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Tämän opinnäytetyön kautta haluttiin selvittää, miten kiusaaminen ja sen ehkäisy 

huomioidaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja Vaasan kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lisäksi haluttiin selvittää, miten kyseiset asiat nä-

kyvät päiväkodeissa käytännössä. Opinnäytetyön päätutkimuskysymyksenä oli, 

miten kiusaaminen ja sen ehkäisy näkyvät Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa 2016 ja Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa. Alatutkimusky-

symyksinä oli, että mitä mieltä Vaasan kaupungin lastentarhanopettajat ovat kiu-

saamisen teeman näkyvyydestä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja 

Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa, sekä miten asiakirjojen ohjeet 

näkyvät käytännössä päiväkodin arjessa lastentarhanopettajien näkökulmasta, kiu-

saamisen ehkäisyyn liittyen. 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys rakennettiin opinnäytetyölle merkityksellis-

ten käsitteiden ympärille. Joitakin käsitteitä avattiin laajemmin monesta näkökul-

masta, sen ollessa tarpeellista. Käsitteet, jotka teoreettisessa viitekehyksessä mää-

ritellään, ovat varhaiskasvatus, lastentarhanopettaja, kiusaaminen ja Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2016. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään 

päiväkodissa tapahtuvaan kiusaamiseen liittyviä aiempia tutkimuksia. Tämän 

opinnäytetyön tutkimus on kvalitatiivinen ja sitä varten haastateltiin yhteensä 

kuutta lastentarhanopettajaa kolmesta vaasalaisesta päiväkodista. Haastattelut oli-

vat puolistrukturoituja ja ne äänitettiin sekä litteroitiin. Aineisto käsiteltiin aineis-

tolähtöisen sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla. 

Lastentarhanopettajien mielestä kiusaaminen ja sen ehkäisy näkyvät Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteissa 2016 ja Vaasan varhaiskasvatussuunnitelmassa, 

mutta eivät selkeästi. Kiusaaminen ja sen ehkäisy eivät kuulu lastentarhanopetta-

jien mielestä varhaiskasvatussuunnitelmaan. On kuitenkin hyvä, että se on otettu 

huomioon.  
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The authors of this thesis wanted to find out how bullying and the prevention of it 

are taken in consideration in the National Core Curriculum for Early Childhood 

Education and Care 2016 and in the curriculum for early childhood education and 

care in the city of Vaasa. The authors also wanted to find out how these are ap-

pearing in practice at the kindergartens. The main research question for this 

bachelor’s thesis was how bullying and the prevention are presented in the curric-

ula. The sub-questions dealt with what the kindergarten teachers’ opinions are 

about the coverage of the theme of bullying in the ECEC 2016 and in the local 

curriculum in the city of Vaasa. The focus was also on how the guidelines pre-

sented in the documents are implemented in the everyday life in a kindergarten 

from the point of view of kindergarten teachers in relation to bullying.  

The theoretical frame of reference was built around concepts significant in this 

bachelor’s thesis. Some concepts were more clarified than others from many per-

spectives, if it was necessary. The concepts, which are defined in the theoretical 

frame of reference, are early childhood education, kindergarten teacher, bullying 

and ECEC 2016. The theoretical frame of reference also includes previous studies 

on bullying in kindergartens. This bachelor’s thesis is qualitative, and the authors 

interviewed six kindergarten teachers from three kindergartens in Vaasa. The in-

terviews were semi-structured, and they were recorded and transcribed. The mate-

rial was then analyzed with material-based content analysis method and themati-

cally. 

The kindergarten teachers thought that bullying is taken in consideration in the 

ECEC 2016 and in the local ECEC curriculum in Vaasa, but not explicitly. Ac-

cording to the kindergarten teachers, bullying and the prevention of it does not 

belong to the ECEC. They still think it is good that bullying has been taken in 

consideration. 
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1  JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee kiusaamista päiväkodissa. Salmivallin (2010, 14) 

mukaan kiusaamisella on monia eri muotoja. Se voi olla muun muassa epäsuoraa, 

esimerkiksi ilkeiden juttujen levittämistä tai porukan ulkopuolelle jättäminen, sa-

nallista eli sanallinen loukkaaminen tai nimittely, omaisuuteen kohdistuvaa kuten 

tavaroiden tahallinen rikkominen tai ottaminen, fyysistä esimerkiksi potkiminen, 

lyöminen ja töniminen. Tekojen muoto ei ratkaise onko kyseessä kiusaaminen vai 

ei, vaan ratkaisevaa on tekojen systemaattisuus. (Salmivalli 2010, 14.) 

Työn näkökulmana sekä perustana toimivat Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2016 sekä Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Työ on tärkeä, sil-

lä kiusaaminen päiväkodissa on aina ajankohtainen ilmiö. Mannerheimin lasten-

suojeluliiton (2017) mukaan kiusaamista ei aina tunnisteta, vaikka se on päiväko-

deissa arkipäivää. Lisäksi opinnäytetyö voi antaa uusia näkökulmia sekä Vaasan 

kaupungin että muiden kaupunkien varhaiskasvatukseen.  

Opinnäytetyö sisältää laajan teoriapohjan, joka täydentää tutkimustuloksia. Teo-

riapohja koostuu muun muassa varhaiskasvatuksen, varhaiskasvatussuunnitelman 

sekä kiusaamisen ja sen eri teemojen määritelmistä. Lisäksi teoriaosuudessa käsi-

tellään kiusaamisen aiheesta tehtyjä aiempia tutkimuksia sekä tutkimuksen teke-

miseen liittyviä aiheita ja teorioita, joita ovat muun muassa kvalitatiivinen tutki-

mus, analysointi, haastattelu, litterointi sekä eettisyys.  

Kiusaamista päiväkodissa on tutkittu jonkin verran. Aiemmat tutkimukset olivat 

muun muassa lasten, työntekijöiden ja vanhempien näkökulmasta. Tätä opinnäyte-

työtä aloitettaessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 mukaan ei oltu 

tehty tutkimusta, sillä se oli suhteellisen uusi asiakirja.  
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITE, TUTKIMUSKYSYMYKSET 

JA RAJAUS 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kiusaaminen ja sen ehkäisy on otet-

tu huomioon Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja Vaasan kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmassa ja miten se näkyy käytännössä. Opinnäytetyön pe-

rustana ja lähtökohtana toimivat vuonna 2016 ilmestynyt Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet sekä Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. 

2.1 Tutkimuskysymykset  

Tämän opinnäytetyön päätutkimuskysymyksenä oli, miten kiusaaminen ja sen eh-

käisy näkyvät Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja Vaasan kaupun-

gin varhaiskasvatussuunnitelmassa. Alatutkimuskysymyksinä olivat: 1. Mitä miel-

tä Vaasan kaupungin lastentarhanopettajat ovat kiusaamisen teeman näkyvyydestä 

edellä mainituissa asiakirjoissa. 2. Miten asiakirjojen ohjeet näkyvät käytännössä 

päiväkodin arjessa lastentarhanopettajien näkökulmasta, kiusaamisen ehkäisyyn 

liittyen. 

2.2 Rajaus 

Opinnäytetyö rajattiin alle kouluikäisten lasten kiusaamiseen ja sen ehkäisyyn. 

Molemmat opinnäytetyön tekijät olivat kiinnostuneita varhaiskasvatuksesta, joten 

työ rajattiin alle kouluikäisiin lapsiin. Lisäksi tämä rajaus opinnäytetyössä on osa 

lastentarhanopettajan pätevyyden saamista, sosionomitutkintoa suorittaessa. 

Opinnäytetyö rajattiin kiusaamiseen ja sen ehkäisyyn, koska opinnäytetyön tekijät 

kokivat aiheen tärkeäksi ja halusivat nostaa kiusaamisen aihetta esille uudesta nä-

kökulmasta. Uutta näkökulmaa opinnäytetyön tekijät pyrkivät saamaan työhön 

selvittämällä lastentarhanopettajien mielipiteitä kiusaamisen ja sen ehkäisemisen 

näkyvyydestä aiheena Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja Vaasan 

kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lisäksi kiusaamisen aihe on aina ajan-

kohtainen. Työn teoriapohjana toimivat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
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2016 ja Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, jotka osaltaan rajasivat 

aihetta.  

Yhdeksi tarkastelun kohteeksi valikoitui Vaasan uusi varhaiskasvatussuunnitelma, 

sillä siihen liittyviä tutkimuksia ei löytynyt opinnäytetyötä aloitettaessa. Lisäksi 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 valikoitui osaksi teoriapohjaa, koska 

sen perusteella kunnat ja kaupungit ovat tehneet omat varhaiskasvatussuunnitel-

mansa. 
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä osiossa määritellään opinnäytetyölle merkitykselliset termit ja teoriat, joita 

ovat varhaiskasvatus, kiusaaminen, sen tunnistaminen, siihen puuttuminen sekä 

sen ehkäisy, lastentarhanopettaja, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 

sekä paikallinen ja lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma. Lisäksi osiossa kerro-

taan aihepiirin aiemmista tutkimuksista.  

3.1 Varhaiskasvatus 

Opetushallituksen (2018) mukaan varhaiskasvatus on kokonaisuus, jossa yhdistyy 

lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatus, opetus ja hoito ja siinä pai-

nottuu erityisesti pedagogiikka. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemi-

nen sekä hyvinvoinnin edistäminen, ovat tavoitteina varhaiskasvatuksessa. Esi-

merkiksi päiväkoti, perhepäivähoito ja kerhotoiminta toteuttavat varhaiskasvatus-

ta. Kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus varhaiskasvatuksen saamiseen, mutta on 

vanhempien päätettävissä, osallistuuko heidän lapsensa siihen. (Opetushallitus 

2018.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 (2016, 14) mukaan varhaiskasva-

tus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. 

Lapsen varhaiskasvatuksessa oppimat tiedot ja taidot vahvistavat hänen osallisuut-

ta ja yhteiskunnassa aktiivisesti toimimista. Varhaiskasvatus tukee myös huoltajia 

heidän kasvatustyössään. Lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen mahdollis-

taa lisäksi työssä käymisen tai opiskelemisen huoltajille. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2016, 14.) 

Kunnalla on velvollisuus järjestää varhaiskasvatusta siinä määrin ja sellaisissa 

toimintamuodoissa kuin kunnassa on tarve. Varhaiskasvatusta voi järjestää kunta 

tai kuntayhtymä itse. Varhaiskasvatuspalveluja voi myös hankkia julkisilta tai yk-

sityisiltä palvelun tuottajilta. Tällöin on tärkeää, että myös nämä palvelut vastaa-

vat samaa tasoa, kuin vastaavalta kunnalliselta toiminnalta edellytetään. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2016, 14.) 
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3.2 Lastentarhanopettaja 

Lastentarhanopettajat työskentelevät pääasiassa opettajina päiväkotien lapsiryh-

missä. Lastentarhanopettajat ovat omissa lapsiryhmissään päävastuussa toiminnan 

suunnittelusta ja arvioinnista sekä lasten kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta. 

Lain mukaan lastentarhanopettajalla on päiväkodin varhaiskasvatuksessa vastuu 

myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta sekä sen 

arvioinnista. (Opetusalan ammattijärjestö 2018.) 

1.9.2018 voimaan tulleessa, uudessa varhaiskasvatuslaissa, henkilöstön koulutus-

tasoa nostetaan ja henkilöstön tehtävänimikkeitä selkiytetään. Näiden muutosten 

kautta vahvistetaan varhaiskasvatuksen laatua. Uuden lain myötä, varhaiskasva-

tuksen opettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit ja lastenhoitajat tulevat muodos-

tamaan päiväkotien moniammatilliset tiimit tulevaisuudessa. Kahdella kolmas-

osalla päiväkodin henkilöstöstä tulee vuonna 2030 olla joko varhaiskasvatuksen 

opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Tästä kahdesta kolmas-

osasta henkilöstöä, vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kel-

poisuus. (Eduskunta 2018.) 

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään 

kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Kyseiseen tutkintoon sisältyy varhaiskasva-

tuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää 

tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai tutkintoa on täydennetty mainituilla 

opinnoilla. (L540/2018.) 

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään 

sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kyseiseen tutkintoon sisältyy 

varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot, joiden laa-

juus on vähintään 60 opintopistettä ja joista voidaan säätää tarkemmin valtioneu-

voston asetuksella, tai sitten voi olla sosionomin tutkinto, jota on täydennetty 

mainituilla opinnoilla. (L540/2018.) 
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3.3 Kiusaaminen 

Salmivallin (2010, 12–13) mukaan samaan ja yhteen henkilöön kohdistuva toistu-

va vihamielinen käyttäytyminen, haitan, pahan mielen tai harmin tarkoituksellinen 

aiheuttaminen ovat kiusaamista. 

Epätasaväkisyys osapuolten välillä, eli kiusattu on heikompi kuin kiusaaja, on 

toistuvuuden lisäksi kiusaamiselle ominaista. Epätasaväkisyys voi johtua fyysises-

tä voimasta, iästä, tukijoukoista eli kiusattu on yksin ja kiusaajia monta, asemasta 

ryhmässä tai joistakin muista resursseista tai ominaisuuksista. Olennaista on, että 

kiusaaja saa yliotteen kiusatusta voiman tai vallan avulla. Kiusaaminen on siis 

voiman tai vallan väärinkäyttöä. (Salmivalli 2010, 13.) 

Kiusaaminen jaetaan yleensä suoraan ja epäsuoraan kiusaamiseen sitä käsittele-

vässä kirjallisuudessa. Lyöminen, haukkuminen tai töniminen ovat esimerkkejä 

tavoista, joilla kiusaaja osoittaa kielteisiä tekoja, jos kiusaaminen on suoraa. Mi-

käli kiusaaminen on epäsuoraa, se voi näkyä esimerkiksi kiusatun henkilön poru-

kan ulkopuolelle jättämisenä, juorujen levittämisenä tai puhumisena selän takana. 

Uhrin ihmissuhteiden vahingoittaminen on epäsuoran kiusaamisen tarkoitus. (Re-

po 2013, 74.) 

Revon (2013, 74) mukaan suoran ja epäsuoran kiusaamisen jaottelun lisäksi, kiu-

saaminen voidaan jakaa esimerkiksi fyysiseen, psyykkiseen ja verbaaliin kiusaa-

miseen. Kiusaamisen yläkäsitteenä käytetään yleensä väkivalta -käsitettä, mutta se 

voi myös olla kiusaamisen alakäsite. Fyysistä kiusaamista voi olla esimerkiksi 

leikkien sotkeminen, hiekan ja kivien heittäminen, vaatteiden repiminen, nipistely, 

esteenä oleminen, kamppaaminen, potkiminen ja lyöminen. Sanallinen kiusaami-

nen voi olla haukkumista, nimittelyä, härnäämistä, lällättelyä tai, esimerkiksi toi-

sen hiusten tai vaatteiden kommentoimista. Kolmanteen kategoriaan, eli psyykki-

seen kiusaamiseen, voidaan laskea esimerkiksi uhkailu, manipulointi, ilmeily ja 

ilveily, kiristäminen, poissulkeminen, sääntöjen muuttaminen leikissä, puhuminen 

selän takana, tai puhumatta jättäminen. (Repo 2013, 74.) 
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Koska kiusaaminen voi koostua yksittäisistä pienistä tapahtumista, joita voi olla 

vaikea tehdä näkyväksi tai todistaa, aikuisetkin saattavat vähätellä kiusaamista. 

Vihjailu, ilmeet, eleet tai yksin jättäminen voidaan selittää aina johtuvan jostain 

muusta syystä, kun niitä aletaan selvittämään. Ajan myötä pienistä tapahtumista 

muodostuu tapahtumien ketju, jonka viestistä ei voi erehtyä: ”emme halua olla 

kanssasi”. (Hamarus 2012, 29.) 

Syvimmiltään kiusaamisessa on kysymys valta-aseman hankkimisesta yhteisössä 

tai ryhmässä, ei siis kiusatun ominaisuuksista. Tämän takia on tärkeää kertoa, mis-

tä kiusaamisen ilmiössä on kysymys lapsille ja nuorille, erityisesti kiusatulle. 

(Hamarus 2012, 47.) 

Kiusaaminen herättää monia tunteita, joita ovat ahdistus, inho, epäoikeudenmu-

kaisesti kohdelluksi tuleminen, yksinäisyys, häpeä, luottamuksen pettäminen, itse-

tunnon heikkeneminen, syyllisyys, torjutuksi tuleminen, nolaaminen tai viha 

(Hamarus 2012, 54). 

3.3.1 Turvallisuus 

Turvallisuuden tunteen kokemisen ydinalueella liikutaan, kun käsitellään kiusaa-

mista. Energia voidaan häiriöttä ja täysipainoisesti suunnata kulloinkin kyseessä 

olevaan toimintaan ainoastaan siinä ympäristössä, joka koetaan riittävän turval-

liseksi. (Hurme & Kyllönen 2014, 128–129.) 

Turvattomassa ryhmässä on turvallista ryhmää enemmän lasten välisiä riitoja ja 

konflikteja, joista voi ajan kuluessa syntyä kiusaamista. Ratkaisevaa kiusaamisen 

vastaiselle työlle onkin turvallinen ilmapiiri ryhmässä. (Repo 2013, 122.) 

Jotta ryhmässä voi olla myönteistä yhteistoimintaa, edellytyksenä on, että ilmapii-

ri on luottamuksellinen ja turvallinen. Jokaisen lapsen tulee tuntea, että heitä kun-

nioitetaan ja arvostetaan, ja heidän tulee voida luottaa siihen, että aikuinen auttaa 

heitä tarvittaessa ja on läsnä. Jokaisella lapsella tulisi päiväkodissa olla ainakin 

yksi kiintymyssuhde, joka on turvallinen. Aikuinen kantaa vastuun toiminnasta ja 

ryhmästä, ja lasten täytyy luottaa siihen. Ryhmä on turvaton kaikille, jos siellä 

esiintyy paljon kiusaamista ja loukkaavaa käytöstä. Tällöin toimintaa ohjaavat 
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lapset aikuisten sijaan. Jos lapsella on paljon valtaa, jolloin hän pystyy ryhmässä 

pelaamaan sosiaalisilla suhteilla ja kukaan ei puutu siihen, se käy lapselle ajan ku-

luessa raskaaksi ja tuhoavaksi. (Kirves & Stoor-Grenner 2018, 23.) Aikuisella täs-

sä lähteessä tarkoitetaan varhaiskasvattajaa. 

Vahvistamalla ryhmän me-henkeä luodaan ryhmään turvallisuutta. Demokraatti-

sen ihmisoikeuskasvatuksen pohjana toimii, sekä osallisuuden kokemusten syn-

tymisen mahdollistaa, tuttu ryhmä, jossa ryhmään syntyy vahva me-henki. Yksi 

tärkeä keino ehkäistä kiusaamista on osallisuuden vahvistaminen, ja vastaavasti 

osallisuuden toteutumisen edellytys on turvallinen ryhmä. (Repo 2013, 122–123.) 

3.3.2 Kiusaamisen, loukkaamisen ja ristiriidan ero 

Toisen henkilön kohteleminen vähättelevällä tavalla sanallisesti tai jonkun toi-

minnan kautta, on loukkaamista. Lisäksi loukkaamiseen lasketaan toisen henkilön 

oikeuksien tai vapauden loukkaaminen. Jos kahdella tai useammalla henkilöllä on 

eriävät mielipiteet jostakin aiheesta, asiasta tai tapahtumasta ja tästä syntyy riita, 

on kyseessä ristiriita. Ristiriitoja ei voi välttää elämässä. Osapuolet ovat melko 

tasapuolisia ristiriidoissa. He toivovat myös useimmiten, että ristiriitaan löytyy 

ratkaisu ja vaikka tätä ratkaisua ei löytyisi, osapuolet pystyvät useimmiten jatka-

maan elämää eteenpäin ja jättää ristiriidan taakseen. (Pipping & Arrhenius 2013, 

29.) 

3.3.3 Kiusatun näkökulma 

Oireiden, jotka aiheutuvat kiusaamisesta, tunnistamista osaltaan vaikeuttaa se, että 

ne voivat vasta myöhemmin puhjeta, myös sen jälkeen, kun aikaa on joskus kulu-

nut jopa vuosia ja kiusaaminen on lakannut. Kiusaamisen muistot voi herättää uu-

delleen jokin myöhempi tapahtuma, ellei muistoja ole aiemmin käsitelty. On myös 

myönnettävä, että yhteiskunnassamme kiusaaminen on jollain tavalla ehkä kui-

tenkin vieläkin tabu. (Hamarus, Holmberg-Kalenius & Salmi 2015, 50.) 

Ihmiseen kiusaaminen jättää kyvyttömyyttä uskoa elämään sekä häpeän, pelon, 

arvottomuuden ja masennuksen tunteita. Kiusaamisesta tulee kiusatulle ”normaa-

lia”, kun se jatkuu riittävän kauan. Sisälleen jäänyttä raivoa ei osa nöyryyttävässä 
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ja alistetussa ympäristössä eläneistä koskaan pura. He oppivat olevansa arvotto-

mia, muuttuvat passiivisiksi, lamaantuvat, antavat periksi ja luovuttavat. (Hama-

rus ym. 2015, 50.) 

3.3.4 Kiusaajan näkökulma 

Kun lapset loukkaavat ja eristävät muita ulkopuolelle, monet näistä teoista tapah-

tuvat epätietoisesti ja tahattomasti, mutta toiset taas tietoisesti ja tahallisesti. Lap-

sia ja loukkauksia tarkasteltaessa on tärkeää oivaltaa, että lasten loukkaava käyt-

täytyminen ei tee lasta syylliseksi, sillä vika ei koskaan ole lapsessa. Lapselle on 

syystä tai toisesta kehittynyt loukkaavia viestintämalleja ja tapoja toimia yhdessä 

muiden kanssa. (Öhman 2009, 20.) 

Lapsen käytöksen pysäyttämisen ja oikaisemisen sijaan, on tärkeää ymmärtää 

mitkä syyt lapsen käyttäytymisen takana voivat olla, jotta lapselle voi antaa mah-

dollisuuden kehittää muita, rakentavampia toimintatapavaihtoehtoja (Öhman 

2009, 20). 

Öhmanin (2009, 20) mukaan syitä lapsen loukkauksille voi tarkastella monesta 

näkökulmasta, joista yksi mahdollinen on yksilöllinen näkökulma. Tästä näkö-

kulmasta lapsi joka loukkaa ei voi itse hyvin. Voi olla, että lapsella ei ole sosiaali-

sia taitoja tai, että hänelle ei ole kehittynyt kykyjä säädellä ja käsitellä tunteitaan. 

Käsittelemättömät tunteet voivat herkästi nousta esiin ja näkyä harkitsemattomien 

ja ajattelemattomien alentavien kommenttien, ironian tai vallan väärinkäytön 

muodossa.  

Lasten loukkauksien takana on toki myös muita yksilöllisiä syitä. Se voi olla lap-

sen tapa saada huomiota, saada valtaa muista tai sitten se voi olla kosto lapsen ko-

kemasta vääryydestä. Yhtä lailla voi myös olla kyse siitä, että lapsi peittää alem-

muudentunteitaan tai puutteellista itsetuntoa. (Öhman 2009, 20.) 

Öhmanin (2009, 20–21) mukaan lasten loukkauksia voi olla antoisampaa katsoa 

ihmissuhteiden näkökulmasta. Se syntyy yhteisessä vuorovaikutuksessa. Tästä 

näkökulmasta loukkaukset ja eristämiset lasten välillä voidaan ymmärtää valta-

taisteluna, jossa lapset neuvottelevat ja taistelevat ryhmän asemista ja oikeuksista. 
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Valta on lapsille fyysistä ja henkistä voimaa ja he käyttävät valtakeinoja, kuten 

kiristystä ja uhkavaatimuksia. Lapset haastavat toisiaan ja he altistavat toisiaan 

loukkauksille ja eristämisille. (Öhman 2009, 20–21.) 

3.3.5 Kiusaamisen tunnistaminen, siihen puuttuminen ja sen ehkäisy 

Tarvitsemme arkeen määritelmän, joka auttaa aikuisia puuttumaan mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa kiusaamiseen. Tällainen ennalta ehkäisevä ja arjessa 

toimiva määritelmä sisältää kaksi kriteeriä, joita ovat se, että kiusattu ei ole tasa-

veroinen puolustautumaan kiusaajaa vastaan eli valtaepätasapaino sekä se, että 

kiusattu kokee, että häntä on kiusattu eli subjektiivinen kokemus. Valtaepätasa-

paino tarkoittaa, että kiusaajalla on enemmän henkistä, fyysistä tai sosiaalista val-

taa. Kiusaaja voi olla fyysisesti vahvempi, hän voi asettua uhrin yläpuolelle hen-

kisesti ja olla sanavalmis, tai hänellä voi olla ympärillään kavereita, jotka ovat 

mukana kiusaamisessa, jolloin kiusaajalla on sosiaalista valtaa. (Hamarus 2012, 

23.) 

Kiusaaminen tulee tunnistaa ja siihen pitää puuttua, sillä varhaiskasvatussuunni-

telma edellyttää sitä. Jotta varhaiskasvattajien ammattitaito riittäisi kiusaamisen 

tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn ja sen kitkemiseen, on heidän lisättävä tietoisuut-

taan pienten lasten kiusaamisesta ilmiönä. Lasten vasta kehittymässä olevat emo-

tionaaliset ja sosiaaliset taidot, kuten oman käyttäytymisen säätelemisen kyky, 

ovat kiusaamisen taustalla. Tämän johdosta lapset eivät hyödy kiusaamistapausten 

yhteydessä rangaistuksista vaan siitä, että heille opetetaan muiden lasten kanssa 

toimimista. Aikuisten kyky tukea lasten kehittymässä olevia sosiaalis-

emotionaalisia taitoja sekä herkkyys tukea lapsia oikeaan aikaan oikein mitoitetul-

la tavalla ovat keskeisessä roolissa. (Ahonen 2017, 106.) 

Ahosen (2017, 106) mukaan se, että varhaiskasvattajat ovat pysähtyneet todella 

pohtimaan, miten kiusaaminen tunnistetaan ja miten siihen puututaan, on erittäin 

tärkeää yleisen turvallisuudentunteen kannalta. Jokaisessa lapsiryhmässä tulisi 

olla selkeä suunnitelma siitä, miten kiusaamisen ilmiötä käsitellään, niin päiväko-

dissa kuin perhepäivähoidossakin. Vaikka ilmiö ei koskisi akuutisti omaa ryhmää, 

tulee siinäkin tapauksessa ilmiötä käsitellä ennalta ehkäisevässä mielessä.  
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Kiusaamisen ehkäiseminen on kasvatusta tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, jossa yk-

silöt kunnioittavat ja kannattelevat toisiaan. Tämä tapahtuu opettamalla lapsille 

keskeisiä taitoja ja pelisääntöjä toisten kanssa toimimiseen. Kiusaamisen ehkäisy 

edellyttää johdonmukaista ja tietoista toimintaa laadukkaan peruspedagogiikan 

lisäksi. (Repo 2013, 98.) 

Keskeistä kiusaamisen ehkäisyssä on lapsen ja aikuisen välille muodostunut kun-

nioittava ja lämmin suhde, jota kannattelee sensitiivinen aikuinen. Aikuinen, joka 

on pedagogisesti sensitiivinen, havaitsee lapsen viestit ja aloitteet ja vastaa niihin 

tavalla, joka on lapselle mielekäs. Aikuinen vaikuttaa asenteillaan, ilmeillään, 

eleillään, olemuksellaan, tekemisillään ja tekemättä jättämisillään siihen, millai-

nen ilmapiiri muodostuu hänen ympärilleen. (Repo 2013, 99.) 

Kannattavan ilmapiirin vastuu tulisi ymmärtää koko yhteiskunnan yhteisenä vas-

tuuna. Silloin vastuu ilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä olisi kaikilla aikuisil-

la, eikä ainoastaan kasvatusalan ammattilaisilla. (Repo 2013, 99.) 

Oikeudenmukaisuutta on se, että lasta kunnioitetaan ja hänet nähdään omana itse-

nään. Lisäksi oikeudenmukaisuutta on se, että aivan samat säännöt eivät voi kos-

kea kaikkia lapsia. (Repo 2013, 107.) 

Kiusaamisen ehkäisyä toteutetaan arjen tilanteissa laadukkaana peruspedagogiik-

kana ja siihen ei tarvita lisäresursseja tai normaalia enempää aikuisia. Oleellista 

on, miten varhaiskasvatusta toteutetaan ja miten olemassa olevia resursseja hyö-

dynnetään. Laatu ei ole korvattavissa aikuisten määrällä. (Repo 2013, 114.) Kiu-

saamisen puuttuminen on kiusaamisen ehkäisyä ja päinvastoin (Repo 2013, 199). 

1.9.2018 tuli voimaan uusi varhaiskasvatuslaki, jossa lapsen etu nostetaan kes-

keiseksi ja se pitää huomioida, kun varhaiskasvatusta suunnitellaan ja järjestetään. 

(Eduskunta 2018.) Varhaiskasvatuslain (L540/2018) mukaan väkivallalta, kiu-

saamiselta ja häirinnältä tulee suojata lasta. 
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3.3.6 Keinoja kiusaamiseen puuttumiseen ja sen ehkäisyyn 

Helppoja ratkaisuja ei kiusaamiseen ole olemassa, vaan monenlaisista toimintata-

voista on etsittävä keinoja. Toimintakulttuuri, esimerkiksi millaisia yhteisiä sopi-

muksia on tehty ja miten niitä noudatetaan, on avainasemassa. Päiväkodissa var-

haiskasvattajalla on vastuu kiusaamiseen puuttumisesta. Kiusaamiseen puuttumi-

sen lisäksi vähintään yhtä tärkeää on pitkäjänteinen kasvatustyö ja kiusaamisen 

ennaltaehkäisy. Lasten kanssa pitää tehdä päivittäin ”oikean” ja ”väärän” pohdin-

taa. (Cantell 2010, 111–112.) 

Lapset oppivat tunne- ja turvataitokasvatuksen avulla taitoja, joilla he voivat vält-

tyä joutumasta häirinnän, väkivallan ja kiusaamisen tilanteisiin tai niihin joutues-

saan osaavat turvautua luotettavien aikuisten apuun ja suojella itseään. Tunne- ja 

turvataitokasvatus kannustaa lapsia peloissaan ja huolissaan kääntymään turvalli-

sen aikuisen puoleen ja edistää lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoja, itseluotta-

musta, itsetuntemusta ja itsearvostusta sekä hyviä ihmissuhteita. (Lajunen, Andell 

& Ylenius-Lehtonen 2015, 11.) 

Omien tunteiden tunnistamisen ja käsittelyn taitoja on hyvä opettaa lapselle ennal-

ta ehkäisevässä mielessä. Jo pienen lapsen kanssa voi kuvien avulla harjoitella 

tätä. (Hamarus 2012, 55.) 

Kun kasvattajat keskustelevat lapsista yhdessä ja heidän välillään on aitoa vuoro-

vaikutusta, kiusaamiseen voidaan helpommin puuttua. Tällaista yhteyttä ei aina 

kuitenkaan synny. Joskus vallitsee henkilökunnan kesken sellainen kulttuuri, että 

jotkut ajattelevat, ettei heidän läsnä ollessaan häiriköidä tai kiusata, tai jotkut vä-

hättelevät kiusaamista. Edellä kuvattu tilanne on haastavaa niille kasvattajille, jot-

ka kaipaisivat apua havaitsemiinsa ongelmiin ja yhteistä keskustelua. Kaikkien 

aikuisten yhteistyötä ja lisäksi myös kasvatusalan erityisasiantuntijoiden apua, 

tarvitaan hyvän yhteishengen luomiseen. (Cantell 2010, 112–113.)  

Kiusaamistilanteiden yhtenä hyvänä selvittelykeinona pidetään lasten ja nuorten 

keskinäistä vertaissovittelua, sillä keskustelua saattaa hankaloittaa aikuisten läs-
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näolo. Aikuisen on tosin oltava läsnä päivähoitoikäisten lasten kanssa, sillä aikui-

sen tulee ohjata kiusaamistilanteiden selvittelyä. (Cantell 2010, 113.) 

Vanhemmille kiusaamistapaukset ovat hyvin herkkiä asioita, ja perheet reagoivat 

eri tavoin niihin. Kasvattajat ovat myös joskus sitä mieltä, että vanhemmat esittä-

vät kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten suuntaan liian kovia vaatimuksia. Asi-

oihin tarttumisesta tulisi sopia vanhempien kanssa yhteneväinen linja. Vaikeissa 

tilanteissa tarvitaan kiusaajan vanhempia mukaan keskusteluun, jotta tilanne rat-

keaisi hyvällä tavalla. (Cantell 2010, 114.) 

Erilaisuuden sietämisen vaikeus on monien kiusaamistapausten taustalla. Erilai-

suus ilmenee moninaisilla tavoilla, kuten erilaisina käytöstapoina, puhetyylin tai 

ihonvärin erilaisuutena. Lasten välisiin suhteisiin voidaan vaikuttaa monilla yk-

sinkertaisilla asioilla, kuten erilaisilla vastuutehtävillä, istumajärjestyksellä ja 

pienryhmävalinnoilla. Kasvatuksen ei tietenkään pidä estää erilaisten lasten koh-

taamista vaan sen tulisi päinvastoin ohjata siihen. Tulehtuneissa tilanteissa kuiten-

kin voi olla hyvä pitää kiusaaja ja kiusattu erillään. (Cantell 2010, 114–115.) 

3.4 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 

Varhaiskasvatus toteutetaan ja paikalliset sekä lasten henkilökohtaiset varhaiskas-

vatussuunnitelmat laaditaan, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan, 

joka on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnalli-

nen määräys. Perusteiden tehtävä on edistää yhdenvertaisen ja laadukkaan var-

haiskasvatuksen toteuttamista koko maassa sekä ohjata ja tukea varhaiskasvatuk-

sen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016, 8.) 

Varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä sisällöistä ja tavoitteista, monialai-

sesta yhteistyöstä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yh-

teistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä määrätään varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa. Perusteet on määräys, joka velvoittaa oikeudel-

lisesti varhaiskasvatuksen järjestäjiä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016, 8.) 
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Väkivaltaa, rasismia tai kiusaamista ei varhaiskasvatuksessa hyväksytä keneltä-

kään missään muodossa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 19). 

3.4.1 Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 

Valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta varhaiskas-

vatuksen järjestäjien tulee laatia paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, joita tu-

lee arvioida ja kehittää. Lisäksi paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat vel-

voittavia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 9.) 

Paikallista suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon varhaiskasvatusta kos-

kevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset, lasten tarpeet, mahdolliset peda-

gogiset painotukset sekä paikalliset erityispiirteet. Paikalliset suunnitelmat eivät 

voi sulkea pois mitään varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, lain tai asetuk-

sen edellyttämää sisältöä tai tavoitetta. Ne voivat kuitenkin tarkentaa valtakunnal-

lisia perusteita. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 9.) 

Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma tehdään molemmilla kotimaisilla 

kielillä (Vaasan kaupunki 2017, 5). Varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoille on 

yhteistyössä laadittu strategia, toimintamallit, säännöt ja varhaiskasvatussuunni-

telma. Siirtymävaiheisiin on Vaasassa laadittu yhteiset toimintaohjeet. Siirtymä-

vaiheet ovat tilanteita, jolloin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa tai esiopetukses-

sa. Lapsen silmin -toimintamallin periaatteita hyödynnetään osittain varhaiskasva-

tusyksiköissä. (Vaasan kaupunki 2017, 16.) 

Oppimiskäsitys ja arvoperusta Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa perustuvat 

Vaasan varhaiskasvatuksen strategiaan sekä valtakunnallisiin varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteisiin (Vaasan kaupunki 2017, 16). 

Vaasan varhaiskasvatuksessa painopisteitä ovat energiakasvatus, monikulttuuri-

suus, kielirikasteinen ohjelma, varhaiskasvatus englannin kielellä ja varhainen 

täydellinen kielikylpy ruotsiksi. Nämä perustuvat Vaasan varhaiskasvatuksen sekä 

Vaasan kaupungin strategioihin. (Vaasan kaupunki 2017, 16.) 
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Väestöliiton suosituksia Kehontunnekasvatuksesta hyödynnetään Vaasan varhais-

kasvatuksessa (Vaasan kaupunki 2017, 16). Lasten kielitietoisuutta kehitetään 

Kieliystävät -hankkeen avulla Vaasan varhaiskasvatuksessa (Vaasan kaupunki 

2017, 37). 

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa tärkeinä toimintatapoina ovat luontokas-

vatus, liikunta eri muodoissaan, terveellisten ravintotottumusten opettaminen sekä 

leikki. Kaupungin strategian mukaisesti yhteisiä oppimisen alueita varhaiskasva-

tuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa ovat Energinen Vaasa, Elämysten 

Vaasa ja Merellinen Vaasa. (Vaasan kaupunki 2017, 37.)  

3.4.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle päiväkodissa tai perhe-

päivähoidossa, jotta lapsen oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista hoitoa, 

kasvatusta ja opetusta toteutuvat. Lähtökohtana varhaiskasvatussuunnitelmalle 

tulee olla lapsen tarpeet ja etu. Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet asetetaan 

pedagogiselle toiminnalle ja ne kirjataan suunnitelmaan. Kun varhaiskasvatus-

suunnitelmaa laaditaan, täytyy lapsen toiveet ja mielipide selvittää sekä huomioi-

da. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 10.) 

3.5 Aiemmat tutkimukset 

”On pakko kiusata kun mua kiusataan ekaks” – Lapsihaastattelu kiusaamisesta 

päiväkodissa on tehty vuonna 2015 Helsingin yliopistossa pro gradu -tutkielmana. 

Tutkimuksen teki Terhi Ingström. Ingströmin (2015) tutkimuksen tarkoituksena 

oli haastatella lapsia, jotka kiusaavat päiväkotiryhmässä. Pääpaino oli kiusaajien 

näkökulmassa. 

Tutkimus nimeltä Päiväkotikiusaaminen – Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien 

ja vanhempien näkökulmasta, on pro gradu -tutkielma ja sen on tehnyt Satu Sassi 

vuonna 2014 Oulun yliopistossa. Sassin (2014) tutkimuksen tavoitteena oli kar-

toittaa, millaisia käsityksiä oli kiusaamisesta, siihen puuttumisesta ja sen ehkäi-

semisestä lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja vanhempien näkökulmasta. 

Samankaltaisen tutkimuksen kandidaatin tutkielmana on tehnyt myös Victoria 
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Saari Helsingin yliopistossa vuonna 2017. Saaren (2017) tutkimuksen nimi oli 

Kiusaaminen 3-5-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä lastentarhanopettajien ja 

lasten vanhempien näkökulmasta.  

Ilona Välimäen tekemä tutkimus nimeltä Lasten välinen kiusaaminen ja sen eh-

käisy varhaiskasvatuksessa, on kiusaamisen aihetta käsittelevä, aiempi tutkimus. 

Välimäki (2017) selvitti tutkimuksessaan, millaista kiusaaminen on varhaiskasva-

tuksessa ja miten sitä voisi ehkäistä. Tutkimus on kandidaatin tutkielma ja se teh-

tiin vuonna 2017 Oulun yliopistossa. 

Kiusaaminen varhaiskasvatuksessa – Kasvattajien käsityksiä ilmenemisestä ja 

puuttumisesta –tutkimuksen ovat tehneet Anniina Anttonen ja Suvi Haapala 

vuonna 2015 Jyväskylän yliopistossa ja se on kandidaatin tutkielma. Anttosen ja 

Haapalan (2015) tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esiin, että varhaiskasvatuk-

sessa esiintyy kiusaamista ja korostaa kiusaamiseen puuttumisen tärkeyttä. He ha-

lusivat myös kerätä keinoja puuttumiseen kasvattajilta itseltään. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä osiossa kerrotaan mitä tutkimusmenetelmää käyttäen opinnäytetyö toteutet-

tiin, mikä opinnäytetyön kohde oli, sekä kuinka aineisto kerättiin ja kuinka se ana-

lysoitiin. 

4.1 Kvalitatiivisen tutkimuksen piirteet ja perustelut tutkimusmenetelmän 

valinnalle 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruussa käytetään laadullisia metodeja, 

joissa tutkittavan ääni ja näkökulmat näkyvät. Tällaisia aineistonkeruumenetelmiä 

ovat esimerkiksi osallistuva havainnointi, teemahaastattelu tai ryhmähaastattelu. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 164.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei valita kohdejoukkoa satunnaisotoksen mene-

telmää käyttäen, vaan kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. Laadullista 

tutkimusta toteutetaan joustaen ja suunnitelmia muuttaen, mikäli olosuhteet sitä 

vaativat. (Hirsjärvi ym. 2013, 164.) Lastentarhanopettajat valikoituivat haastatel-

taviksi, koska monet heistä ovat olleet tekemässä Vaasan kaupungin varhaiskasva-

tussuunnitelmaa ainakin jollain tasolla. Lisäksi kaikissa päiväkodeissa eivät las-

tenhoitajat ole mukana tekemässä varhaiskasvatussuunnitelmia, joten heitä ei voi-

tu valita tutkimukseen mukaan. Tässä tutkimuksessa ei ollut merkityksellistä mis-

tä Vaasan kaupungin päiväkodista haastateltavat olivat, eikä minkä ikäisten lasten 

ryhmässä he työskentelivät. 

Tavoitteena oli lähtökohtaisesti haastatella kymmentä lastentarhanopettajaa viite-

nä parina, viidestä eri päiväkodista. Erinäisistä syistä kahteen päiväkotiin ei haas-

tatteluita pystytty tekemään, joten haastattelut tehtiin kolmeen päiväkotiin ja yh-

teensä niihin osallistui kolme lastentarhanopettajaparia. 

4.2 Aineiston kerääminen 

Tutkimuslupaa haettiin Vaasan varhaiskasvatusjohtajalta. Tutkimusluvan päätös 

annettiin 26.3.2018. Lupaan pyydettiin täydennystä yhden päiväkodin puuttuessa 

luvasta. Täydennyksen päätös annettiin 9.4.2018. Tutkimusluvan saavuttua, otet-
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tiin yhteyttä päiväkotien johtajiin sekä soittamalla että sähköpostitse. Johtajille, 

jotka eivät vastanneet soittaessa, laitettiin suoraan sähköpostia. Puheluissa ja säh-

köposteissa kerrottiin lyhyesti tutkimuksen tarkoituksesta. Johtajia pyydettiin in-

formoimaan lastentarhanopettajia tutkimuksesta ja siihen liittyvästä haastattelusta 

sekä ilmoittamaan opinnäytetyön tekijöille, kun haastateltavat löytyivät.  

Päiväkotien johtajille annettiin aikaa etsiä mahdollisia vapaaehtoisia lastentarhan-

opettajia haastatteluihin. Tässä vaiheessa kaksi päiväkotia jäi pois haastatteluista. 

Kolmesta päiväkodista löytyi yhteensä kuusi vapaaehtoista. Vapaaehtoisten las-

tentarhanopettajien kanssa sovittiin haastatteluajat sähköpostitse. Haastattelulo-

make testattiin etukäteen opinnäytetyön ulkopuolisilla henkilöillä. Haastatteluky-

symykset lähetettiin haastateltaville sähköpostitse etukäteen tutustuttavaksi. Haas-

tattelut toteutettiin toukokuussa 2018.  

Haastattelu on hyvä aineistonkeruumenetelmä sen joustavuuden ansiosta. Haastat-

telija voi tarpeen mukaan toistaa kysymyksiä, selventää ilmausten sanamuotoa, 

oikaista väärinkäsityksiä ja keskustella haastateltavan kanssa. Lisäksi haastattelus-

sa voidaan esittää kysymykset haastattelijan aiheelliseksi katsomassa järjestykses-

sä. Tärkeintä haastattelussa on saada halutusta asiasta mahdollisimman paljon tie-

toa. Tästä syystä on perusteltua antaa aihe tai haastattelukysymykset ennakkoon 

tutkittaville. (Tuomi & Sarjajärvi 2009, 73.) Aineisto kerättiin haastattelemalla 

lastentarhanopettajia pareittain.  

Haastattelut olivat puolistrukturoituja. Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 47) mukaan 

puolistrukturoidulla haastattelulla tarkoitetaan haastattelua, jossa esitettävät ky-

symykset ovat samat tai likipitäen samat ja ne kysytään samassa järjestyksessä 

kaikkien haastateltavien kohdalla. Kokonaan yhtenäistä määritelmää puolistruktu-

roidulle haastattelulle ei ole olemassa, mutta joidenkin määritelmien mukaan puo-

listrukturoidussa haastattelussa on mahdollisuus vaihtaa kysymysten järjestystä. 

Formaaliudessaan puolistrukturoitu haastattelu sijoittuu teemahaastattelun ja täy-

sin strukturoidun lomakehaastattelun välimaastoon. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) Haastatteluissa opinnäytetyön tekijät yrittivät kysyä haastatte-

lukysymykset ja saada niihin vastaukset haastattelulomakkeen kysymysten mu-
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kaan, järjestyksessä, mutta aiheen laajuuden vuoksi tämä oli haasteellista. Kysy-

mysten rakenne vaikutti myös osaltaan tähän. 

Haastattelut toteutettiin lastentarhanopettajien omissa työpaikoissa ja yhdessä so-

vittuna ajankohtana. Lastentarhanopettajat saivat haastattelulomakkeen etukäteen, 

jotta he voisivat tutustua ja pohtia aihetta ennen varsinaista haastattelua. Haastat-

telut toteutettiin rauhallisissa tiloissa ja haastattelut nauhoitettiin. Opinnäytetyön 

tekijät kokivat hyväksi nauhoittaa haastattelut kahdella laitteella varmuuden vuok-

si. Haasteltaville kerrottiin, että haastattelut nauhoitetaan ja siihen kysyttiin heiltä 

lupa. Haastattelut kestivät vaihtelevasti noin 10-40 minuuttia. Haastattelut litteroi-

tiin, joka mahdollisti haastatteluihin palaamisen työn edetessä. Kun haastattelut 

litteroitiin, tekstiä tuli yhteensä 35 sivua. 

4.3 Analysointi 

Tutkimusaineiston aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee vaiheittain. Ensin 

kuunnellaan haastattelut ja ne kirjoitetaan auki sana sanalta. Tämän jälkeen haas-

tattelut luetaan ja perehdytään sisältöön. Perehtymisen jälkeen etsitään pelkistetty-

jä ilmaisuja ja ne alleviivataan, jonka jälkeen listataan pelkistetyt ilmaisut. Tämän 

jälkeen pelkistetyistä ilmaisuista etsitään erilaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Sit-

ten yhdistetään pelkistetyt ilmaisut ja muodostetaan alaluokat, jonka jälkeen ala-

luokat yhdistetään ja niistä muodostetaan yläluokat. Viimeisenä yhdistetään ylä-

luokat ja muodostetaan kokoava käsite. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109.) 

Aineisto analysoitiin teemoittamalla. Tuomen ja Sarajärven (2018, 105) mukaan 

aineistoa pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaisesti, kun teemoi-

tellaan. Teemoittelussa painottuu, mitä erilaisista teemoista on sanottu ja luku-

määrillä voi olla, tai sitten ei ole, merkitystä. 

Tiettyjen teemojen esiintymisen vertaileminen on mahdollista teemoittelun kautta. 

Ennen kuin aineistosta etsitään varsinaiset teemat, aineisto voidaan ryhmitellä 

esimerkiksi vastaajien sukupuolen tai iän mukaan. Kun tämä alustava ryhmittely 

on tehty, voidaan aloittaa varsinaisten teemojen etsiminen aineistosta. Teemoitte-
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lun ideana on, että aineistosta etsitään näkemyksiä, jotka kuvaavat jotakin tiettyä 

teemaa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 107.) 

Aineisto jaettiin tutkimuskysymysten perusteella teemoihin. Nämä teemat olivat; 

miten kiusaaminen ja sen ehkäisy näkyvät Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa 2016 ja Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa, mitä mieltä 

Vaasan kaupungin lastentarhanopettajat ovat kiusaamisen teeman näkyvyydestä 

edellä mainituissa asiakirjoissa, sekä miten asiakirjojen ohjeet näkyvät käytännös-

sä päiväkodin arjessa lastentarhanopettajien näkökulmasta, kiusaamisen eh-

käisyyn liittyen. 

Kanasen (2015, 171) mukaan aineistolähtöinen tulkinta tarkoittaa sitä, että teksti 

jaetaan asiasisältöihin ja niille annetaan nimet, jotka pohjautuvat täysin aineis-

toon. 

Näitä menetelmiä käyttäen oli mahdollista perehtyä teoriaan aineiston perusteella, 

mikä laajensi näkemystä aiheesta. Tässä opinnäytetyössä aineiston luokittelu tee-

moihin auttoi opinnäytetyön tekijöitä selkiyttämään saatuja vastauksia. 

4.4 Eettisyys 

Tässä osiossa käsitellään luotettavuutta sekä validiteettia ja reliabiliteettia mene-

telmäkirjallisuuden kautta. Lisäksi kerrotaan mitä ne tarkoittavat tässä tutkimuk-

sessa. Kanasen (2015, 337) mukaan tutkimustulosten luotettavuus liittyy opinnäy-

tetyön laatuun. Tutkimustulosten tulee olla luotettavia. Reliabiliteetilla ja validi-

teetilla mitataan luotettavuutta (Kananen 2015, 337).  

Tähän opinnäytetyöhön liittyviin haastatteluihin osallistuneet henkilöt on otettu 

huomioon eettisestä näkökulmasta eli heidän henkilöllisyytensä eivät käy ilmi. 

Työstä ei myöskään käy ilmi, missä henkilöt työskentelevät. Lisäksi heiltä saatuja 

vastauksia on käsitelty eettisesti ja luotettavasti.  
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4.4.1 Luotettavuus 

Kanasen (2015, 338) mukaan työn luotettavuuteen voi eniten vaikuttaa tutkija itse. 

Konteksti, jossa tutkija toimii, on aina ainutlaatuinen. Maxwellin (1996, 90) mu-

kaan tutkija voi yrittää löytää sellaisia malleja ja teorioita, jotka tukevat nimen-

omaan hänen tuloksiaan, tai valittujen teorioiden perusteella kerätään aineisto, jot-

ta se tukisi teorioita. (Kananen 2015, 338.)  

Tutkija voi myös jättää pois sellaiset aineistot ja lähteet aineistoa valittaessa, jotka 

eivät tue yleistulkintaa. Tällaisia tapauksia ovat usein niin sanotut ääritapaukset. 

Tämä tarkoittaa sitä, että muutamat havaintotulokset haraavat vastaan muuten ai-

neistolle sopivaa tulkintaa ja näin sekoittavat ratkaisun, joka tuntuu helpoimmalta. 

Tällöin helpoin tapa on jättää esimerkiksi sopimaton haastattelu tai sen osa pois, 

koska sitä ei silloin tarvitse pohtia. (Kananen 2015, 338.) Haastatteluihin otettiin 

yhdeksi näkökulmaksi Vaasan kaupungin aiempi varhaiskasvatussuunnitelma, 

uuden varhaiskasvatussuunnitelman vertailun kohteeksi. Kun aineistoa alettiin 

analysoimaan, todettiin, että tämä tieto on epäolennainen tutkimuksen kannalta. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kiusaaminen ja sen ehkäisy 

näkyvät Vaasan kaupungin uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa, joka tehtiin 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 ilmestymisen jälkeen. 

Kanasen (2015, 339) mukaan tutkija ja tutkimustilanne vaikuttavat aina tutkitta-

viin, joskus vähemmän joskus enemmän. Laadullisessa tutkimuksessa tämä on-

gelma on merkittävä, sillä tutkija on vuorovaikutuksessa tutkittavaan. Reaktiivi-

suutta eli saastumista voi myös tapahtua toisinpäin eli tutkija mukautuu tutkitta-

vaan.  

Virheellistä tulkintaa voi tutkittavien lisäksi syntyä tutkijan väärissä johtopäätök-

sissä ja analyyseissä. Koska laadullinen tutkimus on hyvin joustava, se on myös 

tässä suhteessa altis virheille. (Kananen 2015, 341.) 

Luotettavuuskysymystä ajatellaan usein jälkilähtöisesti eli tutkija työn loppuvai-

heessa vasta herää pohtimaan työnsä luotettavuutta. Tällaista strategiaa voidaan 

pitää vääränä, sillä heti tutkimusprosessin alussa luotettavuuskysymykset tulisi 
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ottaa huomioon. Tämä on eräänlaista opinnäytetyön riskienhallintaa, jolla pyritään 

varmistamaan, että tutkimusprosessin aikana kaikki tehdään oikein ja varmiste-

taan luotettavat tutkimustulokset. (Kananen 2015, 342–343.) Tätä opinnäytetyötä 

tehdessä, tekijät ovat pyrkineet pohtimaan työtänsä luotettavuuden kannalta pitkin 

prosessia. Aina jonkun asian mietityttäessä, on pysähdytty pohtimaan, miten ky-

seinen seikka mahdollisesti vaikuttaisi työhön kokonaisuudessaan. 

Opinnäytetyö on luotettava, sillä aineisto analysoitiin objektiivisesti. Haastattelui-

ta ei määrällisesti ollut montaa, mutta pääpaino laadullisessa tutkimuksessa on itse 

vastauksissa.  

Erikssonin ja Kovalaisen (2008, 292) mukaan validiteetti ja reliabiliteetti ovat 

kaksi pääkäsitettä, joiden avulla tarkastellaan luotettavuutta tieteellisessä työssä. 

Näiden luotettavuuskäsitteiden avulla pyritään siihen, että tulokset, jotka on saatu, 

ovat oikeita. (Kananen 2015, 343.) 

Silvermanin (1997) mukaan reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että saadaan samat tulok-

set, jos tutkimus toistetaan eli tutkimustulokset ovat pysyviä, kun taas validiteetti 

tarkoittaa sitä, että asiat, joita tutkitaan, ovat oikeita (Kananen 2015, 343). Tässä 

työssä reliabiliteetti toteutuu, sillä jos tutkimus tehtäisiin uudestaan, saataisiin to-

dennäköisesti samankaltaisia vastauksia. Validiteetti toteutuu tässä työssä, sillä 

tutkimuksessa tutkittiin kiusaamista aiheena sekä niitä asiakirjoja, jotka ohjaavat 

varhaiskasvattajien työtä. 

4.4.2 Eettisyys tutkittavien näkökulmasta 

Yksityisyyden kunnioittaminen tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että ihmisellä tulee 

itsellään olla oikeus määrittää, mitä tietoja he antavat tutkimuskäyttöön. Lisäksi se 

tarkoittaa sitä, että yksittäiset tutkittavat eivät saa olla tunnistettavissa tutkimus-

tekstistä. (Kuula 2006, 64.) 

Kuulan (2006, 88) mukaan tutkimusaineiston luottamuksellisuus tarkoittaa tutkit-

tavien kanssa tehtäviä lupauksia ja sopimuksia aineiston käyttöä koskien. 
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Jo tehtäessä sopimusta tutkimukseen osallistumisesta, tutkittaville annetaan lu-

paukset aineiston käyttäjistä, käyttöajasta, käyttötavoista, muokkaustavoista sekä 

säilyttämisestä. Luottamus, varsinkin tutkittavan luottamus, tarkoittaa sitä, että 

aineistoa käsitellään, käytetään ja säilytetään, kuten on sovittu. (Kuula 2006, 64.) 

Ennen kuin haastattelut aloitettiin lastentarhanopettajilta, kysyttiin lupa haastatte-

lun nauhoittamiseen. Lisäksi nauhoitteet luvattiin tuhota niiden käytön jälkeen.   

Tutkimuksen haastattelut nauhoitettiin puhelimilla ja aineisto siirrettiin muistiti-

kulle heti haastattelujen jälkeen. Tämän jälkeen nauhoitteet poistettiin puhelimis-

ta. Aineisto, eli äänitteet, säilytettiin sille tarkoitetulla muistitikulla, kunnes opin-

näytetyö oli valmis. Tämän jälkeen aineisto tuhottiin muistitikulta. 
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5 TULOKSET 

Opinnäytetyön tekijät tulkitsivat saamiaan vastauksia ja pilkkoivat ne pieniin 

osiin. Tämän jälkeen osat jaettiin tutkimuskysymysten mukaan pienempiin osiin 

ja tutkimuskysymyksistä muodostuivat analyysin teemat.  

5.1 Miten kiusaaminen ja sen ehkäisy näkyvät Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteissa 2016 ja Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa? 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli, miten kiusaaminen ja sen ehkäisy nä-

kyvät Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja Vaasan kaupungin var-

haiskasvatussuunnitelmassa.  

Haastateltujen lastentarhanopettajien mielestä kiusaaminen ja sen ehkäisy ei juu-

rikaan näy Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja paikallisessa var-

haiskasvatussuunnitelmassa. Tähän tulkintaan päädyttiin haastatteluaineiston pe-

rusteella, joka sisälsi melko vähän tietoa kiusaamisen ja sen ehkäisyn näkyvyy-

destä. Toisaalta haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että kiusaaminen näkyy 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja Vaasan kaupungin varhaiskas-

vatussuunnitelmassa, mutta se ei välttämättä löydy nimenomaan sanalla kiusaa-

minen. Muita mainittuja sanoja ja käsitteitä, joita voi tulkita liittyvän kiusaami-

seen ja sen ehkäisyyn, olivat tasa-arvo, arvoperusta, puuttuminen ynnä muita. Ku-

viossa 1 näkyvät lastentarhanopettajien mielipiteet kyseisestä teemasta, tiivistetys-

ti. 
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Kuvio 1. Lastentarhanopettajien mielipide kiusaamisen ja sen ehkäisyn näkyvyy-

destä asiakirjoissa. 

5.2 Mitä mieltä Vaasan kaupungin lastentarhanopettajat ovat kiusaamisen 

teeman näkyvyydestä asiakirjoissa?  

Opinnäytetyön ensimmäinen alatutkimuskysymys oli, että mitä mieltä Vaasan 

kaupungin lastentarhanopettajat ovat kiusaamisen teeman näkyvyydestä Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja Vaasan kaupungin varhaiskasvatus-

suunnitelmassa. 

Lastentarhanopettajien mielestä on hyvä, että kiusaamiseen kiinnitetään huomiota 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja Vaasan kaupungin varhaiskas-

vatussuunnitelmassa. Lastentarhanopettajat saavat raamit toiminnalleen asiakir-

joista, mutta heidän täytyy kuitenkin itse etsiä materiaalit ja toimintatavat, mitä 

hyödyntää arjessa. 

Lastentarhanopettajien mielestä kiusaaminen mainitaan Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteissa 2016 ja Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa, 

mutta sitä ei mainita usein. Asiakirjoista ei löydy käytännön työkaluja kiusaami-

seen liittyen, vaan ohjeet ovat hyvin yleisellä tasolla.  
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Seuraavassa kuviossa (Kuvio 2) pyrittiin avaamaan lastentarhanopettajien mielipi-

teitä tarkemmin kiusaamisen teeman näkyvyydestä Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa 2016 ja Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa. 

 

 

 

Kuvio 2. Miten kiusaamisen teema näkyy asiakirjoissa. 

Lastentarhanopettajilla oli vaihtelevia mielipiteitä Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden 2016 ja Vaasan varhaiskasvatussuunnitelman kiusaamiseen liittyvien 
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työkalujen riittävyydestä ja riittämättömyydestä (Kuvio 3). Joidenkin lastentar-

hanopettajien mielestä varhaiskasvatussuunnitelman ohjeet eivät riitä.  

Joidenkin lastentarhanopettajien mielestä varhaiskasvatussuunnitelma ei ole riit-

tämätön, mutta se voisi olla selkeämpi, mitä tulee kiusaamiseen ja sen ehkäisyyn. 

Haastatteluaineistosta kävi myös ilmi, että lastentarhanopettajat ovat sitä mieltä, 

että kiusaaminen ja siihen liittyvät työkalut eivät kuulu varhaiskasvatussuunnitel-

maan. Suurin osa ei kuitenkaan perustellut näkemystään. Ainoa perustelu tälle oli 

se, että varhaiskasvatussuunnitelmasta tulisi iso asiakirja, mikäli sinne laitettaisiin 

kiusaamiseen liittyviä työkaluja ja teorioita ynnä muita. Osa lastentarhanopettajis-

ta oli sitä mieltä, että varhaiskasvatussuunnitelma on kuitenkin parantunut. 

 

 

 

Kuvio 3. Asiakirjoista löytyvien työkalujen riittävyys tai riittämättömyys. 

Yhden haastattelun aikana toinen lastentarhanopettajista ehdotti, että voisi olla 

kätevää, jos olisi olemassa tietopankki kiusaamiseen liittyvistä asioista. Sieltä voi-

si löytyä esimerkiksi erilaisia materiaaleja ja ohjeita aiheeseen liittyen. 
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5.3 Miten asiakirjojen ohjeet näkyvät käytännössä päiväkodin arjessa las-

tentarhanopettajien näkökulmasta, kiusaamisen ehkäisyyn liittyen? 

Toinen alatutkimuskysymyksenä oli, että miten Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteiden 2016 ja Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman ohjeet näkyvät 

käytännössä päiväkodin arjessa lastentarhanopettajien näkökulmasta, kiusaamisen 

ehkäisyyn liittyen. 

Lastentarhanopettajat mainitsivat paljon erilaisia tapoja, joilla kiusaamista voi eh-

käistä ja miten siihen voi puuttua. Tämän teeman alle laitetut asiat jaoteltiin sen 

mukaan, mitä työntekijät päiväkodissa itse voivat tehdä ja mitä johtajat voivat 

tehdä päiväkodin arjessa kiusaamisen ehkäisemiseksi. Kun tämä jaottelu tehtiin, 

huomattiin, että oli paljon enemmän asioita, joita työntekijät itse pystyvät teke-

mään päiväkodin arjessa.  

Jaottelu tehtiin sen perusteella, mitä opinnäytetyön tekijät kokivat kuuluvan työn-

tekijöiden vastuulle ja mitkä mahdollisesti muille.  

5.3.1 Mitä työntekijät voivat tehdä? 

Lastentarhanopettajat kertoivat, että koska ryhmät vaihtuvat, myös työtavat vaih-

tuvat ryhmän mukana.  

Lastentarhanopettajat kertoivat paljon asioita, mitä työntekijät voivat tehdä sekä 

mitä he jo tekevät arjessa ehkäistäkseen kiusaamista. Pienryhmät nousivat jokai-

sessa haastattelussa esille. Lastentarhanopettajat kertoivat muun muassa, että mi-

käli jotkut lapset eivät tule keskenään toimeen, voi olla parempi laittaa heidät eri 

pienryhmiin. Lisäksi osa mainitsi, että pienryhmien tulee olla pedagogisesti sopi-

vat.  

Lastentarhanopettajat kertoivat, että jokaiselle lapselle pitää antaa positiivista 

kosketusta ja huomioita. Lisäksi jos ja kun lapsen käytös on parantunut, häntä ke-

hutaan ja kannustetaan. Turvallisuuden ja hyväksymisen tunteet ovat myös tärkei-

tä.  



  36 

 

Lasten kanssa työskentelevän aikuisen rooli nousi monessa asiassa lastentarhan-

opettajien mielestä tärkeäksi asiaksi. Yksi tärkeimmistä oli aikuisten läsnäolo. Ai-

kuisten tulee muun muassa sanoittaa lasten tunteita. On myös tärkeää, että aikuiset 

ovat samalla linjalla eli kaikilla lapsilla on samat säännöt ynnä muuta sellaista. 

Aikuisen rooli on tärkeää myös lasten leikissä. Fyysisen satuttamisen ennaltaeh-

käiseminen on myös tärkeää. Henkilökunta edistää lasten vertaissuhteiden synty-

mistä ja pysyvyyttä.  

Kaikessa toiminnassa lapset voivat harjoitella sosiaalisia taitoja. Näihin kuuluu 

esimerkiksi anteeksipyytämisen harjoitteleminen. Myöskin ryhmässä toimimisen 

harjoitteleminen mainittiin ja sillä tarkoitettiin esimerkiksi sitä, miten kaverin 

kanssa ollaan, tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, sekä tunteiden kanavoimista. 

Lasten kanssa keskusteleminen kiusaamisesta nousi haastatteluissa esille ja sen 

yhteydessä myös se, että annetaan lasten itse miettiä asiaa. 

On tärkeää muistaa, että kiusaaminen on subjektiivinen kokemus. Lisäksi ei saa 

unohtaa kiusaajaa eikä sitä, etteivät kiusaaminen ja ristiriita ole sama asia. 

Myös vanhempien ja lasten kanssa keskusteleminen nousivat tärkeäksi menetel-

mäksi. Vanhempien kanssa etsitään yhdessä ratkaisuja ongelmatilanteisiin ja van-

hempien ja työntekijöiden välillä on tärkeää olla luottamussuhde.  

Lastentarhanopettajien mielestä oli tärkeää, että päiväkodissa on perustellut sään-

nöt, joita pohditaan yhdessä lasten kanssa. Eettisten kysymysten käsitteleminen 

lasten kanssa nostettiin myös esille.  

Lastentarhanopettajat kertoivat, että he puuttuvat kiusaamiseen, jos sitä ilmenee. 

Tapa puuttua, riippuu kiusaamistavasta ja tapoja puuttua on monenlaisia. Enna-

kointi ja jatkuva havainnointi nousivat esille arjen toimintatavoiksi. Mainittiin 

myös, että yksinkertaisetkin asiat voivat estää sen, että kiusaamista tapahtuisi. 

Haastatteluissa nousi esille, että työ opettaa miten on hyvä toimia. Haastateltavat 

kokivat haasteelliseksi ratkaista ongelmatilanteita silloin, kun heillä ja lapsella tai 

vanhemmalla on eri kieli, sillä tavat toimia perustuvat vuorovaikutukseen ja 

kommunikaatioon.  
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Lastentarhanopettajat nostivat esille leikin tärkeyden päiväkodin arjen tilanteissa. 

Leikkipaikka ja -ympäristö vaikuttavat paljon leikkiin.  

5.3.2 Mitä muuta voi tehdä? 

Lastentarhanopettajat mainitsivat myös muita asioita, joiden avulla voi ehkäistä 

kiusaamista. Ensimmäisenä asiana nousi esille riittävä henkilökunta. Lisäksi esille 

nousi lapsiryhmien pienentäminen. Lastentarhanopettajat mainitsivat myös koulu-

tusten lisäämisen yhtenä keinona kiusaamisen ehkäisemiseen. Osa mainitsi myös 

varojen niukkuuden materiaalien hankkimisen osalta.  

Lastentarhanopettajat antoivat kuitenkin myös positiivista palautetta. He mainitsi-

vat, että asioista tiedotetaan, kun ne ovat ajankohtaisia, sekä että koulutuksista saa 

tietoa. Lisäksi he kertoivat, että palvelut ovat parantuneet, kuten erityislastentar-

hanopettajien käyttö. Osa lastentarhanopettajista mainitsi myös, että kiusaamisen 

ehkäisemisestä on tulossa kaupungilta ohjeistus.  

5.4 Päiväkodin arjen materiaalit ja työkalut  

Haastattelujen aikana lastentarhanopettajat mainitsivat paljon erilaisia materiaale-

ja ja toimintatapoja, joiden kautta muun muassa kiusaamista voidaan ennaltaeh-

käistä, ja joita voidaan käyttää kiusaamiseen puuttumisessa työkaluina (Kuvio 4). 
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Kuvio 4. Esimerkkejä päiväkotien arjen materiaaleista ja työkaluista. 

Kuviossa mainittujen työkalujen ja materiaalityyppien lisäksi osa lastentarhan-

opettajista mainitsi käyttävänsä työssään Askeleittain -ohjelmaa, Millin ja Mollin 

tunnekoulua sekä Lapsen mieli -materiaaleja. Lisäksi lastentarhanopettajat nosti-

vat esille, että päiväkodeilla ja päiväkotien ryhmillä on omat kiusaamisen eh-

käisyn ja puuttumisen suunnitelmat. 

Yhdessä haastattelussa kerrottiin, että lastentarhanopettajat itse etsivät ne materi-

aalit, joita he arjessaan käyttävät. He voivat kuitenkin esimerkiksi pyytää apua 

kirjastosta, jos he haluavat johonkin tiettyyn teemaan liittyviä kirjalistoja. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen pohjalta voidaan päätellä, että Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa 2016 ja Vaasan varhaiskasvatussuunnitelmassa ei ole arkeen työkaluja kiu-

saamiseen liittyen. Lastentarhanopettajat nostivat haastatteluissa kuitenkin esille 

arjen työkaluja ynnä muita, joilla he muun muassa ehkäisevät kiusaamista.  

6.1 Tulosten merkitys 

Tutkimuksesta saadut tulokset ovat merkittäviä kiusaamisen vastaisessa työssä 

päiväkodeissa. Lastentarhanopettajilla oli eriäviä mielipiteitä, vaikka haastatteluita 

tehtiin suhteessa vähän. Tästä huolimatta monet asiat toistuivat kaikissa haastatte-

luissa.  

Tutkimus herättää ajatuksia ja aihe on tärkeä. Tulosten perusteella ei olisi pahit-

teeksi, jos kiusaamista mietittäisiin enemmänkin päiväkodeissa. 

6.2 Tavoitteiden saavutus 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kiusaaminen ja sen ehkäisy on otet-

tu huomioon Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja Vaasan kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmassa ja miten se näkyy käytännössä. Tavoitteeseen 

päästiin suurimmalta osin. Lastentarhanopettajat kertoivat enemmän siitä, mitä he 

käytännössä tekevät, eivätkä niin paljoa siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelman 

kiusaamisesta kertovat kohdat näkyvät arjessa. Tämä johtui osaksi siitä, että las-

tentarhanopettajat kokivat, ettei kiusaaminen näy varhaiskasvatussuunnitelmassa.  
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7 POHDINTA 

Aihetta lähestyttiin laajan teoriapohjan avulla. Haluttiin valita sellainen aihe, joka 

on tärkeä ja kummankin tekijän mielestä kiinnostava. Lisäksi koettiin, että kiu-

saaminen on aihe, joka on aina ajankohtainen. Kiusaaminen on päiväkotimaail-

massa suhteellisen uusi käsite, sillä siihen liittyen ei löytynyt kovin paljoa teo-

riatietoa, joten tämä myös vaikutti aiheen valintaan. Tämän takia sovellettiin teo-

riaa koulumaailmasta, sillä tutkimuksia ja kirjoja aiheesta on vielä suhteellisen 

vähän.  

Kun haastattelukysymykset laadittiin, otettiin mukaan kysymyksiä koskien vanhaa 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Ajatuksena oli, että voitaisiin verrata vanhaa ja uut-

ta varhaiskasvatussuunnitelmaa keskenään, mikäli työntekijöillä olisi näkemyksiä 

uuden varhaiskasvatussuunnitelman tuomista muutoksista. Todettiin kuitenkin, 

että kysymykset koskien vanhaa varhaiskasvatussuunnitelmaa olivat turhia tutki-

muksen kannalta. Vanhaa varhaiskasvatussuunnitelmaa ei enää käytetä, eikä se 

ole enää ajankohtainen.  

Kun haastateltavia alettiin etsimään valituista päiväkodeista, oli haasteellista saa-

da tarpeeksi osallistuvia lastentarhanopettajia tutkimukseen. Syitä tälle oli monia, 

kuten esimerkiksi opinnäytetyön tekijöiden oma toiminta. Tämä aiheutti osaltaan 

epävarmuutta siitä, kuinka saataisiin haastattelut tehtyä. Kaikesta huolimatta saa-

tiin kolmesta päiväkodista haastateltavia mukaan ja haastattelut pystyttiin teke-

mään. 

Haastattelut menivät hyvin. Mietittiin kuitenkin olisiko ollut parempi, jos haastat-

telukysymykset oltaisiin kysytty aina samalla tavalla ja samassa järjestyksessä. 

Lisäksi pohdittiin sitä, että olisiko ollut parempi, jos vain yksi opinnäytetyön teki-

jöistä olisi haastatellut. Koettiin, että saatiin paljon tietoa haastateltavilta ehkä juu-

ri sen takia, että haastateltavia sekä haastattelijoita oli kaksi.  

Kaikki haastateltavat olivat jollain tasolla valmistautuneet haastatteluun, sillä jo-

kaisella oli muistiinpanoja mukana. Haastattelukysymykset annettiin juuri tämän 
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takia etukäteen ja tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon tietoa aiheesta las-

tentarhanopettajilta.  

Koettiin myös, että kysymykset vanhasta varhaiskasvatussuunnitelmasta eivät aut-

taneet tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Lisäksi haastateltavat kertoivat melko 

vähän vanhasta varhaiskasvatussuunnitelmasta, vaikka siitä kysyttiinkin. Päädyt-

tiin lopulta siihen, ettei hyödynnetä analyysissä vanhaa varhaiskasvatussuunnitel-

maa koskevaa aineistoa. Pidettiin kuitenkin huoli siitä, että käytiin myös poistet-

tavat aineiston osat tarkkaan läpi, jotta mikään olennainen tieto ei häviäisi poista-

misen myötä. 

Analyysiä tehdessä pohdittiin myös sitä, miksi otettiin kiusaamiseen puuttuminen 

mukaan näkökulmaksi haastatteluissa, kun alun perin puhuttiin tutkimussuunni-

telmassa vain kiusaamisen ehkäisystä. Todettiin, että näin tehtiin osaksi epä-

huomiossa ja osaksi siksi, että haluttiin saada mahdollisimman laaja näkökulma 

kiusaamisesta aiheena. Jälkikäteen ajateltuna, olisi voinut palata enemmän tutki-

muskysymyksiin haastattelukysymyksiä tehdessä ja mahdollisesti jo siinä vai-

heessa jättää puuttumiseen liittyvät kysymykset pois.  

Kun kiusaamista aiheena pohdittiin, todettiin kuitenkin, että kiusaamiseen puut-

tuminen ja ehkäiseminen menee osittain käsi kädessä ja näitä eri osa-alueita on 

vaikea erottaa selkeästi toisistaan, kun aiheesta keskustelee. Tätä mieltä olivat 

myös osa haastateltavista, sillä muutamat mainitsivat haastatteluiden aikana, 

kuinka vaikeaa kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen erottaminen välillä on.  

Analyysiä tehdessä alettiin pohtimaan tutkimuskysymyksiä vielä syvemmin. 

Huomattiin, että päätutkimuskysymyksen ja ensimmäisen alatutkimuskysymyksen 

kautta haluttiin selvittää hyvin samankaltaisia asioita. Ensimmäinen alatutkimus-

kysymys oli, että mitä mieltä Vaasan kaupungin lastentarhanopettajat ovat kiu-

saamisen teeman näkyvyydestä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja 

Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa. Haastattelukysymykset tehtiin 

tutkimuskysymysten perusteella ja ajateltiin haastattelukysymyksiä laatiessa, että 

alatutkimuskysymykset ovat päätutkimuskysymystä tarkentavia. Olisi kuitenkin 

voitu tehdä ensimmäisestä alatutkimuskysymyksestä hiukan erilaisempi tai vaih-
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toehtoisesti miettiä, olisiko sitä tarvinnut ollenkaan. Toisaalta mietittiin myös, että 

päätutkimuskysymyksen pääpaino on enemmän teoriassa ja ensimmäinen alatut-

kimuskysymys liittyy haastateltavien lastentarhanopettajien mielipiteisiin. 

Haastattelukysymyksistä heräsi analyysivaiheessa moniakin ajatuksia. Pohdittiin 

muun muassa sitä, että olivatko kysymykset niin hyviä kuin alun perin ajateltiin. 

Analysoidessa huomattiin, että muutamat haastattelukysymykset olivat turhia. Li-

säksi vanhan varhaiskasvatussuunnitelman ottaminen mukaan kysymyksiin osal-

taan sekoitti haastateltavia. Muutamat kysymykset olivat myös muotoiltu niin, että 

haastateltavilla oli vaikea niihin vastata. Jos kysymykset olisi muotoiltu eri taval-

la, olisi voinut saada monipuolisempia ja selkeämpiä vastauksia.  

Pohdittiin myös, että osattaisiinko tulkita haastatteluista saatuja vastauksia oikein. 

Tähän vaikutti muun muassa vanhan varhaiskasvatussuunnitelman ottaminen mu-

kaan näkökulmaksi haastattelukysymyksiin. Lisäksi analysoidessa oli vaikea tie-

tää, mihin kysymykseen haastateltavat olivat vastanneet, ja tähän vaikutti osaltaan 

jo aiemmin mainittu kysymysten eriaikaisuus sekä kysymysten toistaminen haas-

tattelijoiden toimesta. Epävarmuuden takia päädyttiin miettimään analysointitapaa 

tarkkaan, jotta analyysi olisi mahdollisimman antoisa ja oikea. 

7.1 Tulokset ja niiden soveltuvuus 

Tuloksista on hyötyä, koska ne herättävät keskustelua. Tämän huomasi haastatte-

luista, koska lastentarhanopettajat keskustelivat ja heiltä nousi erilaisia näkökul-

mia kiusaamisesta. Mitä enemmän aiheesta keskustellaan, sitä enemmän asiasta 

ollaan tietoisia ja sitä kautta voidaan kiusaamista ehkäistä.   

Tuloksista on helppo ja hyvä keskustella työyhteisöissä ainakin siltä osin, että on-

ko kiusaamista otettu kyseisissä yhteisöissä huomioon ja millä tavalla. Tämän ta-

kia tulokset soveltuvat oikeastaan jokaiseen päiväkotiin. Jokainen työntekijä voi 

miettiä, kuinka itse voi ehkäistä kiusaamista.   
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7.2 Luotettavuus 

Luotettavuutta pohdittiin paljon koko prosessin ajan. Lähdettiin liikkeelle siitä, 

että perehdyttiin luotettavuuteen liittyvään teoriaan ja mitä se tarkoittaa opinnäy-

tetyötä tehdessä.  

Pohdittiin myös sitä, onko tutkimustulokset luotettavia, kun suunnitellusta viidestä 

päiväkodista vain kolme päiväkotia osallistui tutkimukseen. Toisaalta kolme päi-

väkotia on vähän verrattuna siihen, kuinka paljon päiväkoteja Vaasassa on. Toi-

saalta ei tehty määrällistä tutkimusta vaan laadullinen tutkimus, jolloin vastausten 

sisältö on tärkeämpää kuin vastausten määrä.  

Analysoinnin tekeminen aloitettiin samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien näkö-

kulmasta. Tämän jälkeen keksittiin näille omat otsikot eli teemat. Tämän jälkeen 

pohdittiin, että saataisiinko tutkimuskysymyksille vastaukset tämän analysointita-

van avulla ja todettiin, että ei saataisi tarvittavia vastauksia. 

Lopulta materiaali analysoitiin teemoittamalla tutkimuskysymysten mukaan. 

Haastatteluista saadut vastaukset pilkottiin ensin pienempiin osiin, jonka jälkeen 

ne jaoteltiin tutkimuskysymysten mukaan. 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Toiminnallisena jatkotutkimuksena tälle opinnäytetyölle voisi olla jollekin kau-

pungille, kunnalle tai päiväkodille oman kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen 

suunnitelman teko. Lisäksi lastentarhanopettajien ehdottaman materiaalipankin 

teko voisi olla hyvä toiminnallinen opinnäytetyö.  
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LIITE 1 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

1. Miten kiusaamisen teema näkyy Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

ja paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa? 

• Mitä hyötyä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista on kiusaa-

misen ehkäisyssä?  

• Mitä hyötyä on Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman 

ohjeista liittyen kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamiseen puuttumi-

seen? 

2. Miten Vaasan varhaiskasvatussuunnitelman ohjeet kiusaamiseen liittyen 

näkyvät päiväkodin arjessa? 

• Mitä työkaluja teillä on kiusaamisen puuttumiseen?  

o Mitä työkaluja vanhassa varhaiskasvatussuunnitelmassa 

oli? 

o Mitä työkaluja uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on? 

• Mitä työkaluja teillä on kiusaamisen ehkäisemiseen?  

o Mitä työkaluja vanhassa varhaiskasvatussuunnitelmassa 

oli? 

o Mitä työkaluja uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on? 

• Mitä mieltä olette varhaiskasvatussuunnitelman työkalujen riittä-

vyydestä/riittämättömyydestä? 

3. Mitä parannusehdotuksia teillä on kiusaamiseen liittyvästä ohjeistuksesta? 

• Mitä mieltä olette kiusaamiseen liittyvistä ohjeista Vaasan varhais-

kasvatussuunnitelmassa sen nykyisessä muodossa? 

• Minkälaisia ohjeita haluaisitte kaupungilta kiusaamiseen liittyen? 

 


