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Otaniemen lukio on perustettu vuonna 2019, kun Olarin lukio ja Pohjois-Tapiolan lukio yhdis-

tettiin yhdeksi lukioksi. Yhdistymisen myötä oppilaiden kesken on ollut havaittavissa konflik-

teja, ja ne ovat jakaneet lukion oppilaat kahteen ryhmään, jotka ovat mukailleet Olarin lukiota 

ja Pohjois-Tapiolan lukiota. Tämän riitautumisen myötä Otaniemen lukion opinto-ohjaajat pyy-

sivät tietopakettia koskien kiusaamista, joka sitten lopuksi sähköisen kyselyn avulla tarkentui 

informaatioksi somekiusaamisesta ja kiusaamisen tuomista psyykkisistä sairauksista.  

 

Tämän opinnäytetyön teoriapohja on kirjoitettu kiusaamiseen, somekanaviin, psyykkisiin sai-

rauksiin ja somekiusaamiseen liittyvän suomalaisen ja ulkomaalaisen kirjallisuuden ja aihetta 

käsittelevien artikkeleiden ja sivustojen pohjalta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on keskitytty 

avaamaan somekiusaamiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä tuomaan esiin kiusaamisen vai-

kutuksia psyykkisiin sairauksiin. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa somekiusaamistietoisuutta lisäävä luento-

tyyppinen tietoisku Otaniemen lukiolaisille. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä Otaniemen lu-

kiolaisten ja koulussa toimivien opettajien tietoisuutta somekiusaamisesta ja samalla ennalta-

ehkäistä somekiusaamisen ilmentymistä 

 

Opinnäytetyön tuotoksen avulla oppilaat sekä opinto-ohjaajat saavat lisää tietoa somekiusaa-

misesta ja kiusaamisesta aiheutuvista konkreettisista psyykkisistä sairauksista, joita ei välttä-

mättä ole tiedostettu tai tuotu esille perinteisessä kiusaamiseen liittyvässä keskustelussa.  
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The upper secondary school of Otaniemi was established in 2019 as the upper secondary schools 

of Olari and Northern Tapiola were merged as one school. After the merge the personnel no-

ticed that there were conflicts among the students. The conflicts had divided the students into 

two separate groups resembling the composition of the previous separate schools. Due to this 

separation, the study counsellors of the upper secondary school of Otaniemi asked for an infor-

mation package addressing bullying. As information was collected from the students via an 

electric poll, the more accurate topic of the information package became cyberbullying and 

the negative mental effects of bullying. 

 

The theoretical background of this thesis was written based on Finnish and foreign literature, 

articles and websites about bullying, social media channels, mental disorders and cyberbully-

ing. In this thesis’ theoretical base the focus is in exploiting mainline terms related to cyber-

bullying and also to bring up the effects of bullying on mental health. 

  

The purpose of this thesis was to produce an information package that could prevent cyberbul-

lying. The information was then presented in the form of a lecture for the upper secondary 

school students. The aim was also to make a statement about the worst case effects of cyber-

bullying. The goal of the project was to raise awareness about cyberbullying among the students 

and student counselors of the upper secondary school of Otaniemi. We have reflected and an-

alyzed our thesis based on the given feedback, groups’ work load, group dynamic, reliability 

and ethicalness of the thesis. 

 

With the information package produced in this thesis the students and the student counselors 

receive more awareness about cyberbullying and the concrete effects of bullying on mental 

health that have not been introduced or well known in the traditional discourse of bullying. 
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1 Johdanto 

Kiusaaminen on valitettavan tavallista niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Sitä tapahtuu 

kaikenikäisten koululaisten ja opiskelijoiden keskuudessa eri muodoissa. Useimpien tutkimus-

ten mukaan kiusattuja lapsia on koulussa noin 5-15 prosenttia. Tähän lukuun tosin vaikuttaa se, 

minkälaista tutkimuksellista mittaria kiusaamisen selvittämisessä on käytetty. Eroja syntyy sen 

perusteella, onko lapsi itse määritellyt ja kertonut kiusaamisesta, onko hänen ystävänsä kerto-

nut jonkun joutuneen kiusatuksi vai onko lapselle ennen kiusaamistutkimusta määritelty tar-

kasti kiusaamisen täyttymiselle ominaiset piirteet. (Salmivalli 2010.) THL:n (2019) kouluter-

veyskyselyyn vastanneita lapsia ja nuoria oli yhteensä 254 985. Perusopetuksen 8. ja 9. luokka-

laisia vastaajia oli 86 609, lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoita 44396 ja ammatillisten oppilai-

tosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoita 23263. Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista 5.5 prosenttia 

kertoi tulleensa kiusatuksi vähintään kerran viikossa. Toisen asteen 1. ja 2. vuoden opiskelijoi-

den samainen luku oli yhteensä 4,7 prosenttia. Voidaan siis sanoa, että peruskoulusta siirryttä-

essä toisen asteen opintoihin, kiusaaminen vähenee, mutta se ilmenee ja on yhä läsnä koulu-

maailmassa. 

Somekiusaaminen, tunnettu myös nimellä elektroninen kiusaaminen tai netissä tapahtuva hai-

tallinen käytös, on määritelty kiusaamiseksi, joka tapahtuu internettiä hyväksikäyttäen sähkö-

postitse, tekstiviestillä, chat-huoneissa viestittelemällä, internet sivuilla, pelisivustoilla ja ku-

vaviesteillä. Normaaliin kiusaamiseen verrattuna somekiusaamisella on omat piirteensä, jotka 

ovat nousseet pinnalle viime vuosien aikana. Sen lisäksi, että somekiusaaminen muistuttaa ja 

tuntuu vähän erilaiselta kuin perinteinen kiusaaminen, sen käsittelyssä tai käsittelemisessä 

nousee esiin uusia ongelmia lasten, nuorten aikuisten ja vanhempien keskuudessa. (Kowalski, 

Limber & Agatson 2012.)  

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, joka on toteutettu yhteistyössä Otaniemen 

lukion opinto-ohjaajien kanssa. Otaniemen lukion opinto-ohjaajien suunnalta oli tullut toive, 

että heidän käyttöönsä tuotettaisiin tietopaketti, liittyen kiusaamiseen. Otaniemen lukiolla jär-

jestettiin hyvinvointiviikko marraskuussa 2019, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdyn 

sähköisen kyselyn avulla opinnäytetyön aihe tarkentui somekiusaamiseen, johon linkitimme 

yleisimpiä psyykkisiä sairauksia, joita kiusaamisesta voi seurata.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa somekiusaamistietoisuutta lisäävä luento-

tyyppinen tietoisku Otaniemen lukiolaisille. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä Otaniemen lu-

kiolaisten ja koulussa toimivien opettajien tietoisuutta somekiusaamisesta ja samalla ennalta-

ehkäistä somekiusaamisen ilmentymistä.  
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2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Kiusaaminen 

Kaikilla ihmisillä on erilaisia kokemuksia ja esimerkkejä kiusaamisesta, koska ihmisten käsitys 

kiusaamisesta ja siitä mitä kiusaaminen sisältää, ovat lähtökohtaisesti hyvin erilaisia (Hamarus 

2012, 21.) ”Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan henkilöön toistuvasti kohdistuvaa ta-

hallisen vihamielistä käytöstä” (Salmivalli 2010). Voidaan yleistää, että minkä tahansa harmin, 

pahan mielen tai haitan tahallisesti aiheuttaminen on kiusaamista. Kiusaamisen ytimenä voi-

daan pitää ajatusta, jossa kiusaajalla on valtaa ja voimaa, joidenka avulla hän saa yliotteen 

kohteestaan eli kiusatusta. Vallan ja voiman väärinkäyttäminen on siis kiusaamista. (Salmivalli 

2010.) Tätä samaa asiaa perkaa myös Hamarus (2012, 22-23), joka määrittelee kiusaamisen 

olevan tapahtuma, jossa kiusattava altistuu pitkäkestoisesti ja toistuvasti yhden tai useamman 

henkilön negaatioille ja samalla tilanteeseen kytkeytyy valtaepätasapaino. Tässä tilanteessa 

lähtökohtina toimivat kiusaamisen tapahtuminen pitkällä aikavälillä ja se, ettei kiusatulla ole 

arvoasemansa puolesta mahdollisuutta vastustaa kiusaajaa.  

Jos kiusaaminen täyttää lainsäädännössä rikoksen tunnusmerkit, se voidaan tulkita rikolliseksi 

toiminnaksi. Esimerkiksi kunnianloukkauksen, laittoman uhkauksen, lievän pahoinpitelyn ja pa-

hoinpitelyn lakipykäliä voidaan tulkita kiusaamistilanteessa tapauskohtaisesti, jos tilanne näyt-

täisi täyttävän rikoksen tunnusmerkit. (MLL 2019.)  

 

KUVIO 1. Kiusaamisen eri muodot, Salmivalli 2010.  

•Nimittely

• Sanallinen loukkaaminenVerbaalinen

• Sulkeminen porukan ulkopuolelle

• Ilkeiden juttujen levittäminen

Sosiaalinen 
(Sanaton)

• Lyöminen

•Töniminen

•Potkiminen
Fyysinen
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2.2 Kiusaamisen liittyvät roolit koulumaailmassa  

Kiusaamistilanteessa kiusaaja ja kiusattava ovat eri arvoisia henkilöitä. Kiusaaja käyttää hyväk-

seen valtaa, suurempaa kokoaan, vanhempaa ikäänsä, fyysisesti suurempaa voimaansa ja tuli-

sempaa luonnettaan. Tässä tilanteessa kiusattu on lähtökohtaisesti alakynnessä ja vailla voima-

varoja pois pääsyyn tilanteesta. (MLL 2019.)  

Kun mietitään kiusaamista, niin ensimmäisenä nousee monesti mieleen koulukiusaaminen. Kou-

lukiusaaminen tapahtuu nimensä mukaisesti koulussa ja sen eri tiloissa, kuten luokat, käytävät, 

pihamaa ja ruokasali. Koulussa tapahtuva kiusaaminen onkin usein oppilaiden välistä kiusaa-

mista. Kaikista lapsista ei tule todennäköisesti kiusattuja, vaan tietyt ulkoiset olemukset kuten 

lihavuus, kömpelyys, laihuus ovat mahdollisia piirteitä, jotka johtavat kiusatuksi olemiseen. 

(Salmivalli 2010). Myös tietyt temperamentin piirteet kuten arkuus, vetäytyvyys ja kiihty-

vyysherkkyys ovat mahdollisia kiusatuksi johtavia piirteitä (Salmivalli 2010). 

Mahdollinen kiusaamisen asetelma on myös se, että opettaja kiusaa oppilasta tai opiskelijaa. 

Kun opettaja kiusaa oppilasta, niin kyseessä on tietysti yksi kiusaamisen lähtökohdista, eli valta-

aseman väärinkäyttö. (Hamarus 2012, 73). Syitä sille, miksi opettaja kiusaa oppilasta voi var-

masti olla moniakin, mutta Hamarus listaa muutamia selviä syitä (2012, 74), jotka ovat raskas 

ammatti, työn vaativuus, työuupumus, opettajan henkilökohtaisen elämän haasteet ja tilanne 

ja myös opettajan omalaisensa huumori.  

Kolmantena asetelmana voidaan miettiä tilanne, jossa oppilas kiusaa opettajaa. Kiusaaminen 

voi ilmentyä esimerkiksi loukkaavana käytöksenä, sukupuolisena häirintänä (seksuaalinen häi-

rintä, ulkonäön kommentointi, vihjailu raiskaamisesta, seksuaaliset vihjailut ja ehdotukset, 

fyysinen kontakti, itsensä paljastelu ja pilapuhelut), konkreettisena fyysisenä vakivaltana ja 

myös väkivallalla uhkaamisena, ilkivaltana (jonkin omaisuuden tuhoaminen esim. auto tai pol-

kupyörä) ja häirintänä puhelimitse tai internetin välityksellä. (Hamarus 2012, 76-77.)  

Seuraava asetelma pitää sisällään kiusaamista, jossa oppilaan vanhemmat tai huoltajat kiusaa-

vat opettajaa. Jopa useampi kuin kymmenes (11%) opettaja on joutunut oppilaan vanhemman 

kiusan kohteeksi. Vanhempien kiusaamistapoja ja keinoja on useita. Niistä voidaan erotella 

selkeästi tilanteet, kun vanhemmat edesauttavat lastaan opettajan kiusaamisessa tai käyttäy-

tyvät opettajaa kohtaan väkivaltaisesti sanallisin tai fyysisin keinoin (haukkuminen viesteillä, 

opettajan mustamaalaus somessa, opettajan uhkailu). Vanhempien toimesta tapahtuvaa opet-

tajien kiusaamista tapahtuu monesti silloin, kun vanhemmat vaativat lapsilleen erityisoikeuksia 

tai erityiskohtelua ja opettaja ei pysty vastaamaan näihin vaatimuksiin. (Hamarus 2012, 78-79.) 

On myös olemassa muitakin asetelmia koulujen sisällä, joihin oppilaat eivät ole suoraan kyt-

köksissä. Yhtenä tilanteena on se, kun opettaja kiusaa toista opettajaa. Tällainen kiusaaminen 

ilmenee porukasta eristämisenä, uhkailuna, huutamisena, nimittelynä, mustamaalaamisena, 
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mielenterveyden kyseenalaistamisena, fyysisenä väkivaltana tai uhkana ja seksuaalisen häirin-

tänä tai ahdisteluna. Toinen tilanne syntyy esimiehen kiusatessa opettajaa. Tässä tilanteessa 

kiusaaminen on esimerkiksi opettajien eristämistä, resurssien kieltäminen ja tiettyjen opetta-

jien suosiminen, vakoilu, sabotaasi, varastelu, juoruilu, pelottelu, nuhteleminen ilman oikeaa 

syytä tai rasismi. Yhtenä tilanteena voidaan myös pitää sitä, kun opettaja kiusaa esimiestään. 

Esimiehen kiusaaminen voi olla tämän haukkumista, sosiaalinen eristämistä, juoruilua ja hä-

nestä tehdyt aiheettomat valitukset. (Hamarus 2012, 80-83.) 

 

2.3 Kiusaamisen muodot  

Kiusaaminen on ilmiö, joka voidaan jakaa useaan eri kategoriaan. Hamarus (2006) on jakanut 

kiusaamisen neljään eri kategoriaan, jotka ovat sosiaalinen, psyykkinen, verbaalinen ja fyysinen 

kiusaaminen. Esimerkkinä fyysisestä kiusaamisesta voidaan pitää äkillistä fyysistä päälle käy-

mistä ns. ” räjähtävää kiusaamista”. Tällä tarkoitetaan toiseen henkilöön kohdistuvaa lyömistä, 

potkimista, tönimistä tai muuta vastaavaan toimintaan, jolla pyritään aiheuttamaan toiselle 

henkilölle vahinkoa. Verbaalisella kiusaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa kiusaaja pyrkii 

sanoillaan aiheuttamaan kiusatulle pahaa mieltä esimerkiksi pilkkaamalla, haukkumalla, nimit-

telemällä tai ylipäätänsä puhumalla toisesta halventavaan sävyyn. Sosiaalista kiusaamista voi 

tapahtua kouluissa, työpaikoilla tai harrastustoiminnassa. Siitä hyvänä esimerkkinä on koulussa 

tapahtuva tilanne, jossa joku oppilas ja hänen kaverinsa syrjivät jotakin toista oppilasta ja 

lopulta eristävät hänet kokonaan omasta yhteisöstään. Psyykkisellä kiusaamisella voidaan tar-

koittaa esimerkiksi koulumaailmassa tilannetta, jossa kiusattu henkilö rikkoo yhteisön normeja 

ja tunkee itsensä vääriin paikkoihin tai ryhmiin ja aiheuttaa näin muulle yhteisölle pahaa olo ja 

syyllistyy siis itse kiusaamiseen. (Hamarus 2006.)  

 

2.4 Somekiusaaminen  

Kiusaamista on ollut nuorten keskuudessa aina, mutta nykyajan sukupolvi on pystynyt hyödyn-

tämään tekniikkaa laajentaakseen ulottuvuuttansa ja haittojensa laajuutta kiusaamisessa. Tätä 

ilmiötä kutsutaan somekiusaamiseksi. Somekiusaaminen siis tarkoittaa älypuhelimien ja muiden 

elektronisten laitteiden käytöstä aiheutuvaa tahallista ja toistuvaa haittaa. (Hinduja & Patchin 

2019). Verkossa tapahtuva kiusaaminen on helppoa ja se tapahtuu monesti muutamalla klik-

kauksella tai napin painamisella. Kiusaaminen on verkossa kasvotonta ja se tapahtuu monesti 

anonyyminä, jonka takia kiusaajien käyttämä kieli on töykeämpää ja juuri tämä kirjoitettu kieli 

koetaan kiusattujen osalta loukkaavammaksi kuin itse sanallinen kiusaaminen. (Hamarus 2012, 

39).  
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Esimerkkeinä somekiusaamisesta toimivat tapaukset, jossa murrosikäiset teinit ja lapset käyt-

tävät elektronisia laitteita häiritäkseen, uhatakseen, nöyryyttääkseen tai muuten vaan häiri-

köidäkseen toisia kansaolijoitaan. Nuoret voivat vaikka lähettää toisilleen jakoon jonkin haital-

lisen tekstin, joka koskee tiettyä henkilöä. Henkilöstä voidaan myös levittää huhuja älypuheli-

mien ja tablettien avulla. Yksi tapa on myös julkaista kiusatusta henkilöstä videoita tai jokin 

keksitty profiili, jollakin nettialustalla, ja pitää hauskaa kiusatun kustannuksella tällä tavoin. 

Kiusatusta henkilöstä voidadaan saada mobiililaitteilla kuvia erilaisissa kiusallisissa tilanteissa 

ja nämä kuvat sitten julkaistaan nettiin kaikkien nähtäväksi. Lisäksi nimettömiä sovelluksia ja 

peliverkkojen vuorovaikutteisia ominaisuuksia voidaan käyttää hyödyksi, kun halutaan nöyryyt-

tää jotakin henkilöä. (Hinduja & Patchin 2019.)  

Somekiusaamista voidaan verrata normaaliin kiusaamiseen, mutta sillä on muutamia ominaisia 

piirteitä, jotka erottuvat normaalista kiusaamisesta. Yksi ”vanhasta” kiusaamisesta erottuva 

piirre on se, että kiusaamisen uhri ei voi tietää kuka häntä kiusaa tai miksi. Kiusaaja voi esi-

merkiksi käyttää keksittyä sähköpostiosoitetta tai hänen nimensä verkossa voi olla keksitty. 

Toisena piirteenä voidaan erotella se, että suuri määrä ihmisiä (koulussa, naapurustossa tai 

maailmassa) myötävaikuttaa kiusatun uhriksi leimautumiseen tai he ainakin saavat parilla napin 

painalluksella selville mahdollisen kiusaamisen kohteen ja tiedon kiusaamisesta. Vaikuttaa siis 

siltä, että uhrien, kiusaajien ja sivullisten/todistajien määrä olisi rajaton. Kolmantena selkeänä 

piirre-erona on se, että teknologian avulla kiusaaminen voi olla julmempaa, koska kiusaajan ei 

tarvitse olla itse fyysisesti läsnä ja hän ei näe kiusatun reaktiota kiusaamiseen. (Hinduja & 

Patchin 2019.)  

Elektronisten laitteiden avulla tapahtuva kiusaaminen on myös taipuvainen mukailemaan kun-

niaväkivaltaa. Yhtenä, tähän kunniaan liittyvänä väkivallan piirteenä, voidaan pitää juuri yh-

teisöllisyyttä. Kohteeksi valittua kiusattua henkilöä haukutaan, ilkutaan, sorretaan ja loukataan 

koko yhteisön voimin ja sen sanattomalla hyväksynnällä. Tytöt ja naiset ovat tällaiselle kiusaa-

miselle erityisen alttiita, joka pohjautuu esimerkiksi toisen haukkumiseen halventavalla ta-

valla. (Oksanen & Näre 2006, 116.)  

Yhdessä tutkimuksessaan Hinduja & Patchin (2015) määrittelivät vastaajille somekiusaamisen 

tarkoittavan sitä, että joku henkilö toistuvasti häiritsee, käyttäytyy töykeästi tai laskee leikkiä 

toisesta henkilöstä käyttäen apunaan nettiä, älypuhelimia tai muita elektronisia laitteita. Tässä 

kyselyssä nuoret kertoivat, että heitä oli eniten kiusattu julkaisemalla nettiin heistä jokin ilkeä 

tai harmillinen kuva, julkaisemalla heitä koskeva ikävä video, luomalla heille pahasävytteiset 

nettisivut tai esittämällä heitä valeprofiilin avulla ja aiheuttaen tällä tapaa harmia ja pahaa 

mieltä.  
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Somekiusaamista esiintyy eniten kyberavaruudessa ja sen eri johdannaisissa. Eniten somekiu-

saamista esiintyy nuorten saralla. Sen juuret keskittyvät 2000-luvun alkuun, jolloin nuoret oles-

kelivat erilaisilla keskustelupalstoilla. Juuri nämä keskustelupalstat olivat niitä paikkoja, jossa 

kiusaaminen oli läsnä. Lähivuosina suurin osa nuorista on lähtenyt mukaan sosiaaliseen mediaan 

(kuten Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ja Twitter), ääni- ja tekstichatteihin kansainvä-

lisissä peleissä (kuten League of Legends, Owerwatch ja Fortnite) ja videonjakelu- ja striimaus 

sivustoille (kuten YouTube, Twitch ja Live.Me). Tämän kaltainen sosiaalisten medioiden ja mui-

den yllä mainittujen kyberavaruudessa toimivien palveluiden suosion kasvaminen ja niihin liit-

tyminen on johtanut verkkokiusaamisilmoitusten lisääntymiseen kyseisiltä foorumeilta. Verk-

kokiusaamisilmoitusten lisääntyminen on havaittavissa myös lisätyn todellisuuden ja virtuaali-

todellisuuden ympäristöissä kuten sosiaalisilla pelisivustoilla ja tuntemattomissa sovelluksissa, 

joita tulee aina aika ajoin. (Hinduja & Patchin 2019.) 

Hinduja & Patchin tutkimuksen (2019) mukaan, USA:ssa ala -ja yläkoulua käyvistä vastaajista 

33.8 prosenttia kertoi tulleensa somekiusatuiksi elämänsä aikana. Vastaajista 16.9 prosenttia 

kertoi olleensa somekiusan kohteena viimeisen 30 päivän aikana. 11.5 prosenttia vastaajista 

kertoi harrastaneensa somekiusaamista elämänsä aikana ja 6 prosenttia kertoi tulevansa some-

kiusaamaan jollakin tapaa seuraavan 30 päivän aikana.  

EU kids online-tutkimuksen (2014) mukaan, somekiusaaminen on kasvanut 9-16 vuotiaiden las-

ten keskuudessa 8 prosentista 12 prosenttiin vuosien 2010-2014 aikana. Eniten kasvua tässä 

tutkimuksessa oli havaittu varsinkin tyttöjen keskuudessa, mutta myös 9-10vuotiaiden lasten 

kohdalla. Suurimmat muutokset somekiusaamisessa oli havaittu Tanskassa (12-21%) ja Irlannissa 

(4-13%).  

Yksi Suomessa tehty tutkimus (Ebrand 2019) tilastoi, että 13-29 vuotiaista Suomessa asuvista 

vastaajista, 25 prosenttia on kokenut tulleensa jollakin tapaa somekiusatuksi vuonna 2019. Kas-

vua on saman tutkimuksen mukaan tullut vuoden 2016 jälkeen 10 prosenttia. Ainoastaan vähän 

yli 2 prosenttia vastaajista kertoo syyllistyneensä somekiusaamiseen, kun taas 75 prosenttia 

kertoo, ettei ole koskaan syyllistynyt tällaiseen kiusaamiseen. 60 prosenttia vastaajista kuiten-

kin kertoi havainneensa tai tunnistaneensa jotakin somekiusaamiseen liittyvää.  

2.5 Sosiaalinen media 

Some eli sosiaalinen media on ns. yläkäsite, jonka alakäsitteiksi lasketaan kaikki verkossa toi-

mivat palvelut, joissa nousee esille jollain tapaa kommunikointi. Näitä palveluita ovat suora-

toistopalvelut, erilaiset viestintäpalvelut, alustat ja applikaatiot. Somella ei ole tarkkaa mää-

ritelmää olemassa, mutta verrattuna perinteiseen mediaan, sosiaalisessa mediassa myös käyt-

täjä voi tuottaa itse sisältöä joko valokuvien tai videoiden kautta, tai kommentoimalla alus-

taan. Sosiaalisessa mediassa siis tärkeimpänä yhdistyy kommunikointi ja internetin palvelut (Jy-

väskylän yliopisto 2019.)  
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Sosiaalisen median alusta on saanut alkunsa vuonna 1993. Silloin Tim Berners-Lee niminen hen-

kilö keksi ja kehitti www-selaimen, jonka avulla pääsi internetin eri sivustoille. Tämän seurauk-

sena sosiaalinen media alkoi ripeään tahtiin kasvamaan, vaikka itse sana sosiaalinen media kek-

sittiin paljon myöhemmin (Jyväskylän yliopisto 2019.) 1990-luvun alussa oli lama, joka vaikutti 

ihmisten talouteen. Laman jälkeen, kun taloudellinen tilanne parani, matkapuhelimet yleistyi-

vät. Matkapuhelimilla pystyi lähettämään tekstiviestejä, mikä näytti suuntaa uudenlaisille kom-

munikointitavoille.  (Suominen, Östman, Saarikoski & Turtiainen 2013, 25.) 1990-luvun lopussa 

ihmiset rupesivat itse tuottamaan sisältöä internettiin. Alussa iso osa tästä sisällöstä oli kotisi-

vuja, eli sivustoja, joissa henkilöt pääsivät itse kertomaan itsestään. (Suominen ym. 2013, 26.) 

2000-luvun aikana sosiaalinen media teki edelleen kasvua (Sosiaalisen median käsikirja 2004).   

Ensimmäiset sosiaalisen median palvelut, jotka tulivat ihmisille tutuiksi, olivat MySpace ja Lin-

kedIn. MySpace muistutti sivustona hyvin paljon vuonna 2004 julkaistua Facebookia ja LinkedIn 

on taas sivusto, missä pystyy julkaisemaan oman esimerkiksi ansioluettelonsa, harrastuksensa 

jne. Nämä palvelut ilmestyivät 2000-luvun alussa. (Jyväskylän yliopisto 2019.)  

2003 vuoden jälkeen internetin käyttäjämäärät alkoivat moninkertaistumaan laajakaistayh-

teyksien yleistyessä. Pelkästään 2003 vuoden aikana laajakaistayhteyksien määrä Suomessa 

tuplaantui. Näihin aikoihin alkoivat yleistyä ensimmäiset verkkopalvelut, joihin pystyi alkupe-

räisen sisällön tuottajan lisäksi myös muut lisäämään sisältöä kommentoimalla. Blogit kasvatti-

vat suosiotaan nuorten ja aikuisten keskuudessa ja ns. virtuaalimaailmat (Suomessa esim. 

Habbo Hotel) ja chat-huoneet nuorison ja lasten keskuudessa. (Suominen ym. 2013, 30-41.) 

Vuonna 2004 sai alkunsa yksi käänteentekevimmistä keksinnöistä. Mark Zuckerberg loi Faceboo-

kin, joka oli alun perin suunniteltu pelkän yliopistoväen sisäiseen käyttöön (Suominen ym. 2013, 

60). Facebookin suosio kasvoi kuitenkin räjähdysmäisesti ja vuoden 2005 lopussa oli sivustolla 

jo 5,5 miljoonaa käyttäjää. Facebook rantautui kuitenkin Suomeen vasta vuonna 2007. (Suomi-

nen ym. 2012, 128.) 

Vuonna 2005 syntyi toinen sosiaalista mediaa mullistava verkkopalvelu. 2005 oli vuosi, kun You-

tube julkaistiin. Vuonna 2010 Youtubella oli yli 2 miljoonaa katselukertaa päivässä (Suominen 

ym. 2013, 86). Lisäksi vuonna 2005 oli keksitty englanninkielinen Social media-termi. Suomessa 

se ei ollut kuitenkaan vielä tuttu, ja käytössä oli vielä Web 2.0 nimitys (Suominen ym. 2013, 

67). Web 2.0 nimitystä käytettiin vuosina 2004-2006, ja määritelmänä se muistutti hyvin paljon 

sosiaalista mediaa. Sillä kuitenkin viitattiin enemmän siihen aikaan, kun löydettiin blogien kom-

menttiosiot ja voitiin lisäillä liikkuvia kuvia verkkopalveluihin. (Suominen ym. 2013, 77.) 

 

Vuonna 2007 sosiaalinen media teki läpimurtonsa. Facebook rantautui tuona vuonna myös Suo-

meen, ja Facebookin käyttäjämäärä kasvoi joka kuukausi 2 miljoonalla käyttäjällä. 

Koska Facebookin suosio oli niin hurja, muut alkoivat ottamaan siitä mallia. (Suominen ym. 

2013, 128.) Vuonna 2008 alkoi tulla tasaiseen tahtiin uusia sosiaalisen median palveluita. Tässä 
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kohtaa sosiaalinen media- käsite oli tullut jo tutuksi ihmisille ja Web 2.0 käsite alkoi syrjäyty-

mään. (Suominen ym. 2013.) 

2.6 Nuorten käyttämät somekanavat 

Jodel on puhelimeen ladattava sovellus, jossa pystyt aloittamaan erilaisia keskusteluja tai lu-

kemaan itseäsi kiinnostavista asioista. Jodelissa voit seurata esimerkiksi asuinalueeseen tai pa-

risuhteisiin liittyviä keskustelualustoja, ja voit halutessasi liittyä mukaan keskusteluihin siellä 

tai vain seurata mitä keskusteluissa puhutaan. Jodelissa kaikki tapahtuu anonyymisti. Jokainen, 

joka sovellusta käyttää, toimii anonyyminä, eli hänen tietojaan ei ole saatavilla. (Jodel 2020.) 

 
Whatsapp on puhelimeen ladattava ilmainen sovellus, jonka avulla voi lähettää viestejä, ääni-

viestejä, videoita, erilaisia tiedostoja ja kuvia. Lisäksi Whatsappilla voi soittaa ääni- sekä vi-

deopuheluita. Whatsapissa pystyy keskustelemaan joko yksityisesti yhden henkilön kanssa tai 

ryhmäkeskusteluissa, jossa voi olla mukana useampi henkilö. Whatsappissa viestien lähettämi-

nen on ilmaista. Tarvitset vain toimivan puhelinnumeron palvelun aktivoimiseksi sekä toimivan 

internet-yhteyden, minkä jälkeen voit vastaanottaa ja lähettää viestejä ilmaiseksi (Whatsapp 

2020.) Vuonna 2019 Ebrandin tekemän tutkimuksen mukaan Whatsapp oli nuorten eniten käyt-

tämä palvelu (Ebrand 2019). 

 

Snapchat on sovellus, jonka ladattua puhelimeesi pääset luomaan itsellesi oman käyttäjän. Sa-

malla voit myös luoda itsellesi omannäköisesi avatarin. Snapchatin käyttö perustuu siihen, että 

pääset julkaisemaan omalla käyttäjälläsi kuvia ja videoita asioista, mitä teet päivän aikana. 

Kuviin ja videoihin pystyy lisäämään erilaisia filttereitä, tekstejä ja merkintöjä, mistä näkee 

sijaintisi. Kun olet julkaissut omaan tarinaasi kuvan tai videon, poistuvat ne 24 tunnin kuluttua 

siitä, kun olet ne lisännyt. Snapchatissa on mahdollisuus päästä seuraamaan erilaisten henkilöi-

den elämää eri puolilta maailmaa, eli halutessaan pääsee seuraamaan esimerkiksi lempi laula-

jaansa. Pääset lisäämään omalle listallesi henkilöitä, ketä haluat seurata ja heidän uudet jul-

kaisunsa ilmestyvät sovelluksen etusivulle. (Snapchat 2020.) 

 

Instagram on sovellus, jossa pääset lisäämään kuvia ja videoita omalle käyttäjätilillesi. Kuvia 

voi lisätä joko omalle käyttäjätililleen niin, että kuvat säilyvät siellä niin kauan kuin haluat tai 

voit myös lisätä kuvia tarinaasi, jotka poistuvat 24 tunnin kuluttua. Instagramissa käyttäjätilisi 

voi olla salainen, ja voit hyväksyä ne henkilöt ystäviksesi, kenen haluat sinun julkaisusi näkevän. 

Tili voi kuitenkin olla myös julkinen. Instagramissa pääset myös seuraamaan eri henkilöitä ym-

päri maailmaa ja voit seurata tilejä, joissa keskustellaan sinua kiinnostavista asioista. (In-

stagram 2018.)  

 

Facebook on vuonna 2004 perustettu sovellus, joka toimii ympäri maailmaa sosiaalisen median 

verkkopalveluna. Facebookissa pystyt julkaisemaan päivityksiä, viestitellä ja tutustua ihmisten 



  15 

 

 

kanssa, ostaa tai myydä asioita, pelata, seurata mielekkäitä sivustoja, luoda ja osallistua eri-

laisiin tapahtumiin. Facebookissa luot käyttäjätilin omalla nimelläsi ja voit halutessasi lisätä 

itsestäsi kuvan profiilikuvaksi. Näin muut ihmiset voivat löytää sinut Facebookista nimesi pe-

rusteella ja nähdä tietoja, joita olet päättänyt itsestäsi jakaa muiden nähtäväksi esim. sukulai-

set, siviilisääty, asuminen, koulutus ja työpaikka. Facebookissa voit kuitenkin halutessasi pii-

lottaa tietosi, tai jättää ne näkyville pelkille ystävillesi. (Facebook Inc 2019.)  

 

Youtube on videonlatauspalvelu, minne voit itse ladata videoita tai katsella muiden lataamia 

videoita. Youtubessa sinulla on siis mahdollisuus seurata erilaisia videoita eri kanavilta, seurata 

live-videoita, erilaisia opetusvideoita, musiikkivideoita jne. Jokaista videota on myös mahdol-

lisuus kommentoida, ellei kommenttiosiota ole suljettu. Youtubessa voit siis luoda käyttäjätilin, 

millä voit tykätä eri videoista, ja ne siirtyvät sinun käyttäjällesi tykättyjen videoiden listalle. 

Voit myös seurata eri tilejä, milloin etusivullesi tulee ilmoitus, kun tililtä julkaistaan uusi video. 

Voit myös halutessasi alkaa itse kuvaamaan videoita Youtubeen, ja lisätä ne käyttäjätilillesi. 

(Youtube 2019.) 

 

Pinterest on sovellus, jonka kautta pääset katsomaan erilaisia kuvia. Nämä kuvat voivat olla 

sisustukseen, matkustamiseen ja vaikka hiustyyleihin liittyviä. Pinterestin avulla voit saada 

uutta inspiraatiota mihin tahansa elämään liittyvässä asiassa. Pääset kirjoittamaan haku osioon 

aiheen mistä haluat etsiä inspiraatiota ja sen jälkeen pääset selailemaan kuvia. Kun tykkäät 

jostain kuvasta pinterestissä, ilmestyy se sinulla tykätyt kuvat- osioon. (Pinterest 2020.) 

 

Tiktok on sovellus, jonne voi ladata lyhytkestoisia videoita muiden nähtäväksi. Voit itse valita, 

minkälaisia videoita haluat siellä katsoa. Voit jakaa videoita eteenpäin muiden nähtäväksi tai 

tykätä videosta itse. TikTokissa voit myös itse ladata videoita palveluun. Applikaatiossa on myös 

mahdollisuus videoiden editointiin, voit esim. lisätä musiikkia videoidesi taustalle. (TikTok 

2020.)  
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TAULUKKO 1: Ebrandin tekemä tutkimus suosituimmista sosiaalisen median palveluista nuor-

ten keskuudessa. (Ebrand 2019). 

  

 

Ebrand oli tehnyt vuonna 2019 tutkimuksen liittyen nuorten somen käyttöön. Tutkimuksessa 

haastateltiin 13-29 vuotiaita nuoria Suomessa asuvia henkilöitä ja tutkimukseen osallistui 6247 

henkilöä. Kuten tilastosta näkyy, on Whatsapp suosituin palvelu nuorten keskuudessa ja You-

tube tulee heti perässä. (Ebrand 2019.) 

 

2.7.  Kiusaaminen ja mielenterveys 

 

Kiusaaminen vaikuttaa ihmisen mielenterveyteen huomattavan negatiivisesti ja voi potentiaa-

lisesti luoda pitkäkestoisia psyykkisiä ongelmia. Kiusaaminen alentaa toimintakykyä ja usein 

kiusatun on esimerkiksi vaikeaa lähteä harrastuksiin, kouluun tai muuhun aktiviteettiin. Keskit-

tymiskyky on alentunut, koska yksilö kokee merkittävää stressiä ja ahdistusta, koska pelkää 

kiusatuksi tulemista. Kiusaaminen koskettaa monia. Ilmiö vaikuttaa myös kiusatun ja kiusaajan 

lisäksi niihin, jotka todistavat tapahtumia. Tämän vuoksi kiusaaminen voi helposti vaikuttaa 
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kokonaisiin yhteisöihin ja tällöin myös uhreja on monta. Yhteisöissä, kuten vaikkapa koulussa, 

opettajilla ja muilla auktoriteeteilla, esimerkiksi vanhemmilla, on parhaimmat työkalut ennal-

taehkäistä ja estää kiusaamista. Kiusaamisen kohde ja sen tekijä tarvitsevat molemmat tukea 

ja opastusta. (Mielenterveystalo 2020.) 

 

On todettu, että lapset, jotka kiusaavat tai ovat tulleet kiusatuksi, tulevat todennäköisemmin 

tarvitsemaan psykiatrista hoitoa aikuisiällä. Masennus ja skitsofrenia ovat esimerkkejä sairauk-

sista, joita kiusaamisessa osallisena olleilla on esiintynyt myöhemmällä iällä. Erityinen riski 

sairastua useampaan kuin yhteen mielenterveysongelmaan on lapsilla, jotka sekä kiusaavat, 

että ovat kiusattuja. (Nierenberg 2015.) 

 

Nuorilla, jotka ovat tulleet kiusatuksi tai ovat kiusaajia, on myös moninkertainen riski sairastua 

käytöshäiriöihin verrattuna niihin vertaisiin, jotka eivät ole olleet osallisina kiusaamiskäyttäy-

tymisessä. Ahdistuneisuushäiriöiden ilmenemisen riski kiusatuilla pojilla on merkittävä. Päih-

deongelmia ilmenee paljon tytöillä, jotka ovat olleet kiusaajia ja hieman myös pojilla. Kiusaa-

minen on tutkitusti yhteydessä tupakointiin, sekä alkoholin ja huumeiden käyttöön. Itsemurha-

riski on korkeampi tytöillä, jotka ovat olleet kiusattuja tai tulleet kiusatuksi. Kiusaamisella on 

myös epäsuorayhteys väkivaltarikollisuuteen mielenterveysongelmien kautta. Itsensä vahingoit-

tamista monin eri tavoin ilmenee myös enemmän kiusaamiskäyttäytymiseen osallisina olleilla. 

Kiusaavat tytöt ja kiusatut pojat ovat sukupuolisten erojen tarkastelussa haavoittuvimmat ryh-

mät. (Luukkonen 2010.) 

 

Kiusaamisen uhreilla yleisiä piirteitä ovat myös alentunut itsetunto, vähäinen määrä ystäviä, 

fyysisiä merkkejä itsevarmuuden puuttumisesta, oppimisvaikeuksia ja fyysisiä erilaisuuksia. 

Kiusatut tuntevat myös usein avuttomuuden tunnetta, sosiaalista estyneisyyttä ja syyllisyyttä. 

(Lee 2018). 

 

 

2.7.1.  Kiusaaminen ja ahdistuneisuushäiriö 

 

Eräs suomalainen prospektiivinen tutkimus on osoittanut, että niille, jotka ovat olleet kiusaa-

misen uhreja 8-vuotiaana, on hyvin korkea riski sairastua ahdistuneisuushäiriöön varhaisella 

aikuisiällä (Luukkonen 2010). Häiriölle altistavia tekijöitä ovat muun muassa lapsuusiän trau-

maattiset kokemukset, päihteiden käyttö ja koulukiusaaminen. Myös kiusaaminen itsessään voi 

olla traumaattinen kokemus.  Ahdistuneisuushäiriöiden kategoriassa yleisimmät muodot ovat 

pakko-oireinen häiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, julkisten paikkojen pelko, paniikkihäiriö, 

sekä sosiaalisten tilanteiden pelko. (THL 2019.) 

 

Ahdistuneisuushäiriöt eroavat normaaleista ahdistuneisuuden ja hermostuneisuuden tunteista 
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ja niihin liittyy liiallista pelkoa ja ahdistuneisuutta tilanteeseen nähden. Ahdistuneisuushäiri-

öistä kärsivät usein välttävät tilanteita, jotka käynnistävät tai pahentavat oireita. (American 

Psychiatric Association 2017.) 

Pakko-oireisesta häiriöstä kärsivillä on jatkuvia ei-haluttuja ajatuksia, ideoita tai pakkomiel-

teitä, jotka saavat heidät tekemään toistuvasti jotain. Toistuvat käytökset kuten, käsien pese-

minen, asioiden varmistelu tai siivoaminen voivat häiritä huomattavasti päivittäisistä aktivitee-

teista ja sosiaalisista tilanteista selviytymistä. (American Psychiatric Association 2017.) 

Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen kuuluu jatkuvaa, sekä liioiteltua huolta liittyen päivittäisiin 

aktiviteetteihin. Huolestuneisuuden ja jännityksen lisäksi saattaa ilmetä myös fyysisiä oireita, 

kuten levottomuutta, väsymystä, keskittymisvaikeuksia, lihaskireyttä tai uniongelmia. Usein 

huolet liittyvät jokapäiväisiin asioihin kuten töihin liittyviin velvollisuuksiin, perhe-elämään, 

terveyteen, tai pienempiin asioihin kuten kotitöihin tai varattuihin tapaamisaikoihin. (American 

Psychiatric Association 2017.) 

Paniikkihäiriöstä kärsivillä ilmenee uusiutuvia paniikkikohtauksia. Kohtaus kuvaillaan muserta-

vaksi fyysisen ja psyykkisen kuormituksen tilaksi. Kohtauksen aikana voi ilmetä monia erilaisia 

fyysisiä oireita kuten esimerkiksi sydämen tykytystä tai hengenahdistusta. Monet kohtauksen 

saaneet hakeutuvat sairaalaan uskoen saaneensa sydänkohtauksen. Kohtauksen voi käynnistää 

pelottavan asian kohtaaminen tai se voi käynnistyä ilman mitään syytäkin. (American 

Psychiatric Association 2017.) 

Nolatuksi, nöyryytetyksi, syrjityksi tai vähätellyksi tulemisen pelkoa ilmenee sosiaalisten tilan-

teiden pelosta kärsivillä. Sosiaalisia tilanteita yritetään välttää tai ne aiheuttavat merkittävää 

ahdistusta. Yleisiä esimerkkejä erityisen ahdistavista tilanteista ovat esiintyminen ihmisten 

edessä, uusien ihmisten tapaaminen tai ruokailu julkisella paikalla. Tämänlainen ahdistuneisuus 

ja pelko aiheuttaa ongelmia jokapäiväiseen elämään ja on jatkunut enemmän kuin kuusi kuu-

kautta.  (American Psychiatric Association 2017.)  

 

2.7.2.  Kiusaaminen ja päihdeongelmat 

Alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttö on yhteydessä kiusaamiskäyttäytymiseen. Aiheesta on 

tehty tutkimuksia runsaasti, ja löydökset viittaavat ilmiöön positiivisesti. Päihteistä erityisesti 

tupakka ja alkoholi olivat yleisimpiä. (Luukkonen 2010.) Päihteiden ongelmakäytöstä puhutaan 

silloin, kun henkilö käyttää alkoholia tai muita keskushermostoon vaikuttavia aineita väärin, 

esim. huumausaineet ja rauhoittavat lääkkeet. Väärinkäyttö voi olla henkilölle keino lieventää 

mielenterveydellisiin ongelmiin liittyviä oireita tai se voi olla fysiologinen riippuvuus. Ongelma-

käytöstä aiheutuu useimmiten mieliala- ja ahdistusoireita. Ongelmakäyttäjän toimintakyky on 

usein laskenut ja se näkyy päivittäisessä elämässä ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Pitkään 
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jatkunut ongelmakäyttö nostaa riskiä sairastua useaan erilaiseen fyysiseen sairauteen. (Mielen-

terveystalo 2020.) 

 

2.7.3.  Kiusaaminen ja itsetuhoisuus 

Itsetuhoisuudesta puhutaan, kun ihminen yrittää tarkoituksellisesti vahingoittaa itseään. Aja-

tuksia, jotka liittyvät itsensä vahingoittamiseen tai tappamiseen, kutsutaan itsetuhoisiksi aja-

tuksiksi. Itsetuhoisten ajatusten lievempiä muotoja ovat oman kuoleman pohtiminen ja toivo-

minen. Tämänlaisia ajatuksia voi esiintyä myös hetkellisesti, usein sellaisissa tilanteissa, johon 

liittyy menetys, suru tai jokin muu kriisinomainen tapahtuma. Aikuisista joka kymmenes ilmoit-

taa harkinneensa itsemurhaa viimeisen vuoden aikana. Pitkään kestäneen itsetuhoisuuden taus-

talla on lähes poikkeuksetta taustalla jokin mielenterveydellinen häiriö. Itsetuhoinen käyttäy-

tyminen voi olla suoraa (esim. viiltely) tai epäsuoraa (holtiton liikennekäyttäytyminen). (Mie-

lenterveystalo 2020.) 

Itsemurha on yksi yleisimpiä kuolinsyitä nuorten keskuudessa monissa eri maissa. 41 kappaletta 

nuorten 10-19 vuotiaiden kuolemista oli itsemurhia Suomessa vuonna 2008, joka on 24% tämän 

ikäkategorian kuolemista. Eniten tunnettujen syiden, kuten aikaisemman itsetuhoisen käytök-

sen, masennuksen ja päihdeongelmien lisäksi, kiusaamisen on osoitettu olevan yhteydessä itse-

murhiin. Kiusaamisenrooleista kiusatuilla on suurin riski yrittää itsemurhaa, mutta riski on kor-

kea myös kiusaajien keskuudessa. (Luukkonen 2010.) 

 

2.7.4.  Kiusaaminen ja masennus 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että masennuksen oireita ilmenee eniten kiusatuilla (Luukkonen 

2010).  Masennus on mielialahäiriö, joka vaikuttaa negatiivisesti ajatteluun, käyttäytymiseen 

ja tunnetilaan. Se aiheuttaa surua ja/tai kiinnostuksen menetystä aikaisemmin miellyttäneisiin 

aktiviteetteihin. Oireita voivat olla masentunut tai surullinen mieliala, muutos ruokahalussa, 

ruokavaliosta riippumaton painonnousu tai -lasku, uniongelmat, energiapuutos, uupumus, hyö-

dyttömien fyysisten aktiviteettien lisääntyminen, hidastuneet liikkeet ja puhe, arvottomuuden 

ja syyllisyyden tunteet, vaikeuksia ajattelussa keskittymisessä tai päätöksenteossa, ajatukset 

kuolemasta tai itsemurhasta. (American psychiatric association 2017.) 

Masennuksen riskitekijöitä ovat muun muassa ympäristötekijät kuten jatkuva altistuminen vä-

kivallalle, syrjityksi tuleminen, hyväksikäyttö ja köyhyys. Persoonallisuuteen liittyviä seikkoja 

ovat esimerkiksi huono itsetunto, stressialttius ja pessimistisyys. Myös geenitekijät ja aivojen 

fysiologia ovat riskitekijöitä. (Huttunen 2018.) 
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Masennuksen hoitokeinoja ovat lääkehoito, psykoterapia ja ECT-hoito (Sähköhoito). Hoitomuo-

toja voidaan yhdistellä ja ne ovat yksilöllisiä. ECT-hoito on usein viimeinen vaihtoehto terapian 

ja lääkehoidon jälkeen, mutta useasti kaikki hoitomuodot ovat käytössä, kun masennus on syvä. 

(American psychiatric association 2017.) 

2.7.5.  Kiusaaminen ja skitsofrenia 

Useat tutkimukset ovat todenneet, että aikuisilla, joita on kiusattu nuorena, ilmenee enemmän 

psykoottisia oireita kuin niillä, joita ei ole kiusattu. Kaikista suurin riski psykoottisille oireille 

oli niillä, jotka olivat sekä kiusaajia, että kiusattuja. (Luukkonen 2010.) 

Skitsofrenia on krooninen aivosairaus, jonka aktiivivaiheen tyypillisiä oireita ovat harhaluulot, 

hallusinaatiot, ongelmat ajattelussa ja keskittymisessä, sekä motivaation puutos. Hoidoilla pys-

tytään ehkäisemään oireista suurin osa hyvinkin tehokkaasti. Sairauteen ei ole olemassa paran-

nuskeinoa, eikä spesifiä syytä sille mistä sairaus johtuu, ole löydetty, mutta tutkimuksia teh-

dään jatkuvasti ja niissä edistytään. Sairauden puhkeamiseen vaikuttavat todennäköisesti mo-

net eri ympäristö- ja geenitekijät. Myös erilaiset stressitekijät voivat vaikuttaa sairauden puh-

keamiseen. Skitsofrenia on elinikäinen sairaus ja vaatii läpi elämän jatkuvaa kuntoutusta ja 

hoitoa. Lääkehoito, terapia ja läheisten tuki ovat tärkein osa kuntoutumista ja sairauden pysy-

mistä vakaana. (American psychiatric association 2017.) 

Skitsofreniaan kuuluu psykoottisia oireita. Psykoottisiin oireisiin lukeutuvat hallusinaatiot, ku-

ten näköharhat, kuuloharhat, paranoidiset ajatukset tai vääristyneet ajatukset ja uskomukset. 

Negatiivisia oireita ovat vaikeudet pysyä suunnitelmissa, puhua, ilmaista tunteita tai tuntea 

mielihyvää. Käytösoireita ovat hajanainen puhe ja käytös, ongelmat loogisessa ajattelussa ja 

joskus myös eriskummallinen käyttäytyminen tai liikehdintä. Kognitio-ongelmat kuten keskitty-

miskyvyn puute, muisti- ja opiskeluongelmat voivat olla psykoottisia oireita. (American 

Psychiatric Association 2017.) 

2.7.6.  Kiusaaminen ja trauma ja PTSD 

Trauma on emotionaalinen vastaus jollekin hirvittävälle tapahtumalle kuten onnettomuus, 

luonnon katastrofi tai väkivalta. Heti tapahtuman jälkeen sokki ja kieltäminen ovat hyvin tyy-

pillisiä oireita. Vakava trauma voi aiheuttaa myös traumaperäisen stressihäiriön (PTSD), joka 

on vakava psykiatrinen sairaus. (American Psychological Association 2017.) 

Traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsiville henkilöille tyypillisiä oireita ovat häiritsevät aja-

tukset ja tunteet liittyen traumaattiseen kokemukseen, joka on jo ohi. Heillä voi olla tapahtu-

maan liittyen takaumia ja painajaisia, he saattavat tuntea surun, pelon ja vihan lisäksi olevansa 

irtaantuneita tai etääntyneitä muista ihmisistä. Stressihäiriöstä kärsivät saattavat myös vältellä 
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tilanteita ja ihmisiä, jotka muistuttavat heitä trauman aiheuttaneesta tilanteesta ja heille nor-

maalit asiat kuten kovat äänet tai toisen ihmisen kosketus voi aiheuttaa vahvoja negatiivisia 

tunteita. (American Pshychiatric Association 2017.)  

Tutkimustieto näyttää, että kiusaaminen ja ahdistelu voivat aiheuttaa traumaperäisen stressi-

häiriön oireita. Eräs tutkimus osoitti, että amerikkalaisten college-opiskelijoiden kokema kiu-

saaminen oli korkein riskitekijä PTSD:n oireiden kehittymiselle. Oireet ohittivat jopa fyysisen 

hyväksikäytön, välinpitämättömyyden ja altistumisen yhteisöväkivallalle. Kirjallisuus katsaus, 

joka käsitteli 29:ää relevanttia tutkimusta kiusaamisesta ja häirinnästä osoitti, että 57% kiusa-

tuista täytti PTSD:n kriteerit. (Artz 2019.) 

2.7.7.  Kiusaaminen ja käytöshäiriöt 

Kiusaajana olemisen ja käytöshäiriöiden välillä on positiivinen yhteys. Erityisesti toisten kiusaa-

minen esikoulussa on merkittävä riskitekijä aikuisiän aggressiiviselle käytöshäiriölle. (Luukko-

nen 2010.) 

Käytöshäiriöihin lukeutuu useita sairauksia, joiden keskeisiä oireita ovat aggressiivinen tai vi-

hainen käytös muita ihmisiä tai omaisuutta kohtaan. Näitä häiriöitä esiintyy useimmiten lap-

silla. (Käypähoito 2018.) Käytöshäiriöt aiheuttavat vaikeutta kontrolloida käytöstä ja tunteita, 

jotka saattavat rikkoa lakia tai sääntöjä. Hoitomuotona on usein terapia, jossa keskitytään käy-

tökseen, tunteisiin ja ajatuksiin. Terapia voi olla ryhmä-, yksilö- tai perheterapiaa. Hoitoon 

kuuluu myös harjoitteita, joissa vanhemmat oppivat vastaamaan lapsen haastaviin käytöstapoi-

hin ja auttamaan heitä niiden ilmetessä. Käytöshäiriöstä kärsivät ovat usein pelokkaita ja epä-

luuloisia tuntemattomia kohtaan ja eivät potentiaalisesti halua osallistua hoitoon. (American 

Psychiatric Association 2018.) 

2.7.8.  Kiusaaminen ja ADHD 

ADHD on häiriö, jolle tunnusomaista on jatkuvat keskittymisvaikeudet ja/tai hyperaktiivisuus 

ja impulsiivisuus. Oireet häiritsevät usein toimintakykyä ja kehitystä. Tarkkaa syytä tälle häiri-

ölle ei tiedetä, mutta riskitekijöitä on paljon. Esimerkiksi aivovammat, tupakointi, geenit, sekä 

raskauden aikaiset vammat ovat riskitekijöitä. (National Institute of Mental Health 2019.) 

 

Kiusaaminen ja ADHD ovat yhteydessä toisiinsa. Häiriötä esiintyy eniten kiusaajilla, jotka ovat 

miespuolisia, mutta sitä ilmenee myös kiusatuilla. Opettajien havaintoihin perustuen myös ty-

töillä, jotka olivat kiusattuja, ilmeni merkittävästi enemmän kyseistä häiriötä. (Luukkonen 

2010.) 
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2.7.9.  Kiusaaminen ja antisosiaalinen persoonallisuushäiriö 

Piittaamattomuus yleisiä normeja kohtaan on tämän häiriön keskeisin oire. Antisosiaalisten ih-

misten tyypillistä käytöstä on myös haluttomuus tai kyvyttömyys huomioida toiset ihmiset, sekä 

välinpitämättömyys muiden oikeuksia kohtaan. Tämänlaiset henkilöt ovat myös usein aggressii-

visia, epäluotettavia ja rikkovat lakia toistuvasti, eivätkä tunne katumusta. He uskovat toimin-

tansa syyn löytyvän muualta kuin itsestään. (Mielenterveystalo 2020.) 

15-vuotta kestänyt suomalainen tutkimus osoitti, että olemalla miespuolinen kiusaaja tai kiu-

sattu 8-vuotiaana ennakoi tämän häiriön kehittymistä varhaisella aikuisiällä. Tämänlainen käy-

tös myös todennäköisesti jatkuu myöhemmälle aikuisikään. (Luukkonen 2010.) 

3 Työelämäkumppani 

Otaniemen lukio on valmistunut syksyllä 2019. Se on ”vihitty” käyttöön 11.10.2019. (Otaniemen 

lukio 2019). Lukion opettajat ja oppilaat koostuvat entisten Olarin lukion ja Pohjois-Tapiolan 

lukion opettajista ja oppilaista. Oppilaita lukiossa on yli 800 ja opettajiakin noin 60 kappaletta. 

(HS 2019.) Tätä uutta lukiota voidaan siis nimittää erittäin suureksi konserniksi Suomen mitta-

kaavalla. 

Otaniemen lukio tarjoaa laajan opinto skaalan opiskelijoilleen. Lukiosta löytyy yleislukion puoli, 

jonka tarjoamissa kursseissa ja opinnoissa hyödynnetään lähellä sijaitsevan Aalto-yliopiston mo-

nipuolista osaamista. Lukio tarjoaa myös opiskelua, joka painottuu luonnontieteisiin ja mate-

maattiseen osaamiseen. Lisäksi teatteri –ja medialinja palvelevat niitä opiskelijoita, jotka ha-

luavat opiskella juuri teatteriin ja mediaan liittyviä kokonaisuuksia, mutta myös kehittää il-

maisu -ja viestintätaitojaan. (Otaniemen lukio 2019.)  

Espoossa toimii tällä hetkellä yhteensä 10 lukiota, jotka järjestävät päiväopetusta. Lisäksi Es-

poosta löytyy aikuislukio, joka sijaitsee Tapiolassa. Ruotsinkielinen lukio, Mattlidens Gymna-

sium, taas sijaitsee Matinkylässä. (Espoo 2020.) Tällä hetkellä Espoon lukioiden aloituspaikko-

jen määrä on yhteensä 1819. Hakijoita Espoon lukioihin vuonna 2020 oli 2170 kappaletta. Eniten 

hakijoita oli Otaniemen lukioon (648 kpl). (Espoo 2020.) 

4 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa somekiusaamistietoisuutta lisäävä luento-

tyyppinen tietoisku Otaniemen lukiolaisille. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä Otaniemen lu-

kiolaisten ja koulussa toimivien opettajien tietoisuutta somekiusaamisesta ja samalla ennalta-

ehkäistä somekiusaamisen ilmentymistä.  
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4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Ammattikorkeakouluissa voi yleensä tehdä kahdenlaisia opinnäytetöitä. Toinen on tutkimuksel-

linen opinnäytetyö ja toinen on toiminnallinen opinnäytetyö (Vilka & Airaksinen 2003, 9). Tä-

män toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on opastaa, selkeyttää, hahmotella järkeväm-

min ja järjestää käytännön toimintoja, jotka sijaitsevat ammatillisessa viitekehyksessä. Tästä 

esimerkkeinä toimivat hyvin konferenssien järjestäminen, portfolion tekeminen tai jonkin op-

paan tuottaminen. Tällaisten toiminnallisten opinnäytetöiden tulisi tutkimusviestinnän keinoin 

liittää yhteen käytännön toteuttaminen ja siitä raportoiminen. (Vilka & Airaksinen 2003, 9.) 

Myös työelämälähtöisyys, käytännönläheisyys, määrätietoinen tutkimuksellisuus ja tyydyttävä 

alaan liittyvien termistöjen hallinta ovat hyviä lähtökohtia toiminnalliselle opinnäytetyölle 

(Vilka & Airaksinen 2003, 10).  

Oma opinnäytetyöryhmämme on tuottanut tietopaketin Otaniemen lukion opinto-ohjaajille ja 

suoraan myös Otaniemen lukion oppilaille. Se on esitetty Otaniemen lukiolla sen oppilaille ja 

opinto-ohjaajille 27. helmikuuta 2020. Tietopakettiin kuului teoria osuus videoineen ja koke-

musasiantuntijan puheenvuoro. Kokonaisuudessaan tämän tietopaketin esittäminen peilasi mie-

lestämme erittäin hyvin toiminnallisen opinnäytetyön teoreettisiin lähtökohtiin, koska se oli 

selkeä ja opastava ja sijoittui hyvin ammatilliseen viitekehykseen.  

Olisi suositeltavaa, että toiminnalliselle opinnäytetyölle löytyisi joku toimeksiantaja. Toimek-

siantajan avulla voidaan tuoda opinnäytetyöntekijöitä lähemmäksi työelämää ja työmarkkinoita 

ja sen avulla voidaan osoittaa laajemmin oman osaamisen taso. Tällainen opinnäytetyön toi-

meksianto luo myös suhteita ja se avaa oven työelämän kehittämiseen ja oman luovuuden har-

joittamiseen. (Vilka & Airaksinen 2003, 16.)  

Toiminnalliseen opinnäytetyöhön liittyy oleellisesti siitä raportoiminen tutkimusviestinnän kei-

noin. Tästä raportoimisesta tulisi käydä ilmi mitä on tehty, miksi on tehty, milloin on tehty, 

minkälainen prosessi on ollut ja mihin tuloksiin tai johtopäätöksiin on päädytty. Myös oman 

prosessin, opittujen asioiden ja tuotoksen arviointi tulisi kirjoittaa lukijalle nähtäväksi. (Vilka 

& Airaksinen 2003, 65.) Toiminnallinen opinnäytetyö päättyy arviointiin omasta tehdystä työstä. 

Siitä tulisi käydä ilmi työn idean, mahdollisten ongelmien, asetettujen tavoitteiden, teoreetti-

sen kentän ja kohderyhmän arviointi. Näiden kohteiden arviointi pitää selittää niin, että lukija 

varmasti ymmärtää lukemansa. Tärkeimpänä osana toiminnallista opinnäytetyön arviointia voi-

daan pitää omien asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointia. (Vilka & Airaksinen 2003, 

154-155.)  

Opinnäytetyömme rakenne on luotu käyttäen edellä mainittua teoriapohjaa. Siitä löytyvät niin 

raportit omasta työskentelystä kuin arvioinnit omien tavoitteiden saavuttamisesta ym. toimin-

nalliselle opinnäytetyölle tunnusomaiset osiot. Kaikki omat suuret osiot löytyvät opinnäyte-

työstä niille otsikoiduilta paikoilta. Olemme kiinnittäneet opinnäytetyön arviointiin suuresti 
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huomioita keräämällä palautetta niin oppilailta itseltään sähköisen kyselyn muodossa kuin myös 

vastaavalta opinto-ohjaajalta vapaassa kirjallisessa muodossa. Nämä muut objektiiviset palaut-

teet ovat varmasti vaikuttaneet omaan arvioomme siitä, kuinka saavutimme itsellemme asete-

tut tavoitteet.  

 

4.2 Toiminnallisen opinnäytetyön suunnitteluvaihe  

Internetin ja erityisesti sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt huomattavasti nuorilla henki-

löillä viimeisien vuosien aikana ja sosiaalinen media onkin oiva alusta kiusaamiselle. Kiusaavilla 

henkilöillä saattaa olla pienempi kynnys kiusata, koska uhria ei näe kasvotusten. Verkossa asi-

oita voi myös julkaista anonyymisti (Nettikiusaaminen 2020.) Opinnäytetyön esityksessä ker-

romme some-kiusaamisesta ja siitä, miten kiusaaminen voi vaikuttaa ihmiseen. Esityksessä on 

myös mukana kokemusasiantuntija, joka kertoo omakohtaisen kokemuksen kautta mitä kiusaa-

misesta voi seurata. Opinnäytetyön suunnittelu alkoi syksyllä 2019. Opiskelijat osallistuivat han-

kekokoukseen ja saivat kuulla opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta, että juuri tänä syksynä 

valmistuneella Otaniemen lukion opinto-ohjaajilla voisi olla tarvetta kiusaamista koskevalle tie-

topaketille.  

Ryhmän jäsenet kävivät keräämässä tietoa lukiolla Kahoot applikaation avulla. Toteutimme 

kartoittavan kyselyn koululla marraskuussa 2019 ja siihen osallistui noin 80 oppilasta. Kyselyn 

avulla saimme selville muun muassa oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta ja sen minkälainen 

opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tulisi olla. 

Jaoimme teoreettisen tiedon haun ja kirjoittamisen ryhmäläisten kesken. Kaikki kirjoittivat 

omasta aihealueestaan kattavasti tammikuuhun 2020 mennessä. Opponointi on ajoitettu tam-

mikuulle, jonka jälkeen lähdemme työstämään toiminnallista osuutta, joka on tarkoitus toteut-

taa 27.2.2020. 

Opinnäytetyön tekijät ovat kokoontuneet tammikuussa ennen opponointitilaisuutta täydentä-

mään ja työstämään opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta saatujen kehotusten mukaisesti. 

Tekijät ovat valmistautuneet opponointi päivään tekemällä pelkistetyn Powerpoint esityksen 

opinnäytetyön sisällöstä.  
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4.3 Toiminnallisen osuuden toteutus  

Toteutus tapahtui Otaniemen lukiolla 27.2.2020 klo: 13.30-14.45 Otasalissa. Toiminnallinen 

opinnäytetyö toteutettiin luentona. Opiskelijat avasivat opinnäytetyön keskeiset sisällöt omilla 

puheenvuoroillaan ja aiheeseen liittyvällä videomateriaalilla. Lisäksi toteutuksessa oli mukana 

kokemusasiantuntija, joka oli kertomassa oman tarinansa konkretisoidakseen aiheen olemassa 

olon ja sen vaikutukset. Lopuksi opiskelijoilta kerättiin palautteet sähköisen kyselyn avulla.  

 

Toteutuspäivän kulku alkoi niin, että opinnäytetyön tekijät kokoontuivat 12.30 Otaniemen lu-

kiolla. Otaniemen lukion opinto-ohjaaja oli opiskelijoita vastassa, ja saattoi opiskelijat Ota-

saliin, missä esitys oli tarkoitus pitää. Opiskelijat avasivat esityksensä kannettavan tietokoneen 

ja videotykin kautta valkokankaalle, ja tarkistivat, että kaikki on kunnossa, ennen kuin esitys 

alkaa. Klo 13.00 kokemusasiantuntija saapui myös paikalle. Kun kello löi 13.30, alkoi opiskeli-

joita virrata luentosaliin. Opiskelijoita oli yhteensä n. 200, ja lisäksi mukana esitystä seuraa-

maan liittyi neljä opinto-ohjaajaa. Alkuun opinnäytetyön tekijät esittelivät itsensä, kokemus-

asiantuntijan, aiheensa ja päivän kulun. Ensimmäisenä yksi opiskelijoista kertoi koulukiusaami-

sesta. Seuraavaksi toinen opiskelija kertoi sosiaalisesta mediasta videon kera. Kolmas opiskelija 

kertoi kiusaamisesta ja sen psyykkisistä vaikutuksista, ja näytti myös aiheeseensa liittyvän vi-

deon. Neljäntenä ensimmäisenä esiintynyt opiskelija, joka kertoi koulukiusaamisesta, kertoi 

vielä lisäksi somekiusaamisesta ja tämänkin esityksen loppuun näytettiin video. 

Viimeisenä esiintyi kokemusasiantuntija, joka kertoi oman tarinansa koulukiusaamiseen liit-

tyen. Kokemusasiantuntijan esityksen jälkeen jäi aikaa kysymyksille, ja esityksestä syntyikin 

paljon keskustelua ja kysymyksiä, jotka olivat suunnattu pääosin kokemusasiantuntijalle. Esi-

tyksen päätteeksi lukiolaisilta kerättiin sähköisen kyselyn avulla palautetta esityksen sisällöstä 

ja sen tarpeellisuudesta.  

 

4.4 Opinnäytetyön tuotoksen arviointi  

Opinnäytetyötä arvioitiin kolmesta eri näkökulmasta. Yksi näkökulma on kohderyhmän eli Ota-

niemen toisen vuosikurssin opiskelijat. He arvioivat toiminnallisen opinnäytetyön toteutusta 

välittömästi sen päättymisen jälkeen sähköisen kyselyn avulla. Toisen vuosikurssin opiskelijoita 

oli esitystä katsomassa noin 200 oppilasta, joista 170 osallistui sähköisen palautteen keräämi-

seen. Toisena näkökulmana toimii Otaniemen lukion opinto-ohjaajien arviointi, joka toteute-

taan vapaamuotoisena kirjallisena palautteena. Lisäksi opinnäytetyön tekijät arvioivat itse 

oman työnsä prosessin, tuotoksen ja sen esittämisen onnistumista opinnäytetyön teoriapohjan 

sekä ryhmädynamiikan kannalta.  
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4.4.1 Opinto-ohjaajien arviointi 

Esitys oli kattava, monet näkökulmat huomioonottava ja perusteellinen. Se perustui tutkittuun 

tietoon, jonka lähteet olivat esillä. Alussa esittäjät kertoivat hyvin, kuinka tilaisuus etenisi ja 

yleisö tiesi alusta alkaen mitä odottaa. Ensimmäisellä esiintyjällä oli konkreettinen ja selkeä 

esitystapa, johon liittyi paljon kiinnostavia ja kiinnostusta ylläpitäviä esimerkkejä sekä havain-

nollistaen kerrottua teoriapohjaa. Olisin itse toivonut enemmän vuorovaikutteista tapaa ja ylei-

sön mukanaoloa ja heiltä kysymistä koko esityksen ajan. Vuorovaikutteisuus olisi voinut näkyä 

myös teidän keskinäisessä esiintymisessänne esimerkiksi. vuoropuheluna, jolloin suoraa tekstin 

lukemista olisi ollut vähemmän.  

4.4.2 Oppilaiden arviointi 

KUVIO 2. Otaniemen lukion oppilaiden arviointi.  

Ensimmäinen kysymys Otaniemen lukion toisen vuoden opiskelijoilta oli, mitä he pitivät esityk-

sestä. Melkein 67 prosenttia oppilaista oli sitä mieltä, että esitys oli hyvä ja se vastaa 170 

oppilaan vastanneesta ryhmästä noin 114 oppilasta. Vajaa 30 prosenttia ei osannut sanoa mie-

lipidettään ja ainoastaan alle 5.5 prosenttia piti esitystä huonona.  
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KUVIO 3. Otaniemen lukion oppilaiden arviointi.  

Toisena kysymyksenä oppilailta kysyttiin oppivatko he jotakin uutta esityksen myötä. Tässäkin 

tapauksessa suurin osa eli noin 66 prosenttia vastaajista kertoi oppineensa jotakin. Noin 42/170 

kertoi ettei oppinut mitään ja noin 10 prosenttia ei osannut kertoa mielipidettään.  
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KUVIO 4. Otaniemen lukion oppilaiden arviointi.  

Kolmantena kysymyksenä oli, että pitivätkö lukion oppilaat esityksen aihetta tärkeänä. Jopa 

noin 91 prosenttia vastaajista piti aihetta tärkeänä. Kun taas ainoastaan noin 5 oppilasta ei 

pitänyt aihetta tärkeänä ja noin 6 prosenttia ei osannut kertoa oliko aihe heille tärkeä vai ei. 
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KUVIO 5. Otaniemen lukion oppilaiden arviointi.  

Neljännessä kohdassa vastaajilta kysyttiin, herättikö esitys heissä mitään ajatuksia tai tunteita. 

Ainoastaan vajaa 7 prosenttia vastaajista kertoi, ettei esitys herättänyt heissä ajatuksia tai 

tunteita, mutta yli 80 prosentissa se taas herätti ja noin 21 vastaajista ei osannut kertoa herä-

sikö heissä ollenkaan ajatuksia tai tunteita.  
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KUVIO 6. Otaniemen lukion oppilaiden arviointi.  

Viidennessä kohdassa vastaajilta kysyttiin, olisivatko he kaivanneet jotakin lisää esitykseen. 

Tässä tapauksessa suurin osa eli noin 40 prosenttia kertoi, ettei osaa vastata. Kyllä ja ei vas-

taukset jakaantuivat tässä osiossa melkein tasan ei-äänien ollessa noin 33 prosenttia ja kyllä-

äänien ollessa 27 prosenttia. 
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KUVIO 7. Otaniemen lukion oppilaiden arviointi. Viimeisenä kysymyksenä kysyttiin mikä esityk-

sen osioista oli kuulijoiden mielestä paras. Tässä kohdassa kokemusasiantuntijan osuus nousi 

omaan kategoriaansa saamalla 79 prosenttia vastaajista puolelleen. Itse luento osuusmiellytti 

vain vajaata kahdeksaa prosenttia ja video osuudet taas noin 23 henkilöä 170 vastaajasta.  

  

 

 

4.4.3 Itsearviointi 

 

Itsearvioinnilla tarkoitetaan käytännössä sitä, että tehdyn yksilö- tai ryhmätyön jälkeen ryhmän 

jäsenet pääsevät arvioimaan ja pohtimaan omaa työtään, sekä sen toteutusta eri vaiheissa. 

Itsearvioinnin avulla voidaan tuoda ilmi, mitkä asiat menivät hyvin ja missä asioissa olisi ollut 

parantamisen varaa. Itsearviointina käytetään yleensä itsereflektiota, jossa henkilö kertoo työn 

eri vaiheista ja miten ne ovat menneet. Itsearvioinnissa voi kuitenkin lisäksi käyttää haastatte-

luja, kyselyitä tai muita asiakirjoja. (Itsearviointi toimivaksi 2020.)Opinnäytetyön prosessi alkoi 

marraskuussa 2019. Tiedonkeruutapahtuman jälkeen, kun olimme saaneet tarkennuksen ai-

heestamme, lähdimme jakamaan työn eri osiot kullekin ryhmän henkilölle. Aihe on tärkeä ja 

ajankohtainen, ja olimme erittäin tyytyväisiä, kun sen saimme. Jokaiselle ryhmän jäsenelle 

annettiin omat aihealueet, josta teoriapohjaa lähdettiin työstämään. Teoriapohja oli kattava 

ja laaja itse kullakin. Pääosin työstimme jokainen omaa osuuttamme itsenäisesti, mutta aika-

ajoin sovimme tapaamisen koululla, missä pääsimme työstämään opinnäytetyön kokonaisuutta 

ja miettimään, mitä ja miten tulemme toteutuksen tekemään. 
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 Teoriapohjan kirjoittamisen jälkeen työstimme toteutuksesta Powerpoint esityksen, jonka kä-

vimme Otaniemen lukiolle esittämässä. Esityksen jälkeen jäi kirjoitettavaksi ne osiot, mitkä voi 

vasta toteutuksen jälkeen kirjoittaa. Myös loppua kohden saimme tasavertaisesti jaettua osioita 

keskenään, ja ryhmän jokainen jäsen on osallistunut yhtä paljon opinnäytetyön tekoon. Prosessi 

on siis edennyt hyvin, ja kaikille jäi tarpeeksi aikaa kirjoittamiseen sekä esitykseen valmistau-

tumiseen. Olemme myös olleet aktiivisesti yhteydessä ohjaavaan opettajaan sekä yhteen Ota-

niemen lukion opinto-ohjaajista ja pyrkineet sopimaan kaikki tulevat päivät hyvin etukäteen. 

Teoriaosuuksien jako ja ryhmätyöskentely on tässä ryhmässä sujunut loistavasti. Ryhmän väli-

nen kommunikointi sekä tasavertainen tehtävien teko on ollut todella hyvää. Jokainen on teh-

nyt kunnialla oman osuutensa, eikä ketään ole jätetty hätään, vaan tarvittaessa olemme toisi-

amme auttaneet. 

 

Opinnäytetyön tuotos esitettiin 27.2 Otaniemen lukiolla. Omasta mielestämme se meni hyvin. 

Olimme saaneet aikamääreen, kuinka kauan esityksemme voi kestää, ja sen mukaan lähdimme 

jakamaan jokaiselle oman aikamäärän esitystä varten. Aloimme myös suunnittelemaan esityk-

sen kulkua ja runkoa. Lisäksi varasimme kokemusasiantuntijallemme loppuun aikaa oman tari-

nansa kertomiseen. Jokainen ryhmän jäsen pääsi avaamaan omaa työstettyä teoriaosuuttaan 

lukiolaisille, annoimme laajan ja kattavan tietopohjan koulun oppilaille, sekä loppuun saimme 

palautetta esityksestä ja sen sisällöstä. Yleisö otettiin myös huomioon esityksen aikana ja sen 

jälkeen, ja esitys synnyttikin paljon keskustelua sen päätteeksi. 

 

Kaikin puolin opinnäytetyön kulku, toteutus ja ryhmätyöskentely menivät omasta mielestämme 

hyvin. Mitään ongelmia ryhmän kesken ei ole ollut ja työkuorma jakautui tekijöiden välillä ta-

saisesti. Rakentavan palautteen antaminen ja toistemme tekstien oikolukeminen oli yksi ryh-

mädynamiikan kantava voima.  

 

Jos toistaisimme uudelleen esitys iltapäivän, parantaisimme ehkä ryhmän välistä kommunikoin-

tia esityksen aikana. 

5 Opinnäytetyön eettisyys 

Opinnäytetyössämme olemme mahdollisimman hyvin pyrkineet toteuttamaan sen eri vaiheet ja 

varsinkin toiminnallisen osuuden eettisestä näkökulmasta. Ohjaavan opettajan kanssa on käyty 

läpi, tarvitseeko opinnäytetyöhön käyttää rahallisia resursseja ja niistä on sovittu etukäteen. 

Olemme ryhmänä tutustuneet myös tutkimuseettisiin ohjeisiin. TENK (2020) suosittelee opin-

näytetyön eettiset ohjeet kohdassa, että opiskelijat olisivat käyneet ohjaavan opettajan kanssa 
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läpi opinnäytetyön mahdolliset resurssit ja tutkimuseettiset ohjeet. Opiskelijat ovat olleet tie-

toisia siitä, että he eivät ole olleet esteellisiä opinnäytetyön suhteen. Esteellisyydellä tarkoi-

tetaan, että henkilö tai henkilöt ovat kyseessä olevaan asiaan, siihen kuuluviin ihmisiin tai ky-

seessä olevan asian lähipiiriin sellaisessa suhteessa, että heidän puolueettomuutensa olisi vaa-

rassa (TENK 2020).  

Opiskelijat ovat olleet omasta mielestään sekä ohjaavan opettajan mielestä valmiita kirjoitta-

maan opinnäytetyötä, koska opiskelijat ovat suorittaneet hyväksytysti opinnäytetyöprosessia 

tukevat kurssi kokonaisuudet. Kaikilla eri koulutusaloilla ja koulutusohjelmilla on erilaiset oh-

jeet ja kriteerit siitä, milloin opiskelija omaa riittävästi osaamista aloittaakseen opinnäytetyön 

(TENK 2020). Työmme suunnitteluvaiheessa olemme perehtyneet ennalta aiheeseen riittävän 

laajasti. Olemme lukeneet aiheeseen kuuluvaa teoriatietoa niin internetistä kuin kirjallisista 

lähteistä ja soveltaneet niitä oman opinnäytetyömme teoreettisen viitekehyksen luonnissa.  

Kun keräsimme lukiolaisilta ja lukion opinto-ohjaajilta palautetta, niin oleellisena asiana ei 

ollut henkilötiedot vaan vastaajien määrä. Siksi toteutimme sähköisen palautekyselyn nimettö-

mänä, eikä kenenkään henkilötietoja otettu ylös eikä julkaistu missään vaiheessa opinnäyte-

työtä. Henkilötiedolla voidaan tarkoittaa muokkaamatonta ihmistä, hänen piirteitään tai elin-

olosuhteitaan, joista tämä henkilö tai hänen läheisensä voidaan tunnistaa (TENK 2020).  Myös-

kään mukana olleen kokemusasiantuntijan sukunimeä ei mainita esityksessä kirjallisena, koska 

tämä itse ei halunnut tuoda nimeään julki. Hänet myös esiteltiin ainoastaan etunimellä, kun 

hänen puheenvuoronsa alkoi opinnäytetyön toiminnallisessa vaiheessa. Tämä kyseinen valinta 

liittyy oleellisesti henkilötietojen käsittelyyn.  

Opinnäytetyön tuotoksen tarkoitus on ollut parantaa lukiolaisten opiskeluolosuhteita ja heidän 

yhteisöllisyyttään tuomalla heille tietoa somekiusaamisesta ja psyykkisistä vaikutuksista. Opin-

näytetyön tuotos palvelee myös ko. lukion opettajia lisäämällä heidän tietoaan tästä aiheesta. 

Tuotos on muodostunut sen perusteella mitä opinto-ohjaajat aluksi halusivat heille tuotetta-

van. Myös lukiolaiset saivat itse vaikuttaa siihen, mihin kiusaamisen aihealueeseen tuotos kes-

kittyy, joten voidaan sanoa, että yhteistyötahomme ja siihen liittyvä yleisö on otettu erittäin 

huolellisesti huomioon. Pohdimme aluksi, mikä esitystapa tulisi palvelemaan ja puhuttelemaan 

eniten kohdeyleisöä. Näitä kahta asiaa silmällä pitäen vakiintui ajatus siitä, että fyysinen esiin-

tyminen olisi sekä tehokkain ja eniten kohdeyleisöä huomioonottava tapa.  

6 Opinnäytetyön luotettavuus 

Tämän opinnäytetyön teoriaperusta on peräisin luotettavista, ammattilaisten tutkimista ja luo-

mista lähteistä. Toteutuksessa käytettävä tieto on sama kuin itse työssä. Tieto välittyy luen-
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nolla auditiivisesti ja visuaalisesti. Kokemusasiantuntijan puheenvuoro ja aiheeseen liittyvä vi-

deomateriaali eivät sisällä tutkittua tietoa, mutta niiden tarkoitus onkin herättää vaihtelevia 

ajatuksia kuulijoissa ja luoda mieleenpainuva kokemus. Kyselylomakkeiden avulla pystytään 

kartoittamaan opinnäytetyön vaikutus kohderyhmään, jolloin saadaan luotettavin mahdollinen 

tieto työn toimivuudesta. Opinnäytetyön luotettavuutta arvioidaan sen raportoinnin perus-

teella. Raportoinnin tavoite on osoittaa, että tekijät tuntevat aiheensa taustan ja keskeiset 

menettelytavat työn toteutuksessa. Lähdekriittisyys on osa luotettavuuden arviointia. (Kajaa-

nin ammattikorkeakoulu, 2020.) Opinnäytetyössä tulokset on esitetty selkeästi ja virheettö-

mästi. Lähteitä valitessa, niitä on tarkasteltu kriittisesti tekijöiden toimesta. Opinnäytetyö on 

myös tarkistettu opettajien toimesta, jotka ovat arvioineet tuotosta koulun kriteerien näkökul-

masta. Opinnäytetyö on tehty koulun ohjeistuksen ja laatuvaatimusten mukaisesti.  

7 Pohdinta  

Pohdintaosuudessa tarkastelemme opinnäytetyön eri vaiheita, joita koko opinnäytetyöprosessin 

aikana on tullut vastaan. Hyödynsimme tiedon hankinnassa omia kokemuksiamme, kirjallisuutta 

ja verkkomateriaalia. Tietoa kiusaamisesta ja sen aiheuttamista psyykkisistä sairauksista on 

tarjolla runsaasti. Haasteeksi muodostui nimenomaan relevantin tiedon löytäminen somekiu-

saamisesta. Termi on verrattain uusi ja toistaiseksi vähän tutkittu aihe. Myös sosiaalisen median 

historiaa koskevaa tietoa oli rajallisesti tarjolla. Olemme kuitenkin tyytyväisiä lopputulokseen 

näistä haasteista huolimatta. 

 

Aikataulut ja ryhmätyöskentely sujuivat saumattomasti. Pystyimme jakamaan eri vastuu alueita 

ryhmän sisällä ja jäsenet olivat kaikki hyvin joustavia ja tehokkaita omassa työskentelyssään. 

Yhteistyökumppanina Otaniemen lukiolta ei olisi voinut pyytää enempää. Lukion opinto-ohjaa-

jat järjestivät luennollemme tilavat puitteet ja laajemman yleisön kuin osasimme alun perin 

kuvitella.  

 

Opinnäytetyön työstäminen jakautui viiteen eri vaiheeseen. Suunnitelman luominen, teoriapoh-

jan kokoaminen, opponointi, esityksen valmistelu ja lopuksi itse toiminnallisen osuuden toteut-

taminen. Erityisiä käytännön haasteita emme ryhmän kesken havainneet ja ne vähäiset ongel-

mat, joita kohtasimme, ratkesivat helposti. Saimme tukea ja neuvontaa ohjaavalta opettajalta 

aina kun sitä tarvitsimme. 

Ohjaavan opettajamme yhteyksien ansiosta saimme luennollemme kokemusasiantuntijan, jota 

ilman työmme vaikuttavuus olisi jäänyt huomattavasti heikommaksi. Kohderyhmäläiset ja yleisö 
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olivat kyselymme mukaan kaikista vaikuttuneimpia nimenomaan kokemusasiantuntijan osuu-

desta. Positiivisen kokemuksen tästä sai myös itse kokemusasiantuntija, joka oli vielä melko 

alkuvaiheessa kyseisten tehtävien osalta. 

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite toteutuivat. Analysoimme työn vaikuttavuutta keräämäl-

lämme palautteella, sekä opinto-ohjaajan kirjallisella arviolla. Lukio pystyy tulevaisuudessa 

varmasti hyödyntämään esimerkiksi kokemusasiantuntijoita opetuksessa. Esityksemme herätti 

varmasti ajatuksia ja nostaa myös keskustelua aiheesta, joka on hyvin ajankohtainen. 

8 Johtopäätökset sekä jatkotutkimus -ja kehittämisaiheet 

Opinnäytetyön tuotostamme voisi käyttää esimerkiksi opinto-ohjaajien toimesta koulumaail-

massa. Se sopisi opetusmateriaalina varmaankin ainakin kaikille peruskoulun ja toiseen asteen 

opiskelijoille, mutta myös korkeakoulu tasoisiin oppilaitoksiin ja työpaikoille, koska somekiu-

saamista ilmenee lähes kaikilla bittiavaruuden erijohdannaisilla aina keskustelufoorumeilta pe-

limaailmaan asti. Suurin kohde ryhmä tuotokselle kuitenkin löytyisi varmaan peruskoulun ja 

toisen asteen oppilaiden ja opiskelijoiden joukosta, koska heidän sosiaalisenmedian käyttönsä 

on alkanut jo nuoren ja se on suuri osa heidän aikakautensa vallitsevaa kommunikointia. Tämän 

kaltainen tuotos olisi suurimmalle osalle kouluikäisistä tai jonkinlaisessa koulumaailmassa toi-

mivalla henkilölle hyödyllinen ja silmiä avaava, koska se on nouseva ilmiö perinteisen koulukiu-

saamisen ohella. Saamamme positiivissävytteisen palautteen perusteella voidaan sanoa, että 

tuotoksemme aihe kosketti kohderyhmänä olleita lukiolaisia, antoi heille jonkinlaisen käsityk-

sen somekiusaamisesta ja siitä seuraavista mahdollisista psyykkisistä vaikutuksista ja nosti 

esille, että somekiusaaminen on hyvin laajamuotoinen kiusaamistyyppi.  

Jatkotyö -ja tutkimusehdotuksena voisi olla laajentaa peruskouluikäisten ja lukiolaisten tietoi-

suutta somekiusaamisesta ja tehdä tutkimus siitä, millä tasolla ylipäänsä koululaisten ja opis-

kelijoiden tieto somekiusaamisesta on. Edellä mainitun tutkimukseen voitaisiin vielä lisätä kar-

toitus siitä, kuinka paljon juuri Suomessa tapahtuu somekiusaamista, missä formaateilla sitä 

tapahtuu, mitkä ovat sen seuraukset ja kuinka sitä kyettäisiin ennalta ehkäisemään. Opinnäy-

tetyötä tehdessämme meille selvisi, että juuri kyseisessä lukiossa somekiusaamisesta ei ole 

juurikaan puhuttu tai siitä oli mainittu ainoastaan hyvin harvasanaisesti. Nämä seikat saivat 

meidät ajattelemaan, että opinnäytetyömme aihe oli ennen kaikkea ajankohtainen sekä siitä 

pitäisi saada edellä mainitun kaltaista tutkimustietoa ehdottomasti lisää. Somekiusaaminen ja 

sen vaikutukset ovat aiheita, joita tulisi ehdottomasti tutkia enemmän ja kerättyä tietoa pitäisi 

hyödyntää mielenterveys ongelmien ennaltaehkäisevässä työssä. Hyödyt, joita tästä tietoisuu-

den lisäämisestä seuraisi, olisivat mittavia sekä yhteiskunnallisesti ja jopa globaalisti. 
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Kuviot 

Kuvio 1: Salmivalli 2010, Koulukiusaamiseen puuttuminen .......... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 
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Kuvio 4: Otaniemen lukion oppilaiden arviointi 

Kuvio: 5 Otaniemen lukion oppilaiden arviointi 

Kuvio: 6 Otaniemen lukion oppilaiden arviointi 
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Taulukko 

Taulukko 1: Ebrand 2019, Suosituimmat palvelut nuorten keskuudessa Virhe. Kirjanmerkkiä ei 

ole määritetty. 

 

 

 

 


