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PIKI ja yhteistyö 
vanhempien kanssa

Tiina Haapsalo

Vanhempien kohtaaminen

Mitä tulisi o2aa huomioon

A) Tilanteessa kun lasta on kiusa2u
B)  Tilanteessa  kun lapsi on kiusaaja

Vanhempien rooli on oleellisen tärkeä kiusaamisen 
ehkäisemisessä

Kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen on kasvatusyhteisön ja vanhempien 
yhteinen asia. 
Perhe ja vanhemmat ovat tärkeässä roolissa kiusaamisen ehkäisyssä. 
Vaikka kiusaaminen on ryhmäilmiö ja kiusaaminen on aina koko lasta 
ympäröivän verkoston yhteinen asia.

Amma:laisen tehtävänä on lisätä vanhempien 4etoisuu6a kiusaamisesta 
ilmiönä. 
Kiusaamisen ehkäisyssä yhteistyö ja yhteiset arvot vanhempien ja 
kasvatusyhteisön välillä ovat erityisen tärkeitä.

Kodin kasvatusarvoista keskustellaan erityises< silloin kun lapsi käy=äytyy 
aggressiivises< tai kiusaa toisia lapsia. Vanhemmille kerrotaan miten lasta 
parhaiten yhdessä autetaan löytämään muunlaisia tapoja ratkaista asioita.

Vanhemmille tietoisuuden lisääminen

- Kiusaamisen taustalla on aina syy!

- Lapsella on kypsymättömiä ja puutteellisia vuorovaikutus- ja itsesäätelytaidot.
- Lapsi haluaa saada vertaisryhmässään valtaa ja ihailua (kiusaamisesta tulee 

sosiaalinen hallintakeino).
- Lapsi kokee jostain syystä eriarvoisuutta.
- Hän ei löydä muuten ”tietä” vertaisryhmään.
- Hän kokee joutuneensa kilpailutilanteeseen –

pyrkii varmistamaan asemaansa.
- Lapsi ei uskalla olla kiusaamatta / ryhmäpaine
- Purkaa muuta pahaa oloaan kiusaamiseen 

(ahdistus, pettymys, huono itseluottamus jne.).
- Kiusaaja on itse ollut aiemmin kiusattu.
- Ihan muuten vain!

Kukaan ei synny kiusaajaksi. 

Kiusaaminen ei johdu lapsen persoonallisuuden piirteistä 
eikä muista synnynnäisistä ominaisuuksista vaan taitojen 
puu6eista, joka yhdistyy ryhmän toiminnalliseen 
kul6uuriin ja kiusaamisen ryhmädynamiikkaan.

Kiusaaminen on opi6u ja moni-
mutkainen ryhmäilmiö, joka sitoutuu
kulloiseenkin kul6uuriin ja konteks;in.

Yhteistyö

Vanhemmat Kasva/aja

1.kuuntelu
2.kunnioitus
3.luo/amus
4.dialogi

Lapsi

Kodin  kasvatusarvot  
heijastuvat lapseen ja hänen 
tapaansa liittyä ja toimia 
vertaisryhmässä. Yhteiset arvot 
ja yhteistyö luovat 
onnistumisen edellytykset 
ennaltaehkäisevälle 
kiusaamisen vastaiselle työlle. 

Onnistuakseen kiusaamisen ehkäisy edellyttää yhteistyötä. 
Vanhempien sitouttaminen kiusaamista ehkäisevään työhön onkin ensi arvoisen 
tärkeää. 
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Lapsen sosiaaliset taidot
Sosiaalisuus on lapsen synnynnäinen piirre.  Lapsella on halu olla yhteydessä toisiin 
ihmisiin. 

Pienikin lapsi osoi4aa sosiaalisuu4aan kiinnostuksena olla vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa.

Sosiaaliset taidot rakentuvat kyvyistä tulla toimeen
toisten ihmisten kanssa ja o4aa toiset huomioon. 

Sosiaalisten taitojen avulla ihmiset pystyvät 
solmimaan

ja ylläpitämään suhteita toisiinsa. 

Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan taitoja, joita 
tarvitaan 

sosiaalisessa kanssakäymisessä.  

Niiden avulla voidaan ratkaista 
vuorovaikutus<lanteissa

syntyviä ongelmia. 

Ko#kasvatus taustalla

Kasvatustyyli

Kasvatusta koskevat arvot

Vanhempien 
kasvatuskäyttäytymistä 

koskevat arviot ja 
mieltymykset

Vanhempien 
kasvatukselliset 
toimintatavat

Lapsen ominaisuudet ja toiminta

Lapsen 
persoona.
yksilölliset 

piirteet, 
tempera-

mentti

Vanhem-
pien

kasvatus, 
ohjaus

Kodin 
ilmapiiri

Emoo<ot, niiden 
tunnistaminen, 

ymmärtäminen, säätely ja 
niihin lii>yvä käy>äytyminen

Sosiokogni<iviset taidot, 
tarkkaavaisuus

Ongelmien ratkaisu, 
yhteistyötaidot

Prososiaaliset taidot

Kielelliset ja 
kommunikaation taidot

Ryhmään lii>yminen

Leikkitaidot

Hyvät 
vertais-

suhteet ja 
myöntei-

nen
vuorovai-

kutus

Amma$llisen sensi$ivisyyden tarve
Vanhemmissa kiusaaminen herä5ää voimakkaita tunteita. Nämä tunteet ovat hyvä voimavara ja saavat 
aikuisen toimimaan $lanteessa, jossa aikuisen tuleekin toimia. 

Tunteiden hyödyntäminen voimavaraksi edelly5ää
kuitenkin $etoa kiusaamisen mekanismeista sekä siitä,
millaisin keinoin lasta voidaan parhaiten au0aa. 

Ahdistus oman lapsen puolesta tai häpeä, jos lapsi on 
kiusannut muita, saa5avat ymmärre5äväs$ johtaa etsimään
syyllisiä. 

Syyllisten etsiminen voi kuitenkin viedä $lanteeseen, jossa
vaaditaan jonkun lapsen siirtämistä muualle. 

Kiusaamisen vastaisessa työssä yhteisön $ivistäminen on 
kuitenkin tehokkaampaa kuin yhteisön hajo5aminen. 

Molemmat – sekä kiusaaja e5ä kiusa5u tarvitsevat
ymmärrystä ja apua siihen e5ä he voivat tulevaisuudessa
toimia toisin.

Jos lapsi kiusaa:
Vanhemmalle on vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä sitä että oma lapsi tekee väärin. 
Itseään ei kannata syyllistää epäonnistumisesta kasvattajana eikä lasta saa  syyllistää.
Tässä tilanteessa lapsi tarvitsee apua. Virheen tehnytkin lapsi tarvitsee myötätuntoa, 
hyväksyntää ja rakkautta vanhemmiltaan. 

Vanhemman tehtävänä on kertoa lapselle, että häntä rakastetaan vaikka ei hyväksytä sitä että 
hän on kiusannut!

Lapselle puhuttava kiusaamisesta ja kerrottava, että 
kiusaaminen on väärin. Kerta tai kaksi ei riitä. 
Keskustelua jatkettava toistuvasti, niin kauan kuin
kiusaamista ilmenee.
Lapselta kysyttävä miksi lapsi kiusaa. Kiusaamisen 
takana on aina jokin syy!
Mikä on saanut hänet tietoisesti/tiedostamattaan 
kiusaamaan? 

PIKI

Jos lapsi kiusaa:

Lapsen kanssa on hyvä jutella yhdessä siitä, miltä toisesta tuntuu, kun jää yksin. Lapselle 
anne9ava :laa itse sanoi9aa, miltä hänestä tuntuisi, jos jäisi yksin tai tulisi kiusatuksi.

On hyvä käydä myös läpi erilaisia kiusaamisen muotoja, kuten sitä miten sanoilla voi 
toista satu9aa? Näiden avulla lapsen empa:atunteet heräävät ja saavat hänet 
helpommin ymmärtämään mitä teot toiselle merkitsevät 

Lapselle on kerro9ava e9ä hyvä kaveri on sellainen, joka ei kiusaa ja pyytää yksin 
jääneen mukaan.

Lapsen kanssa sovitaan e9ä nyt on aika alkaa harjoitella reilun 
kaverin tapoja. Lapselle osoitetaan luo9amusta tässä!

Päiväkodin/kerhon varhaiskasva9ajan ja 
lapsesi kanssa sovitaan, e9ä ko:väki saa päivän jälkeen :etää, onko 
kiusaaminen jatkunut!
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Jos lapsi kiusaa:

Jos lapsi on onnistunut olemaan jonakin päivänä kiusaama3a, lasta on syytä 
kehua. Asiaa voi juhlistaa jotenkin, esim. menemällä jätskille tai tekemällä 
muuta mukavaa.

Jos lapsella on tapana kiusata tai syrjiä, lasta 
ei pidä päästää leikkimään ilman aikuisen
valvontaa!

Jos nämä keinot eivät auta, on ote3ava
yhtey3ä esim. kasvatus- ja perheneuvolaan 
ja pyyde3ävä apua. 

PIKI

Jos lasta on kiusa,u

Jokainen vanhempi haluaisi suojella lasta surullisilta asioilta ja tapahtumilta. 
Kiusatuksi tuleminen on yksi lasta kipeästi satuttava ja loukkaava tapahtuma.

Lapsen kiusatuksi tuleminen herättää vanhemmassa monenlaisia tunteita.

Miten ihmeessä näin on voinut tapahtua? Miksi juuri meidän lasta kiusataan? Eikö 
hän osaa pitää puoliaan? 

Vaikka asia koskettaa kipeästi vanhempiakin, on heidän

tiedostettava että lapsi tarvitsee apua ja tilannetta 

aletaan selvittämään välittömästi. 

Vanhemman on hyvä tiedostaa että ketä tahansa lasta 
voidaan kiusata. Välttämättä lapsessa itsessään ei ole 
mitään erityistä syytä tulla kiusatuksi.

Jos lasta on kiusattu
Kiusatuksi joutuminen on aina vakava asia ja ne kokemukset jotka jäävät hoitama3a, voivat johtaa 
huolestu3aviin riskitekijöihin lapsen myöhemmälle kasvulle ja kehitykselle.

Ennen kaikkea kiusatuksi tuleminen vaiku3aa lapsen itsetuntoon ja minäkuvaan. 

Jokaisella kiusatulla lapsella on oma tapansa reagoida tapahtuneeseen. Toinen voi kokea suurta avu3omuu3a, 
vetäytyä ja toinen purkaa kokemaansa vahvalla vasta-agressiivisuudella.

Reagoi lapsi miten tahansa, on tärkeää e3ä hän saa kaiken sen tuen ja
avun mitä tarvitsee. 

Vanhemman on syytä havainnoida lapsen muu3uva käy3äytyminen ja
ote3ava selvää mistä tämä johtuu?

Joskus lapsen on vaikea tulla kertomaan e3ä häntä on kiusa3u.
Vanhemman tulee olla kärsivällinen ja odo3aa milloin lapsi on itse
valmis kertomaan tapahtuneesta.

Lasta ei saa pako3aa vaan luoda luo3amusta lapseen ja viesC3ää e3ä aikuinen
on valmis kuuntelemaan kun lapsi niin tahtoo.

Jos lasta on kiusattu
Lapsen kertoma tapahtuma ja kipu, kiukku, pelko tai muu tunne tilanteesta, on 
otettava vakavasti. Koskaan ei saa vähätellä lapsen kertomusta. 

Vanhemman tulee kertoa myös lapselle että häntä kohtaan on tehty väärin ja että 
aikuinen ottaa tässä tilanteessa vastuun tapahtuneesta. 
Kiusattu lapsi kokee usein, että kiusaaminen on hänen omaa syytään ja voi sen tähden 
piiloutua hiljaisuuden seinän taakse. 

Lasta on kuunneltava tarkasti ja keskeyttämättä saadakseen selville, mistä tilanteessa 
oli kysymys, ketä kiusaamisessa oli mukana ja miten he lasta kohtelivat?

Myös lapsen oma toiminta tilanteessa on selvitettävä? Miten lapsi selvisi, mitä hän teki 
ja mikä häntä auttoi asiassa? Myös paikalla olevan aikuisen vastuusta voi keskustella. 
Saiko lapsi apua aikuiselta, kertoiko hän kiusaamisesta? 

Lasta tulee ope+aa olemaan jämäkkä kiusaamis2lanteissa. 
Lapsen on hyvä oppia itse sanomaan: "Älä kiusaa!”

Lapsella on myös aina oikeus kertoa aikuiselle, jos joku kiusaa.
Lapselle on kerro+ava e+ei kiusaaminen ole hänen vikansa. 

On hyvä keskustella yhdessä siitä e+ä joskus
kaikki lapset eivät ole oppineet reilun kaverin
taitoja ja kiusaavat muita. 

Jos olet kiusatun lapsen vanhempi:
Joskus on niin, e3ä kiusatulla lapsella on jokin ominaisuus, jonka vuoksi hän herkäs7 joutuu 
kiusatuksi tai syrjityksi. Voi olla, e3ä lapsen sosiaaliset taidot ovat vielä heikot ja hän esim. 
menee leikkeihin mukaan "väärällä tavalla". 
Lapsen kanssa voi kotona harjoitella sosiaalisia taitoja etukäteen. Yhdessä voidaan mie?ä 
fiksuja tapoja mennä leikkiin ja leikkiä toisten kanssa.

Vanhemmat voivat  tutustua muiden lasten 
vanhempiin ja sopia leikkitreffejä tai kutsua joku
lapsi ko7in leikkimään. 
Yhden kaverin kanssa leikki
sujuuusein paremmin ja lapsi voi harjoitella kaveritaitoja
sinun "valvovan silmäsi alla".

Jos ongelma pitki3yy, on hyvä pyytää apua esim.
perheneuvolasta.

PIKI
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Jos olet jonkun muun lapsen vanhempi:
Jos lapsi ei ole kiusattu eikä kiusaaja, vanhemmalla on hyvät mahdollisuudet auttaa. 
Ensimmäiseksi on hyvä opettaa lapsi vastustamaan kiusaamista.

Lapsen kanssa on hyvä keskustella reilun kaverin tavoista ja siitä, että on tärkeää ottaa kaikki 
mukaan.

Lapselta kannattaa kysyä, kenen kanssa hän leikkii, kiusataanko päiväkodissa jotakuta tai jääkö 
joku usein yksin. 

Lapselle on hyvä muistuttaa että kiusaaminen on 
väärin. Samoin se että reilu  kaveri pyytää yksin 
jääneen mukaan.

Lapselle on hyvä opettaa , että jos hän huomaa jotakuta 
kiusattavan,  on aikuiselle mentävä heti kertomaan ja 
kiusaajalle pitää sanoa: "Älä kiusaa!"

Salassa tapahtunut kiusaaminen on voinut jäädä huomaama4a 
lapsiryhmän aikuisilta. 

Lapsi ei väl4ämä4ä kerro päiväkodissa tapahtuneesta kiusaamisesta 
he9 hoitopäivän aikana, vaan o4aa sen puheeksi vasta kotona.

Vanhemmat kiinni4ävät huomioita, jos lapsi alkaa oireilla kärsien 
esimerkiksi univaikeuksista tai olemalla haluton lähtemään ryhmään. 

Keskustelu asiasta päiväkodin varhaiskasva4ajan kanssa väl4ämätöntä 
jo4a voitaisiin selvi4ää, mitä lapsen kertomuksen tai oireilun takana 
on.

Vanhempien on myös hyvä olla 9etoisia siitä, e4ä
kaikkea lapsen kertomaa ei kannata pitää totuutena
keskustelema4a siitä lapsiryhmän työntekijän kanssa.. 

Askeleet kiusaamisen 
ehkäisyssä

Askeleet kiusaamisen 
ehkäisyssä

Luo2amuksen ja 
avoimuuden rakentaminen,  

8etoisuuden lisääminen

Sitouttaminen mukaan 
ehkäisyyn

Päivittäinen vuorovaikutus, 
positiivisia viestejä lapsesta

Väli2ömäs8 puheeksi 
o2aminen  

kiusaamis8lanteessa 

Tilanteen selvittely 
syyllistämättä ketään

Tarpeen mukaan 
verkostoapua 8lanteeseen

Yhteisen arvojen 
rakentaminen vanhempien
kanssa

1) Luo'amuksen ja avoimuuden rakentaminen,  
5etoisuuden lisääminen

Luotetaan siihen e'ä vanhemmat tuntevat oman lapsensa

Lähtökohtana jo tutustumis5lanteessa perheen kanssa kerrotaan 
”talon tavoista” ts. miten ehkäistään kiusaamista, miten sitä ennalta -
ehkäistään, havainnoidaan ja miten siihen yhdessä puututaan.

Kerrotaan e'ä lasten kanssa teemasta on keskusteltu ja yhteisistä 
pelisäännöistä sovi'u.

Kutsutaan vanhemmat mukaan kotona toimimaan yhteisten 
pelisääntöjen mukaises5.

2. Yhteisten arvojen rakentaminen vanhempien 
kanssa

Tunnistetaan perheen omat arvot ja kunnioitetaan niitä. 
Keskustellaan yhdessä vanhempien kanssa toivotuista 
arvoista ja asenteista joiden kautta jokainen lapsi tulee 
hyväksytyksi ryhmässä.

3) Sitoutuminen  mukaan ehkäisyyn

Pidetään kiusaamisen ehkäisyä esillä vanhempien illoissa, 
työstetään vanhempien kanssa yhdessä kiusaamisen ehkäisyn 
työvälineistä kotona ja toiveista lapsiryhmässä.
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4. Päivittäinen vuorovaikutus, positiiviset viestit lapsesta

Pidetään huolta että kommunikaatio vanhempien kanssa säilyy 
normaalissa arjessa.
Vaihdetaan päivittäinen kuulumiset  ja kerrotaan lapsesta 
positiivisia asioita ryhmässä toimimisessa.

5. Välittömästi puheeksi ottaminen kiusaamistilanteessa

Kerrotaan neutraalisti ja tulkintojen välttämiseksi mitä 
tilanteessa on tapahtunut.
Otetaan huomioon vanhempien tunnereaktiot ja annetaan 
niille tilaa
Keskustellaan molempien osapuolten (kiusaaja/kiusattu) 
vanhempien kanssa ja kerrotaan myös muille vanhemmille 
tapahtuneesta

Tilanteen selvi+äminen syyllistämä+ä ketään6.

Keskusteluissa varotaan leimaasta sen paremmin  vanhempia eikä lapsia
korostetaan e+ei lapsen rankaisu ole ”lääke” kiusaamiseen vaan etsitään 
yhdessä korjaavia toimintamalleja eteenpäin
Sovitaan e+ä myös kotona lapsen kanssa keskustellaan asiasta ja toimitaan 
yhteiseen suuntaan.

7. Tarpeen tullen verkostoapua >lanteeseen

Kun kiusaamista ei saada loppumaan eikä lasta rii+äväs> tue+ua uuden 
toimintamallin omaksumiseen.
Kun vanhempien kanssa >lanne kärjistyy eikä yhteistyö suju toivo+uun 
suuntaan. 
Kun työyhteisössä tarvitaan tukea PIKIn toteu+amiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kiusaamisen ehkäisy
Lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä

Ennalta ehkäisy

Tunnistaminen
Arviointi

Havainnointi

Puu:uminen

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN

HAVAINTO KIUSAAMISESTA

KIUSAAMISEN KARTOITUS
- Kirjataan tapahtumat, miten, milloin ja millaista kiusaamista esiintyy
- Keskustellaan lapsen kiusaamiskokemuksesta ikätason mukaisesC  -
keskustellaan vanhempien kanssa, mukana tarviEaessa esimies

JOS KIUSAAMINEN JATKUU

Yhteispalaveri: Mukana kiusaajan ja kiusatun perhe, kasvaEajat
ja esimies> Sovitaan tukitoimet sekä kiusaEua eEä kiusaajaa kohtaan, (esim. 
itsetunnon tukeminen) sekä seurannasta ja arvioinnista

TUKITOIMET EIVÄT RIITÄ
* Otetaan yhteyttä tarvittaviin 
yhteistyötahoihin, päiväkoti 
mukana verkostotyössä

TUKITOIMET RIITTÄVÄT
* Sovitaan seurannasta

HYVINVOIVA  
LAPSI


