
 
 

 

Mirva Laukka, Suvi Rajaniemi & Anneli Raudaskoski 

”ROPPAKAUPALLA KAVERUUTTA” 

Toimintapäivä koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi  



 
 

 
 

”ROPPAKAUPALLA KAVERUUTTA” 
Toimintapäivä koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi 

Mirva Laukka 
Suvi Rajaniemi 
Anneli Raudaskoski 
Opinnäytetyö 
Kevät 2014 
Hoitotyön koulutusohjelma 
Oulun Ammattikorkeakoulu



 
 

 

3 

 

TIIVISTELMÄ 

Oulun Ammattikorkeakoulu 
Hoitotyön koulutusohjelma 

 

Tekijät: Mirva Laukka, Suvi Rajaniemi & Anneli Raudaskoski 
Opinnäytetyön nimi: ”Roppakaupalla kaveruutta” – Toimintapäivä 
koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi 
Työn ohjaajat: Liisa Kiviniemi & Merja Männistö 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Kevät 2014  
Sivumäärä: 62+2 

Valitsimme opinnäytetyömme aiheeksi koulukiusaamisen, sillä se on 
ajankohtainen ja yleinen ilmiö Suomen kouluissa, ja uhkaa lasten ja nuorten 
hyvinvointia ja mielenterveyttä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää 
toimintapäivä alakoulujen kuudesluokkalaisille. Toimintapäivän tavoitteena oli 
ryhmäyttää oppilaita, tarjota eväitä hyvään ystävyyteen sekä ennaltaehkäistä 
kiusaamista. Toimintapäivässä oli alakoulujen lisäksi mukana myös Nivalan 
seurakunta. 

Järjestämässämme toimintapäivässä oppilaat suorittivat erilaisia ryhmätehtäviä 
sekä sisällä että ulkona. Ryhmätehtävissä pohdittiin esimerkiksi hyvän ystävän 
piirteitä, ja päivän lopussa olleessa temppuradassa vahvistettiin oppilaiden 
yhteistyötaitoja. Päivä oli onnistunut, sillä oppilaat saivat uusia kavereita, koulut 
ja seurakunta vahvistivat yhteistyösuhteitaan, ja itse saimme kokemusta 
vastaavanlaisen päivän järjestämisestä. 

Kirjallisuuden avulla tutustuimme kiusaamisen ilmenemiseen kouluissa, sen 
vaikutuksiin ja ennaltaehkäisyyn, sekä kuinka kiusaamiseen voidaan puuttua. 
Keskityimme työssämme kiusaamisen ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin 
ja mielenterveyden edistämisen kannalta. 

Ryhmäyttäminen on toimiva keino ennaltaehkäistä kiusaamista. 
Ryhmäyttämisellä voidaan tutustuttaa ihmisiä toisiinsa mutta sillä voidaan 
vahvistaa myös esimerkiksi koululuokan yhteishenkeä. Kaikki toimintapäivään 
osallistuneet henkilöt olivat sitä mieltä, että vastaavanlaisille päiville olisi tarvetta 
myös jatkossa. 

 
Asiasanat: hyvinvointi, koulukiusaaminen, toimintapäivä, ryhmäyttäminen, 
ennaltaehkäisy, kouluterveydenhuolto  
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We chose school bullying as the subject of our thesis due to its current and 
common nature in Finnish schools. Bullying is also a threat for children’s and 
adolescents’ welfare and mental health. The aim of the thesis was to organise a 
day of activities for sixth-graders in order to support the grouping process, help 
create good friendships and prevent bullying. The day was organised in 
collaboration with the local schools and Nivala church. 

During the day the children worked in groups both indoors and outdoors. They 
discussed different topics such as what makes a good friend and at the end of 
the day they had a chance to strengthen their cooperative skills through an 
obstacle course. The day was a success as the children made new friends and 
the schools and the local church strengthened their relationship. We also 
gained experience in organising such events. 

The theory for the thesis was gathered from literature, research and internet 
resources. Through these sources we studied the different forms of bullying, 
how it effects the pupils and what can be done to intervene. However the most 
important aspect of our thesis was to concentrate on preventing bullying and 
that way support children’s and adolescents’ welfare and mental health. 

Grouping is a great tool for preventing bullying. The grouping process can be 
used to get people to know each other and also to support and strengthen the 
spirit within the class. Everyone who took part in the day agreed that there is a 
need for such events in the future. 

 
Keywords: welfare, school bullying, activity day, grouping, prevention, school 
health care
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1 JOHDANTO 

Suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat parantuneet vuosien saatossa, mutta 

sosioekonomisten ryhmien väliset erot ovat kasvaneet kaikilla hyvinvoinnin ja 

terveyden osa-alueilla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 15). Lasten ja 

nuorten terveyden edistämiseen kannattaa panostaa, koska terveyden perusta 

luodaan jo lapsuudessa. Tällöin muodostuvat elinikäiset tottumukset oman 

terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Terveydenedistämistyössä tärkeitä 

ovat myönteiset sosiaaliset suhteet sekä turvallinen ja virikkeellinen ympäristö. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 64.) 

Kiusaaminen on valitettavan tavallinen ilmiö Suomen kouluissa ja se on yleinen 

keskusteluaihe yhteiskunnassamme. Vuonna 2013 tehtiin kouluterveyskyselyt 

ensimmäistä kertaa yhtä aikaa koko maassa. Kyselyssä ilmeni, että 6–8 

prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista joutuivat vähintään kerran viikossa 

koulukiusatuiksi. Lisäksi 23–30 prosenttia oppilaista koki koulun työilmapiirissä 

olevan ongelmia. Kyseisiä tuloksia on vaikea verrata aiempina vuosina tehtyihin 

kouluterveyskyselyihin, sillä aiemmin kyselyt tehtiin parillisina vuosina Etelä-

Suomessa, Itä-Suomessa sekä Lapissa ja parittomina vuosina muualla Manner-

Suomessa ja Ahvenanmaalla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014a, 

hakupäivä 7.1.2014.) 

Kiusaaminen on aina riski kiusatun kehitykselle ja hyvinvoinnille. Kiusatuksi 

joutuneet ovat muita lapsia ja nuoria masentuneempia ja ahdistuneempia. 

(Kaukiainen & Salmivalli 2009, 9.) Koulukiusaaminen ulottuu usein pitkälle 

aikuisuuteen saakka. Aikuisiässä kouluaikainen kiusaaminen saattaa esiintyä 

masennuksena ja ihmissuhdevaikeuksina. Se ei olekaan kehityksellinen riski 

ainoastaan kiusatulle vaan myös kiusaajalle itselleen. Mikäli kiusaamiseen ei 

puututa, saattaa kiusaaja jatkaa toisia alistavaa sekä aggressiivista käytöstä 

jatkossakin. (Salmivalli 2003, 14–23.) 
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Tästä opinnäytetyöstä on hyötyä työskenneltäessä lasten ja nuorten parissa 

esimerkiksi kouluterveydenhuollossa. Kouluterveydenhoitajan tärkeimpiä 

työtehtäviä on oppilaiden kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen. 

(Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2:16 §). Opinnäytetyön tietoperustassa 

käsittelemme lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä niihin 

vaikuttavia tekijöitä. Koska kiusaaminen on nykyään arkipäivää 

koulumaailmassa, on sen ennaltaehkäisy ja siihen varhaisessa vaiheessa 

puuttuminen ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme lisäksi yleisesti kiusaamista, 

sen ilmenemismuotoja sekä kiusaajan ja kiusatun ominaispiirteitä. 

Tarkastelemme koulumaailmassa tapahtuvaa kiusaamista tarkemmin, koska 

järjestimme opinnäytetyönämme toimintapäivän kolmen alakoulun 

kuutosluokkalaisille. Toimintapäivän tarkoituksena oli ryhmäyttää oppilaita, 

antaa eväitä hyvään ystävyyteen sekä ennaltaehkäistä kiusaamista.  
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2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 

Hyvinvointiin kuuluu sekä objektiivisesti mitattavia asioita että subjektiivisia 

arvostuksia. Hyvinvointi koostuu monista tekijöistä, kuten terveydestä, 

toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä 

toteuttamisesta sekä läheisistä ihmissuhteista. Eri ihmisille ja eri ikävaiheissa 

hyvinvointi merkitsee yleensä eri asioita. Lapsen hyvinvointi on ennen kaikkea 

vanhempien tarjoamaa huolenpitoa, turvallisuutta, leikkiä ja turvallisia 

ihmissuhteita. Nuorten mielestä itsensä toteuttaminen, uudet kokemukset sekä 

kaverisuhteet nousevat tärkeimmiksi hyvinvoinnin tekijöiksi. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2007, 11.) Lapsen ja nuoren suotuisan kehityksen 

tukemisessa on tärkeää ihmissuhteiden läheisyys, yhteenkuuluvuuden tunne, 

pysyvyys, vastuullisuus ja turvallisuus. Lisäksi aikuisen on tuettava lapsen 

käsitystä itsestään arvokkaana yksilönä, jonka terveyttä kannattaa vaalia. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 64.) 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnille vakavana uhkana ovat esimerkiksi vanhempien 

masennus, avioerot sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Edellä mainitut 

asiat lisäävät todennäköisesti laiminlyöntitapauksia, pahoinpitelyjä ja 

huostaanottoja tulevaisuudessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 29–30.) 

Lasten ongelmat ilmenevät yleensä oppimisvaikeuksina sekä psykososiaalisena 

oireiluna. Lisääntyviä lasten ja nuorten ongelmia ovat masennus, ylipaino, 

tupakointi, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä seksuaaliterveyteen 

liittyvä riskikäyttäytyminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 64.) Erityisen 

huolestuttavaa on se, että hyvinvointia ja terveyttä heikentävät tavat ja ongelmat 

siirtyvät yleensä seuraavalle sukupolvelle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 

15). 

Lastensuojelulain mukaan jokaisessa kunnassa pitää olla joko kunnan oma tai 

useiden kuntien yhteinen suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Kyseistä 
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suunnitelmaa kutsutaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaksi. Se pitää 

tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa kunnanvaltuuston toimesta. 

Suunnitelma sisältää tietoja muun muassa lasten ja nuorten kasvuoloista, niiden 

hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista, lastensuojelun 

tarpeesta kunnassa sekä suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. 

(Lastensuojelulaki 417/2007 3:12 §.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut helmikuussa 2012 uuden sosiaali- ja 

terveydenhuollon kehittämishankkeen Kasteen. Sen tavoitteena on hyvinvointi- 

ja terveyserojen kaventaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja 

palveluiden järjestäminen asiakaslähtöisesti. Ohjelman mukaan painopistettä 

siirretään ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

edistämiseen sekä ongelmien ehkäisemiseen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

kannalta ohjelman erityistavoitteena on vähentää eriarvoisuutta, estää 

syrjäytymistä, vahvistaa ehkäisevää lastensuojelua sekä vähentää 

huostaanottojen tarvetta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 3–4, 22.) 

2.1 Terveyden edistäminen 

Terveyden määrittäminen eri tieteenalojen näkökulmista voi olla erilaista, sillä 

terveys on hyvin moniulotteinen, laaja-alainen, yksilöllinen ja yhteiskunnallinen 

kokonaisuus. Sitä on pidetty myös voimavarana, toimintakykynä, 

ominaisuutena, tasapainona tai kykynä sopeutua ja selvitä. Terveyden sijasta 

puhutaan usein myös hyvinvoinnista ja toimintakyvystä, sillä ne tarjoavat 

konkreettisempia näkökulmia. (Vertio 2003, 15, 23.) Terveys on jokapäiväisen 

elämän voimavara ja tärkeä arvo. Maailman terveysjärjestö määrittelee sen 

fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena, emotionaalisena ja hengellisenä 

hyvinvointina, jotka vaihtelevat eri elämänkaaren vaiheissa. Terveyteen voidaan 

vaikuttaa useilla arkielämän valinnoilla, eli terveys vahvistuu tai heikkenee 

omien valintojen seurauksena. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 15.) 

Kansalliset terveyspoliittiset tavoitteet on linjattu valtioneuvoston vuonna 2001 



 
 

 

10 

 

hyväksymässä Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa. Sen päätavoitteet 

ovat terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eri väestöryhmien välisten 

terveyserojen kaventaminen. Terveyden edistämisen laatusuositukset tukevat 

osaltaan Terveys 2015 -ohjelman toteutusta kunnissa, sillä suositukset ovat 

tarkoitettu työvälineeksi niin terveydenhuollolle kuin kunnan päättäjille, 

hallinnonaloille ja työntekijöille. Laatusuositusten tarkoituksena on toimia 

terveyden edistämisen kehittämistyön, suunnittelun, seurannan ja arvioinnin 

työvälineenä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 3, 11.) 

Terveyden edistämisen käsitteitä ovat preventio ja promootio. Promootiolla 

tarkoitetaan pyrkimystä vaikuttaa elinoloihin ja kokemuksiin, jotka tukevat ja 

auttavat yksilöä tai yhteisöä selviämään ennen ongelmien ja sairauksien syntyä. 

Preventio on ongelmalähtöistä, ja sen perinteinen toimintatapa on tiedon 

jakaminen. (Sirviö 2010, 138.) Terveyden edistämisen painopistettä pyritään 

siirtämään ongelmien hoidosta hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien 

ehkäisemiseen koko väestötasolla. Edistämistyön tulee olla aloitteellista, 

suunnitelmallista ja jatkuvaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 18.) 

Terveyttä edistävässä toiminnassa yksilön ja yhteiskunnan vastuukysymykset 

herättävät jatkuvaa keskustelua. Ensisijainen vastuu omasta ja lähiympäristön 

terveydestä on tietenkin ihmisellä itsellään. Kuntien tehtävänä on tukea 

terveellisten valintojen mahdollisuuksia ja vahvistaa terveyden taustatekijöitä, 

kuten koulutusmahdollisuuksia, elinoloja, työoloja ja palveluiden toimivuutta, 

jotta mahdollisuudet edistää omaa ja lähiympäristön terveyttä paranevat. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 13.) Terveyden edistämisen tarkoituksena 

on parantaa ihmisten mahdollisuuksia oman ja ympäristönsä terveydestä 

huolehtimisessa. Lisäksi se on myös terveyden edellytysten parantamista 

yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta. Terveyden edistämisen 

tarkoituksena ei ole muuttaa ihmistä yleisen määritelmän mukaiseksi, vaan sillä 

pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan yksilöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä. 

(Vertio 2003, 29, 41.) 

Terveyden edistämisen erityistehtäviä on väestön terveydentilan ja siihen 
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vaikuttavien tekijöiden kehityksen seuranta ja arviointi, terveyskasvatus, 

asiantuntijuus sekä terveyden puolesta puhuminen. Terveyden edistämisen 

terveydenhoitopalveluihin lukeutuvat muun muassa terveysneuvonta, 

terveystarkastukset, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä 

seulonnat ja tutkimukset. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 16.) Sosiaali- ja 

terveyspalvelut eivät voi yksin turvata väestön terveyttä tai poistaa kaikkia 

riskitekijöitä, minkä vuoksi tarvitaan kaikille väestöryhmille suunnattuja terveyttä 

edistäviä toimintoja, riskiryhmille tarkoitettua ehkäisevää työtä sekä korjaavaa 

työtä jo vaikeuksissa oleville. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 16.) 

Lasten ja nuorten merkittäviä kasvu- ja kehitysympäristöjä kotien lisäksi ovat 

päivähoito, koulut ja erilaiset harrastukset, missä lapset ja nuoret viettävät 

valtaosan päivästään. Päivähoidon työntekijöillä, opettajilla sekä vapaa-ajan 

ohjaajilla on tärkeä merkitys terveyden edistämistyössä, sillä myönteiset 

sosiaaliset suhteet, terveellinen ravinto, riittävä liikunta sekä savuton, turvallinen 

ja virikkeellinen ympäristö edistävät terveyttä. Lisäksi lastenneuvolan ja 

kouluterveydenhuollon palvelut ovat avainasemassa, sillä ne tavoittavat lähes 

kaikki lapset, nuoret ja heidän perheensä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 

64.) 

2.2 Mielenterveyden edistäminen 

Mielenterveyden edistäminen on osa terveyden edistämistä. Se on erittäin laaja 

osa-alue, joten tässä luvussa keskitymme käsittelemään mielenterveyden 

edistämistä ihmissuhteiden ja sosiaalisten taitojen näkökulmasta. 

Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat muun muassa hyvä itsetunto, 

hyväksytyksi tulemisen kokemukset, kehittyneet vuorovaikutustaidot, turvallinen 

ympäristö, ristiriitojen käsittelytaito sekä kyky luoda, ylläpitää ja purkaa 

ihmissuhteita. Haavoittavia tekijöitä voivat taas olla esimerkiksi itsetunnon 

haavoittuvuus, huonot ihmissuhdetaidot, eristäytyneisyys ja kiusaaminen 

vertaisryhmässä. Mielenterveyden edistämistä on kaikki sellainen toiminta, jolla 

vahvistetaan mielenterveyttä tai vähennetään sitä vahingoittavia tekijöitä. 

(Lehtonen & Lönnqvist 2008, 30.) 
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Mielenterveyttä voidaan edistää esimerkiksi tukemalla lapsen ja nuoren omia 

voimavaroja. Pia Teittinen (2011, 18) kartoitti opinnäytetyössään 

seitsemäsluokkalaisten voimavaroja. Tutkimukseen osallistui 12 nuorta, joista 

11 mainitsi voimavarakseen ystävät ja kaverit. Nuoret totesivat, että ystävät 

ovat tärkeitä, sillä heihin voi luottaa ja turvautua vaikeiden asioiden keskellä. 

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten mukaan ystävien kanssa voi jakaa ilot ja 

surut, ja heidän seurassaan on hyvä olla, sillä nuori kokee voivansa olla oma 

itsensä. Lisäksi ystävät saavat hymyilemään ja hyvälle tuulelle. Poijula (2007, 

159) korostaakin ystävien merkitystä lasten ja nuorten elämässä. Hänen 

mukaansa ystävillä on monta tehtävää: he voivat toimia luotettuina, liittolaisina, 

tuen ja turvan antajina sekä neuvojen ja tunteiden jakajina vaikeina aikoina. 

Kyky ja halu ihmissuhteisiin sekä vuorovaikutukseen, toisista välittäminen ja 

rakkaus ovat eräitä hyvän mielenterveyden tunnusmerkkejä. (Lehtonen & 

Lönnqvist 2008, 28). Tämän vuoksi onkin tärkeää vahvistaa lapsen tai nuoren 

itseluottamusta ja sosiaalisia taitoja, sillä niiden vahvistaminen auttaa heitä 

tulemaan toimeen kavereiden kanssa ja pääsemään osaksi ystävyyden iloja. 

Hyvät sosiaaliset taidot auttavat myös pärjäämään elämässä ja sopeutumaan 

erilaisiin muutoksiin esimerkiksi kotona, koulussa ja yhteisössä. Huonojen 

sosiaalisten taitojen tuoma ikätovereiden hyljeksintä voi aiheuttaa lapselle tai 

nuorelle vakavia mielenterveydellisiä ongelmia, jotka voivat liittyä 

sosiaalisuuteen, käyttäytymiseen tai tunne-elämään. Esimerkiksi lapsen tai 

nuoren itsetunto voi huonontua ikätovereiden hyljeksinnän tai naurunalaisena 

pitämisen vuoksi. Kun vuorovaikutus on onnistunutta, lapsi tai nuori kykenee 

kehittämään ja ylläpitämään sinnikkyyttä stressiä vastaan sekä pystyy 

paremmin korvaamaan epäonnistumisia tai puutteita muilla elämän osa-alueilla. 

(Poijula, 2007, 154–155, 165.) 

2.3 Lasten ja nuorten ystävyyssuhteet 

Sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia taitoja tarvitaan aina, kun koolla on 

enemmän kuin yksi ihminen. (Hietala, Kaltiainen, Metsärinne & Vanhala 2010, 

10). Ihmisen sosiaaliset taidot voivat olla sekä kielellisiä että ei-kielellisiä ja niitä 
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käytetään päivittäisessä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Osa 

sosiaalisista taidoista voi olla synnynnäisiä, mutta suurin osa niistä opitaan 

muun muassa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa. Näitä taitoja ovat 

esimerkiksi kyky selviytyä epäonnistumisista, turhautumisista ja hylkäämisistä 

sekä kyky hallita vihaa ja antaa anteeksi. On myös tärkeää osata lohduttaa, 

auttaa, ilmaista tunteita, säilyttää salaisuuksia ja puolustaa esimerkiksi ystävää. 

(Poijula 2007, 155–157.) 

Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee ystävyyssuhteita, sillä niillä on merkittävä rooli 

lapsen ja nuoren persoonallisuuden ja identiteetin rakentumisessa. 

Ystävyyssuhteissa jaettu positiivinen palaute ja ystävien hyväksyvä 

suhtautuminen kehittää myös itsetuntoa. Etenkin nuorilla on suuri tarve tulla 

hyväksytyksi ja kuulua johonkin ryhmään. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 

2003, 87, 93–94.) Kavereilla on suuri vaikutus nuoren valintoihin; heidän 

kauttaan voi muun muassa löytyä jokin harrastus, mutta toisaalta kavereiden 

vaikutus voi johtaa myös esimerkiksi päihdekokeiluihin. Toisinaan nuorella on 

myös tarve olla yksin. Täytyy kuitenkin muistaa, että yksinjääminen silloin, kun 

se ei ole oma valinta, voi olla vakava vaara nuoren kehitykselle. (Hietala ym. 

2010, 44–46.) 

Ystävyyssuhteissa on tärkeää kiintymyksen, yhteenkuuluvuuden, 

samaistumisen, uskollisuuden ja rehellisyyden tunteet. Ystävä on henkilö, jonka 

kanssa voi jakaa esimerkiksi ajatuksia, kokemuksia, iloja, suruja ja pelkoja. 

Kaverisuhteissa voidaankin saada tukea ja itsevarmuutta sekä uskallusta 

kokeilla asioita, joita ei yksin uskaltaisi tehdä. Vuorovaikutussuhteessa lapsi ja 

nuori oppii myös pohtimaan sekä omia että muiden näkökantoja 

monipuolisemmin. (Aaltonen ym. 2003, 91, 93–94.) Terveessä 

ystävyyssuhteessa molemmat osapuolet ovat samanarvoisia niin, että heillä 

molemmilla on mahdollisuus ilmaista ajatuksiaan ja pohtia eri vaihtoehtoja ilman 

alistavia ja kielteisiä kommentteja. Hyvä ystävyyssuhde onkin vastavuoroista ja 

reilua. (Poijula 2007, 161–162.) 

Pojat ja tytöt etsivät erilaisia ystävyyssuhteita. Pojat arvostavat kaveriporukkaa, 
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jossa he voivat rentoutua ja tuntea itsensä voimakkaaksi. Poikien ystävyys 

rakentuu toiminnallisuuden ympärille, ja usein he pyrkivätkin valitsemaan 

kavereita, joilla on samanlaisia harrastuksia kuin heillä itsellään. Pojilla ei 

välttämättä ole parasta kaveria, vaan he viettävät aikaansa laajemmassa 

kaveriporukassa. Tytöt taas etsivät itselleen kavereita, joilla on samantyylinen 

persoona, ja heidän identiteettinsä on sidoksissa ystävyyssuhteisiin muiden 

tyttöjen kanssa. Yleensä tytöillä on yksi paras kaveri, jolle he kertovat 

salaisuuksiaan tai kirjoittavat luottamuksellisia viestejä. Tytöt myös kärsivät 

enemmän ystävyyden katketessa, sillä heidän käsityksensä itsestä riippuu 

paljolti kyvystä muodostaa ja ylläpitää kaverisuhteita. (Poijula 2007, 157–159.)  
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3 KIUSAAMINEN ILMIÖNÄ 

Kiusaamista on ollut aina. Hamarus määrittelee (2008, 12) kiusaamisen 

pitkäaikaiseksi sekä toistuvaksi henkiseksi, ruumiilliseksi tai sosiaaliseksi 

väkivallaksi, jonka kiusaajat kohdistavat yhteen kiusattuun. Höistadin (2003, 

79–80) mukaan kiusaaminen on tietoista kielteisen käytöksen kohdistamista 

yhtä tai useampaa henkilöä kohtaan. Kun kielteinen käytös on toistuvaa ja 

pitkäaikaista, se voidaan määritellä kiusaamiseksi. Salmivalli (2010, 12–13, 25) 

huomauttaa, että arkikielessä kiusaamisella tarkoitetaan yleensä viatonta 

kiusoittelua, härnäämistä tai pientä kiusantekoa, vaikka psykologisessa 

mielessä se on paljon vakavampi ilmiö. Myös hän korostaa, että kiusaaminen ei 

ole ohimenevä ilmiö, vaan se usein jatkuu kouluvuodesta toiseen. 

Kiusaamisessa vallitsee kiusaajien ja kiusatun välillä epätasapaino, joka voi olla 

ruumiillista, henkistä tai sosiaalista. Tällöin kiusattu joutuu puolustautumaan tai 

on avuton kiusaajiansa vastaan. Ruumiillinen epätasapaino on esimerkiksi 

poikien välillä sellaista, että toinen on fyysisesti vahvempi kuin toinen. Kahden 

keskenään yhtä vahvan oppilaan nahistelu ei siis ole kiusaamista. Henkisessä 

epätasapainossa toinen ei pysty puolustautumaan tasavertaisesti kiusaajaa 

vastaan; kiusaaja on ehkä äänekkäämpi, sanavalmiimpi tai osaa manipuloida 

muut oppilaat puolelleen, kun taas kiusattu voi olla hiljainen, pelokas tai 

epävarma. Sosiaalisessa epätasapainossa kiusaajalla on enemmän ystäviä 

kuin kiusatulla. (Hamarus 2008, 12.) 

Lapsista ja nuorista on tärkeää tulla hyväksytyksi omien ikätovereidensa 

keskuudessa. Ryhmässä epäsuosittu joutuu aina todennäköisimmin kiusatuksi, 

ja käsitys hänestä muuttuu ajan kuluessa yhä kielteisemmäksi. Kiusaamiseen 

liittyykin usein kokonaisvaltainen ihmisarvon menetys. (Salmivalli 2010, 25.) 

Kiusaaminen on aina tarkoituksellista, eikä kukaan kiusaa tiedostamattaan. 

Kiusaamisessa on yleensä kyse kiusaajan vallan tavoittelusta. Vallan tavoittelu 

on suosion, ystävien, huomion tai muun vastaavan havittelua. Osa oppilaista 



 
 

 

16 

 

lähtee mukaan kiusaamiseen juuri siksi, ettei itse joutuisi kiusatuksi. Kiusaaja 

kokee muiden osallistumisen helpottavana, koska näin syyllisyys jakautuu 

useammalle. (Hamarus 2008, 12–13, 62.) 

Kiusaaminen alkaa kielteisenä asennoitumisena kiusatuksi valittua kohtaan ja 

jatkuu erilaisilla tavoilla, joilla testataan kiusatun reagoimista asiaan. Jokainen 

lapsi reagoi eri tavalla kiusaamisyrityksiin; joku voi kokea tietyt teot 

kiusaamisena, kun taas toinen voi ottaa teon leikkinä erilaisen herkkyyden takia. 

(Hamarus 2008, 13–15.) Joskus voikin käydä niin, että kiusaaja ei välttämättä 

tajua kiusaavansa. Hän on ajatellut käytöksensä humoristisena leikinlaskuna, 

jota ei pitäisi ottaa vakavasti. Kiusaaja onkin hämmästynyt, että hänen 

käytöstään on pidetty loukkaavana. Kiusattu taas on kokenut asian 

päinvastaisesti mutta ei ole halunnut tehdä asiasta numeroa, jotta häntä ei 

pidettäisi tosikkona. (Cantell 2010, 128.) 

3.1 Kiusaamisen ilmenemismuodot 

Höistad (2003, 80) jakaa kiusaamisen kolmeen pääkategoriaan: hiljaiseen, 

fyysiseen ja sanalliseen kiusaamiseen. Hamarus (2008, 45) taas jakaa 

kiusaamisen kahteen pääkategoriaan, joita ovat epäsuora ja suora 

kiusaaminen. Epäsuoraan kiusaamiseen kuuluvat selän takana pahan 

puhuminen, eristäminen ryhmästä sekä juorujen levittäminen. Suoraa 

kiusaamista ovat esimerkiksi lyöminen, potkiminen, huutaminen ja 

haukkuminen. 

Hiljaista kiusaamista voi olla katseen välttäminen, ilmeily, tuijottaminen, 

vaikeneminen sekä toisen kohteleminen niin kuin hän olisi ilmaa. Sanallinen 

kiusaaminen esimerkiksi taas on kuiskuttelua, pilkkaamista, matkimista ja 

uhkailua. Se voi olla myös nimettömien puhelujen soittamista tai lappujen 

lähettämistä. Fyysisen kiusaamisen voi huomata ulkoisista merkeistä, kuten 

revityistä vaatteista ja mustelmista. Fyysistä kiusaamista tehdään niin, ettei sitä 

juurikaan huomata. Kiusaajien tarkoitus ei ole jäädä teostaan kiinni. (Höistad 
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2003, 80–85.) Epäsuora kiusaaminen on yleensä sosiaalista manipulointia. 

Siinä kiusattu ja kiusaaja eivät kohtaa kasvotusten, vaan kiusaaja pyrkii 

rikkomaan kiusatun välejä muihin oppilaisiin esimerkiksi levittelemällä 

perättömiä juttuja. Suora kiusaaminen taas on sanallista kiusaamista, joka 

ilmenee esimerkiksi pilkkaamisena, kuiskutteluna ja pilkkanauruna. Uusimpana 

kiusaamismuotona on ilmestynyt kännykän ja internetin kautta tapahtuva 

kiusaaminen, jonka voi luokitella sekä epäsuoraan että suoraan kiusaamiseen. 

(Kaukiainen & Salmivalli 2009, 8.) 

Tytöt ja pojat kiusaavat eri tavoilla. Se johtuu yleensä siitä, että poikien ja 

tyttöjen aggressioita kohdataan eri lailla. Aggressioissa ei niinkään ole eroja, 

mutta ne ilmenevät eri tavoin. Poikien kiusaaminen on helpompi tunnistaa, 

koska se on yleensä meluisampaa ja selvempää. Fyysinen kiusaaminen voi olla 

muun muassa lyömistä, potkimista tai nahistelua. Mikäli fyysinen kiusaaminen 

paljastuu, perustelevat pojat sen yleensä leikiksi. Sanallinen kiusaaminen 

ilmenee poikien kiusaamisessa esimerkiksi ilkkumisena, jonka he kohdistavat 

kiusatun vaatteisiin, tai pelkuriksi nimittelynä. Poikien keskuudessa on yleistä 

myös uhkailu, joka voi ilmetä ilmeinä tai eleinä. (Höistad 2003, 94–95.) Myös 

Lehtimäen ja Myllymäen (2000, 29) mukaan poikien kiusaaminen on rajumpaa 

ja fyysisempää kuin tyttöjen. Heidän mukaansa kiusaamista esiintyy usein peli- 

ja leikkitilanteissa, joissa ollaan fyysisessä kontaktissa. 

Tyttöjen kiusaamisessa on tavallista, että se tapahtuu aikuisten huomaamatta. 

Tyttöjen harjoittama kiusaaminen on henkilökohtaista, ja tytöillä onkin kyky 

löytää toisistaan heikot puolet, joita he käyttävät hyväkseen kiusaamisessa. 

(Höistad 2003, 95–96.) Tyttöjen keskuudessa on tärkeää olla muodinmukainen. 

Esimerkiksi sanallinen kiusaaminen kohdistuu usein oppilaan vaatteisiin tai 

ulkonäköön, ja hänet pyritään nolaamaan julkisesti. (Lehtimäki & Myllymäki 

2000, 21–22.) Myös kateus on tyttöjen keskuudessa syy kiusata, ja esimerkiksi 

toisen parempi koulumenestys voi olla syy kiusaamiseen. Tyypillistä tyttöjen 

kiusaamista on juorujen levittely, puhuminen selän takana ja poissulkeminen 

porukasta. Tytöt ovat kuitenkin nykyään omaksumassa myös poikien tapaa 

kiusata. (Höistad 2003, 95–96.)  
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3.2 Kiusatun ja kiusaajan ominaispiirteet 

On havaittu, että kiusatulla ja kiusaajalla on yleensä ominaispiirteitä, vaikka 

tietynlaista perustyyppiä ei voida osoittaa. Lisäksi kiusatulla ja kiusaajalla voi 

olla myös yhteisiä piirteitä. Molemmilla on ongelmia, jotka tekevät heistä uhreja 

omalla tavallaan. Heillä voi esiintyä huonoa itseluottamusta, vaikeuksia solmia 

uusia ystävyyssuhteita sekä ylläpitää vanhoja. (Höistad 2003, 108–110.) 

Kiusaajat kuvailevat itseään usein johtajatyypiksi. He haluavat kontrolloida 

muita ja saada heidät toimimaan haluamallaan tavalla. Yleensä he tuovat 

itseään esille ja ovat suosittuja ryhmän keskuudessa. (Hamarus 2006, 108–

109.) Salmivalli (2010, 39) puolestaan kuvailee, ettei kiusaaja usein ole ryhmän 

suosiossa, vaan hänet koetaan meluisana ja häiritsevänä. Usein kiusaaja 

kykenee vain aggressiiviseen vuorovaikutukseen ja hänen sosiaalisissa 

taidoissaan on puutteita. Aho ja Laine (2002, 234–237.) kuvailevat kiusaajaa 

itsekeskeiseksi, dominoivaksi, riidanhaluiseksi, impulsiiviseksi, epäreiluksi sekä 

pelätyksi yksilöksi. Kiusaaja ei siedä erilaisuutta ja hänen ajattelutapansa voi 

olla hyvin itsekeskeinen. Kiusaajan empaattisuus ja oikeudentaju eivät 

välttämättä ole yhtä kehittyneitä kuin muilla ikätovereillaan. Lisäksi hänen 

minäkäsityksensä voi olla heikko. Höistadin (2003, 109) mukaan kiusaajan 

ulkokuori voi pettää; hän käyttäytyy itsevarmasti, vaikka kokeekin sisimmässään 

itsensä epävarmaksi ja turvattomaksi. 

Kiusatun ominaispiirteisiin liitetään arkuus, epävarmuus ja huono itsetunto. 

Lisäksi ulkoiset ominaisuudet, esimerkiksi poikkeava ruumiinrakenne ja 

erilainen vaatetus, voivat olla syitä kiusatuksi joutumiselle. (Salmivalli 2010, 38.) 

Suurin osa kiusatuista on pelokkaita ja herkästi asioihin reagoivia. 

Olemuksellaan he viestittävät olevansa puolustuskyvyttömiä eivätkä he kosta 

loukkausta. Osa kiusatuista taas voi olla käytökseltään provosoivia, jolloin he 

omalla käyttäytymisellään ärsyttävät muita. Toisaalta on olemassa myös 

tutkimuksia, joissa todetaan, etteivät kiusatut poikkea käyttäytymiseltään tai 

ulkoisilta ominaisuuksiltaan muista. (Aho & Laine 2002, 238–239, 241.)  
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4 KIUSAAMINEN KOULUMAAILMASSA 

Suomen perusopetuslaissa opetuksen järjestäjää velvoitetaan suojaamaan 

oppilasta kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta. Lain mukaan jokaisella on 

oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. (Perusopetuslaki 628/1998 7:29 §.) 

Perusopetuslaissa velvoitetaan lisäksi tukemaan oppilaan kasvua ihmisyyteen 

ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. (Perusopetuslaki 

628/1998 1:2 §). 

4.1 Keinoja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn koulussa 

Ennaltaehkäisy on merkittävää myös kiusaamisessa ja sitä ei voi koskaan 

korostaa liikaa. Siinä on oleellista, että kiusaamisesta muistutetaan eri tavoilla, 

eri tilanteissa, eri näkökulmista sekä eri ihmisten toimesta, jolloin muutostakin 

alkaa tapahtua. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn pitäisi olla suunnitelmallista ja 

jatkua koko lukuvuoden ajan. (Hamarus 2008, 152–154.) Perusopetuslaissa 

määrätään jokaista koulua laatimaan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 

väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Laissa määrätään myös 

toimeenpanemaan kiusaamisen vastainen suunnitelma sekä valvomaan sen 

noudattamista ja toteutumista. (Perustusopetuslaki 628/1998 7:29 §.) 

Toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi tapahtuu jonkin ajan kuluttua 

toimintasuunnitelman toimeenpanosta. Sitä arvioidaan oppilaille, 

henkilökunnalle ja vanhemmille jaettavalla kyselylomakkeella. (Höistad 2003, 

164.) 

Ennaltaehkäisyssä on tärkeää, että koulun henkilökunta suhtautuu 

negatiiviseen käytökseen yhteneväisesti. Koulun henkilökunnan tulisikin pohtia 

oman työyhteisönsä sisäistä tunnelmaa. Työyhteisössä pitäisi keskustella 

yhteisistä pelisäännöistä. Mikä on hyväksyttävää käytöstä ja mikä taas ei? 

(Höistad 2003, 153.) Luokan kiusaamisen vastaiset säännöt olisi hyvä laatia 

yhdessä oppilaiden kanssa. Laadittujen pelisääntöjen pitäisi koskettaa koko 
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luokkayhteisöä eikä vain kiusaajaa. Säännöt eivät saa mielellään olla 

kieltomuodossa. Säännön voisi esimerkiksi muotoilla sanoin ”jos näet 

kiusaamista, puutu siihen”. Tällöin se koskettaa myös sivustaseuraajia eikä 

pelkästään kiusaajaa. (Salmivalli 2003, 57.) 

Merkittävässä roolissa ennaltaehkäisyssä ovat muun muassa yhteiset juhlat, 

erilaiset tempaukset sekä päivänavaukset. Yksi keino on ryhmäyttäminen, jolla 

pyritään muodostamaan myönteinen ilmapiiri purkamalla luokkaan 

muodostuneita ”kuppikuntia”. Tällöin oppilaat tutustuvat paremmin myös 

luokkansa muihin oppilaisiin, ja asenteet ja ennakkoluulot vähenevät. Tuki- ja 

kummioppilastoiminta, tutortoiminta sekä vertaissovittelu ovat oppilaiden omaa 

toimintaa kiusaamisen ehkäisemiseksi. Ennaltaehkäisyn keinoja on myös kodin 

ja koulun tiivis yhteistyö, joka on molemmin puoleista vuorovaikutusta ja osa 

koulun arkea. Hyviä kokemuksia on saatu tilaisuuksista, joissa oppilaat ja 

vanhemmat kokoontuvat yhdessä koulun henkilöstön kanssa. (Hamarus 2008, 

139, 152–154.) 

Myös luokan hyvä ryhmähenki ennaltaehkäisee kiusaamista. Laura Pitkänen 

(2009, 26) selvitti opinnäytetyössään kuinka oppilaiden mielestä luokan 

ryhmähenkeä voisi edistää. Opinnäytetyön mukaan oppilaat kertoivat, että 

esimerkiksi olemalla rehellinen, iloinen, avulias ja kannustava toisia kohtaan voi 

jokainen parantaa luokkahenkeä omalta osaltaan. He mainitsivat myös ryhmän 

ulkopuolelle jääneiden mukaan ottamisen sekä aktiivisen osallistumisen 

ryhmätöihin. Oppilaat korostivat sitä, että jokaisella oppilaalla on vastuu hyvän 

luokkahengen muodostumiseen. 

Yksi ennaltaehkäisyn keinoista on vuonna 2009 käyttöön otettu KiVa Koulu -

hanke (Kiusaamisen Vastainen Koulu -hanke). Se on opetusministeriön 

rahoittama hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi sekä 

ennaltaehkäisemiseksi ja on tarkoitettu peruskoululaisille. KiVa Koulu -projektin 

on Suomessa rekisteröinyt käyttöönsä noin 2500 koulua, joka on noin 90 

prosenttia kaikista Suomen peruskouluista. (KiVa Koulu 2012, hakupäivä 

16.4.2013.) Opinnäytetyön projektissamme mukana olevat koulut kuuluvat 
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kaikki KiVa Koulu -hankkeeseen. Kyseisillä kouluilla on kuitenkin jäänyt 

ohjelman toteuttaminen vähäiseksi. 

KiVa Koulu -ohjelman myötä koulun henkilökunta saa tietoa kiusaamisesta ja 

siihen puuttumisesta ja sen tarkoitus on sitouttaa koko koulun henkilökunta 

kiusaamisen vastaiseen työhön. Ohjelmaa toteuttaville kouluille on laadittu 

laatusuositukset, joiden avulla koulu voi seurata hankkeen toteutumisen laatua 

omassa koulussaan. Näihin suosituksiin kuuluvat muun muassa ohjelman 

toteutus koulussa; sen koordinointi, suunnittelu, tiedottaminen ja seuranta. 

Koulun on esimerkiksi laadittava yhteinen suunnitelma ja tiedotettava 

ohjelmasta henkilökunnalle, oppilaille ja vanhemmille. Ohjelman 

toteuttamisessa käytetään KiVa Koulu -materiaaleja, koulussa on KiVa -tiimi 

sekä koulussa on pidetty KiVa -oppitunteja ja välituntivalvojien merkitystä on 

korostettu. (KiVa Koulu 2012, hakupäivä 16.4.2012.) 

Perusopetuslaissa määrätään jokaista koulua järjestämään oppilashuolto. 

Oppilashuolto turvaa oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen 

terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen sekä niiden ylläpitämisen. 

(Perusopetuslaki 628/1998 7:31a §.) Oppilashuollon tavoitteita ovat terveen ja 

turvallisen oppimisympäristön luominen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 

edistäminen. Oppilashuollon yksi osa-alue on kiusaamiseen, väkivaltaan ja 

häirintään puuttuminen sekä niiden ennaltaehkäisy. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2013, hakupäivä 24.10.2013.) 

Elokuussa 2014 astuu voimaan uusi oppilashuoltolaki. Hallituksen laatiman 

esityksen mukaan monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaisi 

oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja 

arvioinnista. Kyseinen ohjausryhmä voisi olla esimerkiksi usean koulutuksen 

järjestäjän yhteinen. Oppilaitoskohtainen oppilashuoltoryhmä vastaisi 

edelleenkin oman koulunsa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, 

toteuttamisesta ja arvioinnista. Hallituksen esityksessä kiinnitetään 

erityishuomiota yhteisölliseen oppilashuoltoon unohtamatta yksilöllistä tukea. 

Tarvittaessa kootaan moniammatillinen asiantuntijaryhmä selvittämään 
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yksittäisen opiskelijan asioita. (Hallituksen esitys 67/2013.) 

Hallitus esittää, että tuen hakemisen kynnys olisi matala, millä 

mahdollistettaisiin oppilaiden ja opiskelijoiden tuen saanti varhaisessa 

vaiheessa. Tällä tavalla säästyttäisiin raskaammilta toimenpiteiltä ja saataisiin 

kustannussäästöjä. Painopistettä halutaan siirtää ongelmakeskeisestä 

toiminnasta ennaltaehkäisevään suuntaan. (Hallituksen esitys 67/2013.) Myös 

Hamarus (2008, 153) on huomioinut, että kiusaamisen ennaltaehkäisyssä pitäisi 

siirtää enemmän painopistettä oppilashuollolle, sillä tällä hetkellä sen työtehtävä 

on enemmän kiusaamiseen puuttuminen kuin sen ennaltaehkäisy. 

Laadukas yksilöllisen tuen järjestäminen vaatii monialaista yhteistyötä ja useita 

eri toimijoita. Oppilashuoltoon kuuluukin opettajien lisäksi muun muassa 

kouluterveydenhoitaja, -kuraattori ja -psykologi. Koulupsykologi ja -kuraattori 

tuovat omat työmenetelmänsä ja ammattitaitonsa muun muassa kiusaamisen 

ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013, 

hakupäivä 24.10.2013.) Hallituksen lakiesityksessä ehdotetaan, että toisen 

asteen opiskelijat saisivat vastaavanlaiset oppilashuollon kuraattori- ja 

psykologipalvelut kuin perusasteen oppilaat. Lakiesityksen mukaan opetuksen 

ja koulutuksen järjestäjällä pitää olla mahdollisuus saada oppilashuollon 

psykologi- ja kuraattoripalveluja kunnan järjestämänä. Oppilaitoksen pitää myös 

saada kyseisiä palveluja laissa säädetyssä määräajassa. (Hallituksen esitys 

67/2013.) 

4.2 Kiusaamisongelman tiedostaminen ja menettely kiusaamistapauksissa 

Salmivallin (1998, 163–164) mukaan kiusatuksi joutuminen koetaan yleensä 

häpeällisenä, jolloin siitä kertominen on hankalaa. Syynä voi myös olla se, 

etteivät oppilaat usko opettajan puuttuvan asiaan ollenkaan. Pelkona voi olla 

myös kiusaamisen paheneminen, mikäli asiasta on kerrottu aikuiselle. Höistadin 

(2003, 121) mukaan aikuisen pitääkin puuttua kiusaamiseen hienovaraisesti 

eikä hän saa vaikuttaa kiusaamisen pahenemiseen. Aikuinen ei siis saa näyttää 
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oppilaille, mikäli ei henkilökohtaisesti pidä kiusatusta. Salmivalli (2003, 44) 

huomauttaa, että ennen kiusaamiseen puuttumista pitää kouluissa hyväksyä ja 

tiedostaa ongelma. Useimmiten kouluissa saatetaan ajatella, ettei 

koulukiusaaminen ole ongelma omassa koulussa. Ellei ongelmaa tiedosteta, ei 

kiusaamista voida ennaltaehkäistä eikä siihen voida puuttua varhaisessa 

vaiheessa. Tällöin kiusaamisongelma paisuu. 

Opettajien kyky tunnistaa koulukiusaaminen on avainasemassa kiusaamisen 

varhaiselle puuttumiselle. Opettajan pitäisi pyrkiä tarkkailemaan oppilaiden 

käyttäytymistä välitunneilla sekä oppitunnin alussa ja lopussa. Opettaja voi 

tarkkailla esimerkiksi, jätetäänkö tietty oppilas aina leikkien ulkopuolelle, tai 

jääkö liikuntatunnilla joku oppilas aina viimeiseksi joukkuevalinnoissa. 

(Salmivalli 1998, 164.) Opettajalle kiusaamisesta ei kerrota muiden kuullen, 

joten hänen pitäisi olla oppilaan tavoitettavissa niin, ettei se herätä huomiota 

muiden oppilaiden keskuudessa. (Hamarus 2008, 117). 

Tehokkaaseen puuttumiseen vaikuttaa siis se, että lapsilla ja nuorilla on 

luotettavia väyliä, joiden kautta tuoda kiusaaminen esille. Niiden pitää olla 

avoimia ja niiden toimivuutta pitäisi tarkastella oppilaan näkökulmasta. Niitä 

pitää luonnollisesti olla myös riittävästi. Tällaisia väyliä voivat olla esimerkiksi 

kirjoitelmat ja palautepostilaatikko, jonne viestin voi laittaa nimettömänä. 

(Hamarus 2008, 117–118.) Lisäksi kouluissa voidaan järjestää esimerkiksi 

kyselylomakekartoitus, joilla saadaan tietoa koulussa mahdollisesti tapahtuvista 

kiusaamistapauksista. Kyselylomakkeessa oppilaille määritellään 

koulukiusaaminen sekä voidaan antaa esimerkkejä kiusaamisen ilmenemisestä. 

Kyselyssä oppilaat voivat kertoa esimerkiksi, kuinka usein he ovat mahdollisesti 

joutuneet kiusaamisen kohteeksi. Kartoituksella saadaan tietoon jo paisuneet 

kiusaamistapaukset, jotka eivät ole vielä opettajilla tiedossa, mutta myös ne 

tapaukset, jotka ovat vielä lieviä. Tämä helpottaa siis myös varhaista 

puuttumista. (Salmivalli 2003, 44–45.) 

Koulu voi puuttua kiusaamiseen esimerkiksi erilaisilla kurinpitotoimilla ja 

kurinpitorangaistuksilla. Lievin puuttumiskeino on puhuttelu, kun taas jälki-
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istunto on jo kurinpitotoimi. Perusopetuslaki mahdollistaa kiusaamistapauksissa 

myös kirjallisen varoituksen antamisen tai jopa määräaikaisen erottamisen, 

jotka ovat kurinpitorangaistuksia. Nämä ovat äärimmäisiä puuttumiskeinoja 

kiusaamistapauksissa. Yksi mahdollisuus on myös siirtää kiusaaja pysyvästi 

toiseen luokkaan. Kurinpitokeinoja käytettäessä täytyy ottaa huomioon kaikkien 

osapuolten oikeusturva. (Mäntylä, Kivelä, Ollila & Perttola 2013, 42–43.) 

Oppilaita on myös hyvä muistuttaa siitä, että jokaisella on vastuu turvallisen ja 

hyvän opiskeluympäristön luomisessa ja että jokainen voi omalla 

käyttäytymisellään vaikuttaa kiusaamisen esiintymiseen. Kaverisuhteista ja 

mahdollisesta kiusaamisesta voidaan keskustella avoimesti rauhallisessa ja 

luottamuksellisessa ympäristössä. (Salmivalli & Kirves 2011, 133–134.) 

Keskusteluja voidaan käydä esimerkiksi kotona vanhempien kanssa. Kun 

kotona on turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, on vaikeistakin asioista 

helppo keskustella. (Hamarus 2008, 142.) Useimmiten kiusaamisesta 

kerrotaankin todennäköisemmin kotona vanhemmille kuin koulussa opettajalle. 

(Salmivalli 2003, 44). Kodin ja koulun välinen yhteistyö on siis erittäin tärkeää. 

Kun niiden välinen vuorovaikutus on toimivaa, on vaikeissakin asioissa helppo 

ottaa yhteyttä puolin ja toisin. (Hamarus 2008, 139.) 

Joissakin kouluissa saattaa toimia myös koulukiusaamistyöryhmä. Sen jäsenet 

kootaan koulun henkilökunnasta. On tärkeää, että työryhmän jäsenillä on 

oppilaiden luottamus ja kunnioitus ja he tuntevat koulun toimintasuunnitelman 

sekä toimivat sen mukaisesti kiusaamistilanteissa. (Höistad 2003, 122–123.) 

Salmivalli (2003, 46) on havainnut, että kiusaamistapaukset hoidetaan 

paremmin, kun koulussa toimii koulukiusaamistyöryhmä, sillä ryhmä keskittyy 

ainoastaan koulukiusaamiseen. Hän korostaa, että kiusaamistyöryhmä puuttuu 

kiusaamiseen silloin, kun se on kohdistunut tiettyyn oppilaaseen jo pidemmän 

aikaa. Kyseinen ryhmä saattaa olla täysin erillinen työryhmä, koostua osasta 

oppilashuoltoryhmän jäsenistä, tai se voi olla oppilashuoltoryhmä sellaisenaan. 

Salmivallin mielestä ihanteellisinta olisi, että kiusaamistyöryhmä olisi täysin 

erillinen työryhmä, koska tällöin voimavarat pystytään keskittämään täysin 

koulukiusaamiseen. 
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Yksi menettelytapa koulukiusaamistapauksissa on vertaissovittelu. Siinä 

keskeisessä osassa ovat oppilaat, jotka ovat käyneet 

vertaissovittelukoulutuksen. Vertaissovittelussa pyritään luomaan mukava ja 

turvallinen ilmapiiri. Sovittelijoiden pitää pysyä puolueettomina, eikä sovittelun 

tarkoituksena ole syyllistää tai rangaista ketään, vaan löytää tilanteeseen sopiva 

ratkaisu. Sovittelussa selvitetään tapahtumia, ja jokainen saa kertoa oman 

näkemyksensä tapahtumista. Sen ideana on löytää ratkaisuja, jotka tulevat 

kiistakumppaneilta itseltään. (Gellin 2011, 25, 47.) 

Ratkaisun löytyessä se kirjataan ja sovitaan, kuinka tilannetta seurataan. 

Sopimukseen kirjataan myös kiistakumppaneiden antamat lupaukset. Sopimus 

on sovittelijoiden ja kiistakumppaneiden välinen asia. Opettajat ja vanhemmat 

eivät näe sitä, eikä heillä ole myöskään siihen päätäntävaltaa. Myöhemmin 

sopimus tarkistetaan ja selvitetään, ovatko kiistakumppanit toimineet sen 

mukaisesti. Mikäli sopimusta on noudatettu, sovittelu päättyy. Jos sitä on rikottu, 

järjestetään uusi seurantapalaveri. Ellei asia ole selvinnyt seurantapalaverin 

jälkeen, siirtyy se opettajan selvitettäväksi. (Lahtinen-Salila 2009, 150–151.) 

4.3 Kiusaamisen vaikutukset 

Cantellin (2010, 127) mukaan kiusaaminen vaikuttaa oppilaisiin, heidän 

vanhempiinsa, opettajiin sekä koko kouluyhteisöön. Hamarus (2008, 78–80) 

huomauttaa, että mikäli koulussa esiintyy paljon kiusaamista, voi luokkaan 

syntyä pelon ilmapiiri, jossa kukaan ei uskalla viitata tai osoittaa kiinnostusta 

oppimiseen. Näin kouluviihtyvyys ja oppimismahdollisuudet kärsivät. Holmberg-

Kalenius (2008, 23, 94–95.) toteaa, että kiusaamisen myötä jokin tietty oppiaine 

voi liittyä pelottavaan tilanteeseen, jolloin oppiaineen valintaa vältellään. Tämän 

lisäksi myös koko luokan opiskelumotivaatio voi laskea. 

Kiusaaminen vaikuttaa kiusatun identiteettiin. Kiusaaminen johtaa siihen, että 

kaikki pyrkivät samanlaisuuteen, jotta he eivät tekisi mitään noloa, mikä voisi 

provosoida kiusaamista. (Hamarus 2008. 78–80.) Holmberg-Kaleniuksen (2008, 
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94) mukaan kiusatun sosiaalinen elämä kärsii, sillä kiusaaminen vaikuttaa 

kiusatun ihmissuhteisiin, koska hän on epävarma itsestään. Näiden lisäksi 

kiusatulla saattaa olla väsymystä, psykosomaattisia oireita ja 

mielenterveysongelmia. Höistadin (2003, 65) mukaan kiusaamista kokeneet 

lapset ovat yleensä alistettuja. Tällaiset lapset saattavat tiedostamattaan haluta 

kostaa kokemansa vääryydet. Koston kohteeksi voi joutua jokin henkilö tai 

tilanne, jonka kiusattu assosioi kokemiinsa vääryyksiin. 

Kiusaaminen voi vaikuttaa tulevaan ammatinvalintaan, sillä koulussa kiusattu 

voi tehdä sellaisia valintoja, joilla hän pystyy karttamaan kiusaajaansa. Nämä 

valinnat voivat olla sellaisia, joita kiusattu ei muussa tapauksessa tekisi. 

(Hamarus 2008, 79.) Kiusaamisen vaikutukset jatkuvat pitkälle aikuisikään 

saakka. Entiset kiusatut voivat olla varautuneita ja tarkkailla itseään. He myös 

saattavat tuntea itsensä ulkopuolisiksi tai olla masentuneita. (Holmberg-

Kalenius 2008, 197, 200.) Pitkään jatkuessaan koulukiusaaminen siis aiheuttaa 

kiusatulle henkisiä vaurioita, jotka saattavat ilmetä myöhemmin työelämässä 

terapiakäynteinä, sairauslomina ja sairaalajaksoina. Kiusattu saattaa myös 

joutua jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä on vakava ongelma, joka tulee 

yksilöiden kautta yhteiskunnalle kalliiksi. (Hamarus 2008, 78–80.) 

Kiusaaminen vaikuttaa myös kiusaajaan, vaikka siitä onkin kirjoitettu vähän. 

Useimmissa kiusaamista käsittelevissä teoksissa kiinnitetään huomiota 

ainoastaan kiusatulle aiheutuviin haittoihin ja unohdetaan, että myös kiusaaja 

kärsii tilanteesta. Hamaruksen (2008, 78–80) mukaan kiusaaja oppii tietynlaisen 

toimintamallin, jota hän käyttää myös jatkossa. Näin ollen hänelle muodostuu 

tietynlainen rooli, jota hän saattaa jatkaa myös tulevassa työpaikassaan. Hän 

on tulevaisuudessa siis mahdollinen työpaikkakiusaaja. Mikäli tällainen henkilö 

on esimiestehtävissä, voi hän toimillaan aiheuttaa mittavia ongelmia, jotka taas 

aiheuttavat esimerkiksi alaisten sairauspoissaoloja ja työyhteisön pahoinvointia. 

Nykyään puhutaan paljon narsismista työpaikkakiusaamisen yhteydessä.  
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5 KOULUTERVEYDENHUOLTO 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden 

terveyden edistäminen. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat 

kouluterveydenhoitaja, -psykologi, -lääkäri ja -kuraattori sekä hammashuolto. 

Tarpeen mukaan myös puhe-, ravitsemus- ja fysioterapeutti sekä psykiatrinen 

sairaanhoitaja ovat käytettävissä. (Hietala ym. 2010, 63.) 

Kouluterveydenhuollon palveluihin sisältyvät esimerkiksi vuosittain oppilaan 

kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, 

kouluympäristön ja -yhteisön hyvinvoinnin, turvallisuuden ja terveellisyyden 

edistäminen ja seuranta sekä vanhempien ja huoltajien kasvatustyön 

tukeminen. Kunnan on toimittava yhteistyössä vanhempien ja huoltajien, 

oppilashuollon ja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa 

järjestäessään kouluterveydenhuoltoa. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2:16 §.) 

5.1 Kouluterveydenhuoltoa ohjaavat lait, asetukset ja eettiset periaatteet 

Terveydenedistämistyötä tehdään erilaisten lakien ja asetusten ohjaamana. 

Terveydenhuoltolain tarkoituksena on muun muassa vahvistaa 

terveydenhuollon palveluiden asiakaskeskeisyyttä, edistää ja ylläpitää väestön 

terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta ja 

kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Laissa määrätään, että kunnan on 

seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia 

tekijöitä. Lisäksi kunnan on järjestettävä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa. 

(Terveydenhuoltolaki 1326/2010 1:2, 2:12–13 §.) 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) pykäliin 15, 16 ja 17 sovelletaan 

valtioneuvoston asetusta neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 

terveydenhuollosta. Kyseinen asetus on tullut voimaan vuonna 2011, ja sen 
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tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että kouluikäisten lasten, oppilaiden 

ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja -tarkastukset ovat 

suunnitelmallisia, yksilön ja väestön tarpeet huomioon ottavia sekä tasoltaan 

yhtenäisiä. (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 

terveydenhuollosta 338/2011 1:1–2 §.) 

Terveystarkastuksessa selvitetään ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan 

kehitystä, kasvua ja hyvinvointia kliinisillä tutkimuksilla, haastattelulla ja 

tarvittaessa muilla menetelmillä. Myös perheen hyvinvointi huomioidaan. 

Terveystarkastuksilla arvioidaan lisäksi oppilashuollon kanssa yhteistyönä 

koulu- ja luokkayhteisön tilaa sekä mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta. 

Opiskeluympäristön terveellisyydessä ja turvallisuudessa havaittujen puutteiden 

korjaamista seurataan vuosittain. (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 

terveydenhuollosta 338/2011 2:6–7, 12 §.) 

Kouluterveydenhuollon laatusuositusten tavoitteena on taata koululaisille 

laadukkaat kouluterveydenhuollon palvelut tasa-arvoisesti asuinpaikasta 

riippumatta. Laatusuositukset antavat kunnille tavoitteet, joilla kunta pystyy 

kehittämään kouluterveydenhuoltoa ja kouluyhteisöä. Niissä painotetaan 

yhteistyön ja moniammatillisuuden tärkeyttä sekä kouluterveydenhuollon 

tarvitsemia voimavaroja ja toimintaedellytyksiä. Suosituksia voivat hyödyntää 

myös ammattihenkilöt sekä kouluterveydenhuollon palveluja käyttävät 

koululaiset ja heidän huoltajansa. Ne kiteyttävät kouluterveydenhuollon oppaan 

sisältämät asiat, ja niitä voidaan käyttää apuna suunniteltaessa ja kehitettäessä 

palveluja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 9.) 

Laatusuositukset sisältävät kahdeksan suositusta, jotka on valmisteltu 

koululaisen ja hänen perheensä, kouluyhteisön, kouluterveydenhuollon 

henkilöstön sekä hallinnon näkökulmista. Suositusten tavoitteita ovat 

koululaisten ja perheiden suunnitelmalliset ja helposti saatavilla olevat palvelut, 

joita arvioidaan ja seurataan säännöllisesti ja joista tiedotetaan kouluille, 
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koululaisille ja huoltajille. Toimiva kouluterveydenhuolto edellyttää 

asianmukaisia toimitiloja ja välineitä sekä riittävää, pätevää ja pysyvää 

henkilöstöä, mitkä edistävät koululaisen terveellistä ja turvallista 

kouluympäristöä. Terveystarkastusten ja suunnitelmien avulla sekä luokan 

hyvinvointia arvioimalla seurataan oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä. 

Suositukset sisältävät myös koululaisen terveyden edistämisen ja terveystiedon 

vahvistamisen. Kaikki nämä palvelut ovat olennainen osa oppilashuoltoa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 3,12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 30.) 

Terveydenhoitajan työtä ohjaavat ja tukevat myös sairaanhoitajan eettiset 

periaatteet. Niiden mukaan terveydenhuollossa työskentelevät henkilöt auttavat 

kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja palvelevat yksilöitä, 

perheitä ja yhteisöjä. Heidän tehtäviinsä kuuluvat muun muassa väestön 

terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen, kärsimyksen 

lievittäminen ja terveystiedon lisääminen. Oikeudenmukaisuus, asiakkaan 

itsemääräämisoikeus, tasa-arvoinen kohtelu sekä asiakkaan ja hoitajan välinen 

luottamus ovat tärkeitä asioita hoitotyössä. Terveydenhuollossa työskentelevät 

henkilöt vastaavat hoitotyön laadusta ja oman ammattitaitonsa kehittämisestä. 

(Sairaanhoitajaliitto 1996, hakupäivä 17.1.2014.) 

5.2 Kouluterveydenhuollon laaja-alaisuus moniammatillisena toimijana 

Koululaisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi ja seuraamiseksi tehtävistä 

eri toimijoiden välisistä yhteistyön toimintakäytännöistä sovitaan kunnissa eri 

hallinnonalojen kesken. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 27). Kunnan 

kansanterveystyöstä vastaava viranomainen hyväksyy yhtenäisen 

toimintaohjelman kouluterveydenhuollolle. Yhtenäinen toimintaohjelma 

helpottaa sekä moniammatillista yhteistyötä että yksittäisen työntekijän työtä, ja 

se valmistellaan yhdessä oppilashuollon ja opetustoimen kanssa. 

Toimintaohjelmaan on hyvä kuvata moniammatillisen toiminnan järjestämisen 

periaatteet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 22–23.) 



 
 

 

30 

 

Kouluterveydenhuolto tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi koulukuraattorin ja 

koulupsykologin kanssa tuen järjestämisen, yhteisön hyvinvoinnin edistämisen 

ja ongelmien ennaltaehkäisyn osa-alueilla. Tietojen siirto heidän välillään 

tapahtuu salassapitosäännöksiä noudattaen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2014b, hakupäivä 22.2.2014.) Moniammatillisuutta voidaan hyödyntää lisäksi 

terveystarkastuksissa ja terveysneuvonnoissa; esimerkiksi ryhdin sekä tuki- ja 

liikuntaelinten tarkistaminen voidaan tehdä yhteistyössä fysioterapeutin kanssa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 48). 

Kouluterveydenhuolto on yhteistyössä myös muiden kouluyhteisön toimijoiden 

kanssa. Kouluterveydenhoitaja voi esimerkiksi osallistua opettajan tukena 

terveystiedon opetukseen, ja kouluruokalan henkilökunnan kanssa taas voidaan 

tehdä yhteistyötä terveellisen kouluaterian ja välipalojen suunnittelussa. 

Terveydenhoitajan täytyy lisäksi olla tietoinen liikunnan terveysvaikutuksista ja 

siitä, millaisia liikkumisen mahdollisuuksia oppilailla on käytettävissään 

koulupäivän aikana. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 25, 33.) 

Kouluterveydenhuolto on tiiviissä yhteistyössä myös vanhempien kanssa. 

Suositeltavaa olisi, että kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri osallistuisivat koulun 

vanhempainiltoihin ja olisivat yhteistyössä vanhempainyhdistysten kanssa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 15.) Terveystieteiden maisteri Tiina 

Mäenpää on väitöskirjassaan (2008, 6, 60, 67) todennut, että 

kouluterveydenhoitajan ja perheen yhteistyötä täytyisi lisätä. Tutkimustulosten 

perusteella vanhempien mielestä alakoulun kouluterveydenhoitaja tietää 

perheistä liian vähän. Myös koululaisten mukaan perhetilanteesta ei keskustella 

riittävästi terveystarkastuksissa. Toisaalta kouluterveydenhoitaja koki kuitenkin 

tuntevansa perheiden tilanteet hyvin, etenkin sellaisten perheiden, joissa ilmeni 

terveyteen tai hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Tutkimuksen mukaan vanhemmat 

ja kouluterveydenhoitaja arvostavat yhteistyötä ja pitävät sitä tärkeänä 

koululaisen terveyden edistämisen kannalta. Vanhemmat toivovatkin 

terveydenhoitajalta aktiivisempaa osallistumista vanhempainiltoihin ja muihin 

koulun tapahtumiin, jotta kontaktien määrä lisääntyisi. 
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Eva Agge haastatteli Sairaanhoitajalehteen lääketieteen lisensiaatti ja psykiatri 

Linnea Karlssonia. Karlssonin mukaan kouluterveydenhuolto on tärkeä osa 

nuorten mielenterveystyötä. Hän on havainnut, että kouluterveydenhuolto on 

useammalle nuorelle ainoa kontakti terveydenhuoltoon sen 

matalakynnyksisyyden vuoksi. Tästä syystä kouluterveydenhuollossa täytyisi 

olla oikein kohdennetut ja riittävät resurssit nuorten mielenterveyden 

tukemiseen, mahdollisten häiriöiden tunnistamiseen, lievimpien oireiden hoitoon 

sekä hoidon ohjaukseen. Hänen mukaansa tämä edellyttää sitä, että kouluilla 

pitää olla oma kouluterveydenhoitaja ja riittävän pieni väestöpohja asiakkaana. 

Karlssonin mukaan nuoren poisjäänti terveystarkastuksesta on yksi 

tärkeimmistä tunnistamisen mittareista. Lisäksi nuoren toimintakyvyn arviointi 

on tärkeää mielenterveyden häiriöiden tunnistamisessa. Hän korostaa, että 

mielenterveyteen liittyvistä asioista täytyy keskustella suoraan ja 

kauhistelematta. Keskustelun yhteydessä oikean tiedon antaminen sopivalla 

tavalla on yksi tärkeimmistä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon keinoista. 

(Agge 2007, hakupäivä 6.3.2014.) 

Koulujen on opetussuunnitelmassa kuvattava toiminta turvallisuuden ja 

terveyden edistämiseksi. Siinä on sovittava myös vastuun- ja työnjaosta sekä 

yhteistyöstä oppilashuollon palveluista vastaavien toimijoiden kanssa. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2009, 14). Oppilashuollon yhteistyössä kehitetään ja 

suunnitellaan yhteisiä toimintamalleja, jotka ovat tarkoitettu kouluyhteisön 

turvallisuuden ja terveyden edistämiseen, keskinäiseen vastuun- ja työnjakoon 

sekä onnettomuus- ja kriisitilanteiden ehkäisyyn ja niissä toimimiseen. 

Opiskeluympäristön ja kouluyhteisön turvallisuus ja terveellisyys on 

tarkastettava joka kolmas vuosi oppilaan terveyden edistämiseksi yhteistyössä 

vanhempainyhdistyksen, ympäristöterveydenhuollon ja fysioterapian kanssa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 60–61.) 

Kouluterveydenhuolto on osa koulujen moniammatillista oppilashuoltoa. Se 

osallistuu koulussa esiintyvien haittojen ja vaarojen arviointiin sekä 

kriisitilanteisiin ja turvallisuuden edistämiseen liittyvän oppilashuollon 

suunnitelman valmisteluun. Oppilashuoltoryhmässä voidaan käsitellä muun 
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muassa myös kouluterveyskyselyn tuloksia, joiden perusteella tehdään 

ehdotuksia terveysneuvonnan ja terveystarkastusten kehittämiseksi. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2009, 25, 60.) 

Oppilashuolto voi myös yhteisesti sopia oppilaalle ja hänen perheelleen 

järjestettävästä tuesta ja työnjaosta. Arvioitaessa ja järjestäessä erityisen tuen 

tarvetta yhteistyötä täytyy tehdä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattiryhmien, kuten lastensuojelun, varhaiskasvatuksen, kotipalvelun, 

erikoissairaanhoidon ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa. Moniammatillista 

yhteistyötä ja perhetyötä on tarpeen vahvistaa, mikäli perhetilanteen selvittely ja 

perheen tukeminen edellyttävät toistuvia kotikäyntejä. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2009, 25, 65–66.) Kotikäyntejä kouluterveydenhoitaja tekee 

tarvittaessa yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004, 15). Kouluterveydenhuolto saattaa tehdä yhteistyötä 

myös poliisin ja pelastustoimen kanssa silloin, kun harjoitellaan ja kehitetään 

yhteisiä toimintamalleja ja valmiuksia pelastus- ja muihin kriisitilanteisiin liittyen. 

Kunnan muiden kriisivalmiudesta vastaavien toimijoiden kanssa on tehtävä 

yhteistyötä, kun koulujen omat voimavarat eivät ole riittävät. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2009, 61.) 

5.3 Lasten ja nuorten terveystarkastukset 

Kouluterveydenhuollossa jatketaan neuvolassa alkanutta lapsen ja hänen 

perheensä hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa. Koululaisille järjestetään 

jokaisella vuosiluokalla terveystarkastus, mikä mahdollistaa oppilaan ja hänen 

perheensä tapaamisen. Terveystarkastuksista kolme on laajoja 

terveystarkastuksia, jotka suoritetaan oppilaan ollessa ensimmäisellä, 

viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla. Terveystarkastuksissa on tärkeää 

tunnistaa ne lapset ja nuoret, jotka ovat koulukiusattuja tai jotka eivät ole 

saaneet perheeltään riittävää tukea. Erityistä tukea ja seurantaa tarvitsevat 

myös nuoret, joilla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia ja häiriökäyttäytymistä. 

Huomiota tulee kiinnittää lisäksi mielenterveysongelmien, kuten 

syömishäiriöiden ja masentuneisuuden varhaiseen tunnistamiseen. (Sosiaali- ja 
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terveysministeriö 2009, 47–48.) 

Tutkimukset ja terveystarkastukset muodostavat kokonaisuuden, jossa 

huomioidaan koululaisen ikä, kehitysvaihe ja koko perheen elämäntilanne. 

Terveystarkastuksissa annetaan terveysneuvontaa ja tehdään 

mielenterveysongelmia ehkäisevää työtä. Määräaikaisissa 

terveystarkastuksissa arvioidaan mahdollisimman monipuolisesti koululaisen 

fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa ja pyritään varhaisessa vaiheessa 

löytämään mahdolliset sairaudet sekä muut hyvinvointia ja terveyttä uhkaavat 

tekijät. Myös vanhempien huoli on huomioitava lapsen hyvinvointiin tai 

psykososiaaliseen kehitykseen liittyen. Säännölliset terveystarkastukset ovat 

lisäksi tärkeitä ryhdin, kasvun ja puberteettikehityksen seuraamiseksi, sillä 

muutokset ovat nopeita kasvuiässä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 31, 

48.) 

Laajoissa terveystarkastuksissa lääkäri ja terveydenhoitaja yhteistyössä 

arvioivat nuoren terveydentilaa ja perheen hyvinvointia sekä elinoloja.. 

Peruskouluikäisten lasten huoltajille järjestetään mahdollisuus osallistua 

lapsensa laajaan terveystarkastukseen. Arvioitaessa perheen hyvinvointia 

lääkäri ja terveydenhoitaja voivat hyödyntää moniammatillista yhteistyötä, mikäli 

vanhemmat ovat antaneet siihen luvan. Edistääkseen koululaisten ja heidän 

perheensä hyvinvointia terveydenhoitajan täytyy olla tietoinen muun muassa 

kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista ja ohjata perheitä hakeutumaan 

tarvittaessa sosiaaliturvaan kuuluvien palveluiden ja etuuksien piiriin. 

Kouluterveydenhuollossa huomioitavia etuuksia ovat esimerkiksi perhetyö, 

lapsiperheiden taloudelliset tuet, kotipalvelu sekä kasvatus- ja 

perheneuvolapalvelut. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 34, 49, 86–87.) 

Terveystarkastuksen yhteyteen sisältyy yksilöllinen terveysneuvonta. Se on 

vuorovaikutustilanne, joka jaksotetaan terveystarkastuksen yhteyteen sopivaksi 

kokonaisuudeksi. Terveysneuvonnassa keskustellaan muun muassa 

ihmissuhteista, vapaa-ajan ja levon merkityksestä, ravitsemuksesta, liikunnasta, 

painon hallinnasta, median merkityksestä terveyteen ja turvallisuuteen, suun 
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terveydestä, seksuaaliterveydestä, päihteistä, väkivallasta ja rokotuksista. Näillä 

edellä mainituilla tekijöillä voidaan suuresti vaikuttaa nuoren fyysiseen, 

psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 

70–86.) 

Terveysneuvonnan tarkoituksena on myös nuoren opiskelukyvyn, 

mielenterveyden ja itsenäistymisen edistäminen sekä koulukiusaamisen 

ehkäiseminen. Tavoitteena on, että nuoret oppivat ottamaan vastuuta omasta 

terveydestään ja oppivat pitämään terveellisiä elämäntapoja voimavaroinaan. 

Tarpeen vaatiessa suunnitellaan muun oppilashuollon kanssa tukitoimia, joilla 

ehkäistään esimerkiksi nuoren syrjäytymistä. Yhdistämällä koko luokan 

terveystarkastusten tulokset, saadaan tietoa luokan hyvinvointitilanteesta. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 36, 48, 92–93.) 

5.4 Kouluterveydenhoitajan rooli kiusaamisessa ja sen ennaltaehkäisyssä 

Kouluterveydenhuollossa on tärkeää kiinnittää fyysisen terveyden ohella 

huomiota myös psyykkiseen terveyteen. Koulukiusaaminen saattaa heikentää 

tai jopa vaarantaa lapsen psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin, esimerkiksi 

lapsen minäkuva voi kärsiä, tai lapselle voi tuottaa vaikeuksia luottaa muihin 

ihmisiin. Määräaikaisten terveystarkastusten yhteydessä otetaan oppilaan 

kanssa puheeksi kaverisuhteet ja kiusaaminen sekä tarjotaan lapselle tai 

nuorelle mahdollisuus puhua vaikeista kokemuksista. Asian puheeksi ottaminen 

on tärkeää myös silloin, kun kiusaamisepäilyä ei olisi olemassa. (Salmivalli & 

Kirves 2011, 133–134.) 

Kiusaamista on hyvä selvitellä avoimen keskustelun kautta, joka käydään 

rauhallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä. Keskustelussa voidaan 

kartoittaa esimerkiksi, onko lapsella hyviä ystäviä ja onko kouluun mukava 

mennä. On tärkeää käyttää suoria kysymyksiä, joilla kartoitetaan muun muassa, 

onko koulussa kiusaamista, ketä kiusataan ja ketkä kiusaavat. Lisäksi 

kannattaa pohtia, kuinka oppilas itse toimii kyseisissä tilanteissa. (Salmivalli & 
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Kirves 2011, 133–134.) Tarkastusten yhteydessä voidaan huomata myös 

mahdolliset ruhjeet ja mustelmat, jotka voivat kertoa esimerkiksi kiusaamisesta. 

Lisäksi lapsen yleisvaikutelma voi viestiä kiusaamisesta. Lapsi voi oirehtia 

olemalla itkuinen tai ärtyisä, tai hänellä voi olla unettomuutta tai erilaisia 

psykosomaattisia oireita. Lapsi voi olla myös haluton menemään kouluun tai 

hänellä voi olla paljon selittämättömiä poissaoloja. (Salmivalli 2002, 98–99.) 

Yleensä nuoresta on vaikeaa puhua psyykkisistä ongelmistaan aikuisen 

kanssa. Oppilaan on helppo kuitenkin tulla kertomaan ongelmistaan jo 

varhaisessa vaiheessa kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. Nuori kertoo 

mielellään ongelmistaan luotettavalle aikuiselle, jolla on aitoa kiinnostusta 

hänen ongelmiaan kohtaan. (Hietala ym. 2010, 64.) Myös Salmivallin (2002, 

98–99) mukaan lapsesta saattaa usein olla helpompi kertoa kiusaamisesta 

terveydenhoitajalle kuin opettajalle tai vanhemmille. Hän muistuttaa, että 

turhalta tuntuvat käynnit vastaanotolla voivat osoittautua haluksi kertoa 

kiusaamisesta. Terveydenhoitajalla onkin merkittävä rooli koulukiusaamisen 

tunnistamisessa. Mikäli oppilas ottaa kiusaamisen puheeksi terveydenhoitajan 

vastaanotolla, pitää siihen suhtautua vakavasti ja osoittaa oppilaalle, että asiaan 

puututaan hänen luvallaan. Tällöin asiasta kerrotaan muille kiusaamiseen 

puuttuville tahoille, esimerkiksi oppilashuolto- tai koulukiusaamistyöryhmälle. 

Johanna Maukonen (2012, 45) on opinnäytetyössään selvittänyt 9.-

luokkalaisten näkemyksiä kouluterveydenhoitajan roolista 

koulukiusaamistapauksissa. Hän muun muassa selvitti, minkälaista apua 

oppilaat toivoisivat saavansa kouluterveydenhoitajalta 

koulukiusaamistapauksissa. Noin viidesosa vastaajista toivoi saavansa 

kouluterveydenhoitajalta neuvoja, kuinka kiusaamistapauksissa täytyisi toimia. 

Lähes yhtä moni toivoi, että kouluterveydenhoitaja ottaisi kiusaamistapauksissa 

yhteyttä kiusaajan vanhempiin. Joka kuudes oppilaista kertoi haluavansa 

keskustella kouluterveydenhoitajan kanssa. He myös toivoivat, että 

kouluterveydenhoitaja juttelisi kiusaamisesta kiusaajien tai kiusaajan kanssa. 

Vähiten toivottiin sitä, että kiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä luennoitaisiin 

yleisesti luokassa. 
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Pauliina Koskela (2011, 70) selvitti opinnäytetyössään kuinka 

kouluterveydenhoitajat ennaltaehkäisevät koulukiusaamista työssään. 

Tutkimuksessa keskeisimmäksi keinoksi nousivat keskustelut oppilaiden 

kanssa, joita käytiin pääasiassa terveystarkastusten yhteydessä. 

Keskusteluissa käsiteltiin hyviä tapoja, ystävyyssuhteita, ja kuinka toimia toisten 

lasten kanssa ryhmässä. Keskusteluissa kerrottiin, että kiusaaminen on väärin, 

sekä mitä siitä seuraa ja miten siihen puututaan. Tutkimuksessa nousivat esille 

myös esitteet, joita oppilaat voivat lukea vastaanoton odotustilassa ja ottaa 

halutessaan mukaan kotiinsa. Kouluterveydenhoitajat eivät osallistuneet 

koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn pelkästään vastaanottotyössään: he pitivät 

esimerkiksi vastaanottotyön ohella terveyskasvatustunteja, joissa käsiteltiin 

murrosikää. 

Tutkimuksessa ilmeni kouluterveydenhoitajien roolien vaihtelevuus. Eräs 

terveydenhoitajista oli kertonut pitäneensä alakoulun ensimmäisen luokan 

oppilaille käyttäytymistunnin, jossa oli käsitelty puhtautta, syömistä, nukkumista, 

kavereita ja kiusaamista. Eräällä koululla terveydenhoitaja osallistui myös 

kouluympäristön suunnitteluun, oppilaiden ryhmäyttämiseen sekä koulun 

tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi nousi esille kouluympäristön 

ja oppilaiden toiminnan valvominen. (Koskela 2011, 71.)  
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6 PROJEKTIN TAVOITTEET 

Opinnäytetyön tarkoituksena on järjestää monipuolinen ja hyödyllinen 

toimintapäivä alakoulujen kuudesluokkalaisille. Toimintapäivän päätavoitteena 

on oppilaiden ryhmäyttäminen ja eri koulujen oppilaiden tutustuttaminen 

toisiinsa. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä kiusaamista, edistää lasten ja 

nuorten hyvinvointia ja yhteistyötaitoja, parantaa luokkahenkeä sekä tarjota 

eväitä hyvään ystävyyteen ja kannustaa oppilaita löytämään jokaisesta 

positiivisia puolia. Tarkoituksena on saada oppilaat huomaamaan, miten 

mukavaa yhdessä toimiminen on ilman, että kukaan jää ryhmän ulkopuolelle. 

Toivomme, että toimintapäivän jälkeen oppilaat ajattelisivat kiusaamiseen 

liittyviä asioita ja pohtisivat niitä mahdollisesti kaveriporukoissa sekä ottaisivat 

toimintaansa mukaan niitä, jotka aiemmin ovat olleet yksin. 

Opinnäytetyön henkilökohtaisena oppimistavoitteena on perehtyä 

koulukiusaamiseen ja sen seurauksiin sekä oppia keinoja, joilla kiusaamista 

voidaan ennaltaehkäistä. Tavoitteena on myös perehtyä lasten ja nuorten 

mielenterveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Toimintapäivän 

oppimistavoitteinamme on oppia organisointia, ryhmänohjausta sekä kehittää 

omia työskentelytaitojamme moniammatillisessa yhteistyössä.  
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7 TOIMINTAPÄIVÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Järjestimme opinnäytetyönämme torstaina 29.8.2013 Vinnurvan 

leirikeskuksessa toimintapäivän, jolle annoimme nimeksi Roppakaupalla 

kaveruutta. Päivän nimen keksimme Tiina Laanisen runosta Hyvä ystävä. 

(Laaninen 2008, 50). Valitsimme kohderyhmäksemme Nivalasta kolme 

alakoulua, jotka olivat Erkkilän, Haikaran ja Välikylän alakoulut. Halusimme 

mukaan kolmen eri koulun oppilaita, sillä ideana oli, että oppilaat tutustuvat 

päivän aikana muiden koulujen samanikäisiin lapsiin, mikä helpottaa ensi 

syksynä yläkouluun siirtymistä. Toimintapäivässä oli mukana koulujen ja 

meidän lisäksemme myös Nivalan seurakunta; näin halusimme parantaa eri 

tahojen yhteistyötä. 

Valitsimme ryhmähenkeä vahvistavaksi ja edistäväksi keinoksi ryhmäyttämisen. 

Ryhmäyttämisellä pyritään saamaan ryhmästä toimiva ja yhteistyökykyinen 

erilaisella ryhmätoiminnalla. Erilaisten toiminnallisten harjoitteiden kautta 

opitaan ryhmässä toimimisen taitoja, sosiaalista vuorovaikutusta sekä 

kehitetään ongelmanratkaisutaitoja. Ryhmäyttäminen myös parantaa 

turvallisuuden tunnetta, mikä vaikuttaa positiivisesti yhteisöllisyyteen ja 

oppimiseen. Sitä käytetään yleensä työmenetelmänä silloin, kun ryhmän 

jäsenet eivät ole entuudestaan tuttuja. (Aalto 2000, 22–24, 69, 76.) Kun 

muodostetaan uutta ryhmää, on tärkeää saada sen jäsenten välille myönteinen 

suhde. Tätä voidaan edesauttaa vaihtelevilla ryhmäjaoilla, jolloin he tutustuvat 

toisiinsa paremmin. Tällöin ennakkoluulot ja asenteet karsiutuvat. (Hamarus 

2008, 152.) 

7.1 Ryhmän toiminta 

Ihmiselle on luontaista ja tuttua toimia ryhmässä. Ryhmässä voidaan jakaa 

murheet, ilot ja ongelmat sekä oppia kuuntelu- ja keskustelutaitoja. Hyvä 

yhteishenki esimerkiksi koululuokassa koostuu avoimesta vuorovaikutuksesta, 
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tukea antavasta ilmapiiristä sekä vapaasta ja yksilöllisyyttä arvostavasta 

ilmapiiristä. (Kaukkila & Lehtonen 2008, 12–13.) Luokan hyvän yhteishengen 

vahvistamiseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn voidaan käyttää samoja 

keinoja. Hamaruksen (2008, 152, 154) mukaan tällaisia keinoja ovat esimerkiksi 

ryhmäyttäminen, erilaiset tempaukset sekä yhteiset juhlat. 

7.1.1 Ryhmän muodostumisen vaiheet 

Ryhmän muodostuminen voidaan jakaa eri vaiheisiin, joiden kehitykseen 

vaikuttavat ryhmän ikärakenne ja tavoitteet. Ohjaajan on helppo nähdä, mikä 

vaihe on menossa, kun hän tuntee ja hallitsee ryhmän kehittymisen mallin. 

Ryhmän kehittymisprosessi on yleensä suoraviivainen tapahtuma, mutta 

jokainen ryhmä kehittyy yksilöllisesti. (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 24.) 

Ryhmän muodostumisen ensimmäisenä vaiheena on muotoutumisvaihe, jossa 

kommunikoidaan varovaisesti ja ollaan etäisiä. Muotoutumisvaiheessa etsitään 

omaa roolia ja asemaa ryhmässä sekä tarkkaillaan muita ryhmäläisiä. (Kaukkila 

& Lehtonen 2008, 24.) 

Alkukankeuden ja varovaisuuden hävittyä seuraa kuherteluvaihe, jossa 

ryhmäläiset alkavat rentoutua ja keskustella enemmän muiden ryhmän jäsenten 

kanssa. Kuherteluvaiheessa ryhmäläiset ovat halukkaita tutustumaan toisiinsa 

ja ovat yksimielisiä asioista. Roolit selkiytyvät ja me-henki korostuu. (Kaukkila & 

Lehtonen 2008, 25.) Kuherteluvaiheen jälkeen ryhmä siirtyy 

kuohuntavaiheeseen, jossa jäsenet ovat tyytymättömiä ja pettyneitä ryhmän 

toimintaan ja heidän välillään on paljon ristiriitoja. Ryhmän sisälle on 

muodostunut kuppikuntia, ja ryhmäläiset pyrkivät löytämään syntipukkeja 

joukostaan. Ryhmä saattaa kapinoida myös ohjaajaansa vastaan. Ohjaajan on 

tärkeä pysyä pois ryhmään syntyneistä kuppikunnista, ja hänen 

ohjaajantaidoillaan on suuri merkitys kuohuntavaiheesta ylipääsemiselle. 

(Kataja ym. 2011, 25.) Kuohuntavaiheen ristiriitoja ja väittelyitä ei kannata 

säikähtää, sillä ne ovat normaaleja ja terveellisiä vaiheita ryhmässä. Konfliktien 

huolellinen käsittely puhdistaa ilmapiiriä ja parantaa ryhmän toimintaa. (Kaukkila 

& Lehtonen 2008, 25.) 
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Yhteisymmärrykseen pääsemisen jälkeen tulee yhdenmukaisuusvaihe, jolloin 

yhteisöllisyys on palannut. Ryhmäläiset tuntevat toisensa ja tietävät, kuinka 

ristiriitoja voidaan välttää. (Kataja ym. 2011, 25.) Ryhmäläiset ovat hyväksyneet 

oman roolinsa ryhmässä, ja heidän välillään vallitsee kunnioitus ja 

yhteisymmärrys. Erilaisuutta pidetään rikkautena, jota osataan hyödyntää. 

(Kaukkila & Lehtonen 2008, 26.) Yhdenmukaisuusvaiheessa ryhmä voi 

keskittyä jälleen perustehtäväänsä ja tehokas toiminta mahdollistuu. Toisaalta 

taas vaarana on tehottomuus ja huono ulkopuolisen muutoksen sietäminen, ja 

ryhmä saattaa keskittyä toiminnassaan epäolennaisiin asioihin. (Kataja ym. 

2011, 25–26.) 

Jokaisen ryhmän toiminta päättyy aikanaan, jolloin ryhmän jäsenet hyvästelevät 

toisensa. Lopettamisvaihe on hyvin tunnepitoinen, ja jäsenet voivat tuntea 

haikeutta ja surua mutta toisaalta myös helpotusta. Monelle ryhmän jäsenelle 

ryhmästä luopuminen voi olla vaikeaa, sillä siitä on tullut tärkeä osa jäsenten 

elämää. Yhteisillä jatkotapaamisilla voidaan helpottaa eroahdistusta. Ryhmän 

jäsenet voivat luvata myös pitävänsä yhteyttä toisiinsa. (Kaukkila & Lehtonen 

2008, 26; Kataja ym. 2011, 26.) 

Toimintapäivämme aikana nousivat esille ryhmän muodostumisen vaiheet. 

Päivän alussa oli havaittavissa muotoutumisvaihe, sillä ryhmä ei ollut kovin 

yhteneväinen, ja oppilaat olivat hämmentyneitä ja ujoja sekä tarkkailivat muita 

ryhmän jäseniä. Myös kuherteluvaihe oli selkeä: Ensimmäisen ryhmätehtävän 

loppupuolella ja välitunnin aikana huomasimme, että oppilaat eivät enää 

ujostelleet niin paljon ja uskalsivat jo hieman puhuakin toisilleen. Etenkin 

välitunnilla oppilaiden pelatessa jalkapalloa he alkoivat päästä 

alkukankeudestaan. He alkoivat keskustella enemmän ja avoimemmin ja 

ilmapiiri oli rentoutuneempi. Välitunnin aikana huomasimme, että oppilaat olivat 

kiinnostuneita toisistaan ja heillä oli halu tutustua toisiinsa. 

Kuohunta- ja yhdenmukaisuusvaihetta ei ollut, sillä oppilaiden keskuudessa ei 

ollut havaittavissa ristiriitoja. Uskomme päivän lyhyyden vaikuttaneen tähän 

asiaan. Ryhmän lopettamisvaihe voi olla hyvin tunnepitoinen, ja joidenkin 
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oppilaiden keskuudessa huomasimme pientä haikeutta. Osa oppilaista aikoi 

myös pitää yhteyttä jatkossa. Myös oppilaiden erilaiset roolit näkyivät päivän 

aikana. Osa lapsista oli hyvin suulaita ja rohkeita ja he edistivät toiminnallaan 

ryhmäytymisprosessin etenemistä. Muutamat olivat kuitenkin hyvin ujoja ja 

vetäytyviä, ja heitä sai houkutella mukaan yhteistoimintaan. Lisäksi oli 

persoonia, jotka ottivat johtajan roolin ryhmätyöskentelyssä. 

7.1.2 Ryhmänohjaus 

Ryhmä koostuu keskenään vuorovaikutuksessa olevasta kahdesta tai 

useammasta yksilöstä. Usein ryhmällä on jokin yhteinen tavoite tai tehtävä. 

Yhteisen tavoitteen saavuttaminen tai tehtävän suorittaminen vaatii 

yhteistoimintaa ja ryhmän jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan. Myös 

ryhmänohjaajalla on merkittävä rooli tavoitteen saavuttamisessa. (Kataja ym. 

2011, 15.) Hyvän ryhmänohjaajan piirteitä ovat muun muassa pitkäjänteisyys, 

luovuus, empaattisuus, oikeudenmukaisuus, diplomaattisuus ja luotettavuus. 

Jokaisella ryhmänohjaajalla on oma persoonansa ja tapansa toimia, joka toimii 

mallina ryhmän muille jäsenille. (Kaukkila & Lehtonen 2008, 58–59.) 

Ryhmänvetäjän kannattaa edetä uuden ryhmän kanssa varovasti edistäen 

turvallisen ja kannustavan ilmapiirin syntyä. Ohjaajan työ vaihtelee sen mukaan, 

onko ryhmä ohjaajalle ennestään tuttu, tai millainen ryhmän sen hetkinen 

mieliala on. Ryhmänohjaukseen ei voida antaa tietynlaista kaavaa, miten toimia 

erilaisissa tilanteissa. Välillä on hyvä, että ohjaaja osallistuu itsekin projektiin 

ollen yksi ryhmän jäsenistä mutta toisinaan on taas parempi vetäytyä taustalle. 

Joskus ryhmätyöskentelyssä tarvitaan ohjaajan välitöntä puuttumista. Erityisesti 

toiminnallisissa harjoituksissa ohjaajan rooli on merkittävä. (Kataja ym. 2011, 

27.) 

7.2 Projektityö suunnittelun ja toteutuksen jäsentäjänä 

Projekti on harkittu, suunniteltu ja systemaattisesti etenevä hanke, jolla on 
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ennalta määritelty tavoite. Sillä on myös määritellyt resurssit, aikataulu ja oma 

projektiorganisaatio. Projektilla pyritään jonkin ongelman poistamiseen tai 

kehittämiskohteen parantamiseen, ja siitä on hyötyä sekä tekijöille itselleen että 

kohdeympäristölleen. (Rissanen 2002, 13–15.) Riskien hallinta on keskeistä 

projektin onnistumisen kannalta. Riskit voivat liittyä esimerkiksi teknisiin 

ongelmiin tai kustannuksiin. Myös hyvällä suunnittelulla sekä 

tarkoituksenmukaisilla tavoitteilla edesautetaan projektin onnistumista. (Virtanen 

2000, 140–142.) 

Projektityössä on kyse toimivasta tiimiorganisaatiosta, jolla on johtaja. 

Organisaatiossa työskenteleviltä vaaditaan vahvoja sosiaalisia taitoja, laaja-

alaista osaamista sekä vankkaa ammattitaitoa. (Virtanen 2000, 50, 62–63.) 

Projektin johtaja eli projektipäällikkö vastaa projektin etenemisestä ja tavoitteen 

saavuttamisesta. Hänellä täytyy olla kyky innostaa ja motivoida tiimiään sekä 

delegoida työtehtäviä. Myös neuvottelutaidot, asiantuntevuus sekä kyky hallita 

vastoinkäymisiä ovat johtajan tärkeitä ominaisuuksia. Projektipäällikkö on 

vastuussa budjetissa pysymisestä, joten häneltä vaaditaan lisäksi taloudellista 

osaamista. (Rissanen 2002, 74–75.) 

Jokaisella projektilla on oma elinkaarensa, joka rakentuu tietyistä 

perusvaiheista. Nämä perusvaiheet ovat projektin tavoitteiden määrittely, 

projektin suunnittelu sekä sen toimeenpano ja päättäminen. Elinkaaren 

hahmottaminen on tärkeää projektin onnistumisen kannalta. (Virtanen 2000, 

73.) Rissanen (2002, 175, 180) jakaa projektin vaiheet tarkemmin. Hänen 

mukaansa projekti alkaa ideoinnista ja visioinnista. Tämän jälkeen projektille 

määritellään tavoitteet, jonka jälkeen seuraavat perustamis-, suunnittelu- ja 

toteutusvaihe. Ennen projektin päättämistä tulokset siirretään edunsaajille 

esimerkiksi muistion avulla. 

Ideointi ja visiointi ovat projektin esityötä, joka voi luoda hyvän perustan 

laadukkaalle projektille. Hyvän esityön jälkeen tavoitteiden laatiminen on 

helpompaa. (Rissanen 2002, 175–176.) Määrittelyvaiheessa pohditaan projektin 

tarvetta; mikä on projektin tehtävä, kohderyhmä sekä lopputulos. (Virtanen 
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2000, 74). Perustamisvaihe on elinkaaren merkittävin vaihe, sillä projekti syntyy 

vasta perustamispäätöksellä. Perustamispäätöksen jälkeen voidaan siirtyä 

suunnitteluvaiheeseen, jossa tiimi laatii projektisuunnitelman ja sen pohjalta 

itselleen työsuunnitelman. Projektisuunnitelman laajuus, tarkkuus ja 

suunnitteluprosessi vaihtelevat projektin luonteen mukaan. Hyvä suunnitelma 

on joustava ja tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Suunnitteluvaiheessa 

käsitellään muun muassa projektin tehtävien määrittelyä, henkilöitä, aikataulua, 

budjettia, tiedottamista, toteuttamista, seurantaa ja raportointia. (Rissanen 

2002, 54–57, 177.) 

Virtanen (2000, 73, 75) jakaa toimeenpanovaiheen ohjaukseen, arviointiin, 

kontrollointiin ja laadunvarmistukseen. Toteutusvaihe on projektin näkyvin 

vaihe, ja siinä edetään ennalta laaditun projektisuunnitelman mukaisesti. Myös 

Rissasen (2002, 142, 144, 149, 171–173) mukaan projektin pitää edetä 

suunnitelman mukaisesti tulosten siirtoon. Ideana on siirtää projektin 

loppuvaiheessa tulokset kohderyhmälle, joita kohderyhmä voi hyödyntää 

omassa toiminnassaan. Tulosten siirron onnistuminen asiakkaille mittaakin 

projektin hyödyllisyyttä. Projekti päättyy suunnitellusti sen tavoitteiden täytyttyä 

ja loppuraportin laatimisen jälkeen. Hyvä loppuraportti on napakka, selkeä, 

luotettava sekä hyvin perusteltu, eikä sen tarvitse kerrata kaikkea projektissa 

tapahtunutta. 

Projektissamme oli hyvin havaittavissa eri vaiheet (kuvio 1). Ideointi- ja 

visiointivaiheessa pohdimme, mistä aiheesta halusimme tehdä opinnäytetyön. 

Mietimme, mikä olisi ajankohtainen, tärkeä ja mahdollisimman monia 

hyödyttävä aihe. Tärkeää oli myös se, mikä aihe meitä itseämme kiinnosti ja 

mistä olisi meille hyötyä tulevassa ammatissamme. Määrittelyvaiheessa 

laadimme projektille tavoitteet ja pohdimme, minkälaisesta toimintapäivästä 

sekä koulut että koko projektiorganisaatio hyötyisivät eniten. 

Suunnitteluvaiheessa teimme tarkan ja laajan projektisuunnitelman, jossa 

huomioimme myös mahdolliset riskit. Toteutusvaiheessa järjestimme 

toimintapäivän, joka eteni suunnitelman mukaisesti. Ennen projektin 

päättämistä arvioimme tuloksia ja kirjoitimme raportin. Projektissamme ei ollut 
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johtajaa, vaan toimimme kaikki yhdenvertaisesti projektin suunnittelussa ja 

toteutuksessa sekä vastasimme yhdessä sen etenemisestä. 

 

KUVIO 1. Projektin vaiheet (Rissanen 2002, 142–180 ; Virtanen 2000, 73–75). 

7.3 Toimintapäivän suunnittelu 

Aloitimme toimintapäivän suunnittelun keväällä 2013, jolloin päätimme 

projektissa mukana olevat alakoulut. Alakoulujen rehtorit lähtivät mielellään 

mukaan projektiin. Halusimme mukaan kohderyhmän, joka hyötyisi 

toimintapäivän sisällöstä tällä hetkellä. Päädyimmekin koulujen 

kuudesluokkalaisiin, sillä varhaisnuoruudessa ystävien merkitys korostuu. Nuori 

voi peilata itseään ja vahvistaa itsetuntoaan kavereidensa kautta. Kyseisessä 

iässä nuori alkaa hiljalleen irrottautua vanhemmistaan, jolloin johonkin ryhmään 

kuuluminen voi lievittää etäisyyden ottoon liittyvän yksinäisyyden tunnetta. 

(Laine 2002, 108.) Kuudesluokkalaisilla on edessään yläkouluun siirtyminen, 

mikä tuo nuorille huomattavia uusia haasteita. Alakoulussa luodut sosiaaliset 

suhteet ja taidot voivatkin helpottaa yläkouluun siirtymistä. (Kaivosoja 2002, 

116–117.) 

12-vuotiaat ajattelevat asioita jo hieman aikuismaisemmalla tavalla. Kaverit 

vaikuttavat heidän identiteettinsä, itsetuntonsa ja itseluottamuksensa 

muodostumiseen. 12-vuotiailta löytyy myös empatiakykyä toisia kohtaan ja he 

kykenevät tekemään moraalisia valintoja. Kyseisessä iässä nuori oppii 

vastavuoroisuutta ja hänen neuvottelutaitonsa kehittyvät. Hän ymmärtää myös, 

millainen käytös on sopivaa, vaikka itsehillintä voikin toisinaan olla puutteellista. 
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Aikaa vietetään yhä enemmän kavereiden seurassa sosiaalisten ja 

emotionaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Kavereiden arvostelulla on suuri 

merkitys nuoren käsitykseen itsestä ja hän voikin kokea tarvetta mukautua. 

(Soisalo 2012, 118–120.) 

Mielestämme oli tärkeää löytää toimintapäivälle sellainen ajankohta, josta olisi 

kouluille mahdollisimman paljon hyötyä. Järjestimmekin toimintapäivän heti 

kouluvuoden alkuun, koska lukuvuoden alut ovat tärkeitä ryhmähengen 

tukemisessa. Kesälomat ovat pitkiä aikoja kouluikäisille nuorille, ja kesän aikana 

ehtii tapahtua monenlaisia muutoksia. Ryhmään on voinut tulla uusi oppilas, tai 

kaverisuhteissa on saattanut tapahtua muutoksia. Esimerkiksi tällaiset 

muutokset ryhmän jäsenissä vaikuttavat koko ryhmän toimintaan. Kesäloman 

jälkeen koululuokka lähtee uudestaan rakentamaan tapaansa toimia. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2012, 8, 14.) 

Päivän yhtenä tavoitteena oli luoda vapautunut ilmapiiri, joka saavutettiin 

olemalla pois jokapäiväisestä kouluympäristöstä. Cantellin (2010, 238–240) 

mukaan oppimista tapahtuu myös muualla kuin kouluympäristössä, ja usein 

ulkopuoliset oppimisympäristöt ovatkin tärkeimpiä oppimispaikkoja. Tällaisissa 

ympäristöissä voidaan käyttää erilaisia oppilaita motivoivia toimintatapoja, ja 

jälkeenpäin niihin liitetään myönteisiä muistikuvia. Olimme yhteydessä Nivalan 

seurakuntaan ja saimme päivää varten käyttöömme Vinnurvan leirikeskuksen, 

joka mahdollisti erilaisten aktiviteettien järjestämisen sekä tilojen että välineistön 

suhteen. Vinnurvassa riitti tekemistä myös vapaa-ajalle esimerkiksi erilaisten 

pelien muodossa. Lisäksi halusimme paikkavalinnalla sulkea häiriötekijät pois, 

sillä paikalla olivat vain päivään osallistuvat henkilöt. 

Toimintapäivän ohjelman suunnittelussa käytimme hyödyksi laatimaamme 

tietoperustaa sekä saimme apua ja tukea Nivalan seurakunnan 

nuorisotyöntekijä Mauri Autiolta. Hänellä on paljon kokemusta vastaavanlaisten 

tapahtumien järjestämisestä, kun taas itse emme olleet aiemmin järjestäneet 

vastaavanlaista päivää. Suunnitteluvaiheessa tutustuimme ryhmänohjauksen ja 

ryhmän muotoutumisen periaatteisiin. Koska kaikki päivään osallistuvat oppilaat 
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eivät olleet toisilleen ennestään tuttuja, suunnittelimme päivän kulkua ottamalla 

huomioon ryhmän muodostuksen vaiheet. Tutustuimme myös ennen 

toimintapäivää ryhmänohjaajan tehtäviin, ja mitä ryhmäohjauksessa pitää 

huomioida. Ohjelman sisällössä painotimme yhteistoiminnallisuutta ja 

monipuolisuutta. Monipuolisella toiminnalla pyrimme tuomaan kaikille jotain 

mielekästä puuhaa ja antamaan jokaiselle mahdollisuuden tuoda omaa 

osaamistaan esille. 

Tämän tapaisten päivien järjestämiseen liittyy aina riskejä, joten mietimme, 

millaisia riskejä toimintapäiväämme mahdollisesti liittyy ja huomioimme nämä 

asiat suunnittelussa. Tästä syystä suunnittelimme ohjelmaa myös sisätiloihin 

vesisateen varalta. Huomioimme tämän lisäksi toimintapäivän 

aikataulutuksessa (liite 1) mahdolliset viivästykset. Varasimme aikatauluun 

joustovaraa sekä riskien minimoimiseksi pyysimme aikataulun laatimisessa 

apua nuorisotyöntekijä Autiolta. Hieman ennen toimintapäivää kävimme 

tutustumassa Vinnurvan tiloihin ja tarkistimme videolaitteiston toimivuuden, ja 

että kaikki materiaalit olivat saatavilla. Kävimme vielä Aution kanssa yhdessä 

läpi päivän sisältöä ja sovimme käytännön asioista. 

7.4 Toimintapäivässä käytettävät menetelmät 

Toimintapäivän sisältö koostui erilaisesta ryhmätoiminnasta. Päivän ajaksi 

jaoimme oppilaat satunnaisesti ryhmiin. Yleensä ennestään tutut oppilaat 

muodostavat ryhmiä, mikä ei edistä koko luokan ryhmäytymistä. Ohjatulla 

ryhmiin jaoilla varmistetaan myös, ettei kukaan jää ryhmän ulkopuolelle. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2012, 17.) Tällä tavalla edistimme myös eri 

koulujen välisiä suhteita, sillä päivän aikana oppilaat tutustuivat muiden 

koulujen oppilaisiin. 

Laadimme päivän ajalle monipuolista ryhmätoimintaa. Toiminnallisilla 

menetelmillä pyritään aktivoimaan yksilön ja ryhmän toimintaa. Usein ajatellaan, 

että toiminnallisuus kuuluu vain urheilullisille ihmisille mutta se on myös 
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ajatuksellista toimintaa. (Kataja ym. 2011, 30.) Päivän aikana oli sekä 

temppurata että pohdinnallista työskentelyä. Näin mahdollistimme sen, että 

jokainen pystyi päivän aikana tuomaan erityisosaamistaan esille ja tunsi 

olevansa ryhmälle arvokas, sillä jotkut ovat parempia toiminnallisessa 

työskentelyssä ja toiset taas sanallisessa. Pelit, leikit ja erilaiset harjoitukset 

aktivoivat yksilön ja ryhmän toimintaa ja parantavat ryhmän yhteishenkeä. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2012, 17). 

Ihmiset ilmentävät usein itseään liikunnan kautta ja yleensä tulkitsevat ja luovat 

käsityksiään muista sanattoman viestinnän kautta. Pelit ja leikit mahdollistavat 

luonnollisen vuorovaikutuksen toisten kanssa. (Kataja ym. 2011, 33.) Nuorelle 

on tärkeää kuulua ryhmään, ja leikkimieliset ryhmäharjoitukset tuovat 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ryhmässä toimiessa opitaan yhdessä olemisen 

taitoja. Ryhmätyöskentelyssä kaikilla on samat säännöt, joten jokainen on 

samanarvoinen. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2012, 17.) 

Näytimme päivän aikana oppilaille videon, joka kertoi koulukiusaamisesta. 

Nykyään media vaikuttaa paljon jokapäiväiseen elämäämme, ja nykynuoriso 

onkin kasvanut median keskellä. Media voi edesauttaa nuoren identiteetin 

rakentumista jo varhain, ja nuoret voivat samaistua median luomiin sankareihin 

ja idoleihin. Rooliin samaistuminen voi auttaa avartamaan omaa näkemystä 

sekä itsestään että toisista, ja erilaisiin kohtaloihin eläytyminen vähentää 

erilaisuutta. (Mustonen 2001, 119–121, 123–124, 126.) Videolla halusimme 

tuoda koulukiusaamisaiheen konkreettisesti esille. Käytimme apuna narratiivista 

työskentelymallia eli tarinoiden kautta työskentelyä. Tarinat ovat opettavaisia ja 

niillä voidaan vedota ihmisen emotionaaliseen puoleen. Narratiivisuudessa 

henkilö rakentaa omaa todellisuuttaan tarinoiden avulla, ja parhaimmillaan 

tarinat vahvistavat henkilön voimavaroja ja herättävät toiveikkuutta. (Kataja ym. 

2011, 32–33.) Moni pystyi varmasti samaistumaan videolla esiintyvän kiusatun 

rooliin; miltä kiusatusta tuntui, tai kuinka yksinäinen hän oli.  
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7.5 Toimintapäivän toteutus 

Kokoonnuimme aamulla Vinnurvan leirikeskukseen, jonne oppilaat saapuivat 

omilla kyydeillään. Alussa esittelimme itsemme ja kävimme läpi päivän 

ohjelmaa ja yhteisiä sääntöjä. Oppilaat esittelivät itsensä ja saivat nimilaput, 

koska heitä oli kolmesta eri koulusta. Jaoimme oppilaat satunnaisesti viiteen eri 

ryhmään, joissa he työskentelivät koko toimintapäivän ajan. Aloitimme ohjelman 

miettimällä ryhmissä hyvän ystävän piirteitä. Kiersimme ryhmissä auttamassa ja 

esitimme tarvittaessa apukysymyksiä, jotka auttoivat ryhmää etenemään 

tehtävässään. Lopuksi kävimme yhdessä läpi oppilaiden miettimiä piirteitä, ja 

Mauri Autio kertoi tarinan ystävyydestä. 

Ryhmätyön jälkeen oppilaat kävivät välitunnilla, jonka aikana he muun muassa 

pelasivat yhdessä jalkapalloa. Tauon jälkeen näytimme oppilaille aikaisemmissa 

opinnoissa kuvaavamme videon, josta koimme olevan hyötyä myös tässä 

projektissa ja johon saimme luvan videon muilta esiintyjiltä. Videolla esiintyy 

tyttö, jota muu tyttöporukka syrjii ja kiusaa. Tarinan avulla kuvataan, miten 

kiusaaminen tyypillisesti kouluissa ilmenee. Kertomuksella on onnellinen loppu, 

kun yksi porukan tytöistä on rohkea ja uskaltaa ystävystyä kiusatun kanssa. 

Kyseinen tyttö saa muut tytöt ymmärtämään, kuinka mukava kiusattu tyttö on, ja 

lopulta he kaikki ovat ystäviä keskenään. 

Videota katsoessaan oppilaat saivat kirjoittaa videon aikana heränneitä 

ajatuksiaan paperille nimettöminä. Paperit jäivät meidän haltuumme, eikä niitä 

luettu ääneen. Oppilaiden kirjoittamien ajatusten avulla saimme tietää, millaisia 

ajatuksia video herätti. Videon tarkoituksena oli herätellä oppilaita ajattelemaan 

kiusaamista ja näyttää heille, että pienilläkin teoilla voidaan saada kiusaaminen 

loppumaan. Videon katsomisen jälkeen oppilaat tekivät ryhmissä sanaristikon. 

Ristikon täytettyään ryhmä pääsi syömään, näin porrastimme ruokailuun 

menoa. Seurakunta tarjosi ruoan sekä välipalan toimintapäivään osallistuville. 

Ruokailun jälkeen siirryimme ulos, jossa oppilaat suorittivat ryhmissä 
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temppuradan. Olimme valmistelleet kuusi eri rastia, joista viisi suoritettiin 

pienryhmissä ja viimeinen koko ryhmän voimin. Valmistelemiemme rastien 

tarkoituksena oli parantaa yhteishenkeä; rasteja ei voinut suorittaa yksilönä, 

vaan jokaisen työpanosta tarvittiin. Ensimmäisessä rastissa ryhmällä oli 

käytettävissään kolme maitolaatikkoa, joiden päällä seisoen ryhmä eteni 

ennalta sovitun matkan koskettamatta maata. Toisessa rastissa ryhmä hiihti 

tandemsuksilla tietyn matkan. Rastissa tarvittiin sekä johtajuutta että 

yhteistyökykyä, jotta ryhmä pääsi rytmikkäästi etenemään. Kolmannessa 

rastissa kannettiin vesipulloa narujen ja laudan avulla pulloon koskettamatta. 

Jokainen ryhmän jäsen piteli yhtä narua, eikä pullo saanut koskettaa maata 

matkan aikana. 

Neljännessä rastissa yksi ryhmän jäsenistä teki palapelin sokkona muiden 

ryhmän jäsenten avustaessa sanallisesti. Viidennessä rastissa ryhmäläiset 

menivät yksi kerrallaan hämähäkinseitin läpi. Yhtä rakoa sai käyttää vain 

kerran, ja osa raoista oli haastavampia, jolloin ryhmän oli toimittava yhdessä 

päästäkseen seitin toiselle puolelle koskettamatta naruja. Kun kaikki ryhmät 

olivat kiertäneet jokaisen rastin, kokoonnuttiin viimeiselle yhteisrastille. Rastilla 

koko ryhmä seisoi pressun päällä, jonka he yrittivät kääntää ylösalaisin 

koskettamatta maata. 

Päivän lopuksi oppilaat ja heidän opettajansa kirjoittivat ”positiivisuussydämet” 

omien luokkiensa kesken. Kaikki kirjoittivat toisistaan vähintään yhden hyvän 

ominaisuuden sydämiin, jotka jäivät oppilaille muistoksi. Tämän jälkeen 

pyysimme kirjallista palautetta päivästä sekä oppilailta että toimintapäivään 

osallistuneilta opettajilta. Saimme suullista palautetta myös Mauri Autiolta. 

Päätimme päivän Tiina Laanisen runoon Hyvä ystävä (liite 2), joka 

mielestämme kiteytti päivän aikana käsitellyt aiheet yhteen. Otimme päivän 

aikana valokuvia, joista rakensimme kouluille kuvakollaasit muistoksi 

toimintapäivästä. Kokosimme kuvakollaasiin myös oppilaiden miettimiä hyvän 

ystävän piirteitä. Annoimme opettajille myös kiusaamisvideon, jota he voivat 

jatkossa hyödyntää kouluillaan.  
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8 TOIMINTAPÄIVÄN ARVIOINTI 

Projektin päätyttyä laaditaan raportti, johon pitää sisällyttää selkeä arviointi, 

jossa pohditaan projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. (Rissanen 

2002, 173) Arviointimenetelmän määrää se, millaista informaatiota työryhmä 

haluaa. Jotkut haluavat numeroita ja tilastoja, kun taas toiset kokevat 

tarpeelliseksi osuvat lainaukset ja seikkaperäiset yksityiskohdat. Myös arvioijan 

mieltymykset, mahdolliset ennakkoluulot sekä asiakkaan mieltymykset 

vaikuttavat siihen, millainen yleinen lähestymistapa arviointiin valitaan. (Robson 

2001, 29) 

Omasta projektistamme pyysimme kirjallista palautetta avoimien kysymyksien 

avulla. Kysyimme kaikilta toimintapäivään osallistuneilta, mistä he pitivät ja 

missä onnistuimme. Arvioimme toimintapäivän onnistumista saamiemme 

palautteiden pohjalta hyödyntäen sisällönanalyysia Analysoimme palautetta 

yhdistävien tekijöiden pohjalta esimerkiksi sitä, millainen ohjelman sisältö oli, ja 

miten ohjaajat onnistuivat. Sisällönanalyysillä voidaan tiivistää kerättyä 

aineistoa niin, että sitä voidaan kuvailla lyhyesti ja yleistävästi. (Latvala & 

Vanhanen-Nuutinen 2001, 23). Käytimme arvioinnin analysoinnissa hyödyksi 

ryhmittelyä. Ryhmittelyssä samankaltaiset ilmaisut liitetään samaan 

kategoriaan, jolle annetaan sisältöä kuvaava nimi. (Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2001, 28). 

8.1 Oppilailta saatu palaute 

Toimintapäivä ja kaverit: Toimintapäivä oli onnistunut, ja sitä kuvailtiin muun 

muassa rennoksi, mukavaksi ja hauskaksi. Palautteista nousi esille, että 

oppilaat viihtyivät. He kokivat positiivisena asiana sen, että päivän aikana sai 

olla kavereiden kanssa ja tutustua uusiin ihmisiin ja sitä kautta saada uusia 

kavereita. Samantapaisia tapahtumia toivottiin lisää. 
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Ohjelma ja ohjaajat: Ohjelman monipuolisuus koettiin positiivisena asiana, sillä 

tekemistä riitti paljon. Yhteistoiminnallisuus toimintatapana oli onnistunut valinta, 

ja etenkin rastit ja ryhmätyöt olivat oppilaiden suosiossa. Myös ohjaajille 

annettiin positiivista palautetta. 

8.2 Opettajilta ja yhteistyökumppanilta saatu palaute 

Toimintapäivä ja kaverit: Tapahtumaan osallistuneet ammattilaiset huomioivat, 

että oppilaat olivat motivoituneita osallistumaan toimintaan. He olivat tyytyväisiä 

siihen, että lapset pärjäsivät hyvin ryhmissä, uskalsivat osallistua ja tutustuivat 

mielellään muiden koulujen oppilaisiin. Onnistuimme toimintapäivän 

päätavoitteessa eli eri koulujen oppilaiden ryhmäyttämisessä. Myös opettajat ja 

yhteistyökumppani olivat sitä mieltä, että vastaavanlaiset päivät olisivat 

tarpeellisia jatkossa. 

Ohjelma ja ajankäyttö: Ohjelman sisältö oli tarpeellinen, vaihteleva ja päivään 

sopiva, ja etenkin video oli erittäin onnistunut. Ohjelma sisälsi sopivassa 

suhteessa toimintaa, vapaa-aikaa ja yhdessäoloa, ja työnjakoa kuvailtiin 

sujuvaksi ja selkeäksi. Ajankäyttöä pidettiin onnistuneena, eikä ”rytmi ollut 

hengästyttävän kiireinen”, mikä koettiin hyvänä asiana. 

8.3 Itsearviointi 

Suunnittelu: Projektin ja toimintapäivän suunnittelu sujui pääasiassa hyvin. 

Pysyimme suunnitellussa aikataulussa, sillä saimme pidettyä toimintapäivän 

sovittuna ajankohtana, ja loppuraportti valmistuu keväällä 2014, kuten alussa 

suunnittelimme. Teimme laajan projektisuunnitelman, josta koimme olevan 

paljon hyötyä koko projektin ajan ja jonka avulla oli helppo lähteä toteuttamaan 

toimintapäivää. Suunnitelmassa huomioimme muun muassa, millaisia riskejä 

voi ilmetä toimintapäivän aikana. Pohdimme hyvin päivään liittyviä riskejä, mutta 

emme huomioineet riskeissä mahdollisesti toimintarasteissa ilmeneviä riskejä, 

kuten välineiden rikkoutumisia. Yhdessä tehtävärastissa käytetty väline 
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rikkoutui, mutta reagoimme tilanteeseen nopeasti ja keksimme tilalle 

vastaavanlaista ryhmätoimintaa. Valitsimme projektiin mukaan hyvät 

yhteistyökumppanit, jotka tekivät yhteistyötä myös keskenään. Seurakunnan 

saaminen mukaan projektiin oli hyvin tärkeää, sillä se mahdollisti muun muassa 

paikan ja ruuan, ja saimme seurakunnan nuorisotyöntekijältä apua päivän 

suunnittelussa. Projektiorganisaatiomme toimi hyvin ja saimme tehtyä kaikkia 

miellyttäviä ratkaisuja eriävistä mielipiteistä huolimatta. Osallistuimme 

mielestämme kaikki tasapuolisesti projektiin. 

Toteutus: Huomioimme eettiset periaatteet toiminnassamme. Kohtelimme 

jokaista oppilasta oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Saimme luotua 

luottamussuhteen oppilaiden kanssa, mikä oli tärkeää toimintapäivän 

onnistumisen kannalta. Mielestämme keksimme monipuolista ja oppilaille 

mukavaa toimintaa. Ryhmätehtävät olivat oppilaille mieluisia, ja saimme heidät 

mukaan rohkaisemalla ja menemällä itse mukaan toimintaan. Oli tärkeää, että 

ohjelma sisälsi paljon vapaa-aikaa, jolloin oppilailla oli mahdollisuus tutustua 

muiden koulujen lapsiin omilla ehdoillaan. Valitsimme mielestämme hyviä 

toimintamenetelmiä. Video oli hyvä keino saada lapset ajattelemaan 

kiusaamista, ja ryhmätehtävissä he saivat harjoitella sosiaalisia taitojaan. 

Pysyimme laatimassamme aikataulussa, sillä aikataulu oli väljä. Onnistuimme 

järjestämään ohjelman aikataulullisesti toimivaksi, sillä vasta toimintapäivän 

loppupuolella oli tehtäviä, joissa yhteistyötaitojen merkitys korostui ja joissa oli 

hyötyä siitä, että ryhmäläiset olivat jo tutumpia keskenään. Olimme kukin 

vuorollamme vastuuvetäjiä eri tehtävissä, jolloin työnjako oli selkeä, ja olimme 

tasapuolisesti esillä päivän aikana. 

Tavoitteiden saavuttaminen: Onnistuimme projektissamme, sillä 

toimintapäivään osallistuneet henkilöt olivat kaikin puolin tyytyväisiä päivän 

sisältöön ja kulkuun. Onnistuimme myös ryhmäyttämisessä, sillä oppilaat 

kokivat saaneensa uusia ystäviä, ja ryhmä oli hyvin tiivis päivän loppupuolella. 

Saavutimme omat henkilökohtaiset oppimistavoitteemme. Lisäsimme 

teoriatietouttamme kiusaamisesta, sen ennalta ehkäisystä ja siihen 

puuttumisesta. Saimme myös kokemusta organisoinnista ja 
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ryhmänohjauksesta, esimerkiksi, kuinka saada kaikki mukaan toimintaan ja 

kuinka pitää ryhmä hallinnassa. Projektin kauaskantoisten tulosten arviointi 

kiusaamiseen liittyen on vaikeaa yhden toimintapäivän perusteella, sillä 

kiusaamisen ennaltaehkäisyn pitää olla jatkuvaa.  



 
 

 

54 

 

9 POHDINTA 

Projektin aihetta valitessamme päädyimme koulukiusaamiseen, koska se on 

hyvin ajankohtainen ja tärkeä aihe. Tarkastelimme muun muassa 

koulukiusaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä mielenterveyden 

edistämisen kannalta ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Useista lähteistä kävi 

ilmi, että läheisillä ihmissuhteilla on tärkeä merkitys lasten ja nuorten suotuisalle 

kehitykselle, hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Nuoret ovat itse todenneet, että 

ystävät ja kaverit ovat merkittäviä voimavaroja heidän elämässään. Tämän 

vuoksi sosiaalisia taitoja ja ystävyyssuhteita täytyy kehittää ja tukea. 

Tulevassa työssämme kohtaamme todennäköisesti koulukiusatuksi joutuneita 

henkilöitä, joten on hyvä, että pohjalla on teoriatietoa kyseisestä aiheesta. Näin 

tiedämme, kuinka esimerkiksi voidaan ennaltaehkäistä kiusaamista ja kuinka 

siihen puututaan. Suomen nuoriso voi nykyään pahoin, ja siihen yksi syy voi olla 

koulukiusaaminen. Vuoden 2013 kouluterveyskyselyjen mukaan 7–10 

prosentilla nuorista ei ole yhtään läheistä ystävää, 17–22 prosenttia oppilaista 

on kokenut vuoden aikana fyysistä uhkaa, ja 17–19 prosenttia on hakenut apua 

masentuneisuuteen ammattiauttajalta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014a, 

hakupäivä 7.1.2014.) 

Koulun henkilökunta ja kouluterveydenhuolto ovat merkittävässä roolissa lasten 

ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä, mielenterveyden edistämisessä sekä 

koulukiusaamisen ennaltaehkäisemisessä. Heidän vastuullaan on koko koulun 

yhteishengen vahvistaminen esimerkiksi erilaisilla yhteisillä tapahtumilla. 

Opettajan vastuulla taas on hänen oman luokkansa ryhmähengen 

kohottaminen. Sitä voidaan kohottaa muun muassa yhteistoiminnallisella 

työskentelyllä, ryhmäyttämisellä ja yhteisillä pelisäännöillä. 

Kouluterveydenhoitaja voi ennaltaehkäistä kiusaamista esimerkiksi 

terveystarkastusten yhteydessä. Hän voi muun muassa keskustella lapsen ja 

nuoren kanssa kaverisuhteista, niiden merkityksestä ja yleisesti kiusaamisesta. 
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Koulukiusaamiseen liittyy lasten ja nuorten syrjäytymistä. Se on haaste, joka 

lisääntyy tulevaisuudessa, ellei siihen puututa. Kiusaamisen ennaltaehkäisy, 

puheeksi ottaminen ja kiusaamiseen puuttuminen on erityisen tärkeää etenkin 

koulumaailmassa. Koulun henkilökunnan onkin toimittava yhteistyössä 

yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti. 

Projektimme oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Toteutustapa oli 

hyödyllinen sekä meille että toimintapäivään osallistuneille: oppilaat saivat uusia 

kavereita, koulut ja seurakunta vahvistivat yhteistyösuhteitaan, ja itse saimme 

kokemusta vastaavanlaisen päivän järjestämisestä. Päivän aikana lähestyimme 

kiusaamista positiivisten asioiden kautta muun muassa miettimällä oppilaiden 

kanssa hyvän ystävän piirteitä ja vahvistamalla yhteishenkeä erilaisten 

ryhmätehtävien kautta. Koulukiusaaminen oli konkreettisesti esillä vain videon 

kautta. Videolla nähty koulukiusaamistarina herätti oppilaissa monenlaisia 

ajatuksia ja muun muassa surullisia tunteita. Heidän mielestään tarina oli 

koskettava ja opettavainen. He myös totesivat, että ystävyys on tärkeää, eikä 

ketään saisi kiusata. Yksi oppilaista kertoi, että hänen veljeänsä on kiusattu, ja 

tietää nyt, miltä veljestä on tuntunut. Yksi oppilaista taas kiteytti ajatuksensa 

sanoin: ”Videon aikana tuli hassu tunne, kun näkee, että toista kiusataan. Se ei 

ollut mukavaa, kun sitä kiusattiin.” 

Ryhmäyttäminen oli toimintapäivään sopiva menetelmä, koska oppilaita oli 

kolmesta eri koulusta, eivätkä kaikki tunteneet toisiaan entuudestaan. Jos 

toimintapäivään olisi osallistunut vain yksi koulu, olisi päivän aikana keskitytty 

pääasiassa luokkahengen kehittämiseen. Jälkeenpäin pohdimme, olisiko päivän 

alussa ollut hyvä jokin tutustumisleikki, jonka avulla oppilaat olisivat esitelleet 

itsensä muille. Oppilaat olivat alussa hyvin ujoja, ja joillekin tuotti vaikeuksia 

sanoa oma nimensä kaikkien kuullen. Tutustumisleikki olisi luultavasti 

rentouttanut ilmapiiriä. 

Hieman ennen toimintapäivää mietimme, olisiko jokin myöhempi ajankohta ollut 

meidän kannaltamme parempi. Koulujen kannalta ajankohta oli hyvä, sillä se oli 

lukukauden alussa. Meille ajankohta kuitenkin tuotti ongelmia päivän 
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järjestelyssä, sillä opettajilla ja seurakunnan nuorisotyöntekijällä oli kesäloma, ja 

yhteydenpito heihin oli vaikeaa. Lisäksi olisi helpottanut, jos olisimme valinneet 

projektillemme projektipäällikön, joka olisi huolehtinut yhteydenpidosta. Mikäli 

jatkossa järjestämme vastaavanlaisia päiviä, huomioimme palautteen 

pyytämisessä lasten kehitystason. Vanhemmilla nuorilla avoimiin kysymyksiin 

vastaaminen olisi onnistunut paremmin, kun taas kuudesluokkalaisilla 

palautteen antamista olisi helpottanut jonkinlainen arviointikaavake. 

Arviointikaavake olisi myös helpottanut palautteen analysointia. 

Projektin aikana huomasimme kehittyvämme muun muassa projektityössä. 

Nykyään työelämässä ollaan paljon mukana erilaisissa hankkeissa, ja saimme 

opinnäytetyön kautta hyvän pohjan työelämässä mahdollisesti tuleviin 

projekteihin. Myös seurakunnan nuorisotyöntekijä Mauri Autio huomasi 

kehityksemme toimintapäivän suunnittelussa. Hän huomioi esimerkiksi, että 

itsevarmuutemme oli kasvanut tapaamisten välillä. Projektimme oli kaikin puolin 

onnistunut, ja saavutimme projektille asetetut tavoitteet hyvin. Kuten alussa 

mainittiin, on koulukiusaamisen ennaltaehkäisyn jatkuvuus tärkeää, jonka 

huomioimme myös omassa projektissamme. Veimme kouluille kuvakollaasit ja 

videon, joiden avulla koulut voivat jatkaa kiusaamisen ennaltaehkäisytyötä.  
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TOIMINTAPÄIVÄN AIKATAULU               LIITE 1 

 9.00 Saapuminen Vinnurvaan, päivän aloitus 

 9.30 Hyvä ystävä -ryhmätyö 

 10.00 Välitunti 

 10.15 Kiusaamisvideo 

 11.00 Ristikko ja ruokailu 

 12.00 Temppurata 

 13.15 Positiivisuussydämet 

 14.00 Päätössanat ja -mehut  
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HYVÄ YSTÄVÄ -RUNO                LIITE 2 

Roppakaupalla kaveruutta 

pussillinen auttavaisuutta 

monta kiloa hymyä 

olkapää, johon nojata 

paljon rehellisyyttä 

auttavat kädet 

kuulevat korvat 

suu, joka pitää salaisuudet. 

Siitä on tehty hyvä ystävä. 

Tiina Laaninen 


