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Tiina Haapsalo

Mitä on kiusaaminen?

nuorikirkko.fi

Pohdi vierustoverisi kanssa:

- Mitä sana kiusaaminen herättää 
sinussa tänä aamuna?

- Kerro, ilmeneekö ryhmässäsi 
kiusaamista – jos niin millaista?
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Kiusaamisen ehkäisy kirjattu ensimmäistä kertaa lakiin
Varhaiskasvatuksessa opitaan toimimaan ryhmässä ja ottamaan toiset 
huomioon. On tärkeää, että päiväkodissa puututaan kiusaamisen 
ensimmäisiin merkkeihin.

Päiväkodin tulee olla lapselle turvallinen ympäristö, jossa ketään ei kiusata 
eikä kukaan opi kiusaajaksi. Henkilöstöllä on yksiselitteinen velvollisuus 
ehkäistä häirintää ja kiusaamista sekä puuttua siihen, opetusministeri Sanni 
Grahn-Laasonen toteaa.
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Oma tarinani!
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Mitä on kiusaaminen?
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”Kiusaaminen on 

aggressiivista käytöstä, 

joka vahingoittaa 

jotakuta fyysisesti  tai 

psyykkisesti ja joka on 

toistuvaa, tahallista ja 

kohdistuu 
puolustuskyvyttömään 

henkilöön” Salmivaara 

2003

Kiusaamista ei ole helppo 
määritellä koska se merkitsee 
erilaisia asioita eri ihmisillä. 

On tärkeää löytää yhteinen
ymmärrys kiusaamisen
määritelmästä jotta
kiusaamista voidaan ehkäistä
ja siihen osataan puuttua. 
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• Toistuvuus

• Tietoisuus

• Vallan epätasapaino

• Uhrin kyvyttömyys puolustautua

• Ryhmäilmiö

Pienten lasten välisen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen kannalta 

ei ole merkityksellistä tunnistaako kasvattaja kiusaamisen tahallisuuden, 

sillä joka tapauksessa kiusaamiseen puututaan aina samalla tavalla, 

oli kiusaaminen tahallista tai tahatonta!

Kiusaamiselle tyypillistä 

Miksi kukaan ei 
huomaa, että minua 
kiusataan jatkuvasti!
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Tutkimustuloksia
Suomalaisten 3–6-vuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodissa saavien lasten parissa 
tehdyn tutkimuksen mukaan noin 12 % lapsista oli suoraan tekemisissä kiusaamisen 
kanssa. 

Heistä kiusaajia oli 7 %, uhreja 3,3 % ja kiusaaja-uhreja 2,2 %. Kiusattuja oli siis 5,5 % 
lapsista. 

Saman tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaiset tulivat suhteessa hieman 
useammin kiusatuiksi kuin kantaväestö lapset. 

Erityistä tukea tarvitsevat lapset olivat kaksi kertaa useammin kiusaajina ja uhreina 
kuin ei-erityistä tukea tarvitsevat lapset, ja neljä kertaa useammin kiusaaja-uhreina 
kuin ei tukea tarvitsevat lapset. 

Edelleen, pojat (64 %) olivat kiusaajina useammin kuin tytöt (36 %). Pojat (63 %) olivat 
myös tyttöjä useammin kiusaaja-uhrin asemassa (37 %). (Repo, 2015). 
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Mitä on kiusaaminen?
Jos näkemys kiusaamisesta on liian kapea, on olemassa riski, että monenlainen 
yksilön loukkaavaksi kokema käytös, jolla voi olla pitkäaikaisia seurauksia, jää 
huomaamatta. 

Pienten lasten parissa voidaan myös 

pohtia, milloin kielteinen toimita on 

tietoista ja tarkoituksellista. 

On vaikea arvioida, milloin lapset 

tiedostavat,  että heidän toimintansa

voi vahingoittaa ja loukata toisia.

Voitaisko me 
leikkiä 
kiusamaatta?
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Kiusaamisen muodot
Kun lapsia pyydettiin kertomaan, mikä heidän mielestään on kiusaamista, he 
nimesivät usein erilaisia fyysisen hyökkäyksen muotoja ja sanallisen vallankäytön. 

Lapset kuvailivat vastauksissaan, että pahaa mieltä aiheuttaa se,

että he eivät saa olla mukana leikissä tai jos he kokevat, että heillä ei ole kavereita 
ryhmässä. (Laura Repo)

On tärkeää löytää yhteinen ymmärrys kiusaamisen 

määritelmästä, jotta kiusaamista voidaan ehkäistä ja 

siihen osataan puuttua. 
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Kiusaamisen ja konfliktin ero 

Usein on vaikeuksia erottaa toisistaan kiusaaminen, konflikti ja riita. 

Lapsiryhmä on tunnettava niin hyvin että  osaa erottaa kiusaamisen ja riidan 
toisistaan!

Kaikki lasten väliset riidat eivät ole kiusaamista! 
Jos kaikkia lasten välisiä konflikteja aletaan nähdä kiusaamisena,
on vaara ettei siihen enää suhtauduta vakavasti tai 
Kiusaamista aletaan tuottaa sinne missä sitä ei ehkä ole!

Miksi kukaan ei 
huomaa, että 
minua kiusataan 

jatkuvasti!
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Kiusaamisen muodot
Kiusaaminen voidaan jakaa myös fyysiseen, psyykkiseen ja verbaaliseen 
kiusaamiseen. (Höistad 2005) :

Psyykkisessä kiusaamisessa on kyse esimerkiksi siitä, eBä uhria kohdellaan kuin 
ilmaa tai hänen lähestyessään käännetään hänelle selkä, ei vastata kun hän 
puhuu tai suljetaan hänet ryhmän ulkopuolelle jollakin muulla tavalla. 

Fyysinen kiusaaminen voi olla muun muassa fyysistä väkivaltaa tai toisen 
tavaroiden rikkomista tai piiloBamista. 

Verbaalisella kiusaamisella tarkoitetaan toisen 
haukkumista, juoruilemista, härnäämistä, 
nimiBelemistä ja pilailemista tämän kustannuksella.  
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Kiusaamisen muodot

Selvityksen mukaan pienten lasten keskuudessa yleisin 
kiusaamisen muoto on psyykkiseen kiusaamiseen kuuluva 
leikistä pois jä8äminen. 

Fyysisen kiusaamisen muodoista eniten pienten lasten 
keskuudessa ilmenee tönimistä. 

Myös psyykkisen kiusaamisen muita muotoja kuten uhkailua, 
kiristystä ja manipuloin>a esiintyy paljon pienten lasten 
välisessä kiusaamisessa. 
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Useimmat tutkijat jakavat kiusaamisen epäsuoraan ja suoraan kiusaamiseen.

Suora kiusaaminen:                                        Epäsuora kiusaaminen:
- suora hyökkäys - juoruileminen
- potkiminen - valehteleminen
- tavaroiden ottaminen - selän takana puhuminen
- uhkaaminen - tietoisesti ulkopuolelle
- nimittely jättäminen

Tällaisen kiusaamisen tarkoitus on vahingoittaa 
toisten  kaverisuhteita. 
Kiusattu eristäytyy ryhmästä ja jää lopulta jopa
koko yhteisön ulkopuolelle! 

Kiusaamisen muodot

PIKI
Ei mua huvita 

mennä leikkimään 
noiden kanssa..mä
haluan olla yksin!
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Haukkuminen 
Nimittely

Härnääminen
Lällättäminen

Vaatteiden, hiusten 
ym. Kommentointi

Selän takana 
puhuminen

Kiusaamisen muodot

Lyöminen
Potkiminen

Kamppaaminen
Esteenä oleminen

Vaatteiden 
repiminen
Nipistely

Kivien ja hiekan
Heittäminen

Leikkien 
sotkeminen

Uhkailu
Manipulointi
Kiristäminen
Ilveily, ilmeily

Poissulkeminen
Leikin sääntöjen 

muuttaminen
Selän takana 
puhuminen
Puhumatta 
jättäminen

Fyysinen Sanallinen Psyykkinen
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Riskiryhmässä olevat lapset
Reak6ivise
s6 
aggressiivi-
nen

Toimii voimak-
kaan
impulsiivi-
sesti
Aggressio 
kontro-
loimatonta
Tarvitsee aina 
aikuisen
apua – on 
kyvytön 
ratkaisemaan 
itse tilan-
teita.

Proaktiivisesti
aggressiivinen

Ujo ja syrjään
vetäytyvä

Erityistä tukea
tarvitseva

KäyBäytymiseen 
ei liity

suuBumusta 
KäyBää 

väkivaltaa 
harkitus6

KäyBäytymiselle
on aseteBava 

rajat ja 
pideBävä niistä 

kiinni ja 
anneBava 

ohjausta siihen  
mikä on salliBua

Vuorovaikutus 
toisten kanssa 
ei välttämättä 
negatiivissävy
tteistä mutta 
positiivinen 

vuorovaikutus 
vähäistä tai 
olematonta

Tarvitsee 
paljon 

empaattisuutt
a ja aikaa –

itseluottamus 
kehittyy 
hitaasti

Yksinäisyys 
määrittyy 

subjektiivisen 
kokemuksen 

kautta
1) Emotionaal

inen
2) Sosiaalinen

Yksinäisyys = 
ensimmäinen 

oire lasten 
masentuneisuu

desta

Tulee muita 
herkemmin 
torjutuksi 
ryhmässä.

Lapsi tarvitsee 
tukea ja apua 
ystävyyssuhtei

den 
luomisessa ja 
hyväksytyksi 
tulemisessa 
ryhmässä

Yksinäinen
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Lisätietoa ja materiaalia tueksi:

www.pikitoimintamalli.fi - sivustolta!

Nuori kirkko ry |  Itälahdenkatu 27 A (3 krs)  |  00210 Helsinki  (09) 
6877 4510  |  nuorikirkko.fi 

KIITOS!

http://www.pikitoimintamalli.fi/
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