilevasti, kun haluaa olla mukana tai...”-Juhani 

“Että, se tulee niinku siitä maahanmuuttajuudesta, tai siitä kulttuurista mistä hän tulee tai siitä 

koti kulttuurista. Mutta se ei ole siksi, että olet maahanmuuttaja vaan siksi, että tulet liian lähelle 

puhumaan tai puhut liian kovaäänisesti tai et ymmärrä jotain vitsiä, kun et ymmärrä kieltä. Tai 

jollakin lapsella, joka niinku vaikka jonkun dysfasian takia puhuu tai sen kielelliset taidot on 

heikommat, niin se on niinku samantyyppistä silleen ehkä vähän karsastamista.” -Emma 

Opettaja tulkitsi välillä ristiriitaisesti oppilaiden välisiä tilanteita, siitä onko kyse 

loukkaamisesta vai onko tilanne vitsiä. Opettaja tunnisti, että tilanteessa käytettiin selvästi 

vähemmistöryhmää kohtaan erittäin loukkaavaa nimitystä, mutta opettaja ei silti tunnis ta 

tilanneessa rasistisia piirteitä. Opettaja kokee, että termin käyttö tilanteessa oli enemmän 

hölmöä eikä tummaihoinen oppilas loukkaannu.  
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”Jos sanotaan rasisti jutuista niin tuli mieleen, että minulla oli, meidän luokassa oli herkullinen 

tilanne, kun oli musta poika ja sitten yksi valkoinen, valkoihoinen, kysyi, että “suuttuisitko sinä 

jos minä sanoisin sua neekeriksi?” Niin, niinku et itsekin huomasi, että kuinka hullu kysymys se 

oli ja kaikki rupesi nauramaan, niinku ihan jokaikinen. Kun ne tajusi, että on ihan hullua 

kysyäkään tämmöistä. ”-Juhani 

Seuraavat katkelmat kuvastavat opettajien ajatuksia tilanteista, joissa oppilaille on annettu 

tehtäväksi värittää ihonväriseksi ihminen. Opettajat tunnistavat normatiivisia ajatusmalle ja, 

joita liittyy esimerkiksi tässä tapauksessa vaaleaan ihonväriin. He kertovat joillain lapsilla 

olevan oletuksia ihonväristä, jolloin on selkeä ja helppo kyseenalaistaa niitä esimerkik s i 

esittämällä kysymyksiä sekä herättämällä aiheesta keskustelua, ilman sitä, että aiheesta 

tehtäisiin vaikeaa keskustella. Opettaja tuo esille, että tällaisessa tehtävässä voi tulla haasteita, 

jos joku ryhmästä on erilainen. Opettajat kuitenkin huomioivat, että ihonväristä puhuessa voi 

tuoda moninaisuuden esille ja antaa lasten tehdä päätöksen itse.  

”…iho on aina sitten se vaaleanpunainen niinku, että mä oon aina yrittäny, että come on, ihan 

oikeasti kellään meillä ei oo tuon väristä ihoa. Joo, en mää, jos mä olisin opetta jana ollut, niin 

en olisi kyllä yhtään niinku kauhistunut sanomaan, niinku jos mä olisin sanonut, että värittäkää 

ihonväriseksi. Jos ruskeaihoinen poika kysyy, että kenen ihon, niin olisin sanonut, että saat ihan 

itse päättää…” -Juhani 

”… joku semmoinen luokka, jossa kaikki on vaaleaihoisia ja ope yrittää kuviksen tunnilla sitten 

niinku... Niin tämä on jollain tavalla kauhean loogista ja luonnollista, että koita saada niinku 

sekoitettua semmoinen... Että, sehän tulee ongelmaksi siinä vasta sitten, jos siinä  on joku, jolla 

se ei olekaan. Mutta joskus mietin näitä, että siitä tulee aina semmoinen ongelma ja semmoinen 

jotenkin tabu asia, jos siitä tekee semmoisen. Että, voihan sen niinku keskustella vain. Että, hei 

katsokaa, että toisella on vähän punakampi iho ja toisella on vähän vaaleampi ja toisella on 

ruskeampi. Nyt yritetään saada semmoinen niinku jonkunlainen ihonväri ja siitä voi keskustella, 

että minkälainen ihon väri sinulla tulee…” -Emma 

4.3.3 Sukupuoleen liittyvät normit 

Opettajat tunnistavat, että yhteiskunnassa vallitsee sukupuoleen liittyviä normeja ja tietynla inen 

ajattelutapa siitä, minkälainen pitäisi olla. Opettajien kertomuksissa ilmenee eroja 

kiusaamisessa sukupuolten välillä sekä siinä, miten sukupuolten moninaisuus näkyy koulussa, 

esimerkiksi muunsukupuolisuutena. Opettajat tunnistavat muunsukupuolisen oppilaan kohdalla 

erilaisuuden kokemuksen aiheuttavan ahdistusta oppilaalle. Oppilas nähtiin aiemmin hiljaisena 

ja syrjäänvetäytyvänä. Hän avautui ja tuli ulos kuorestaan enemmän sen jälkeen, kun muut 
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oppilaat alkoivat tietää hänen sukupuolestaan. Opettaja huomioi yhteiskunnan ja koulun 

limittyneen yhteen ja sen, ettei kumpikaan ole toisistaan irrallinen, vaan yhteiskunnall iset 

ongelmat heijastuvat myös luokkahuoneisiin. Opettajalla kuitenkin on positiivinen kokemus 

siitä, että koulussa ja luokissa on mahdollista vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin normeihin 

ja rikkoa niitä.    

“…kun se oli se tämä syrjäänvetäytyvä oppilas. Niin sitten siinä edellisessä luokassa, kun oli 

tämä oppilas, joka koki olevansa muunsukupuolinen, elikkä ja se oli kans hyvin hiljainen, eikä 

puhunut juuri kenellekään yhtään mitään ja hänellä sitten vähän se avautui siitä sitten – Mut 

sitten se tavallaan laukes se tilanne siitä ja hänkin niinku avautui sen jälkeen. Se jotenkin 

ihmisenä sai sillä tavalla, ainakin mä sain sen vaikutelman, että jotenkin koki helpommaksi olla 

siinä. Ja siis kyllä se minusta on niinku yhteiskunnallinen haaste, että kyllähän se on asia mikä 

jotenkin sieltä on tullut se ajattelutapa, että mikä on niinku, minkälainen voi olla. Että, vähän se 

menee ehkä molempiin suuntiin, että tavallaan mehän täällä rakennetaan sitten tulevaisuuden 

yhteiskuntaa, että ehkä niitä yhteiskunta-kunnallisia haasteita just niinku murretaan sitten näissä 

luokkahuoneissa. Mutta selkeästi haaste minusta on siis tämmöiset monenlaiset lokeroimiset ja 

ajatukset siitä, minkälainen pitäisi olla tai kuuluu olla.”-Jussi  

”Mullakin on tällä hetkellä yksi tyttö, joka hyvin vahvasti omaa sukupuoli-identiteettiään pohtii 

ja sitä mikä hän on. Ja muuta, mutta se on vielä niin semmoista sisäistä pohdintaa, että se ei 

oikein heijastu muuta kuin semmoisena hiljaisuutena ulospäin. Että, siihen ei ainakaan minun 

tietääkseni liittynyt vielä minkäänlaisia vertaishaasteita, mutta kyllähän nämä varmasti 

lisääntymäänpäin tämmöiset jutut. Ja vaatii meiltä hyvinkin semmoista sensitiivistä otetta. 

Pystyisi pureutumaan jo ennen kuin sitten tulee mitään haastetta.”-Lotta 

Opettajan kertomuksessa nousi esille tilanne, jossa muunsukupuolinen oppilas koki muiden 

oppilaiden supinan, huhujen kiertämisen, opettajan tekemät jaottelut tyttöihin ja poikiin, 

normalisoidun puhetyylin sekä vessamerkinnät mahdollisesti kiusaamisena, ainakin 

epämiellyttävinä sekä ahdistavina. Opettaja tunnisti rakenteiden ja normatiivisten ajatusmallien 

itsessään aiheuttavat pahaa oloa muunsukupuoliselle oppilaalle. Näkemys tilanteesta kuitenk in 

oli, että tilanteesta puuttui muiden puolelta tahallisuus tuottaa ahdistusta. Opettajan oli vaikeaa 

tehdä tulkintaa ja kiusaamisen määrittelyä, koska opettajan kokemus kuitenkin oli, että toiminta 

tapahtunut häiritsevyystarkoituksessa, vaan oli lähtökohtaisesti oppilaiden keskinäistä 

kommunikointia, tiedonjakoa ja vilpitöntä uteliaisuutta.  

“Mä itse sitä mietin, että tavallaan tämä henkilö koki sen semmoisena kiusaamisena vaikka toiset 

ja tämähän nyt on semmoiset tämmöiset muunsukupuolisille muutenkin, koska tämä on niin 

sukupuolittunutta nämä kaikenlaiset vessasta lähtien ja puhetavoista, että sen voi kokea 
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kiusaamisena silloin, vaikka se toinen ei sitä tarkoita.-- Ja esimerkiksi minä, että jos mä niin kun 

minäkin tässä viisastuin näinä vuosina paljon, että että tota en tehnyt semmoisia minkäänlaisia 

jaotteluja tyttöihin ja poikiin siinä sitten, mutta että jossakin vaiheessa vielä joitakin tämmöisiä 

tein, vaikkapa että pelattiin jotakin matikkapeliä tytöt vastaan pojat ja et se on ihan hauskaa, että 

tytöt vastaan pojat. Mutta, että hän siitä loukkaantui ja koki sen semmoisena, en mä nyt tiedä, ei 

se puhunu kiusaamisesta, mutta voisi ajatella, että koki sen kiusaamisena.”-Jussi  

“Mutta siis kiusaamiseen liittyen, niin se mikä siitä teki minun mielestä mielenkiintoisen nii voi 

olla se, että jos sä kuulut johonkin tai tavallaan että sä voit, sitä kiusaamista voi tapahtua tai ei. 

Se ei ole enää kiusaamista, koska se ei ole tahallista.”-Jussi  

Opettajat tunnistivat muunsukupuolisen oppilaan kokeman huonon olon, ja he olivat valmiita 

reflektoimaan myös omia opetus ja käytösmalleja, jotta oppilaan ei tarvitsisi kärsiä 

ahdistuneisuudesta. Opettaja oli valmis reagoimaan ja muuttamaan toimintaansa. Hän toi esille 

koko koulun tasolla toteutuneen pyrkimyksen huomioida ja reagoida oppilaiden hyvinvoint i in 

ja tasa-arvoon liittyviin kehitysehdotuksiin esimerkiksi rakentamalla sukupuolineutraaleita wc-

tiloja. 

”…me otamme huomioon sen, koska lapsi on tosi monipuolinen, monipuolinen musiikillisesti ja 

minä arvostan hirveästi sitä, mitä hän tekee. Mutta se, että jos se tämmöinen asia vie häneltä, 

niinku terän siitä musiikin opiskelusta, niin sitten minä olen väärässä. Ja peilin edessä tarvitsee 

käydä, täytyy tarkistaa omia toimintatapojaan.” -Kalle 

”…meilläkinhän tässä koulussa mietittiin, että kuinka me järjestettäisiin esimerkiksi nuo vessa 

asiat ja monissa uusissa kouluissahan on otettu se huomioon. Ja sitten ilmeisesti semmoista 

tendenssiä nyt on, että ei niinku enää ole... No, että niistä tulee seka vessoja, että sinne menee 

tytöt ja pojat ja muunsukupuoliset…” -Kalle 

Vaikka opettajat kokivat, että ovat valmiita muokkaamaan toimintaansa kaikkia huomioivaks i, 

opettajat ajattelivat, että tieto oppilaan muunsukupuolisuudesta olisi hyvä tulla ilmi oppilaalta. 

Opettajat kokivat, että on vaikeaa etukäteen tehdä oletuksia ja käytäntöjä voi muuttaa sitten, jos 

tarve vaatii. Opettajat eivät kokeneet kuitenkaan aina tarpeelliseksi ottaa ennaltaehkäiseväs t i 

opetuksessaan huomioon sukupuolisensitiivisiä menetelmiä ennen kuin tarve siihen tuotiin 

hänelle henkilökohtaisesti ilmi. Joka tapauksessa sukupuoli- identiteettiin liittyvät kysymykset 

aiheuttavat edelleen häpeää, eikä voi olettaa, että vielä identiteettiään parhaillaan kehittävä lapsi 

olisi välttämättä valmis tulemaan julki oman valtavirrasta poikkeavan suuntautumisensa 

kanssa.  
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”… minä olin ajatellut jo monta vuotta sitten, että sitten kun kerrotaan, tehdään minut tietoiseksi 

siitä, että minun lapseni on muunsukupuolinen, niin minä sen todellakin otan sitten huomioon…” 

-Kalle 

”…jos tämmöinen tilanne tulee, niin voisi olettaa, että huoltajat vaikkapa tai lapsi itse kertoisi 

opettajalle siitä, että opettaja sitten pystyy, et ei voi niinku olettaa koko ajan varalta.” -Juhani 

Opettajan kertomuksessa oppilas oli kokenut opettajan toistamien ’tyttö’ ja ’poika’ -termien 

käytön raskaasti, jonka seurauksena opettaja ratkaisi jättämällä käyttämättä ’tyttö’ ja ’poika’ -

sanoja muun muassa ryhmän jakotilanteissa. Opettaja on tässä tapauksessa lähinnä piilottanut 

sukupuolijaon puheestaan, mutta tekee jaottelut sukupuolen perusteella istumajärjestyksessä. 

Sukupuolittunut ajattelutapa näkyy toiminnassa, vaikka sukupuolisanat olisi häivytetty pois 

puheesta. Opettaja aikoo tehdä jatkossakin valintoja sukupuolen perusteella, muun muassa 

jakotilanteissa, mutta ei tuo tätä oppilaille näkyväksi ääneen. Hänen motiivinsa sukupuoleen 

perustuvien jakojen tekemiseen, on työrauhan ylläpitäminen. Opettaja kokee tällä rajauksella 

toteutetut jaot selkeäksi sekä käytännölliseksi tavaksi ryhmätilanteissa. Hänen on vaikea keksiä 

tälle selkeälle jaolle vaihtoehtoja, varsinkin jos tilanne vaatii ryhmäjakojen nopeaa 

toteuttamista. Opettaja tuo kuitenkin esille pyrkivänsä olemaan loukkaamatta ketään. Vaikka 

opettajalla on ideoita erilaisiin jakotapoihin, hän on edelleen sitä mieltä, että sukupuolijako on 

käytännöllinen ja toimiva.  

”…mulla on ollut semmoinen tapa, että minä järjestän ne oppilaat sillä käytävällä, ja niinku oon 

aina tehnyt, tyttöjen ja poikien jonoon. Ja sillä minä saan tuota hulivili kaverit sieltä sitten vähän 

rauhoitettua…” -Kalle 

”… mulla on ollut ihan muutenkin siellä tolpassa semmoinen istumajärjestys, että tämä luokka 

istuu tässä järjestyksessä ja sillä selvä…” -Kalle 

”…mikä on se vaihtoehto? Niinku että keksinkö minä jonkun uuden sanan vai muutanko minä sitä 

toimintamallia silleen oikeasti, että mikä on semmoinen tilanne, että minun täytyy oikeasti saada 

tytöt jonnekin ja pojat jonnekin… Jos pitää yhtäkkiä saada porukka kahtia, niinku ihan vaikka 

aikuistenkin porukka, niin millä me jaetaan se? Että, se on niinku vaan semmoinen jotenkin 

kauhean selkeä jakaa tytöt ja pojat, jos yhtäkkiä täytyy saada” -Emma 

Opettajien kertomuksissa nousee esille hankaluus tunnistaa tyttöjen välistä kiusaamista, sillä 

tyttöjen kiusaaminen nähdään hienovaraisempana ja tapahtuvan enemmän piilossa. Opettajat 

tunnistavat, että tyttöjen välillä kiusaaminen on hienovaraista ja ilmenee eleinä sekä 

äänenpainoina, eikä suoranaisena aggressiona ketään kohtaan. Opettajat kokevat, että he 

joutuvat usein pohtimaan, onko tilanne kiusaamista vai ei. Tämä viittaa Ringrosen ja Renoldin 
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(2010) tutkimukseen, jossa huomioitiin normalisoitujen sukupuolitettujen kiusaamismuoto jen 

jäävän monesti huomaamatta, sillä ne nähtiin selkeänä normina toimia tietyn sukupuolen 

mukaan. Muun muassa tyttöjen avointa aggressiota ei ajateltu hyväksyttävänä tapana toimia, 

vaan juuri hienovarainen ilkeily nähtiin normaalina tapana olla tyttö (Ringrose & Renold, 

2010).  

“Tyttöjen semmoisia solmuisia tilanteita, jotka ei välttämättä nyt ole semmoista suoraa 

kiusaamista, mutta semmoista hienovaraista kuitenkin niin kuin joko sitä vähän sulkemista pois 

tai jotain vihjailua tai muuta, että niitä on kyllä aika monta keissiä ollut. Ja tietenkin joskus se 

kyllä sitten ylittää ihan selkeästi myös sen kiusaamisen rajan. – yhdessä mietitään niitä keinoja, 

kun se vaan jatkuu semmoisena pienenä, mutta siihen ei oikein ole tarttumapintaa, että sen saisi 

oikein kunnolla nostettua kissan pöydälle. Ja se on nimenomaan tyttöjen ongelma enemmän, 

pojilla sitten taas on erityyppistä se. ” -Lotta  

“Tunnistan kyllä itsekin tuossa edellisessä luokasta semmoisia joitten kanssa sai olla vähän koko 

ajan korva tarkkana että mikään on reaktio tietyille tytöillä vaikkapa että jos parit sattuu olemaan 

tietyt ja sitten se onkin semmoinen se pari jota… niin niin semmoiset hyvin pienet kasvojen liikkeet 

siinä tilanteessa. Ne on just tuommoisia että sitä on tosi vaikea ja ne on tosi taitavia. Mutta mä 

olen kyllä siinä samaa mieltä, että tytöt on jotenkin… No tää nyt on vähän tämmöstä, tästä voisi 

olla joku olla nyt… ärähtää, mutta tietenkin kyllä kokemuksesta voi niin sanoa, että että siinä 

taitavampia, että se on jotenkin silleen hienovaraisempaa ja vähän silleen siellä piilossa”-Jussi  

Opettajan kertomuksessa ilmenee, että tyttöjen väliset ongelmat olivat vaikeita tunnistaa, sillä 

ne eivät tulleet näkyviksi poikien ottaessa ryhmässä paljon tilaa. Näin ollen tyttöjen väliset 

konfliktit ja ongelmat eivät tulleet näkyviksi ja opettaja nosti esille useampien opettajien 

luonnehtivan näkemyksen tyttöjen kiltteydestä ja rauhallisuudesta, vaikka todellisuudessa 

heidän väliset ongelmansa eivät vain näkyneet ulospäin, jotka olisivat mahdollises t i 

avoimemmassa ilmapiirissä esille tulleet.  

“...kaikilla opettajilla, jotka siellä opettajana oli semmoinen oletus, että ne on kauhean kilttejä ja 

rauhallisia sen luokan tytöt. Mutta ne ei niinku oikeasti ollut, mutta niitten vaan piti olla, kun ne 

pojat jotenkin vei sen kaiken tilan. Niin sitten siinä luokassa oli vuosien varrella ihan hirveästi 

semmoisia tyttöjä, että ne varasti toisilta. Siis sinne niinku kehitty... Yks oli semmonen, joka 

varasti – tuli mieleen tuosta puhelimesta, mistä mä sanoin – niin se varasti siis toisen puhelimen. 

Ja se saatiin selvitettyä sitten. Mutta siis semmoisia, että siellä oli tosi paljon ongelmia tyttöjen 

kesken, mutta ne jotenkin, kun ne painettiin silleen, että ne ei koskaan saanut tunnilla tilaa. Ne ei 

koskaan viitannut. Niin sitten siellä kehittyi ihan hirveän suuria ongelmia niitten keskinäisissä 

väleissä ja myöskin sitten väleissä aikuisiin sitten kun ne oli kuutosella...” -Emma 
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Opettaja tunnisti ja havaitsi sukupuolittuneen ajatusmallin oppilailla, joka nousi tilanteessa, 

jossa osa oppilaista näki, että tyttöjen ja poikien peleissä pitäisi olla erilliset joukkueet tai ettei 

tyttöjen välttämättä tarvitsisi osallistua koko turnaukseen. Opettaja kertomuksen mukaan 

tilanne käytiin läpi onnistuneesti yhdessä oppilasryhmän kanssa ja nosti esille tyttöjen 

aktiivisen roolin siihen, että myös heidät otettiin yhtä lailla huomioon pelejä suunnitellessa.  

“Että olisi tämmöinen turnaus. Koripallo vai jalkapallo tai kumpi se olikaan, mutta kuitenkin 

siinä tuli sitten puheeksi se että, minkälaisia joukkueita ne olisi. Siinä oli sitten muutama poika, 

joka oli sitä mieltä, eihän tyttöjen tarvitse siinä osallistua ollenkaan. Että, vaan niinku ois poikien 

turnaus kuitenkin. – kyllä me niinku päädyttiin sitten siihen, että kyllä siinä voi olla tytöt ja että 

olisi hyvä, että olisi sekajoukkueet, että ne olisi niinku tyttöjä ja poikia niissä joukkueissa. Että, 

kyllä ne niinku jäi vähemmistöön kuitenkin sitten ne äänet pelkän poikaporukan peleille. Että, 

silleen jäi hyvä tuntuma siitä. – No onneksi siinä oli muutama tyttö, joka on semmoinen vähän 

täpäkämpi. Ja sieltä niinku heti nousi karvat pystyyn siinä vaiheessa, kun tämmöinen kommentti 

tuli, että mun ei silleen tarvinnut siinä alkaa niinku opettajana, että hei nyt.”-Jussi  

4.3.4 Seksuaalisuuteen liittyvät normit 

Opettajat kokivat, ettei ala-asteella ilmene seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvaa 

kiusaamista tai jos sitä ilmenee, niin se on harvinaista. Enemmän seksuaalisuuteen liittyvä 

kiusaaminen nähdään rasismin tavoin aiempien vuosikymmenten haasteena. Tämä kokemus on 

linjassa sen kanssa, miten jo aiemmissa tuloksissa opettajat toivat esille, heidän ajattelevan 

oppilaiden olevan avoimia, suvaitsevaisia ja ymmärtäväisiä erilaisuudelle. 

” Minä en usko, että mitään sellaisia - meidän koulussa - mulla on hirmu vaikea uskoa, että 

mitään tuommoisia rotu lämyjä tai homoseksuaalisuuteen tai muuhun liittyvää enää... Mitä 

varmasti esiintyi koulussa joskus vielä 90-luvulla tai 80-luvulla, niin mulla on hirveän vaikea 

kuvitella, että semmoisia pääsisi tapahtumaan. Mutta varmaan jossain tapahtuu…” -Kalle 

Vaikka opettajat kokivat oppilaiden olevan suvaitsevaisia, samalla he kuitenkin tunnistivat, 

oppilaiden edelleen käyttävän esimerkiksi seksuaalista suuntautumista kuvaavia termejä 

haukkumasanoina.  

“Niinpä siis jotenkin musta alkaa olla, niinku semmoinen yleinen keskustelu on sitä, että no 

nykyäänhän on niinku niin suvaitsevaista ja kaikki niinku ollaan tällain niinku hyvinkin 

ymmärtäväisiä erilaisille seksualissuuntautumiselle ja muuta. Mutta sitten vaikka nyt kun oli 

tässä semmoinen kiusaamisteematunti tässä omassa luokassa ja sitten oli tämmöisiä omia 

kokemuksia. Aikuisille ketä siinä luokassa oli, että saivat sitte kertoa että ovatko nähnyt omassa 
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nuoruudessa kiusaamista. Ja no mä päätin sitten ottaa itse semmoisen, että mulla oli niinku 

yläkoulussa omana aikana semmoinen kaveri, joka oli homo ja tykkäsi pojista. Ja että sitä 

kiusattiin, mutta silloin kun sillä hetkellä kun mä sen sanoin niin se kohahdutti tavallaan sitä 

luokkaa ja se oli semmoinen tosi niinku.” -Jussi  

“Eihän kukaan nimittelisi toista homoksi, jos se olisi käsitelty se asia tavallaan niin, että se ei 

enää olisi niinkään poikkeama.”-Lotta  

Opettaja näkee laajemmat kontekstit normalisoituneissa puhetavoissa ja asenteissa niiden 

ympärillä. Opettaja korostaa, että loukkaavien sanojen käyttöä pysähdytään oppilaiden kanssa 

miettimään sanan merkityksellisyyttä ja sitä, voiko tällaisia sanoja sitten käyttää. Toisaalta 

senkin nähdään enemmän hölmöilynä ja oletetaan oppilaiden käyttävän sanaa tiedostamatta sen 

taustalla olevia merkityksiä. Opettajan kokemuksen mukaan oppilaat ymmärtävät sanan 

yksinkertaisessa merkityksessä, mutta eivät ymmärrä sen olevan jonkun ihmisen seksuaali-

identiteettiä vakavasti loukkaavaa. Opettaja tunnistaa haukkumasanojen käytössä laajempia 

merkityksiä sanojen taustalla, ja pitää tärkeänä puuttua tilanteeseen erityisesti, kun kyse on 

asenteellisten haukkumasanojen käytöstä.  

”Kyllä noita homo haukkumasanoja tuolla viljellään, ainakin isompien oppilaiden piireissä. 

Viimeksi tänään kuulin, että “jos et minua odota niin olet homo…” -Tiina 

”Ja jotenkin tämmöiset asenteelliset, niin minä ajattelen, että ne on vielä tärkeämpiä. Jos sieltä 

jokunen kirosana pääsee, niin ne on vaan niinku sanoja. Ne ei ole kellekään, vaan ne kertoo  sen 

lapsen tunnetilasta. Mutta se, että jos se niinku haistattelee tai homottelee toisia, ja niin se on 

sitten niinku sitä asennetta. Että, meidän pitää nimenomaan puuttua niihin asenne asioihin, 

vaikkei me kaikkiin semmoisiin tunnetiloihin pystyttäisikään puuttumaan. Että, jotenkin minä 

ajattelen, että ne on tärkeämpiä asioita. Totta kai niinku kaikkiin, myöskin niihin kirosanoihin, 

mutta minä ajattelen, että varsinkin niihin, jotka liittyy sukupuoli identiteettiin tai rotuun tai 

tämmöiseen syrjintään. Ja tietyllä tavalla sen niinku tajuaakin, että jos me aikuisina kiroillaan 

niin se ei ole rikos. Se on vaan huonoa käytöstä. Mutta, jos me aikuisena niinku homotellaan, niin 

se on rikos.”-Emma 

”Niinku et se sama asia aiheuttaa monta semmosta ristiriitatilannetta, että oikeasti pitäisi 

keskustella jos joku homottelee jotakin toista, niin ei siitä et kuin sä nyt. Nii ei niinku siitä sanasta, 

vaan oikeasti siitä isommasta asenteesta, että mikä laittaa sut sanomaan tämmöistä ja viime 

viikolla sanoit tämmöistä toista. Että jotenkin meidän pitäisi varmaan, olisi niinku kauheen 

mahtavaa, kun pystys siihen, että näkisi heti, että okei me puhutaan niinku tästä, tästä näin, mutta 

oikeasti me puhutaan jostakin isommasta, että keskustellaanpa siitä nyt yhdessä.” -Emma 
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4.3.5 Yhteiskunnalliset haasteet  

Yhteiskunnallisista haasteista, joita opettajat tunnistivat, olivat vanhempien kiireinen ura sekä 

köyhyys, eli vanhempien kautta tuleva sosioekonominen asema. Opettajien kertomuksissa 

köyhyyden nähtiin voivan vaikuttaa ryhmään kuulumisen tunteeseen. Opettajat tunnist ivat 

ryhmässä vallitsevia sääntöjä esimerkiksi pukeutumiseen liittyen, joita oppilaiden oli 

noudatettava tunteakseen kuuluvansa ryhmään. Jos oppilaalla ei ole varaa pukeutua tietyllä 

tavalla tai hän ei omista tiettyjä statussymboleja, hän voi joutua suljetuksi ulos ryhmästä.  

“Sen tunnistan tuosta köyhyydestä, että se mikä liittyy tähän neuvottelut ryhmään kuulumisesta 

ja myöskin nuista ryhmänormeista, että se tavallaan no pukeutuminen on yks, että se niinku 

altistaa tämmöiselle pois sulkemiselle tietystä. Ja siinä käydään sitten neuvottelua tosta ryhmään 

kuulumisesta, että oikeuttaako joku tai, onko oikeus kuulua tiettyyn ryhmään, koska on 

tietynlainen habitus ja sitä kyllä tunnistan kyllä, että semmosta. se on aika sitkeä tämmöiset 

ulkoiset jotkut statussymbolit mitkä on.”-Jussi  

“Kyllä tietyt merkit, jotka pitäisi olla, et sä kuulut siihen porukkaan ja ne voi nykylapsilla olla 

aika arvokkaita ne merkit mitä pitää olla, että 100 € huppari vaikka. Se on joillekin kodeille aika 

mahdotonta. “-Maisa  

Opettajat näkevät kuitenkin esimerkiksi hyvien sosiaalisten taitojen korvaavan puuttuvia 

statussymboleita ja mahdollistaa pääsyn osaksi ryhmää materiaalisista puutteista huolimatta. 

Köyhyys ei näyttäytynyt opettajien kertomuksissa siis ehdottomuutena ulossulkemiselle, vaan 

oppilas pystyi kompensoimaan tilannetta muilla keinoin. Opettaja tunnistaa, että oppilaalla voi 

nousta tarve todistella varallisuuttaan muille osoittaakseen kuuluvansa osaksi ryhmää.  

“Mut se on kanssa, kyl se on kans mielenkiintoista, että sitten on niinkun tämmöisiä, jotka on 

selvästikin köyhästä perheestä ja he jotenkin sitten muilla avuilla pystyy jotenkin murtamaan sen 

tilanteen pääsemään siihen. Tai siis jotenkin niillä on jotakin semmoista, että no tavallaan 

joillakin muilla niinku sosiaalisilla taidoilla tai muilla pystyy sitten jotenkin murtamaan tämän 

esteen ainakin siinä ryhmään kuulumisessa.”-Jussi  

“Itsekin tiedän, että on taloudellisia pulmia perheessä niin sitten lapsi saattaa hirveästi korostaa 

jotain lahjaa niinku kertoo kuinka tämä nyt oli varmaan hirveän kallis ja laittaa meidän whatsapp 

ryhmään kuvia tämmöisen sai ja oli varmaan kallis, että jotenkin tuntuu että on semmoinen niinku 

tarve ylikorostaa, että sitten sitä kun jotain saa että hänelläkin on tämmöistä materiaa.”-Maisa  

Opettajat näkevät vanhempien urakiireen vaikuttavan suoraan oppilaisiin. Tässä esimerkissä 

korostuu näkökulmien limittyneisyys. Vanhempien urakiireiden nähdään johtuvan 

yhteiskunnallisista tekijöistä, joihin ei voi suoraan vaikuttaa. Samalla kuitenkin kiusaaminen 
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yhdistetään perhetaustaan samankaltaisesti kuin perinteisessä kiusaamistutkimuksessa  

oletetaan. Opettaja ajattelee kodissa esiintyvän pahoinvoinnin alttiutena kiusaamiseen 

koulussa, oppilaan heijastaessa pahaa oloaan muuhun oppilasryhmään. Opettajat eivät 

automaattisesti yhdistä hyvää sosioekonomista taustaa ja hyviä kotioloja, vaan kiusaaja voi tulla 

myös näennäisesti hyvästä perheestä. 

“Urakiireellä tarkoittaa sitä, että jos vanhemmilla ei tosiaan oo aikaa panostaa niihin omiin 

lapsiinsa, niin lapset on hirveen huomionhakusia.”-Maisa   

“Omat kokemukset on sitä, että vanhempien urakiire. Elikkä on hyvästä sosioekonomisesta 

taustasta oleva oppilas, niin omalle kohdalle on ainakin sattunut semmoinen, että silloin mä 

huomaan että on alttiutta niinku sitten sehän niinku mitä mistä saa kiusaajana, semmoiseen niinku 

siihen suuntaan tai siihen käytökseen, että se, että huomaa, että siellä on jotakin pahoinvointia 

siellä kotona.”-Jussi 

Opettajan kertomuksessa korostuu miten perinteinen ja kriittinen kiusaamiskäsitys kietoutuvat 

toisiinsa. Opettaja tunnistaa perheolosuhteet merkityksellisenä osana lasten 

vertaissuhdehaasteissa, mutta samalla osaa tarkastella ilmiötä laajempien yhteiskunnallis ten 

kontekstien kautta ja tiedostaa yhteiskunnan vaikutukset yksilöön. 

”Mä ainakin tunnistan tilanteet, jotka nimeää kiusaamiseksi helposti näyttäytyy opettajalle 

semmoisena, että kiusaajalla on jotain aggressiota, jonka niinku nimeää siihen tai niihin lapsiin 

ja sitten kuitenkin siellä on taustana just näitä tämmöistä asenteellista. Mistä se sitten tulee? 

Tuleeko se perheestä? Tuleeko se yhteiskunnasta varmaan yhteiskunnasta niinku laajemmin. Että 

ne on semmoisia tosi isoja asioita, vaikka ne meille näyttäytyy semmoisena yksittäisen lapsen 

aggressiivisena käytöksenä tai piilo-aggressiivisena. Tai mitä se sitten onk in? Jotakin lasta on 10 

vuotta kasvatettu tietyllä tavalla, tietynlaisilla arvoilla ja normeilla ja sanoilla. Niin mitä siitä 

voisi tavallaan tulla muuta? Kun semmoista jos me niinku näillä yhteiskunnan säännöillä ja 

kaikilla mitä on. Jos me niillä kasvatetaan, niin siitähän tulee, se on sen kasvatuksen tulos, ja 

niiden sanojen tulos, millä sitä millä asioita kutsutaan. Eihän me voida olettaa, että me niinku 

tehdään kakkuja, tulee sämpylöitä.” -Emma 
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opettajat tunnistivat kriittisen kiusaamistutkimuksen 

laajempia näkökulmia kiusaamiseen. Opettajat tunnistivat kiusaamiskäsit teen 

riittämättömyyden sekä monimutkaisia yhteiskunnallisia sekä ryhmään liittyviä merkityks iä 

ilmiöön liittyen. Tulokset toivat esille opettajan ymmärryksen normatiivisiin asenteisiin ja 

niiden vaikutukseen koulussa. He tunnistivat laajemman kulttuurin merkityksen oppilaiden 

sosiaalisissa suhteissa esiintyviin haasteisiin sekä niiden vaikutuksen opetukseen ja koulun 

ilmapiiriin. Opettajat tiedostivat, että ympäröivä yhteiskunta ja koulu eivät ole irrallis ia 

toisistaan, vaan yhteiskunnalliset rakenteet näyttäytyvät myös koulussa. Vaikka opettajat 

näkivät kiusaamisen laajempana, monimutkaisena ilmiönä, heidän kertomuksissaan korostui 

myös perinteinen kiusaamiskäsitys. Vaikka tutkimuksemme keskittyy tutkimaan opettajien 

tunnistamia kriittisen kiusaamistutkimuksen näkökulmia, on huomionarvioista tuoda esille 

näkemyksien kietoutuneisuus, koska se korostui opettajien kertomuksissa. 

Perinteisen kiusaamiskäsityksen mukaisesti opettajat kuitenkin usein paikansivat myös 

kiusaamisen syyt usein yksilöön ja hänen ominaisuuksiinsa sekä heidän perhetaustoihinsa. 

Tällainen ajattelu on tyypillinen tunnuspiirre, joka kumpuaa perinteisestä kiusaamisen 

tutkimuksesta. (Olweus, 1992 & Salmivalli, 1998; 2016.) Tutkimuksen tulokset osoittivat, että 

opettajat peilasivat omaa kiusaamiskäsitystään myös vahvasti KiVa koulu -ohjelman 

kiusaamisen määritelmän kautta, jonka tutkimus on pohjautunut tähän perinteiseen 

kiusaamisentutkimukseen (Salmivalli, 2016). Koska perinteinen kiusaamiskäsitys on niin 

vahvasti läsnä koulun toiminnassa myös kiusaamisen puuttuvien interventioiden kautta, on 

ymmärrettävää, että opettajat lähestyvät kiusaamisen käsitystä tästä näkökulmasta. Kuitenkin 

samalla tutkimuksen tulokset osoittivat, että opettajat tunnistivat KiVa koulu -ohjelman 

määritelmän kiusaamisesta olevan kapea ja jättävän sen ulkopuolelle tilanteita ja keinoja 

puuttua kiusaamiseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että kriittisen ja perinteisen kiusaamise n 

näkökulmat kulkevat limittäin ja toisiinsa kietoutuneina opettajien kertomuksissa.  

Kiusaamisen määritelmän puutteellisuutta ja sen aiheuttamaa epäselvää kiusaamistilannetta 

analysoidessa, tulokset herättivät pohtimaan auttaako tai helpottaako vaikeaa tilannetta se, että 

vanhemmat allekirjoittavat KiVa koulun tekemän selvityksen. Vaikuttaa siltä, että opettajat 

kaipaavat todisteita siitä, että tämä tilanne on selvitetty tai tunnustusta siitä, että tilanne on 

hoidettu hyvin. KiVa koulun ratkaisumalli saattaa myös ohjata opettajia tekemään tietynla is ia 

ratkaisuja, mitkä tekevät ratkaisutilanteesta jäykän. Opettajan tärkeimpänä tehtävänä luulis i 
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tässä kuitenkin olevan kaikkien osapuolten kuuleminen eikä koulun akateemisen osuuden 

todistelu kasvatukseen korostamalla kyseisenlaisen tilanteen selviävän seuraavalla kerralla 

helpommin, kun oppilas vaan toimii opettajan ohjeiden mukaan.  

Oppilaiden valtasuhteita analysoidessa kysymyksiä herätti tapaus, jossa opettaja liittää 

kertomukseensa vahvasti vanhempien osallisuutta oppilasryhmän huonoon ilmapiir i in. 

Opettaja kokee vanhempien nauttivan suurta vastuuta luokkahuoneessa olevan ilmapiir in 

luomisessa, mikä varmasti on totta. Tästä kuitenkin herää ajatus, että opettaja antaa liikaak in 

huomiota oppilaiden taustalla oleville suhteille luokan sisällä tapahtuvien valtasuhteiden ja 

konfliktien sijaan. Vaikuttaa siltä, että opettaja voisi käyttää enemmän resursseja ryhmähengen 

ja luottamuksen kohentamiseen esimerkiksi ryhmän luonnollisen muotoutumistyylin 

vahvistamisen kautta sen sijaan, että kiinnittää huomiota ryhmändynamiikan epäkohtiin myös 

luokan ulkopuolella. Tässä voi havaita järjestelmän normatiivisuuteen nojaavan oletuksen 

ihanteellisesta ryhmädynamiikasta ja sen problematisointia, jos oppilasryhmä sattuu 

muotoutumaan eri tavalla. 

Toisessa tapauksessa vanhemmat eivät olleet riitaisia, vaan heidän suhteitaan kuvaillaan 

ystävyydeksi. Silti opettaja kokee, että lasten väliseen koulussa tapahtuvaan haastavaan 

välienselvittelyyn puuttuminen on vaikeaa, koska konfliktin keskellä olevien lasten vanhemmat 

ovat kanssakäymisessä koulun ulkopuolella viettäen vapaa-aikaansa yhdessä. Tässä siis 

toisaalta vanhempien väliset suhteet vaikeuttavat konfliktiin puuttumista, oli kyse sitten 

toimivista tai toimimattomista suhteista. Herää jälleen ajatus, että opettajan harkintakykyyn ja 

konfliktin selvittämiseen vaikuttaa niin paljon lasten vanhempien suhteet, että hänen tehtävänsä 

lasten omien selvittelytaitojen tukemisessa ja ohjaamisessa hämärtyy. Tässä vanhempien 

ystävyyssuhteiden annetaan ikään kuin määrittää myös lasten koulussa kehittyviä ihmissuhte ita 

niin, että ongelmatilanteiden selvittelyssä on mietittävä, miten koulun ulkopuolis ten 

perhesuhteiden käy, jos keskustelu konfliktista avataan koulussa. 

Hienovaraista kehonkieltä ei ole sisällytetty KiVa koulun kiusaamisen määritelmään. Herää 

ajatus, että sen vuoksi vaikea kirjata sitä ja syrjintää sisältäviä tilanteita mitenkään. Tämä saa 

kenties opettajat epäröimään puuttumista aktiivisesti meneillään olevassa tilanteessa sekä myös 

jälkeenpäin sitä kirjatessa. Kun ei ole selkeitä ohjeita, selkärangasta tulevia perusteita 

puuttumiselle, se on vaikeaa ja koetaan keinottomuutta. Voidaan pohtia siltä, häiritseekö 

opettajan puuttumista se, ettei syrjivää käytöstä tohdi ottaa puheeksi, jos tapausta ei voi 

perustella kvantitatiivisin todistein. 



56 

 

Ryhmässä vallitsevat normit viittaamattomuudesta herätti ajatuksia luokan mikrokulttuuris ten 

normien lisäksi opettajan reagointiin liittyen. Opettaja kokee mielenkiintoisena tapauksena, että 

etevämpien viittaajien poistuessa tunnilta, epävarmemmat viittaajat saavat enemmän 

itsevarmuutta osallistua oppituntiin. Hän ei siis ota kertomuksen yhteydessä esille seikkoja, 

jotka liittyvät valta-asemien muodostumiseen tilanteessa, jossa oppilaat joutuvat muuttamaan 

käytöstään ja aktiivisuuttaa oppitunnilla sen mukaan, kuinka etevä kyseisessä oppiaineessa on. 

Tapauksessa on mahdollisuus luokan ilmapiirin sisältävän jonkin tasoista häpeää matematiikan 

taitojen puutteesta, jolloin koetaan tarpeelliseksi jättää viittaamatta, jos etevämmät 

matematiikan opiskelijat ovat läsnä. Tällaisessa tilanteessa on riski valtasuhte iden 

epätasapainoiseen rakentumiseen, koska oppilaat reagoivat akateemisiin taitotasoero ihin 

sulkeutumalla oppitunnin ulkopuolelle viittaamattomuuden muodossa. Tämä antaa enemmän 

ilmaisun tilaa niille oppilaille, jotka ovat rohkeampia viittaamaan ja sitä kautta myös heillä on 

enemmän valtaa kyseisessä tilassa. 

Opettajan vahva näkemys tottelevaisuuden ja sääntöjen osuudesta toimivassa kasvatuksessa 

aiheuttaa ristiriitaisia ajatuksia. Hänen mukaansa sääntöjen ujuttaminen sosiaalisiin tilanteis i in 

hienovaraisin viestein, on toimivampaa ja vaikutusvaltaisempaa viestintää, kuin opettajan suora 

ja avoin ohje. Opettajan näkemys tukee ajatusta siitä, että on hyvä asia, jos kommunikointi on 

tulkinnanvaraista eli rivien välistä on luettavissa viestejä siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä 

ei. Toisaalta opettajat olivat yksimielisiä siitä, että juuri nämä hienovaraiset ja hilja iset 

kiusaamisen ja ulossulkemisen tavat olivat vaikeimpia selvittää ja niiden nähtiin joissain 

tapauksissa olevan myös satuttavampia. Hienovarainen kielen käyttö nähdään sosiaalis issa 

tilanteissa sekä tukevana, että uhkaavana elementtinä. Opettaja on kuitenkin vahvasti sitä 

mieltä, että tällaista hienovaraista viestintää pitäisi tuoda enemmän kouluun esimerkik s i 

näytelmien muodossa. 

Opettajat tiedostavat normalisoitujen puhetapojen vaikutukset oppilaisiin ja tunnistavat sekä 

tunnustavat oman puheensa sisältävä normatiivisia oletuksia. Etniseen taustaan liittyvien 

tapausten yhteydessä oli havaittavissa ristiriitaista ymmärrystä siitä, liittyykö omaan puheeseen 

ja kouluun rasismia. Huomionarvoista on, että opettajat eivät tunnistaneet kouluissaan rasismia 

ja mieltävät lasten omaavan synnynnäisen kyvyn suvaitsevaisuuteen. He kuitenkin tunnistavat 

kotikasvatuksen vaikutuksen siihen, miten rasismi voi siirtyä vanhemmalta lapselle ja sen 

olevan ymmärrettävää silloin, jos vanhemmilla ei ole kontakteja muihin kulttuureihin.  
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Opettajat kertoivat kysymyksiä herättävästä esimerkkitapauksesta, jossa oppilas käyttää 

rasistissta termiä vähemmistöryhmään kuuluvalle oppilaalle. Tapauksessa mukana ollut 

opettaja ei näe tilanteessa rasismia, vaan näkee kommentin kohteena olleen oppilaan 

itsevarmana ja hauskana, koska hän osaa suhtautua itseensä kohdistuviin rasistis iin 

kommentteihin huumorilla.  Opettajan reaktio viestittää oppilaille vähemmistöryhmiin 

kohdistuvien vitsien olevan hyväksyttyjä ja sellaisen oppilaan käytöksen olevan itsevarmuutta 

ja suotavaa, joka ottaa itseensä kohdistuvat loukkaukset huumorilla.  

Mielenkiintoista olisi seurata, tuleeko vitsin kohteena olleelle oppilaalle jossain kohtaa mitta 

täyteen oman normatiivisen leiman toistamisen kanssa. Herää kysymys, mitä olisi tapahtunut, 

jos oppilas olisi loukkaantunut? Jos hän ei olisikaan hyväksynyt itseensä kohdistuvaa rasismia, 

olisiko opettaja tulkinnut oppilaan epävarmaksi ja huumorintajuttomaksi? Ennen kaikkea 

kiinnostavaa on, jos rasismiin reagoidaan kieltäytymällä vastaanottamasta sitä, aiheuttaen riskin 

mahdolliseen tulevaan konfliktiin, että miten opettaja olisi reagoinut, jos hänen on ylipäätään 

vaikea tunnustaa rasismin olemassaoloa koulussaan.  

Perinteisiä heteronormatiivisia sukupuolijakoja sivuttiin opettajien kertomuksissa erityises t i 

jakotilanteiden yhteydessä. Opettaja pohtii, miten voi toteuttaa sensitiivisen jaon nopeasti 

jatkossa, ilman että tarvitsee joka kerta kutsua kaikkia nimeltä? Ei voi jakaa esim. sinisilmä iset 

ja ruskeasilmäiset tai pitkät ja pätkät tai vaatetuksen perusteella, koska siihen menee aikaa 

katsoa, että jaot todella menevät tasan. Opettaja kokee hankalaksi olla käyttämättä oppilaista 

sukupuolitermejä, se tuntuu olevan selviö ja normi, josta on hankala poiketa. Herää ajatus, että 

miksi opettajasta ylipäätään tuntuu tärkeältä tehdä jakoja sukupuolen perusteella? Onko se niin 

normalisoitunut käytäntö? Ja ennen kaikkea, onko opettajan työskentely ja siinä onnistuminen 

riippuvaista sukupuolitermeistä? Onko opettajan työ ylitsepääsemättömän vaikeaa tai 

muuttuuko se ylitsepääsemättömän kuormittavaksi ilman sukupuolitermejä? 

Kertomukset herättivät lisäksi kysymyksen, että jos jako tehdään etukäteen ja sen tavoitteena 

oli tilanteessa todella levottomuuden vähentäminen sekä työrauhan ylläpitäminen, eikö jakoa 

voisi silloin tehdä ihan ilmankin sukupuolittamista. Kysymys ei selvästikään ollut tällaises ta 

kiireellisestä hätäjaosta, mistä toinen opettaja puhuu pohtiessaan erilaisia vaihtoehto ja 

jakotilanteisiin. Eikö tässä työrauhan ylläpitämistapauksessa olisi silloin relevantimpaa käyttää 

jakoperusteena persoonaa ja temperamenttia, koska vilkkaita ja rauhallisia löytyy yhtä lailla 

sekä tytöistä, pojista että muunsukupuolisista. Äänekäs, hiljainen, vilkas, rauhallinen, vitsikäs, 

vakava ja niin edelleen. 
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Tutkimuksessa ei ollut tarkoitus tehdä kaiken kattavaa täydellistä luetteloa kaikista 

mahdollisista tavoista, joilla kriittinen kiusaamistutkimus tunnistetaan oppilaiden välisissä 

vertaissuhteissa. Tämä tutkimus kohdistui tiettyihin haastateltaviin ja heidän yhdessä 

muodostamiinsa ajatuksiin ja näkemyksiin, joten täydellistä ja tyhjentävää selontekoa ei ollut 

tarkoituskaan saada tuloksissa muodostettua, vaan keskittyä juuri niihin seikkoihin, jotka tässä 

tutkimuksessa osallistuvat opettajat tunnistivat liittyvän oppilaiden välisiin vertaishaasteis i in. 

On mahdollista, että joitain oppilaiden vertaissuhdehaasteisiin liittyviä ja vaikuttavia tekijöitä 

jäi opettajien kertomuksien ulkopuolelle siksi, koska opettajat eivät lainkaan tunnistaneet niitä. 

Tämä on ymmärrettävää, koska tietyt käsitykset ja normit ovat niin vakiintune ita 

yhteiskunnassa, että niitä on vaikea tunnistaa ja näin ollen voivat muodostaa opettajien 

kertomuksissa sokeita kohtia.  

Tämän takia myös aiheen jatkotutkimus on tärkeää, sillä erilaisten opettajien kertomuksissa eri 

paikoissa voi nostaa esille myös erilaisia kiusaamiseen liittyviä näkökulmia. Esimerk ik s i 

ryhmässä vallitsevat normit voivat olla erilaisia maantieteellisesti eri alueilla. Tutkimusaihe ja 

aihetta koskeva jatkotutkimus on tärkeää, jotta opettajien on mahdollista tunnistaa ja ymmärtää 

laajemmin oppilaiden välisiä vertaishaasteita. Kiusaamisen tarkasteleminen kriittises tä 

näkökulmasta avaa mahdollisuuksia nähdä kiusaaminen laajempana ilmiönä. Myös SAFE-

hankkeen tarkoituksena on laajentuneen kiusaamiskäsityksen perusteella kehittää 

uusia lähestymistapoja sekä keinoja puuttua kiusaamiseen tutkimuksen myöhemmissä 

vaiheissa. 
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