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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyömme on määrällinen tutkimus, jota laadulliset menetelmät tukevat. 

Tutkimus tehtiin lahtelaisessa päiväkodissa sekä henkilökunnalle että lasten van-

hemmille, ja se koskee päiväkodissa esiintyvää lasten välistä kiusaamista. Van-

hemmille suunnatussa lomakkeessa annettiin tilaa lapsen äänelle, mikäli vanhem-

mat kokivat lapsensa olevan valmis käsittelemään kiusaamisaihetta. 

Tutkimuksen tavoitteena oli nostaa kiusaamisen käsittely osaksi arkipäivää sekä 

tarkoituksena oli nähdä henkilökunnan sekä lasten vanhempien kokemusten ja 

näkemysten erot sekä yhteneväisyydet. Kiusaaminen on ajankohtainen teema, 

jonka käsittelyssä usein puhutaan koulukiusaamisesta. Aiempien tutkimusten mu-

kaan jo päiväkodissa tapahtuu kiusaamista, mutta tutkimuksissa on korostunut 

henkilökunnan näkemys. 

Tutkimuksemme teoriapohjan luovat kiusaaminen varhaiskasvatuksessa sekä kiu-

saamisen määrittely. Aiempien tutkimusten mukaan lasten vapaan leikin aikana 

tapahtuu eniten kiusaamista, joten teoriapohjassamme tärkeänä osana on leikin 

merkitys lapsen kielelliseen, motoriseen ja sosiaaliseen kehitykseen.  

Tutkimustuloksista selviää, että kiusaamista esiintyy useassa eri muodossa päivä-

koti-ikäisten lasten keskuudessa. Päiväkodin henkilökunnalla on erilaisia työme-

netelmiä kiusaamisen puuttumiseksi ja kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisemisek-

si. Tutkimustulokset viedään työelämäkumppaninamme olleen päiväkodin henki-

lökunnan ja vanhempien tietoisuuteen. Työelämäkumppaninamme olleen päivä-

kodin henkilökunta hyödyntää tutkimustuloksia haluamallaan tavalla omassa toi-

minnassaan sekä päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä. 

Tutkimustuloksistamme ilmenee, että vanhemmilla ja päiväkodin henkilökunnalla 

on päinvastaiset näkemykset kiusaamisen esiintyvyyden yleisyydestä. Sekä van-

hempien että henkilökunnan lomakkeissa lasten yleisimpinä kiusaamismuotoina 

mainittiin töniminen, lyöminen, nimittely ja tavaran ottaminen toiselta ilman lu-

paa. Valmiiksi annettujen kiusaamisvaihtoehtojen lisäksi muista kiusaamismuo-

doista nousi esiin muun muassa pureminen, nipistely, pelottelu ja hyljeksiminen. 

Asiasanat: kiusaaminen, leikki, sosiaalinen kehitys, vuorovaikutus 
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ABSTRACT 

 

Our thesis is a quantitative study, supported by qualitative methods. The research 

was conducted at a day care centre in Lahti for both staff and parents, regarding 

occurrences of bullying between children. On the parent’s form there was room 

for the child to speak up, if the parent felt their child was ready to deal with the 

topic of bullying. 

The goal of the study was to encourage day-to-day discussion about bullying, with 

a focus on the differences and similarities in the views and experiences of both 

staff and parents. Bullying is a current issue, which is often discussed in the con-

text of school environment. According to previous studies even at kindergarten 

level there is bullying, however in these studies the views of the staff have been 

analyzed, whereas this study also considered the views of parents. 

Bullying in early childhood education and the definition of bullying lay the theo-

retical base for our research. Previous studies show that bullying occurs most of-

ten when children engage in free play, therefore the focus of this study was on the 

significance of play for childhood linguistic, motoric and social development. 

The research shows that there are multiple forms of bullying among children at 

kindergarten age. The staff of day care centres have different methods for inter-

vening in bullying situations and for preventing such situations. The results of the 

research will be shared with the day care centre we worked with as well as the 

parents of the children there. The staff at the day care centre may use the results in 

their own work as well as with updating their VASU plan. 

Our results show that parents and day care staff have opposing views of the fre-

quency at which bullying occurs. Both parents and staff mentioned the most 

common types of bullying to be pushing, shoving, name calling and taking others’ 

belongings without permission. In addition to the given examples of bullying, 

behaviours such as biting, pinching, scaring and shunning were brought up. 

Key words: bullying, play, social development, interaction 
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1 JOHDANTO 

Päiväkoti on paikka, jossa monet lapset viettävät suuren osan päivästä yhdessä 

kavereiden ja turvallisten aikuisten kanssa. Päiväkoti tukee lapselle ominaisia ta-

poja toimia: leikkimistä, liikkumista, tutkimista (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 20). Jokaisella lapsella tulisi olla yhtäläinen oikeus kasvaa ja ke-

hittyä ilman henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai väkivallan pelkoa. Jos lapsi ei koe 

oloaan turvalliseksi ja tasavertaiseksi päiväkodissa, voi se vaikuttaa hänen koko-

naisvaltaiseen kehitykseensä. Valitettavasti päiväkotikiusaaminen on arkipäivää, 

vaikka siitä ei yhtä yleisesti puhuta yhteiskunnassamme kuten esimerkiksi koulu-

kiusaamisesta. Opinnäytetyömme pohjautuu Unicefin lastenoikeuksien artiklaan 

19: 

Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, 

hallinnollisiin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin toimiin suojellakseen 

lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahin-

goittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättö-

mältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä, mukaanlukien sek-

suaalinen hyväksikäyttö, silloin kun hän on vanhempansa, muun 

laillisen huoltajansa tai kenen tahansa muun hoidossa (Unicef 2014, 

19 artikla). 

Psykologian professori Patricia Hawley on kiinnittänyt huomiota lasten sosiaali-

siin suhteisiin ja vallan käyttöön. Helsingin Sanomissa 29.4.2014 ilmestyneen 

artikkelin mukaan lapset kilpailevat jo ennen kouluikää erilaisista resursseista, 

kuten ystävistä, hyväksynnästä, huomiosta ja leluista. Tärkeää on, että lapsi ym-

märtää, mikä on hyvää ja huonoa kaveruutta. (Juusola 2014.) Suomessa toimii 

opetusministeriön rahoittama KiVa Koulu -hanke, jolla on tarkoitus ennaltaeh-

käistä ja vähentää koulukiusaamista (KiVa Koulu- hanke 2012). Mannerheimin 

lastensuojeluliitto ja Folkhälsan perustivat vuosina 2009–2010 ”Kiusaamisen eh-

käisy alle kouluikäisten lasten parissa”-hankkeen, jonka avulla tarkasteltiin esi-

merkiksi sitä, millaisena päiväkotikiusaaminen Suomessa ilmenee. Lapsille teh-

dyissä haastatteluissa selvisi muun muassa, että lapset osasivat nimetä kiusaajan ja 

lapset kokevat ikäviksi tilanteet, joissa he jäivät leikkien ulkopuolelle. (Kirves & 

Stoor-Grenner 2011; 1, 6–7.)  



  

 

 

 

Opinnäytetyömme on määrällinen tutkimus, jota laadullisen menetelmät tukevat.  

Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää henkilökunnan ja vanhempien näkemyk-

siä ja kokemuksia lasten välisestä kiusaamisesta, kiusaamisen yleisyydestä, kiu-

saamisen ilmenemismuodoista sekä miten vanhempien ja päiväkodin henkilökun-

nan näkemykset yhtenevät. Tässä tutkimuksessa keskitymme aikuisen näkökul-

maan, koska tutkimuksemme tavoite on vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan 

näkemysten yhteneväisyydet ja erot. Annamme avoimen kysymyksen avulla van-

hemmille heidän halutessaan mahdollisuuden tuoda lapsen näkökulman esille. 

Tutkimuksemme avulla pyrimme edesauttamaan lapselle parhaiden mahdollisten 

kasvuolosuhteiden rakentamista päiväkotiin.
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE SEKÄ TAUSTA 

Opinnäytetyömme lähti liikkeelle yhteisestä mielenkiinnosta päiväkodissa esiin-

tyvän kiusaamisen tutkimisesta. Halusimme nostaa tämän tärkeän ja lapsen kehi-

tykseen vaikuttavan ehkä hieman arankin aiheen esille. Kiusaamisella voi olla 

pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen kehittymiseen ja saman henkilön kiusaaminen 

saattaa jatkua kouluun, jopa työelämään asti. Mikäli kiusaamiseen ei puututa, kiu-

saaminen saattaa edetä vaikeampaan suuntaan aiheuttaen jopa tilanteisiin tottumi-

sen (Cantell 2010, 109). Halusimme kiinnittää huomiota myös kiusaamiseen kä-

sitteenä, käsitteen määrittelemisen hankaluuden vuoksi. Kiusaamisesta puhutaan 

paljon, mutta osaammeko ottaa asian vakavasti ilman syyllistämistä tai syyllisty-

mistä? 

2.1  Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Tutkimuksen tavoitteet muodostuvat tutkimuksen tarpeiden pohjalta (Vilkka 

2005, 45).  Tutkimuksen tavoitteet laaditaan yleensä suunnitteluvaiheessa, jolloin 

tutkimuskysymys on selvillä (Tähtinen, Laakkonen & Broberg 2011, 17). Opin-

näytetyömme tavoitteena on, että tutkimustulosten tuella kiusaamisen esiintyvyys 

voidaan nostaa arkipäivässä esille ja että päiväkodin henkilökunta voi käyttää tut-

kimustuloksia hyväkseen omassa toiminnassaan sekä uuden varhaiskasvatussuun-

nitelman laatimisessa. Kiusaamisen ennaltaehkäisy sekä mahdollisiin kiusaamis-

tapauksiin ja niiden taustoihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaihees-

sa on merkittävän tärkeää jo päiväkodissa lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen 

kannalta. 

Opinnäytetyön tarkoitus on tutkimuksen avulla selvittää vanhempien ja henkilö-

kunnan näkemyksiä ja kokemuksia kiusaamisen esiintyvyydestä ja käsittelystä 

päiväkodissa. Tutkimus on tehty päiväkodin henkilökunnalle sekä lasten van-

hemmille, mutta tutkimuksessa on annettu tilaa myös lapsen äänelle.       

Henkilökohtaiset tavoitteemme tutkimuksemme suhteen ovat, että ymmärtäisim-

me paremmin kiusaamisen määrää, kiusaamismuotoja sekä kiusaamiseen liittyviä 

tekijöitä. Haluamme puhua kiusaamisesta ja ottaa araksi koetun kiusaamisaiheen 

osaksi työelämän keskusteluita vanhempien ja työyhteisön kanssa sekä harjaantua 
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tekemään yhteistyötä moniammatillisten yhteistyötahojen kanssa kiusaamisen 

varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn parantamiseksi.

2.2 Tutkimuksen tausta sekä toimeksiantajan kuvaus 

Opinnäytetyömme lähti liikkeelle mielenkiinnostamme kiusaamisaihetta kohtaan 

sekä aiheen ajankohtaisuudesta ja tärkeydestä. Laakso ja Mäkelä (2012, 1) tekivät 

vuonna 2012 eteläsuomalaisten päiväkotien henkilökunnalle laadullisen tutkimuk-

sen, jonka avulla he kartoittivat henkilökunnan ajatuksia ja huomioita kiusaamisen 

esiintymismuodoista sekä kasvattajien työmenetelmiä, joiden avulla he voivat 

ottaa kiusaamistapaukset käsittelyyn. Lampinen ja Tirranen (2013, 15) toteuttivat 

vuonna 2013 Mikkelissä kunnallisten päiväkotien henkilökunnille tutkimuksen, 

jossa Laakson ja Mäkelän tavoin tavoitteena oli saada uusia työmenetelmiä päivä-

kotikiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Samoin Joensuun 

(2013, 1) laadullisessa tutkimuksessa tutkimuskohteena oli päiväkodin henkilö-

kunta ja tavoitteena selvittää kasvattajien ajatuksia lasten välisestä päiväkoti-

kiusaamisesta. Kuten esimerkeistä ilmenee, vanhempien mielipide ja näkemykset 

päiväkoti-kiusaamisesta jäävät aiemmissa opinnäytetöinä tehdyissä tutkimuksissa 

vähäiselle huomiolle. 

Yhteistyökumppaniksemme opinnäytetyöhömme saimme lahtelaisen päiväkodin, 

jota ensisijaisesti olimme yhteistyökumppaniksi toivoneet. Halumme tehdä yhteis-

työtä juuri tämän päiväkodin kanssa pohjautuu päiväkodin suureen lapsilukuun. 

Toimeksiantajan kokemuksia hyödyntäen muokkasimme tutkimuksemme kysy-

mykset tukemaan myös päiväkodin tarpeita. Päiväkodin tarkoituksena on nostaa 

kiusaaminen ja kiusaamiseen puuttuminen esille varhaiskasvatussuunnitelmansa 

päivityksessä. Päiväkodin nimeä emme tutkimuksessamme käytä perustuen tutki-

muslupaan liittyvään sopimukseen päiväkodin, henkilökunnan sekä perheiden 

anonymiteetin suojaamiseksi. Henkilötieto tarkoittaa jokaista henkilöön liittyvää 

tietoa tai muuta havainnollistavaa kirjausta, jonka avulla esimerkiksi joku yksityi-

nen henkilö tai hänen lähisukulaisensa kyetään tunnistamaan. Muun muassa kir-

jallista tehtävää varten hankittuihin selvityksiin kuuluu henkilötietolain noudatta-

minen. (Neuvonen 2014, 73–74.) 
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3 TIEDONHAKU JA AIKATAULUTUS 

Tiedonhaussa tulee huomioida moraaliset käytänteet, kuten oman ammattikirjalli-

suuden hyödyntäminen (Vilkka 2005, 30). Määrällisen tutkimuksen aikataulutus 

lähtee liikkeelle tutkimuskysymyksen syntymisestä ja tutkimussuunnitelman laa-

timisesta, joita seuraa tutkimuksen toteutus ja tutkimustulosten tarkastelu. Tutki-

musprosessi päättyy tutkimustulosten julkistamiseen. (Tähtinen ym. 2011, 17.) 

Tiedonhaussa olemme monipuolisesti tutustuneet opinnäytetyöhömme liittyvää 

aineistoon sekä karsineet epäsuorasti työhömme liittyvän aineiston. 

3.1 Tiedonhaun kuvaus 

Tiedonhaun aloitimme etsimällä Masto-tietojärjestelmästä ja Nelli-portaalista var-

haiskasvatusta, kiusaamista ja päiväkotikiusaamista käsitteleviä teoksia. Yleisestä 

suomalaisesta asiasanastosta (YSA:sta) tarkistimme, että tiedonhaussa käyttä-

mämme käsitteet ovat yleisesti hyväksyttyjä. Etsimme Melinda-

kansalliskirjastosta aihettamme koskevia tai aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä ja 

pro gradu -tutkielmia. Tällä tavoin kartoitimme, kuinka paljon päiväkotikiusaa-

mista on aiemmissa lopputöissä käsitelty. Laitoimme kyvyt-sivuille muistiin kirja-

lähteitä, joista olisi meille hyötyä lopullista työtä tehdessämme. Hyödynsimme 

myös Google-palvelinta vapaalla hakusanalla, ja sieltä saimme nopeasti silmäiltyä 

aiheeseen liittyvää materiaalia tarkempaa tutustumista varten (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 90). Suunnitelmaseminaarin jälkeen olimme informaatikon oh-

jauksessa. Ohjauksen jälkeen hyödynsimme Arto- ja Divaportal-tietokantoja. 

24.2.2014 Masto- tietojärjestelmän tiedonhaussa käytimme käsitteinä:  

- ”lapset” AND ”kiusaaminen”, 43 viitettä 

- ”varhaiskasvatus” AND ”kiusaaminen”, 7 viitettä 

- ”lapset” AND ”varhaiskasvatus”, 353 viitettä 

- ”lapset” AND ”päiväkoti”, 246 viitettä 

- ”päiväkoti” AND ”kiusaaminen”, 6 viitettä 



3 

 

 

 

- ”päiväkoti” AND ”kasvatuskumppanuus”, 28 viitettä 

- ”päiväkoti” AND ”ammatillisuus”, 11 viitettä 

 

29.9.2014 Diva- portal tietojärjestelmän tiedonhaussa käytimme käsitteinä: 

- ”children” AND ”teasing”, 15 viitettä 

- ”children” AND ”daycare, 62 viitettä 

- ”barn” AND ”daghem”, 12 viitettä 

 

8.1.2015 Arto- tietokannan tiedonhaussa käytimme käsitteinä:  

- ”leikki” AND ”lapsi”, 32 viitettä 

- ”varhaiskasvatus” AND ”kiusaaminen”, 5 viitettä 

- ”varhaiskasvatus” AND ”havainnointi”, 7 viitettä 

- ”varhaiskasvatus” AND ”leikki, 66 viitettä 

Lähteitä valitessamme jätimme pääosin hyödyntämättä yli 10 vuotta vanhat läh-

teet ja valitsimme sitä tuoreempia lähteitä käytettäviksi. Pihlajan ja Viitalan teok-

sen Erityiskasvatus varhaislapsuudessa (2004) otimme kuitenkin lähteeksemme 

teoksen ajankohtaisuuden vuoksi. Aloitimme opinnäytetyön tekemisemme vuonna 

2014, jolloin Pihlajan ja Viitalan teos ei ollut yli 10 vuotta vanha. Pyrimme vält-

tämään lehtiartikkeleiden, sanoma- ja aikakauslehtien käyttämistä. Johdannossa 

olevan Helsingin Sanomien artikkelin päätimme kuitenkin ottaa opinnäytetyö-

hömme aiheeseen johdattelemisen ja aiheen tuoreuden vuoksi.  

Tiedonhakua hyödyntämällä löysimme useita teoksia ja esimerkiksi seuraavia 

kirjoja olemme käyttäneet opinnäytetyössämme: Repo Laura 2013: Pienet lapset 

ja kiusaamisen ehkäisy, Korhonen Riitta; Rönkkö Marja-Leena & Aerila Juli-

Anna 2010 (toim.): Pienet oppimassa – kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasva-
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tukseen ja esiopetukseen, Kirves Laura & Stoor-Grenner Maria 2011: Kiusaami-

sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa: kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunni-

telman laatiminen, Hujala Eeva & Turja Leena 2012 (toim.): Varhaiskasvatuksen 

käsikirja, Kaskela Marja & Kekkonen Marjatta 2006: Kasvatuskumppanuus kan-

nattelee lasta: opas varhaiskasvatuksen kehittämiseen sekä Karila Kirsi & Lippo-

nen Lasse 2013: Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Useat käyttämämme kirjat 

toimivat myös väitöskirjojen aineistona. 

3.2 Opinnäytetyöprosessin aikataulutus 

Opinnäytetyömme ensimmäinen askel oli yhteisen sopimuksen laatiminen aika-

taulujen suhteen. Olemme käyttäneet tukenamme tutkimusprosessin vaiheita; ai-

heen valinta, aikataulutus, tietoperustan kerääminen (Hirsjärvi ym. 2013, 63). 

Työelämäkumppanin toiveet vaikuttavat tutkimuksen lähtökohtiin ja tutkimusky-

symysten laadintaan (Vilkka 2005, 45). Opinnäytetyön aihetta ja työelämäkump-

pania lähdimme etsimään alkuvuodesta 2014, jolloin ilmoittauduimme myös 

opinnäytetyöprosessiin. Helmi-maaliskuun vaihteessa 2014 tapasimme ensimmäi-

sen kerran opinnäytetyötä ohjaavan opettajamme sekä yhteistyökumppanimme. 

Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus alkoivat silloin jäsentyä.  

Keväällä 2014 työstimme opinnäytetyön suunnitelman kirjallista osuutta, joka 

valmistui toukokuussa 2014. Kesällä 2014 valmistelimme suunnitelmaseminaaria 

sekä laadimme tutkimuslomakkeita (liitteet 3 ja 5) ja saatekirjeitä (liitteet 2 ja 4). 

Elokuussa 2014 pidimme suunnitelmaseminaarin. Tutkimusluvan (liite 1) saimme 

Lahden kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Liisa Nurmelta 2.10.2014. Osittain 

meistä johtumattomista syistä tutkimuksen toteuttaminen viivästyi aikataulullisesti 

hieman alkuperäisestä suunnitelmasta. Tutkimuksen toteutimme päiväkodissa 

marraskuun 2014 aikana. Analysoimme tutkimustuloksia ja kirjoitimme opinnäy-

tetyöraporttia alkuvuodesta 2015. Julkaisuseminaari toteutui huhtikuussa 2015. 
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4 KIUSAAMISEN MÄÄRITTELYN HAASTEELLISUUS 

Kiusaaminen voidaan jaotella karkeasti fyysiseen sekä henkiseen kiusaamiseen. 

Kiusaamisen tunteen määrittely sen sijaan on haasteellista. Kiusaaminen on aina 

henkilökohtainen tunne. Tässä kappaleessa tarkastelemme kiusaamisen määritel-

miä sekä määritelmän haasteellisuutta. Käsittelemme myös kiusaamisen vaikutuk-

sia lapsen kehitykselle. Seuraavassa esimerkki tutkimusvastauksestamme. 

Mikä on kiusaamista? mietin kyselyyn vastatessani. Kiusaamisen kritee-

ri…Ihmiset käsittävät sen eri tavalla. Vastaukset ovat tehty sen mukaan jos 

lapsi kokenut n. kiusaamista. Joskus jopa kaverin katseleminen koetaan kiu-

saamiseksi. Hyvää herättelyä aiheeseen. 

4.1 Mitä kiusaaminen tarkoittaa? 

Vertaissuhteisiin liittyvät haasteet, kuten kiusaaminen, ovat jo ennen kouluikää 

melko tavanomaisia. Pienellä lapsella ilmenevät sosiaalisten taitojen pulmat, joi-

hin kiusaaminenkin luokitellaan, voidaan nähdä vertaissuhdeongelmien alkuteki-

jöinä. (Korhonen, Rönkkö & Aerila 2010, 217.) Vaikka kiusaamisessa tavoitteena 

on aina pyrkiä nollatoleranssiin, täytyy päiväkoti-ikäisten lasten parissa muistaa 

lapsen kasvu hänen harjoitellessaan empatiaa, itsehillintää sekä sosiaalisia taitoja. 

Näiden taitojen harjoittelu vaatii aikaa ja tukea ohjaajalta eikä rangaistuksiin pe-

rustuva nollatoleranssin tavoittelu ole soveltuva keino. Päiväkoti ei saa muodostua 

möröksi kiusaamisaihetta käsiteltäessä, vaan on muistettava päiväkodin olevan 

turvallinen paikka harjoitella uusia taitoja sekä koulutetun henkilökunnan tuella 

huomioida kiusaaminen ja siinä tapahtuva vuorovaikutus. (Repo 2013, 13–14.) 

Henkilökunnan ja vanhempien avoin kasvatuskumppanuus tukee kiusaamisaiheen 

käsittelyä ilman syyllistämistä tai syyllisyyden tunnetta. 

Kirves ja Stoor-Grenner (2010, 1) ovat tehneet tutkimuksen alle kouluikäisten 

lasten parissa esiintyvästä kiusaamisesta. Tutkimuksesta selviää, että kiusaamista 

ilmenee usein lasten ”vapaan leikin” aikana (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 21). 

Hujala ja Turja (2012, 69) ovat sanoneet vapaan leikin olevan leikkiä, missä lapsi 

voi itse kehittää leikkiä sekä toteuttaa tavoitteitaan. Leikin alun, kulun ja lopun 

sekä sen, kenen kanssa leikkii lapsi voi itse määritellä.  
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4.2 Kiusaamisen monet kasvot 

Kiusaaminen voidaan jakaa psyykkisiin, fyysisiin ja sanallisiin muotoihin (Kirves 

& Stoor-Grenner 2010, 4). Kiusaaminen on jokaiselle ihmiselle henkilökohtainen 

tunne, joten kiusaamisen ja kiusaamisen rajan määrittely ovat haasteellisia. Ylei-

nen määritelmä kiusaamisesta kuvaa sen olevan yhteen kiusattuun kohdistuvaa 

pitkäaikaista, henkistä, ruumiillista tai sosiaalisesti toistuvaa väkivaltaa. Toisin 

kuin ihmisten välisissä erimielisyyksissä, kiusanteossa kiusaajan ja kohdehenkilön 

vaikutusvalta on jakautunut erisuuruisesti. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 3-4.) 

Kiusaamisen muotoja löytyy runsaasti, kuten tutkimustuloksistamme myöhemmin 

selviää. Brännlundin ja Nygårdhin (2012) Ruotsissa tekemä tutkimus kertoo yhtä-

läisiä muotoja kiusaamisessa kuin Suomessa on huomattu. Kiusaamista on hiljai-

sessa muodossa, kuten silmiin tuijottaminen sekä vastaamattomuus toisen puhee-

seen sekä toisen kohtelu kuin ilmaa. Sanallinen kiusaaminen ilmenee esimerkiksi 

pahan puhumisena, sanallisena ärsytyksenä sekä matkintana. Fyysisen kiusaami-

sen muotoja ovat esimerkiksi tavaroiden piilotus, töniminen sekä tiellä seisomi-

nen. (Brännlund & Nygårdh 2012, 3.) Korhosen ym. (2010, 224) kirjasta ilmenee, 

että jo esikouluikää iältään lähenevät ymmärtävät, mitä kiusaaminen merkitsee, 

vaikka he eivät olisi sitä itse kokeneet. 

Frånbergin (2013, 52) mukaan yleisesti tyttöjen ja poikien kiusaamismuodot eroa-

vat toisistaan, sillä tyttöjen kiusaaminen on usein sosiaalista ja poikien fyysistä 

toimintaa.  Ahlqvist ja Eriksson (2007) ovat tehneet samoja huomioita tutkimuk-

sessaan Ruotsissa. Tyttöjen kiusaaminen on harvemmin yhtä suoraa kontaktia 

kuin poikien. Tytöt ovat laskelmoivampia ja käyttävät hiljaisen kiusaamisen kei-

noja, kuten ulkopuolelle sulkemista sekä selän takana puhumista. Pojat sen sijaan 

tyttöjä useammin lyövät ja tönivät, mikä on helpompaa huomata kuin hiljainen 

kiusaaminen. (Ahlqvist & Eriksson 2007, 8–9.) Tyttöjen kiusaaminen on sosiaali-

sen toiminnan vuoksi monesti vaikeampi havaita kuin poikien kiusaaminen. Kos-

ka kiusaamista ei nähdä sosiaalisen syrjäytymisen tekijänä, ei tyttöjen kiusaami-

sesta ole niin paljon todisteita tai raportteja kuin poikien kiusaamisesta. (Frånberg 

2013, 53.) Myös Cantell (2010, 107) on käsitellyt sosiaalista kiusaamista yhtenä 

kiusaamisen muotona. Kiusaamista voi esiintyä esimerkiksi alistamisena tai eri-
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laisten sosiaalisten viestien muodossa, joten kiusaamisen tunnistaminen voi olla 

haastavaa ja siihen puuttuminen ongelmallista (Cantell 2010, 105–108). Tyttöjen 

ja poikien kiusaamisen eroja olemme käsitelleet myös tutkimustuloksissamme. 

Voiman ja tilanteenhallinnan tunne, kavereiden tuki ja lapsen saama myönteinen 

vahvistus kiusaamiselle antavat kiusaajalle ikään kuin syyn jatkaa toimintaansa. 

Kiusanteko ja ristiriita voivat olla hankalia erottaa toisistaan. Kiusaamiseen liittyy 

epätarkoituksenmukaista vallan käyttöä sekä kiusatun haasteellisuutta puolustau-

tua kokemaansa negatiivista toimintaa kohtaan. Epätasa-arvo saattaa syntyä siitä, 

että kiusaaja on esimerkiksi sanallisesti kyvykkäämpi tai muu ryhmä antaa sanal-

lisen tai sanattoman tukensa kiusaajalle. Kiista- ja konfliktitilanteissa ei ole sa-

manlaista valtasuhdetta nähtävissä kuin kiusaamisessa, koska tyypillisesti silloin 

kaksi suurin piirtein tasapuolista henkilöä jakavat eri mielipiteen samasta asiasta. 

Varhaiskasvatus- ja kouluikäisten lasten kiusaamisessa on nähty yhtäläisyyksiä, 

kuten vallankäyttöä ja manipulointia. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 3–5.)  Oma 

tutkimuksemme tukee manipuloinnin ja alistamisen esiintymisen näkymistä jo 

päiväkoti-ikäisten keskuudessa. 

Haasteelliseksi henkilökunnalle kiusaamisen havainnoinnin ja siihen puuttumisen 

tekevät kiusaamisen monet muodot sekä jokaisen lapsen henkilökohtainen tunte-

mus tilanteesta. Toiselle merkityksetön pieni teko voi olla toiselle traumoja kas-

vattava suuri asia. Myös kiusaamisen mieltäminen jatkuvaksi ja säännölliseksi 

toiminnaksi muodostavat ongelman; monet pienet tapahtumat saatetaan jättää 

huomiotta vaikka lapsen kokema yksittäinen epämukava toiminta voi jättää jälkiä 

lapseen. (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 6.) Tahkokallion (2014, 216) mukaan 

säännöllinen havainnointi lapsen kokemuksista parantaa mahdollisuuksia kehittää 

toimintaa päiväkotiryhmässä. Pienryhmätyöskentely ja positiivinen ilmapiiri luo-

vat lapselle edellytyksen olla kanssakäymisissä muiden lasten kanssa (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2005, 18). Tämä auttaa kasvattajaa huomioimaan 

herkemmin myös kiusaamistilanteet. Vanhempien ja henkilökunnan väliset Vasu- 

keskustelut lisäävät omalta osaltaan henkilökunnan lapsituntemusta auttaen myös 

henkilökuntaa heidän lapsihavainnoinnissaan. Haasteita havainnoinnille saattaa 

asettaa päiväkodin suuret lapsiryhmät sekä henkilökunnan vähyys. 
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5 LEIKIN MERKITYS LAPSEN KEHITYKSELLE 

Päiväkoti tukee yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen fyysistä ja psyykkistä ke-

hitystä. Tärkeänä osana kehitystä on leikki; lapsi oppii mallista sekä tutkimalla 

esimerkiksi tavaroita, ympäristöä, kehoaan. Pienten lasten kohdalla leikki on pää-

sääntöisesti yksinleikkiä, mutta jo ennen esikouluikää tulee mukaan yhteinen leik-

ki, jakaminen sekä sääntöjen noudattaminen. (Koivunen 2009, 40.)  

Leikki tukee myös Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 

(2005, 15) asettamia päämääriä varhaiskasvatukselle; lapsen hyvinvointi, huomi-

oonottotaidot sekä itsenäistyminen. Leikin aikana lapsi kokee onnistumisen sekä 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ilman, että ohjaaja on aina luonut ennakkotavoitteita 

toiminnalle (Koivunen 2009, 38). Pienet lapset harjoittelevat jakamista, vuoron 

odottelua sekä toisen lapsen huomioimista.  Leikki ja sosiaalinen kehittyminen 

kulkevat käsi kädessä päiväkodin arjessa. Tässä kappaleessa kerromme, mikä 

merkitys leikillä on lapsen kasvun tukijana sekä käsittelemme sukupuolten välisiä 

eroja leikeissä. 

5.1 Leikki kasvun tukena 

Lapsille päiväkodissa mieluisinta ja luontevinta on leikki. Kun lapsi toimii itsel-

leen luontaisesti, hänen ajattelunsa ja tunteensa pääsevät esille sekä hänen osallis-

tamismahdollisuutensa lisääntyvät (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 

20). Leikki kehittää motorisia taitoja sekä sosiaalista ja kielellistä osaamista. Lei-

kin merkitys on suuri aivan vauvaiästä lähtien. Sylileikit tukevat vuorovaikutustai-

tojen sekä kielen kehittymistä, esineleikit edesauttavat liikkeellelähtöä, lasten kes-

kinäisten suhteiden syntyä sekä tiedon saantia. (Hujala & Turja 2012; 69, 73.) 

Leikin aika on ammatilliselle henkilökunnalle tilaisuus tehdä myös havainnointeja 

ja huomioida mahdollinen kiusaaminen.  

Kronqvistin ja Pulkkisen (2007, 9) mukaan leikissä näkyvät lasten roolit kiusaaja-

na ja kiusattuna; tosin aikuinen kykenee havainnoimaan tilanteita vain aikuisen 

silmin, aikuisen kokemusmaailmasta. Aikuisen merkitys turvallisen ilmapiirin 

luomisessa on olennaista, jotta lapsi puhua häntä mietityttävistä asioista (Kirves & 

Stoor-Grenner 2011, 18).  Koivusen (2005, 40) mukaan aikuisen läsnäolo lisää 
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turvallisuutta ja konflikteihin pystytään puuttumaan välittömästi sekä aikuisen 

ryhmätuntemus lapsesta kasvaa havainnoimalla lapsia leikeissään. Iästä johtuvia 

eroja leikkitaidoissa esiintyy, joten ohjaajan merkitys leikin seuraamisella tai oh-

jaamisella on merkittävä (Koivunen 2005, 41). Myös vapaan leikin aikana aikui-

sen havainnointi ja sensitiivinen läsnäolo tukevat leikin luomia onnistumisen tun-

teita. 

5.2 Sukupuoliset erot leikeissä 

Lapsille on luontaisesti ominaista, että he leikkivät omalle sukupuolelleen tunnus-

omaisina pidettyjä leikkejä. Yleisesti yhteiskunnassa ajatellaan poikien leikkeihin 

luonteenomaisena piirteenä kuuluvan fyysinen toiminta ja tyttöjen leikkeihin ih-

missuhteiden muodostaminen. Aikuisen ei tule neuvoa lasta leikkimään tyttöjen 

tai poikien leikkejä, mutta hänellä tulisi olla kiinnostusta menemään lapsen leik-

kiin mukaan lapsen niin toivoessa. (Sinkkonen 2008, 240–243.)  Aikuisen tehtävä 

on myös erottaa tilanteet, joissa lapsi tarvitsee aikuisen tukea esimerkiksi konflik-

titilanteen ratkaisemiseksi (Kirves & Stoor-Grenner 2011, 33). Tärkeänä osana 

leikin kehittymistä ovat mielikuvitus- ja roolileikit, joita sekä tytöt että pojat leik-

kivät mielellään. Sinkkosen (2008, 243–244) mukaan aikuisen ei pidä pyrkiä me-

nemään liian lähelle lapsen mielikuvitusta, mutta hänen tulisi omalta osaltaan 

mahdollistaa leikille onnistuneet olosuhteet esimerkiksi kannustamalla lasta mie-

likuvituksen käyttöön. 
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6 LAPSEN SOSIAALINEN KEHITYS  

Dowlingin (2010) mukaan lapsen sosiaalisissa tilanteissa hankkima kyky työs-

kennellä muiden ihmisten kanssa on hyödyksi arkipäivän elämässä erilaisia vuo-

rovaikutustilanteita kohdatessa (Viitala 2014, 32). Aro ja Laakso (2011, 80) mai-

nitsevat, että ystävyyssuhteiden luomisessa ja säilyttämisessä ovat lapsen omat 

vuorovaikutustaidot ja tunteiden säätelytaidot välttämättömiä. Lapsen sosiaalinen 

kehitys kappaleessa kuvaamme, mikä merkitys leikillä on lapsen sosiaalisen kehi-

tyksen kannalta sekä kerromme aikuisen roolista lapsen sosiaalisen kehityksen 

tukijana. 

6.1 Leikki sosiaalisen kehittymisen tukena 

Leikkitaidot auttavat lasta myös sosiaalisten taitojen ja mielikuvituksen kehittymi-

sessä. Leikkiessään pieni lapsi voi kasvattaa sosiaalista verkostoansa menemällä 

esimerkiksi ajoittain kauemmas hoitavasta vanhemmasta jättämättä tätä kuiten-

kaan näköpiiristään. (Sinkkonen 2008, 219–220.) Lapsen vertaisoppimisen kan-

nalta on myönteistä, jos hän saa toimia yhteistyössä muiden kuin oman ikäistensä 

kanssa. Toistensa toimintaa havainnoidessaan lapset pystyvät huomaamaan leik-

kikaverinsa mahdollisen avun tarpeen. Lasten opastaessa ja neuvoessa toisiaan he 

toimivat toistensa oppimisen apuna. (Karila, Alasuutari, Hännikäinen, Nummen-

maa & Rasku-Puttonen 2006, 170–171.)  

Ryhmän yhteistyön perustana on luottamus. Lapselle tulisi mahdollistaa luotta-

muksellisen suhteen kehittyminen kasvattajaan ja jokaisella lapsella olisi syytä 

olla vähintään yksi myönteinen kiintymyssuhde päivähoidossa. Aikuisen tulisi 

sitoutua vastaamaan lapsiryhmästä ja sen työskentelystä, sillä ryhmää, jossa il-

maantuu runsaasti kiusantekoa, ei enää hallitse kasvattaja vaan lapset. (Kirves & 

Stoor-Grenner 2011, 23.)  

6.2 Aikuinen lapsen sosiaalisen kehittymisen tukijana 

Koivusen (2009, 49) mukaan lapsen sosiaalisen ja kielellisen kehityksen tuke-

miseksi aikuisen tulisi kommunikoida katsekontaktissa lapsen kanssa ja käyttää 
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kieltä, jota lapsi ymmärtää. Lapset mallintavat aikuisen toimintaa ja oppivat vuo-

rovaikutustaitoja, jotka tukevat sosiaalista kehittymistä. Aikuinen tarvittaessa tu-

kee lapsen taitojen kehittymistä ja lapsi oppii vähitellen ymmärtämään, mikä mer-

kitys hänen toiminnallaan on muiden ihmisten kannalta. (Mikkola & Nivalainen 

2009, 33.) Koivunen (2009, 120) mainitsee, että aikuisen luodessa lapselle luot-

tamuksen ja onnistumisen tunteita, se edistää lapsen tunne-elämän kehittymistä. 

Mikkola ja Nivalainen (2009, 33) ovat todenneet, että päiväkodin työntekijän 

kommunikoidessa välillä muun työyhteisön kanssa, hän pystyy paremmin ylläpi-

tämään omaa empatiakykyään lasten parissa toimiessaan. Lorut tukevat lapsen 

kielellistä kehitystä sekä toimivat lapsen ja vanhemman yhteisinä onnen hetkinä, 

joihin sisältyy turvallisuuden tunne (Hujala & Turja 2012, 70). 

Sosiaalisiin ja tunne-elämän valmiuksiin kuuluvat muun muassa omien tunteiden 

hallinta sekä kyky kokea myötätuntoa. Aikuisen tulisi auttaa lasta luomaan myön-

teisiä tapoja ongelmien ratkaisemiseksi, jotta lapsi ei siirrä omia negatiivisia tun-

teitaan kiusaamiseen. Empatiakyvyn kehittymiseksi lapselle tulisi tarjota mahdol-

lisuus opetella tunnistamaan omia tunnetilojaan. Myötätunnon avulla lapsi kyke-

nee tarpeen tullen torjumaan tai samaistumaan toisen ihmisen mielialaan sekä 

ymmärtämään syitä toisen ihmisen negatiiviseen tunnetilaan. (Kirves & Stoor-

Grenner 2011, 24–25.) Tilannetekijät ja lapsen kehityksen eteneminen yksilölli-

sesti vaikuttavat lapsen itsesäätelytaitojen opetteluun. Mikäli lapsen kehityksessä 

ei tapahdu etenemistä tai lapsella tuntuu olevan ainoastaan negatiivisia menettely-

tapoja itsensä ilmaisemiseksi, aikuisen tulee harkita mahdollisten tukitoimien jär-

jestämistä lapsen kehityksen avuksi. Ongelmat lapsen itsesäätelyssä saattavat tulla 

esiin alisäätelynä, kuten hallitsemattomana kiukkuna, tai ylisäätelynä, kuten stres-

sin muodossa. (Aro & Laakso 2011, 107.) Viitalan (2014, 31) mukaan lapsi, joka 

osaa hallita omat tunteensa, voi positiivisia toimintatapojaan hyödyntämällä saada 

aikaan haluamiaan vuorovaikutuspäämääriä. Aro ja Laakso (2011, 86) mainitsevat 

teoksessaan, että lapselle, joka osaa toimia erilaisissa vuorovaikutussuhteissa saa 

mahdollisuuden osallistua muiden lasten leikkeihin sekä tilaisuuden saavuttaa 

haluamansa rooli leikissä. 



12 

 

 

 

7 AMMATILLINEN OTE PÄIVÄKODISSA 

Tässä kappaleessa käsittelemme päiväkodin työntekijän ammatillista roolia ja 

valmiuksia toimia kiusaamisen ehkäisemiseksi. Kerromme, mikä merkitys ha-

vainnoinnilla on lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Kasvatuskumppanuuden 

tavoite sekä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan tapa toteuttaa kasvatus-

kumppanuutta selviävät kappaleen myötä lukijalle. Tulevina varhaiskasvatuksen 

ammattilaisina oma näkemyksemme rakentuu sosiaalipedagogiseen teoriaan, jossa 

huomioidaan kasvatuksen sosiaalinen luonne yhdessä opetuksellisen toiminnan 

kanssa (Hämäläinen & Nivala 2008, 18). Lopussa kuvaamme lapsen vuorovaiku-

tustaitojen kehittymistä edistäviä ja heikentäviä tekijöitä.  

7.1 Ammatillisuus  

Kasvatustyössä kasvattajan oma identiteetti sekä mielikuva itsestä kasvattajana 

ovat tärkeässä roolissa, koska kasvattajan henkilöllisyys on osa hänen ammatillis-

ta osaamistaan. Kasvattajan tulee kuitenkin luoda oma ammatillinen persoonalli-

suutensa, sillä ammatillinen persoonallisuus eroaa hieman yksityiselämän minä-

kuvasta. (Tahkokallio 2014, 4.) Koivunen (2009, 122) mainitsee, että kasvattajan 

tulee tuntea omat vuorovaikutukselliset vahvuutensa ja kehityskohteensa, koska 

sillä tavoin hän kykenee tarvittaessa muuttamaan omaa luonnettaan ja ajatteluta-

paansa. Omat vahvuudet ja kehityskohteet tuntiessaan työntekijä kykenee ymmär-

tämään oman työskentelynsä taustalla olevia syitä. Myös Cantell (2010, 7) on 

maininnut teoksessaan, että kasvatusalan ammattilaisten oma maailmankuva ja 

työn tuoma ammattitaito vaikuttavat heidän työskentelytapaansa. Revon (2013, 

16) mukaan ammatilliseksi haasteeksi nousee ymmärrys, etteivät kaikki kiistat ja 

yhteenotot ole kiusaamista. Vaikka valtasuhteet ovat osa kiusaamista, ovat ne 

myös osa riitelyn ja omien mielipiteiden ilmaisun harjoittelua. Toista loukkaavaan 

käytökseen tulee kuitenkin puuttua, jotta se ei muutu kiusaamiseksi. Ruotsissa, 

jossa koulukiusaamistapaukset ovat pohjoismaista alhaisimmalla tasolla ja lasten 

väliseen kiusaamiseen on annettu varhaiskasvatuksessa paljon huomiota, kiusaa-

misesta käytetään pienten lasten kohdalla ilmaisua ”kränkande behandling” 

”loukkaava kohtelu tai käytös”. (Repo 2013, 16.)  
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Ammatillisesti on tärkeää tiedostaa, että lapset tarvitsevat ohjausta kasvu- ja kehi-

tysprosessissaan. Lapsen emotionaaliset kyvyt karttuvat hyvin silloin kun lapsi saa 

olla osallisena muiden lasten ja aikuisten kanssakäymisissä. Työntekijän on hel-

pompi puuttua kiusaamiseen ja miettiä omia toimintatapojaan kiusaamisen ehkäi-

semiseksi, kun hän tiedostaa lapsen kiusaamisen taustalla olevia syitä. Kasvattajan 

tulee pohtia, onko hänellä riittävästi valmiuksia huomioida yksilöllisesti jokaisen 

lapsen vuorovaikutuksellinen kehitystaso ja kehitykselliset tarpeet sekä miettiä 

oman mallinsa merkitystä lapsen kehityksen kannalta. (Korhonen ym. 2010, 224–

226.) Tahkokallio (2014, 17) on väitöstutkimuksessaan todennut, että kasvatus-

alan ammattilaisen tulee havainnoida omia työskentelytapojaan. Omien työskente-

lytapojen tunteminen auttaa erilaisten ohjattujen toimintatuokioiden toteuttamises-

sa. Koivunen (2009, 122) kertoo teoksessaan, että kasvattajan työskentelymene-

telmillä on yhteys lasten käytökseen, sillä kasvattajan tyyneys muodostaa lapsille 

turvallisuuden tunteen ja kasvattajan hermostuneisuus saa lapset kärsimättömiksi. 

7.2 Havainnointi 

Hujalan ja Turjan (2012, 57) mukaan havainnointi tukee arviointia, joka on peda-

gogiikan tärkeä osa-alue. Koivusen (2009, 25) mukaan päivittäinen lapsihavain-

nointi auttaa kasvattajaa selvittäessään lapsen vahvuuksia sekä mahdollisia tukea 

tarvitsevia kehityskohtia. Havainnoinnin ja arvioinnin avulla mahdollistuu tiedon 

saaminen lapsesta ja hänen tavastaan olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa. Arviointi toimii lapsen kehittymisen apuna sekä edesauttaa vanhempien ja 

päiväkodin henkilökunnan kasvatuskumppanuuden ylläpitämistä. Havainnoinnilla 

on positiivinen vaikutus vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan keskinäisten 

varhaiskasvatuskeskustelujen rakenteeseen, sillä havaintojen mahdollistamien 

esimerkkien avulla henkilökunta kykenee tarkemmin kertomaan vanhemmille 

lapsen kehityksellisestä etenemisestä. (Hujala & Turja 2012, 57–60.) Lapsen kas-

vun ja kehityksen tarkastelun lisäksi havainnointiin kuuluu tärkeänä osana lapsen 

kokemusmaailman hahmottaminen. Havainnoinnin avulla voidaan saada selville 

esimerkiksi lapsen kehitystaso keskittymis- ja leikkitaidoissa. (Pihlaja & Viitala 

2004, 154.) 
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Ohjattuja toimintatuokioita laatiessaan kasvattajan tulisi pitää huolta, että lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut oppimistavoitteet toteutuvat. Tällä tavoin 

mahdollistetaan lapsen kehityksen säännöllinen eteneminen ja tuetaan kehityksen 

mahdollistamia kasvatuksellisia tarpeita. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 58–60.) 

Havainnointi, valvonta sekä yksilön huomioiminen voivat aiheuttaa haastavia ti-

lanteita varsinkin vapaan leikin aikana (Karila & Lipponen 2013, 96). Päivittäinen 

havainnointi nousee merkittävään asemaan kiusaamisen huomioinnissa. Havain-

noinnin ja arvioinnin avulla pystytään puuttumaan haasteellisiin tilanteiseen var-

haisessa vaiheessa ja tarvittaessa suunnittelemaan toimintatuokiot lapsen kehityk-

selliset näkökulmat huomioiden (Hujala & Turja 2012, 58). Heikan ym.(2009, 65–

66) mukaan lapsen mahdollisia tukitoimia suunniteltaessa tulee jokainen lapsen 

kasvua tukeva osa-alue huomioida, jolloin arvioinnin kohteeksi tulee ottaa myös 

ympäristö, jossa lapsi on osallisena. 

7.3 Kasvatuskumppanuuden tavoite 

Lapsen ensisijainen hyvinvointi luo perusteet kasvatuskumppanuudelle, joka 

muodostuu vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteistyön kautta (Kaskela 

& Kekkonen 2006, 17; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31). Kasva-

tuskumppanuus on tärkeässä roolissa lapsen kasvua ja kehitystä tuettaessa. Kasva-

tuskumppanuuden tavoitteena on lapsen kasvun ja oppimisen turvaaminen sekä 

vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden pyrkimys vastavuoroiseen ja rehelliseen 

yhteistyöhön, jossa molemmat osapuolet arvostavat toisiaan (Kalliala 2012, 93-

94; Karila ym. 2006, 93). Karila ym.(2006, 94) mainitsevat, että vanhempien ja 

päiväkodin työntekijöiden keskinäiseen yhteistyöhön liittyy tieto siitä, millaisin 

menetelmin vanhemmat haluavat ylläpitää kasvatuskumppanuutta. Vanhempien 

kuulluksi tuleminen, ammattilaisen osaaminen sekä molemminpuolinen kunnioi-

tus ovat kasvatuskumppanuudessa tärkeinä tekijöinä. Päiväkodin henkilökunta luo 

edellytykset kasvatuskumppanuuden muodostumiselle mahdollistamalla van-

hemmille tunteen siitä, että kasvattajat tekevät yhteistyötä perheen kanssa. (Kas-

kela & Kekkonen 2006, 20.) Kaskela ja Kekkonen (2006, 20) kertovat teokses-

saan, että vanhempien velvollisuus on huolehtia kasvatuskumppanuuden säilyttä-

misestä heidän ja päiväkodin henkilökunnan välillä. 
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7.4 Kasvatuskumppanuuden toteuttaminen 

Lapsen minäkuva muodostuu hänen kasvuympäristöissään saamiensa kokemusten 

kautta. Lapselle tulisi mahdollistaa tunne, että hänelle läheiset aikuiset, vanhem-

mat ja päiväkodin henkilökunta, toimivat yhdessä lapsen parhaaksi ja päiväkodin 

henkilökunta kunnioittaa lapsen vanhempien mielipiteitä. (Kaskela & Kekkonen 

2006, 20–21.) Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan mahdollisesti toisistaan 

poikkeavat näkemykset tulevat ilmi vanhempien ja henkilökunnan keskinäisessä 

kanssakäymisessä (Karila ym. 2006, 95). Karilan ym.(2006, 95) mukaan jokaisen 

ihmisen henkilökohtainen maailmankuva vaikuttaa siihen, millaisena hän kokee 

vanhemman tai päiväkodin työntekijän kasvatukselliset ajattelutavat. Vanhempien 

ja päiväkodin henkilökunnan yhteistyö onnistuu valitettavasti heikoimmin usein 

tilanteissa, joissa yhteistyön tarve olisi suurin. Vanhemmat eivät välttämättä ota 

päiväkodin henkilökunnan kanssa puheeksi asioita, joissa he itse tai lapsi tarvitsisi 

mahdollisesti tukea. (Kalliala 2012, 95.) Kalliala (2012, 95) on todennut, että las-

tensuojelun asiakkuuksien kohdalla työntekijä saattaa kokea lapsen hyvinvoinnin 

turvaamisen hankalaksi, koska työntekijä voi ajatella, että perheen tilanteeseen 

puuttumalla hän menettää lapsen vanhempien vähäisen luottamuksen päiväkodin 

henkilökuntaa kohtaan. 

7.5 Vuorovaikutustaitojen kehittyminen 

Laaksosen (2014, 20) mukaan vertaisryhmällä on suuri merkitys lapsen vuorovai-

kutustaitojen kehittymisessä. Lapsen ollessa aktiivisesti osallisena vertaisryhmän 

toiminnassa hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät. Ikäistensä leikkien ulkopuo-

lelle jääminen vaikuttaa lapsen vuorovaikutustaitojen opetteluun heikentävällä 

tavalla, jolloin lapsen voi olla puutteellisten vuorovaikutustaitojensa vuoksi myö-

hemminkin hankalaa päästä osalliseksi vertaisryhmän työskentelystä. (Laaksonen 

2014, 20.) Tahkokallio (2014, 52) mainitsee väitöstutkimuksessaan, että lapsen 

tulee ymmärtää, mikä on hänen roolinsa päiväkotiryhmässä. Tämän jälkeen lapsi 

kykenee luomaan ystävyyssuhteita muihin päiväkodin lapsiin. Lapsen vertaisryh-

mästä hankkimansa positiiviset tunteet tukevat hänen myönteisiä ajatuksia itses-

tään, ikävät tunteet heikentävät lapsen itsetuntoa ja saavat lapsen uskomaan, ettei 

muihin ryhmän lapsiin voi luottaa. (Tahkokallio 2014, 52.) Mikkola ja Nivalainen 
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(2009, 33) kertovat pienryhmätoiminnan antavan lapselle edellytykset harjoitella 

yleisesti hyväksyttyjen vuorovaikutustaitojen tasapainottamista sen hetkisten olo-

suhteiden mukaiseksi. 

Vuorovaikutustaitojen kehittymiseen vaikuttaa lapsen asema vertaissuhteissa, sillä 

lapsen myönteinen arvoasema mahdollistaa lapsen kanssakäymisen vertaistensa 

kanssa todennäköisemmin kuin kielteinen arvoasema (Tahkokallio 2014, 52–53). 

Cantellin (2010, 41) mukaan lapsen heikot leikkitaidot saattavat aiheuttaa lapsen 

syrjäytymisen vertaisryhmässä. Kasvattajan tulee kiinnittää huomiota, mikäli lap-

sella on leikissä jatkuvasti sama rooli tai hänen työskentelytapansa ovat joka päivä 

toisistaan poikkeamattomia. Roolissa pitäytyminen leikistä riippumatta on yleistä 

ujojen lasten kohdalla, sillä roolissa pysyminen luo lapselle turvallisuuden tun-

teen. Kasvattajan tulee kannustaa lasta menemään mukaan ryhmän toimintaan ja 

kehua kun lapsi toimii itsenäisesti, ilman roolinsa tuomaa turvaa. (Cantell 2010, 

42–43.) Aikuisen kehut vaikuttavat myönteisesti lapsen itsetuntoon ja aikuisen 

kannustus edesauttaa lapsen uskallusta mennä vertaistensa leikkeihin mukaan. 
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8 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimuksen toteuttaminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen: aineiston keräämi-

nen, lajittelu, tarkastelu ja yhteenveto (Vilkka 2005, 61). Koska tutkimuksella on 

aina tarkoitus, on harkittava tarkoin tutkimuksessa käytettävää menetelmää (Hirs-

järvi ym. 2009, 137). Opinnäytetyömme on tutkimuslomakkein toteutettava tut-

kimus päiväkodin henkilökunnalle sekä lasten vanhemmille. Aluksi mietimme 

mahdollisuutta käyttää sähköistä kyselylomaketta paperisen rinnalla. Työelämä-

kumppanin kanssa keskustellessamme päätimme luopua ajatuksesta, koska säh-

köisen lomakkeen toteutus olisi muodostunut haasteeksi ja työelämäkumppanil-

lamme oli omakohtaista kokemusta siitä, että sähköinen lomake vähentää kyselyn 

vastausprosenttia. 

8.1 Tutkimuslomake 

Toteuttamamme tutkimuksen kysymykset ovat pääosin strukturoituja vaihtoehto-

kysymyksiä, mutta siihen sisältyy myös avoimia kysymyksiä, jotta vastaajat voi-

vat kertoa vapaammin omista ja mahdollisesti lapsensa näkemyksistä ja toiveista. 

Halusimme antaa mahdollisuuden vanhemmille tuoda lapsen äänen kuuluville, jos 

vanhemmat kokivat lapsensa olevan valmis käsittelemään kiusaamisaihetta. Lo-

makkeen käyttö mahdollisti usean kysymyksen esittämisen laajalle vastaajajou-

kolle (Hirsijärvi ym. 2009, 195). Lomakkeen asetteluun ja ulkonäköön panostim-

me, koska hyvin suunniteltu lomake herättää vastaajan mielenkiinnon, mutta ul-

komuodoltaan sekava ja huonosti suunniteltu lomake saa vastaajan helpommin 

kieltäytymään kyselyyn vastaamisesta (Kananen 2011, 44).  

Kysymyksiä laatiessa huomioimme, että kysymykset liittyivät joko aiheemme 

teoriatietoon tai tutkimuksemme päämäärään, sillä tutkimuslomakkeessa tulee 

kysyä vain sellaisia asioita, joiden avulla tutkimuskysymykseen voidaan saada 

vastaus (Vilkka 2005, 81). Pidimme lomakkeen tiiviinä ja selkeänä, jotta se ei vie 

liikaa vastaajan aikaa. Keskityimme laadukkaisiin, tutkimustamme tukeviin ky-

symyksiin, jotka mittasivat tutkittavaa aihettamme mahdollisimman monipuoli-

sesti. Esitestasimme tutkimuslomakkeen suomea äidinkielenään puhuvilla henki-

löillä sekä henkilöillä, jotka eivät olleet äidinkieleltään suomenkielisiä. 
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8.2 Saatekirje 

Saatekirjeestä pitäisi lukijalle selvitä esimerkiksi kyselyn tarkoitus sekä tieto, 

kuinka vastauslomake tulee palauttaa. Saatekirjeessä on hyvä mainita, että kyse-

lyyn osallistujien vastaukset käsitellään nimettömästi. (Tähtinen ym. 2011, 24–

25.) Saatekirjettä laatiessamme kiinnitimme huomiota kirjeen ymmärrettävyyteen, 

selkeyteen sekä ystävälliseen sävyyn. Oikein muotoiltu, selkeä ja informatiivinen 

lomake myös rohkaisee tutkimukseen osallistujaa vastaamaan kyselyyn (Hirsjärvi 

ym. 2009, 204). Huomioimme, että vaadittavat tiedot tutkimuksestamme, kuten 

tutkimuksen tarkoitus, tavoite sekä vastausaika selviävät saatekirjeestä lukijalle. 

Kirjeen alkuosaa olevan teoriatiedon pidimme lyhyenä ja informatiivisena, jotta 

oleellinen tieto välittyisi lukijalle selkeänä. Vilkan (2007, 84) mukaan liian lyhyet 

tai epäselvät saatekirjeet jättävät helposti vastaajan vastaamatta tutkimukseen, 

koska vastaajalle jää epäselväksi esimerkiksi tutkimuksen tavoite ja luotettavuus. 

Tiivistimme saatekirjeen yhden sivun mittaiseksi ja saatekirjeen loppuun laitoim-

me yhteystietomme selkeästi, jos tutkimukseen osallistujat haluaisivat lisätietoja 

tutkimuksesta. Sekä vanhemmille että henkilökunnalle oli omat saatekirjeet. 

Saatekirjeen ja kyselylomakkeen laitoimme kirjekuoreen ja kuoret jaettiin jokai-

sen lapsen lokeroon päiväkodilla. Saatekirjeessä vanhempia informoitiin mahdol-

lisuudesta palauttaa palautuskuori kenelle tahansa henkilökuntaan kuuluvalle riip-

pumatta oman lapsen ryhmästä. Päiväkodin johtaja antoi kirjekuorissa olevat tut-

kimuslomakkeet ja saatekirjeet henkilökunnalle. 

8.3 Tutkimustulosten analysointi 

Valitsimme teorialähtöisen analyysin, koska tutkimuskysymyksemme pohjautui-

vat tutkittavan aiheemme teoriatietoon ja halusimme tutkimuksen avulla selvittää 

ennalta määriteltyjä kiusaamiseen liittyviä asioita, kuten kiusaamisen määrää ja 

muotoja. Tutkimustulosten raportointi pohjautuu myös osittain teoriatietoon. Li-

säksi tutkimusaiheestamme on jo tehty aiemmin tutkimuksia. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 97–99.) Kerätty aineisto sekä aineiston analysointi on tutkimukselle keskei-

nen asia (Hirsjärvi ym. 2009, 221). Analysointivaiheelle annoimme aikaa ja nou-

datimme hyvää tutkimuskäytäntöä. Aineiston analysointi on hyvä aloittaa heti 



19 

 

 

 

tulosten saatua, jotta into ja mielenkiintoa tutkimusta kohtaan säilyvät (Hirsjärvi 

ym. 2013, 224). Esimerkki tekemästämme aineistoanalyysistä löytyy liitteestä 6. 

Olemme käyneet tutkimustulokset läpi useamman kerran tutkien jokaisen kysy-

myksen ja samalla pohtineet, vastaako antamamme vastausvaihtoehto asetta-

maamme kysymystämme. Vastauslomakkeet säilytimme lukitussa kaapissa, jotta 

ne eivät olleet ulkopuolisten nähtävissä. Tutkimuksen jälkeen hävitimme vastauk-

set. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että tutkimustuloksissamme 

sekä varsinkin analysoinnissa näkyvät ainoastaan todelliset vastaukset, ei oletuk-

sia eikä ennakkokäsityksiä. Tähtisen ym. (2011, 60–61) mukaan pylväsdiagram-

min ansiosta tutkimustulokset pystytään ilmoittamaan selkeästi ja kätevästi sel-

ventäen samalla lukijalle havainnoitavaa asiaa. Selkeyden ja käytännöllisyyden 

vuoksi päädyimme esittämään tutkimustulokset pylväsdiagrammien muodoissa. 

Aloitimme tutkimustulosten tarkastelun tarkistamalla, että kaikkiin palautuneisiin 

lomakkeisiin oli vastauksia annettu ja vastaukset olivat yleisesti hyväksyttyjä. 

Erittelimme vanhempien ja henkilökunnan lomakkeet. Vanhempien lomakkeissa 

saimme viisi puutteellisesti vastattua lomaketta, joista teimme oman ryhmän. Yh-

tään lomaketta emme joutuneet hylkäämään. Vanhempien lomakkeet jaoimme 

lapsen sukupuolen mukaan sekä kiusaamis-kysymykseen myöntävästi ja kieltä-

västi vastanneiden mukaan. Näin saimme selville, kuinka moni tyttöjen ja poikien 

vanhemmista oli kohdannut lasten välistä kiusaamista. Henkilökunnan lomakkeet 

jaoimme vastaajien työskentelyryhmien mukaan. Taulukoimme sekä henkilökun-

nan että vanhempien vastaukset kysymysten mukaan omiin ryhmiinsä, jolloin 

jokaisen kysymysten myönteisten ja kielteisten vastausten määrät tulivat selville. 

Taulukointi toteutettiin tarkastamalla vastaukset useamman kerran.  Avoimet vas-

taukset kirjasimme ylös sanatarkasti, jotta emme vääristäisi tai muuttaisi tutkimus-

tuloksia. Lopuksi laadimme saatujen vastausten perusteella pylväsdiagrammit. 

Avointen vastausten tulokset esitimme sanallisesti. Aineiston analyysivaiheessa 

kerätty aineisto sekä tulkinta ja johtopäätökset ovat kulkeneet yhdessä (Hirsjärvi 

ym. 2013, 221).  
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9 TUTKIMUSTULOKSET 

Saimme tutkimukseemme runsaasti vastauksia. Päiväkodin valinnan perustuminen 

suureen lapsi- ja perhemäärään oli täten perusteltua. Seuraavissa alaluvuissa käsit-

telemme tutkimuslomakkeemme vastauksia pylväsdiagrammien tuella. 

9.1 Vastausten määrä ja lasten ikäjakaumat  

Vanhemmille lähetettyjä kyselylomakkeita oli 150 ja vastauksia saimme 67. Ja-

oimme lomakkeen jokaiselle lapselle, mutta emme pysty todentamaan, vastattiin-

ko sisarusperheissä kaikkien lasten osalta vai olivatko vanhemmat täyttäneet aino-

astaan yhden lomakkeen. Perheiden lukumäärä tutkimuksen hetkellä oli 90. Van-

hempien tutkimuslomakkeen ensimmäinen kysymys koski lapsen sukupuolta ja 

toinen kysymys vastaajan lapsen ikää. Tyttöjen vanhemmista 28 ja poikien van-

hemmista 39 otti osaa tutkimukseen. Vastaajien lasten ikäjakaumat näkyvät kuvi-

ossa 1. 

 

 

 

KUVIO 1. Lasten ikäjakauma vanhempien vastauksissa 
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Vanhempien kyselylomakkeessa kysymys 3 käsitteli lapsen hoitovuosia tutkimus-

kohteena olevassa päiväkodissa (kuvio 2). Yksi vanhempi oli jättänyt vastaamatta 

kysymykseen. Kysymykseen vastanneet olivat antaneet vastaukset vastaajasta 

riippuen päivinä, viikkoina, kuukausina, vuosina tai kuukausina ja vuosina. Tut-

kimuksen anonymiteetin noudattamiseen sisältyy esimerkiksi vastaajien ja tutki-

muksen tilaajan nimien mainitsematta jättäminen elleivät tutkimuksen osapuolet 

ole antaneet siihen suostumustaan (Vilkka 2005, 33). Anonymiteetin säilyttä-

miseksi päätimme aloittaa tutkimustulosten esittämisen vaihtoehdolla ollut alle 6 

kk hoidossa, jolloin se kattaa kaikki ne vastaajat, joiden lapsi on ollut joitakin päi-

viä, viikkoja tai enimmillään 5 kk hoidossa päiväkodissa, jonne tutkimus toteutet-

tiin.  

 

KUVIO 2. Lasten hoitovuodet tutkimuksen kohteena olleessa päiväkodissa 
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KUVIO 3. Henkilökunnan vastausten määrä työskentelyryhmittäin 
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yksi aikuinen, johon hän luottaa. Lapsen luottamus häntä hoitaviin aikuisiin hel-

pottaa lapsen jäämistä päiväkotiin.  Näiden kysymysten kohdalla sekä henkilö-

kunnan että vanhempien vastaukset olivat yhteneväisiä. 

9.3 Leikkikaverit hoitopäivän aikana 

Vanhempien yksimielisyys nousi esiin kysyttäessä, onko lapsellanne leikkikave-

reita hoitopäivän aikana päiväkodissa. 66 vanhempaa vastasi, että lapsella on leik-

kikavereita päivän aikana ja vain 1 vastaus kertoi, että lapsella ei ole leikkikave-

reita hoitopäivän aikana. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen- kappaleessa olem-

me pohtineet vertaisryhmän merkitystä esimerkiksi lapsen sosiaalisten- ja leikki-

taitojen kehittymisen tukijana. 

Henkilökunnalta kysyimme, onko lapsiryhmänne lapsilla leikkikavereita päivän 

aikana päiväkodissa. Kaksi vastaajaa vastasi kysymykseen sekä kyllä että ei, il-

man tarkempaa selitystä vastaukseensa. Kyllä vastauksia oli 19 ja ei vastauksia 6. 

Vanhempien ja henkilökunnan vastauksissa oli pientä eroa, mutta lapsilla on sekä 

vanhempien että henkilökunnan vastausten perusteella leikkikavereita päiväkodis-

sa hoitopäivän aikana. Tämän kysymyksen kohdalla on myös muistettava lapsen 

ikä. Pieni lapsi leikkii vielä pääasiassa yksin ja tilaa on annettava myös vanhem-

malle lapselle leikkiä omaa leikkiään hänen niin halutessaan. 

9.4 Kiusaamisesta puhuminen 

Kuvio 4 kertoo, puhuuko lapsi kotona kiusaamisesta. Myöntävästi kysymykseen 

vastanneiden vanhempien vastauksista ilmenee, että lapsen puheissa on tullut ilmi 

esimerkiksi nimittelyä, kinastelua, tönimistä ja toisinaan lapsi on maininnut kiu-

saajan nimeltä. Kiusaamista käsittelevässä kappaleessa olemme todenneet, että 

alle kouluikäiset lapset tietävät, mitä kiusaaminen on, vaikka eivät olisi itse sitä 

kohdanneet. Tämän kysymyksen kohdalla on muistettava, että jokainen lapsi ko-

kee kiusaamis-, riita- ja konfliktitilanteet eri tavoin, jolloin aikuisen on huomioi-

tava lapsen henkilökohtainen tilanteeseen liittynyt tunnetila.  
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KUVIO 4. Puhuuko lapsenne kiusaamisesta? 

 

 

9.5 Leikeissä näkyvät merkit kiusaamisesta sekä muu kiusaaminen 

Yksi vanhempi oli jättänyt vastaamatta kysymykseen, jossa selvitettiin, esiintyykö 

lapsen leikeissä merkkejä mahdollisesta kiusaamisesta (kuvio 5). Vanhempien 

myönteisistä vastauksista ilmenee, että lapsella on esiintynyt leikeissä muun mu-

assa tönimistä, lyömistä, tappelua, lapsi on selitellyt omia ja/tai muiden kiusante-

koa sekä lapsi on käynyt kiusaamistilanteita läpi pehmoleluilla leikkiessään. Kap-

paleessa, jossa olemme käsitelleet leikin merkitystä lapsen kehitykselle, on mai-

nittu lapsen ikätason vaikuttavan hänen leikkitaitoihinsa sekä kuvattu, kuinka 

leikki kehittää muun muassa lapsen kielellistä osaamista. Lapsen kielellisten taito-

jen kehittyessä hänen on helpompi kertoa omista tunteistaan sekä kohtaamistaan 

kiusaamistilanteista ja niihin johtaneista tekijöistä. Myös anteeksipyyntö ja tilan-

teen sanallinen selvittäminen helpottuvat lapsen puhetaitojen kehittymisen myötä.  
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KUVIO 5. Esiintyykö leikeissä merkkejä kiusaamisesta? 

 

 

Kuvio 6 kertoo vastauksen kahteen kysymykseen. Kysyimme henkilökunnalta, 

esiintyykö lasten leikeissä merkkejä kiusaamisesta sekä esiintyykö muunlaista 

kiusaamista. Leikeissä esiintyvään kysymykseen oli yksi vastaaja vastannut sekä 

kyllä että ei, kysymykseen muunlaisesta esiintymisestä oli yksi tyhjä vastaus. Päi-

väkodin henkilökunta kohtaa arjen asiat, kuten mahdolliset lasten väliset kiusaa-

mis- ja konfliktitilanteet, omaan henkilökohtaiseen taustaansa ja kokemuksiinsa 

peilaten. Tämän kysymyksen kohdalla on hyvä pohtia, tulkitsevatko kaikki henki-

lökunnan jäsenet lasten välisen erimielisyyden kiusaamiseksi. Seuraavat henkilö-

kunnan vastaukset kuvaavat hyvin vastaajien erilaisia mielipiteitä: 

Kiusaamista esiintyy aina, se vain pitää huomata ja puuttua siihen 

välittömästi. 

Joskus vanhemmatkin liian ylihuolehtivaisia. Uskovat lapsia ”lii-

kaa”. Omaa lasta kiusataan ja heille kerrotaan, että heidän oma te-

kee samaa muille. Pientä ”kiusaamista” on myös opittava sietä-

mään. Pettymyksiä on siedettävä pitkin elämää. 
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KUVIO 6. Esiintyykö leikeissä kiusaamista / muunlaista kiusaamista? 

 

 

9.6 Onko lasta kiusattu 

Kysyttäessä vanhemmilta, onko lastanne kiusattu tutkimuskohteena olevassamme 

päiväkodissa (kuvio 7) 17 vanhempaa vastasi ”kyllä” ja 44 vanhempaa ”ei”. Kaksi 

vanhempaa, jotka vastasivat kiusaamiskysymykseen myöntävästi, mainitsivan 

kiusaamisen olevan harvoin tapahtuvaa. 4 vanhempaa olivat vastanneet sekä ”kyl-

lä” että ”ei”, yksi vanhempi ei osannut sanoa, onko hänen lastaan kiusattu ja yksi 

ei muistanut asiaa, joten muodostimme näistä kuudesta vastauksesta kohdan “ei 

osaa sanoa”. Sukupuolen mukaan jaoteltuna tyttöjen vanhemmista 8 ja poikien 

vanhemmista 9 vastasi myöntävästi kiusaamiskysymykseen. Kappaleessa ”Mitä 

kiusaaminen tarkoittaa?” olemme kertoneet, kuinka kiusaamista on havaittu esiin-

tyvän jo varhaiskasvatusikäisillä lapsilla ja kiusaamisella on huomattu olevan yh-

teys lapsen vertaissuhdeongelmien kanssa. 
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KUVIO 7. Onko lastanne kiusattu päiväkodissa? 

 

 

9.7 Kiusaamisen ilmenemismuodot 

Kiusaamisen ilmenemismuotoihin olimme antaneet kahdeksan vaihtoehtoa sekä 

yhdeksäntenä vaihtoehdon muut muodot. Kiusaamismuotoja (kuvio 8) käsiteltäes-

sä vanhempien vastauksissa lasten sukupuolten kesken oli hieman hajontaa. Kiu-

saamismuodoista ainoastaan potkiminen mainittiin vain poikien vastauksissa. 

Muut vaihtoehdot: tavaran ottaminen toiselta ilman lupaa, töniminen, lyöminen, 

ilmeily, nimittely, selän takana kuiskuttelu ja alistaminen nousivat esille sekä tyt-

töjen että poikien kiusaamismuotoina. Vastauksista ilmenee, että poikien kiusaa-

minen on pääosin fyysistä, kuten tönimistä ja tyttöjen kiusaamismenetelmät suu-

relta osin henkisiä, kuten nimittelyä. Kiusaamisen monet kasvot- kappaleessa 

olemme kuvanneet, kuinka poikien leikeissä esiintyy yleensä fyysistä toimintaa ja 

tyttöjen leikkien pääosassa ovat ihmissuhteet. Tämä on tullut ilmi sekä Suomessa 

että Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa.  

Vanhempien vastauksissa kiusaamismuodoista töniminen ja tavaran ottaminen 

esiintyivät alle 1-vuotiaita lukuun ottamatta kaikissa ikäryhmissä, joissa vastauk-
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sia oli annettu. Potkimista ja alistamista olivat kohdanneet 4-, 5- ja 6- vuotiaat 

lapset. Lyömistä ja nimittelyä mainittiin esiintyvän 3-, 4-, 5- ja 6- vuotiaiden ikä-

ryhmissä. 2-, 3-, 4- ja 5- vuotiaiden vanhemmat kertoivat ilmeilyn olevan yksi 

kiusaamismuoto. Kuiskuttelua oli kiusaamistarkoituksessa havaittu 3-, 4- ja 6- 

vuotiailla lapsilla. Muista kiusaamismuodoista nimettiin pureminen, nipistely, 

tappelu, mitätöinti, valehtelu, perättömien asioiden uskottelu (esimerkiksi ruoka 

on myrkytetty), leikkien ulkopuolelle jättäminen sekä leikkitelineeseen pääsyn 

estäminen. Anonymiteetin suojaamiseksi emme yleisesti lähteneet erottelemaan 

tyttöjen ja poikien muita kiusaamismuotoja sukupuolen tai iän perusteella erik-

seen. Osa vanhemmista oli jättänyt vastaamatta kiusaamismuotoja koskevaan ky-

symykseen ja osa oli valinnut usean vaihtoehdon.  

 

 

 

KUVIO 8. Kiusaamismuodot vanhempien vastauksista 

 

 

Kuvio 9 kertoo henkilökunnan vastausten määrät kiusaamisen ilmenemismuodois-

ta. Muut ilmenemismuodot kohdan vastaukset henkilökunnan osalta olivat seu-

raavat: kamppaaminen, leikistä pois sulkeminen, katsominen, toistuvat ääntelyt, 
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uhataan tappamisella, kerrotaan, ettei olla sun kavereita, pelottelu, hyljeksiminen, 

pureminen, manipulointi (saadaan toinen lapsi uskomaan ihmeellisiä asioita) sekä 

uhkailu (aiheuttaa pelkoa ja turvattomuutta). 

Töniminen, lyöminen, nimittely sekä tavaran ottaminen toiselta ilman lupaa nou-

sivat molempien lomakkeiden osalta eniten esiintyviksi kiusaamisen muodoiksi. 

Toisaalta molempien vastauksissa löytyi myös pohdintaa, onko kyseessä kiusaa-

minen vai ikäryhmään kuuluvaa nahistelua. 

”Pahimpia on ne kiusaajat, jotka kuiskivat ja  pelottelevat sekä uhkaile-

vat….Kiusaaminen tapahtuu todella jossain pihapuskassa, niin etteivät aikuiset 

siitä tiedä.” ”Näin pienten lasten ryhmässä on töniminen ja tuuppiminen jossain 

määrin jokapäiväistä, eikä lapsi kuitenkaan tietoisesti kiusaa…”  

 

 

 

KUVIO 9. Kiusaamisen muodot henkilökunnan vastauksista 
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9.8 Kiusaamisen esiintyvyyden yleisyys 

Seuraavaksi kysyimme sekä vanhemmilta (kuvio 10) että henkilökunnalta (kuvio 

11), kuinka usein lapsen kiusaamista esiintyy tutkimuskohteena olevassa päiväko-

dissa. 15 vanhempaa jätti vastaamatta tähän kysymykseen ja yksi vanhempi oli 

valinnut kaksi vaihtoehtoa. Molemmissa tutkimuslomakkeissa oli annettu samat 

vastausvaihtoehdot. Kappaleessa ”Kiusaamisen monet kasvot” olemme kertoneet, 

kuinka kasvattajat eivät välttämättä miellä kiusaamista jatkuvaksi ja säännölliseksi 

toiminnaksi, jolloin jotkin pienet kiusaamistapahtumat saavat jäädä henkilökun-

nalta huomiotta. 

 

 

 

KUVIO 10. Vanhempien vastaukset kiusaamisen yleisyydestä 
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KUVIO 11. Henkilökunnan vastaukset kiusaamisen esiintyvyyden tiheydestä 

 

 

Vastauksista näkyy selkeä ero esiintyvyyden tiheydessä. Päiväkodin henkilökunta 

huomioi useimmissa vastauksissa kiusaamista päivittäin, vanhempien vastauksissa 

yleisin oli “ei koskaan” ja päivittäin vaihtoehtoa ei ollut valittu kertaakaan. Ha-

vainnointi- kappaleessa olemme kertoneet, että henkilökunnan päivittäinen ha-

vainnointi on tärkeä osa lasten välisen kiusaamisen huomioinnissa sekä havain-

noilla on positiivinen vaikutus vanhempien ja henkilökunnan yhteisten varhais-

kasvatuskeskusteluiden rakenteeseen. Tutkimustuloksistamme ilmenee, että hen-

kilökunta käyttää havainnointia yhtenä työmenetelmänä kiusaamisen puuttumises-

sa ja ennaltaehkäisemisessä. 

9.9 Kiusaamiseen puuttuminen ja puheeksi otto 

Hieman alle puolet vanhemmista jätti vastaamatta tutkimuslomakkeen kohdan 11 

kysymykseen: ”Onko kiusaamiseen puututtu?” (kuvio 12). Kasvatuskumppanuu-

den tavoite kappaleessa olemme kuvanneet, kuinka kasvatuskumppanuudessa 
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päiväkodin henkilökunta sekä lasten vanhemmat sitoutuvat vastavuoroiseen ja 

rehelliseen yhteistyöhön. 

 

 

 

KUVIO 12. Kiusaamiseen puuttuminen 

 

 

19 vanhempaa jätti vastaamatta kysymykseen, jossa tiedusteltiin, onko vanhempi 

keskustellut kiusaamisesta päiväkodin henkilökunnan kanssa (kuvio 13). Kasva-

tuskumppanuuden toteuttamisesta kertovassa kappaleessa olemme kuvanneet, 

kuinka luottamuksellinen kasvatuskumppanuus helpottaa asioiden, kuten kiusaa-

misaiheen, esiin nostamista vanhempien ja henkilökunnan välillä. Vanhempien on 

tärkeää ottaa henkilökunnan kanssa puheeksi heitä mietityttävät asiat, jotta poh-

dintaa aiheuttaneista asioista voitaisiin keskustella ja tarvittaessa etsiä ratkaisuja 

yhdessä. 
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KUVIO 13. Kiusaamisesta keskustelu henkilökunnan kanssa 

 

 

Vanhempien keskinäinen keskustelu tuo avoimuutta päiväkodin arkeen ja kiusaa-

misesta voidaan mahdollisesti keskustella luontevammin ilman syyllistämistä. 

Kysyimme vanhemmilta, ovatko he keskustelleet kiusaamisesta muiden vanhem-

pien kanssa. 59 vastasi, että ei ole keskustellut asiasta ja vain kolme, että kiusaa-

misesta on keskusteltu muiden vanhempien kanssa, 5 Vanhempaa jätti vastaamat-

ta tähän kysymykseen. 

Päiväkodin henkilökunnalta kysyttiin, ovatko työntekijät keskustelleet työyhtei-

sössä kiusaamisaiheesta. Vastaukset olivat yhteneväisiä: asiasta on keskusteltu 

tiimeissä, palavereissa sekä kahvipöytäkeskusteluissa. 

Ennen vanhempien niin sanottua vapaata sanaa kysyttiin, keskusteliko vanhempi 

kyselylomaketta täyttäessään lapsensa kanssa kiusaamisesta (kuvio 14). 4 van-

hempaa jätti vastaamatta kysymykseen. Myönteisistä vastauksista nousee esiin 

muun muassa se, ettei lapsi halua kiusata, koska hän ei halua aiheuttaa muille pa-

haa mieltä. Osassa vastauksista ilmenee, ettei lapsi ole tullut itse kiusatuksi eikä 

ole huomannut, että muita lapsia kiusattaisiin. Lasten käsitykset siitä, mitä mah-

dollisen kiusatuksi tulemisen jälkeen pitäisi tehdä, vaihtelivat, sillä erään lapsen 

mielestä kiusaamisesta ei tule kertoa kenellekään, koska se on salaisuus ja muu-

tamat lapset ajattelivat, että kiusaamisesta täytyy kertoa aikuiselle. 
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KUVIO 14. Keskustelitteko asiasta lapsenne kanssa? 

 

 

9.10 Henkilökunnan toiveita kiusaamisaiheen käsittelyyn 

Havainnoinnista kertovassa kappaleessa olemme käsitelleet, kuinka havainnoinnin 

avulla kasvattaja saa selville esimerkiksi lapsen tavan toimia vuorovaikutuksessa 

muiden ihmisten kanssa sekä mahdollisuuden huomioida mahdolliset kiusaamisti-

lanteet. Päiväkodin henkilökunnalle suunnatussa lomakkeessa emme kysyneet, 

onko päiväkodissa pidetty kiusaamisaihetta käsittelevää teemailtaa, mutta henki-

lökunnan vastauksista ilmenee, että kiusaamis- asiaa on käsitelty työyhteisössä. 

Henkilökunnan vastauksista nousee melko yhteneväisiä näkemyksiä koskien kiu-

saamisaiheen käsittelyä työpaikoilla, työmenetelmiä sekä toiveita tulevaisuuteen 

kysymyksistä. Seuraavassa taulukossa (kuvio 15) ovat koosteena kysymykset sekä 

vastaukset henkilökunnan osalta. Näitä vastauksia emme erotelleet työskentely-

ryhmien perusteella eikä vastaajien työsuhteen kesto näy vastauksista. 

Vastauksista nousee erityisesti aikuisen sensitiivinen läsnäolo sekä aikuisten riit-

tävyys. Toisena huomiona pienryhmätoiminta sekä tilanteiden ennakointi, jotta 

lapset voidaan jakaa sopiviin ryhmiin leikeissä sekä siirtymätilanteissa. Menetel-

mämateriaalin käytössä nousevat esille kirjat, tunteiden käsittely ja sanoittaminen 

esimerkiksi kuvakortein sekä draama.  
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Onko kiusaamista käsitelty 

työyhteisössänne? 

Kyllä          25 kpl                                   

Ei                 2 kpl 

Toivotteko, että työyhteisössä puhut-

taisiin enemmän lasten välisestä kiu-

saamisesta? 

Kyllä          16 kpl   

Ei               10 kpl   

Ei vastausta 1 kpl                                                                                                          

Millaisia keinoja toivoisitte päiväko-

din työntekijöillä olevan kiusaamisen 

ehkäisemiseksi? 

Hyvän ryhmähengen luomisen taito 

(2), tilanteen selvittämisen taito, kou-

lutusta (4), konsultointiapua (2), hyvä 

ja turvallinen ilmapiiri, pienet ryhmät 

(2), riittävästi aikuisia (7), keskustelua 

arjessa, yhteneväiset toimintamallit (2) 

(2), heti-puuttuminen (2), katve-

alueiden kartoitus, aikaa olla lapsen 

kanssa (2), ryhmän jakamisen mahdol-

lisuus tilallisesti, ihmissuhde- ja vuo-

rovaikutustaidot, avoimuus, keskustelu 

(2), valppaus. kiusaaja ja kiusattu sa-

man pöydän äärelle 

Käytättekö kiusaamisen puuttumisessa 

ja ennaltaehkäisyssä joitakin työmene-

telmiä? 

Kyllä          20 kpl 

Ei                 6 kpl 

Ei vastausta 1 kpl 

Jos vastasitte kyllä, niin mitä mene-

telmiä käytätte? 

lasten pienryhmät (4), ”riitapukarit” 

eri leikkeihin (3), kaikki kavereita 

keskenään (me-henki), erilaisuudesta 

puhuminen, draama, tunteiden käsitte-

ly ja sanoittaminen (3), sensitiivinen 

läsnäolo (8), keskustelu lasten kanssa 

(6), jokaiseen kiusaamistilanteeseen 

puuttuminen (2), havainnointi (3), 

leikin ohjaaminen, kuvakortit, kirjat 

(2), lasten kokoukset, hyvät käytösta-

vat, ennakointi siirtymätilanteissa, 

anteeksi pyytäminen 

 

KUVIO 15. Henkilökunnan ajatuksia kiusaamisaiheen käsittelystä 
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9.11 Muita huomioita kyselylomakkeen vastauksista 

Tutkimustuloksista ilmenee, että vanhempien näkemys kiusaamisen määritelmästä 

ja kiusaamisen vakavuudesta eroaa. Muutamissa lomakkeissa oli kohdan 8 kiu-

saamiskysymykseen vastattu myöntävästi ja kiusaamismuodoista valittu vain yksi 

tai kaksi muotoa. Joissakin lomakkeissa oli kiusaamiskysymykseen vastattu kiel-

tävästi, mutta kiusaamismuodoista saatettu valita yhtä monta muotoa tai enemmän 

ja osin samoja muotoja kuin kohtaan 8 myöntävästi vastanneiden lomakkeissa. 

“Poikien leikit joskus jahtaamista, tönimistä, painia…Ei voi puhua kiusaamises-

ta.- -“. “- - Pieniä tuon ikäisten lapsien ´nahistelua`.” Edellä mainitut esimerkiksi 

kuvaavat, kuinka avoimen kysymyksen avulla vanhemmat olivat saattaneet perus-

tella, ettei esimerkiksi lasten välinen töniminen ole heidän mielestään kiusaamista 

tai töniminen ja muu vastaava toiminta koetaan osaksi lapsen ikä- ja kehitystasoa. 

Seuraavasta esimerkistä selviää, kuinka vanhemman näkemykset kiusaamisen 

vakavuudesta sekä kiusaamisen puuttumisesta eroavat kahdesta edellisestä esi-

merkeistä.  

Pienten lasten kiusaamiseen tulisi puuttua enemmän, eikä selittää si-

tä ikään kuuluvalla tai ´lapsi on nyt sellainen`- jutuilla. Kiusaami-

nen alkaa yllättävän pienillä eikä ole koskaan ´pikku juttu` --Pienten 

lasten kiusaamista ei yllättävän monesti oteta niin vakavasti kuin pi-

täisi. 

Tutkimustulosten avoimista vastauksista nousee esiin, että kiusaamistilanteiden 

puuttumisen lisäksi päiväkodin henkilökunnan toivottaisiin perehtyvän laajemmin 

ja kokonaisvaltaisemmin kiusaamisen taustalla oleviin syihin. Seuraava esimerkki 

ilmentää tätä asiaa.  

Mielestäni se miten lapsi käyttäytyy ja millainen lapsi yleensä on, 

johtuu aika paljon vanhemmista. Vanhemman ja lapsen välisestä 

suhteesta. Lapsi on kuin peili, hän heijastaa kaiken siitä esim. miten 

lapsen perheessä asiat on. Jos perheessä esiintyy väkivaltaa, lapsi 

näkee ja oppii käyttäytymään samalla tavalla. 
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10 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI, EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS SEKÄ 

JATKOTUTKIMUSEHDOTUS 

Tässä kappaleessa arvioimme, kuinka opinnäytetyöprosessi on kokonaisuudessaan 

onnistunut sekä pohdimme tekemämme työn eettisyyttä ja luotettavuutta. Koko 

opinnäytetyöprosessin ajan olemme käyneet reflektoivaa keskustelua projektin 

etenemisestä sekä hyvän tutkimustavan toteutumisesta. Projektin edetessä olemme 

myös keskustelleet jatkotutkimusmahdollisuuksista. 

10.1 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Opinnäytetyömme aihe on yhteiskunnallisesti ajankohtainen. Lasten välinen päi-

väkotikiusaaminen on ollut opinnäytetyöprosessimme aikana mediassa puheenai-

heena. Laaksosen (2014), Tahkokallion (2014) ja Viitalan (2014) väitöstutkimuk-

sissa on käsitelty tai ohimennen viitattu lasten väliseen päiväkotikiusaamiseen. 

Koemme opinnäytetyöprosessin olleen antoisa. Aikataulullisesti työ eteni ajoittain 

hitaammin meistä johtumattomista syistä. Palautimme työn huhtikuun aikana ja 

valmistuimme opintosuunnitelman mukaisessa ajassa. Yhteistyömme sujui on-

gelmitta ja molemmat osapuolet pystyivät hyödyntämään opinnäytetyössä omia 

vahvuuksiaan vastuualueita jakaessamme. Mielenkiintomme aihetta kohtaan säilyi 

koko prosessin ajan. Prosessin alkuvaiheilla mietityttäneet asiat, saammeko tar-

peeksi vastauksia kyselyymme ja löydämmekö tarpeeksi laadukasta materiaalia, 

osoittautuivat aiheettomiksi.  

Teoriapohjaa kirjoittaessamme huomioimme, että teoria ja käsitteet olisivat tutki-

muksen kannalta tarkoituksen mukaisia. Hyödynsimme työssämme ruotsinkielisiä 

lähteitä sekä väitöskirjoja. Lähteitä valitessamme kiinnitimme huomiota niiden 

julkaisuajankohtaan. Kieliasun pidimme asiatyylisenä ja selkeänä. Varmistimme, 

että henkilöt, jotka eivät ole aiemmin perehtyneet opinnäytetyössä käsiteltyihin 

aihepiireihin, ymmärtäisivät lukemansa tekstin sisällön.  

Opinnäytetyömme tavoitteet toteutuivat, sillä saimme tekemäämme tutkimukseen 

runsaasti vanhempien ja henkilökunnan vastauksia., jotka olivat keskenään vertai-

lukelpoisia. Päiväkodin henkilökunta voi hyödyntää tutkimustuloksia omassa toi-
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minnassaan sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa. Tavoit-

teenamme olleen lapsen äänen kuulemisen huomioimme vanhempien lomakkeis-

sa. 

Henkilökohtaiset tavoitteemme toteutuivat, koska koemme ymmärtävämme sy-

vemmin kiusaamista ilmiönä, kiusaamisen esiintymismäärää sekä ilmenemismuo-

toja. Havaitsimme, että kiusaamisen määrittely on haastavaa. Tiedostamme, että 

kiusaamista esiintyy jo pienillä lapsilla ja kiusaaminen koskettaa useaa päiväkoti-

ryhmän lasta. Saimme tutkimuksemme avulla selville, että aikuisen voi olla han-

kalaa huomata jotkin kiusaamismuodot, koska kiusaaminen voi esiintyä esimer-

kiksi pieninä sanattomina ilmeinä tai eleinä. Vanhempien suhtautuminen kiusaa-

miseen vaikuttaa paljon heidän puheeksi ottoon kiusaamisesta. Ammattilaisina 

meidän tulee tiedostaa, milloin kiusaamiseen puututaan ja millaisin menetelmin. 

Tiedämme, että kiusaamisen puuttumisessa täytyy huomioida laajemmin kiusaa-

miseen liittyviä tekijöitä, kuten kiusaajan taustoja sekä lapsen ikätaso aihetta käsi-

teltäessä. Koemme, että tekemämme tutkimuksen avulla pystymme jatkossa otta-

maan kiusaamisteeman rohkeammin puheenaiheeksi työkavereiden ja lasten van-

hempien kanssa sekä osaamme paremmin ennaltaehkäistä kiusaamistilanteiden 

syntymistä. 

10.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Onnistuneen tutkimuksen ydin on eettisyydessä, joka tulee huomioida koko tut-

kimusprosessin ajan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127). Tutkimustulosten luotetta-

vuutta arvioitaessa tulee pohtia esimerkiksi, ovatko tutkimukseen osallistuneet 

henkilöt käsittäneet tutkimuskysymykset samalla tavoin kuin tutkija ja onko tut-

kimustulos tutkijasta huolimatta yhtenäinen (Vilkka 2005, 161). Tutkimustulokset 

ovat keskenään vertailukelpoisia ja tutkijasta riippumattomia. Tutkimustuloksia 

voidaan ison perusjoukon ja runsaan vastausmäärän ansiosta yleistää. Kaikki van-

hemmat eivät vastanneet jokaiseen kysymykseen, mikä saattaa hieman vääristää 

tutkimustuloksia. Vanhempien vastaamatta jättämiseen on voinut vaikuttaa heidän 

kieltävä vastaus kiusaamista käsittelevään kysymykseen, jolloin vanhemmat eivät 

ole nähneet tarpeelliseksi vastata esimerkiksi kiusaamismuotoja käsittelevään ky-

symykseen tai vanhemmille on jäänyt epäselvyys, mitä kysymyksessä kysytään. 
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Emme pysty todentamaan, ovatko kaikki vastaajat ymmärtäneet tutkimuskysy-

mykset samalla tavoin kuin me. Toisaalta yksikään tutkimukseen osallistuneista 

henkilöistä ei ottanut meihin yhteyttä mahdollisia tutkimukseen liittyviä lisätietoja 

kysyäkseen. Saimme muutamia tulkinnan kannalta epäselviä vastauksia, mutta 

yhtään tutkimuslomaketta emme joutuneet hylkäämään. 

10.3 Tutkimusprosessin arviointi ja jatkotutkimusehdotus 

Tutkimuksen arviointiin voivat osallistua esimerkiksi kyselyn toteuttaja tai työ-

elämäkumppani (Vilkka 2005, 152). Tutkimuksen arviointikohteina voivat olla 

esimerkiksi tutkimustulokset tai kieliasun yhdenmukaisuus (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 160). Tutkimuslomakkeiden ja saatekirjeiden laadintaan käytimme runsaasti 

aikaa. Esitestasimme tutkimuslomakkeita useilla eri henkilöillä. Pyysimme sekä 

työelämäkumppanimme että ohjaavan opettajamme mielipiteet tutkimuslomak-

keista ja saatekirjeestä ja teimme heidän näkemystensä pohjalta tarvittavat muu-

tokset lomakkeisiin ja saatekirjeisiin. Tutkimuksen toteuttaminen ei osin meistä 

johtumattomista syistä onnistunut täysin alkuperäisessä aikataulussa, mutta onnis-

tuimme toteuttamaan tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti vuonna 2014. Tutki-

mukseen saimme runsaasti keskenään vertailukelpoisia vastauksia. Tutkimustu-

losten analysoinnissa kiinnitimme huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen, joten 

tarkistimme kirjaamamme tulokset useaan otteeseen virheiden välttämiseksi. Tut-

kimustuloksia analysoidessamme hyödynsimme alan kirjallisuutta. Tutkimustu-

losten esittämisessä käytetty pylväsdiagrammi vaikutti selkeältä ja toimivalta 

vaihtoehdolta tulosten ilmaisemiseksi. 

Jatkotutkimuksena ehdotamme toiminnallista opinnäytetyötä, jonka avulla selvi-

tettäisiin, miten henkilökunta on ottanut tutkimustulokset osaksi arjen työtä, mil-

laisin työmenetelmin henkilökunta on puuttunut ja ennaltaehkäissyt kiusaamista 

sekä miten tutkimustuloksia on hyödynnetty päiväkodin varhaiskasvatussuunni-

telman laatimisessa. Uuden tutkimuksen avulla voitaisiin esimerkiksi vuoden tai 

kahden päästä selvittää, ovatko tutkimustulokset muuttuneet meidän tekemäs-

tämme tutkimuksesta. 
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11 POHDINTA 

Opinnäytetyöprosessin aikana on mieleemme noussut monia kysymyksiä ja poh-

dintoja varsinkin vastausten analysointivaiheessa. Olemme esimerkiksi keskustel-

leet siitä, oliko vanhempien vastauksissa kiusaamista käsittelevän kysymyksen 

vähäisten myönteisten vastausten määrällä yhteyttä siihen, että tutkimukseen vas-

tanneiden vanhempien lapsista suurin osa oli ollut tutkimushetkellä alle puoli 

vuotta hoidossa tutkimuskohteena olevassa päiväkodissa. Kiusaamisen esiinty-

vyyttä selvitettäessä vanhempien ja henkilökunnan vastausten erot yllättivät mei-

dät. Eivätkö henkilökunnan jäsenet keskustele vanhempien kanssa lapsen kiusaa-

misesta vai eivätkö vanhemmat kenties ota vakavasti henkilökunnan puheita kiu-

saamisen päivittäisestä esiintymisestä? Ajatteleeko henkilökunta kiusaamisen ole-

van niin minimaalista, ettei siitä tarvitse heidän mielestään vanhemmille kertoa? 

Keskustelua herättäneeksi kysymykseksi nousi, vaikuttaako henkilökunnan ja 

vanhempien kanssakäyminen jollain tavoin kiusaamisen esiintyvyyttä koskevaan 

vastaukseen vanhempien kohdalla. Vanhemmat, jotka olivat tutkimuksessa tuo-

neet lapsensa äänen esille, olivat vähemmistössä. Pohdimme, ovatko vanhemmat 

arkoja kuitenkin ottamaan kiusaamisaiheen lapsensa kanssa esille tai kokevatko 

vanhemmat ettei lapsi ole valmis käsittelemään kiusaamisaihetta. Onko kiusaa-

misaiheen käsittely edelleen yhteiskunnassa aikuisille kuuluva keskustelunaihe, 

johon lapsia ei voi ottaa osalliseksi? 

Kiusaamismuodoista erityisesti alistaminen, uskottelu, uhkailu, jopa tappamisella 

sekä manipulointi yllättivät meitä tulevina lastentarhanopettajia eniten. Emme 

olisi ennen tekemäämme tutkimusta uskoneet, että alle kouluikäiset lapset kyke-

nevät edellä mainittuihin sanoihin ja ajatuksiin. Mietimme, millaisin keinoin voi-

simme itse ammattilaisina puuttua kiusaamiseen ja ennaltaehkäistä kiusaamisen 

syntymistä. Erään vanhemman sanat kiusaamisesta kuvastavat myös omia ajatuk-

siamme hyvin:  

- - Minusta on järkyttävää ja surullista huomata miten 5/6- vuotiaat 

lapset osaavat jo ´taitavasti `käyttää ns. henkistä väkivaltaa. On su-

rullista, että lasten pahoinvointi vain lisääntyy ja sitä täytyy purkaa 

muihin. Mielestäni on myös järkyttävää huomata, kuinka kiusaajat 

lyhyellä ajalla saavat kiusatut mielistelemään ja pelkäämään. - - 
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Vanhempien näkemys siitä, mikä on heidän mielestään kiusaamista ja kuinka kiu-

saamiseen tulee puuttua, vaihteli suuresti. Pohdimme, onko tällä asialla vaikutusta 

tutkimustuloksiimme, sillä osa kiusaamiskysymykseen myöntävästi vastanneista 

vanhemmista valitsi kiusaamismuodoista vain yhden vaihtoehdon ja jotkut van-

hemmat, jotka olivat vastanneet kiusaamiskysymykseen kieltävästi, mainitsivat 

kiusaamismuodoista usean muodon. Varhaiskasvatuksen parissa työskentely on 

lisännyt kiusaamisen määrittelyyn haasteellisuutta varsinkin aivan pienten lasten 

parissa. Lapsi opettelee sosiaalista käyttäytymistä ja osaltaan teoillaan korvaa 

puuttuvaa sanastoa esimerkiksi konfliktitilanteissa oman halun esilletuomiseksi. 

Varsinkin alle 3-vuotiaan ymmärrys kiusaamisesta ei ole vielä kehittynyt, vaikka 

hän ymmärtäisikin tehneensä väärin esimerkiksi purressaan leikkikaveria. Tutki-

muksen aikana käyttämämme loukkaava käytös-sanonta sopiikin mielestämme 

erittäin hyvin päiväkotimaailmassa käytettäväksi. 

Muutamasta tutkimusvastauksesta selviää, etteivät vanhemmat ole keskustelleet 

päiväkodin henkilökunnan kanssa kiusaamisesta, mutta ovat vastanneet kysymyk-

seen, jossa tiedusteltiin onko kiusaamiseen puututtu, myöntävästi. Mistä van-

hemmat tietävät, että kiusaamiseen on puututtu jos he eivät ole keskustelleet asias-

ta päiväkodin henkilökunnan kanssa. Lapsi näkee asiat ikä- ja kehitystasonsa mu-

kaisella tavalla, joten lapsi saattaa tahtomattaan vääristää puheitaan tai jättää van-

hemmalleen jonkin oleellisen tiedon kertomatta.  

Kokonaisuudessaan prosessi on ollut pitkä ja erittäin antoisa. Olemme jo suunnit-

teluvaiheessa lisänneet työhömme omat tavoitteemme, koska halusimme oman 

oppimisen jatkuvan tavoitteellisesti myös opinnäytetyöprosessin läpi. Omat ta-

voitteemme olemme myöskin saavuttaneet, mihin varmasti on vaikuttanut hedel-

mällinen yhteistyömme sekä aiheen suuri merkitys meille kummallekin. Kiusaa-

mista on, sitä tapahtuu monessa eri muodossa. Vaikka kiusaamisen määrittely on 

haaste, on ammattilaisilla paljon menetelmiä aiheeseen puuttumiseksi ja ennalta-

ehkäisemiseksi. Tärkeimpänä menetelmänä on oma sensitiivinen läsnäolo, ha-

vainnointi sekä avoin ja luottamuksella rakennettu vuorovaikutuksellinen suhde 

työyhteisössä sekä erityisesti lasten vanhempien kanssa. Kiusaamisesta pitää pu-

hua ilman syyllistämistä / syyllistymistä, avoimesti ja pohtien tilanteiden taustoja 

sekä tilannetta lapsen silmin. 
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Liite 2. 

  TUTKIMUS PÄIVÄKOTIKIUSAAMISESTA 

Hei! 

Opiskelemme Lahden ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla sosio-

nomeiksi ja teemme opinnäytetyötämme yhteistyössä lapsenne päiväkodin kanssa. 

Tutkimme opinnäytetyössämme mahdollista lasten välisen kiusaamisen esiinty-

mistä päiväkodissanne. Päiväkodissa lapsi opettelee empatiaa, itsehillintää ja sosi-

aalisia taitoja ammattitaitoisen henkilökunnan tuella. Joskus arjessa saattaa esiin-

tyä kiusaamista ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kiusaamiseen puuttumi-

nen ehkäisee sen jatkumista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, esiintyykö lap-

senne päiväkodissa lasten välistä kiusaamista ja miten se näkyy. Tutkimustuloksia 

on tarkoitus hyödyntää päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmatyössä. Kyselyyn 

vastaaminen on opinnäytetyömme sekä aiheen esillenostamisen kannalta merki-

tyksellistä. Kysely suoritetaan sekä teille vanhemmille että päiväkodin työnteki-

jöille. Tutkimuslupa on haettu ja saatu Lahden kaupungin varhaiskasvatukselta 

2.10.2014.   

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastaaminen on vapaaehtoista ja luottamuksel-

lista. Perheenne tiedot eivät tule missään muodossa esille tutkimuksessa. Vastaa-

minen vie aikaa noin 15–20 minuuttia. Täytetyt tutkimuslomakkeet palautetaan 

suljetussa kuoressa ja säilytetään lukitussa tilassa, joten lomakkeet eivät pääse 

muiden kuin tutkijoiden luettavaksi. Vastauslomakkeet hävitetään tutkimuksen 

valmistumisen jälkeen.  

Kysymykset sisältävät sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Kysymyksiin 

voitte vastata yhdessä lapsenne kanssa, jos hän on mielestänne valmis ja halukas 

käsittelemään kiusaamisaihetta. Tarvittaessa voitte jatkaa vastauksianne lomak-

keen kääntöpuolelle. Mikäli teillä on useampi lapsi ------------ päiväkodissa, toi-

vomme, että täytätte jokaisen lapsen kohdalla oman kyselylomakkeen. Täytetyt 

lomakkeet pyydämme palauttamaan kahden viikon kuluessa, viimeistään 

21.11.2014. Palauttakaa lomakkeet suljetussa kirjekuoressa päiväkodin henkilö-

kunnalle tai johtajalle. 

Jos tutkimuksen / lomakkeen suhteen ilmenee kysyttävää, ottakaa meihin yhteyttä. 

Kiitos Yhteistyöstänne ja Osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin  

Satu Hyytiä ja Annu-Maaria Joona 

e-mail: satu.hyytia@student.lamk.fi , annu-maaria.joona@student.lamk.fi  

 

mailto:satu.hyytia@student.lamk.fi
mailto:annu-maaria.joona@student.lamk.fi
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Liite 3. 

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE 

 

1. Lapsenne sukupuoli 

 

 tyttö  

 poika 

 

2. Lapsenne ikä? 

            ___________________________ 

  

3. Kauanko lapsenne on ollut hoidossa päiväkodissa? 

 

___________________________ 

 

4. Meneekö lapsenne pääsääntöisesti mielellään päiväkotiin? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte ei, miten tämä ilmenee?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Onko lapsellanne leikkikavereita päiväkodissa olon aikana? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 

6. Puhuuko lapsenne päiväkotikiusaamisesta? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte kyllä, mitä lapsenne on kertonut kiusaamisesta? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

7. Esiintyykö lapsenne leikeissä merkkejä mahdollisesta kiusaamisesta? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte kyllä, millaisia merkkejä olette huomanneet? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. Onko lastanne kiusattu päiväkodissa? 
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 Kyllä 

 Ei 

 

9. Millaisessa muodossa lapsenne mahdollinen kiusaaminen on ilmennyt 

päiväkodissa? 

   

 potkiminen 

 töniminen 

 lyöminen 

 toisen tavaran ottaminen ilman lupaa 

 ilmeily 

 nimittely 

 selän takana kuiskuttelu 

 alistaminen 

 muita mahdollisia ilmenemismuotoja  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

                  

                             

    10. Kuinka usein lapsenne kiusaamista esiintyy päiväkodissa? 

   

 Päivittäin 

 2-3 kertaa viikossa 

 viikoittain 

 2-4 kertaa kuukaudessa 

 kuukausittain 

 harvemmin kuin kuukausittain 

 ei koskaan 

 

11. Onko kiusaamiseen puututtu? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte kyllä, millä tavoin kiusaamiseen on puututtu (esim. VASU-

keskustelu, vanhempainilta)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

12. Oletteko keskustelleet kiusaamisesta päiväkodin henkilökunnan 

kanssa? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte kyllä, millaisessa tilanteessa asiasta on keskusteltu? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

13. Mitä toivotte päiväkodin tekevän mahdollisen kiusaamisen 

ehkäisemiseksi? 



51 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

14. Oletteko keskustelleet lasten välisestä kiusaamisesta muiden lasten 

vanhempien kanssa? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte kyllä, millaisessa tilanteessa asiasta on keskusteltu? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

15. Keskustelitteko lomaketta täyttäessänne lapsenne kanssa 

kiusaamisesta? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte kyllä, mitä asioita nousi keskustelussa esille? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

16. Onko jotain muuta kiusaamiseen liittyvää, josta haluatte kertoa? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistanne! 
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Liite 4. 

TUTKIMUS PÄIVÄKOTIKIUSAAMISESTA 

Hei! 

Opiskelemme Lahden ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla sosio-

nomeiksi ja teemme opinnäytetyötämme yhteistyössä päiväkotinne kanssa. Tut-

kimme opinnäytetyössämme mahdollista lasten välisen kiusaamisen esiintymistä 

päiväkodissanne. Päiväkodissa lapsi opettelee empatiaa, itsehillintää ja sosiaalisia 

taitoja ammattitaitoisen henkilökunnan tuella. Joskus arjessa saattaa esiintyä kiu-

saamista ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kiusaamiseen puuttuminen 

ehkäisee sen jatkumista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, esiintyykö päivä-

kodissanne lasten välistä kiusaamista ja miten se näkyy. Tutkimustuloksia on tar-

koitus hyödyntää päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmatyössä. Kyselyyn vas-

taaminen on opinnäytetyömme sekä aiheen esillenostamisen kannalta merkityksel-

listä. Kysely suoritetaan sekä teille päiväkodin työntekijöille että vanhemmille. 

Tutkimuslupa on haettu ja saatu Lahden kaupungin varhaiskasvatukselta 

2.10.2014.   

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastaaminen on vapaaehtoista ja luottamuksel-

lista. Vastaajan henkilökohtaiset tiedot eivät tule missään muodossa esille tutki-

muksessa. Vastaaminen vie aikaa noin 15–20 minuuttia. Täytetyt tutkimuslomak-

keet palautetaan suljetussa kuoressa ja säilytetään lukitussa tilassa, joten lomak-

keet eivät pääse muiden kuin tutkijoiden luettavaksi. Vastauslomakkeet hävitetään 

tutkimuksen valmistumisen jälkeen.  

Kysymykset sisältävät sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Tarvittaessa 

voitte jatkaa vastauksianne lomakkeen kääntöpuolelle. Täytetyt lomakkeet pyy-

dämme palauttamaan suljetussa kirjekuoressa päiväkodin johtajalle kahden viikon 

kuluessa, viimeistään 21.11.2014. Jos tutkimuksen / lomakkeen suhteen ilmenee 

kysyttävää, ottakaa meihin yhteyttä. 

Kiitos Yhteistyöstänne ja Osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin Satu Hyytiä ja Annu-Maaria Joona                                        

e-mail: satu.hyytia@student.lamk.fi , annu-maaria.joona@student.lamk.fi 

 

 

 

mailto:satu.hyytia@student.lamk.fi
mailto:annu-maaria.joona@student.lamk.fi


53 

 

 

 

Liite 5. 

KYSELYLYLOMAKE HENKILÖKUNNALLE 

 

2. Työskentelen 

 

 Alle 3-vuotiaiden 

 2-5-vuotiaiden sisarusryhmä 

 3-4-vuotiaiden 

 5-6-vuotiaiden ryhmässä 

 3-5-vuotiaiden integroitu erityisryhmä 

 

3. Onko ryhmässänne lapsi/lapsia, joille päiväkotiin tulo on erityisen 

vaikeaa? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte kyllä, millä tavoin vaikeus näyttäytyy? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

4. Onko kaikilla ryhmänne lapsilla leikkikavereita päivän aikana? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 

 

6. Esiintyykö lasten leikeissä merkkejä mahdollisesta 

päiväkotikiusaamisesta? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte kyllä, millaisena kiusaaminen leikissä näyttäytyy? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7. Esiintyykö ryhmässänne muunlaista lasten välistä kiusaamista? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 

6. Millaisessa muodossa mahdollinen kiusaaminen näyttäytyy? 

   

 potkiminen 

 töniminen 

 lyöminen 

 toisen tavaroiden ottaminen ilman lupaa 
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 ilmeily 

 nimittely 

 selän takana kuiskuttelu 

 alistaminen 

 muita mahdollisia ilmenemismuotoja  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

9. Kuinka usein lasten välistä kiusaamista esiintyy ryhmässänne? 

  

 päivittäin 

 2-3 kertaa viikossa 

 viikoittain   

 2-4 kertaa kuukaudessa 

 kuukausittain 

 harvemmin kuin kuukausittain 

 ei koskaan 

 

 

8. Onko työyhteisössänne käsitelty kiusaamista? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastaatte kyllä, millä tavoin? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________ 

 

10. Toivoisitteko, että työyhteisössä puhuttaisiin enemmän lasten välisestä 

kiusaamisesta? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte kyllä, millä tavoin haluaisitte asiaa käsiteltävän? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

11. Ovatko vanhemmat ottaneet henkilökunnan kanssa kiusaamisen 

puheeksi? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte kyllä, millaisissa tilanteissa puheeksiotto on tapahtunut? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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12. Kuinka usein vanhemmat ovat ottaneet kiusaamisen henkilökunnan 

kanssa puheeksi? 

 

 päivittäin 

 2-3 kertaa viikossa 

 viikoittain 

 2-4 kertaa kuukaudessa 

 kuukausittain 

 harvemmin kuin kuukausittain 

 ei koskaan 

 

 

13. Mitä toivoisitte päiväkodin tekevän mahdollisen kiusaamisen 

ehkäisemiseksi? 

    

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

14. Käytättekö kiusaamiseen puuttumisessa ja ennaltaehkäisemisessä 

joitakin työmenetelmiä? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 Jos vastasitte kyllä, millaisia menetelmiä käytätte? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

15. Onko jotain muuta, mitä haluatte kertoa kiusaamisen mahdollisesta 

ilmenemisestä päiväkodissa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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Liite 6. 

 

Esiintyykö lapsen 

leikeissä 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

”Lapsemme yrittää 

ottaa johtajan aseman, 

selittelee omia ja 

muiden tekoja, 

puolustelee 

kavereitaan.” 

Lapsi yrittää ottaa 

johtajan roolin, 

selittää omia tekojaan, 

selittää muiden tekoja, 

puolustaa kavereita 

Johtajan roolin 

ottaminen, omien 

tekojen selittely, 

muiden tekojen 

selittely, kavereiden 

puolustaminen 

”Leikeissä puretaan 

pahaaoloa, käy 

tilanteita läpi, purkaa 

myös pahaa oloaan 

huutamalla paljon 

niinä päivinä kun 

kiusaamista on 

tapahtunut. Lapsen 

pahaolo kiusaamisesta 

näkyy.” 

Leikeissä pahan olon 

purkaminen, pahan 

olon purkaminen 

huutamalla, 

kiusaamispäivinä lapsi 

huutaa paljon, lapsen 

pahaolo näkyvää 

Pahan olon 

purkaminen, 

huutaminen, lapsen 

pahaolo näkyvää 

”Nimittelyä, lyömistä, 

tönimistä.” 

Nimittely, lyöminen, 

töniminen 

Nimittely, lyöminen, 

töniminen 

”Veljekset tappelevat 

keskenään ja ottavat 

tavaroita toisiltaan. 

Selkeästi päiväkodissa 

puhuttu tästä, koska 

2v:n sanavarastoon 

kuuluu ´kiusaa 

minua`.” 

Veljesten keskinäinen 

tappelu ja tavaran 

ottaminen toiselta. 

Lapsen puheista 

ilmenee, että 

päiväkodissa puhuttu 

asiasta. 

Tappelu, tavaran 

ottaminen, lapsen 

puheissa esiintyvää 

”Tönimistä, 

lyömistä.” 

Töniminen, lyöminen Töniminen, lyöminen 

”Välillä käydään 

tilanteita läpi 

pehmoleluilla.” 

Tilanteiden läpi 

käyminen 

pehmoleluilla 

Tilanteiden läpi 

käyminen leluilla 

”Toisinaan tönii, omii, 

satuttaa leikkikaveria. 

Todella harva kerta, ja 

jokaisella kerralla asia 

otettu puheeksi 

hoitohenkilökunnan 

sekä lapsen kanssa. En 

hyväksy kiusaamista.” 

Lapsi toisinaan tönii, 

omii leikkikaveria 

itselleen ja satuttaa 

kaveria. Asia otettu 

henkilökunnan ja 

lapsen kanssa 

puheeksi. Vanhempi ei 

hyväksy kiusaamista. 

Töniminen, kaverin 

omiminen, 

satuttaminen, 

vanhempi puhunut 

henkilökunnan kanssa, 

asiasta keskusteltu 

lapsen kanssa, 

vanhempi ei hyväksy 

kiusaamista 

 


