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oppilaiden vertaissuhteissa. On tärkeää, että opettajat kertovat, että heidän keinonsa eivät riitä 

kiusaamiseen puuttumiseen, jolloin se antaa paremman mahdollisuuden tukea heitä. 

 

Avainsanat: kiusaaminen, opettaja, keinottomuus, koulun rakenteet, narratiivinen tutkimus   



 

 

University of Oulu 

Faculty of Education 

Teachers’ stories of their inability to intervene bullying (Miia Kosunen & Maarit Lampela) 

Master’s thesis, 73 pages 

May 2022 

The aim of this study is to find out in which situations secondary school teachers feel powerless 

to intervene in bullying. We look at factors related to this, both in the work of the teacher and 

at the structural levels of the school. Our research is part of the SAFE project, which aims to 

broaden our understanding of the phenomenon of bullying and how to better understand the 

challenges that students face in peer relationships.  

Our research is a qualitative narrative study, using interview data from the SAFE project. The 

interviews were conducted as one-question interviews, from which we selected three interviews 

with secondary school teachers as data. Teachers share their experiences of irrationality through 

narratives, allowing their voices to come through well. Data-driven content analysis has been 

used in the analysis.  

The findings suggest that teachers experience that there are not enough means particularly in 

relation to facing inequality and prejudice, pressures from school structures, challenges of 

group norms, cyberbullying, challenges of racism, challenges related to gender and speech cen-

sorship, work pressures and demands, and unethical behaviour by colleagues.  

Our research shows that teachers face boundaries in their work that affect their ability to address 

challenging situations. Teachers need a more open school climate, which will also reduce prej-

udice and challenging situations in students' peer relationships. It is important for teachers to 

communicate that the means are not enough to tackle bullying, thus giving them a better chance 

to provide support.  

  

Keywords: bullying, teacher, there are not enough means, school structures, narrative research 

  



 

 

Sisältö 

 

1 Johdanto ................................................................................................................................................................................. 6 

2. Opettajien keinottomuus kiusaamisessa ...................................................................................................................... 8 

2.1 Kiusaaminen....................................................................................................................................................................8 

2.2 Opettajan keinottomuus puuttua kiusaamiseen .......................................................................................................10 

2.3 Opettajan velvollisuus puuttua kiusaamiseen..........................................................................................................13 

2.4 Koulun rakenteellisten tekijö iden vaikutus kiusaamiseen puuttumiseen ...........................................................16 

3 Tutkimuksen toteutus ....................................................................................................................................................... 21 

3.1 Narrat iiv inen lähestymistapa tutkimuksessamme ...................................................................................................22 

3.1.2 Yhden kysymyksen haastattelu ......................................................................................................................... 24 

3.2 Aineiston analyysi........................................................................................................................................................26 

3.2.1 Tutkimuksen analyysin vaiheet......................................................................................................................... 27 

4. Opettajien k okemuksia keinottomuudesta ................................................................................................................ 34 

4.1 Eriarvoisuus ja ennakkoluulot....................................................................................................................................34 

4.2 Koulun rakenteista johtuvat paineet..........................................................................................................................37 

4.3 Ryhmänormien haasteet ..............................................................................................................................................40 

4.4 Nettikiusaamisen haasteet...........................................................................................................................................42 

4.5 Rasismin haasteet .........................................................................................................................................................43 

4.6 Sukupuolisuuteen ja puheen sensurointiin liittyvät haasteet ................................................................................46 

4.7 Opettajien työn paineet ja vaatimukset.....................................................................................................................48 

4.8 Kollegan epäeettinen toiminta  ...................................................................................................................................50 

5 Johtopäätökset.................................................................................................................................................................... 53 

5.1 Rakenteiden aiheuttama keinottomuus .....................................................................................................................53 

5.2 Piilossa tapahtuva nettikiusaaminen .........................................................................................................................54 

5.3 Rasistiset solvaukset ....................................................................................................................................................56 

5.4 Opettaja varoo puhettaan kohdatessaan oppilaiden sukupuolisuutta ..................................................................57 

6 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus ......................................................................................................................... 59 

7 Pohdinta ............................................................................................................................................................................... 62 

Lähteet ..................................................................................................................................................................................... 65 

 

 

 



 

1 Johdanto  

Kiusaaminen on mediassa ja yhteiskunnassa paljon keskustelua herättävä aihe. Olemme 

törmänneet peruskouluaikana koulukiusaamiseen usein. Perehdyttyämme koulukiusaamis ta 

käsitteleviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen, huomasimme kiusaamisen olevan monimutka inen 

ilmiö. Kiusaamiseen puuttuminen on haasteellista, koska puuttumiseen vaikuttavat monet 

tekijät ja kiusaamisen syitä on vaikea löytää (Canty, Stubbe, Steers & Collings, 2016). 

Kiusaaminen on määritelty kapea-alaisesti ja yksilö on nähty kiusaajana tai uhrina (Ringrose & 

Renold, 2010). 

 

Oulun yliopistossa alkoi alkusyksystä 2021 kasvatustieteiden tiedekunnassa Living relations 

tutkimusyhteisössä SAFE school-hanke (Henkisesti turvallinen koulu). SAFE-hankkeen 

tavoitteena on laajentaa käsitystä oppilaiden vertaishaasteista sekä haasteiden kirjosta 

koulukontekstissa. Hankkeen ajatusmaailmaa johtaa ajatus siitä, että kiusaaminen on 

monimutkainen ilmiö, ei yksilöstä lähtevä ominaisuus, joka on yleinen taustaoletus. SAFE-

hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa oppilaiden vertaishaasteista, jotta niihin voidaan 

kehittää uusia lähestymistapoja. Hankkeessa ei kehitetä erilaisia keinoja vertaishaasteisiin, vaan 

mahdollistetaan niiden kehittäminen selvittämällä ensin, miten ongelmaa voisi ymmärtää 

aiempaa paremmin. Kiinnostuimme hankkeesta, otimme yhteyttä ja pääsimme mukaan. 

Olemme mukana SAFE-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 

tutkimuksen kohteena ovat sellaiset tilanteet, jotka haastavat koulun henkilökuntaa ja joihin ei 

ole ratkaisua. SAFE-hankkeen tutkimus on monivuotinen.  

 

Viime aikoina oppilaille tehdyissä tuoreissa kyselyissä on havaittu, että koulun aikuiset eivät 

ole riittävän tietoisia koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta tai loukkaavasta kohtelusta. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvinvointikyselyn (2021) perusteella 39 % oppilaista 

koki, että koulun aikuiset eivät ole tietoisia asiasta. Kysely toteutettiin 4–9. luokan ja toisen 

asteen oppilaille ja siihen vastasi yhteensä 17454 oppilasta. Oppilaat arvioivat, että aikuise lta 

saa helpommin apua koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen kuin netissä tapahtuvaan 

kiusaamiseen. Koulussa tapahtuviin asioihin on koulun henkilökunnalla vastuu puuttua, ja ne 

ovat näkyvillä selvemmin kuin netissä tapahtuvat oppilaiden väliset asiat. Nettikiusaaminen 

jää aikuisilta helposti huomaamatta, ellei siitä keskustella oppilaiden kanssa. Kiusaamista voi 

esiintyä sosiaalisessa mediassa, peleissä sekä luokan tai oppilaiden omissa viestiryhmissä tai 
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kahdenkeskisissä viesteissä, joita aikuiset eivät näe. (Mannerheimin Lastensuojeluli iton 

Hyvinvointikysely, 2021, s. 15). Opettajalla on velvollisuus puuttua kouluajalla tapahtuvaan 

nettikiusaamiseen (Opetushallitus, 2019, s. 42). 

 

Yläasteikäiset nuoret eivät kerro riittävästi koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta Tämä tulee ilmi 

esimerkiksi THL:n Kouluterveyskyselyssä (2021), jonka mukaan 31,8 % 8.-ja 9.-luokkalais is ta 

kertoi koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta koulun aikuiselle lukukauden aikana.  Samassa 

THL:n Kouluterveyskyselyssä 50 % 8.-ja 9.-luokkalaisista vastasivat, että koulukiusaaminen 

on loppunut tai vähentynyt lukukauden aikana kiusaamisesta kertomisen jälkeen. 29,5 % 8. ja 

9. luokan oppilaista oli sitä mieltä, että koulukiusaaminen on jatkunut kuten ennenkin tai 

pahentunut kiusaamisesta kertomisen jälkeen lukukauden aikana. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, 2021). 

 

Kiinnostuimme siitä, miten opettajat pystyvät selvittämään kiusaamistilanteita. Kiusaamis ta 

esiintyy paljon nimenomaan koulussa, eikä opettajilla usein ole keinoja puuttua siihen. Se 

aiheuttaa keinottomuuden tunnetta. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää, millais issa 

tilanteissa yläkoulun opettajat kokevat keinottomuutta puuttua kiusaamiseen. Tarkastelemme 

opettajien kokemuksien kautta heidän keinottomuuttaan. Tuomme esille tähän liittyviä tekijöitä 

niin opettajan työssä kuin koulun rakenteellisissa tasoissa. 

 

Tutkimuksemme aineistona ovat ryhmähaastattelut, joissa haastateltiin kolmea yläkoulun 

opettajaa. Haastatteluissa opettajat kertoivat kokemuksiaan keinottomuudesta puuttua 

kiusaamiseen työssään. Haluamme laajentaa omaa käsitystä kiusaamisesta kohti laajempaa 

yhteiskunnallista kontekstia ja saada työkaluja erityisopettajan työn arkeen. 

Tutkimuksestamme on hyötyä opettajille, koska he tulevat tietoisemmiksi, millaiset tekijät 

aiheuttavat heille keinottomuutta puuttua kiusaamiseen ja millaisissa tilanteissa sitä esiintyy. 

Tutkimuksemme avulla opettajat pystyvät kiinnittämään paremmin huomiota haastaviin 

tilanteisiin työssään. 
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Tutkimuskysymyksemme on: 

Millaisissa tilanteissa yläkoulun opettajat kokevat keinottomuutta puuttua kiusaamiseen 

työssään? 

Toteutimme tutkimuksen laadullisena, narratiivisena tutkimuksena. Kun luimme aineistoa läpi, 

huomasimme sen sisältävän lyhyitä kertomuksia opettajien kohtaamista haastavista 

keinottomuuden tilanteista. Narratiivisuus kiinnosti meitä tutkijoina ja käyttämämme aineisto 

soveltui hyvin tähän tarkoitukseen. Laadullinen tutkimus pyrkii tuomaan näkyväksi ihmis ten 

omia kokemuksia ja kuvauksia koetusta todellisuudesta. Narratiivinen lähestymistapa tuki 

aineistoa ja antoi tilaa opettajien kertomuksille. Ymmärrämme narratiivisen lähestymistavan 

kautta opettajien kokemuksia syvemmin. (Puusa & Juuti, 2020, s. 77). 

 

Opettajien haastattelujen kertomuksista nousi esiin kahdeksan pääteemaa: eriarvoisuus ja 

ennakkoluulot, koulun rakenteista johtuvat paineet, ryhmänormien haasteet, nettikiusaamisen 

haasteet, rasismin haasteet, sukupuolisuuteen ja puheen sensurointiin liittyvät haasteet, 

opettajien työn paineet ja vaatimukset sekä kollegan epäeettinen toiminta.  
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2. Opettajien keinottomuus kiusaamisessa 

Tässä luvussa tarkastelemme tutkimuksemme teoreettista viitekehystä. Avaamme kiusaamisen 

käsitettä sosiaalisen kontekstin näkökulmasta. Tuomme esille aiempien tutkimusten pohjalta 

opettajien keinottomuutta puuttua kiusaamiseen. Lisäksi tarkastelemme opettajien 

velvollisuutta puuttua kiusaamiseen ja millä tavoin he voivat kiusaamiseen puuttua. 

Teoreettisen viitekehyksen lopuksi syvennymme koulun rakenteellisiin tekijöihin ja tuomme 

esille niiden vaikutusta kiusaamiseen puuttumiseen. 

 

2.1 Kiusaaminen  

Tutkimuksemme lähestymistapa kiusaamisen ilmiöön on kriittinen kiusaamistutkimus. 

Perinteisen psykologisen kiusaamiskäsityksen rinnalle on muodostunut 2000-luvulla kriitt isen 

kiusaamistutkimuksen näkökulmaa. Psykologinen kiusaamistutkimus on perinteisesti käsitellyt 

kiusaamista kapea-alaisesti yksilön näkökulmasta. Se kiinnittää huomion yksilön 

ominaisuuksiin ja näkee yksilön joko kiusaajana tai kiusattuna. (Ringrose & Renold, 2010). 

Kriittinen kiusaamistutkimus tutkii kiusaamisilmiötä sosiaalisesta ja kontekstin näkökulmas ta. 

Sosiaalisessa kontekstissa ja vuorovaikutustilanteissa lapset nähdään tilanteisiin tulevina, 

muuttuvina ja aktiivisina toimijoina. (Hansen & Søndergaard, 2018). Psykologinen 

kiusaamistutkimus on käyttänyt paljon kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, mutta uusi 

kriittinen kiusaamistutkimus on tuonut esiin kvalitatiivisen tutkimuksen edut kiusaamisen 

ilmiön tutkimisessa sosiaalisesta näkökulmasta. Kvalitatiivinen tutkimus ei tavoitte le 

yleistämistä, vaan se tuottaa sosiaalista todellisuutta ja pyrkii tarkastelemaan kiusaamisilmiö tä  

syvemmin ja laajemmin. (Ellwood & Davies, 2014). 

 

Kiusaamista on alettu tutkia ryhmän ulkopuolelle joutumisen pelon näkökulmasta (Hansen & 

Søndergaard, 2018). Lapsilla ja nuorilla on vahva ryhmään kuulumisen tarve, ja pelko ulos 

jäämisestä voi aiheuttaa kiusaamista. Kuulumisen tarve voi liittyä kiusaamiseen, koska lapsilla 

on halu olla osa ryhmää ja suojella sitä. (Hansen, 2014). Ulkopuoliseksi joutumisen pelossa 

lapset osallistuvat ryhmän kuulumisen ja ulosjättämisen prosesseihin. Koulussa luokka on 

sosiaalinen ryhmä, jonka jäseniä halutaan olla ja johon halutaan kuulua. Luokassa voidaan 

määritellä, mikä on hyväksyttyä ryhmän sisällä ja mikä ei. Jos joku ei täytä ryhmän kuulumisen 
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ominaisuuksia tai poikkeaa niistä, saatetaan hänet sulkea ryhmän ulkopuolelle.  Hän ei sillo in 

kiinnity ryhmän jäseneksi. Ryhmän jäsenillä voi olla myös pelkoa tulla ulkopuoliseks i 

ryhmästä, jos jäsen ei osallistu ryhmän sisäisiin vaatimuksiin. (Hansen & Søndergaard, 2018; 

Hansen, 2014; Schott, 2014). 

 

Horton (2016) tarkastelee kiusaamista institutionaalisten ja yhteiskunnallisten olosuhte iden 

kautta. Koulukontekstin vaikutus olisi hyvä huomioida kiusaamisen tarkastelussa. Olisi hyvä 

kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten kiusaaminen ymmärretään ja millaista diskurssia 

kiusaamisesta koulussa käydään. Kiusaamisilmiötä ei pidä nähdä itsestään selvyytenä, vaan 

tarkastella sitä laajemmin ja samalla kiinnittää huomiota siihen, millainen näkökulma 

kiusaamisesta koulussa muodostuu. Kiusaamisessa vallitseva diskurssi vaikuttaa siihen, miten 

kiusaamista lähestytään ja miten siihen puututaan. Kun kiusaaminen uskalletaan ymmärtää 

laajemmin, avaa se uusia näkökohtia koulukontekstin vaikutukseen ja näkee yksilöt kontekstiin 

osallistuvina toimijoina. (Horton, 2016; Juva, 2020). 

 

Tuomme esiin kiusaamisessa vallan näkökulman (Horton, 2019; Bansel, Davies, Laws & 

Linnell, 2009). Kiusaamisella saavutetaan valtaa, mutta vallan epätasapainon suhteiden sijaan 

tulisi kiinnittää huomio siihen, mikä on kiusaamisen taustalla valtasuhteissa (Horton, 2019). 

Kiusaamisen ymmärtämisessä on tärkeää antaa enemmän tilaa erilaisuuden tarkastelulle. 

Kielteisten toimintatapojen sijaan kannattaa tarkastella enemmän, miten valta vaikuttaa 

ryhmäytymiseen ja ryhmäprosesseihin. Kiusaamisessa tulisi laajemmin tarkastella vallan 

vaikutusta lasten sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin. (Horton, 2019). 

 

Toisaalta kiusaamistutkimuksessa nousee esille yksilön poikkeavuus, jonka perusteella 

oppilaita voidaan kategorisoida. Oppilas voidaan ajatella poikkeavaksi, jos hän poikkeaa siitä 

mikä edustaa normaalia. Kun määritellään normaali, niin samalla asetetaan rajat sille, mikä jää 

normaaliuden ulkopuolelle. Toiset oppilaat nähdään normaaleina, kun taas normaaliudes ta 

poikkeava oppilas kategorioidaan ja häntä pidetään ei-normaalina. Normaaliuden rajat 

muokkautuvat uudelleen, ja voi jäädä tiettyjä ominaisuuksia, joita pidetään ei-normaaliuden 

tunnusmerkkeinä. Yhteiskunta ja koulu määrittävät normaaliuden ja ei-normaaliuden rajoja 

sekä miten erilaisuutta uskalletaan käsitellä. (Juva, 2019).  
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Ringrose ja Renold (2010) viittaavat myös yksilön poikkeavuuteen. Luokittelua voi tapahtua 

sukupuolisuuteen ja seksuaaliseen poikkeavuuteen liittyvien tekijöiden vuoksi. Heidän ei 

ajatella täyttävän normaalisoituja maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ideaaleja. Jos yksilö 

poikkeaa normatiivisesta odotuksesta olla poika tai tyttö, voi hän olla vaarassa tulla syrjityks i. 

Sukupuolisuuden rikkominen tai poikkeaminen normatiivisista sukupuolisuuden rooleista voi 

jäädä opettajilta huomaamatta, koska sen ei nähdä olevan kiusaamista. Rajoittunut näkökulma 

voi saada aikaan ennakkoluuloja ja sukupuolisuuteen liittyvät konfliktit voivat jäädä koulussa 

selvittämättä. (Ringrose & Renold, 2010). 

 

Toteamme, että kiusaamistutkimuksessa ei ole riittävästi otettu huomioon kontekstuaalis ia 

tekijöitä, kuten rodullista eriarvoisuutta (Huuki, 2016; Souto, 2011). Soudon (2011) mukaan 

suomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten välillä esiintyy koulussa erottelua, koska 

oppilailla on erilaisia odotuksia toisiaan kohtaan. Maahanmuuttajataustaiset nuoret voidaan 

nähdä erilaisina, minkä vuoksi heille voi olla vaikeaa sopeutua suomalaiseen kulttuur i in. 

Tällainen erottelu aiheuttaa jakoa eri taustoista tulevien oppilaiden välille, mikä lisää 

ulkopuolisuuden tunnetta. Suomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten välille syntyy 

neuvotteluja ryhmään kuulumisesta ja ryhmässä toimimisen ehdoista. Nuorilla voi alkaa 

esiintyä rasistisia näkökulmia toisiaan kohtaan, joka jakaa heitä omiin porukoihinsa. 

Suomalaiset nuoret viihtyvät enemmän keskenään ja maahanmuuttajataustaiset nuoret 

kokoontuvat omissa ryhmissä. (Souto, 2011, s. 105, s. 146). 

 

2.2 Opettajan keinottomuus puuttua kiusaamiseen 

Tässä luvussa selvitämme aiempiin tutkimuksiin perustuen opettajien keinottomuuteen 

vaikuttavia tekijöitä. Keinottomuudella tarkoitamme, että tarkastelemme tilanteita, joissa 

opettajat eivät ole löytäneet ratkaisuja ja joihin heillä ei ole riittävästi keinoja.  

 

Opettajan oletetaan pärjäävän ja osaavan toimia eettistä ajattelua vaativissa tilanteissa (Ahonen, 

2017, s. 157). Kiusaamiseen puuttuminen on opettajan työssä vaativa tehtävä, koska koulun 

arkea määrittävät normit ja ne voivat ohjata myös käsitystä kiusaamisesta. Jos koulussa 

sitoudutaan liikaa normeihin, voi toimintakulttuurista muodostua jäykkää ja koulun 
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henkilökunnan käsitys kiusaamisesta jää puutteelliseksi. Opettajien voi olla hankalaa tunnis taa 

kiusaamista ja puuttua siihen, jos heillä ei ole riittävää käsitystä kiusaamisen ilmiöstä. Tästä 

voidaan päätellä, että opettajien voi olla vaikea erottaa, onko oppilaiden väliset ristiriidat 

normaalia kanssakäymistä vai kiusaamista. (Ellwood & Davies, 2014; Davies, 2011). Lisäksi 

haastavasti käyttäytyvät oppilaat voivat tuoda opettajan työhön lisää haastetta ja heidät voidaan 

nähdä myös kuormittavina, koska he kyseenalaistavat opettajan auktoriteettia ja koulun 

toimintakulttuuria. (Ahonen, 2017, s. 159).  

 

Opettajan toiminnalla on merkitystä hänen kohdatessaan haastavia tilanteita (Ellwood & 

Davies, 2014). Tämä näkyy siinä, millaisiin tekijöihin opettaja kiinnittää huomiota. Jos hän 

tulkitsee tilanteet yksipuolisesti kielteisinä, muodostuu opettajan tekemästä tulkinnas ta 

kielteisempi ja näin tilanteen selvittämisestä tulee hänelle haastavampi. Tästä voimme todeta, 

että opettajan kyky erottaa ja tulkita tilanteet toisistaan niiden vakavuuden perusteella vaatii 

opettajalta järkiperäisen päättelyn lisäksi kokemusta ja ennakointia. Hän voi tarvita harjoitus ta  

erottaa olennaiset asiat vähemmän merkityksellisistä. Eettisten ongelmien ratkaisemisessa 

opettaja voi kysyä itseltään, onko ratkaisu sovussa omien eettisten ajatusten kanssa vai joutuuko 

hän toimimaan omaa persoonaansa vastaan. Opettaja joutuu pohtimaan, onko hän päätynyt 

oikeaan ratkaisuun ja samalla määrittelee oman työnsä rajoja. (Tirri & Kuusisto, 2019, s. 26). 

 

Tarkastelemme kiusaamista sosiaalisissa tilanteissa, joissa sitä voi olla vaikeampaa tunnis taa. 

Kulmalainen (2015) toteaa sosiaalisen kiusaamisen nivoutuvan kaverisuosioon ja -suhteis iin. 

Sosiaalinen kiusaaminen jaottelee oppilaita suosittuihin ja ei-suosittuihin. Jos oppilas kuuluu 

koulussa ei-suosittuun ryhmään, voi tämä altistaa kiusaamiselle. Oppilas voi myös jäädä 

luokassa esimerkiksi ryhmätöissä ulkopuoliseksi, ja hänen on vaikea löytää itselleen tehtävässä 

paria. Opettajan on vaikeampaa tunnistaa sosiaalista kiusaamista kiusaamiseksi, koska tilanne 

voi näkyä opettajalle vain vitsailuna tai normaalina kanssakäymisenä. Oppitunnilla voi tapahtua 

sosiaalisten rajojen ylityksiä, kun oppilaat toimivat opettajan määrääminä pareina tai ryhminä. 

Suosittuun ja ei-suosittuun kategoriaan kuuluvat oppilaat voivat työskennellä yhdessä ja 

opettaja voi saada kuvan toimivasta yhteistyöstä, mutta ei-suosittu oppilas ei mahdollises t i 

halua tai uskalla sanoa kielteisiä ajatuksia suosiossa olevalle oppilaalle. Tämän takana voi olla 

ei-suositun oppilaan pelko yksinjäämisestä. Luokassa tapahtuvassa sosiaalisessa kiusaamisessa 

voivat oppilaiden väliset valtasuhteet olla epätasapainossa ja tietynlaista hierarkiaa esiintyy 



12 

 

heidän välillään. Tämä voi tulla esille opetuksen ulkopuolella olevissa tilanteissa, kuten 

siirtymissä, välitunneilla ja ruokailussa. Jos sosiaalinen kiusaaminen jää koulussa 

huomaamatta, aiheutuu siitä lisää jännitteitä ryhmien välille. (Kulmalainen, 2015, s. 48, s. 60, 

s. 63).  

 

Oppilaan häiritsevä tai haastava käyttäytyminen on tänä päivänä iso haaste koulussa ja aiheuttaa 

opettajille keinottomuutta (Lanas & Brunila, 2019). Opettajilla voi olla erilaisia tulkinto ja 

haastavista tilanteista ja minkä he ajattelevat olevan haastavaa tai häiritsevää käyttäytymis tä. 

Opettajat kokevat menettävänsä koulumaailmassa paljon aikaa haastavien tilante iden 

selvittelyyn. Heidän omilla käsityksillään ja asenteillaan on vaikutusta, miten he tulkitsevat 

häiritsevän käyttäytymisen tilanteita ja minkä koetaan olevan häiritsevää käyttäytymistä. Tästä 

voidaan päätellä, että kiusaamispuheessa pitäisi avata käytössä olevat termit, mitä tarkoittaa 

häiritsevä käyttäytyminen ja mikä nähdään häiritsevänä käyttäytymisenä. (Lanas & Brunila, 

2019). Jos opettajien tulkinta vaihtelee, on sillä vaikutusta heidän tekemiin päätelmiin oppilaan 

käyttäytymisestä. Oppilaan käyttäytymiseen vaikuttaa ympäristö, jossa hän toimii ja häiritsevän 

käyttäytymisen taustalla voivat olla oppilaan puutteelliset sosiaaliset ja henkilökohtaiset taidot. 

(Ellwood & Davies, 2014). 

 

Opettajan keinottomuutta voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, jos opettaja itse 

mahdollistaa kiusaamisen (Juva, 2019). Tämä tarkoittaa sitä, että opettaja omalla toiminnallaan 

hyväksyy kiusaamisen luokassa ja jos hänen puuttumisensa tilanteisiin jää vähäiseks i. 

Opettajan reaktiolla on vaikutusta siihen, miten hän pyrkii estämään kiusaamista ja lopettamaan 

sen. Tilanteesta muodostuu vaikea, jos kiusaamisessa on osallisena useampi kuin kiusaaja ja 

kiusattu. Jos opettaja ei huomaa kiusaamista luokassa, on oppilas vaarassa jäädä ryhmän 

ulkopuolelle. Opettajat saattavat omalla toiminnallaan osallistua oppilaan kategorisoint i in, 

jolloin he voivat normalisoida ja oikeuttaa kiusaamista. Tämän perusteella voidaan päätellä, 

että oppilaan asema luokassa voi muuttua ja hän altistuu syrjinnälle. (Juva, 2019, s. 66–67). 

 

Opettaja voi olla kokematon tai pelokas puuttumaan kiusaamiseen koulussa. Opettajalla ei ehkä 

ole riittävästi tietoa, miten hänen tulisi toimia kiusaamistilanteissa ja ratkaista niitä. Tällöin hän 

tarvitsee muun henkilökunnan apua tilanteen ratkaisemisessa, mutta opettajan on tärkeä aloittaa 
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kiusaamistilanteen selvittäminen, mikäli hän huomaa tilanteen ensimmäisenä. (Hamarus, 2008, 

s. 91). Tästä voidaan todeta, että opettajan roolilla on merkitystä kiusaamistilanteis i in 

puuttumisessa (Marshall, Varjas, Meyers, Graybill & Skoczylas, 2009).  Opettajan 

keinottomuutta vähentää, jos hän uskaltaa puuttua kiusaamiseen ja kokee, ettei sitä tarvitse 

tehdä yksin. Yhteinen linja kiusaamiseen puuttumisessa vähentää opettajan keinottomuuden 

tunnetta ja parantaa turvallisuutta koulussa. (Hamarus, 2008, s. 92).  

 

2.3 Opettajan velvollisuus puuttua kiusaamiseen 

Tarkastelemme tässä luvussa opettajien velvollisuutta puuttua kiusaamiseen ja millä tavoin he 

voivat siihen puuttua. Lisäksi tuomme esille kiusaamisen ennaltaehkäisevän merkityksen. 

 

Opettajilta edellytetään, että he puuttuvat kiusaamiseen. Opettajien tulee olla tietoisia ryhmän 

sisällä tapahtuvasta toiminnasta ja ryhmän jäsenten välisistä suhteista. Kiusaamistilanteet tulis i 

tunnistaa, mutta niitä ei aina huomata. (Repo, 2013, s. 202). Tämän perusteella voidaan päätellä, 

että kiusaamista tapahtuu sekä näkyvästi että piilossa. Suora kiusaaminen tulee selvemmin ilmi, 

koska se on näkyvämpää, äänekkäämpää ja fyysisempää. Piilossa tapahtuva kiusaaminen on 

epäsuoraa ja hienovaraista ja kiusaamista tapahtuu, kun aikuiset eivät näe sitä. Opettajan voi 

olla vaikeampi havaita kiusaamista yläkoulussa kuin alakoulussa. Yläkouluun siirryttäe ssä 

nuorten kynnys kertoa kiusaamisesta aikuiselle nousee, ja tämän vuoksi yläkouluikäisillä on 

suurempi riski jäädä ilman aikuisen tukea. (Pöyhönen, 2021, s. 42, s. 158). 

 

Tuomme esille oppilaan oikeuden turvalliseen koulu- ja oppimisympäristöön (Perusopetuslak i 

628/1998, 29§). Opetuksen järjestäjän tehtävänä on hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut 

koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla 

pidetään yllä koulun järjestystä. Opiskelun tulee olla oppilaalle esteetöntä ja sujuvaa. 

Kouluyhteisön tulee tarjota oppilaille turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö. Koulun 

opettajan tai rehtorin velvollisuutena on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatka lla 

tapahtuneesta häiritsemisestä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden 

kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. (Perusopetuslak i 

628/1998, 29§). 
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Oppilaita tulee suojella kiusaamiselta. Koululla pitää olla oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 § 

mukaan koulukohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma oppilaiden suojelemiseksi, kiusaamise lta, 

häirinnältä ja väkivallalta (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 13§). Perusopetuksen 

oikeudellinen perusta muodostuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta (Opetushallitus, 

2014, s. 15). Kaikkia lasten ja lasten hyväksi työskenteleviä velvoittavat YK:n lapsen 

oikeuksien sopimuksen yleiset periaatteet, jotka ovat yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, lapsen 

edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen. Lapsella on oikeus 

ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi ja hänen näkemyksiänsä pitää kunnioittaa. Jokaisella 

lapsella on oikeus hyvään elämään sekä yksilölliseen, ruumiilliseen, henkiseen, hengelliseen, 

moraaliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. (Unicef, 1991). 

 

Tarkasteltuamme kiusaamista ja opettajan puuttumista siihen toteamme, että koulu tarvitsee 

yhteiset toimintatavat ja suvaitsevaisen ilmapiirin kiusaamisen puuttumiseen (Ellwood & 

Davies, 2014). Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa (Opetus- ja kulttuuriministe r iö, 

2017, s. 28) nostetaan esille Mischan, Scarcellon, Peplerin ja Wienerin tutkimus vuodelta 2005 

kiusaamiseen puuttumisen vaikeuksista koulussa opettajien näkökulmasta. Tutkimuksen 

mukaan kouluissa tai varhaiskasvatusyksiköissä ei ole riittävästi yhtenäisiä käytänteitä puuttua 

kiusaamiseen. Lisäksi kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille ei ole varattu riittävästi resursseja, 

eikä johtoportaalta saada tarpeeksi tukea kiusaamiseen puuttumisessa. Koulun ja 

varhaiskasvatuksen henkilökunnalla tulisi olla tarpeeksi tietoa ja keinoja tunnistaa kiusaamis ta 

ja puuttua siihen. Näkyvään fyysiseen kiusaamiseen puututaan selvemmin, mutta piilossa 

tapahtuvaan tai sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen on vaikeampi puuttua. 

  

Tuomme esille opettajan keinoja puuttua kiusaamiseen. Soudon (2011) mukaan 

luottamuksellinen ja avoimempi ilmapiiri koulussa parantaa oppilaiden sosiaalis ta 

kanssakäymistä ja vähentää ristiriitatilanteita. Oppilaiden on tärkeää tulla kuulluksi ja heidän 

tulee päästä keskustelemaan koulun henkilökunnan kanssa koulun arjessa kohtaamistaan 

haastavista tilanteista. Lisäksi koulussa pitää olla sovittuna selvät pelisäännöt, miten puututaan 

kiusaamistilanteisiin. Tällaisten pelisääntöjen määrittäminen ja sopiminen vaativat sitoutumis ta 

ja valveutuneisuutta koulun henkilökunnalta sekä dialogin käymistä, jotta kaikki ovat asioista 

perillä. Koulussa pitää keskustella, mitkä tekijät lisäävät vuorovaikutusta ja mitkä ovat 
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vuorovaikutusta rajoittavia ja sääteleviä tekijöitä. Luottamuksellisen ilmapiirin luominen vaatii 

tekoja, asioiden tiedostamista ja yhteisiä päämääriä. (Souto, 2011, s. 183). 

  

Opettajien välisellä yhteistyöllä on suuri vaikutus oppilaisiin. Opettajien toimiva yhteistyö tulee 

näkyväksi oppilaille, ja he kokevat silloin enemmän luottamusta opettajia kohtaan. 

Kiusaamisesta tulee keskustella oppilaiden kanssa. Luokassa voidaan keskustella esimerkik s i 

eri tavoista tukea toisia, jos kiusaamista huomataan. Yhdessä voidaan pohtia tapoja, jotka ovat 

mahdollisia ja turvallisia toteuttaa. Yhteistyötaidot kehittävät oppilaiden empatiataitoja ja 

kykyä kohdata erilaisuutta. Oppilaiden on helpompi kertoa kiusaamisesta opettajalle, jos 

kiusaamista on käsitelty heidän kanssaan. (Pöyhönen, 2021, s. 126, 145, s. 159). Hästbackan 

(2018) tutkimus pitkittyneistä kiusaamistilanteista osoitti selvästi, että keskusteluihin 

oppilaiden kanssa täytyy panostaa enemmän ja tasapuolisuuden tunteen pitää toteutua 

oppilaiden ja koulun aikuisten välillä. Koulun aikuisilla täytyy olla aikaa kuunnella nuorten 

kokemuksia ja tahtoa ymmärtää aidosti, miltä heistä tuntuu. (Hästbacka, 2018, s. 59–60). 

 

Kiusaamista ehkäisee koulussa se, että oppilaita opetetaan suhtautumaan avoimemmin 

erilaisuuteen. Opettajien on tärkeää työskennellä oppilaiden kanssa avoimesti. Avoimempi 

suhtautuminen antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää omaa sosiaalista ja eettistä 

ajattelutapaa suhteessa toisiin ihmisiin ja suhteessa erilaisuuteen. (Davies, 2011). Oppilaiden 

tulisi pyrkiä olemaan avoimempia myös itseään ja omia pyrkimyksiään kohtaan sekä ymmärtää 

omien tekojensa seuraukset. (Ellwood & Davies, 2014). 

 

Opettajat tarvitsevat lisää koulutusta haastavien eettisten tilanteiden kohtaamiseen. Tähän voi 

olla syynä, että he peilaavat ratkaisujaan koulun yhteisökulttuuriin, opetussuunnitelmaan ja 

opettajan ammattietiikkaan. Opettajan tulee ottaa huomioon työssään erilaisia näkemyksiä, 

jolloin he neuvottelevat näistä erilaisissa tilanteissa ja eri ryhmien kanssa. (Tirri & Kuusisto, 

2019, s. 144). Opettajille eettisten ongelmien tunnistaminen ja seurausten ennakoiminen voi 

olla vaikeaa. Olisi hyvä, että heillä olisi käytössään työvälineitä, joiden avulla heillä olisi 

mahdollisuus harjoitella omaa eettistä herkkyyttään ja arvioida sitä. (Tirri, Nokelainen & Holm, 

2007). 
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Opettajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä kiusaamista. Hän pitää huolta pedagogiikan avulla  

kiusaamisen ennaltaehkäisemisestä ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemises ta 

oppilaiden kanssa. Opettaja havainnoi oppilaita ja heidän välisiä vuorovaikutussuhteitaan ja 

pyrkii huomaamaan vuorovaikutussuhteiden muutoksia. Hänen pitää olla tietoinen myös 

sosiaalisen median ja verkossa tapahtuvan kiusaamisen tunnusmerkeistä ja puuttua niihin, jos 

saa tietoa verkkokiusaamisesta koulussa. Opettaja osallistuu koulukohta isen 

opiskeluhuoltosuunnitelman ja kiusaamisen vastaisen suunnitelman tekemiseen oman 

ryhmänsä kohdalta, perehtyy siihen ja pitää yhteyttä huoltajiin. Lisäksi hän selvittää 

kiusaamistapauksia asiantuntevasti yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa, huolehti i 

tarvittavasta tuesta oppilaalle tehden yhteistyötä huoltajien kanssa sekä ohjaa oppilaan 

tarvittaessa saamaan koulun ulkopuolista tukea. Tarpeen mukaan opettaja tekee oppilaasta 

lastensuojeluilmoituksen lastensuojeluun ja/tai poliisille. (Opetushallitus, 2020, s. 49–50). 

 

2.4 Koulun rakenteellisten tekijöiden vaikutus kiusaamiseen puuttumiseen 

Koulu on yhteinen jaettu tila, jossa yhdistyvät oppilaiden toiminta- ja oppimisympäristö sekä 

opettajien työympäristö (Nuikkinen, 2009, 277). Tässä luvussa tarkastelemme koulun 

rakenteita, miten ne vaikuttavat opettajien keinottomuuteen puuttua kiusaamiseen. 

Rakenteellisia tekijöitä koulussa ovat esimerkiksi lukujärjestys, istumajärjestys ja ajankäyttöön 

liittyvät tekijät ja ne liittyvät yhteen fyysisen ympäristön kanssa (Järvinen & Sainio, 2020, s. 

26). Fyysistä ympäristöä ovat luokkatilat, koulun pihaympäristö, koulun tilojen toimivuus ja 

viihtyvyys, joilla on merkitystä kouluhyvinvointiin (Konu, 2002, s. 44). Koulun rakenteet 

vaikuttavat sosiaaliseen vuorovaikutuskulttuuriin koulussa ja yhdessä fyysinen ympäristön 

kanssa luovat mahdollisuuksia opettajien työlle, mutta voivat myös rajoittaa sitä (Nuikkinen, 

2009, s. 278).  

  

Koulun rakenteisiin liittyvät myös koulun toimintaa ohjaavat tekijät (Janhunen, 2013). Koulun 

toimintaa ohjaavat koululainsäädäntö, hallinnolliset määräykset, opetussuunnitelmat, aine- ja 

tuntijako sekä taloudelliset varat. Toimintakulttuurilla on tärkeä merkitys koulussa oppilaiden 

arjessa ja ilmapiirin muotoutumisessa. Koulun toimintakulttuuri tulee esille arvoissa, 

tavoitteissa, normeissa ja toimintaperiaatteissa. Perinteet liittyvät myös koulun arkeen ja 

muutokset voivat tapahtua siellä hitaasti. (Janhunen, 2013, s. 32; Kattilakoski, 2018, s. 34).  
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Koulussa voi syntyä luokan sisälle normeja, jotka vaikuttavat opettajan työhön (Juva, 2019). 

Normien näkyvyyttä ja niiden vaikutuksia opettajan keinoihin puuttua kiusaamiseen on syytä 

tarkastella, koska ne vaikuttavat sekä oppilaisiin että opettajaan. Opettajan keinoihin puuttua 

kiusaamiseen vaikuttaa se, millainen on hänen käsityksensä kiusaamisesta ja missä laajuudessa 

hän ilmiötä määrittelee. Jos opettajan käsitys kiusaamisesta ei ole riittävä ja jää kapea-alaiseksi, 

ovat hänen keinonsa puuttua kiusaamiseen vähäiset, minkä vuoksi hän voi kokea tilanteessa 

keinottomuutta. (Pöyhönen, 2021, s. 146). 

 

Ryhmänormit lisäävät kiusaamista koulussa ja luokassa voi ryhmän sisälle muodostua 

haitallisia piilonormeja. Piilonormeilla on vaikutusta ryhmän jäsenten toimintaan ja 

käyttäytymiseen. Piilonormeja ovat esimerkiksi välinpitämättömyyden ilmaiseminen toista 

kohtaan, tietynlaisten eleiden ja ilmeiden käyttö. (Kulmalainen, 2015). Ryhmän sisällä saattaa 

esiintyä kielteisiä asenteita, jotka vaikuttavat kiusaamisen ilmentymiseen luokassa. 

Kiusaamista voi olla enemmän luokassa, jossa oppilaiden sosiaalisen vaikuttamisen 

mahdollisuudet ja kaverisuosio ovat epätasapainossa. (Pöyhönen, 2021, s. 113, s. 118). 

 

Koulussa on sääntöjä, joita pitää noudattaa kouluaikana ja koulualueella. Sääntöjen tehtävänä 

on luoda turvallisuutta kouluun. Suurin osa oppilaista hyväksyy säännöt ja noudattaa niitä, 

mutta osalle sääntöihin sopeutuminen voi olla hankalaa. Suomalaisessa koulussa on kurin 

avulla aikaisemmin pidetty järjestystä yllä, mutta nykypäivänä kurilla voi olla vähäisemp i 

vaikutus, eikä opettajilla ole riittävästi keinoja käytettävissä järjestyksen ylläpitämiseen. 

(Gjerstad, 2015, s. 24; Suoranta, 2003, s. 59). Kurilla on kuitenkin myönteinen merkitys 

oppilaiden toimimiseen koulussa, koska sen avulla saadaan pidettyä yllä työrauhaa ja 

järjestystä, millä on kiusaamista ehkäisevä vaikutus. (Ball, 2013, s. 65; Fendler, 2010, s. 198).  

 

Koulun rakenteet voivat luoda opettajalle painetta ratkaista haastavia tilanteita (Tirri, 2019, s. 

54). Opettaja voi kohdata painetta opettajakollegojen, oppilaiden, muun koulunhenkilökunnan 

ja oppilaiden huoltajien suunnalta. Lisäksi opettajien välille saattaa syntyä koulussa erilais ia 

tulkintoja ja ristiriitaa siitä, mikä nähdään tietyssä tilanteessa oppilaan parhaaksi. 

Ristiriitatilanteiden selvittämisessä voi olla kyse useamman oppilaan välisestä etujen 

ristiriidasta ja opettajan on pohdittava, miten pystyy suhtautumaan tasapuolisesti asioihin, jotka 
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voivat olla tilanteesta riippuvaisia. Jos opettajien välillä on tulkintaeroja haastavista tilante is ta 

esimerkiksi yläkoulun puolella, on heillä käytettävissään vähemmän keinoja puuttua niihin.  

Opettajien ja oppilaiden välisellä vuorovaikutuksella on erityisesti yläkoulussa suuri merkitys 

siihen, miten opettaja kykenee puuttumaan haastaviin tilanteisiin. (Tirri & Kuusisto, 2019, s. 

47, s. 54–55). 

 

Koulunarkkitehtuuri luo normeja kouluyhteisön sosiaalisille suhteille ja järjestykselle (Ellwood 

& Davies, 2014, Hansen & Søndergaard, 2018). Koulun materiaaliset tekijät ja puitteet 

noudattavat järjestystä, johon koulunkäynti nojaa paljon istumajärjestyksineen, 

lukujärjestyksineen ja järjestyssääntöineen. Kuitenkin koulun fyysistä ja sosiaalista ympäristöä 

muokkaavia puitteita ja toimintoja on alettu haastaa ja muuttaa viime vuosina, koska niillä on 

huomattu olevan suuri vaikutus oppilaiden sosiaalisten suhteiden ja ryhmäytymisen 

kulttuurille. Koulun arkkitehtuuriin on alettu kiinnittää enemmän huomiota, mikä tulee esille 

esimerkiksi uusien koulurakennusten luovana muokkaamisena erilaisiin käyttötarkoituks i in. 

(Harinen & Halme, 2012, s. 27). 

  

Koulun pihan ja välituntipaikkojen viihtyisyyden vaikutuksesta kiusaamiseen on tehty vähän 

tutkimusta (Salmivalli, 2010). Kiusaamisesta käydyissä keskusteluissa on otettu huomioon 

tilojen merkitys kouluviihtyvyyden edistäjänä. Siksi on tärkeää kiinnittää näihin tekijöihin 

huomiota, koska ne vaikuttavat kouluilmapiirin ja -kulttuurin muodostumiseen. (Salmiva ll i, 

2010, s. 49). Viihtyisä ja toiminnallinen koulupiha ehkäisee kiusaamista, kun oppilailla on siellä 

järkevää tekemistä. Koulun pihalla ei saisi olla opettajalle vaikeasti valvottavia tai piilossa 

olevia paikkoja, koska kiusaaminen voi jäädä silloin huomaamatta. Jos kiusaamista tapahtuu 

piilossa koulun pihalla, eikä opettaja huomaa sitä, eikä tule tietoiseksi siitä, on kiusaamiseen 

puuttuminen vaikeampaa. (Walton, 2010). 

 

Koulun tulee panostaa turvallisuuteen, koska silloin koulun henkilökunta tulee tietoisemmaksi 

oppilaiden keskuudessa tapahtuvasta toiminnasta, jolloin myös ennaltaehkäistään kiusaamis ta. 

Välitunneilla tulisi olla riittävästi henkilökuntaa valvomassa oppilaita, jotta tiedetään, mitä 

siellä tapahtuu ja oppilaiden on turvallista leikkiä ja pelata. Lisäksi turvallinen välituntivalvonta 
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auttaa oppilaita pääsemään paremmin mukaan leikkeihin ja peleihin ja jolla on syrjäytymis tä 

ehkäisevä vaikutus. (Walton, 2010; Harinen & Halme, 2012, s. 27). 

Oppilaiden keskuudessa syntyy välitunneilla ristiriitatilanteita, joita joudutaan toisinaan 

selvittelemään oppituntien alussa. Tähän voi olla syynä, että oppilailla ei ole tarpeeksi 

mielekästä tekemistä välitunnilla, mikä voi aiheuttaa turhautumista ja ristiriitatilante ita . 

Opettajalla saattaa olla työssään kiirettä, eikä aika riitä selvittämään oppilaiden välistä tilanteen 

kärjistymistä. Opettaja ajattelee ottavansa asian puheeksi myöhemmin oppilaiden kanssa, joka 

voi häneltä kiireessä unohtua. Myöhemmin oppilaiden puheissa tulee esille välitunnilla 

kärjistynyt tilanne, jonka oppilaat haluavat selvittää oppitunnin alussa. Ratkaisuna 

välituntiongelmaan voisi olla, että oppilaiden kanssa sovittaisiin etukäteen välitunnin leikeistä 

ja peleistä, mikä vähentäisi välituntien ristiriitatilanteita. Näin opettajalla ei menisi oppitunnin 

alusta aikaa tilanteiden selvittämiseen. (Elve’n, 2016, s. 20; Hamarus, 2008, 89). 

 

Lukujärjestykset ohjaavat oppilaiden toimintaa koulussa ja sillä on vaikutusta heidän 

jaksamiseensa ja keskittymiseen koulussa. Kun lukujärjestys on suunniteltu järkevästi, he 

viihtyvät myös luokassa paremmin. Oppilaat toteuttavat koulussa usein tehtäviä, joiden 

tarkoituksena on suunnata heidän huomionsa järkevästi, jolloin opettaja pystyy paremmin 

huomioimaan erilaisia oppilaita. Oppilaiden mahdollinen opetusta häiritsevä toiminta vähenee, 

kun heillä on yhdessä osallistavaa tekemistä ja kohdennettuja tehtäviä. Lisäksi heille alkaa 

kehittyä ymmärrystä yleisestä järjestyksestä, mikä tarkoittaa sitä, että oppilaat kyseenalaistavat 

vähemmän koulun sääntöjä. Tämän seurauksena opettajan tarvitsee vähemmän puuttua 

oppilaiden välisiin ristiriitatilanteisiin. Oppilaat kiinnittävät enemmän huomiota käytökseensä, 

kun heidän pitää ottaa myös toiset huomioon. (Fendler, 2010, s. 77). 

 

Istumajärjestyksellä on merkitystä oppilaiden kanssakäymiseen luokassa (Järvinen & Sainio, 

2020, s. 26). Koulussa tehdään istumajärjestyksiä, mutta oppilaat voivat rikkoa niitä ei-  

muodollisissa tilanteissa. Opettaja laatii usein istumajärjestyksen, mutta oppilaat muuttavat 

järjestystä välillä, jotta he saavat ylläpidettyä tietynlaisia epävirallisia hierarkioita luokassa. 

Oppilas voi paikkaa vaihtamalla muuttaa luokan istumajärjestystä, jota opettaja ylläpitää. 

Toisaalta opettajan laatimalla istumajärjestyksellä on luokassa syrjäytymistä ehkäisevä 

vaikutus. Osa oppilaista haluaa pitää kiinni opettajan muodostamasta järjestyksestä, mutta 
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toisaalta jollekin oppilaalle oma tila on tärkeä tai joku ei halua istua tietyn oppilaan vieressä.  

(Kulmalainen, 2015, s. 57). Tämän perusteella voimme todeta että, kun oppilaat vaihtavat 

istumapaikkoja omavaltaisesti, he haastavat opettajaa ja voivat häiritä luokan ilmapiiriä ja 

työrauhaa. Opettaja voi kokea tilanteessa hämmennystä, eikä keksi keinoja siihen, miten hän 

voisi muuttaa istumajärjestystä toimivammaksi.  

 

Kouluissa ollaan huolissaan perheen taloudellisen tilanteen vaikutuksesta oppilaiden 

vertaussuhteisiin (Kulmalainen, 2015). Perheiden taloudellinen eriarvoisuus voi aiheuttaa 

oppilaiden vertaissuhteisiin ristiriitoja ja luokittelua esimerkiksi vaatteiden perusteella. Lisäksi 

taloudellinen eriarvoisuus ilmenee oppilaiden keskuudessa esimerkiksi syrjintänä, minkä 

vuoksi kouluissa ollaan huolestuneita siitä, riittävätkö niiden resurssit tukea kaikkia oppilaita. 

(Välijärvi, Mannonen, Huttunen, Ojanen & Koskelo, 2018, s. 176–177). 

 

Sosiaalinen media tuo oman vaikutuksensa kouluun ja oppilaiden väliseen sosiaaliseen 

kanssakäymiseen (Välijärvi & kollegat, 2018, s. 177). Koulun on haastavaa puuttua 

nettikiusaamiseen, koska se on näkymätöntä ja sen taakse voi piiloutua. Netissä kiusataan usein 

ryhmänä ja pienestä asiasta lähtenyt pila voi alkaa levitä, jolloin sillä on suuret seuraukset. 

(Canty & kollegat, 2016). Valtakunnallisen kyselytutkimuksen (2021) mukaan 

nettikiusaaminen on lisääntynyt eniten 10–17-vuotiaiden lasten ja nuorten keskuudessa. 

Lapsista lähes joka toinen (46 %) kertoi tulleensa loukatuksi verkossa, kun vastaava luku 

vuonna 2020 oli vielä alle joka kolmas (31 %). 54 % nettikiusaamiseen kohteeksi joutuneis ta 

lapsista ja nuorista tunsivat kiusaajansa. (MySafety uutiset, 3.8.2021).  

 

Koululla on vähän keinoja puuttua nettikiusaamiseen, koska koulun henkilökunnalla ei ole 

tarpeeksi tietoa sosiaalisesta mediasta, digitaalisista peleistä tai lasten käyttämistä sovelluksis ta. 

Kiusaajat toimivat usein ympäristössä, jota aikuiset käyttävät vähän ja näin sosiaalisen median 

kautta kiusaajat pääsevät helposti kiusaamaan anonyymisti. Aikaisemmin kiusaaminen saattoi 

loppua koulupäivään, mutta nyt kiusaaminen voi jatkua pahimmassa tapauksessa sosiaalisessa 

mediassa vielä vapaa-ajalla. Nettikiusaamisella voi olla myös yhteys koulussa tapahtuviin 

kiusaamistilanteisiin. Lisäksi netissä tapahtuvaa kiusaamista on vaikea paeta, ja kiusaamisessa 

käytetty materiaali pääsee leviämään laajalle. (Opetushallitus, 2020, s. 27). 
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3 Tutkimuksen toteutus  

Löysimme meitä tutkijoina kiinnostavan aiheen kiusaamisen ilmiöön liittyen. Pohdimme, että 

kiusaamista esiintyy paljon koulussa, eikä opettajilla usein ole keinoja puuttua siihen. Se 

aiheuttaa heille keinottomuuden tunnetta. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää, millais issa 

tilanteissa yläkoulun opettajat kokevat keinottomuutta puuttua kiusaamiseen. Tarkastelemme  

opettajien kokemuksien kautta heidän keinottomuuttaan. Tuomme esille tähän liittyviä tekijöitä 

niin opettajan työssä kuin koulun rakenteellisissa tasoissa. 

 

Tämän tutkimuksen aineistona käytetään syksyllä 2021 kerättyä, valmista haastatteluaineis toa. 

Aineisto on osa SAFE-tutkimusryhmän monivuotista tutkimushanketta, jonka tarkoituksena on 

selvittää oppilaiden vertaishaasteiden moninaisuutta ja kehittää niihin uusia lähestymistapo ja. 

Tutkimuksemme aineisto koostuu valmiista yläkoulun opettajien ryhmähaastatteluista. 

 

Päädyimme tutkimuksessamme narratiiviseen lähestymistapaan, koska narratiivinen tutkimus 

antaa meille mahdollisuuden olla tutkimuksessamme joustavia ja etsiä tutkimukseen 

osallistuneiden yläkoulun opettajien kuvauksia keinottomuuden tilanteista. Haluamme 

ymmärtää yläkoulun opettajien kokemuksia, millaisissa tilanteissa he kokevat keinottomuutta 

puuttua kiusaamiseen. Olemme kiinnostuneita, millaisia kertomuksia yläkoulun opettajat 

kertovat kokemuksistaan ja millaisia tulkintoja he kokemuksistaan tekevät. (Heikkinen, 2018, 

s. 170). 

  

Tutkimuksemme analyysin perustana ovat opettajien haastattelut, jotka sisälsivät lyhyitä 

kertomuksia erilaisista keinottomuuden tilanteista, joita analysoimme eri teemojen alle. 

Analyysissamme olemme olleet avoimia aineistolle ja etsineet sieltä opettajien kokemuksia 

keinottomuudesta puuttua kiusaamiseen. Lisäksi olemme ottaneet huomioon, miten koulun 

rakenteelliset tekijät vaikuttavat opettajien keinottomuuteen puuttua kiusaamiseen. Aineiston 

analyysin olemme tehneet käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 
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3.1 Narratiivinen lähestymistapa tutkimuksessamme 

Tutkimuksemme on laadullinen ja narratiivisen lähestymistavan kautta hyödynnämme 

kertomuksia tutkimusaineistona (Heikkinen, 2010, s. 143). Laadullisella tutkimuksella pyritään 

ymmärtämään, kuvailemaan ja selittämään tutkittavan ilmiön todellisuutta (Lichtman, 2013, 

17). Kertomusten ja elämäntarinoiden käyttö tutkimusmenetelmänä on lisääntynyt 1980-luvulta 

alkaen erityisesti kasvatustieteissä ja opettajatutkimuksessa. Narratiivisuus korostaa kertojan 

näkökulmaa ja sijoittaa kontekstin merkityksellisesti tiettyyn sosiaaliseen rakenteeseen, aikaan 

ja paikkaan. Sosiaalisella kontekstilla on narratiivisessa lähestymistavassa suuri merkitys, 

jolloin todellisuudesta muodostuu moninainen ja väljä. Tutkimusaineistona käytetään 

narratiiveja eli kertomuksia, joka tarkoittaa sitä, että aineisto on suullisesti tai kirjallises t i 

tuotettua. Kerronnallisuuden avulla ympäröivää maailmaa voidaan käsitellä kokonaisvaltaises t i 

kokemuksien kautta. (Erkkilä, 2005, s. 197, 199, s. 201). 

 

Kertomus, tarina ja narratiivi ovat lähikäsitteitä (Kinossalo, 2020, s. 31). Narratiivises ta 

tutkimuksesta käytetään suomen kielessä usein nimitystä kerronnallinen tai tarinallinen 

tutkimus. Kertomus ja tarina liittyvät narratiiviseen tutkimukseen ja ne ovat lähellä toisiaan. 

Tarina sisältää enemmän ja sillä on alku, keskikohta ja loppu. Kertomus taas kuvaa kerronnan 

avulla tunteita ja kokemuksia sekä se voi sisältää takaumia ja poikkeamista ajasta. Kertomisen 

avulla kertojan ajatus ja mieli voivat keventyä ja tapahtumat jäsentyä paremmin. (Hänninen, 

2018, s. 190–191).  

 

Narratiivista lähestymistapaa käytetään ihmisten kertomusten ja tarinoiden kertomiseen ja 

miten ihmiset jäsentävät kokemuksiaan (Lichtman, 2013, s. 95). Tutkimuksemme 

haastatteluaineisto muodostuu opettajien kertomuksista, joissa he monipuolisesti kertovat 

keinottomuuden kokemuksistaan, jonka vuoksi kertomuksen käsite sopii hyvin 

tutkimukseemme. Narratiivisuus soveltuu käytettäväksi tutkimuksessamme, kun kuvailemme 

aineistoa, jossa opettajien haastattelut ovat kerrontaan pohjautuvaa narratiivista aineistoa.  

(Heikkinen, 2018, s. 180). 
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Narratiivisuus tarvitsee kertojan äänen läsnäoloa ja tutkijan reflektoivaa tulkintaa, joka 

tarkoittaa tutkimuksessamme sitä, että opettajat pääsevät luomaan yhteisiä merkityksiä omien 

kokemuksiensa kautta tutkittavalle ilmiölle. Tutkijoina etsimme kertomuksista teemoja, mitkä 

ovat kiinnostavia ja mitkä puhuttelevat sekä meitä että lukijaa. (Kujala, 2007, s. 207). Opettajien 

kokemukset keinottomuudesta liittyvät tähän hetkeen ja menneisiin tapahtumiin, jolloin niistä 

muodostuu osa suurempaa kokonaisuutta. (De Fina & Georkagopolou, 2015, s. 27).  

Narratiivisuuden avulla opettajien kokemukset tulevat esiin sekä yksilöllisesti että sosiaalises t i 

(Tökkäri, 2018, s. 65). Opettajien kokemukset keinottomuudesta sijoittuvat koulukontekstiin ja 

heidän kertomuksensa ovat yksilöllisiä, ja jotka ovat muodostuneet vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa. (Alhanen, 2013, s. 207–208).  

 

3.1.1 Aineiston kuvaus 

Tutkimuksemme aineisto koostui 12 haastattelusta, joka kerättiin syksyn 2021 aikana. Näistä 

valitsimme aineistoksemme kolme yläkoulun opettajien haastattelua, koska halusimme saada 

tutkimukseemme tietoa opettajan työssä kohtaamista haastavista tilanteista yläkoulussa. 

Tutkimuksessa mukana olleille opettajille lähetettiin alkusyksystä 2021 haastattelukirje, jossa 

kerrottiin SAFE-hankkeesta ja haastattelun järjestämistavasta. Haastattelut järjestettiin syksyn 

2021 aikana kolme kertaa koulukontekstissa ja toteutettiin yhden kysymyksen haastatteluna. 

  

Haastattelut toteutettiin koulussa rauhallisessa tilassa, jolla varmistettiin haastattelutilanteen 

toteutuminen rauhallisesti ja turvallisesti. Tutkimuksen haastattelutilanteissa olivat läsnä tutkija 

ja kolme opettajaa yläkoulusta.  Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on kerätä aineisto 

osallistujille luonnollisessa toimintaympäristössä, jotta heidän on helpompi vastata 

kysymyksiin. Tavoitteena on saada tutkittavasta ilmiöstä syvempi käsitys ja antaa tilaa 

osallistujien näkökulmille ja kokemuksille. (Cresswell, 2013, s. 45).  

 

Haastatteluissa oli tärkeää, että ne eivät kuormittaneet opettajia ja heidän oli mahdollisuus tuoda 

esiin tärkeäksi kokemiaan asioita sekä palata uudestaan aiemmin käsiteltyyn teemaan.  

Haastattelut nauhoitettiin ja annettiin tutkimuksessa mukana olleille pro gradun tekijöille 

litteroitavaksi. Haastateltavilla on ollut oikeus pyytää haastattelut ja litteroinnit kuultavaksi ja 
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nähtäväksi. Haastatteluiden välillä oli aikaa noin kuukausi ja niiden kokonaiskesto on yhteensä 

2 h 5 min 50 s. 

 

3.1.2 Yhden kysymyksen haastattelu 

Tutkimuksen haastattelut on toteutettu yhden kysymyksen haastatteluna. Sen tausta-ajatuksena 

on Fritz Schützen elämäkerralliskerronnallinen haastattelu, jossa haastattelu perustuu yhteen 

laajaan kysymykseen ja sitä seuraavaan kertomukseen. (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, s. 

194). Haastattelussa aloitteen tekee tutkija ja hän johdattaa tilannetta eteen päin (Puusa, 2020, 

s. 103). Haastateltavalle annetaan tilaa kertoa kokemuksistaan ja kysymys muotoillaan 

avoimesti, jotta hän voi päättää, mistä aloittaa ja missä järjestyksessä asioista kertoo. 

Haastattelusta muodostuu näin laajempi kokonaisuus, jota haastattelija pystyy tarkentavilla 

kysymyksillä täydentämään. Hän toistaa tarvittaessa alkuperäisen kysymyksen, eikä esitä 

kerronnan sisältöön tai muotoon liittyviä ratkaisuja. Lisäksi haastattelija voi ilmaista tukeaan ja 

läsnäoloaan haastateltavalle nyökkäillen ja olemuksellaan. (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, s. 

195).  

 

Haastateltaville korostettiin SAFE-hankkeen ensimmäisessä haastattelussa, että heiltä ei 

toivottu ratkaisuja, vaan tarkoituksena oli nimenomaan keskittyä kuvailemaan tilanteita, jotka 

tuntuvat mahdottomalta ratkaista ja mihin ei tunnu löytyvän keinoja. Haastateltavia pyydettiin 

palauttamaan mieleen tilanteita, jotka määrittyivät/koettiin/ajateltiin väljästi kiusaamiseksi, tai 

joita lähestyttiin kiusaamisena, mutta jotka eivät tuntuneet istuvan kiusaamisen määritelmään. 

Heitä pyydettiin kuvailemaan ja reflektoimaan näitä tilanteita. 

 

Haastatteluiden toisessa vaiheessa keskityttiin keskustelemaan ensimmäisen haastattelun 

pohjalta syntyneistä, hyvin alustavista tuloksista. Haastateltavia pyydettiin kommentoimaan ja 

täydentämään tuloksia, jolloin haastattelija pystyi esittämään mahdollisia tarkentavia 

kysymyksiä. Näiden kysymysten tarkoituksena on tuoda lisää tietoa jo aiemmin kerrottuihin 

asiasisältöihin. Sanastoa pyrittiin rajaamaan niin, että se sopi haastateltavan omaan 

käyttökieleen. Haastattelija sai olla kiinnostunut kertojien aiemmin esille ottamista aiheista ja 

viedä kysymyksillä kertomusta eteenpäin haastattelijan mielenkiinnon mukaises t i. 
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Haastateltavaa voitiin pyytää palauttamaan mieleen tilanteita, joista hän oli voinut mainita 

ohimennen. Lisäksi hänellä oli mahdollisuus käyttää edellisen haastattelukerran aikana 

haastattelijan tekemiä muistiinpanoja kertomisen tukena. (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, s. 

196). 

 

Haastattelun kolmas vaihe pyrki jälleen syventämään toisen vaiheen kiinnostavia huomio ita.  

Koulun henkilökuntaa pyydettiin kuvaamaan, mitä ajatuksia tai tunteita edellises tä 

haastattelusta kootut tilanteet herättivät ja miten opettajat tilanteissa toimivat. Tässä korostuu 

aiempien haastattelukertojen ja siinä syntyneen kuuntelemisen luottamuksen suhde. Haastattelu 

ei muistuta teemahaastattelua, vaan haastattelussa on tavoitteena haastattelijan olemuksen ja 

läsnäolon pysyminen neutraalina. Yhden kysymyksen haastattelussa haastattelijan täytyy olla 

kannustava ja aktiivinen kuuntelija. (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, s. 197).  

 

Ryhmässä tehtävässä haastattelussa syntyy jaettua ymmärrystä yksilöllisistä kokemuksista ja 

näin keskustelusta muodostuu hedelmällistä (Pietilä, 2010, s. 215). Ryhmähaastattelu antaa 

arvokasta tietoa ja saa keskusteluun osallistujat keskustelemaan ja kertomaan asioista, joista ei 

yleensä puhuta ja joita voidaan pitää itsestäänselvyyksinä. Asioista voidaan keskustella 

monesta eri näkökulmasta ja ryhmähaastattelu voi saada aikaan jatkokeskustelua, jossa 

osallistujat käsittelevät asioita monipuolisemmin. (Alasuutari, 2011, s. 155). Haastattelijan 

tehtävänä on rohkaista osallistujia hyvään vuorovaikutukseen toistensa kanssa ja kiinnit tää 

huomiota vuorovaikutustilanteen keskustelunomaisuuteen. Lisäksi sensitiivinen 

kuunteleminen ja osallistavan ilmapiirin ylläpitäminen on tärkeää, jotta osallistujien erilaiset 

ajatukset ja näkökulmat tulevat edustetuiksi. (Pietilä, 2010, s. 216; Josselson, 2013, s. 126). 

 

Ryhmässä on helpompi esittää kriittisempiä näkemyksiä, koska samassa asemassa toimivat 

ihmiset uskaltavat ilmaista käsityksiään yhteisöllisyyden tunteen hengessä. Toisaalta 

rajoitteena voi olla, että keskustelu alkaa rönsyillä, jokin näkökulma korostuu liikaa tai joistakin 

aiheista kerrotaan humoristisesti tai käytetään ilmaisun tukena ironian keinoja. Lisäksi 

osallistujat eivät välttämättä uskalla puhua omista kokemuksistaan toisten läsnä ollessa, jolloin 

keskustelu jää pinnalliseksi. Ryhmähaastattelussa voi esiintyä hierarkioita ja puheeseen tulla 
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keskeytyksiä, joka määrittelee sitä, minkä verran eri teemoista keskustellaan tai ollaan eri 

mieltä. (Alasuutari, 2011, s. 153–154; Pietilä, 2010, s. 217–218). 

 

3.2 Aineiston analyysi 

Aloitimme tutkimuksen analyysin kuuntelemalla haastattelut, jonka jälkeen litteroimme ne. 

Haastatteluita oli kolme, joten kummallekin jäi litteroitavaksi yksi kokonainen haastattelu sekä 

puolet kolmannesta haastattelusta. Puhtaaksikirjoitusvaiheessa käytimme peitenimiä, jotta heitä 

ei voi tunnistaa. Merkitsimme puhtaaksikirjoitusvaiheessa litterointeihin viiden minuutin 

tarkkuudella ajan, jotta tekstiin on helpompi palata myöhemmin. Lisäsimme välimerkit ja 

poistimme puheessa esiintyvät turhat lisäsanat ja toistot. Litteroitua haastatteluaineistoa kertyi 

yhteensä 40 sivua.  

 

Teimme litteroinnin huolellisesti, koska se edistää tutkijan ja tutkimusaineiston välistä 

vuorovaikutusta ja antaa tutkimukselle luotettavuutta. Litteroinnin pitää vastata siihen, mitä 

haastateltavat ovat kertoneet ja mitä merkityksiä he ovat asioille antaneet. (Vilkka, 2021, s. 

137). Kun tutkija litteroi haastattelua, pohtii hän tutkimusaihettaan ja –ongelmaansa sekä 

millaisia kysymyksiä aineistoa kohtaan esittää. Tarkan litteroinnin kautta on tutkijan helpompi 

hallita aineistoa. (Ruusuvuori, 2010, s. 13, s. 427–428).  

 

Nikanderin (2010) mukaan litterointi on analyysin ensimmäinen vaihe ja huolellisesti tekstiksi 

purettu puhe kirkastaa analyysia sekä mahdollistaa tulkintoja (Nikander, 2010, s. 433). Teimme 

litteroinnin ensimmäiseen vaiheen Word-ohjelmalla, jonka jälkeen aloitimme tietokoneella 

puhtaaksi kirjoittamisen. Kuuntelimme samalla haastattelua ja kirjoitimme litteraatio ita 

pienissä erissä eteen päin. Litteroimme haastateltavien puheenvuorojen lisäksi haastattelijan 

puheenvuorot tarkasti, koska haastattelijan kysymyksen muotoilulla on merkitystä syntyvään 

vastaukseen. Jos haastattelussa oli taukoa, merkitsimme sen ylös. Tummensimme opettajien 

peitenimet myös heidän vastauksien kohdalla litteraatioihin, jotta tekstistä muodostuu 

selkeämmin luettavaa. Kuuntelimme vielä haastattelut ja tarkistimme, että kirjaaminen on tehty 

huolellisesti.  
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Tutkimuksemme analyysia on vienyt eteenpäin tutkimuskysymyksemme, millaisissa 

tilanteissa yläkoulun opettajat kokevat keinottomuutta puuttua kiusaamiseen työssään. 

Etsimme tutkimuksessamme vastauksia analysoimalla opettajien kertomuksia tilanteista, joissa 

he ovat kohdanneet keinottomuutta puuttua kiusaamiseen. Olemme ottaneet analysoinnissa 

huomioon, miten koulun rakenteelliset tekijät vaikuttavat opettajien keinottomuuteen puuttua 

kiusaamiseen.  

 

3.2.1 Tutkimuksen analyysin vaiheet  

Aloitimme aineiston analyysin avoimella suhtautumisella ja lukemalla sitä useaan kertaan 

(Hänninen, 2018, s. 196). Olemme tehneet aineiston analysointia tutkimuskysymys edellä ja 

huomioineet tutkimuksemme tarkoituksen koko tutkimusprosessin ajan (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 104). Olemme analysoineet aineistoa sisällönanalyysiä soveltaen. Sisällönanalyys in 

avulla aineisto saadaan järjestettyä selkeään ja tiiviiseen muotoon, ja analyysillä saadaan 

selkeyttä aineistoon, jotta voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 108). Sisällönanalyysi sopii käytettäviksi suullisten, kirjoitettujen ja visuaalisten aineistojen 

analyysiin (Salo, 2015, s. 169). Sisällönanalyysi tuntui sopivalta analyysimenetelmältä 

tutkimukseemme, koska analysoitavaa aineistoa oli paljon ja sisällönanalyysin avulla oli helppo 

aloittaa aineiston teemoittelu.  

 

Sisällönanalyysi on saanut kritiikkiä siitä, että sitä voidaan käyttää ilman harkintaa ja ilman 

tutkijan teoreettisia kehittelyjä ja oivalluksia. Sisällönanalyysi saattaa tuottaa vain luokitteluja, 

jotka esitetään tutkimustuloksina. Uudelleen järjestelty aineisto ei semmoisenaan ole tulosta ja 

varsinaista analyysia ei silloin tapahdu. (Salo, 2015, s. 166). Olemme reflektoineet ja pohtineet 

koko työn ajan, miten käytämme aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja mitä vaikutuksia sillä on 

tutkimuksessamme. Aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttämällä olemme saaneet syvyyttä 

ja luotettavuutta tutkimukseemme. Olemme pyrkineet tekemään aineiston analyys iä 

perusteellisesti ja tutkijoina meillä on ollut tavoitteena tuoda esiin aineistosta uutta ja 

syvällisempää tietoa. Olemme pohtineet tutkijan positiota tutkimusprosessin ajan, eikä meillä 

ollut ennakkokäsityksiä aineistoa kohtaan, koska olemme suhtautuneet siihen alusta asti 

avoimesti. Tutkijoina olemme pyrkineet suhtautumaan aineistoon ja tutkimukseemme 
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kriittisesti, jotta aineiston analyysistä ei muodostu koodaamista ja luokittelua. Teimme 

analyysin huolellisesti ja pohdimme löydettyjä tuloksia, jotka tukevat tekemiämme ratkaisuja 

ja vievät tutkimustamme eteen päin. 

  

Tutkimuksessamme opettajien haastattelut ovat kirjoitettua puhetta, jota olemme käsitelleet ja 

analysoineet narratiiveina eli lyhyinä kertomuksina. Aineisto sisältää paljon erilaisia opettajien 

kertomia tilanteita, joista muodostuu lyhyitä kertomuksia. Näissä kertomuksissa tulee esiin 

heidän kokemuksiaan keinottomuuden tilanteista ja millaisia tunteita ne herättävät. (Hänninen, 

2018, s. 191). Olemme etsineet aineistosta tutkimuskysymykseen vastaavia narratiive ja. 

Kertomuksellista sisältöä voidaan alkaa analysoida etsimällä aineistosta jotakin tiettyä teemaa 

tai käsitettä ilmaisevia ilmaisuja ja eritellä niitä. (Hänninen, 2018, s. 203). Tutkimuksemme 

analyysissa kiinnitämme huomiota opettajien kokemaan keinottomuuden tunteeseen sekä 

tilanteisiin, joissa se ilmenee. 

  

Valitsimme tutkimusaineistomme analyysimenetelmäksi aineistolähtöisen sisällönanalyys in, 

koska sen avulla oli helppo lähteä käsittelemään aineistoa kertomuksina. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 95). Analyysin alussa määritetään analyysiyksikkö, joka voi olla yksittäinen sana tai 

lause keskustelussa tai ajatuskokonaisuus, joka käsittää useita lauseita. Analyysiyksikkö nousee 

silloin aineistosta. (Vilkka, 2021, s. 164). Tutkimuksen aineiston analysoinnissa olemme 

käyttäneet Milesin ja Hubermanin (1994) kolmivaiheista aineistolähtöistä analyysiprosess ia, 

jonka Tuomi ja Sarajärvi (2018) esittelevät. Tutkimuksemme analyysiyksikkönä toimivat 

opettajien ajatukset, jotka muodostuvat yksittäisistä tai useista lauseista. Milesin ja Hubermanin 

(1994) aineistolähtöiseen analyysiprosessiin kuuluu kolme vaihetta : aineiston pelkistäminen eli 

redusointi, aineiston ryhmittely eli klusteronti ja aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 122).  

 

Aloitimme aineiston analysoinnin pelkistämisellä eli redusoinnilla. Pelkistämisessä aineistos ta 

karsitaan pois tutkimukselle epäolennainen informaatio ja aineistoa pilkotaan osiin. 

Pelkistämisvaiheessa aineistosta haetaan tutkimusongelmaa vastaavia olennaisia ilmaisuja, 

jotka koodataan. Koodaus voidaan tehdä esimerkiksi alleviivaamalla samaa asiaa kuvaavat 
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ilmaisut samalla värillä ja erittelemällä erilaiset ilmaisut eri värein. (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 

s. 123).  

Luimme aineistoa läpi ja etsimme sieltä tutkimusongelmaa vastaavia ilmaisuja. Etsimme 

aineistosta niistä ilmaisuja, jotka kuvasivat opettajien keinottomuutta. Aloitimme teemoitte lun 

ja koodasimme eri väreillä aineistosta nousseet teemat. Kirjoitimme ylös pelkistettyjä 

ilmauksia, jonka jälkeen siirsimme värikoodatut teemat erilliseen Word-tiedostoon. Keräsimme 

teemojen alle kaikista haastatteluista sopivia esimerkkejä opettajien kokemista keinottomuuden 

tilanteista. Aineistosta nousi esille kahdeksan erilaista kategoriaa, jotka ovat: yhteiskunnalliset  

haasteet, koulun rakenteelliset tekijät, ryhmänormit luokassa, nettikiusaaminen, rasismi, 

sukupuolisuus, opettajan oman toiminnan arviointi ja kollegojen välinen toiminta. Taulukossa 

1 on esimerkki aineistomme pelkistämisestä kategoriasta ryhmänormit luokassa.  
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Taulukko 1. Esimerkki aineistomme pelkistämisestä ryhmänormit luokassa 

Esimerkki alkuperäisilmauksesta Pelkistetyt ilmaukset 

Opettaja1: “Miten vahva se on sitten ryhmän 
semmoinen koheesio ja se ryhmänormi, et siitä ei 
sit niinku uskalla mennä kertomaan” 

“Et sen takia se sitten jatkuu, vaikkei 
haluaiskaan olla mukana. Et ei halua olla se 
vasikka tai mitens? Ei nykyään sanota vasikka 
vaan ne sanoo tota. Se on yks toinen termi, mitä 
sitä nyt yleensä käytetään. Oon kyllä kuullut sen 
monta kertaa.” 

Opettaja2: Varmaan se snitch tai joku vastaava  

Kertomatta jättäminen 

Ryhmän paine 

Negatiivinen leima, jota et halua olla 

Opettaja tiedostaa vahvan ryhmänormin 

Opettaja1: “Tää oli semmoinen ja hän tuli sinne 

ja mä muistan ekoilla tunneilla hän viittasi 

niinku aina kysymykseen. Hienoja vastauksia 

antoi ja sit mä katoin miten se muu luokka, ne ei 

sanonut hänelle mitään.  Ja tämmöisessä, että 

miten opettaa, että pystyy vaikuttamaan niin kuin 

eihän siihen voi sinänsä, kun se on tällainen piilo 

normi tai tämmöinen luokan, tämmöinen 

kirjoittamaton sääntö.  Niin mä ajattelin, että 

kauankohan hän siinä kehtaa viitata? Niin ei se 

2 viikkoa hän ei koskaan viitannut ekana. Ja että 

kyllä se meni perille hyvin äkkiä ilman, ilman 

mitään puhetta tämmöiset niinku 

kirjoittamattomat luokan ryhmän normit 

niin...sen luokan ilmapiiriä sitä ei ole kyllä 

helppo opettajan muuttaa.” 

Yrittäminen 

Uusi oppilas tulee luokkaan 

Kielteinen ilmapiiri 

Puhumattomuus 

Luokan ilmapiiriä ei voi muuttaa 

Piilonormit häiritsevät opettajan opettamista 

 

Opettaja1: “Siinä on ollut kyse sellaisesta 

yksin jäämisestä ja siitä, että ei oteta mukaan 

ja esimerkiksi tää yks tyttö niin hänellä oli 

tosi hankala päästä luokan ryhmään 

mukaan. Oli vähän erilainen. Toisaalta ei 

hän ollut semmoinen ihminen, hiljainen 

kanssa henkilö, mutta monta kertaa yritettiin 

ryhmäytyksiä ja tällaista, että hän sitten 

pääsisi siihen luokan porukkaan sisään, 

mutta se ei vaan oikein onnistunut. “  

Yksin jääminen luokassa 

Ei oteta ryhmään 

Erilaisuus 

Opettaja yrittää ryhmäyttää 
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Opettaja3: “Siitä tulee semmoinen ilmiö, 

että häntä ärsytetään. Nähdään jo aamusta, 

että hän on tänään huonolla tuulella. Häntä 

ärsytetään pikkuisen välkällä. Tuolla, ei 

välttämättä opettajat näe ja sitten tulee 

sellainen tilanne, että hän räjähtää.” 

Yhden oppilaan kova ärsyttäminen, kun opettaja 

ei näe 

Oppilas räjähtää 

Turkoosilla värillä on viivattu keskeisiä ilmaisuja aineistosta. 

Tämän jälkeen aineiston ryhmittelyssä eli klusteroinnissa aineistosta löydettyjä ilmauks ia 

käydään läpi huolellisesti ja aineistosta haetaan samanlaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia. Samaa 

aihetta olevat asiat ja ilmaukset ryhmitellään ja yhdistetään eri alaluokiksi. Alaluokille annetaan 

sisältöä kuvaava käsite. Aineisto alkaa tiivistyä tässä vaiheessa ja tutkija alkaa tehdä alustavia 

johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 124). 

 

Ryhmittelyvaiheessa etsimme aineistosta samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia. Teimme teemojen 

kautta aineiston luokittelun, jossa ryhmittelimme samaa asiaa tarkoittavat ilmaukset luokiksi ja 

nimesimme alaluokat sisältöä kuvaamalla käsitteellä. Taulukossa 2 on esimerkki aineistomme 

ryhmittelystä kategoriassa ryhmänormit luokassa. 

Taulukko 2. Esimerkki aineistomme ryhmittelystä: 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokat 

Kertomatta jättäminen 
Ryhmän paine 
Negatiivinen leima, jota et halua olla 
Opettaja tiedostaa vahvan ryhmänormin 

Ryhmään kuuluminen 

Yrittäminen 
Uusi oppilas tulee luokkaan 
Kielteinen ilmapiiri 
Puhumattomuus 
Luokan ilmapiiriä ei voi muuttaa 
Piilonormit häiritsevät opettajan opettamista 

Luokan piilosääntöihin on opettajan vaikea 

vaikuttaa 

 

Yksin jääminen luokassa 
Ei oteta ryhmään 
Erilaisuus 
Opettaja yrittää ryhmäyttää 

Ryhmäyttäminen ei onnistu 

Yhden oppilaan kova ärsyttäminen, kun opettaja 
ei näe 
Oppilas räjähtää 

Kiusaaminen tapahtuu piilossa 
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Aineiston abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä erotellaan tutkimuksen kannalta olennainen 

ja tärkeä tieto, jonka pohjalta muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Prosessi menee eteenpäin 

alkuperäisen datan käyttämistä kielellisistä ilmauksista kohti teoreettisten käsitysten ja 

johtopäätösten tekemistä. Analyysi jatkuu tekemällä tulkintaa tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen avulla. Tutkimuksen tuloksissa nostetaan esiin aineistosta nousseet käsitteet ja 

teemat. Tehdessään johtopäätöksiä tutkijan tarkoituksena on ymmärtää, mitä asiat merkitsevät 

tutkimukseen osallistuneille. On myös tärkeää analyysin jokaisessa vaiheessa ymmärtää 

tutkimukseen osallistujia heidän näkökulmastaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 125, s. 127; 

Vilkka, 2021, s. 170). 

 

Abstrahoinnissa muodostimme kuhunkin kategoriaan alaluokkien sisältöä kuvaavat yläluokat. 

Huomasimme, että yläluokat eivät vielä riittäneet, minkä vuoksi muodostimme yläluokas ta 

pääluokan. Peilasimme yläluokiksi muodostuneita käsitteitä tutkimuksemme teemoihin ja 

käytimme teoriaa tukena, jonka avulla muodostuivat tutkimuksemme pääluokat. Aineisto ohjasi 

tutkimuksemme analyysin tekoa ja etenimme siinä vaihe vaiheelta. Saimme pääluokkien 

muodostamisen kautta monipuoliset tulokset. Pääluokat antoivat vahvistuksen siitä, että 

olimme valinneet oikean analyysimenetelmän.  

 

Abstrahoinnin tuloksena syntyi kahdeksan pääluokkaa, jotka vastasivat 

tutkimuskysymyksemme, millaisissa tilanteissa yläkoulun opettajat tuntevat keinottomuutta 

puuttua kiusaamiseen työssään.  

Opettajien kokemuksista muodostuivat pääluokat, jotka ovat: 1. Eriarvoisuus ja ennakkoluulot 

2. Koulun rakenteista johtuvat paineet 3. Ryhmänormien haasteet 4. Nettikiusaamisen haasteet 

5. Rasismin haasteet 6. Sukupuolisuuteen ja puheen sensurointiin liittyvät haasteet 7. 

Opettajien työn paineet ja vaatimukset, 8. Kollegan epäeettinen toiminta. Näistä aiheista 

opettajat kertoivat eniten aineistossamme. 

 

Tutkimuksemme tulosten kahdeksas pääluokka, kollegan epäeettinen toiminta, muodostui 

analyysin aikana ja vaikutti tutkimuskysymykseemme. Opettajat toivat kertomuksissaan esille 
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kollegan epäeettistä toimintaa, johon he kokivat keinottomuutta puuttua. Koemme, että tämä 

tulos oli rikas löytö ja halusimme tuoda sen tuloksissamme esiin. 

 

 

Taulukossa 3 on esimerkki aineistomme käsitteellistämisestä kategoriassa ryhmänormit 

luokassa. 

Taulukko3. Esimerkki aineiston käsitteellistämisestä: 

Alaluokka Yläluokka 

 

Pääluokka 

Ryhmään kuuluminen 
Luokan piilosääntöihin opettajan 
vaikea vaikuttaa 
Ryhmäyttäminen ei onnistu  
Kiusaaminen tapahtuu piilossa 

Opettajan haasteet luokan 

normeissa ja 

ryhmäytymisessä  
 

Ryhmänormien haasteet 

Meille tutkijoina on ollut tärkeää aineiston analysointivaiheessa säilyttää opettajien äänet 

keinottomuuden tunteesta sekä löytää monipuoliset ja hyvät esimerkki- ilmaukset aineistos ta. 

Näin vuoropuhelu aineiston kanssa ja narratiivinen lähestymistapa säilyvät koko 

tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksen tulokset esittelemme yläluokista syntyne iden 

pääluokkien teemojen avulla, joita tarkastelemme erikseen omina alalukuina. Käytämme 

tutkimustulosten tukena suoria lainauksia haastateltavien opettajien kertomuksista. Opettajat 

kuvaamme tutkimustuloksissa suorien lainausten yhteydessä lyhenteillä Opettaja 1, Opettaja 2, 

Opettaja 3. Opettajien sukupuolta emme tuo esille ja haluamme säilyttää opettajien 

anonymiteetin lyhenteitä käyttämällä. 
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4. Opettajien kokemuksia keinottomuudesta 

Tässä luvussa käsittelemme tutkimuksemme tuloksia yläkoulun opettajien keinottomuuden 

kokemuksista työssään. Luku antaa vastauksia tutkimuskysymykseemme, millaisissa 

tilanteissa yläkoulun opettajat kokevat keinottomuutta puuttua kiusaamiseen työssään. 

Ryhmäkeskusteluiden perusteella tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat keinottomuutta 

erityisesti eriarvoisuuden ja ennakkoluulojen kohtaamisesta, koulun rakenteista johtuvis ta 

paineista, ryhmänormien haasteista, nettikiusaamisesta, rasismin haasteista, sukupuolisuuteen 

ja puheen sensurointiin liittyvistä haasteista, työn paineista ja vaatimuksista sekä kollegan 

epäeettisestä toiminnasta 

 

4.1 Eriarvoisuus ja ennakkoluulot  

Eriarvoisuus tarkoittaa että, sitä syntyy koulussa oppilaiden välillä varallisuuden, vaatteiden ja 

aseman perusteella. Ennakkoluulolla on kielteinen ja virheellinen vaikutus asiaa tai toista 

ihmistä kohtaan, josta on vähän tietoa, eikä se perustu todelliseen kokemukseen. Ennakkoluulot 

aiheuttavat jännitteitä ryhmän jäsenten välille. 

 

Opettajat kokivat keinottomuutta työssään erityisesti eriarvoisuuden ja ennakkoluulo jen 

kohtaamisessa. Eriarvoisuuteen vaikuttaminen nousi esille yhtenä työn haasteena.  

Eriarvoisuudesta nousi esiin julkinen keskustelu, että kaikkia tulisi kohdella samanarvois ina. 

Samanarvoinen kohtelu ei käytännössä toteudu riittävästi ja asian hoitaminen jää liikaa puheen 

tasolle. Opettajat kokivat, että heillä ei ole riittävästi keinoja käytettävissä eriarvoisuuden 

puuttumiseen koulussa. 

  

Opettajat kertoivat “julkisesta puheesta”. Tämä tarkoittaa tutkimuksessamme julkista 

keskustelua samanarvoisuuden toteutumisesta. “Julkisen puheen” ja käytännön välillä on 

ristiriitaa, eikä siihen kiinnitetä tarpeeksi huomiota. “Julkinen puhe” saa aikaan oletuksia, että 

kaikkia kohdellaan samanarvoisina, mutta käytännössä tämän toteuttaminen ei ole kuitenkaan 

helppoa ja opettajien mukaan siihen pitää puuttua. Lisäksi “julkinen puhe” voi rajata opettajan 

mahdollisuuksia puuttua eriarvoisuuteen työssään, koska esimerkiksi työaika ei mahdollises t i 



35 

 

riitä siihen. Opettajat kertoivat tarvitsevansa lisää keinoja oppilaiden yhdenvertaisuuden 

tukemiseen. Jos yhdenvertaisuus ei toteudu riittävästi, voi siitä syntyä eriarvoisuutta oppilaiden 

välille.  

 

Tää on ollut jo pitkään tää julkinen puhe tää kaikki terotettua meillä kaikkia kohdellaan 

samallai. Eipä se käytännössä vaan nii oo. Siis tätä mun mielestä ei tunnisteta tarpeeksi. 

Opettaja 1 

 

Opettajien mukaan oppilaiden välille voi muodostua eriarvoisuutta esimerkiksi perheiden 

taloudellisten tilanteiden erojen vuoksi. Perheen taloudellisella tilanteella ja statuksella on 

vaikutusta luokan ilmapiiriin. Opettajien mukaan ristiriitoja luokissa aiheuttavat varallisuuden 

ja köyhyyden erojen näkyminen oppilaiden vaatteissa ja käyttäytymisessä. Luokissa on 

oppilaita, jotka “leuhottavat” merkkivaatteilla ja perheen hyvällä varallisuudella.  Erot voivat 

olla suuria, koska luokissa on myös oppilaita, joiden perheillä ei ole varaa merkkivaatteis i in. 

Opettajat kokevat hankalaksi hienotunteisuuden opettamisen merkkivaatteilla “leuhottavalle” 

oppilaalle. Oppilas voi joutua syrjityksi luokassa vaatteensa vuoksi, kun taas tietynla inen 

merkkivaate voi nostaa oppilaan sosiaalista statusta luokassa. 

 

Vaikka tuosta köyhyyden näkymisestä tai niinku tavallaan erojen näkymisestä. Tuohan on 

hirvittävän hankala ja inhottava, niinku tilanne opettajalle. Ainakin mää koen sen jotenkin 

kauhean voimakkaasti, että jos on semmosia oppilaita, jotka tavallaan fläshäilee tai näyttää 

sitä ja vähän leuhottaa sillä, että heillä on muuten rahaa, että on niitä merkkivaatteita. Ja sitten 

semmoisen hienotunteisuuden opettaminen näille oppilaille. Koska sehän voi olla tavallaan 

sitä. Semmoista, että aiheuttaa ristiriitoja tosiaankin luokissa. Opettaja 2 

 

Vaatteet määrittelevät yllättävän paljon oppilaiden vertaissuhteita. Hyväksyntää haetaan 

tiettyjen vaatemerkkien kautta ja opettajien mukaan se voi olla aika kapea vaatevalikoima, mikä 

on semmonen varmasti hyväksytty. Tietyt vaatemerkit, kuten Puma, Nike tuovat turvallisuutta 

ja hyväksyntää oppilaille. 
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Eriarvoisuutta oppilaiden välille luokassa tuo koenumeroilla leuhkiminen. Opettajat kertoivat, 

että luokassa voi olla yksi oppilas, joka valittaa alle 9:n koenumerosta. Hän kertoo, että ei kehtaa 

mennä kotiin, jos saa huonomman kuin yhdeksän. Tämä aiheuttaa mielipahaa luokkatovereille, 

kun suurin osaa saa arvosanaksi alle yhdeksän. Luokkaan voi syntyä ikävä ilmapiiri ja kilpailua 

oppilaiden välille. Opettajan tulee puuttua tilanteeseen ja selvittää oppilaille, että koenumeroita 

ei tarvitse vertailla ja jokainen on yrittänyt parhaansa. 

 

...oppilaat on joskus aika ajattelemattomia, että saattaa tulla tällainen tilanne joku on tosi hyvä 

koulussa ja sanoa, että mä en kehtaisi mennä kotiin jos mä saisin alle ysin kokeesta. Siinä on 

kuitenkin kaikki kuulolla. Totta kai opettaja puuttuu siihen. Opettaja 3 

 

Oppilaat ovat tietoisia, mistä asioista koulussa voi puhua. Opettajat kertoivat, että koulu voi 

rajata oppilaiden kanssa käytävää keskustelua. Heillä voi olla ennakkoluuloja, joista ei 

keskustella koulussa tarpeeksi. Jos ennakkoluuloista ei keskustella tarpeeksi, saattavat ne jäädä 

kytemään pinnan alle koulussa ja synnyttää jännitteitä oppilaiden välille. Ennakkoluulo is ta 

muodostuu haastavia tilanteita, joita opettajien pitää selvittää. Opettajat kertoivat, että he 

tarvitsevat lisää keinoja ennakkoluulojen kohtaamiseen oppilaiden kanssa. Oppilaiden ajatusten 

kuunteleminen on tärkeää. Koulun tulee panostaa enemmän ennakkoluulojen kohtaamiseen 

oppilaiden kanssa ja auttaa heitä tuomaan käsityksiään julki. Jos ennakkoluuloista syntyviä 

haasteita ei tunnisteta tarpeeksi, saattavat oppilaiden käsitykset asioista jäädä kapea-alaiseksi ja 

eri näkökulmat eivät pääse esille.  

 

Niin kyllä se on opittu niin hyvin, mitä sais sanoa koulussa ja siitä ollaan aika tietoisia. Ja 

sitten ne ennakkoluulot jää käsittelemättä. Se niinku julkinen puhe mikä on sopivaa niin se on 

opittu, joka on tietenkin hyvä sekin...jos ei saa niitä omia ajatuksia, joita sitten kumminkin on 

käsittäny. Niin sehän on huono. Opettaja 1 

 

 

Oppilaiden välinen vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet muodostavat laajan verkoston koulussa. 

Sosiaalisilla suhteilla on vaikutusta oppilaiden väliseen kanssakäymiseen ja siihen, miten 
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heidän asemansa koulun arjen toiminnoissa muokkautuu. Sosiaaliset suhteet voivat perustua 

paljon ennakkokäsitykseen, millainen asema oppilaalla on eri tilanteessa ja toiminnassa. 

(Kulmalainen, 2015, s. 78). Kulmalaisen (2015) tutkimuksessa tyttöjen kaverisuos ion 

muotoutumisesta yläkoulussa tuli esille erityisesti merkkivaatteiden käyttö ja muodista 

kiinnostuminen tyttöjen kaverisuosiota lisäävänä tekijänä. Oppilaiden välillä tapahtuu koulussa 

arviointia ja heitä voidaan asettaa erilaisiin suosiokategorioihin. Tässä on kyse myös 

valtasuhteista, jossa nimetään suosiokategorioita, ja oppilaita jaetaan suosittuihin ja ei-

suosittuihin. Ryhmään kuuluminen on nuorille tärkeä tunne, kun taas ryhmään kuulumattomuus 

herättää heissä voimakkaita tunteita. (Kulmalainen, 2015, s. 53, s. 84).  

 

4.2 Koulun rakenteista johtuvat paineet 

Koulussa on rakenteita, jotka määrittävät ja opettavat toimimaan tietyllä tavalla sekä 

vaikuttavat sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tässä tutkimuksessa nousseita koulun rakenteita 

ovat säännöt, normit, äänestykset, luokkien muodostaminen, lukujärjestyksien muodostaminen, 

luokan ilmapiiri ja luokan istumajärjestys.  

 

Koulun rakenteilla voi olla vahva vaikutus oppilaiden ja opettajien ajatteluun. Koulun rakenteet 

muokkaavat, miten asioista ajatellaan, miten ne hyväksytään tai mistä asioista ollaan eri mieltä.  

Nuorilla on koulussa vahva tarve ilmaista itseään. Nuoret voivat jättää kertomatta asioista tai 

heidän ajatuksensa eivät tule riittävästi julki. Tällöin nuorten ajatuksia jää käsittelemättä ja 

heille voi syntyä ennakkokäsityksiä. Opettajat pohtivat, antaako koulu riittävästi tilaa nuorten 

mielipiteiden ilmaisemiseen. Nuoret tarvitsevat keskustelua koulussa, jotta he uskaltavat 

paremmin ilmaista mielipiteensä. Opettajien mukaan nuoret uskaltavat tuoda esille käsityksiään 

esimerkiksi erilaisissa äänestyksissä.  

 

...täällä koulun ovien sisällä kuitenkin, sulkeeko se sitten niitten suuta hiukan, jotka oiski vaikka 

eri mieltä?” Opettaja 2 

Koulussa on yleisesti kaikkia velvoittavia sääntöjä, jotka ohjaavat toimintaa siellä ja joita tulee 

noudattaa. Säännöt ovat osa koulun rakenteita. Osa nuorista hyväksyy koulun säännöt, mutta 
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osalle heistä sopeutuminen kouluun voi olla vaikeampaa ja nuori ei löydä paikkaansa siellä. 

Opettajat kertoivat koulun rakenteiden asettavan heille paineita. Koulussa voi olla myös vahva 

normi, joka määrittelee heidän työkuvaansa ja tapaansa toteuttaa työtään. Vahvat rakenteet 

voivat asettaa nuoria samaan muottiin, ja opettajat voivat kokea keinottomuutta vastata heidän 

tarpeisiinsa. Normi voi määritellä nuorten käyttäytymistä. Nuoret tiedostavat normit, mutta 

jotkut heistä voivat kyseenalaistaa ne.  

 

Onko se sitten, että tavallaan se koulun normi tai mitä me opetetaan, on kuitenkin niin 

voimakasta. Opettaja 2 

 

Luokkien muodostamiseen vaikuttavat valinnaiset kielet ja uskonto. Samaa valinnaista kieltä 

opiskelevat oppilaat laitetaan samalle luokalle, jossa on usein saman uskontokunnan edustajia 

sekä maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Näillä tekijöillä on vaikutusta luokan ilmapiir i in. 

Opettajat kokevat keinottomuutta, koska eivät tunne tarpeeksi oppilaiden kulttuuritausto ja. 

Luokkien muodostamisella on vaikutusta siihen, miten lukujärjestykset tehdään. Opettajat 

kertoivat, että lukujärjestyksien suunnitteluun ja muodostamiseen pitäisi käyttää enemmän 

aikaa sekä huomioida koulun resurssit vastata oppilaiden tarpeisiin. Lukujärjestyksiä ei saisi 

tehdä vain teknillisistä syistä ja opettajien mielipiteitä tulisi kuunnella enemmän. 

 

Valinnaiset kielet sitten, että jos on vaikka ranskaa ja saksaa tai mitä näitä meillä osoitetaan 

tällä hetkellä. Nehän laitetaan pystyyn samoille luokille sitten. Ja sitten toki myös uskontokunta 

vaikuttaa kans niissä luokkarakenteissa myös. Opettaja 2 

… mun mielestä just noin pitäis tehä, vaikka vaikeuttais lukujärjestysten tekemisiä. No, se vaatis 

sitten lisää resursseja taas kouluun ja on rahakysymyskin loppu viimein. Opettaja 2 

 

  

Rakenteellisena haasteena nousi esiin luokan ilmapiiri. Luokan ilmapiirin muodostumiseen voi 

vaikuttaa se, miten oppilaat jaetaan koulussa tietyille luokille. Maahanmuuttajataustaisuude lla 

on vaikutusta luokan ilmapiiriin. Opettajat kertoivat, että luokissa, joissa on vähemmän 
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maahanmuuttajataustaisia oppilaita, voi olla suvaitsemattomampi ilmapiiri.  Suvaitsevampia 

voivat olla luokat, joissa on maahanmuuttajataustaisia ja kieliluokan oppilaita. Kieliluok illa 

tarkoitamme tässä sitä, että kieliluokilla puolet oppilaista ovat kielivalinnan tehneitä ja puolet 

maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joilla on suomi toisena kielenä. Opettajien mukaan heidän 

koulussaan luokat, joissa noin puolet oppilaista ovat maahanmuuttajataustaisia, ovat 

“suvaitsevampia.” “Suvaitsevaisuudella” opettajat tarkoittavat ympäristön olevan 

vastaanottavaisempi ja suomalaiset oppilaat voivat ystävystyä helpommin 

maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa heidän koulussaan.  

 

Nyt puolet luokista on kielivalintaiset ja maahanmuuttajataustaiset, joilla on siis “kieli haaste”, 

niin he on samoilla luokilla. Ja näitä on yleensä suunnilleen puolet ja nää on usein aika 

suvaitsevaisia luokkia. Sit niihin muihin jää ne muut. Ja näissä helpommin on siis, mun 

kokemuksen mukaan, just semmosta, et siel on semmoinen maahanmuuttokriittinen porukka. 

Siellä saattaa myös aika vahvaaki tämmöstä kulttuuria. Opettaja 1 

 

Istumajärjestyksen muodostamisella on merkitystä oppilaiden ryhmäytymiseen luokassa. 

Opettajat kertoivat kohtaavansa luokissa yksinäisiä oppilaita. Luokassa on yleensä sama 

oppilas, joka jää luokassa yksin esimerkiksi ryhmätehtävissä. Opettajat pyrkivät ehkäisemään 

oppilaan yksin jäämistä esimerkiksi istumajärjestystä muokkaamalla. Yksin jäävä oppilas 

pyytää usein opettajaa päättämään hänen istumapaikkansa. Kuitenkin opettaja saa kuulla 

oppilaiden valittavan hänelle “et taas mä oon tuon vieressä” ja valitus kohdistuu yksinäis tä 

oppilasta kohtaan. Tilanne on ikävä ja epäsuoraa kiusaamista muiden oppilaiden taholta . 

Luokissa voi muodostua omia porukoita. Omilla porukoilla tarkoitamme oppilaiden 

hakeutumista samankaltaisten seuraan esimerkiksi uskonnon tai kielen vuoksi. Opettajat 

pyrkivät tietoisesti istumajärjestystä muokkaamalla erottelemaan omia porukoita, jotta oppilaat 

oppisivat työskentelemään tasavertaisesti toistensa kanssa. Omissa porukoissa oleskelu saattaa 

vaikuttaa oppilaiden asenteisiin.  

Hansen & Søndergaard (2018) toteavat, että koulu rakenteineen ja ympäristöineen muodostaa 

hierarkioita. Näissä rakenteissa ovat osallisina oppilaat, opettajat ja koulun pedagoginen 

hyvinvointi. Oppilaiden tulisi saada tuntea olonsa turvalliseksi koulussa, mitä edistää luokan 

hyvä henki. Yksilöllä on tarve kuulua yhteisöön ja jos sosiaalinen kuuluminen on uhattuna, voi 
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siitä syntyä pelkoa ja syrjäytymisen uhkaa. Koulussa toimitaan yhteisissä tiloissa ja jaetaan 

asioita toisten ihmisten kanssa. Oppilaiden keskuudessa voi syntyä pelkoa syrjäytymises tä, 

mikä voi muodostaa luokan sisälle hierarkioita ja erillisiä ryhmiä. Tämän vuoksi koulun on 

tärkeää tunnistaa oppilaiden syrjäytymisen haasteet ja uskaltaa puuttua niihin. (Hansen & 

Søndergaard, 2018).  

 

4.3 Ryhmänormien haasteet 

Ryhmänormit tarkoittavat sitä, että oppilaat muodostavat luokan sisällä heidän muokkaamiaan 

normeja. Ne ovat heidän kirjoittamattomia sääntöjään ja joista pidetään vahvasti kiinni. 

Opettajat kohtaavat työssään luokan ryhmänormeista ja piilosäännöistä syntyviä paineita, koska 

niihin on vaikea vaikuttaa. Oppilailla on tarve kuulua ryhmään ja se saa heidät noudattamaan 

piilosääntöjä, vaikka kokisivat ne ristiriitaisiksi. Tässä tutkimuksessa esille tulleita 

ryhmänormeja ovat puhumattomuus luokassa, luokan kielteinen ilmapiiri, käyttäytymisen 

piilosäännöt, ryhmästä poissulkeminen, kiusaamisen peittely ja ryhmäilmiö, jossa ärsytetään 

yhtä oppilasta usein.  

 

Opettaja kertoi, että uuden oppilaan voi olla vaikea päästä ryhmään, jos hän toimii toisin kuin 

luokan ryhmänormit olettavat. Luokan kielteinen ilmapiiri voi vaikuttaa siihen, että oppilas 

jättää viittaamatta, jos luokassa on käyttäytymisen piilosääntönä esimerkiksi viittaamatta 

jättäminen. Piilosääntönä voi olla myös puhumattomuus, joka näkyy luokan toimintana. 

Piilosäännöt häiritsevät opetusta ja opettaja kokee keinottomuutta vaikuttaa niihin. Opettajat 

ilmaisivat tunnistavansa luokassa olevan vahvan ryhmänormin, jos sellainen on. 

 

... hän tuli sinne ja mä muistan ekoilla tunneilla hän viittasi niinku aina kysymykseen. Hienoja 

vastauksia antoi ja sit mä katoin miten se muu luokka, ne ei sanonut hänelle mitään. Ja 

tämmöisessä, miten opettaa, että pystyy vaikuttamaan niin kuin eihän siihen voi sinänsä, kun 

se on tällainen piilonormi tai tämmöinen luokan, kirjoittamaton sääntö. Niin mä ajattelin, että 

kauankohan hän siinä kehtaa viitata? Niin se kaks viikkoa hän ei koskaan viitannut  ekana. Ja 

kyllä se meni perille hyvin äkkiä ilman, ilman mitään puhetta tämmöiset niinku 
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kirjoittamattomat luokan ryhmän normit niin...sen luokan ilmapiiriä ei ole kyllä helppo 

opettajan muuttaa. Opettaja 1 

 

Melkein joka luokassa on yksin jäävä oppilas, joka ei jostain syystä pääse mukaan ryhmään. 

Opettaja yrittää auttaa ryhmäytymisessä, mutta se ei onnistu. Ryhmänormit voivat aiheuttaa 

jollekin oppilaalle painetta luokassa, jolloin hän voi tahtomattaan joutua mukaan kielteiseen 

toimintaan, kuten kiusaamiseen. Opettajat kertoivat oppilaan pelkäävän negatiivista leimaa, 

koska hän ei halua olla “vasikoija eli snitchsaaja.” Tämä tarkoittaa sitä, että oppilas ei uskalla 

kertoa kiusaamisesta opettajalle, koska pelkää saavansa kantelijan leiman. Opettaja ei tule 

tietoiseksi kiusaamisesta, jolloin se jatkuu. 

 

Luokassa tapahtuu myös ryhmäilmiötä, jossa yhtä oppilasta ärsytetään usein. Jotkut oppilaat 

ärsyttävät ryhmänä tätä oppilasta paljon, koska hänen tiedetään reagoivan siihen herkästi. 

Oppilasta ärsytetään erityisesti silloin, kun opettaja ei näe. Oppilas saa lopulta tarpeekseen, 

raivostuu keskellä oppituntia, mutta ei kerro opettajalle syytä. Opettaja kertoi, että tällainen 

tilanne on hankala selvittää, koska hän ei tiedä kiusaamisen syytä. Piilossa tapahtuvalla 

kiusaamisella on suuri vaikutus oppilaan koko päivään ja hän voi saada luokassa 

käyttäytymisellään kielteisen leiman, vaikka ei oikeasti aiheuttaisikaan sitä. 

 

Siitä tulee semmoinen ilmiö, että häntä ärsytetään. Nähdään jo aamusta, että hän on tänään 

huonolla tuulella. Häntä ärsytetään pikkuisen välkällä. Tuolla, ei välttämättä opettajat näe ja 

sitten tulee sellainen tilanne, että hän räjähtää. Opettaja 3 

 

Ryhmänormit vaikuttavat siihen, että kiusaamista voidaan oppilaiden keskuudessa peitellä 

luokassa. Opettajan on vaikea auttaa ja puuttua kiusaamiseen, jos oppilas jättää kertomatta siitä . 

Koulun aikuisten on helpompi puuttua selkeisiin kiusaamistilanteisiin, mutta pitkäaikaiset 

kiusaamisprosessit ovat haasteellisempia selvittää, jos oppilaat piilottelevat niitä. (Søndergaard, 

2012). Normit voivat ohjata, miten oppilaat ryhmänä käyttäytyvät ja normit voivat saada aikaan 

kielteisempää käyttäytymistä. Luokan sisälle voi muodostua normien vaikutuksesta pienempiä 

ryhmiä, joissa kilpaillaan asemasta ryhmässä. (Pöyhönen, 2021, s. 114). Valtaa käytetään myös 
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ryhmään valitsemisen tukena, jolloin tehdään valikointia siitä, kuka otetaan ryhmään mukaan. 

Ryhmässä osoitetaan merkein, jos et ole tervetullut siihen, joka voi johtaa oppilaan jättämiseen 

ryhmän ulkopuolelle. (Bansel & kollegat, 2009). 

  

4.4 Nettikiusaamisen haasteet 

Nettikiusaaminen on toista ihmistä loukkaavaa kohtelua, ilkeilyä ja nimittelyä sosiaalisessa 

mediassa. Se tarkoittaa myös ulkopuolelle jättämistä ja syrjintää sosiaalisen median ryhmässä. 

Tuloksissa nousi esiin, että piilossa tapahtuva nettikiusaaminen aiheuttaa opettajille eniten 

keinottomuutta. Opettajat kokivat nettikiusaamiseen puuttumisen haasteellisiksi, koska heillä 

ei ole riittävästi keinoja puuttua siihen ja koululainsäädäntö rajaa puuttumisen mahdollisuuks ia.  

 

Luokassa voi olla erilaisia sosiaalisen median ryhmiä, kuten WhatsApp ja Snapchat. Opettaja 

on mukana luokan virallisessa ryhmässä, jossa tiedotetaan oppilaille luokan asioista, ja siellä ei 

tapahdu kiusaamista. Kiusaamista tapahtuu sellaisessa ryhmässä, jossa opettaja ei ole mukana.  

Luokan epäviralliseen ryhmään ei oteta kaikkia oppilaita mukaan, vaan osa suljetaan ryhmästä 

pois. Kiusaamistilanteista muodostuu opettajalle vaikeasti selvitettäviä, koska luokan 

epävirallisessa ryhmässä kiusaamista saattaa tapahtua kouluajalla, mutta myös sen 

ulkopuolella. Epävirallisessa ryhmässä voidaan kiusata yhtä oppilasta paljon, mikä voi olla 

esimerkiksi ikävää nimittelyä häntä kohtaan. Kiusaamistilanteet voivat tulla esille oppilaiden 

keskusteluissa koulussa ja ovat opettajille haasteellisia selvittää, mutta niihin yritetään puuttua.  

 

Sitten luokan ryhmässä, jossa ei oikeastaan tapahdu mitään. Siinä on opettajakin. Sitten 

semmoisia alaryhmiä, joissa saatetaan kertoa ikävästikin luokkakavereista. Opettaja 3 

 

 

Opettaja kertoivat, että nettikiusaamiseen puuttuminen on vaikeampaa, jos se tapahtuu 

koulualueen ulkopuolella. Koulun roolia kiusaamiseen puuttumisessa määrittää 

koululainsäädäntö, joka velvoittaa koulun puuttumaan koulualueella tapahtuvaan 
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kiusaamiseen. Kuitenkin on hyvä asia, että koulu on lähtenyt mahdollisuuksien mukaan 

puuttumaan koulualueen ulkopuolella tapahtuvaan nettikiusaamiseen. Kiusaaminen tulee ilmi 

oppilaiden puheissa, jolloin kiusaamistilanteiden selvittely jatkuu usein koulussa. Opettajat 

pohtivat koulun roolia nettikiusaamiseen puuttumisessa, mutta tunnistavat koululainsäädännön 

rajallisuuden. Koulu voi määritellä, että koululainsäädännön mukaan koululla ei ole 

velvollisuutta puuttua koulualueen ulkopuolella tapahtuvaan kiusaamiseen. Opettajat kertoivat 

koulun lähtevän selvittämään asioita, koska nettikiusaamisessa on usein mukana luokan ryhmä.  

 

...se ei ole koulun alueella tapahtunutta niin se ei oo koulun asia, että joskus koulu saattaa 

sanoa näin, mutta onneksi usein kuitenkin lähdetään selvittämään sitä, koska sehän on se 

luokan porukka kuitenkin sitten ja siellä saattaa tulla. Ihan kiusaamista ja nimittelyä ja 

tämmöstä ja pistetään pois ryhmästä ja sovitaan, että tuota me haluta tänne. Opettaja 1 

 

Nettikiusaaminen on ilkeää, ja kiusaamista suojaa anonymiteetti, jonka taakse voi piiloutua. 

Lapset ja nuoret voivat kokea online-kiusaamisen eri tavalla kuin aikuiset. Aikuiset eivät saa 

vähätellä heidän tunteitaan ja kokemuksiaan, koska asiaton ilmaisu voi tuntua lapsista ja 

nuorista pahalta ja loukata heitä. Nettikiusaamisella on vaikutusta vuorovaikutussuhteis i in. 

Lapset ja nuoret tunnistavat, että kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa he eivät 

loukkaisi toista ikävästi, mutta netissä on helpompi toimia nimettömänä. Luokassa tapahtuva 

kiusaaminen voi siirtyä salaa nettiin, joten koulun henkilökunnan täytyy olla valppaana. (Canty 

& kollegat, 2016). 

 

4.5 Rasismin haasteet 

Rasismi aiheuttaa eriarvoisuutta ja on halveksivaa kielenkäyttöä tai tekoja toista ihmis tä 

kohtaan, kuten rasistista vitsailua oppilaiden välillä. Rasismia voi esiintyä arkipäivän 

tilanteissa, jolloin se voi ilmetä ryhmän normaalina käyttäytymisenä ja hyväksyttävänä tapana 

toimia. Opettajat kokevat keinottomuutta erityisesti, kun oppilaat käyttävät rasistisia ilmaisuja 

toisiaan kohtaan. Tilanne on vaikea, jos rasistinen ilmaisu täyttää rikosoikeudelliset kriteerit. 

Rasismin käyttöön koulussa vaikuttavat oppilaiden erilaiset taustat. Rasistisia ilmaisuja 

käyttävät sekä suomalaiset oppilaat että maahanmuuttajataustaiset oppilaat. 
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Maahanmuuttajataustaisia oppilaita voi tulla luokalle ennakoimattomasti, ja opettajilla on 

vähän aikaa valmistautua uusien oppilaiden kohtaamiseen. Lisäksi opettajat kokevat, että heillä 

ei ole riittävästi aikaa vastata oppilaiden tarpeisiin, eivätkä pysty ottamaan oppilaita riittäväs t i 

opetuksessa huomioon. Opettajat kertoivat, että luokalla voi toisinaan olla enemmän 

maahanmuuttajataustaisiin oppilaita. Opettajat haluaisivat paremmin ottaa 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tarpeet huomioon ja auttaa heitä integroitumaan 

luokkaan. Suomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välille voi syntyä jännitte itä 

esimerkiksi kielen ja eri kulttuuritaustan vuoksi. Toisinaan jännitteet aiheuttavat sen, että 

tilanne eskaloituu luokassa suomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välillä. 

Maahanmuuttajataustainen oppilas voi kokea jäävänsä ulkopuoliseksi luokassa, jonka 

seurauksena hän hakeutuu omaan porukkaan. 

 

Mä koen sen jotenkin vähän hankalana, että meille tupsahtelee maahanmuuttajia ja jotka on 

varmaan tosi karuja kokemuksiakin kokenut. Niin, miten vois ottaa heidän kokemuksensa ja 

elämänsä ennen tänne Suomeen tai tähän kouluun tuolla huomioon silleen, hyvällä tavalla. 

Opettaja 2 

 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välillä esiintyy rasistisia ilmaisuja, minkä vuoksi 

opettajat kokevat keinottomuutta rasismin edessä. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat käyttävät 

rajuja ilmaisuja toisiaan kohtaan ja osa heistä suhtautuu niihin vitseinä. Opettajien on hankala 

tunnistaa, ketkä ovat rasistiselta kuulostavassa “läpän heitossa” mukana. Opettajien on vaikea 

puuttua rasistisiin ilmauksiin, koska he ovat epävarmoja oppilaiden suhtautumisesta niihin. Osa 

oppilaista kokee rasististen ilmausten olevan huumoria, osa loukkaavaa puhetta. Opettajille on 

vaikea tilanne, jos rasistinen ilmaisu, heidän sanojensa mukaan “solvaus,” täyttää 

rikosoikeudelliset kriteerit.  

 

---että vaikka olisikin huumoria niin tuon äkkiä täyttää jopa tämmösen kunnialoukkauksen 

tunnusmerkit tai jopa rikos, tämmönen rasistinen solvaus äkkiä. Täytyy tuommoiset jättää pois, 

vaikka se olisikin heidän mielestään huumoria. Mielestäni rajua jopa rasistiselta kuulostavaa 
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läppää toisiaan kohtaan, jossa tuntuu olevan kaikki tavallaan mukana, että he tuntuvat kokevan 

sen vitsiksi. Toki mä itse vähän epäilen...” Opettaja 1 

 

Toimme koulun rakenteista johtuvat paineet-tulososiossa esiin maahanmuuttajataustais ten 

oppilaiden sijoittamisen luokkiin. Opettajien mukaan luokissa, joissa on 

maahanmuuttajataustaisia ja kieliluokan oppilaita, on suvaitsevaisempi ilmapiiri ja oppilaiden 

välillä on vähemmän rasismia.   

 

Opettajat kohtaavat työssään n-sanan käyttöön liittyvää rasismia. N-sana tarkoittaa neekeriä, 

jolla on rasistinen merkitys ja se on halveksivaa kielenkäyttöä toista kohtaan. N-sana ei ole 

neutraali, joten sitä ei saisi käyttää. Opettajien mukaan nuoret voivat käyttää n-sanaa ja 

opettajilla on vähän keinoja puuttua tilanteisiin, joissa se tulee ilmi. N-sana aiheuttaa oppilaiden 

välille ristiriitatilanteita, joita voidaan joutua selvittelemään koulussa, koska joku oppilas 

luokassa voi tulla leimatuksi ikävällä tavalla. 

 

Opettajat toivovat kouluun suvaitsevaisempaa kulttuuria ja kokevat tarvitsevansa lisää kieli- ja 

kulttuuritietoista koulutusta. Koulussa pitäisi avata ovi avoimemmalle keskustelulle ja 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohtaaminen tulisi aloittaa ruohonjuuritasolta. Opettajat 

pohtivat rasismin taustoja ja sitä, onko koulu mahdollisesti vaikuttanut oppilaiden rasistis iin 

ilmauksiin. 

...onko siinä sitten jotain mennyt väärin meijän systeemissä? Vai onko se vaan nuorten 

tämmöstä kasvua ja tapaa ilmaista vähän provosoivaa jotain? Opettaja 1 

 

Soudon (2011) mukaan osa suomalaisnuorista suhtautuu monikulttuurisuuteen luontevas t i, 

mutta toisaalta nuorten asenteissa voi näkyä myös kriittisempää suhtautumis ta. 

Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla voi olla vaikeampi päästä mukaan suomalaisten nuorten 

ryhmiin. Maahanmuuttajataustaiset nuoret voivat hakeutua toistensa seuraan ja jäädä 

valtakulttuurin ulkopuolelle. Nuorten välisistä suhteista voi tulla jäykkiä ja jännitteisiä, mikä 
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voi näkyä koulun arjessa nuorten rasistisena kielenkäyttönä ja heidän kohtaamisissaan. (Souto, 

2011, s. 196–197). 

 

4.6 Sukupuolisuuteen ja puheen sensurointiin liittyvät haasteet 

Sukupuolisuus on tärkeä osa nuoren identiteettiä. Sukupuolisuuteen liittyy moninaisuus, joka 

on osa ihmistä ja sitä, miten he tuovat esiin oman sukupuolisuutensa kokemuksia. Opettajat 

kokivat keinottomuutta sukupuolisuuteen liittyvissä asioissa. He kertoivat, että joutuvat 

tarkemmin miettimään puhettaan kohdatessaan oppilaiden erilaisia kokemuksia 

sukupuolisuudesta. Opettajat pyrkivät olemaan sensitiivisiä oppilaita kohtaan, mutta joutuvat 

välillä pohtimaan, millaisia sanoja on sopiva käyttää. He välttävät käyttämästä poika tai tyttö 

sanaa, koska eivät halua erotella oppilaita sukupuolen perusteella. Keskusteluissa oppilaiden 

kanssa opettajat kertoivat käyttävänsä “they” eli he-pronominia, koska silloin sukupuolisuus 

toteutuu yhdenvertaisemmin. Opettajat tunnistavat sensuroivansa puhetta, jotta välttyis ivät 

sukupuolisuuteen liittyviltä ristiriidoilta 

 

...ei nyt ole tuota poika - tyttö sanaa tullu itellä käytettyä tai että enpä taida ollenkaan käyttää 

nykyään enää. Opettaja 1 

 

Opettajien kokemuksissa tuli ilmi puheen sensurointi. Tämä tarkoittaa tutkimuksessamme sitä, 

että opettaja voi kokea, että hän ei saisi työssään käyttää tiettyjä sukupuolisuuteen liittyviä 

sanoja. He kertoivat, että työssä voi tapahtua tilanteita, joissa he tasapainottelevat puheensa 

kanssa. Opettajan työssä puhetta tuotetaan nopeasti, minkä vuoksi sitä ei välttämättä ehdi 

muokata. Opettajan pitää osata olla tilanteessa nöyrä ja tunnistaa, jos on sanonut väärin. Hänen 

on tärkeä kohdata asia, keskustella siitä oppilaan kanssa ja pyytää anteeksi. Opettaja kertoi 

myös pohtivansa, joutuuko omaa puhetta rajaamaan liikaa. Siitä voi tulla turhautunut olo, mitä 

uskaltaa sanoa ja mitä ei. 

...kyllä monesti tulee, varsinkin tulee tuo olo, että pitää hirveästi taiteilla sen kanssa mitä sanoo 

ja mitä ei. Joskus saattaa tulla sitten semmoinen turhautuminen, että me ollaan, mekin vaan 

ihmisiä. Opettaja 2 
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Opettajat kertoivat, että yläkouluikäisillä sukupuolinen eriytyminen tulee aikaisin. Kaikki 

oppilaat eivät tunne olevansa tyttöjä tai poikia oman biologisen sukupuolensa mukaan. Osa 

heistä näyttää muunsukupuolisuutensa räväkästi ja voimalla. Toisaalta opettajat epäilevät, että 

on oppilaita, jotka kokevat sukupuolisuutensa henkilökohtaisemmin. Näille oppilaille 

sukupuolisuus on vaikeampi asia. Opettajat kertoivat, että oppilaat, jotka tuntevat olevansa 

muunsukupuolisia, voivat tulla useammin kiusatuksi tai syrjityksi. Nämä oppilaat voivat kokea 

myös vähän osallisuuden tunnetta ryhmässä. 

 

Opettajien mukaan sukupuolisuus vaikuttaa vahvasti oppilaan ryhmäytymiseen. Tilanne voi 

eskaloitua ja silloin oppilas voi jäädä tulematta kouluun sukupuolisuudesta johtuvien 

ennakkoluulojen ja ryhmästä poissulkemisen vuoksi.  Kouluun tuleminen voi olla vaikeaa, kun 

hän kokee olevansa toista sukupuolta kuin on oletettu. Opettajat voivat myös erehtyä oppilaan 

sukupuolisuudesta ja käyttää vahingossa väärää sanaa. He kertoivat pohtivansa, milla is ta 

puhetta käyttävät oppilaiden kanssa. Opettajat kokevat keinottomuutta, kun huomaavat virheen 

puheessaan ja päätyvät sensuroimaan sitä. 

 

Jos tiedän, että luokassa on esimerkiksi, jotka on tullut ulos tälleen...niin sitä miettii jotenkin 

tarkemmin...se sitten jotenkin vaikuttaa siihen mitä ottaa esiin...että kyllä tunnistaa 

ennakkosensuurin omassa päässä Opettaja 2 

 

Opettajilla on työssään käytettävissä sukupuolisuuteen liittyvää opetusmateriaalia. He osaavat 

teorian hyvin, mutta heille voi tapahtua koulun arjessa sanallisia virheitä. Opettajat kokevat 

tärkeänä oppilaiden sensitiivisen kohtaamisen ja pyrkivät puhumaan tavalla, etteivät loukkais i 

ketään. Heille sattuu kuitenkin tilanteita, joissa tulevat loukanneeksi oppilasta ja sillo in 

opettajat voivat alkaa varoa omaa puhettaan. 

...moni sitä kokee, että uskaltaako opettaja sanoa kohta enää mitään. Ja tuohon myötäillä ja 

tämmöistä, ei saisi sanoa tuommosta ja näin...siinä tulee niinku jopa oma taiteenlajinsa et osaa 

puhua oikein. Opettaja 1 
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Opettajat osaavat teoriassa asiat hyvin, mutta koulun arjessa asioiden toteuttaminen voi olla 

vaikeampaa (Juva, Holm & Dovemark, 2020). Karvonen, Pietilä & Tainio (2018) tuovat esiin 

tutkimuksessaan luokanopettajaksi opiskelevien opiskelijoiden saavan sukupuolitieto is ta 

opetussisältöä vähän, vaikka sukupuolisuus nousee opiskelijoiden mukaan koulussa 

opetustilanteissa usein esille (Karvonen, Pietilä & Tainio, 2018, s. 369). Opettajat tarvitsevat 

laajempaa pedagogista tietoa oppilaiden sukupuoliseen moninaisuuteen liittyvistä tekijöistä. On 

tullut ilmi, että Suomessa ei ole useimmissa yliopistoissa riittävästi aiheeseen liittyvää 

tutkimusta ja kirjallisuutta. (Lehtonen, 2019, s. 226). 

 

4.7 Opettajien työn paineet ja vaatimukset  

Työpaine on työn aiheuttamaa stressiä, jolloin työ voi vaatia enemmän tiedollista ja 

emotionaalista ponnistelua. Työ voi sisältää vaatimuksia, joista muodostuu epävarmuutta 

selvitä haastavista tilanteista. Opettajat kokevat työssään epävarmuutta puuttua kiusaamiseen 

ja heille muodostuu paineita työn asettamista vaatimuksista sekä uuden tiedon sisäistämises tä 

nopeasti. Opettaja voi kohdata työssään myös vaikean tilanteen, jos oppilas kiusaa opettajaa.  

 

Kiusaamistilanteisiin puuttuminen aiheuttaa opettajille epävarmuuden tunnetta. He voivat 

joutua työssään selvittämään oppilaiden välisiä ristiriitatilanteita, jotka ovat epäselviä. Tilanteet 

eivät tunnu sopivan kiusaamisen tunnusmerkkeihin, mutta vaikuttavat kielteisesti oppilaiden 

välisiin suhteisiin ja ryhmädynamiikkaan. Opettajat kertoivat, että on vaikea tunnis taa 

normaalin käytöksen rajoissa olevaa oppilaan haastavaa käyttäytymistä ja kiusaamista. He 

olivat epävarmoja, milloin kiusaamiseen tulisi puuttua. Opettajat eivät ole riittävän tietois ia, 

mistä kiusaaminen on alkanut ja mitkä ovat kiusaamisen taustalla olevat syyt. 

Ja monet muutkin ryhmädynamiikka asiat. Sit se on niitä epämääräisiä, jossa voi tulla 

semmoisia konflikteja, jotka ei sitten ehkä mene mihinkään kiusaamiseen määritelmään, mutta 

jotka vaikuttaa sitten kuitenkin koulussa negatiivisesti, että mulla tuli ainakin mieleen. Opettaja 

3 

...semmoinen vuorovaikutustilanne, että onko se nyt kiusaamista vai mitä se on. Opettaja 3 



49 

 

 

Opettaja voi kohdata kiusaamista oppilaan suunnalta. Tällaisessa tilanteessa oppilas härnää 

tietoisesti opettajaa luokassa ja voi saada siihen toisia oppilaita mukaan. Opettaja ei uskalla 

kertoa kiusaamisesta toiselle opettajalle, koska hänen kertomustaan voidaan vähätellä. 

Kiusatuksi tullut opettaja voi kokea toisten opettajien käsittävän asian siten, että hän ei pysty 

ylläpitämään järjestystä luokassa. Hän voi salailla kiusaamista ja jättää kertomatta siitä. 

Opettajalla ei ole välttämättä keinoja vaikuttaa tilanteeseen ja kiusatuksi tuleminen aiheuttaa 

hänelle ahdistusta. 

 

Sitten on ihan sellaisia, joskus oppilas voi ottaa niinku asiakseen tiettyä opettajaa, härnätä, 

Siis, kiusa on periaatteessa samaa systeemiä, kun mitä voitais tehdä sitä oppilasta kohtaan. 

Joskus oppilas vetää opettajaa kohtaan myös ja saa siihen sitten mukaan muita. Opettaja 1 

 

Opettajat kertoivat, että opettajan ammattia arvostetaan Suomessa ja että täällä hänen odotetaan 

pystyvän kohtaamaan erilaisia oppilaita tarpeineen. Opettajalla pitää olla tietoa ja taitoa 

huomioida heidät tasapuolisesti. Luokkakontekstissa hänen pitää ottaa huomioon monina is ia 

asioita ja huolehtia, että oppilailla olisi hyvä olla siellä. Opettajan ammatissa tulee myös vastaan 

haasteita, ja yleisesti voidaan ajatella hänen selviävän niistä. Opettajien mukaan tästä voi 

muodostua painetta omaan työhön ja he kokevat keinottomuutta siitä, miten selviävät 

tilanteista. 

 

...niin kyllähän opettajat siinä kohtaa tavallaan kaikki, koko kansaa. Varsinkin täällä 

Suomessa, kun ei erotella niinku muissa, muissa voi olla tietyntyyppisiä aika vahvasti. Et, 

kyllähän näitä kaikenlaisia asioita pitää osata huomioida, opettajan. Et kaikilla vois olla hyvä 

olla siellä luokassa.  Opettaja 1 

 

Opettajat kertoivat, että he kohtaavat työssään erilaisia vaatimuksia ja heidän oletetaan osaavan 

toimia niiden mukaan. Opettajat joutuvat usein pohtimaan työnsä rajoja ja asettamaan niitä, 

minkä vuoksi vaatimuksia ei saisi heidän mukaansa olla liikaa. Asiat muuttuvat työssä usein ja 

opettajat saavat paljon uutta tietoa, mutta sen sisäistämiseen ei jää tarpeeksi aikaa. Heidän tulee 
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olla aktiivisia työssään pysyäkseen ajan tasalla muuttuvista asioista, minkä vuoksi heille 

muodostuu työpaineita. Opettajat voivat kokea keinottomuutta toimia uusimpien ohjeistus ten 

mukaan. 

 

  Et se on kans ongelma, jos tulee, siis ehkä no opettajilla, siis näitä vaatimuksia pitää mun 

mielestä tiettyyn rajaan asti, niin pitääkin meijän osata toimia niitten mukaan. Opettaja 1 

Asiat muuttuu niin nopeasti, että siinä kyllä pitää olla aika aktiivinen, että pysyy kärryillä 

kaikessa. Opettaja 2 

 

Opettajan työn määrä ja siihen liittyvät vaatimukset ovat lisääntyneet. Opettaja voi alkaa kokea 

uupumusta työssään, jos hänen odotetaan selviytyvän työnsä haasteista samalla tavalla kuin 

ennenkin. Ulkoapäin tulevat haasteet luovat lisää painetta työhön ja voivat muokata opettajan 

työkuvaa. Jos opettaja ei saa työlleen riittävästi tukea ja aikaa keskusteluun, alkavat hänen 

voimavaransa työtä kohtaan heikentyä. Hän alkaa pohtia toimintaansa ja sitä, miten selviytyy 

arjen haasteista. Opettajalle voi tulla myös paineita, miten hän pystyy ratkaisemaan 

kiusaamistilanteita ja kohtaamaan niissä ilmeneviä haasteita. (Hamarus, 2008, s. 85–86). 

 

4.8 Kollegan epäeettinen toiminta 

Kollegan epäeettinen toiminta tarkoittaa, että hän toimii tavalla, joka ei ole sovussa työyhte isön 

arvojen kanssa tai poikkeaa niistä. Opettajilla on vähän keinoja puuttua kollegan epäeettiseen 

toimintaan. He pohtivat, että opettajilla on oma ammatillinen etiikka ja eettinen käsitys. He 

voivat toimia ja ajatella eri tavalla. Opettajien mukaan “kouluissa on erilaisia ihmisiä, erilaisia 

persoonallisuuksia ja eri sukupolven edustajia, et vaikuttaako se ehkä siihen, minkälaiseen 

opettajakulttuuriin on itse kasvanut, minkä kokee oikeaksi ja minkä ei.” Opettajat kertoivat, että 

toisen opettajan epäeettiseen toimintaan on haastavaa puuttua, jos kollega käyttäytyy väärin 

oppilaita tai kollegoitaan kohtaan. He kuulevat toisen opettajan epäeettisestä toiminnas ta 

luokissa lähinnä oppilaiden kautta, mutta voivat aluksi epäillä ja suodattaa oppilailta saadun 

tiedon todenperäisyyttä.  
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Opettajat kertoivat, että he työskentelevät luokissaan pääasiassa yksin. He eivät ole näkemässä, 

miten opettajakollegat toimivat luokissaan oppilaiden kanssa. Kun opettajat tulevat tietoiseks i 

toisen opettajan epäeettisestä toiminnasta, he miettivät keinoja puuttua siihen. Kynnys 

puuttumiseen ja asian puheeksi ottamiseen voi opettajien mukaan olla korkea. He kokevat, että 

keinoja puuttumiseen on vähän ja puuttumistilanteissa syntyy myös negatiivisia tunteita. 

Opettajien mukaan kollegan epäeettiseen toimintaan pitää puuttua, koska oppilaita täytyy 

suojella, etteivät he tulisi kohdelluksi väärin. 

 

Jos niihin lähtee puuttumaan, kynnys korkea...Et, sitte täytyy ottaa puheeksi, vaikka oppilaiden 

suojelemiseksi, jotta he ei tuu kaltoin kohdelluksi. Ettei sitten ole haittaa oppilaille, niin 

kyllähän siinä jossain kohtaa kynnys ylittyis. Kyllä varmasti tullee sitten todella ikävä tilanne. 

Siis teoriassa on hienoja tapoja tehdä se, mutta eipä se käytännössä tahdo sitten. No voihan ne 

joskus hyvinkin mennä mutta...ne tahtoo olla hankalia tilanteita...Eipä ne kovin 

vastaanottavaisia oo tahtonu olla, vaikka kuinka kohteliaasti ja sitten selittää. Opettaja 1 

 

Opettajien mukaan voi olla todennäköisempää, että toisen opettajan epäeettisestä toiminnas ta 

puhutaan hänen selkänsä takana. On iso kynnys ottaa epäeettinen toiminta puheeksi kollegan 

kanssa, minkä vuoksi asiasta ei uskalleta puhua suoraan. Lisäksi kollegoiden välille voi 

muodostua erilaisia näkemyksiä ja opettajien persoonalliset erot voivat vaikuttaa asian 

selvittämiseen ja ratkaisemiseen. 

 

Se on hyvin pitkälle semmonen, kun takanapäin puhutaan, mut sitten henkilölle suoraan. Se on 

todella iso kynnys, ennenkö sitä tehdään. Kyllä ne kollegojen välillä tilanteet, niin nehän 

saattaa olla näkemyseroja tai persoona juttuja ja jotka aiheuttaa niitä... Opettaja 1 

 

Opettajat kertoivat, että tilanne voi eskaloitua kouluyhteisössä ja silloin esimies keskustelee 

väärin toimineen kollegan kanssa. Tämän jälkeen tilanne tulee esille kaikille opettajille yleisen 

keskustelun kautta ja opettajien kokouksessa käsitellään asiaa vielä tarkemmin. Väärin toiminut 

kollega saa jälkikäteen tietoonsa, että hänen asioistaan on saatettu puhua selän takana, mikä 

aiheuttaa lisää keskustelua kouluyhteisössä. 
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Davies (2011) tuo esiin koulun järjestyksen ja koulun henkilökunnan vastuuta siellä. Koulun 

säännöt ja arvot määrittävät opettajan työssä sitä, mikä on oikein ja mikä väärin sekä miten 

osoitetaan arvostusta muita kollegoita kohtaan. (Davies, 2011). Tämän perusteella voidaan 

todeta, että opettaja tarvitsee työssään tietoisuutta ja ammatillista katsetta, jotta hän osaa toimia 

luokassa eettisesti oikealla tavalla. Jos tietoisuus ja ammatillinen katse eivät kehity, voi 

opettajan toiminta luokkahuoneessa jäädä puutteelliseksi ja paljon oppilaita koskevaa tärkeää 

tietoa voi jäädä huomioimatta. (Arnesen, 2012, s. 28). 
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5 Johtopäätökset 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, millaisissa tilanteissa yläkoulun opettajat kokevat 

keinottomuutta puuttua kiusaamiseen työssään. Luomme tietoa siitä, millaisissa tilanteissa he 

kokevat keinottomuutta niin opettajan työssä kuin koulun rakenteellisissa tasoissa.  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opettajat kokevat keinottomuutta erityises t i 

koulun rakenteiden vaikutuksesta, piilossa tapahtuvasta nettikiusaamisesta, rasistis is ta 

solvauksista ja sukupuolisuuden kohtaamisesta. Tässä luvussa tuomme esiin edellä mainittujen 

tekijöiden keskeisempiä näkökulmia teoriaan peilaten. 

  

5.1 Rakenteiden aiheuttama keinottomuus 

Koulun rakenteista esimerkiksi normit, säännöt ja luokkien muodostaminen aiheuttavat paineita 

opettajan työlle. Opettajien kokemuksista käy ilmi, että koulun rakenteet vaikuttavat oppilaiden 

sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä heidän tapaansa ilmaista itseään. Opettajat toivat esille 

koulun rakenteiden muodollisuuden, jossa nuoren voi olla vaikea saada ääntään kuuluviin. 

Koulun rakenteiden muodollisuus tulee myös esille Kattilakosken (2018) tutkimuksessa. 

Nuoren kanssa pitää keskustella asioista, koska se vähentää ennakkoluulojen syntymis tä. 

Koulun rakenteet pitää tuoda näkyvämpään keskusteluun ja tarkastella kriittisemmin normien 

vaikutusta nuorten väliseen kanssakäymiseen. Jäykät rakenteet ja normit voivat lisätä nuorten 

ennakkoluuloja. Koulun käytänteissä on kehittämistä, jotta rakenteet tulevat näkyvämmiksi ja 

niitä voidaan uudistaa. Näin kouluarjesta muodostuu oppilaille turvallisempaa ja tasa-

arvoisempaa. 

 

Normi määrittelee oppilaiden käyttäytymistä, mutta siihen ei ole kaikkien oppilaiden helppo 

sopeutua. Jos nuori kyseenalaistaa normeja ja sääntöjä, voi hän alkaa kapinoida niitä vastaan. 

Kapinoinnista muodostuu haastavia tilanteita, joihin opettajalla ei ole riittävästi keinoja. 

Opettajan on hankala selvittää tilannetta, koska oppilaan käyttäytyminen voi mennä sovitun 

säännön ulkopuolelle. Koulun normatiivinen järjestys vaikuttaa siihen, miten opettaja pystyy 

puuttumaan haastaviin tilanteisiin (Ellwood & Davies, 2014). 
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Luokkien muodostamisella on vaikutusta siihen, miten opettaja pystyy huomioimaan erilais ia 

oppilaita. Oppilaita tulee eri kulttuuritaustoista samalle luokalle, ja opettaja ei ehdi valmistautua 

riittävästi heidän tuloonsa. Maahanmuuttajataustaiset oppilailla on usein tapana hakeutua omiin 

ryhmiin luokassa. Opettajien keinottomuutta lisää, että heidän mielipide ttään ei kuunnella 

tarpeeksi luokkien muodostamisessa. Opettajat tarvitsevat lisää aikaa oppilaiden kohtaamiseen, 

jotta eri taustoista tulevat oppilaat löytäisivät paikkansa luokassa ja tulisivat paremmin 

kuulluksi. Kun oppilas tuntee kuuluvansa luokkaan, hän ei ole vaarassa tulla syrjityksi. Kun 

oppilas tulee kuulluksi ja nähdyksi luokassa ja koulun rakenteet lisäksi tukevat hänen 

kuuluvuutensa tunnetta, on hänen helpompi löytää paikkansa koulussa. Tämä vähentää 

opettajan huolta ja keinottomuuden tunnetta siitä, että oppilas mahdollisesti syrjäytyis i. 

Kuuluvuuden tunne on koulussa tärkeä ja ehkäisee oppilaiden syrjäytymistä, minkä Hansen & 

Søndergaard toteavat tutkimuksessaan (Hansen & Søndergaard, 2018). Kulttuurisista taustoista 

pitää keskustella koulussa, koska se auttaa oppilaita kohtaamaan erilaisuutta. Opettajalta 

vaaditaan taitoa tunnistaa erilaisia kulttuurisia lähtökohtia, mikä ei ole helppoa. Koulu tarvitsee 

lisää sensitiivistä herkkyyttä tunnistaa sosiaalisia tilanteita oppilaiden välillä. (Souto, 2011, s. 

180). 

 

5.2 Piilossa tapahtuva nettikiusaaminen 

Tuloksemme osoittavat, että piilossa tapahtuvaan nettikiusaamiseen on opettajilla hyvin vähän 

keinoja puuttua. Siihen puuttuminen on haasteellista, koska se ei ole näkyvää kiusaamista ja 

antaa keinoja toteuttaa sitä näkymättömästi. Tämän vuoksi nettikiusaamista on vaikeaa 

selvittää. (Canty & kollegat, 2016). Nettikiusaamista tapahtuu eniten luokan epävirallisessa 

ryhmässä kouluaikana ja vapaa-ajalla, jossa opettaja ei ole jäsenenä. On huolestuttavaa, että 

nettikiusaamista tapahtuu usein oppilaiden keskuudessa ja mikä on syy siihen, miksi yhtä 

oppilasta aletaan kiusata anonyymisti. Lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa puhelimen äärellä 

ja he voivat kohdata siellä hämmentäviä ja ahdistavia kommentteja. 

 

Opettajien on haasteellista puuttua nettikiusaamiseen, kun se tapahtuu erityisesti vapaa-ajalla. 

Heidän keinottomuuttaan lisää se, että kiusaaminen tapahtuu anonyymisti ja opettajat voivat 

mahdollisesti kuulla oppilailta, kuka on ilkeän nimittelyn takana. Tällöin joudutaan vaikean 
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tilanteen eteen, jossa opettaja joutuu selvittelemään koulussa kärjistynyttä tilannetta.  Oppilas, 

jota kiusataan, ei välttämättä uskalla kertoa kiusaamisesta opettajalle. Haasio (2016) esittää, 

että nuori vaikenee usein nettikiusaamisesta ja sen vuoksi siihen on vaikeaa puuttua. Kiusaaja 

on usein kiusatulle koulusta tuttu. Päivällä kiusataan fyysisesti koulussa ja koulun jälkeen se 

tapahtuu henkisenä kiusaamisena sosiaalisessa mediassa. (Haasio, 2016, s. 35). 

 

Yleisin tapa toteuttaa nettikiusaamista oppilaiden kesken on sosiaalisen median ryhmästä pois 

sulkeminen. Oppilaat muodostavat tietyn ryhmän ja päättävät, ketä ryhmään hyväksytään. Ulos 

sulkeminen tulee esiin oppilaiden puheissa, jotka eivät pääse luokan epäviralliseen ryhmään. 

Kiusaaminen on julmaa, koska yhteen oppilaaseen voidaan kohdistaa isolla joukolla ikäviä 

puheita. Opettaja tulee yleensä tästä tietoiseksi ja joutuu pohtimaan, missä rajoissa hän voi 

siihen puuttua. Koululainsäädäntö velvoittaa opettajaa puuttumaan kiusaamiseen, jos se 

tapahtuu koulualueella. Koulualueen ulkopuolella tapahtuvaa kiusaamista on haastavampi 

selvittää. Tuloksemme osoittavat koululainsäädännön ja koulun rajallisuuden vaikeuttavan 

netissä tapahtuvaa kiusaamisen selvittämistä. Myönteinen asia on koulun rooli 

mahdollisuuksien rajoissa alkaa puuttua nettikiusaamiseen, koska kiusaaminen tulee paljon 

esille koulussa oppilaiden puheissa. 

 

Pohdimme, että nettikiusaaminen lisää yksinäisyyttä ja yksinäisyys voi siirtyä myös kouluun. 

Kun oppilas jätetään luokan epävirallisen ryhmän ulkopuolelle, niin hänen on vaikea saada 

kavereita koulussa. Tästä voi syntyä oppilaalle yksinäisyyden kierre, jolla on vaikutusta hänen 

itsetuntoonsa ja yleiseen jaksamiseen koulussa. Koulussa oppilaiden nettikäyttäytymis tä 

pystytään rajoittamaan, mutta koulun jälkeen rajoittamisen mahdollisuudet ovat pienet. Kun 

oppilaat kertovat opettajalle kokevansa nettikiusaamista, pitää siihen reagoida nopeasti, jotta 

sitä pystytään selvittämään. Oppilaan kokemusta ei saa ohittaa tai vähätellä, koska pienellä 

häirinnällä voi olla hänelle kauaskantoisia seurauksia.  
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5.3 Rasistiset solvaukset 

Tuloksista ilmenee, että opettajat kokevat keinottomuutta kohdatessaan rasistisia haastavia 

tilanteita. Oppilaat käyttävät toisiaan kohtaan rasistisia, voimakkaita ilmaisuja ja he voivat 

käyttää niitä ilmaistessaan asemaansa. Rasistisia ilmauksia käyttävät sekä suomalaiset että 

maahanmuuttajataustaiset oppilaat. Oppilaiden käyttämä keskinäinen rasismi muistut taa 

hauskanpitoa ja huumorin käyttöä toisiaan kohtaan. Nuori voi myös testata ilmauksilla koulun 

normeja. Nuorten käyttämän rasistisen kielen vaarana saattaa olla, että se alkaa muuttua 

arkikieleksi. Tämän johdosta pohdimme, että opettaja kuulee usein rasistisia ilmauksia luokassa 

ja koulun käytävillä, jonka vuoksi hän voi kokea tilanteisiin puuttumisen keinottomana. Lisäksi 

opettajasta saattaa tuntua, että hänen sanomisillaan ei ole riittävästi merkitystä oppilaiden 

toimintaan. Souton (2011) tutkimuksessa tulee esiin, että koulun ja oppilaiden suhtautuminen 

rasismiin on monimutkaista, sillä vähättelyn, solvauksien, ennakkoluuloisten asenteiden tai 

vitsien ei aina ymmärretä olevan rasismia (Souto, 2011, s. 194). 

 

Opettajat eivät aina tiedä, onko kyseessä nuorten välinen vitsailu vai rasistinen ilmaus sekä 

heidän voi olla vaikea tunnistaa, mitä oppilaat ajattelevat niistä. Osa oppilaista hyväksyy 

rasistiset ilmaukset, mutta osa kokee ne loukkaavina. Kieli toimii usein rasismin välineenä 

nuorten keskuudessa, joka tulee esille esimerkiksi halveksivana kielenkäyttönä ja nimitte lynä 

(Zacheus ja kollegat, 2017, s. 8; Halonen, 2009, 43). Kiinnitimme tuloksissa huomiota nuorten 

rasististen ilmausten täyttävän esimerkiksi kunnianloukkauksen ja rikosoikeudellisuuden 

merkit. Opettajat kokevat keinottomuutta, jos oppilas käyttää rikosoikeudelliset kriteerit 

täyttäviä ilmaisuja ja ylittää silloin rajansa. Rasistisesta ilmauksesta voi muodostua lievempi, 

jos se tehdään koulun sisällä kuin koulun rajojen ulkopuolella. 

  

Tutkimustulostemme mukaan opettajat tarvitsevat lisää keinoja puuttua rasismiin koulussa. 

Koemme, että opettajan tietoisuutta rasismista pitää lisätä, jotta rasismi tunnistetaan paremmin 

ja siihen uskalletaan koulussa puuttua. Opettajalla voi olla ennakkoluuloja tai pelkoja rasismia 

kohtaan, minkä vuoksi avoimuutta sitä kohtaan pitää lisätä. He eivät uskalla riittävästi puhua 

rasismista oppilaiden kanssa, minkä vuoksi monikulttuurisuuden opettaminen ei ole helppoa 

opettajan työssä. Eriarvoisuutta muodostavia käytänteitä tulisi purkaa, koska pelkkä niiden 

olemassaolon tunnistaminen ei riitä. Tämän vuoksi opettajat tarvitsevat tietoa rasismin eri 
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muodoista. Zacheus (2017) nostaa esiin Sinokin vuonna 2017 ilmestyneessä teoksessa Rasismi 

ja filosofia ajatuksen, jonka mukaan rasismi käsitteenä on määritelty epämääräisest i. 

Tietoisuutta rasismin käsitteestä ja sen muodoista tulee lisätä. Jos kasvattajan käsitys rasismis ta 

jää epämääräiseksi, on rasismiin vaikeampi koulussa puuttua. (Zacheus, 2017, 261). 

 

5.4 Opettaja varoo puhettaan kohdatessaan oppilaiden sukupuolisuutta 

Suomalainen koulu näyttäytyy edelleen melko normatiivisena sukupuolisuuden suhteen 

(Lehtonen, 2015). Tutkimustulostemme perusteella voidaan sanoa, että opettajilla ei ole 

riittävästi keinoja käytettävissä huomioidessaan sukupuolisuutta. He varovat puhettaan, jotta he 

eivät tulisi loukanneeksi oppilaita. Sensitiivisyyteen pyrkiminen on tärkeää, jotta oppilaat 

tulevat huomioiduksi. Sukupuolisuudella on nuoren elämässä vahva asema, jolloin kokemus 

sukupuolisuudesta on yksilöllinen ja hänet tulee kohdata omana itsenään. Sukupuolisuuteen voi 

liittyä arvoja ja odotuksia, joten on tärkeää, että opettaja uskaltaa suhtautua niihin kriittises t i, 

eikä siirrä vanhoja normatiivisia käsityksiä sukupuolisuudesta oppilaisiin. 

 

Opettajat kohtaavat työssään tilanteita, joissa he tasapainottelevat puheensa kanssa. Puheen 

sensurointiin vaikuttavat työkiire ja tilanteiden tapahtuminen ennalta-arvaamatta, minkä vuoksi 

opettajalla on vähän aikaa reagoida siihen, jos hän on käyttänyt väärää sanaa. Tuloksis ta 

ilmenee, että opettajien kohdatessa oppilaiden sukupuolisuutta, he joutuvat tekemään valinto ja 

sen mukaan, mitä sanoja voi käyttää. Toisaalta oman puheen rajaaminen tuo mukanaan 

epävarmuutta ja painetta siitä, että toistaa mahdollisesti aikaisempia virheitä, eikä hallitse 

riittävästi sukupuolisensitiivistä sanastoa.  

 

Voidaan ajatella, että koulun toimintavoissa oppilaita puhutellaan vielä tyttöinä ja poikina, eikä 

käytänteet uudistu riittävästi. Sukupuolisuutta tulee tiedostaa enemmän, jotta opettajilla on 

myös työssään mahdollisuus kehittyä ammatillisessa puheessaan ja purkaa vakiintune ita 

käytäntöjä. Bethune ja Gonick (2017) viittaavat tutkimuksessaan siihen, että koulun näkökulma 

on vielä rajoittunutta ja siihen tarvitaan lisää ymmärrystä, jotta oppilaiden sukupuolisuus ja sen 

moninaisuus nähdään laajemmin. (Bethune & Gonick, 2017).  



58 

 

Tuloksemme osoittavat, että opettajat tarvitsevat lisää sensitiivistä rohkeutta kohdata oppilaan 

sukupuolisuutta, jos se poikkeaa normien määrittämästä sukupuolesta. Opettaja kohtaa työssään 

oppilaita, joista osa ilmaisee muunsukupuolisuutensa selvästi, kun osalle sukupuolisuus voi olla 

vielä hyvin henkilökohtainen asia. Lehtonen (2015) toteaa, että opettajan tulisi pohtia, milla is ia 

odotuksia hän asettaa oppilaille sukupuolen ja käyttäytymisen osalta. Odotukset voivat tulla 

ilmi opettajan puheessa, mikä rajaa hänen mahdollisuuksiaan olla sensitiivisesti rohkeampi 

oppilaan sukupuolisuutta kohtaan.  (Lehtonen, 2015, s. 108). 
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6 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksemme tarkastelee yläkoulun opettajien omakohtaisia kokemuksia keinottomuudes ta 

puuttua kiusaamiseen, joten tutkimuksen eettinen näkökulma täytyy huomioida hyvin. Eettinen 

arvokkuus tarkoittaa, että yksilöä arvostetaan ja hänellä on mahdollisuus ilmaista itseään hyvin. 

Tutkimus ei saa loukata, ja tutkimukseen osallistuneiden tunnistamattomuudesta tulee 

huolehtia, jotta heidän anonymiteettinsä säilyy. (Hänninen, 2018, s. 204). Olemme narratiivisen 

lähestymistavan mukaan kunnioittaneet tutkimukseen osallistuneiden opettajien kertomuksia ja 

ääntä. Tavoitteena oli säilyttää totuudenmukaisuus kertomuksissa, jotta tutkimuksemme ei 

loukkaa ketään ja huomioimme tutkimukseen osallistuneet opettajat tasavertaisesti. (Finlay, 

2012, s. 326).  

 

Tutkimukseemme osallistuneiden opettajien anonymiteetti, sukupuoli ja työpaikka säilyvät 

salassa ja he ovat keksineet itsellensä peitenimet. Lisäksi opettajien anonymiteetti turvatt iin 

käyttämällä opettajista lyhenteitä Opettaja 1, Opettaja 2 ja Opettaja 3. Tutkimuksen teon jälkeen 

meillä ei ole käyttöoikeutta haastattelulitterointeihin ja opettajilla on ollut mahdollisuus nähdä 

ne ja kommentoida niitä. He voivat halutessaan lukea valmiin tutkimuksemme. Olemme tehneet 

SAFE-hankkeeseen graduntekijä sitoumus- ja salassapitosopimuksen, joka sitoo meitä 

tutkijoina. 

 

Koimme narratiivisen tutkimusotteen haastavan meidät tutkijoina. Keskustelimme ja 

pohdimme asioita yhdessä tutkimusprosessin aikana, jotta meille muodostuu johdonmuka inen 

kokonaiskuva tutkimuksestamme. Pohdimme usein valintojamme ja mitä ne tuovat mukanaan 

tutkimukseemme. Kun kirjoitimme tuloksia opettajien kokemuksista, arvioimme säännöllises t i, 

tulevatko opettajien äänet riittävästi esiin. Olemme pohtineet tutkimuksen tarkoitusta ja 

tutkimusongelmaa tutkimusprosessin ajan, joten näistä lähtökohdista tutkimuksemme on 

saavuttanut tavoitteensa. Narratiivisuus tuo esiin ihmisen tapahtumat ja kokemukset, joten 

tutkimuksessamme narratiivisuus näkyy kirjoitetussa muodossa. Tällä tavoin välittyy 

tutkimukseen osallistuneiden opettajien kertomusten todellisuus sekä tuo näkyväksi heidän 

kokemiaan tilanteita koulun arjesta. (Puusa, Hänninen & Mönkkönen, 2020, s. 217).  
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Saimme käyttöömme valmiin ja taloudellisesti sopivan aineiston SAFE-hankkeesta. Valmiin 

aineiston käyttäminen oli meille hyödyllistä ja se soveltui käytettäväksi tutkimuksessamme. 

Saamamme valmis aineisto oli puheen muodossa, jonka litteroimme haastattelujen jälkeen, 

minkä jälkeen aloitimme aineiston analysoinnin. Tutkimuksen toteuttaminen valmista aineistoa 

käyttäen sujui hyvin, mikä oli palkitsevaa. Yhteistyö SAFE-hankkeen tutkijoiden kanssa tuki 

meitä tutkijoina ja auttoi tiedonhankinnassa. Pro gradu tutkielmamme on SAFE-hankkeelle 

eduksi ja koemme, että tutkimustuloksillamme on vaikutusta. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 

2016, s. 186).  

 

Aineiston analyysin, tulkinnan ja raportoinnin olemme tehneet huolellisesti. Olemme tukeneet 

toisiamme analyysia ja tulkintaa tehdessä, ja olemme keskustelleet paljon. Olemme lähestyneet 

aineistoa alusta asti avoimesti. Aineiston läpikäymisen jälkeen valitsimme aineistolähtö isen 

sisällönanalyysin, koska huomasimme sen sopivan tutkimukseemme.  Sisällönanalyysin avulla 

aineiston teemoittelu oli helpompaa ja se antoi meille uusia näkökulmia, joten saimme 

monipuoliset tutkimustulokset. Vältimme sisällönanalyysin vaaran yksinkertaisuudesta, koska 

keskustelimme paljon tutkimuksen analyysia tehdessä ja reflektoimme ajatuksiamme. 

Etenimme analyysissa vaihe vaiheelta, kirjoitimme muistiinpanoja sekä teimme tulosten 

taulukoinnin ja raportoinnin huolellisesti.  

 

Olemme nostaneet aineistosta esiin asioita, joissa opettajien kokemus keinottomuudes ta 

puuttua kiusaamiseen tulee monipuolisesti esille. Pohdimme huolellisesti tutkimuksen tuloksia, 

joiden pohjalta teimme johtopäätöksiä. Meillä on ollut tavoitteena saavuttaa mahdollisimman 

luotettava näkökulma, joka vastaisi opettajien kerronnallisia kokemuksia. MacLure (2014) 

toteaa, että kun analyysi tehdään huolellisesti ja siinä annetaan tilaa aineistolle, syntyy 

analyysistä elävämpää ja tuotteliaampaa. Aineiston huolellinen koodaaminen ja järjesteleminen 

auttaa tutkijaa aineiston analysoinnissa ja samanaikaisesti hän kirjoittaa muistiinpano ja, 

yhdistelee teemoja sekä tarkastelee asioita eri näkökulmista. (MacLure, 2014, s. 164). 

 

Sisällönanalyysi on monivaiheinen prosessi ja auttaa tutkijaa tekemään selkeitä tulkinto ja 

aineistosta. Sisällönanalyysi tukee tutkijaa aineiston jäsentämisessä tiiviiseen ja selkeään 

muotoon, eikä aineistosta muodostu hajanaista. Tällöin aineistosta ei tehdä mielivalta is ia 
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tulkintoja, vaan aineistosta muodostetaan yhtenäiset ja selkeät johtopäätökset, jotka vastaavat 

tutkimusongelmaan ja -aiheeseen. Lisäksi analyysi saadaan tallennettua vaiheittain, jotta 

ratkaisuihin voidaan palata ja tarkastella niitä tutkimusprosessin aikana. (Puusa, 2011, s. 118–

119). 

 

Tutkimuksen luotettavuus edellyttää mahdollisuutta uudelleen testattavuuteen. Tällä 

tarkoitetaan, että muut voivat saada samoilla menetelmillä ja samalla aineistolla samanla is ia 

tuloksia kuin me omassa tutkimuksessamme. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pitää ottaa 

huomioon, että se harvoin mahdollistaa suoraan vertailukelpoiset olosuhteet. Meidän oli 

ennakoitava validiteettia koskevat heikkoudet jo siinä vaiheessa, kun teimme 

tutkimussuunnitelmaamme. (Dahlberg & McCaig, 2010, s. 35).  

 

Tutkimuksemme tulosten kohdalla voidaan puhua siirrettävyydestä, jolloin ne ovat 

siirrettävissä muiden opettajien vastaaviin kokemuksiin (Bryman, 2004, s. 275). Opettajien 

kokemuksista on mahdollista löytää yhteyttä toisten opettajien kokemuksiin 

kiusaamistilanteisiin puuttumisesta koulukontekstissa. (Alasuutari, 2011, s. 237). Olemme 

pyrkineet tutkimuksellamme saavuttamaan laadukasta, aitoa ja eri näkökulmia esille tuovaa 

tutkimustietoa. Oma sitoumuksemme tutkijoina on ollut tärkeää, jotta työstä muodostuu 

näköisemme. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 164). Toteamme tutkimuksemme olevan kattava, 

koska olemme käsitelleet tutkimuksessa mukana olleiden kolmen yläkoulun opettajien 

kokemuksia keinottomuudesta puuttua kiusaamiseen tarkasti ja suhteellisen laajasti.  
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7 Pohdinta 

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, millaisissa tilanteissa yläkoulun opettajat kokivat 

keinottomuutta puuttua kiusaamiseen. Tarkastelimme opettajien kokemuksien kautta, 

millaisissa tilanteissa heillä ei ollut riittävästi keinoja puuttua kiusaamiseen. Toimme esille 

tähän liittyviä tekijöitä niin opettajan työssä kuin koulun rakenteellisissa tasoissa. Tutkimuksen 

tulosten perusteella opettajat tarvitsevat keinoja eriarvoisuuden ja ennakkoluulo jen 

kohtaamiseen, koulun rakenteista johtuviin paineisiin, ryhmänormien haasteis iin, 

nettikiusaamiseen, rasismin haasteisiin, sukupuolisuuteen ja puheen sensurointiin liittyvi in 

haasteisiin, työn paineisiin ja vaatimuksiin sekä kollegan epäeettiseen toimintaan. 

 

Opettajien kokemuksia kiusaamiseen puuttumisesta on tutkittu vähän, joten tuloksemme 

antavat syvempää tietoa opettajien kokemasta keinottomuuden tunteesta. Opettajien 

tuntemukset keinottomuudesta pääsevät tutkimuksessamme esille monipuolisesti. Heidän 

kohtaamansa tilanteet ovat erilaisia ja ovat riippuvaisia useista tekijöistä. Olemme onnistuneet 

tutkimuksemme tavoitteessa selvittää, millaisissa tilanteissa opettajat kokivat keinottomuutta 

puuttua kiusaamiseen työssään. Tulosten perusteella voidaan todeta, että koulun rakenteellis illa 

tekijöillä, kuten normeilla, on vahva vaikutus kiusaamistilanteisiin.    

 

Tulokset tuovat näkyväksi tilanteet, joihin opettajilla on vähän keinoja puuttua ja jotka ovat 

heille haasteellisempia selvittää.  Lisäksi tutkimuksemme haastaa kiinnittämään tarkempaa 

huomiota siihen, miten opettajien kokemuksia voisi tunnistaa paremmin. Tuloksista nousee 

esille, että opettajat kohtaavat työssään rajoja, jotka vaikuttavat heidän keinoihinsa puuttua 

haastaviin tilanteisiin. Kun opettajat tunnistavat ja kertovat, että keinot eivät riitä kiusaamisen 

puuttumiseen, antaa se mahdollisuuden tukea heitä. Silloin he kykenevät paremmin puuttumaan 

kiusaamistilanteisiin, mikä vuorostaan auttaa ennaltaehkäisemään kiusaamista.  

 

Kouluun tarvitaan avoimempaa keskusteluilmapiiriä, jotta oppilaiden ajatukset tulevat julki ja 

jotta he tulevat paremmin kuulluksi. Avoimempi ilmapiiri vähentää myös ennakkoluuloja ja 

haastavien tilanteiden muodostumista oppilaiden vertaissuhteissa. Pohdimme, että haastavia 

tilanteita voidaan käsitellä oppilaiden kanssa yhdessä esimerkiksi fiktiivisten kertomusten 
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kautta. Opettajat tarvitsevat lisää tietoa kiusaamisen haastavista tilanteista, jotta heidän 

ymmärryksensä kiusaamisen ilmiöstä kehittyy. Esimerkiksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 

on esittänyt hallitukselle tällä hallintokaudella toimenpiteitä kiusaamisen ja väkivallan 

ehkäisemiseen kouluissa. Niissä tuodaan esille kiusaamiseen liittyvän täydennyskoulutuksen 

varmistaminen opettajille ja esimieshenkilöille. OAJ vaatii, että tunteihin lisätään 2 

vuosiviikkotuntia ala- ja yläkouluun niin kutsuttuihin oman ryhmän tunteihin. Näillä tunneilla 

käytäisiin läpi opetussuunnitelman määrittämällä tavalla tunne- ja vuorovaikutustaito ja, 

kehitettäisiin luokan ryhmäytymistä ja ennaltaehkäistäisiin yksinäisyyttä ja kiusaamis ta. 

(Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, 2020). 

  

Tutkimusta oli antoisaa ja haasteellista tehdä, koska käsityksemme kiusaamisesta kehittyi 

tutkimusprosessin aikana. Parityöskentelyssä toisen ajatukset antoivat selkeyttä, minkä vuoksi 

tutkimusprosessistamme oli keskusteleva ja reflektoiva. Vaikka tutkimuksen aihe oli oman 

osaamisemme ja koulutuksemme rajapinnalla, onnistuimme muodostamaan ja saamaan hyviä 

tutkimustuloksia. Tutkimuksestamme muodostui narratiivista lähestymistapaa käyttämällä 

selkeä kokonaisuus, ja ymmärrämme kerronnallisuuden kautta opettajien kokemuksia. 

Narratiivisuus toi tutkimukseemme merkityksellisyyttä ja meille tutkijoina muodostui tunne, 

että teemme arvokasta tutkimusta. Kertomusten kautta tuli esiin opettajien keinottomuuden 

kokemus kiusaamiseen puuttumisesta ja, mitä se heille merkitsi. Opettajilla oli mahdollisuus 

kertoa avoimesti kokemuksistaan, mikä on voinut auttaa heitä myös ammatillisessa kasvussa. 

(Ropo & Huttunen, 2013, s. 15). 

 

Tutkimusmatkamme on tullut päätökseen. Opettajien kertomuksia oli opettavaista analysoida 

ja saimme mielenkiintoisia tuloksia. Meillä oli aikaa pysähtyä tarkastelemaan heidän 

kokemuksiansa ja jäsentää niitä. Teimme pro gradua pieninä palasina eteenpäin, jotta 

tutkimuksessamme säilyisi narratiivisuuden näkökulma ja siitä muodostuisi selkeä 

kokonaisuus. (Erkkilä, 2005, s. 223). Uskomme, että tutkimukseen osallistuneilla opettajilla on 

ollut hyvä mahdollisuus pohtia kokemuksiaan ja jakaa niitä kollegoiden kanssa. He ovat 

yhdessä käsitelleet vaikeita asioita ja ovat olleet yllättävän avoimia.  
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Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia niitä keinoja, miten opettaja pystyisi paremmin 

puuttumaan nettikiusaamiseen. Tutkimuksemme tulosten mukaan opettajat tarvitsevat lisää 

avoimuutta kouluun ja oppilaiden kanssa käytävään keskusteluun. Tästä jatkotutkimuksena 

voisi olla, mitä keinoja opettaja kokee tarvitsevansa lisää avoimemman ilmapiir in 

muodostumiseen. 

  

Kiitämme tutkimuksessa mukana olleita opettajia, kun he antoivat äänensä ja kokemuksensa 

tutkimukseemme. Haluamme kiittää myös SAFE-hankkeen pro gradu ohjaajiamme professori 

Maija-Liisa Lanasta, Maria Petäjäniemeä ja Anne-Mari Väisästä hyvästä ohjauksesta ja tuesta 

tutkimusprosessimme aikana. Olemme oppineet paljon ja käsityksemme kiusaamisesta on 

laajentunut. Koemme, että tutkimuksestamme saatavalla tiedolla on hyötyä erityisopetta jan 

työssä, koska pystymme paremmin tunnistamaan haastavia, keinottomuutta aiheuttavia 

tilanteita. 
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