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1 Johdanto 

Koulukiusaaminen on paljon puhuttu ilmiö, ja se tuntuu olevan jatkuvasti esillä julkisessa 

keskustelussa. Viime vuosina monet entiset kiusatut ja kiusaajat ovat kertoneet koke-

muksistaan julkisesti, ja kiusaamisen synkät seuraukset ovat nousseet otsikoihin. Kiusaa-

miseen liittyviä tutkimuksia, opaskirjoja ja uutisartikkeleita julkaistaan jatkuvasti.  

Koulukiusaaminen ei kuitenkaan ole – eikä saa olla – tarpeeksi käsitelty aihe. Liian moni 

koululainen kärsii kiusaamisesta ja sen seurauksista sekä kouluaikanaan että pitkälle 

nuoruus- ja jopa aikuisikään saakka. Useimpien tutkimusten mukaan 5-15 % suomalai-

sista lapsista tulee kouluaikanaan kiusatuksi (Salmivalli, 2010, 17). Esimerkiksi vuonna 

2017 tehdyssä Kouluterveyskyselyssä neljäs- ja viidesluokkalaisista 7% kertoi joutuvansa 

viikoittain kiusatuksi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018). Koulukiusaaminen määri-

tellään yleensä toistuvaksi ja jatkuvaksi toiminnaksi, jolla aiheutetaan toiselle oppilaalle 

pahaa mieltä. Kiusaamista leimaa myös asetelma, jossa kiusaajalla tai kiusaajilla on 

enemmän valtaa suhteessa kiusattuun. (Hamarus, 2008, 12–16; Olweus, 1992, 14–15; 

Salmivalli, 2010, 12–13.)  

Koulukiusaamisen vähentämisessä ja siihen puuttumisessa tärkeässä asemassa ovat ai-

kuiset sekä koulussa että kotona. Heidän keskinäinen yhteistyönsä, joko sen toimivuus 

tai toimimattomuus, on merkityksellistä siinä, kuinka tavoitteessa eli kiusaamisen lop-

pumisessa onnistutaan. Siksi on tärkeää tutkia kodin ja koulun yhteistyötä kiusaamista-

pausten selvittämisen yhteydessä.  

Kodin ja koulun yhteistyö näyttäytyy usein ulkoisena yhteydenpitona, mutta sillä tarkoi-

tetaan myös syvempää yhteyttä kodin ja koulun välillä. Yhteistyön perusta on kasvatta-

jien yhteisessä jaetussa kasvatusvastuussa, heidän halussaan toimia lapsen kehityksen 

tukemiseksi. Kodin ja koulun toimivasta, syvästä yhteistyöstä käytetään toisinaan myös 

käsitettä kasvatuskumppanuus (ks. esim. Epstein, 2002; Lämsä, 2013; Rimpelä, 2013). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiseksi kodin ja koulun yhteistyö tuo-

tetaan sellaisissa teksteissä, joita huoltajat lukevat koulukiusaamistapausten selvittämi-

seen liittyen. Nämä tekstit paitsi ilmentävät, myös rakentavat kulttuurisia käsityksiä ko-
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din ja koulun välisestä yhteistyöstä ja voivat siten olla vaikuttamassa huoltajien ennak-

kokäsityksiin. Tuomalla näkyväksi kodin ja koulun yhteistyöstä tuotettavia kuvia, luo-

daan mahdollisuus niiden kriittiseen tarkasteluun. 

On selvää, että mikäli kodin ja koulun yhteistyöstä puhutaan positiivisesti, on onnistu-

neen yhteistyön rakentamisen lähtökohdat myös huoltajien puolelta paremmat. Vastaa-

vasti, jos huoltaja kohtaa paljon tekstejä, joissa yhteistyöstä ja koulun henkilökunnasta 

puhutaan negatiiviseen sävyyn, voi epäluulo voimistua huoltajan mielessä, ja hänen on 

vaikeampi pysyä itse avoimena ja kunnioittavana. Samoin merkitystä on sillä, puhu-

taanko kodin ja koulun aikuisista tasavertaisina kumppaneina vai asetetaanko jompi-

kumpi osapuoli korkeampaan arvo- ja valta-asemaan. 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen (ks. esim. Alasuutari, 2011; Eskola & Suoranta, 

1998). Tutkin kodin ja koulun yhteistyötä erityisesti huoltajien näkökulmasta, sillä käy-

tän aineistona koulukiusaamista käsitteleviä tekstejä, jotka on suunnattu huoltajille ja 

joita he mahdollisesti lukevat epäillessään tai kuullessaan lapsensa olevan osallisena 

koulukiusaamistapauksessa. Tekstit on koottu tekemällä Google-hakukoneella erilaisia 

hakuja, ja niissä on pyritty käyttämään hakusanoja, joita huoltajat itse voisivat myös 

käyttää. Valittu aineisto on ensin teemoiteltu sisällönanalyyttisesti, jotta melko laajan 

aineiston sisällöstä saa hyvän käsityksen. Tämän jälkeen on diskurssianalyyttisesti tar-

kasteltu sitä, millaisena kodin ja koulun yhteistyö aineistossa näyttäytyy. 

Arkikielessä puhumme usein “vanhemmista”, kun tarkoitamme keitä tahansa oppilaiden 

huoltajia. Myös tämän tutkimuksen aineistossa puhutaan pääosin vanhemmista. Tässä 

tutkimuksessa käytän käsitettä huoltajat, koska tällöin en rajaa pois vanhempien sijaan 

tai heidän rinnallaan toimivia lapsen muita huoltajia. Myös esimerkiksi Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (POPS, 2014) käyttää käsitettä huoltaja.   

Aloitan tutkimusraporttini syventymällä kahteen tutkimukseni pääkäsitteeseen, kodin ja 

koulun yhteistyöhön luvussa 2 sekä koulukiusaamiseen luvussa 3. Neljännessä luvussa 

esittelen tutkimustehtäväni ja tutkimuskysymykseni. Tämän jälkeen, luvussa 5, peruste-

len tutkimukseni menetelmällisiä valintoja sekä avaan tutkimusprosessiani. Kuuden-

nessa ja seitsemännessä luvussa esittelen tutkimustulokseni. Lopuksi vielä pohdin tutki-

mukseni luotettavuutta (luku 8) sekä tutkimustuloksiani (luku 9).  
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2 Kodin ja koulun yhteistyö 

Tässä luvussa pureudun toiseen tutkimukseni pääkäsitteeseen, kodin ja koulun yhteis-

työhön. Aluksi esittelen kodin ja koulun yhteistyön historiaa Suomessa, laillisia velvoit-

teita sen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä perustaa, jonka vuoksi kodin ja koulun 

yhteistyötä toteutetaan. Tämän jälkeen kuvailen kodin ja koulun yhteistyötä koulun ar-

jessa. Pohdin myös kasvatuskumppanuutta yhtenä kodin ja koulun yhteistyötä kuvaa-

vana käsitteenä. Lopuksi nostan huomioita siitä, mitkä asiat edesauttavat kodin ja kou-

lun yhteistyön toimimista. Kuljetan tekstissä mukana myös koulukiusaamisen näkökul-

maa. 

2.1 Kodin ja koulun yhteistyön historiaa 

Kodin ja koulun yhteistyöllä on Suomessa pitkä historia (Koskenniemi, 1982, 224–227; 

Metso, 2004, 40–44; Valde, 2000, 117; Vuorinen, 2000, 20). Kodin ja koulun yhteistyö -

käsitteen syntyperästä ei ole tarkkaa tietoa (Metso, 2004, 42), mutta siihen on opettajia 

ja huoltajia ohjattu jo 1800-luvun puolella. Vuonna 1912 kouluhallitus kehotti kirjees-

sään opettajia pitämään yhteyttä kotiin ja vanhempiin, erityisesti ”vaikeissa kasvatus-

pulmissa” (Koskenniemi, 1982, 226). Yhteistyön käsitettä on käytetty esimerkiksi vuoden 

1957 kansakoululaissa, kun koululle annettiin ohjeeksi pyrkiä “läheiseen yhteisymmär-

rykseen ja yhteistyöhön kotien kanssa” (kansakoululaki, 1957, 1§).  

Siniharjun (2003, 1; ks. myös Koskenniemi, 1982, 226) mukaan kodin ja koulun yhteis-

työtä on Suomessa pidetty aina tärkeänä, mutta se, mitä tällä yhteistyöllä on kulloinkin 

tarkoitettu, riippuu eletystä aikakaudesta eli sen ajan muista arvostuksista ja piirteistä. 

Esimerkiksi silloin, kun suomalaisia lapsia ei vielä oppivelvollisuus velvoittanut opiskele-

maan, pidettiin kodin ja koulun yhteistyötä hyvänä apuna siinä, että lapset saatiin käy-

mään koulua. Yhteistyön myötä koululla oli näet mahdollisuus lisätä tietoa toiminnas-

taan ja hyvistä tavoitteistaan ja vahvistaa sillä tavoin huoltajien halua laittaa lapsensa 

kouluun. (Siniharju, 2003, 1.) 

Enää koulun ei tarvitse houkutella huoltajia laittamaan lapsiaan kouluun, sillä vuonna 

1921 voimaan astunut oppivelvollisuus velvoittaa suomalaisia lapsia opiskeluun. Ylivoi-
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maisesti suurin osa lapsista suorittaakin oppivelvollisuutensa kunnan tai valtion kou-

luissa, sillä esimerkiksi vuonna 2018 peruskouluissa opiskeli yhteensä 650 500 oppilasta 

(Tilastokeskus, 2019), kun taas kotiopetuksessa oli kyseisenä vuonna 414 oppilasta (säh-

köposti, V. Hämäläinen, 16.1.2019)1. Oppivelvollisuuden suorittaminen on lapsen huol-

tajan vastuulla (628/1998, 26. §). Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (2014, 35) mainitaan tämä huoltajan vastuu. Näen, että jo tässä luodaan pohja 

kodin ja koulun yhteistyölle, sillä vastuun oppivelvollisuuden suorittamisesta ollessa 

huoltajalla, on hänen luonnollista olla yhteydessä siihen tahoon, joka opetusta antaa (ks. 

Lahtinen, 2011, 328). 

2.2 Kodin ja koulun yhteistyön perusta ja tarkoitus 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS, 2014, 35) mukaan kodin ja 

koulun yhteistyön tarkoitus on tukea “oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä” ja lisätä 

“oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta”. Yhteistyö kodin 

ja koulun välillä ei ole opettajan tai koulun valinta, vaan perusopetuslaki (628/1998, 3. 

§) velvoittaa siihen toteamalla: “Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.” Pe-

rusopetusasetuksessa (1998/852, 10. §) yhteys kotiin mainitaan arvioinnin yhteydessä: 

“Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä on 

annettava riittävän usein tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen.” 

Tiedotus ja muu yhteistyö on tärkeää myös toiseen suuntaan: kotoa koululle. Yhteistyön 

avulla huoltajia kuullaan, ja heidän tärkeiksi kokemiaan asioita pystytään huomioimaan 

opetuksen järjestämisessä. (Rimpelä, Metso, Saaristo & Wiss, 2008, 9.) Yhteistyöstä on 

apua, kun koulut pyrkivät lunastamaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den (POPS, 2014, 34) linjausta: “Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien 

oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet.” 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS, 2014, 9–10) velvoittaa kouluja 

kirjaamaan opetussuunnitelmaan toimintatavat kodin ja koulun yhteistyöstä sekä yli-

päätään ilmoittamaan keskeisistä päätöksistä oppilaille ja heidän huoltajilleen. Lisäksi 

                                                
1 Kotiopetuksessa olleiden oppilaiden määrä ei selvinnyt Tilastokeskuksen verkkosivuilta, joten 
kysyin asiaa Tilastokeskuksen Chat-palvelussa, ja pyysin ja sain vastauksen sähköpostitse. 
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huomionarvoista on, että vastuu kodin ja koulun yhteistyön toteutumisesta ja kehittä-

misestä on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS, 2014) mukaan 

koululla. Sen sijaan lasten kasvattaminen on pääasiassa kotien vastuulla, mutta “koulu 

tukee kotien kasvatustehtävää”. (POPS, 2014, 35.) 

Kasvatusvastuun jakautumisesta on Metson (2004; ks. myös Harinen & Halme, 2012, 63; 

Rimpelä, 2013, 19–21, 31; Valde, 2000, 117) mukaan keskusteltu Suomessa paljon. En-

nen yhteiskunnallista opetusta ja kasvatusta lapset kasvatettiin kodin yhteisöjen piirissä. 

Oppivelvollisuuden ja varhaiskasvatuksen kehittymisen myötä osa kasvatusvastuuta on 

siirtynyt yhteiskunnalle ja kasvatuksen ammattilaisille. Tätä on kuitenkin pidetty joskus 

huolestuttavana kehityssuuntana, sillä sen on tulkittu kertovan kotien haluttomuudesta 

ottaa vastuuta uuden sukupolven kasvattamisesta, mikä edelleen tarkoittaisi huoltajien 

kasvatustaitojen heikkenemistä. (Metso, 2004, 52–53, 173; Rimpelä, 2013, 19–21.)  

Metson (2004, 173–176) oma väitöstutkimus ei antanut aihetta olla huolissaan kasva-

tusvastuun siirtymisestä koululle, sillä huoltajat pitivät mielellään päävastuun kasvatta-

misesta itsellään. Koulun tehtäväksi he näkivät selkeästi opetustehtävän. (Metso, 2004, 

173–176; ks. myös Alasuutari, 2003, 166–168; Lahtinen, 2011, 328.) Toisaalta Alasuuta-

rin (2003, 164–165) mukaan huoltajat arvostavat kasvatuksen ammattilaisten ammatti-

taitoa ja pitävät institutionaalista kasvatusta tärkeänä osana lapsen ihanteellista kasva-

tusta. Opettajien ja huoltajien kasvatustavoitteet ovat joka tapauksessa samansuuntai-

sia (ks. Metso, 2004, 171–172; Lahelma, 1999, 88–89). 

Riippumatta siitä, miten kasvatusvastuu tarkalleen ottaen jaetaan, kodin ja koulun yh-

teistyön taustalla on yhteinen, jaettu kasvatusvastuu (ks. Alasuutari, 2003, 166–168; Co-

wan, Swearer Napolitano & Sheridan, 2004; Epstein, 2002; Epstein & Sheldon, 2006; Ka-

rila, 2006, 104–108; Lämsä, 2013; Metso, 2004; POPS, 2014, 18). Yhteistyötä tehdään, 

jotta kasvatusvastuusta suoriuduttaisiin lapsen kannalta mahdollisimman hyvin, hänen 

kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja kasvuaan tukien (ks. Alasuutari, 2003; Arminen, He-

lenius, Lång & Metso, 2013; Cantell, 2011, 176; Epstein, 2002; Epstein & Sheldon, 2006; 

Lahtinen, 2011, 328; Lämsä, 2013, 50; Metso, 2004; POPS, 2014). Kodin ja koulun kaiken 

yhteistyön keskiössä tulee aina olla oppilas (Opetushallitus, 2007, 16).  



12 
 

Toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä on tutkimuksissa todettu olevan monenlaisia po-

sitiivisia vaikutuksia oppilaan koulunkäyntiin, kuten läsnäoloon, osallistumiseen ja opin-

noissa menestymiseen (ks. esim. Beveridgen, 2005, 61; Epstein & Sheldon, 2002; Grif-

fith, 1996; Henderson & Mapp, 2002; Stevenson & Baker, 1987). On myös tuotu esille, 

että koulumenestyksen kannalta merkityksellistä on lapsen oppimisen tukeminen ko-

tona. Oleellisinta ei ole huoltajien osallistuminen koulun oheistoimintaan, kuten myyjäi-

siin. (Ks. Harris & Goodall, 2008.) Kaikenlaisella yhteistyöllä on kuitenkin merkitystä esi-

merkiksi oppilaan kouluviihtyvyyteen, sillä lasta lähellä olevien aikuisten hyvät välit li-

säävät hänen turvallisuuden tunnettaan (Harinen & Halme, 2012, 63).  

Kodin ja koulun yhteistyötä on siis toteutettu Suomessa jo vuosikymmeniä, ja se on aset-

tunut vankasti osaksi suomalaista koulua (Alasuutari, 2003, 90; Vuorinen, 2000, 20). Ala-

suutarin (2003) tutkimuksessa huoltajat puhuivat yhteistyöstä kasvatuksen ammattilais-

ten kanssa itsestäänselvyytenä. Myös käsitteenä kodin ja koulun yhteistyö on juurtunut 

kieleemme. Sitä käytetään paitsi tutkimuksessa, myös opetussuunnitelmissa ja muissa 

koulun asiakirjoissa, opettajien puheissa ja edelleen koulun kirjeissä koteihin. Näin kodin 

ja koulun yhteistyö on käsitteenä tullut osaksi myös huoltajien arkipuheita. (Metso, 

2004, 117, 190.)  

2.3 Kodin ja koulun välinen yhteistyö ilmenee usein yh-
teydenpitona 

2.3.1 Tiedottaminen yhteydenpitovälineiden avulla 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS, 2014) koulua kehotetaan an-

tamaan oppilaalle ja tämän huoltajalle tietoja esimerkiksi opetuksen järjestämisestä, ar-

vioinnin toteuttamisesta sekä oppilaan osaamisesta, kehittymisestä ja käyttäytymisestä. 

Havaintojeni mukaan koulun arjessa tiedottaminen on usein kuitenkin vielä käytännölli-

sempää: Se on tiedottamista siitä, minä päivänä luokkaretki järjestetään ja mikä on kou-

lun käytäntö omien eväiden suhteen. Joka tapauksessa monenlaisilla ulkoisilla tavoilla 

toteutettu koulusta kotiin suuntautuva tiedottaminen on yleinen ja näkyvä yhteistyön 

muoto (ks. esim. Mertaniemi, 2018, 31–34). Koulun arjen asioista tiedottaminen nähtiin 

Lehtolaisen (2008, 294–295, 320) tutkimuksessa itsestään selvänä asiana, jonka pohti-

miseen haastatellut opettajat ja vanhemmat eivät uhranneet paljon aikaa. 
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Yhteydenpito ja tiedottaminen on digitalisoituneessa yhteiskunnassa muuttunut huo-

mattavasti. Perinteisen “reissuvihkon” ja puhelimen rinnalle ja niiden sijaan käyttöön on 

tullut uusia yhteydenpidon kanavia, kuten sähköposti, koulun internet-sivut, Wilma, 

WhatsApp sekä erilaiset yhteisölliset alustat internetissä. (Ks. esim. Cantell, 2011, 177; 

Lahtinen, 2011, 316.) 

2.3.2 Kasvotusten tapahtuva yhteydenpito: vanhempainillat 

Yhteisiä yhteydenpidon tapoja ovat perinteisesti olleet esimerkiksi vanhempainillat, juh-

lat, retket, vanhempainyhdistysten toiminta ja avoimien ovien päivät (ks. esim. Metso, 

2004, 194; Lehtolainen, 2008; Siniharju, 2003). Vuoden 2018 Vanhempien Barometristä 

(Mertaniemi, 2018, 34–35) ilmenee, että suurin osa huoltajista oli tyytyväisiä vanhem-

painiltoihin, vaikka kehitettävääkin löytyi. 

Vanhempainilloilla, kuten muillakin yhteisillä tapaamisilla, on tiedottamisen lisäksi myös 

toinen tärkeä tehtävä: Kokoontuessaan yhteen opettajat ja huoltajat tutustuvat toisiinsa 

ja verkostoituvat keskenään, mikä lisää yhteisöllisyyttä ja edistää yhteistyön onnistu-

mista (Siniharju, 2003, 95; ks. myös Lareau, 1987; Launonen, Pohjola & Holma, 2004, 

95–98). Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS, 2014, 36) mainit-

see vanhempien keskinäisen tutustumisen ja verkostoitumisen tärkeyden.  

Kuitenkin melko pieni osuus huoltajista kokee, että vanhempien keskinäiseen tutustu-

miseen käytetään vanhempainilloissa tarpeeksi aikaa (Mertaniemi, 2018, 29, 35). Van-

hempainiltojen lisäksi verkostoitumiselle on hyvä tarjota myös muita, vapaamuotoisia 

mahdollisuuksia (Opetushallitus, 2007, 18–19), kuten vaikkapa naistenpäivän aamukah-

vit huoltajille omassa luokassa. Huoltajien tutustuminen ja positiivinen keskinäinen 

suhde edesauttaa ymmärryksen löytämistä myös haastavissa tilanteissa, kuten silloin, 

kun ryhmässä on kiusaamista, ja tilannetta aletaan selvittää (Salmivalli, 2010, 93). Va-

paamuotoiset kohtaamiset myös huoltajien ja opettajan välillä ovat osaltaan rakenta-

massa myönteistä vuorovaikutussuhdetta (Wenner Conroy, 2012, 25).  
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2.3.3 Kasvotusten tapahtuva yhteydenpito: henkilökohtaiset tapaamiset 

Huoltajat toivovat saavansa tietoa yksilöllisesti omaan lapseensa liittyen (Metso, 2004; 

Siniharju, 2003). Siksi enemmän kuin vanhempainiltoja, huoltajat arvostavat henkilö-

kohtaisia keskusteluita oman lapsensa koulunkäyntiin liittyen, ja näihin tapaamisiin 

huoltajat osallistuvatkin vanhempainiltoja aktiivisemmin (Siniharju, 2003). Henkilökoh-

taisia keskusteluita on järjestetty esimerkiksi vanhempainvarttien nimellä (ks. Lehtolai-

nen, 2008; Siniharju, 2003). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS, 

2014, 36) mukaan kodin ja koulun yhteistyötä voivat olla esimerkiksi keskustelut oppi-

laan oppimisesta, kehittymisestä, poissaoloista, arvioinnista tai valinnaisaineista.  

Kotikäynti eli opettajan vierailu oppilaan kotona on hyvä henkilökohtaisen kohtaamisen 

muoto (Cantell, 2011, 259; Webster-Stratton, 1999, 10; Wenner Conroy, 2012). Nykyään 

kotikäyntiä hyödynnetään kuitenkin vain vähän (Cantell, 2011, 259). 

2.3.4 Kodin ja koulun yhteistyö ei ole pelkkää yhteydenpitoa 

Kodin ja koulun yhteistyötä voidaan siis toteuttaa sekä kasvotusten että erilaisten vies-

tien välityksellä. Yhteistyö voidaan jakaa yksilötasoon (esim. yksityiset yhteydenotot pu-

helimitse tai verkossa, vanhempainvartit) ja yhteisötasoon (esim. vanhempainillat, juh-

lat). (Ks. POPS, 2014, 35–36.) Henkilökohtaisista tapaamisista huolimatta kodin ja koulun 

yhteistyö näyttäytyy huoltajille lähinnä vanhempainiltoina ja koulusta kotiin tulevina tie-

dotuksina (Metso, 2004). Selvää on, että toimiva yhteistyö ei ole yksittäisiä yhteydenpi-

don tapoja vaan aidon suhteen luomista ja vuorovaikutuksen rakentamista (Karila, 2005; 

2006; Launonen ym., 2004, 93). 

2.4 Kasvatuskumppanuus – kodin ja koulun ihanteellista 
yhteistyötä 

2.4.1 Kasvatuskumppanuus on syvää yhteistyötä 

Kodin ja koulun yhteistyöstä on käytetty myös käsitettä kasvatuskumppanuus2 (ks. esim. 

Cowan ym., 2004; Epstein, 2002; Epstein & Sheldon, 2006; Lämsä, 2013; Rimpelä, 

                                                
2 Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa kasvatuskumppanuudesta käytetään esimerkiksi 
termejä home-school partnership, family-school-community partnerships, teacher-parent partner-
ship sekä school, family and community partnership.  
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2013; Webster-Stratton, 1999). Tulkintani mukaan kasvatuskumppanuus-käsitteellä on 

haluttu korostaa sitä, että kodin ja koulun yhteistyö ei voi olla pelkkää yhteydenpitoa 

vaan että tavoitteena on syvä yhteistyö, tasavertainen kumppanuus. Kasvatuskumppa-

nuuden piirteitä ovat näet esimerkiksi yhteiset päämäärät ja niihin sitoutuminen, yhteis-

toiminnallisuus, opettajan ja huoltajan tasavertainen asiantuntijuus, vallan jakautumi-

nen tasaisesti kasvattajien kesken sekä se, että kumppanuutta toteutetaan myös silloin, 

kun mitään ongelmaa tai akuuttia tarvetta ei olekaan (ks. esim. Cowan ym., 2004, 202–

203; Karila, 2005; 2006; Lareau, 2000, 35; Webster-Stratton, 1999, 10–11). 

Vuorinen (2000) jakaa kodin ja koulun yhteistyön kolmeen tasoon. Ensimmäinen taso, 

yhteydenpito, tarkoittaa sitä, että koulu ottaa kotiin yhteyttä lähinnä silloin, kun yhtey-

denotolle nousee jokin erityinen tarve. Toisella, yhteistyön tasolla, koti ja koulu tekevät 

jotain yhdessä. Tämä voi näkyä esimerkiksi aktiivisena vanhempainyhdistyksenä. Vuori-

sen esittämä kolmas taso, yhteistoiminta, on yhteistyön korkein taso. Siinä kodin ja kou-

lun välinen vuorovaikutus on syventynyt aidoksi dialogiksi, jossa eri osapuolilla on yhtei-

siä tavoitteita, ja näiden tavoitteiden toteutumiseksi osapuolet ponnistelevat yhdessä. 

(Vuorinen, 2000, 21–22.) Nähdäkseni kasvatuskumppanuuden kaltaisesta yhteistyöstä 

puhuu myös Vuorinen kuvaillessaan yhteistoiminnan tasoa.  

2.4.2 Kasvatuskumppanuus on hyvä suunta ja tavoite 

Eräs kasvatuskumppanuudessa painotettu seikka on kasvattajien tasa-arvoisuus eli se, 

että huoltajat ja opettajat ovat samalla viivalla toimiessaan lapsen parhaaksi (Cowan 

ym., 2004, 202–203; Karila, 2006; Lareau, 2000, 35; Lämsä, 2013, 54; Webster-Stratton 

1999, 10–11). Metson (2004) tutkimus antoi viitteitä siitä, että kumppanuus ei vielä ole 

toteutunut kouluissa. Hänen haastattelemiensa huoltajien näkökulmasta yhteistyön 

taso oli yhteydenpitoa, jossa huoltajat lähinnä vastaanottivat tietoa sen sijaan, että oli-

sivat olleet vaikuttamassa lastensa kasvatukseen koulun piirissä tasavertaisina kasvatta-

jina. (Metso, 2004.) 

Kasvatuskumppanuus onkin saanut kritiikkiä esimerkiksi juuri vallanjaon kysymykseen 

liittyen. Jotkut tutkijat (esim. Alasuutari, 2010, 193–195; Metso, 2004, 32) ovat sitä 

mieltä, ettei vallan tasainen jakautuminen kodin ja koulun välillä ole mahdollista, sillä 

koululla on institutionaalisen luonteensa vuoksi ja opettajilla asiantuntijuutensa vuoksi 
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aina enemmän valtaa suhteessa koteihin ja huoltajiin. Karilan (2006) tutkiessa huoltajien 

ja kasvatuksen ammattilaisten välistä vuorovaikutusta, kävi ilmi, että ammattilaiset joh-

tivat keskustelua huoltajien jäädessä enemmän taka-alalle. Karila (2006, 96) myös to-

teaa, että kasvatuskumppanuudessakin suuremmat odotukset kohdistuvat kasvatuksen 

ammattilaisiin, koska heidän vastuullaan on luoda kasvatuskumppanuudelle ”otolliset 

puitteet”. Tämä vahvistaa käsitystä, että täysin tasavertainen kasvatuskumppanuus on 

käytännössä usein toteutumaton.  

Metson (2004, 30) kokemus on, että kasvatuskumppanuus-käsite on saanut monet tut-

kijat epäilemään, “onko kyse ennemminkin koulutuspoliittisesta puheesta eikä niinkään 

koulun arkea ohjaavasta ja sitä kuvaavasta toimintatavasta”. Kasvatuskumppanuuden 

kaltainen yhteistyön voi sanoa olevan mahdoton ideaali reaalimaailmassa toteutuvaksi, 

mutta se on hyvä suuntaviiva ja tavoite kodin ja koulun yhteistyötä kehitettäessä (ks. 

Metso, 2004, 27, 30; Harinen & Halme, 2012, 64). 

2.4.3 Kasvatuskumppanuus ja kodin ja koulun yhteistyö rinnakkaisina kä-
sitteinä 

Metson (2004) mukaan suomalaisessa keskustelussa kodin ja koulun yhteistyöllä on tar-

koitettu kaikenlaista yhteyttä kodin ja koulun välillä, ja samaan aikaan kun Suomessa on 

puhuttu kodin ja koulun yhteistyöstä, on maailmalla käytetty käsitettä kasvatuskump-

panuus. Metso näkee, että loppujen lopuksi kyse on rinnakkaisista käsitteistä, vaikkakin 

niillä on omat korostuksensa. (Metso, 2004, 27.) Myös Rimpelä (2013, 45) rinnastaa yh-

teistyön ja kasvatuskumppanuuden käsitteet.  

Metson ja Rimpelän näkemystä tukee se, miten sekä kasvatuskumppanuuden että kodin 

ja koulun yhteistyön perustaa kuvataan. Kasvatuskumppanuutta lähdetään rakenta-

maan kasvattajien välisen vuorovaikutuksen ja suhteen kautta: Tärkeää on kuuleminen, 

kunnioitus, luottamus ja dialogi (Kaskela & Kekkonen, 2006, 32–40). Täysin samat asiat 

mainitaan myös puhuttaessa kodin ja koulun yhteistyöstä (Opetushallitus, 2007, 11–12).  

Kokemukseni mukaan nykykeskustelussa kukaan tuskin tarkoittaa kodin ja koulun yh-

teistyöllä ainoastaan ulkoista yhteydenpitoa, vaan käsitteeseen sisältyy syvempi merki-

tys oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisesta. Ajattelen kumppanuuden käsitteen 
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“sisäänajon” kuitenkin osaltaan herättelevän keskustelijoita ja kasvattajia näkemään ko-

din ja koulun yhteistyön yhteydenpitoa syvempänä yhteistyönä.  

Joka tapauksessa kaiken yhteistyön ja kumppanuuden “lähtökohtana on luottamuksen 

rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus” (POPS, 2014, 35), ja sitä vaali-

taan ja kehitetään oppilaan parhaaksi, hänen kasvunsa, kehityksensä, oppimisensa ja 

kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa vuoksi (Alasuutari, 2003; Cantell, 2011, 176; Epstein, 

2002; Epstein & Sheldon, 2006; Lahtinen, 2011, 328; Lämsä, 2013, 50; Metso, 2004; Rim-

pelä, 2013; POPS, 2014).  

2.5 Kodin ja koulun yhteistyön rakentaminen 

Jatkuvaa yhteistyön rakentamista alusta alkaen  

Toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä perustuu siis kuulemiseen, kunnioitukseen, 

luottamukseen ja dialogiin (Opetushallitus, 2007, 11–12; Kaskela & Kekkonen, 2006, 32–

40; ks. myös Karila, 2006). Sellainen suhde ei synny hetkessä vaan vaatii pitkäjänteistä 

rakentamista (ks. Cowan ym., 2004; Karila, 2006, 97–101). 

Yhteistyötä kannattaakin alkaa rakentaa heti, kun kodin ja koulun välille on muodostu-

nut suhde; siis silloin, kun lapsi on aloittamassa koulun (Cantell, 2011, 256; Launonen 

ym., 2004, 97; Webster-Stratton, 1999, 8). Monen lapsen kohdalla kodin ja koulun yh-

teistyö on rakentunut jo esiopetuksen aikana. Kodin ja koulun yhteistyön onkin tarkoitus 

olla pitkä jatkumo, läpi lapsen ja nuoren koko kasvatus- ja koulutuspolun (Arminen ym., 

2013, 227–228; Opetushallitus, 2007, 16–18; Rimpelä, 2013, 45; Rimpelä ym., 2008, 9). 

Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyen on puhuttu siitä, kuinka oppilaiden kasvattamiseen 

osallistuu koko oppilaan elämänpiiri yhdessä. Toisin sanoen kodin ja koulun yhteistyö 

käsittää sisälleen huoltajien ja opettajan lisäksi laajan yhteisön oppilaan ympärillä eli esi-

merkiksi koko perheen, koulun koko henkilökunnan ja koulun kanssa yhteistyötä tekevät 

tahot. (Epstein & Sheldon, 2006; Launonen ym., 2004, 98–99; Lämsä, 2013; Rimpelä, 

2013, 19–20.) Näin ollen myös kiusaamisen havaitseminen ja siihen puuttuminen ovat 

kaikkien aikuisten yhteinen asia. Aikuisten keskinäinen yhteistyö on arvokasta myös kou-

lukiusaamiseen puuttumisen onnistumisen kannalta (Salmivalli, 2010, 96). 



18 
 

Positiivisia yhteydenottoja 

Valitettavan usein koulusta ollaan koteihin yhteydessä vain silloin, kun oppilaasta on jo-

takin negatiivista kerrottavaa (Cantell, 2011, 254; Lehtolainen, 2008, 360–361; Metso, 

2004, 126–129; Vuorinen, 2000, 21–22). On ymmärrettävää, että jos viestit koulusta ko-

tiin ovat järjestäen ikäviä, luottamuksen ja positiivisen vuorovaikutuksen rakentaminen 

on haastavaa (Vuorinen, 2000, 21–22). 

Ongelma on nähtävissä myös toiseen suuntaan, sillä huoltajat ottavat usein kouluun yh-

teyttä silloin, kun heillä on mielessään jokin ongelma tai huoli (Metso, 2004, 126–129). 

Toisaalta juuri silloin yhteistyötä pidetään kaikkein arvokkaimpana (Alasuutari, 2003, 

91). Sähköisten yhteydenpitokanavien mahdollistama nopea viestintä on paitsi kätevä, 

myös riski. Monet opettajat kokevat, että huoltajien on liian helppo lähettää opettajalle 

asiattomia, opettajan työtä arvostelevia viestejä. (Cantell, 2011, 177–178.) Jos huolta-

jilla on vain huonoa sanottavaa opettajalle, ei ymmärtäväisen dialogin muodostuminen 

ole silloinkaan kovin todennäköistä. 

Tärkeää kuitenkin olisi, että yhteistyö näkyisi mahdollisimman paljon positiivisissa ja 

neutraaleissa tilanteissa (Cowan ym., 2004, 202–203; Launonen ym., 2004, 95; Webster-

Stratton, 1999, 9). Näin myönteinen asennoituminen pääsee kasvamaan ja vuorovaiku-

tus luo hyvää perustaa kunnioitukselle ja luottamukselle. Luottamukseen ja kunnioituk-

seen pohjautuva vuorovaikutussuhde on erityisen arvokas, kun ryhdytään selvittämään 

kiusaamistapausta (ks. Aunola, 2018, 222; Cantell, 2011, 271; Hamarus, 2008, 139). Vuo-

den 2018 Vanhempien Barometri (Mertaniemi, 2018, 29) osoittaa, että suurin osa huol-

tajista on tyytyväisiä kodin ja koulun yhteistyöhön ja kokee, että kodin ja koulun välejä 

leimaa luottamus. 

Rakentavaa vuorovaikutusta 

Luonnollisesti, oli kyse sitten minkälaisesta yhteydenotosta tai vuorovaikutuksesta ta-

hansa, on tärkeää vaalia rakentavaa, avointa ulosantia. Omista sanomisista on kunkin 

otettava vastuu. Tärkeää on kuuleminen eli se, että keskustelukumppani kokee tul-

leensa kuulluksi, ymmärretyksi ja todeksi otetuksi. (Cantell, 2011, 260–261.) Siinä, että 

huoltaja kokee tulleensa kuulluksi auttaa, että opettaja kuuntelee huoltajaa aktiivisesti 
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esimerkiksi pitämällä katsekontaktin, reagoimalla ymmärtävin ilmein sekä tekemällä li-

säkysymyksiä ymmärtääkseen huoltajaa paremmin. Näin opettaja osoittaa olevansa ai-

dosti kiinnostunut huoltajasta ja hänen huolestaan. Pelkkä hiljaa oleminen ja ilmeetön 

odottaminen ei anna keskustelukumppanille kuulluksi tulemisen kokemusta. (Stacey, 

1991, 88–89; Webster-Stratton, 1999, 16–19.) 

Erityisen tärkeää kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen on silloin, kun keskustelun ai-

heena on jokin hankala asia. Asiat tulee esittää neutraalisti ja rehellisesti, ja syyttelyä 

täytyy ehdottomasti välttää. Keskusteluun on syytä varata aikaa niin, että tilanne on kii-

reetön, sillä lyhyt puhelu, viesti tai lausahdus saa aikaan vain enemmän hankaluuksia. 

(Cantell, 2011, 260–267.) Huoltaja voi lapsensa haasteista keskustellessa olla vahvojen 

tunteiden vallassa. Näille tunteille tulee opettajan osoittaa ymmärrystä niin, ettei tule 

vähätelleeksi niitä. (Webster-Stratton, 1999, 16–19, 22.) Keskustelua auttaa myös se, 

että opettaja tuo esille positiivisia asioita lapsesta ja muutenkin auttaa huoltajia tunte-

maan olonsa rentoutuneeksi. Huoltajat myös tarvitsevat aikaa ja tilaa ajatella kuule-

maansa eikä opettajan tarvitse täyttää omalla puheellaan keskustelun kaikkia tyhjiä het-

kiä. (Stacey, 1991, 98−99.) 

Opettajan tulee huolehtia, että hänen suhtautumisensa on ammatillinen, ei omien tun-

teiden värittämä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita tunteettomuutta tai empatian puutetta 

vaan esimerkiksi sitä, ettei opettaja hermostu, vaikka edessä olisi itseensä kohdistuva 

huoltajan tunteenpurkaus. (Cantell, 2011, 260–270.) Tunteenpurkausten lisäksi huolta-

jat voivat kohdistaa opettajaan myös aiheellista tai vähintään rehellistä pohdintaa vaa-

tivaa kritiikkiä. Kritiikin vastaanottaminen ei ole aina helppoa, mutta se on väistämätön 

osa vuorovaikutussuhdetta ja yhteistyötä. Parhaimmassa tapauksessa kritiikin raken-

tava esittäminen ja vastaanottaminen voi avata uudenlaisia näkökulmia ja viedä yhteis-

työtä eteenpäin. (Stacey, 1991, 96–98.) 

Vaikka kodin ja koulun yhteistyöstä luodaan kaunista, harmonista kuvaa, on muistet-

tava, että kyse on aina ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Silloin on hyväksyttävä 

myös ristiriitojen ja erimielisyyksien mahdollisuus. (Ks. Kekkonen, 2012, 199; Stacey, 

1991, 94–98.) Jos opettaja ja huoltajat todella haluavat pyrkiä kasvatuskumppanuuteen, 

heidän on puhuttava myös vaikeista asioista (Stacey, 1991, 94). Oleellista on se, miten 
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näitä haastavia tilanteita ratkotaan. Yhteistyötä voidaan tehdä, vaikka lähtökohdat ym-

märrykselle olisivatkin haastavat. Näin aikuiset myös toimivat lapselle esimerkkinä. (Ar-

minen ym., 2013, 227–228.) Rakentava vuorovaikutuksen toteuttaminen pitkäjäntei-

sesti auttaa hankalista asioita puhumisessa, kuten kiusaamistapauksen selvittämisessä 

jo ennalta. Asioita on näet helpompi ottaa puheeksi silloin, kun taustalla on onnistuneita 

vuorovaikutustilanteita ja molemminpuolinen turvallisuuden tunne. (Ks. Aunola, 2018, 

222; Cantell, 2011, 271; Hamarus, 2008, 139.) 

Kodin ja koulun erilaisen asiantuntijuuden hyödyntäminen  

Jotta oppilaan kasvua ja oppimista voidaan mahdollisimman hyvin tukea, on tärkeää, 

että oppilaan elämä nähdään kokonaisuutena: koulussa hänet nähdään paitsi oppilaana, 

myös lapsena ja kotona yhtä lailla, paitsi lapsena, myös oppilaana. Kodin ja koulun tulee 

ymmärtää lapsen tarpeita molemmilta puolilta. (Epstein, 2002, 7; ks. myös Epstein & 

Sheldon, 2006.) Ymmärrystä voidaan syvässä kodin ja koulun yhteistyössä jakaa, omaa-

vathan kumpikin osapuoli asiantuntijuuden: opettaja opetuksen asiantuntijuuden ja 

huoltajat lapsensa tuntemisen asiantuntijuuden. Kun molempien osapuolien asiantunti-

juutta hyödynnetään aidosti, toteutuu samalla vallan tasavertainen jako. Huoltajan tie-

toa ei näet katsota vähempiarvoisemmaksi kuin opettajan ammattitaitoa. (Ks. Alasuu-

tari, 2003, 166–168; 2010; Cowan ym., 2004, 201–202; Karila, 2006; Lämsä, 2013, 58–

59; Webster-Stratton 1999, 10–11.)  

Huoltajien on huomioitava, etteivät he lapsen kuullen arvostele opettajia tai puhu ikä-

vään sävyyn koulusta. Muuten he voivat aiheuttaa lapselle hankalan tilanteen, kun hän 

ehkä joutuu valitsemaan “puolensa”. (Lahtinen, 2011, 318; ks. myös Cantell, 2011, 230, 

287.) Yhtä lailla koulussa on puhuttava positiiviseen sävyyn jokaisen oppilaan kodista ja 

perheestä (Cantell, 2011, 287; Epstein, 2002). Kodin ja koulun vastakkainasettelu tai ver-

tailu negatiiviseen sävyyn ei hyödytä mitään osapuolta. Parempi on arvostaa jokaisen 

aikuisen merkitystä lapsen elämässä ja tunnustaa kaikkien heidän ainutlaatuisuutensa. 

(Ks. Kekkonen, 2012, 200.) 

Vapaamuotoisia, henkilökohtaisia tapaamisia  

Koska opettaja on ammattinsa puolesta valta-asemassa suhteessa huoltajiin, on hänen 

tehtävänsä laittaa positiivinen vuorovaikutussuhde alulle. Vapaamuotoiset kohtaamiset 
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ovat tärkeä väylä luottamuksen rakentamiseen. Kohtaamiset huoltajien kanssa voivat 

olla lyhyitäkin, esimerkiksi silloin, kun oppilas tuodaan aamulla tai haetaan iltapäivällä 

koulusta. (Wenner Conroy, 2012, 25). Pienten oppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhot toki 

vähentävät opettajan ja huoltajien kohtaamisia. Pelkät suunnitellut, harvoin tapahtuvat 

tapaamiset eivät riitä luottamukseen perustuvan yhteyden syntymiseen (Lehtolainen, 

2008, 362). Henkilökohtaisia tapaamisia kannattaa joka tapauksessa vaalia, sillä niitä pi-

tävät tärkeinä sekä opettajat että huoltajat (Siniharju, 2003). Huoltajat toivovat opetta-

jalta tietoja nimenomaan omasta lapsestaan (Metso, 2004).  

Alaluokilla yhteistyö on tiiviimpää ja  luottamus vahvempaa 

Kodin ja koulun yhteistyön on todettu olevan tiiviimpää ja luottamuksen syvempää pien-

ten oppilaiden kohdalla (Adams & Christenson, 2000; Stevenson & Baker, 1987). Yläkou-

luun mennessä yhteistyö vähenee ja muuttuu. Syiksi on arveltu esimerkiksi sitä, että ylä-

koulussa nuorta opettaa useat opettajat. Alakoulussa yhteistyötä on helpompi toteuttaa 

luokanopettajan kanssa. Yläkoulun aikana koulunkäynti yhteistyö muuttuu myös enem-

män nuoren omaksi asiaksi ja huoltajat jäävät muutenkin taka-alalle. (Adams & Chris-

tenson, 2000; Metso, 2004.) 

Ajan puute hankaloittaa yhteistyön toteuttamista  

Metson (2004) tutkimuksessa opettajat arvottavat kodin ja koulun yhteistyön tärkeäksi, 

mutta toisaalta näkivät sen ylimääräiseksi lisäksi muutenkin kiireisessä työssään. Moni 

opettaja koki, että yhteistyön määrää olisi hyvä lisätä. (Metso, 2004; ks. myös Webster-

Stratton, 1999, 6–7.) Myös Siniharjun (2003) tutkimuksessa opettajat kokivat kodin ja 

koulun yhteistyössä haastavaksi ajanpuutteen, sekä opettajien että huoltajien. Lisäksi 

selvisi, että opettajien mielestä heidän koulutuksensa ei anna riittävästi valmiuksia kodin 

ja koulun yhteistyöhön. (Siniharju, 2003.) Huoltajien näkökulmasta yhteistyötä hanka-

loittaa Metson (2004, 120–123) mukaan se, että opettajiin oli vaikea saada yhteyttä kou-

lupäivien aikana. Yhteydenpitotavoista ja -ajoista onkin hyvä sopia huoltajien kanssa 

etukäteen (ks. Cantell, 2011, 256–258, Webster-Stratton, 1999, 9).  
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Huoltajat mukaan koulun arkeen 

Ajan kuluessa huoltajia suhteessa kouluun on kuvattu monenlaisin termein. Joskus huol-

tajat ovat kumppaneita, mutta joskus jopa vihollisia. (Metso, 2004, 30–33.) Ongelmalli-

sia ovat opettajien näkökulmasta tilanteet, jolloin huoltajat puuttuvat koulun asioihin ja 

opettajan toimintaan liian innokkaasti, vetäytyvät niin, ettei heihin saa yhteyttä, osoit-

tavat välinpitämättömyyttä lapsensa koulunkäyntiä kohtaan, vaativat lapseltaan liikaa 

tai kieltävät hänen ongelmansa tai syyttävät niistä perusteettomasti muita (Cantell, 

2011, 153–251). 

Metso (2004) selvitti tutkimuksessaan, millainen huoltaja on koulun näkökulmasta 

“hyvä”, toivottu kasvatuskumppani. Opettajien mukaan hyvä huoltaja on “lapsensa kou-

lunkäynnistä kiinnostunut, vastuuta kantava, yhteistyöhaluinen ja -kykyinen koulutyön 

tukija”. Opettajat odottavat, että huoltajat osallistuvat koulutyöhön niin kotona (esim. 

kotitehtävät) kuin koulussa (esim. aktiivisuus koulun tapahtumissa). Huoltajien oma-

aloitteista yhteydenpitoa opettajaan arvostettiin myös. Itselleen opettajat toivovat 

huoltajilta ymmärrystä ja tukea, myös ristiriitojen noustessa esiin. Taito ottaa negatii-

vista palautetta vastaan koettiin myös tärkeäksi. (Metso, 2004, 79–82.) 

Kodin ja koulun yhteistyötä voisi edistää se, että huoltajat saataisiin luontevasti mukaan 

koulun arkeen. Metso (2004, 115–118) toteaa, että huoltajat kutsutaan kouluun vain 

erityisissä tilanteissa, mutta muulloin heille ei ole siellä paikkaa. Huoltajia arvostetaan 

koulussa lisäresursseina, jotka tuellaan, ajallaan ja jopa varoillaan (esim. luokkaretkira-

hastot) ovat auttamassa koulutyön sujumisessa (ks. Lehtolainen, 2008, 362–263; Metso, 

2004, 86–87). 

2.6 Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään oppilaan vuoksi 

Kodin ja koulun yhteistyö on asia, johon perusopetuslaki (628/1998, 3. §) velvoittaa, 

mutta samaan aikaan yhteistyö on oppilaan oikeus (Arminen ym., 2013, 224; Lahtinen, 

2011). Joskus on tilanteita, jolloin oppilas vähättelee esimerkiksi sitä, että huoltaja osal-

listuu koulun tapahtumaan, mutta silloinkin yhteistyö on aikuisten velvollisuus. Kodin 

osoittama kiinnostus on lapselle ja nuorelle joka tapauksessa tärkeää. (Lahtinen, 2011, 
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328.) Huoltajat myös ovat yleisesti kiinnostuneita lastensa koulutaipaleesta (Launonen 

ym., 2004, 93; Metso, 2004, Siniharju, 2003, 175; Vuorinen, 2000, 12–18, 23).  

Syvä kodin ja koulun yhteistyö ei synny hetkessä tai muutaman ulkoisen yhteydenpito-

väylän kautta, vaan se on prosessi, jossa kasvattajien vuorovaikutussuhteita arvostetaan 

ja kehitetään jatkuvasti (ks. Cowan ym., 2004; Karila, 2006, 100–101). Yhteistyötä teh-

dään, jotta oppilasta pystyttäisiin tukemaan mahdollisimman hyvin. Toimivalla yhteis-

työllä on positiivinen vaikutus esimerkiksi oppilaan koulumenestykseen sekä laajemmin 

kouluviihtyvyyteen ja asenteisiin koulua kohtaan (ks. tarkemmin luku 2.2). Yhteistyöstä 

hyötyvät oppilaan lisäksi myös huoltajat, opettaja ja koko kouluyhteisö (Epstein, 2002, 

7; Cowan ym., 2004, 203; POPS, 2014, 35; Webster-Stratton, 1999, 8). Vaikka yhteistyö 

ei täyttäisi kasvatuskumppanuuden ihanteita, sitä kohti on hyvä pyrkiä. Aidon kasvatus-

kumppanuuden rakentumisen eteen tehty työ kantaa varmasti hedelmää vaikeina ai-

koina, esimerkiksi silloin, kun luokassa esiintyy kiusaamista.  
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3 Koulukiusaaminen 

Tässä luvussa käsittelen koulukiusaamista. Aloitan kuvailemalla lyhyesti koulukiusaami-

sesta käytävää julkista keskustelua, minkä jälkeen esittelen koulukiusaamisen määritel-

mää. Jatkan koulukiusaamisen käsittelyä pureutumalla sen muodostumiseen ryhmässä, 

ilmenemismuotoihin, seurauksiin sekä ennaltaehkäisyyn. Viimeisenä tarkastelen koulu-

kiusaamiseen puuttumista. Nostan esiin seikkoja, jotka liittyvät huoltajien osuuteen 

sekä kodin ja koulun yhteistyöhön kiusaamiseen puuttumisen yhteydessä. 

3.1 Koulukiusaamista koskeva julkinen keskustelu 

Kiusaaminen ei ilmiönä ole vain meidän aikamme ongelma, sillä sitä on luultavasti esiin-

tynyt yhtä kauan kuin on ollut ihmisiäkin (Hamarus, 2006, 47; Kaski & Nevalainen, 2017, 

9). Tutkimuksessa kiusaamisesta on oltu kiinnostuneita 1970-luvulta lähtien (Salmivalli, 

2010, 22; Sanders, 2004, 2). Suomessa erityisesti Christina Salmivalli ja Päivi Hamarus 

ovat tunnettuja tutkijoita koulukiusaamisen saralla. Kiusaamisen yleisyyttä on vuosien 

saatossa selvitetty erilaisin tutkimuksin sekä kansainvälisesti (esim. WHO:n Health Be-

haviour in School-aged children) että kansallisesti Suomen sisällä (esim. Kouluterveysky-

sely). Useimpien tutkimusten mukaan 5-15 % suomalaisista lapsista tulee kouluaikanaan 

kiusatuksi (Salmivalli, 2010, 17). Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyssä selvisi, että neljäs- 

ja viidesluokkalaisista yli 7% kokee tulevansa kiusatuksi vähintään kerran viikossa (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018).   

Koulukiusaamisen vakavuuteen on havahduttu viime aikoina paitsi uuden tutkimuksen, 

myös esimerkiksi julkisuudessa kerrottujen kokemusten myötä. Muutamia vuosia sitten 

(2014) paljon keskustelua herätti YLEn A2-ohjelman Koulukiusaamis-ilta. Keväällä 2017 

suosiota sai Twitterissä ja Facebookissa presidentti Sauli Niinistön perustama #kannus-

tusryhmä -kampanja, jossa on mukana lukuisia tunnettuja henkilöitä ja jonka tarkoituk-

sena on saada kiusaamista vähenemään positiivisen kannustamisen kautta (ks. 

https://kannustusryhma.fi/). Positiivista näkökulmaa edustaa myös Mannerheimin Las-

tensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhem-

painliiton Koulurauha-ohjelma (www.koulurauha.fi), jonka tarkoituksena on edistää tur-

vallisen kouluympäristön toteutumista esimerkiksi myönteistä ilmapiiriä vahvistamalla 
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ja kiusaamista ehkäisemällä. Vuosittain lukuvuoden alussa järjestettävä Koulurauhanju-

listus -tilaisuus kokoaa paljon kouluja sekä paikan päälle että radion ja netti-TV:n äärelle. 

Christina Salmivallin ja Elina Poskiparran johtama tutkimusryhmä kehitti opetusministe-

riön rahoittamana vuosina 2006-2010 kiusaamisen vastaisen ohjelman KiVa Koulu. Oh-

jelma sisältää kouluille valmiita materiaaleja kiusaamisen käsittelemiseen oppilaiden 

kanssa, joiden tavoitteena on lisätä oppilaiden tietoa kiusaamisesta ryhmäilmiönä sekä 

herättää heissä halu toimia sitä vastaan. Tämä on ennaltaehkäisevää työtä. Myös oppi-

laiden huoltajille on valmisteltu oma materiaali, Vanhempien opas. Tiedon välittämisen 

ja ennaltaehkäisevän työn lisäksi KiVa Koulu -ohjelma opastaa sekä kouluja että koteja 

siinä, miten tulee menetellä, jos kiusaamista havaitaan tapahtuneen. (Kaukiainen & Sal-

mivalli, 2009; Salmivalli, 2010, 144–152.) 

Tutkimuksissa on saatu ohjelman vaikuttavuudesta lupaavia tuloksia (Salmivalli, 2010, 

152–155). Kuitenkin myös kritiikkiä nousee aika ajoin esille. YLE julkaisi hiljattain artik-

kelin, josta käy ilmi, että kysyttäessä kiusattujen kokemuksia KiVa Koulusta, olivat heidän 

vastauksensa varsin surullisia: Artikkelin mukaan kiusatut kokivat, että KiVa Koulu -oh-

jelma oli jopa pahentanut kiusaamista. Salmivalli kommentoi asiaa artikkelissa niin, että 

hänen mukaansa kyse on ohjelman vääränlaisestä käyttämisestä, vaikka koulutusta ja 

ohjeistusta pyritään jatkuvasti viemään kouluille. (YLE, 2019.) Myös Kaski ja Nevalainen 

(2017, 171–173) myöntävät, että KiVa Koulu -ohjelmaa käyttävä koulu ei automaattisesti 

tarkoita sitä, että kiusaaminen olisi saatu paremmin kuriin. Tyytymättömyyttä ohjel-

maan on, mutta todellinen syy ei heidän mukaansa ole ohjelmassa itsessään vaan sen 

näennäisessä käyttämisessä ilman todellista panostusta. (Kaski & Nevalainen, 2017, 

171–173.) 

Joka tapauksessa keskustelun herääminen on hyvä asia, sillä tietoisuus kiusaamisesta on 

ensimmäinen askel sen vähentämiseen. Toisaalta joskus ihmisten puheenvuoroista vä-

littyy myös katkeruutta ja epätoivoa, kun he painottavat, että ilmaus ”vähentäminen” 

kertoo jo koko kiusaamisongelman ytimen: tavoitteena ei pitäisi olla vain kiusaamisen 

vähentäminen, sillä jo yksikin kiusaamistapaus on liikaa.  
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3.2 Koulukiusaamisen määrittelyä 

Kiusaamista ja koulukiusaamista on määritelty tutkimuksessa pitkälti samalla tavalla, 

vaikka jotkin painotukset vaihtelevatkin. Dan Olweuksen esittämä määritelmä on tutki-

joiden keskuudessa laajalti hyväksytty (Macklem, 2003, 1), ja se on levinnyt myös kou-

lujen käytäntöihin (Hamarus & Kaikkonen, 2011, 58). Olweus määrittelee kiusaamisen 

näin: ”yksilöä kiusataan tai hän on kiusaamisen uhri, jos hän on toistuvasti tai pidempään 

alttiina yhden tai useamman muun henkilön negatiivisille teoille”. Negatiivisiksi teoiksi 

Olweus laskee kaikki tahalliset teot, joiden tarkoitus on ”tuottaa toiselle vammoja tai 

epämiellyttävän olon”. (Olweus, 1992, 14–15.)  

Olweuksen määritelmässä on kolme vaatimusta, joiden tulee täyttyä puhuttaessa kou-

lukiusaamisesta: toistuvuus ja pitkäkestoisuus, kiusaajia on yksi tai useampi ja tekojen 

tahallisuus. Toistuvuuden tai jatkuvuuden vaatimuksella halutaan poissulkea yksittäiset, 

tasaväkisten oppilaiden väliset kahakat. Kiusaamiseen liittyy valtaerot ja se, että kiusaaja 

käyttää valtaa suhteessa kiusattuun. Valtaerot voivat olla fyysisiä, henkisiä tai sosiaalisia. 

(Hamarus, 2008, 12–16; 2012, 22–24; Salmivalli, 2010, 12–15; Olweus, 1992, 15; ks. 

myös Goodstein, 2013, 6–7; Kaski & Nevalainen, 2017, 11–12.) Fyysisillä valtaeroilla tar-

koitetaan esimerkiksi pituuseroa, henkisillä sanavalmiutta ja sosiaalisilla kannustavien 

kavereiden määrää (Hamarus, 2008, 12; 2012, 23).  

Valta ja sen käyttö on keskeisessä osassa myös Smithin ja Sharpin (1994, 2) kiusaamisen 

määritelmää. He toteavat yksinkertaisesti, että kiusaaminen on vallan väärinkäyttöä. 

Heidän mukaansa sosiaalisissa ryhmissä on aina hierarkia ja valtaa, mutta jos sitä käyte-

tään järjestelmällisesti ja tahallisesti väärin, kyse on kiusaamisesta (Smith & Sharp, 1994, 

2.) Myös Salmivallin (2010, 13) toteamus: ”Kiusaaminen on vallan tai voiman väärinkäyt-

töä”, on yksiselitteinen.  

Yllä olen koonnut muutamien tutkijoiden näkemyksiä siitä, miten valtaerot ovat vahvis-

tamassa kiusaamista ja miten kiusaaja tai kiusaajat käyttävät valtaansa suhteessa kiu-

sattuun. Valta on liitetty kiusaamiseen myös toisessa merkityksessä: Kiusaaminen on 

keino saada valtaa (esim. Hamarus, 2006; 2012, 43–49). 
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Koulukiusaamiseen puuttumisen näkökulmasta Olweuksen määritelmää on syytä avar-

taa poistamalla vaatimus toistuvuudesta ja pitkäkestoisuudesta. Kiusatun subjektiivinen 

kokemus yhdessä valtaepätasapainon kanssa riittävät syyksi selvittää tapaus. Vaikka 

kyse ei aina olisikaan todellisesta kiusaamisesta, tämä ”varhaista puuttumista korostava 

määritelmä” auttaa puuttumaan mahdolliseen kiusaamiseen heti; ennen kuin se on tois-

tuvaa ja roolit ryhmässä ehtivät vakiintua. (Hamarus, 2012, 23–24; ks. myös Hamarus 

2008, 12–16.) Herkaman (2012) väitöstutkimuksessa oppilaat eivät pitäneet toistu-

vuutta ja pitkäkestoisuutta tai tekojen tahallisuutta merkityksellisimpinä kiusaamisen 

piirteinä. Heille olennaisinta oli kiusatun subjektiivinen kokemus kiusatuksi tulemisesta. 

Samoin Räsäsen (1992, 88) kiusaamisen määritelmässä kaiken perustana on kiusatun 

lapsen kokemus. Eroja määritelmissä siis on. Sandersin (2004, 13) mukaan tutkimuksen 

kannalta olisi tärkeää luoda yhteinen kiusaamisen määritelmä. 

3.3 Kiusaaminen toteutuu ryhmässä 

Kiusaajat ja kiusatut ovat aivan tavallisia lapsia eikä kaikkia kiusaajia tai kiusattuja yh-

distä mikään yksi persoonallisuuspiirre, jolla kiusaaminen voitaisiin selittää. (Hamarus, 

2012, 44; Kaski & Nevalainen, 2017; Salmivalli, 2010). Kiusaaminen syntyy aina ryh-

mässä, joka voi olla mikä tahansa ryhmä: päiväkotiryhmä, koululuokka, kaveripiiri, työ-

yhteisö tai vaikkapa vanhainkoti. Kussakin ryhmässä on omat, sille ryhmälle sopivat yh-

teiset arvot ja arvostukset, ja niistä poikkeaminen muodostaa näennäisen syyn kiusaa-

miselle. Ei siis ole olemassa pysyviä asioita, jotka altistavat kiusaamiselle, vaan kiusatun 

erilaisuus tuotetaan ryhmän senhetkisten arvostusten perusteella. Jos esimerkiksi kave-

ripiirissä arvostetaan meikittömyyttä, meikkaava ryhmän jäsen on ryhmän silmissä ”eri-

lainen”.  (Ks. Hamarus, 2006; 2008, 27–28.)  

Kun kiusaaja on keksinyt kiusatun erilaisuuden, hän alkaa kokeilla, miten kiusattu ja muu 

ryhmä reagoi härnäämiseen. Usein nämä tilanteet tulevat kiusatulle yllätyksenä, jolloin 

kiusaaja ikään kuin pääsee tilanteen yläpuolelle ja jättää kiusatun alakynteen. Testaami-

nen auttaa selvittämään, mikä on se kiusatulle tuotettu syy, joka kiusaajan ja muun ryh-

män mielestä oikeuttaa kiusaamiseen. Jos ryhmän muut jäsenet eivät tuomitse kiusaa-

jan tekoja tai jopa innostuvat niistä, härnääminen syvenee kiusaamiseksi. Vähitellen 

muut oppilaat ovat mukana vahvistamassa kiusaamista. (Hamarus, 2006; 2008, 31–33.)  
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Koulukiusaaminen on oppilaiden välistä vuorovaikutusta (Hamarus, 2006; Herkama, 

2012). Yhteisössä vallitsee pelko, sillä ryhmän jäsenet ymmärtävät, että aina on ole-

massa vaara siitä, että juuri minusta tulee seuraava silmätikku, kiusattu. Kiusaaja tai kiu-

saajat nauttivat vallasta, joka on saavutettu kiusatun kustannuksella. Juuri pelko kiusa-

tuksi joutumisesta on syy sille, miksi oppilaat eivät kerro kiusaamisesta aikuisille. Kiusaa-

jat hallitsevat ilmapiiriä niin, ettei kenenkään kannata riskeerata omaa asemaansa. Jos 

ryhmässä on kiusaamista, kukaan oppilas ei ole siitä ulkopuolinen. (Hamarus, 2006; 

2008, 32–33; Kaski & Nevalainen, 2017, 38.) 

Pikas (1990) määrittelee koulukiusaamisen ryhmäväkivallaksi. Myös Salmivalli (1998, 

2010, 2016) on tutkinut koulukiusaamista nimenomaan ryhmäilmiönä ja esitellyt roo-

leja, joita kiusaamiseen liittyy. Salmivalli korostaa, että kiusaaminen ei ole vain kiusaajan 

ja kiusaajan välinen asia, vaan oleellisessa osassa ovat myös kaikki muut ryhmän jäsenet. 

Hän nostaa tärkeälle paikalle apurit, kannustajat, hiljaiset hyväksyjät ja puolustajat. KiVa 

Koulu -ohjelma (ks. luku 3.1) perustuu juurikin siihen, että kiusaamistapauksissa jokai-

sella ryhmän jäsenellä on jokin rooli. Hanke pyrkii vaikuttamaan muuhun ryhmään vah-

vistamalla heidän ymmärrystään omasta roolistaan ja vastuuttamaan heitä siten rohke-

aan puuttumiseen. (Salmivalli, 1998; 2010, 146–149; 2016, 98.) 

3.4 Kiusaamisen eri muotoja ja ilmenemistapoja 

Kiusaamista on monenlaista, ja kiusaamista onkin luokiteltu eri tavoin. Usein kiusaami-

nen jaetaan suoraan ja epäsuoraan kiusaamiseen. Suoralla kiusaamisella tarkoitetaan 

avoimesti ja selkeästi kiusattuun kohdistuvaa ilkeää käyttäytymistä, kuten tönimistä tai 

pilkkaamista. Epäsuora kiusaaminen viittaa esimerkiksi ryhmästä eristämiseen ja juoru-

jen levittämiseen. Kiusaaminen voidaan jakaa myös fyysiseen, sanalliseen, henkiseen ja 

sosiaaliseen kiusaamiseen. (Ks. esim. Goodstein, 2013, 7–9; Olweus, 1992, 15; Salmivalli, 

2010, 14; Kaski & Nevalainen, 2017, 11–12, 16.)  

Hamarus (2012, 38) ei tee eroa sanallisen ja henkisen kiusaamisen välille, vaan katsoo, 

että esimerkiksi nimittely on henkistä kiusaamista. Tällöin myös vaikkapa ilmeily tai alen-

tava äänensävy on henkistä kiusaamista. Sosiaalista kiusaamista on Hamaruksen mu-

kaan pyrkimys vaikuttaa kiusatun ystävyyssuhteisiin esimerkiksi eristämällä hänet ryh-

mästä tai olemalla kuin kiusattua henkilöä ei olisi olemassakaan. (Hamarus, 2012, 38–
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39.) Salmivalli (2010, 14) puolestaan erottaa omaisuuteen kohdistuvan kiusaamisen 

omaksi luokakseen.  

Kaiken kaikkiaan kiusaamisen muodolla ei ole väliä, vaan kaikki teot tai tekemättä jättä-

miset, joilla tahallaan ja systemaattisesti aiheutetaan toiselle pahaa mieltä ja pelkoa, 

ovat kiusaamista (Salmivalli, 2010, 14). Näen, että kiusaamisen muotojen ja ilmenemis-

tapojen luokitukset toimivat kuitenkin hyvänä apukeinona, kun kiusaamistapausta käsi-

tellään. 

Nykyään verkossa tapahtuva kiusaaminen eli netti- ja kännykkäkiusaaminen on yhä suu-

remmassa roolissa. Verkossa kiusaaminen on tietyllä tavalla helppoa, sillä kiusaajan ei 

tarvitse sanoa loukkaavia asioita kasvotusten vaan hän voi kiusata laitteiden välityksellä 

kotisohvalta. Verkossa kiusaaja voi pysytellä anonyymina, minkä takia kiinnijäämiseen 

on pienempi riski. Erityisesti, jos kiusaaja osaa toimia verkossa ovelasti, niin, ettei liian 

räikeä kiusaaminen laita siihen puuttumista liikkeelle. (Hamarus, 2012, 38–40; Kaski & 

Nevalainen, 2017, 12–13.) Toisaalta, verkossa tapahtuneet tekemiset voidaan periaat-

teessa aina jäljittää, joten kiusaajan kiinni saaminen voi olla myös yksinkertaisempaa 

kuin perinteisessä kasvotusten tapahtuvassa kiusaamisessa, josta ei välttämättä jää mi-

tään näkyvää todistetta (Goodstein, 2013, 11). 

Mielenkiintoista on, että kiusaamisen määritelmään liitetty vallan epätasapaino horjuu, 

kun tarkastellaan verkkokiusaamista. Kiusaajalla ei näet verkossa kiusatessaan tarvitse 

olla valtaa suhteessa kiusattuun, sillä sähköisen verkon tuoma anonymiteetti ei vaadi 

yhtä paljon rohkeutta kuin kasvotusten kiusaaminen. (Goodstein, 2013, 11.)  

Kiusatun näkökulmasta verkkokiusaamisen satuttavuus on siinä, että toisin kuin kasvo-

tusten tapahtuva kiusaaminen, loukkaava viesti tai kuva ei ole ohimenevä tilanne, vaan 

se satuttaa joka kerta, kun se tulee verkossa vastaan. Verkossa lähetetty loukkaus on 

myös hetkessä levinnyt laajalle. (Goodstein, 2013, 11.) 

3.5 Koulukiusaamisen seurauksia 

Koulukiusaamisella on sekä välittömiä että pitkäaikaisia seurauksia, ja ne ilmenevät niin 

yksilö- kuin yhteisötasolla (Hamarus, 2008, 75–80; Salmivalli, 2010, 23–30). Kiusatulle 
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kiusaaminen aiheuttaa pelkoa. Pelko voi välittömästi näkyä esimerkiksi vaihtoehtoisina 

kulkureitteinä kouluun. Pelko vaikuttaa myös koulunkäyntiin ja oppimiseen: koulussa on 

turvaton olo, joten sinne meneminen on ikävää ja oppimista varjostaa jatkuva pelko kiu-

saamisesta. (Hamarus, 2012, 22.)  

Ryhmän muihin oppilaisiin kiusaaminen vaikuttaa niin, että he alkavat pitää kiusattua 

koko ajan vastenmielisempänä, ja kiusaaminen alkaa vaikuttaa oikeutetulta. Jos lapsi 

joutuu jatkuvasti olemaan hänen arvonsa mitätöivän toiminnan kohteena, ei ole yllätys, 

että sellainen vaikuttaa hänen itseluottamukseensa ja itsetuntoonsa. (Kaski & Nevalai-

nen, 2017, 18–19; Salmivalli, 2010, 26.) Myös muutamia vuosia kiusaamisen jälkeen kou-

lukiusattujen on todettu kokevan ahdistusta ja masennusta enemmän kuin ikätoverei-

densa. Entiset kiusatut voivat myös fyysisesti ja sosiaalisesti huonommin. (Rigby, 2001.) 

Kiusaaminen voi aiheuttaa kiusatulle myös yksinäisyyttä ja epäluottamusta muita ihmi-

siä ja koko maailmaa kohtaan (Kaski & Nevalainen, 2017, 21–36). 

Monet kiusaajat eivät myöskään selviä kiusaamisesta vammoitta. Kiusaamisen aikana 

kiusaaja voi olla ryhmässä suosittu, mutta on mahdollista, että vähitellen muut alkavat 

pitää häntä ilkeänä eivätkä halua olla hänen kanssaan. (Kaski & Nevalainen, 2017, 40–

42.) Jos kiusaamista ei saada loppumaan, kiusaaja voi jatkaa vääränlaista käyttäytymistä 

myös myöhemmin elämässä (Salmivalli, 2010, 30). Pahimmillaan hän voi ajautua huo-

noihin piireihin ja jopa rikollisuuteen (Goodstein, 2013 41–43; Kaski & Nevalainen, 2017, 

40–42). Kouluaikainen kiusaaminen voi aiheuttaa syyllisyyttä, ja siitä voi tulla häpeän 

aihe, jota entisen kiusaajan täytyy peitellä. (Kaski & Nevalainen, 2017, 40–42.) 

Pelko saa jalansijaa paitsi kiusatun mielessä, myös muun ryhmän tunteissa. Kun kiusa-

tulle on tietyn asian takia tuotettu erilaisuus, ottavat muut oppilaat toki opiksi siitä. He 

tiedostavat, millaista ulkonäköä, käyttäytymistä, ominaisuutta, taitoa tai taitamatto-

muutta kannattaa välttää, jos haluaa välttää joutuvansa itse kiusatuksi. Yhteisön ilma-

piiriä hallitsee pelko. Nolatuksi voi joutua kuka tahansa. Pelon takia koulussa ei enää 

uskalla viitata eikä olla aito. Luovuus, yhteistoiminta, sitoutuminen ja oppimisen ilo vä-

henevät. Yhteisöllisyys ei ole aitoa, kun se perustuu vääryyteen ja pelkoon – siis siihen, 
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että me muut olemme toista porukkaa kuin kiusattu. Oppimisympäristö ei ole enää tur-

vallinen kenellekään, ja se vaikuttaa jokaisen kouluviihtyvyyteen. (Kaski & Nevalainen, 

2017, 38–40; Hamarus, 2008, 75–78.) 

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen on siis tärkeää kiusatun, kiu-

saajan kuin koko muun ryhmän kannalta. Aikuisten puuttuminen on myös viesti siitä, 

että jokainen ihminen on arvokas eikä ansaitse alentavaa suhtautumista ja kohtelua (Sal-

mivalli, 2010, 30). 

3.6 Koulukiusaamisen ehkäiseminen 

Kiusaamisen ehkäisemisen perusteet luodaan kotona, sillä lapsen huoltajat ovat hänen 

ensimmäiset opettajansa ja tärkeimmät roolimallinsa (Goodstein, 2013, 200; Salmivalli, 

2010, 32–33). Toisia ihmisiä arvostava ja kunnioittava asenne on tärkeä omaksua, mutta 

vastuu koulukiusaamisen ehkäisemisestä ei voi olla yksinomaan kodeilla. Jos kiusaami-

nen nähdään ryhmässä tapahtuvana vuorovaikutuksena, ovat koulut tärkeässä roolissa 

kiusaamisen vastaisessa työssä, sillä ovathan koulut juuri niitä paikkoja, joissa lapset toi-

mivat ja kasvavat vertaisryhmissä (Salmivalli, 2010, 32–33). 

Koulutuksen järjestäjällä on myös lakiin perustuva vastuu taata jokaiselle oppilaalle tur-

vallisen ympäristön opiskella toteamalla, että “opetukseen osallistuvalla on oikeus tur-

valliseen opiskeluympäristöön” (perusopetuslaki 628/1998, 29§). Myös Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (POPS, 2014) nojaa tähän lakiin. Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa (POPS, 2014, 79) koulut velvoitetaan laatimaan kirjallinen 

suunnitelma siitä, miten oppilaita suojellaan kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta. 

Koulujen avuksi kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseen on kehitetty erilaisia 

malleja. Eräs niistä on jo esittelemäni KiVa Koulu (ks. luku 3.1). Siinä oppilaille tehdään 

selväksi, että aikuiset ovat tosissaan kiusaamisen suhteen eikä kiusaamista hyväksytä 

missään tapauksessa. KiVa Koulu pyrkii synnyttämään oppilaissa empatiaa kiusattuja 

kohtaan, antamaan oppilaille tietoa kiusaamisesta ryhmäilmiönä ja rohkaisemaan jo-

kaista oppilasta toimimaan kiusaamista vastaan. KiVa Koulu -materiaali sisältää myös 

ohjeita tilanteisiin, joissa kiusaamista jo esiintyy. (Salmivalli, 2010, 146–149; 2016.) 
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Kiusaamisen ennaltaehkäisyssä auttaa myös positiivisen ilmapiirin ja yhteishengen ra-

kentaminen, mutta niiden merkitys ei ole niin yksinkertainen kuin joskus ajatellaan. Sal-

mivalli (2010) näet huomauttaa, että ryhmän ilmapiirin voi kuvailla myönteiseksi lähes 

kaikki oppilaat. Vain kiusattu kokee toisin. Yhtä lailla oppilaat voivat kokea ilmapiirin 

kielteiseksi, mutta negatiivinen yhteishenki ilmenee muissa asioissa kuin kiusaamisessa. 

Siksi yhteishengen vahvistaminen ja ilmapiirin kehittäminen eivät voi olla ainoita tapoja 

kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. (Salmivalli, 2010, 46.) 

Positiivinen ilmapiiri, yhteisöllisyys ja osallisuus ovat kuitenkin kiistatta eräitä merkittä-

viä tekijöitä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Näitä asioita tuetaan suomalaisissa kou-

luissa laajasti käytössä olevalla Verso- eli vertaissovittelutoiminnalla (ks. Gellin, 2011). 

Verso on toimintamalli, jossa oppilaiden välisiä ristiriitatilanteita ovat ratkaisemassa toi-

set oppilaat, tehtävään koulutetut vertaissovittelijat. Sovittelutilanteissa noudatetaan 

selkeää kaavaa, joka osaltaan luo turvallisuuden tunnetta. Versotoiminnan puitteissa on 

hyvä ratkoa pienetkin konfliktitilanteet. Kun tällainen matalan kynnyksen toimintatapa 

juurtuu koko kouluyhteisön käyttöön, se kannustaa kiusaamisen, kuten muidenkin risti-

riitatilanteiden, varhaiseen havaitsemiseen ja puuttumiseen. (Ks. Gellin, 2011.) 

Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy on todella tärkeää, ja sillä voidaan saavuttaa hyviä tu-

loksia, mutta kaikkea kiusaamista ei kouluista saada häviämään pelkän ennaltaehkäisyn 

avulla (Salmivalli, 2016). Kun kiusaamista tapahtuu, on ennaltaehkäisy liian myöhäistä. 

3.7 Koulukiusaamiseen puuttuminen 

Olen aiemmin (luvussa 3.5) esitellyt koulukiusaamisen vakavia seurauksia kiusatun, kiu-

saajan ja muun ryhmän kannalta. Nämä seuraukset ovat käytännön motiivi puuttua kiu-

saamiseen, mutta vaikka ne jätettäisiin huomiotta, syyksi riittäisi yksinomaan koulun vel-

vollisuus (ks. luku 3.6).  Huoltajat myös odottavat kouluilta tehokasta puuttumista kiu-

saamiseen, sillä koulu on vastuussa koulussa ja kouluaikana tapahtuvista asioista. Sa-

maan aikaan koulussa koetaan, että tehtävä on haastava eikä sitä voi yksin koululle ja 

opettajille langettaa vaan huoltajilla on myös suuri vastuu kasvattaa lapsistaan sellaisia, 

jotka eivät kiusaa muista. Ratkaisevaa kiusaamiseen puuttumisessa on se, että molem-
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mat osapuolet tarttuvat toimeen yhdessä eivätkä sälytä vastuuta aina toiselle. (Salmi-

valli, 2010, 32–33.) Kodin ja koulun yhteistyö on siis avainasemassa, jotta kiusaaminen 

ensinnäkin huomataan ja jotta siihen pystytään onnistuneesti puuttumaan. 

Kiusaamista, erityisesti epäsuoraa kiusaamista on aikuisten monesti vaikea huomata, 

sillä kiusaaminen voi tapahtua esimerkiksi opettajan läsnä ollessa, mutta olla hyvin hie-

novaraista ja ovelaa (Kaski & Nevalainen, 2017; Salmivalli, 1998, 44–45). Hamarus (2012, 

31) kuvailee, että opettaja saattaa kokea hämmennystä pystymättä kuitenkaan selkeästi 

tekemään päätelmää kiusaamistilanteesta. Tämä hämmennyksen tunne on arvokas, sillä 

se voi olla ensimmäinen merkki ja havainto kiusaamisesta. (Hamarus, 2012, 31.)  

Jos opettajille koulukiusaamisen huomaaminen tuottaa vaikeuksia, on huoltajien tilanne 

erityisen vaikea, sillä he eivät ole näkemässä lapsiaan ryhmänä (Kauppi & Pörhölä, 2008, 

16). Heidän osakseen jää lapsen tarkkaileminen ja kuunteleminen kotona (Hamarus, 

2012, 30–31). Tällä on kuitenkin suuri merkitys, sillä oppilaat kertovat kiusaamisesta 

useammin huoltajilleen kuin opettajilleen (Fekkes, Pijpers & Verloove-Vanhorick, 2005; 

Whitney & Smith, 1993). Koulun aikuiset näkevät, kuinka oppilaat käyttäytyvät ryh-

mässä, kun taas huoltajat tuntevat juuri oman lapsensa parhaiten ja pystyvät herkem-

min aistimaan, jos on syytä epäillä kiusaamista (ks. Lämsä, 2013, 58–59; Webster-Strat-

ton, 1999, 10–11). Kodin ja koulun yhteistyö on arvokasta, koska kummallakin osapuo-

lella on omat vahvuuden ja heikkoudet kiusaamisen huomaamisessa ja puuttumisessa. 

Koulukiusaamiseen puuttumisen avuksi on kehitelty monenlaisia toimintaohjeita, mal-

leja ja ohjelmia. Suomessa tunnetuin ja käytetyin näistä on KiVa Koulu (ks. luku 3.1). Se 

sisältää materiaaleja sekä ennaltaehkäisevään työhön että selkeitä toimintaohjeita, joi-

den avulla kiusaamista voidaan selvittää ja käsitellä sekä sen loppumista seurata (Salmi-

valli, 2010, 147–151).   

Anatol Pikasin (1990) suggestiivisen käskyn menetelmä sekä yhteisen huolen mene-

telmä ovat malleja, joissa kiusaamista selvitetään kiusaajien kanssa tarkoin ohjattujen 

kahdenkeskeisten keskustelujen avulla. Tavoitteena on, että kiusaajaa tai kiusaajia ei 

syytetä tai rangaista, vaan saadaan vakuuttumaan siitä, että tilanteen täytyy muuttua ja 

että hän tai he ovat ratkaisevassa asemassa muutoksen onnistumisen suhteen. Koska 
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Pikas näkee kiusaamisen ryhmäilmiönä, käydään keskusteluja myös kiusaajan tukijoiden 

kanssa. Lopuksi keskustellaan vielä koko ryhmän kanssa yhteisesti. (Pikas, 1990.)  

Dan Olweuksen (1992) luomassa mallissa toimenpiteet jaetaan koulu-, luokka- ja yksilö-

tason toimenpiteisiin. Koulutason toimenpiteillä pyritään vähentämään kiusaamista 

koko koulussa esimerkiksi välituntivalvontaa kehittämällä, luokkatason toimenpiteiden 

tarkoituksena on vaikuttaa ryhmään niin, ettei kenenkään tarvitsisi kiusata toisia, ja yk-

silötason toimenpiteillä yritetään muuttaa yksittäisten oppilaiden käyttäytymistä. Kaik-

kien toimenpiteiden taustalla on kaksi aikuisia koskevaa edellytystä: Kiusaaminen täytyy 

tiedostaa ja sen vähentämiseen sitoutua. (Olweus, 1992.) 

Päivi Hamarus (2008) korostaa omassa tasapainotetussa vaakamallissaan puuttumisen 

ja ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Akuutteihin tilanteisiin puuttuminen on pakollista, mutta 

jos koulun kiusaamisen vastainen toiminta rajoittuu vain siihen, puolet puuttuu edel-

leen. Yhtä tärkeää on, että ennaltaehkäisevälle työlle annetaan aikaa ja arvoa, sillä muu-

ten uusia kiusaamistapauksia syntyy jatkuvasti lisää. Akuutteihin kiusaamistilanteisiin 

puuttumiseen kuuluu Hamaruksen mukaan havaitseminen, puheeksi ottaminen, puut-

tuminen sekä seuranta ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin esimerkiksi tiedon lisäämi-

nen kiusaamisesta, yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä tietoinen sitoutuminen kiusaa-

misen vastaiseen toimintakulttuuriin. (Hamarus, 2008.) 

Oleellisinta kiusaamiseen puuttumisessa on se, että aikuiset suostuvat näkemään ja 

myöntämään kiusaamisen ja että he haluavat sitoutua toimimaan sitä vastaan. Jos kiu-

saamiselta suljetaan silmät, on asian korjaaminen mahdotonta. (Hamarus, 2008, 81–82; 

Salmivalli, 2010, 55.) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset  

Tässä tutkimuksessa tutkin huoltajille suunnattuja koulukiusaamista käsitteleviä netti-

tekstejä. Pyrkimyksenä on tutkia tekstejä, joita huoltajat tulevat lukeneeksi, kun he epäi-

levät tai kuulevat lapsensa olevan osallisena koulukiusaamistapauksessa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää, millaiseksi kodin ja koulun yhteistyö teksteissä tuotetaan, 

sillä tekstit sekä ilmentävät kulttuurisia käsityksiä yhteistyöstä että rakentavat niitä itse. 

Tutkimustehtävään etsitään vastausta kahden tutkimuskysymyksen kautta: 

1. Millaisia ovat sisällöltään huoltajille suunnatut koulukiusaamista käsittelevät 

nettitekstit? 

2. Millaisena kodin ja koulun yhteistyö näyttäytyy teksteissä? 

Ensimmäinen tutkimuskysymys on aineistoa kuvaileva kysymys, ja siihen vastataan tee-

moittelemalla aineisto sisällönanalyyttisesti. Tämän kysymyksen tarkoituksena on lisätä 

ymmärrystä siitä, millaisia tekstejä huoltajat tulevat koulukiusaamiseen liittyen luke-

neeksi. Toinen tutkimuskysymys on tutkimukseni varsinainen pääkysymys, ja siinä tar-

kastelen tekstejä diskurssianalyyttisesti. Analyysin tarkoituksena on nostaa esiin niitä 

puhumisen tapoja, joilla kodin ja koulun yhteistyöstä puhutaan koulukiusaamistapaus-

ten selvittämisen yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa kasvatuksen am-

mattilaisten edellytyksiä myönteisen kodin ja koulun yhteistyön rakentamiseen ja yllä-

pitämiseen koulukiusaamistapausten selvittämisen yhteydessä.  
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5 Tutkimuksen toteutus 

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen (ks. esim. Alasuutari, 2011; Eskola & Suo-

ranta, 1998). Laadullisen tutkimuksen aineiston hankkimiseen liittyvien valintojen on 

tärkeää olla hyvin perusteltuja ja johdonmukaisia, ja ne tulee esitellä selkeästi (Ruusu-

vuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, 15). Samoin aineiston analyysista on annettava 

tarkka selostus, jotta lukija voi ymmärtää, kuinka tutkimustuloksiin päädyttiin (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2007, 226–228). Jokainen tutkimustulos on näet tutkijan oman tul-

kinnan tulos, sillä itsestään aineisto ei nosta tutkimustuloksia tutkijalle (Eskola & Suo-

ranta, 1998, 225; Ruusuvuori ym., 2010, 15).  Siksi kuvaan tässä luvussa mahdollisimman 

tarkasti tutkimuksen toteutusta ja sen menetelmällisiä valintoja. Ensin (luvussa 5.1), 

avaan aineiston kokoamisen prosessia. Seuraavaksi esittelen valitun aineiston ja pohdin 

sen luotettavuutta (luvut 5.2 ja 5.3). Tämän jälkeen siirryn käsittelemään aineiston ana-

lysoimista (luku 5.4). 

5.1 Aineiston kokoaminen 

Tämän tutkimuksen aineistoa ei ole tuotettu sen hankinnan yhteydessä, vaan tekstit 

ovat olleet olemassa jo aiemmin. Kyseessä on siis valmis aineisto. (Ks. Eskola & Suoranta, 

1998, 117–118, Hirsjärvi ym., 2007, 181–185.) Kuitenkaan aineisto ei siinä mielessä ole 

”valmis” että se olisi ollut olemassa yhtenä kokonaisuutena, vaan olen itse koonnut sen 

internetin valtavan tekstimassan joukosta. Haasteena ei ollut aineiston vähyys tai sen 

tavoittamisen vaikeus vaan pikemminkin sen runsaus (ks. Syrjälä & Numminen, 1988, 

115). Siksi olen muodostanut tarkat kriteerit lopullisten aineiston tekstien valinnalle (ks. 

luku 5.1). Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa valmis aineisto voidaan katsoa jopa 

eduksi, sillä tällöin aineisto on varmasti luonnollinen, eli tutkija tai tutkimusasetelma ei 

ole vaikuttanut siihen (Jokinen, Juhila & Suoninen, 2016, 448–449). 

Tutkimuksessani tutkin, millaisia ovat huoltajille suunnatut koulukiusaamista käsittele-

vät nettitekstit ja millaiseksi kodin ja koulun yhteistyö niissä tuotetaan. Pyrkimyksenäni 

on ollut tutkia sellaista materiaalia, jota huoltajat tulevat lukeneeksi silloin, kun he kuu-

levat, että heidän lapsensa on jossain roolissa ollut osallisena koulukiusaamistapahtu-

missa tai kun huoltajat alkavat itse epäillä niin olevan. Jotta päätyisin tällaisten akuutissa 
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tilanteessa luetuksi tulleiden tekstien äärelle, päätin rajata aineistoni käsittämään vain 

nettimateriaaleja, siis sellaisia tekstejä, joita huoltajat kotikoneella hakuja tehden tule-

vat lukeneeksi. Samalla perusteella valitsin tutkivani ainoastaan suomen kielellä kirjoi-

tettuja yleiskielisiä tekstejä. 

Aloitin aineiston hankkimisen tutustumalla itse alustavasti saatavilla olevaan materiaa-

liin vieraillen erilaisilla koulukiusaamista käsittelevillä internet-sivuilla. Seuraavaksi valit-

sin kahdeksan erilaista hakusanayhdistelmää, jollaisia huoltajien voi olettaa käyttävän, 

kun he alkavat etsiä tietoa ja apua koulukiusaamiseen liittyen. Valitsemani hakusanayh-

distelmät olivat: 

• “lastani kiusataan” 

• “lapseni on kiusaaja” 

• “koulukiusaaminen vanhemmat”  

• “koulukiusaaminen mitä vanhemmat voivat tehdä” 

• “ohjeita koulukiusaaminen” 

• “mitä tehdä koulukiusaamiselle” 

• “koulukiusaaminen ohjeita vanhemmille” 

• “kiusaaminen ohjeita”  

2.10.2018 tein yllä mainituilla hakusanayhdistelmillä haut Google-hakukonetta käyt-

täen. Listasin jokaisen haun 20 ensimmäistä hakutulosta. Viimeisen haun kohdalla olen 

epähuomiossa kirjannut vain 19 hakutulosta. Huomasin kuitenkin hyvin pian hakuja teh-

dessäni ja tuloksia listatessani, että tulokset alkoivat toistaa itseään. Mitä useampia ha-

kuja olin tehnyt, sitä vähemmän uusia tuloksia enää ilmaantui. Aineisto vaikutti siis ole-

van kyllääntynyt (ks. Eskola & Suoranta, 1998, 62–63; Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 

160–161). Eskolan ja Suorannan (1998, 62) mukaan kyllääntymisellä tarkoitetaan sitä, 

että ”uudet tapaukset eivät tuota enää mitään tutkimusongelman kannalta uutta tie-

toa”. Tässä tapauksessa Eskolan ja Suorannan kuvausta voi soveltaa niin, että aineisto 

on kyllääntynyt, kun uudet haut eivät enää johda uusien, tutkimusaineistoksi sopivien 

tekstien äärelle.  
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Nyt, kun käsissäni oli pitkä lista hakutuloksia, oli minun seuraavaksi aloitettava listan 

karsiminen, jotta saisin valittua tutkimukselleni lopullisen aineiston. Hahmottelin ensim-

mäiset kriteerit, joiden avulla lähdin aineistoa rajaamaan. Tässä vaiheessa oli kuitenkin 

jo joidenkin tekstien osalta selvää, että tulisin valitsemaan ne lopulliseen aineistooni, 

koska tiesin niiden olevan laajasti tunnettuja ja ahkerasti käytettyjä tekstejä. Esimerkiksi 

KiVa Koulu -materiaalin Vanhempien opas oli tällainen. Näitä itsestään selvinä pitämiäni 

materiaaleja aloin alustavasti jo teemoitella, jotta sain käsityksen, millaisista teksteistä 

olisi kyse. Teksteihin tutustuminen ja niiden teemoittelu etenivät yhä laajemmalle, ikään 

kuin kauemmas siitä, minkä varmasti tiesin sisältyvän aineistooni.  

Alustavan teemoittelun myötä kehittyi samanaikaisesti näkemykseni aineiston valinnan 

suhteen. Tutkin jokaista tekstiä yksittäin ja pohdin, olisiko sillä annettavaa tutkimuksel-

leni. Näin sain valittua aineistoni melko pitkälle. Samaan aikaan työstin jatkuvasti valin-

nan kriteerejä tarkastelemalla valittuja tekstejä ja pohtimalla, mitkä piirteet niitä yhdis-

tivät – ja toisaalta, mitkä piirteet yhdistivät pois rajattuja tekstejä. Voi siis sanoa, että 

aineiston valinnan lopulliset kriteerit muotoutuivat vasta aineiston valinnan jälkeen. 

Luotujen kriteerien avulla pystyin vielä tarkistamaan, että olin valinnut aineistoon tutki-

mukseni kannalta tarkoituksenmukaisia tekstejä eikä pois ollut jäänyt mitään oleellista. 

Esittelen nyt lopulliset aineiston valinnan kriteerit. 

Valitsin aineistooni tekstit, jotka käsittelevät kiusaamista siinä tilanteessa, kun huoltaja 

on kuullut lapsensa olevan osallisena kiusaamistapauksessa tai kun hän on itse alkanut 

epäillä sitä. Hakusanat suuntasivat hakutuloksia tähän suuntaan, mutta hakutulosten 

joukossa oli paljon myös muunlaisia tekstejä. Valitsin hakutulosten joukosta kaikki teks-

tit, jotka  

1. olivat edes jossain määrin virallisten tahojen tuottamia, 

2. olivat edes joiltain osin suunnattu nimenomaan huoltajille, 

3. käsittelivät koulukiusaamista akuuttina tilanteena edes joiltain osin ja 

4. olivat yleiskielisiä 
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Rajasin Google-hakujen avulla muodostunutta linkkilistaa ja karsin sellaisia tekstejä pois, 

jotka eivät noudattaneet asettamiani kriteereitä. Aineistoni ulkopuolelle jäivät esimer-

kiksi kaikki keskustelupalstojen keskustelut. Pyrin aineiston hankinnalla ja valinnalla löy-

tämään niitä tekstejä, joita huoltajat lukevat etsiessään apua lapsensa koulukiusaamis-

tapauksen kohtaamiseen. Oletan, että vaikka huoltaja ensin ahmisikin keskustelupals-

toilta vertaistukea ja muiden huoltajien kokemuksia, hän vähitellen kääntyisi enemmän 

virallisten tahojen tekstien puoleen. Kriisitilanteessa asiallinen tieto, ohjeet, neuvot ja 

ymmärrys ovat niitä, jotka saavat suuremman painoarvon kuin toisten huoltajien kau-

hutarinat ja tunteenpurkaukset. 

Samasta syystä jäivät pois yksittäisten ihmisten blogit. Myös esimerkiksi uutiset, jotka 

kertoivat vain jostakin tietystä yksittäistapauksesta antamatta sen enempää neuvoja 

muihin vastaaviin tilanteisiin, jätin aineistoni ulkopuolelle. Koska tutkin huoltajille suun-

nattua puhetta juuri koulukiusaamisen yhteydessä, en huolinut aineistooni tekstejä, joi-

den konteksti oli koulun sijaan varhaiskasvatuksessa. Yleiskielisten tekstien suosiminen 

taas tarkoitti sitä, että hakutuloksissa esiintyneet pari ammattikorkeakoulujen opinnäy-

tetyötä eivät päätyneet aineistooni. Ajattelen, että pitkät, tieteelliset tekstit eivät ole 

niitä, joita huoltajat akuutissa tilanteessa tulevat lukeneeksi.  

Tässä vaiheessa, 24.10.2018, toistin haut toisella tietokoneella, toisen henkilön Google-

selaimen tunnuksilla, jotta saisin pienennettyä tietokoneen oman hakuhistorian ja muis-

tin vaikutusta. Uusia hakutuloksia löytyi tällöinkin vain muutama. Tämä uuden materi-

aalin vähäisyys tukee jo aiemmin saamaani käsitystä, että olin hauillani tavoittanut kat-

tavan otoksen saatavilla olevista teksteistä.  

Suorien hakujen tuottamien tekstien lisäksi sisällytin aineistooni kaksi muuta tekstiä, 

jotka eivät tulleet hauissa vastaan. Sen sijaan löysin niiden äärelle jonkin hakujen kautta 

tulleen tekstin itsensä suosittelemana. Toisin sanoen jotkut teksteistä siis ohjasivat link-

kinä eteenpäin ja kaksi tällaista tekstiä valitsin mukaan aineistooni, koska ne täyttivät 

asettamani kriteerit. Näille sivuille myös huoltajat mahdollisesti myös päätyisivät joko 

linkin tai toisenlaisten hakusanojen johdattamana. 
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Kootusti aineiston valinta noudatti näitä kuutta kriteeriä: 

1. saatavilla netissä 

2. suomenkielisiä 

3. virallisten tahojen tuottamia 

4. suunnattu huoltajille 

5. koulukiusaamista akuuttina tilanteena käsitteleviä 

6. yleiskielisiä 

Aineiston kokoaminen on siis sisältänyt systemaattisen osuuden (Google-haut ja haku-

tulosten listaus), mutta suurin osa on tutkijan, minun itseni valintoja. Vaikka nyt pystyn 

esittämään selkeät kriteerit aineiston valinnan taustalla, prosessi oli haastava ja kohtasin 

monenlaisia kysymyksiä ja ongelmia yrittäessäni valita tekstejä aineistooni. Pohdin näitä 

haasteita luvussa 5.3.  

5.2 Aineiston esittely 

Hakusanat suuntasivat hakutuloksia sellaisiin teksteihin, jotka käsittelevät koulukiusaa-

mista akuuttina, puuttumista vaativan tilanteena. Kuitenkin hakutulokset käsittivät 

myös esimerkiksi ennaltaehkäisyyn keskittyviä tekstejä. Lopullisen aineiston valitsin luo-

mieni kriteerien perusteella, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että myös lopullinen ai-

neisto sisältää tekstejä, jotka keskittyvät ennaltaehkäisyyn. Näin siksi, että valituksi tu-

lemiseen riitti se, että teksti oli ainakin joltain osin koulukiusaamista akuuttina tilan-

teena käsittelevä. Useat aineiston tekstit sisältävät sekä ennaltaehkäisevän että akuutin 

tilanteen näkökulman. 

Tutkimukseni aineisto koostuu viiden erilaisen kategorian teksteistä:  

• erilaisten järjestöjen ja hankkeiden materiaaleista (KiVa Koulu, Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura, Lapsen Maailma) 

• valtion, kaupunkien ja koulujen ohjeistuksista (Poliisi, Rikosuhripäivystys, Helsin-

gin kaupunki, Oulun kaupunki, Huutoniemen koulu) 

• uutisista ja artikkeleista (Helsingin Uutiset, Iltalehti, Iltasanomat, MTV, Savon Sa-

nomat, YLE) 
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• kahden kaupallisen, huijauksiksi osoittautuneiden sivustojen artikkeleista, jotka 

kuitenkin ovat saaneet teksteilleen näkyvyyttä (KouluTurvaa-lehti, Koulurauhaa-

lehti) 

• sekä yksittäisistä teksteistä, jotka eivät sopineet mihinkään yllä mainituista kate-

gorioista (Seura, Care.com, Elisa-operaattori, terve.fi, Koulukiusaaminen.com, 

peda.net)  

Tekstien lukumäärää on vaikea sanoa yksiselitteisesti, sillä tulokseen vaikuttaa laskemis-

tapa: Ovatko saman sivuston välilehdet yhtä yhteistä tekstiä vai lasketaanko ne erillisiksi 

teksteiksi? Tai kuuluuko teksti sisältämän linkin takana oleva lisätieto alkuperäiseen 

tekstiin vai onko se oma, erillinen tekstinsä?  

Tämän vuoksi näen selkeämpänä kuvata tekstien lukumäärä niiden julkaisseiden taho-

jen lukumäärän kautta. Järjestöjen ja hankkeiden materiaaleja on julkaissut neljä eri ta-

hoa ja valtion, kaupunkien ja koulujen ohjeita viisi tahoa. Uutisia ja artikkeleita aineistoni 

sisältää kuudelta eri uutistoimistolta, joiden lisäksi kaksi huijaussivustoa on saanut artik-

keleillensa näkyvyyttä internetissä. Muita, yksittäisiä aineiston valinnan kriteerit täyttä-

neitä tekstejä aineistossani on kuudelta eri taholta. Yhteensä aineistossani on siis 23 eri 

tahon julkaisemia tekstejä. Tutkimusraporttini lopussa on listattuna kaikki aineistooni 

sisältyneet tekstit ja niiden verkko-osoitteet (liite 1). 

Tekstejä julkaisseet tahot ovat keskenään erilaisia, joten myös aineistoni on monipuoli-

nen. Eri teksteissä on painotettu eri asioita tai ne on voitu kirjoittaa eri näkökulmasta. 

Aineistoni sisältää esimerkiksi ammattilaisten ohjeistuksia mutta myös tunnettujen uu-

tistoimistojen artikkeleita ja uutisia. Usein uutisissa on käytetty lähteinä ammattilaisten 

haastatteluita tai aiempia tekstejä, mutta silti uutisia ja artikkeleita sitoo kyseiselle teks-

tityypille ominaiset piirteet, kuten huomiota herättävä otsikointi.  

Toisaalta tekstit ovat myös yllättävän samanlaisia. Eräs syy tälle lienee se, että teksteissä 

on käytetty toisiaan lähteinä. Tällaisia, paljon lähteenä käytettyjä tekstejä ovat erityi-

sesti KiVa Koulu ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) julkaisemat tekstit, joihin 

muussa aineistossa usein viitataan lähdeteksteinä. Tämän takia tekstit sisältävät paljon 

päällekkäisyyttä, jopa sanatarkkaa. 
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Koulukiusaaminen.com -sivuston ohjeistus on hyvä esimerkki tekstien päällekkäisyy-

destä, sillä koko teksti on lähes sanasta sanaan samaa tekstiä kuin KiVa Koulu -sivuston 

teksti. Vain muutamia virkkeitä on jätetty välistä pois. Lisäksi Koulukiusaaminen.com -

teksti ohjaa hakemaan lisätietoa KiVa Koulu -sivustolta, vaikka ei kerrokaan käyttävänsä 

kyseistä sivustoa lähdetekstinään. Useissa muissa teksteissä kehotetaan myös etsimään 

lisälukemista toisista aineistoon valikoituneista teksteistä. 

5.3 Aineiston luotettavuus 

Aineiston valinta tehtiin pitkälti omien tulkintojeni ja painotusteni perusteella. Prosessi 

oli haastava, ja jouduin pohtimaan ja ratkomaan monenlaisia kysymyksiä. Joskus jouduin 

soveltamaan jopa itse luomiani aineiston valinnan kriteereitä. Tällaista tuli vastaan esi-

merkiksi siinä, että kuinka pieni huoltajille kohdistettu huomautus tarkoittaisi sitä, että 

teksti on suunnattu huoltajille. Tämän takia päädyin laajentamaan yhtä aineiston valin-

nan kriteeriä tarkoittamaan kaikkia tekstejä, jotka edes joiltain osin oli kohdistettu huol-

tajille. 

Aineistoni luotettavuutta heikentää se, että en ulkopuolisena tutkijana voi varmasti tie-

tää, mitä tekstejä huoltajat lukevat koulukiusaamistapauksen tai -epäilyn tultua ilmi. En 

myöskään voi tietää, mitä tekstejä he painottavat eli lukevatko huoltajat tarkemmin tiet-

tyjä tekstejä jättäen toiset tekstit vain silmäilyn varaan.  

Olen aineistoa kootessani pyrkinyt asettumaan huoltajien asemaan ja siksi esimerkiksi 

aineistohauissa käyttänyt käsitteen ”huoltaja” sijaan käsitettä ”vanhemmat”. Aineis-

tossa itsessään huoltajista puhutaan pääasiassa vanhempina. Tästä voi johtaa ajatuksen, 

että hakusanayhdistelmien ”vanhemmat” ovat ohjanneet hakuja niin, että teksteissä 

käytetään samaa käsitettä. Kuitenkin myös suuressa arvossa olevat tekstit, kuten KiVa 

Koulu -materiaali puhuu ”vanhemmista”, joten voinee ajatella sen olevan yhtä pätevä 

käsite kuin ”huoltaja”.  

Vanhempi-käsitteen valintaa tukee se, että oletettavasti valtaosa huoltajista kokee it-

sensä lapsen vanhemmiksi ja puhuvat siksi itsestään vanhempana. Toki on tilanteita, 

joissa oppilaan huoltajat eivät ole hänen vanhempiaan, mutta pyrin vanhemmat-käsit-
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teellä tavoittamaan enemmistön ajattelua. Mahdollisesti samasta syystä myös esimer-

kiksi KiVa Koulu -materiaalissa puhutaan vanhemmista. Lisäksi on huomattava, että van-

hemmat-käsitettä on käytetty kolmessa hakusanayhdistelmässä, joten viidessä hakusa-

nayhdistelmässä valinta huoltajan ja vanhemman välillä ei näy ollenkaan. 

Olen vakuuttunut, että pystyin löytämään hauillani melko kattavan otoksen saatavilla 

olevista teksteistä, sillä tein hakuja niin paljon, että vastaan ei tullut enää juurikaan uusia 

tekstejä.  Lopulliseen aineistoon valikoituneita tekstejä on myös määrällisesti paljon, 

mikä lisää aineiston luotettavuutta. 

Eräs aineistoni luotettavuutta kyseenalaistava seikka on se, että aineistoni ei sisällä kes-

kustelupalstakeskusteluita tai blogeja. On mahdollista, että niistä huoltajat etsivät sa-

massa tilanteessa olleiden näkemyksiä ja neuvoja. Tähän tutkimukseen valitsin kuitenkin 

vain virallisten tahojen tekstejä, koska on todennäköistä, että niitä huoltajat ainakin lu-

kevat.  

Tämänkaltaista aineiston kokoamista ei voi koskaan tehdä täysin luotettavasti, ellei 

suurta määrää lapsensa koulukiusaamistapauksesta kuulleita huoltajia ja heidän luke-

mistaan niin internetissä kuin painettujen tekstien parissa havainnoida. Lisäksi huoltajia 

täytyisi haastatella, jotta voitaisiin selvittää, mitä tekstejä he pitivät tärkeinä ja mitkä 

vain silmäilivät, mihin teksteihin he luottivat ja mihin eivät. Tämän tutkimuksen aineis-

ton kokoamisessa on tutkijan osana valintojen tekeminen perustellusti. Siksi olen tässä 

luvussa pyrkinyt kattavasti selostamaan, miten ja millä perusteella olen aineistoni koon-

nut. Lukija voi selostukseni ja liitteenä olevan aineistolistan (liite 1) perusteella tehdä 

itse lopullisen päätelmän aineiston luotettavuudesta.  

5.4 Aineiston analysointi 

5.4.1 Tutkimuskysymys 1: Aineiston sisällönanalyyttinen teemoittelu 

Laadullisessa tutkimuksessa ensimmäinen askel aineiston analysoimiseen on usein sen 

teemoittelu sisällöllisesti (Eskola & Suoranta, 1998, 174; Ruusuvuori, ym., 2010, 10). 

Teemoittelussa aineistosta poimitaan ja kootaan sen keskeiset sisällölliset aiheet omien 

teemojen alle, mikä mahdollistaa kunkin teeman tarkastelun lähemmin (Eskola & Suo-

ranta, 1998, 174–175). 
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Sisällönanalyysin eräs tehtävä on järjestellä aineisto käsiteltävään muotoon, joka on val-

mis syvempään analysointiin. Aineiston teemoittelu sisällönanalyyttisesti tuottaakin ai-

neistosta lähinnä kuvailevaa tietoa. (Grönfors, 1982, 160–161; Ruusuvuori ym., 2010, 

18–19; Salo, 2015.)3 Laajan aineiston kuvailu on myös tässä tutkimuksessa eräs sisäl-

lönanalyyttisen teemoittelun tärkeä tarkoitus. Samalla tulin itse tuntemaan aineistoni 

perusteellisesti, mikä on lisäksi eräs teemoittelun tärkeä tehtävä (ks. Ruusuvuori ym., 

2010, 11–12).  

Aloitin aineistoon tutustumisen jo sitä kootessani. Näin sain alustavan yleiskäsityksen 

aineistosta ja siitä, millaisia teemoja siitä voisi muodostaa. Kirjasin ylös alusta alkaen 

huomioitani ja loin muutaman teeman, jotka tuntuivat heti selkeiltä (esimerkiksi käytän-

nön ohjeistukset lapsen kanssa keskusteluun). Monet näistä alkuperäisistä teemoista 

pysyivätkin melko samanlaisina koko prosessin ajan. Aineistoon tutustuminen ja alus-

tava analyysi jo aineiston hankinnan aikana onkin ominaista ja myös tärkeää laadullista 

aineistoa tutkittaessa, sillä se helpottaa varsinaiseen analyysivaiheeseen siirtymistä 

(Ruusuvuori ym., 2010, 11–12; ks. myös Grönfors, 1982, 145; Hirsjärvi ym., 2007, 218). 

Kun aineisto oli lopullisesti koottu, aloin lukea aineistoa tarkemmin. Voi sanoa, että vuo-

rotellen luin jo alustavasti teemoittelemiani tekstejä ja uusia tekstejä. Uudet tekstit kas-

vattivat aina ymmärrystäni myös aiemmin luetuista teksteistä, minkä seurauksena tar-

kensin ja muokkasin teemoja jatkuvasti. Päätin pian kullekin teemalle oman värin, minkä 

avulla pystyin ”värikoodaamaan” aineistoa teemojen mukaisesti.  

Aineistoa on tässä tutkimuksessa melko paljon, joten syvällinen tutustuminen jokaiseen 

tekstiin sekä koko aineistoon kokonaisuutena vei aikaa. Jatkaessani teemoittelua, muok-

kasin ja täsmensin teemoja tarvittaessa. Joskus huomasin jonkin tietyn teeman olevan 

päällekkäinen toisen kanssa, joskus taas tuntui tarpeelliselta jakaa jokin teema kahteen 

tai useampaan alateemaan. Vähitellen alkoi muodostua myös teemojen hierarkia.  

                                                
3 On tarpeen lisätä, että vaikka sisällönanalyysia ja sen valintaa ”helppona analyysimenetelmänä” 
on kritisoitu, ei sisällönanalyysi ainoanakaan analyysimenetelmänä automaattisesti tarkoita huo-
noa tutkimusta. Kun sisällönanalyysi yhdistetään vankkaan keskusteluun teorian kanssa, voidaan 
saavuttaa päteviä tutkimustuloksia ja toteuttaa ansiokkaita laadullisia tutkimuksia. (Ks. Ruusu-
vuori ym., 2010; Salo, 2015.) 
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Pidin teemoittelusta muutaman viikon tauon keskittyen tutkimuksen teoreettisen viite-

kehyksen haltuun ottamiseen. Palattuani jälleen aineiston pariin, minulla oli taas hieman 

uudenlaisia näkemyksiä teemoista, niiden sisällöstä ja hierarkiasta. Koin esimerkiksi tar-

peelliseksi erottaa toisistaan kehotuksen hakea apua koulun ammattilaisilta ja kehotuk-

set hakea apua muilta ammattilaisilta. Näin oli taas syntynyt uusia alateemoja.  

Aloin seuraavaksi käydä aineistoa vielä kerran läpi luomieni teemojen valossa. Pietikäi-

sen ja Mäntysen (2009, 160–161) mukaan laadullisessa tutkimuksessa koko aineistoa ei 

ole välttämätöntä analysoida, mikäli analyysi saavuttaa kyllääntymispisteen sitä ennen. 

Sovelsin kyllääntymisen periaatetta niin, että teemoittelin ensin tarkasti jokaisesta teks-

tikategoriasta kaksi tekstiä poimimalla koko tekstin osissa teemojen alle. Moni kohta si-

joittui useamman kuin yhden teeman alle. Loput tekstit teemoittelin värikoodaamalla 

ne suoraan tekstitiedostoon. Teemoittelu tuntui olevan lähellä kyllääntymispistettään, 

sillä suuria muutoksia ei loppuja tekstejä värikoodatessa tarvinnut enää tehdä. Lisäsin 

kuitenkin vielä yhden teeman, joka otti huomioon huoltajan oman esimerkin ja omien 

kiusaamiseen liittyvien asenteiden merkityksen lapsen kanssa toimiessaan.  Lisäksi laa-

jensin näkemystäni huoltajien rohkaisemisesta niin, että siihen sisältyi myös sitkeyteen 

kannustaminen eli sitkeyteen kannustaminen lakkasi olemasta oma teemansa. Tämän 

jälkeen vaikutti siltä, että luodut teemat olivat hyviä ja toimivia eikä uusia enää tarvittu. 

Usein teemojen luominen tuntui haastavalta, sillä moni niistä tuntui olevan hieman pääl-

lekkäinen jonkin toisen teeman kanssa tai toisaalta jotkut aineistokatkelmat eivät tun-

tuneet sopivat täydellisesti minkään teeman alle. Tämä kuitenkin kuuluu tutkimuksen 

tekemiseen ja lopulta koin löytäneeni aineistoa parhaiten kuvaavat teemat. 

Teemoja oli yhteensä 15, kolmen yläteeman alla. Hierarkiassa tasoja oli kolme. Kirjotta-

essani tutkimustuloksia raporttiin, katsoin kuitenkin parhaaksi häivyttää kolmannen ta-

son teemat sisältymään yhtä ylemmän tason teeman alle ilman omia, nimettyjä tee-

moja. Koin, että tämä oli selkeämpi ja lukijaystävällisempi tapa. Juuri tästä syystä myös-

kään kaikkia tässä luvussa mainittuja teemoja ei löydy tutkimustulosten raportoinnin yh-

teydessä itsenäisinä teemoina. 
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Teemoittelun ollessa kesken tuntui monta kertaa siltä, että jokainen teema sisälsi sel-

keitä esimerkkejä, mutta myös hieman teeman reunalla häilyviä, ristiriitaisia esimerk-

kejä. Raporttia kirjoittaessani huomasin kuitenkin teemojen vaikuttavan selkeiltä ja ai-

neistoa kattavasti kuvaavilta. Ristiriitaisuuksia ei enää tuntunut olevan kovin paljoa. 

Ajatteluni ja ymmärrykseni oli siis kehittynyt teemoittelun aikana: Aluksi aineisto tuntui 

vaikeasti lähestyttävältä ja ristiriitaiselta, mutta lopussa yllätyksekseni selkeältä ja ym-

märrettävältä.  

5.4.2 Tutkimuskysymys 2: Aineiston diskurssianalyyttinen tarkastelu 

Teemoittelun myötä tutustuin aineistooni läpikotaisin, ja se auttoi myös hahmotta-

maan, mihin olisi toisen tutkimuskysymyksen puitteissa antoisaa pureutua syvemmin 

(ks. Ruusuvuori ym., 2010, 11–12). Samanaikaisesti olin lukenut tutkimuskirjallisuutta 

kodin ja koulun yhteistyöstä, mikä myös oli avannut silmiäni näkemään aineiston mah-

dollisuudet tarjota tarkasteltavaa kyseisestä aiheesta. Laadulliselle tutkimukselle on 

ominaista, että tutkimuskysymykset muokkaantuvat vielä silloinkin, kun tutkimus on 

edennyt varsin pitkälle (Alasuutari, 2011, 217; Ruusuvuori ym., 2010, 11–12). Niin ta-

pahtui myös tämän tutkimuksen kohdalla: Toinen tutkimuskysymykseni muotoutui lo-

pulliseen muotoonsa vasta, kun olin sekä tutustunut aineistooni perusteellisesti että lu-

kenut aiheesta kattavasti tutkimuskirjallisuutta. Laadullisen tutkimuksen tekeminen ei 

ole suoraviivaista vaiheesta vaiheeseen siirtymistä vaan eri vaiheet ovat yleensä pääl-

lekkäisiä ja kuhunkin palataan useaan kertaan (Ruusuvuori ym., 2010, 11–12). 

Kiinnostuin siis siitä, miten kodin ja koulun yhteistyöstä puhutaan teksteissä, sillä tekstit 

saattavat vaikuttaa huoltajien asenteisiin ja odotuksiin yhteistyöhön liittyen. Tällaiseen 

tutkimuskysymykseen sopii hyvin diskurssianalyyttinen tarkastelutapa, jossa ollaan kiin-

nostuneita siitä, miten kieli ja kielenkäyttö paitsi kertovat todellisuudesta, ovat myös 

itse rakentamassa sitä (ks. Eskola & Suoranta, 1998, 194; Jokinen ym., 2016; Pietikäinen 

& Mäntynen, 2009). Diskurssianalyyttinen ajattelutapa siis lähtee siitä, että kieli on vai-

kuttamassa ihmisten käsityksiin todellisuudesta. Tämän vuoksi päätin tarkastella aineis-

toani toisen tutkimuskysymyksen puitteissa juurikin diskurssianalyyttisesti. 
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Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa ajattelun perustana on näkemys kielen merkityk-

sestä todellisuuden tuottajana. Kielen avulla ihmiset siis ikään kuin tuottavat ympäröi-

vää maailmaa, kielellä järjestetään, uusinnetaan ja muovataan sosiaalista elämänpiiriä, 

todellisuutta. Myöskään esimerkiksi tutkijan käyttämä kieli tutkimusraportissaan ei ole 

pelkästään tosiasioiden kuvaamista vaan yhtä lailla todellisuuden rakentamista. Diskurs-

sianalyyttinen lähestymistapa on kielen ja kielenkäytön tutkimista nimenomaan siitä nä-

kökulmasta, että kieli on osa todellisuutta, ei vain väline kuvata sitä. (Jokinen ym., 2016, 

17, 26–31.) 

Diskurssianalyysin määritellään olevan ”väljä, teoreettinen viitekehys”, ei siis yksittäinen 

analyysimenetelmä vaan laajempi lähestymistapa tutkimukseen (Ilmonen, 2007, 126; 

Potter & Wetherell, 1987, 175). Siksi en itsekään tässä tutkimuksessa puhu yleensä dis-

kurssianalyysista vaan mieluummin esimerkiksi diskurssianalyyttisesta tarkasteluta-

vasta. Sana ”diskurssianalyysi” luo liian vahvasti kuvan tarkkarajaisesta analyysimene-

telmästä (ks. Hirsjärvi ym., 2007, 220; Jokinen ym., 2016, 25). 

Aineiston diskurssianalyyttiseen tarkasteluun ei siis voi antaa yksiselitteisiä ”askel aske-

leelta” -ohjeita, vaan toteutustapoja on monia, kuten on tutkimuksiakin. Tutkijan on so-

vellettava diskurssianalyyttista tarkastelutapaa omaan tutkimukseensa niin, että tutki-

muskysymyksiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. (Ilmonen, 2007; 

Jokinen ym., 2016, 18–20; Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 164–165; Remes, 2006, 291.)  

Kun aineistoa tutkitaan diskurssianalyyttisesti, siitä etsitään merkkejä erilaisista diskurs-

seista (Remes, 2006, 316–317, 322). Diskursseilla tarkoitetaan ikään kuin tekstin takana 

olevia kulttuurisia oletuksia ja ajatusrakennelmia, joihin liittyy omanlaisensa, melko va-

kiintunut puhumisen tapa (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 22–28). Vakiintuneisuus mah-

dollistaa sen, että diskursseja ylipäätään voidaan tutkia (Remes, 2006, 289). Diskurssin 

lisäksi tutkimuksessa käytetään myös käsitteitä merkityssysteemi ja tulkintarepertuaari 

(Jokinen ym., 2016, 32–36) ja puhetapa (Ilmonen, 2007, 127). Tässä tutkimuksessa käy-

tän havaitsemistani diskursseista käsitettä puhetapa.  

Aineiston diskurssianalyyttinen tarkastelutapa pyrkii tekemään näkyväksi sitä, kuinka ih-

miset puheella, sanoilla ja vuorovaikutuksella ilmentävät, uusintavat ja rakentavat kult-
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tuuria. Diskurssianalyysin avulla voidaan tuoda ilmi kulttuurissa vallitsevia itsestäänsel-

vyyksiä, joita ihmiset ovat tuottaneet vuorovaikutuksellaan tietämättäänkin. (Remes, 

2006, 288–291, 313.) Tämän tutkimuksen aineistona olevat tekstit ovat syntyneet tie-

tyssä kulttuurisessa, sosiaalisessa, yhteiskunnallisessa ja poliittisessa ympäristössä. 

Tekstien voi nähdä paitsi ilmentävän, myös uusintavan, vahvistavan ja tuottavan kult-

tuurisia käsityksiä. Juuri näitä ajatusrakennelmia tuon tällä tutkimuksella esiin. Tarkoi-

tuksenani on tarkastella aineistoa diskurssianalyyttisesti ja tunnistaa teksteissä esiinty-

viä puhetapoja, joilla kodin ja koulun yhteistyöstä puhutaan ja jotka siten ovat tuotta-

massa jonkinlaista kuvaa yhteistyöstä.  

Aivan ensimmäiseksi poimin erilliseen tiedostoon kaikki aineiston tekstien kohdat, jotka 

liittyvät kodin ja koulun välisiin suhteisiin tai niiden yhteistyöhön. Näin minun oli hel-

pompi käsitellä isoa aineistoa, jonka tarkastelun kohteena oli vain kodin ja koulun yh-

teistyön näkökulma. Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa koko aineistosta onkin usein 

tarpeen erotella se osa, johon varsinainen analyysi kohdistuu, toisin sanoen ne kohdat, 

jotka ovat tutkimuksen tarkoituksen kannalta olennaisia (Jokinen ym., 2016, 453).  

Seuraavaksi listasin aiemman aineistoon ja tutkimuskirjallisuuteen tutustumisen aikana 

saatujen käsitysten pohjalta muutamia puhetapoja, joita arvelin aineiston sisältävän. 

Loin siis alustavan rungon analyysilleni ennakkokäsitysteni pohjalta. Kirjoitin jokaisesta 

kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvästä aineiston tekstikatkelmasta oman, muutaman 

virkkeen pituisen kommentin, joissa pohdin, mitä mikin katkelma kertoo kodin ja koulun 

suhteista ja yhteistyöstä.  Käytin näistä pohdinnoista nimeä ”minianalyysit”. Niiden kir-

joittamisen avulla rakensin kokonaiskuvaa aineistosta ja tulin tuntemaan sen entistä lä-

hemmin, joten pystyin myöhemmin tunnistamaan aineistossa toistuvia puhetapoja pa-

remmin. 

Puhetapojen rungon muodostivat kirjallisuudessa esitellyt kodin ja koulun yhteistyön ta-

sot (ks. Vuorinen, 2000, 21–22). ”Minianalyysien” kirjoittamisen jälkeen koin, että puhe-

tapoja oli muitakin kuin yhteistyön tasojen määrittely, ja toisaalta kaikki tasot eivät ol-

leet nähtävissä teksteissä. Huoltajan ja koulun roolien (esim. päätoimija/sivustaseu-

raaja/taustatukija) erittely vaikutti sen sijaan tärkeältä, sillä tällaista roolin antamista ai-

neiston tekstit sisältävät runsaasti.  
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Kun olin nimennyt useita erilaisia puhetapoja, luin aineiston useaan kertaan arvioiden ja 

pohtien muodostamiani puhetapoja. Yritin olla avoin myös uudenlaisille huomioille ja 

puhetavoille. Oman aineistoni puhetapoja tunnistaessani, tutustuin muutamaan muu-

hun diskurssianalyyttiseen tutkimukseen kodin ja koulun yhteistyöstä (esim. Alasuutari, 

2003, 2010; Kekkonen, 2012), ja tämä tutustuminen vei myös omaa ajatteluani eteen-

päin. Monien lukukertojen aikana omasta aineistostani tunnistetut puhetavat kokivat 

muutoksia ja täsmentyivät. Joidenkin kohdalla tulin yhdistäneeksi ne toisiinsa, jos ym-

märrykseni kasvaessa koin, ettei kyse ollutkaan kahdesta erillisestä puhetavasta vaan 

esimerkiksi saman puhetavan eri ilmenemismuodoista. Näin kävi esimerkiksi ”koulu joh-

taa yhteistyötä” -puhetavan alle sisältyvien ilmenemismuotojen kohdalla (ks. luku 7.1).  

Laadullista tutkimusta tehdessä voi käydä niin, että jos aineistoa on paljon ja sen han-

kinnassa on käytetty monia eri menetelmiä, tutkija ei välttämättä pysty eikä hänen ole 

mielekästä analysoida kaikkea hankkimaansa aineistoa (Hirsjärvi ym., 2007, 220; Pieti-

käinen & Mäntynen, 2009, 159). Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa aineisto taas voi 

olla laadullisen tutkimuksen perinteisiin nähden pieni, sillä tarkastelutapa on hyvin tark-

kanäköinen (Hirsjärvi ym., 2007, 221; Eskola & Suoranta, 1998, 119, 197).  

Tässä tutkimuksessa koko aineistoa on epäolennaisten kohtien poisrajaamisen jälkeen 

edelleen määrällisesti melko paljon. En siksi ole tämän opinnäytetyön puitteissa pysty-

nyt analysoimaan valikoitunutta aineistoa niin tarkasti kuin usein diskurssianalyyttisessa 

tutkimuksessa on tapana. Toisaalta aineiston paljous mahdollistaa kattavan yleiskuvan 

saamisen sekä sen todentamisen, että tunnistetut puhetavat ovat suhteellisen yleisiä 

koulukiusaamista käsittelevissä nettiteksteissä huoltajille. (Ks. Jokinen ym., 2016, 85.)  
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6 Koulukiusaamistekstien sisältötyypit 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokset ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. Tunnis-

tin tekstien sisällöstä kolme eri pääteemaa: tiedon välittäminen, toimintaohjeet ja huol-

tajan psyykkisiin toimintoihin vaikuttaminen. Nämä kolme pääteemaa muodostavat tä-

män luvun pääotsikot. Kukin pääteema sisältää omia alateemoja, joita on yhteensä yh-

deksän. Alateemojen nimet käyvät ilmi alta (taulukko 1). Valitsemieni aineistokatkel-

mien avulla havainnollistan ja pohdin muodostamiani teemoja. 

Taulukko 1. Aineiston tekstien sisältötyypit 
 

 
TIEDON VÄLITTÄMINEN 

• Tietoa kiusaamisesta 

• Tietoa koulun toimintatavoista 

TOIMINTAOHJEET 

• Ohjeita kotona toteutettavaksi lapsen kanssa 

• Ohjeita koulun kanssa toimimiseen 

• Ohjeita huoltajan itsenäiseen toimimiseen 

HUOLTAJAN PSYYKKISIIN TOIMINTOIHIN VAIKUTTAMINEN 

• Huoltajan vastuu ja velvollisuus puuttua kiusaamiseen 

• Huoltajan omat tunteet 

• Huoltajan rohkaiseminen 

• Huoltajan lannistaminen 

 

6.1 Tiedon välittäminen 

6.1.1 Tietoa kiusaamisesta 

Hyvin monet aineiston tekstit alkavat kiusaamisen määrittelyllä, mutta myös muun teks-

tin seassa annetaan ikään kuin perustietoa kiusaamisesta. Teksteissä selitetään esimer-

kiksi, mitä kiusaamisella tarkoitetaan, millaisia muotoja se voi saada, miksi sitä tapahtuu 

ja millaisia seurauksia kiusaamisesta kullekin osapuolelle on. 

“Kiusaaminen on ryhmäilmiö. Se kehittyy tyypillisesti ryhmässä ja perustuu 
ryhmän jäsenten keskinäisiin suhteisiin. Siihen liittyy yleensä myös vääristy-
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nyt vallan tavoittelu.” Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL): Vanhem-
painnetti: Tukea perheen huoliin ja kriiseihin: Kiusaaminen: Kuka kiusaa, 
ketä kiusataan?  

Myös nettikiusaamisesta kertominen saa teksteissä paljon tilaa. Tämä on perusteltua, 

sillä verkkokiusaaminen on nykyään yhä suuremmassa roolissa monenlaisten sähköisten 

viestintäkanavien yleistyttyä lasten ja nuorten keskuudessa. Esimerkiksi Poliisin ohjeis-

tuksessa pureudutaan erityisesti verkkokiusaamiseen: 

“Kiusaamista tapahtuu nykyään vuorokauden ympäri somessa nuorten suo-
simissa ryhmissä ja sovelluksissa, joista suosituimpia ovat What's app, In-
stagram ja Snapchat. Niissä tieto leviää kulovalkean tavoin eteenpäin. Kiu-
saaminen on näissä ryhmissä äänetöntä ja herjaavia viestejä sinkoilee jos-
kus jopa oppituntien aikana, opettajilta salaa.” Poliisi: Kaikkien on puutut-
tava kiusaamiseen! 

Tekstit sisältävät määrällisesti paljon tiedon välittämistä kiusaamisesta, mikä on hyvin 

ymmärrettävää, sillä yhtenäinen käsitys kiusaamisesta on kaiken kiusaamisen vastaisen 

työn perusta. Jos kodin ja koulun väellä on selvästi toisistaan poikkeava käsitys siitä, 

onko jokin tapaus tai toiminta kiusaamista, on ilmiselvää, että yhteistyötä on hankala 

toteuttaa. (Ks. Hamarus, 2006, 11–17; 2012, 25.) 

6.1.2 Tietoa koulun toimintatavoista 

Tietoa välitetään aineiston teksteissä paljon myös koulun toiminnasta selostamalla esi-

merkiksi, millaisia lakiin perustuvia velvollisuuksia kouluilla on kiusaamistapauksiin liit-

tyen. Cantellin (2011, 279) mukaan on tärkeää antaa huoltajille tietoa kaikista koulun 

toimintaa ohjaavista säännöistä ja periaatteista, sillä epätietoisuus voi synnyttää huol-

tajissa epäluuloa ja edelleen kannustaa heitä kriittiseen suhtautumiseen ja kommentoi-

tiin. Seuraavassa KiVa Koulu -sivustolta olevassa esimerkissä valotetaan ensin yleisiä pe-

riaatteita koulun suhtautumisesta kiusaamiseen, minkä jälkeen esitetään tapa, jonka 

avulla näitä velvoitteita pystytään täyttämään: 

“Laki ja säädökset velvoittavat kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Koulu-
lainsäädäntö on laadittu suojaamaan ja turvaamaan oppilasta. Valtakun-
nalliset opetussuunnitelman perusteet velvoittavat kouluja puuttumaan kiu-
saamiseen ja kehittämään kiusaamisen vastaisia toimintamalleja. Kiva 
Koulu -ohjelma on väline, jonka avulla koulut voivat toteuttaa lakisääteistä 
kiusaamisen vastaista työtä.” KiVa Koulu: Vanhempien opas: Tietoa van-
hemmille: Mikä on KiVa koulu?  
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Tieto siitä, että koululla on lakisääteinen velvollisuus puuttua kiusaamiseen, voi auttaa 

huoltajaa näkemään tilanne niin, että hän ja koulu toimivat samalla puolella. Koulu ei 

siis ota vaikeaa asiaa puheeksi kiusatakseen perhettä tai osoittaakseen sormellaan sen 

heikkoihin kohtiin. (Hamarus, 2012, 65–67; ks. myös Salmivalli, 2010, 92–93.) Tiedon vä-

littäminen koulun toiminnasta voi herättää huoltajissa luottamusta koulua kohtaan, sillä 

sellaiseen toimijaan on helpompi luottaa, jonka lähtökohdista ja toimintatavoista tietää. 

Koulujen kiusaamistapauksia koskevista menetelmistä annetaan aineistossa toisinaan 

hyvinkin yksityiskohtaista tietoa: 

“Huutoniemen malli koulukiusaamisen ehkäisemiseksi: 
Jos tietoon tulee kiusaamistapauksia, eikä kiusaaminen lopu oman opetta-
jan keskusteluilla, viedään asia sovitteluryhmään. 
Sovitteluryhmän muodostavat apulaisrehtori, 2 opettajaa ja erityisopetta-
jat. Tarvittaessa sovitteluryhmä käyttää apunaan tukioppilaita kuudennelta 
luokalta.” Huutoniemen koulu, Vaasa: Koulukiusaaminen 

Yllä oleva esimerkki on peräisin erään koulun kiusaamisen vastaisesta suunnitelmasta, 

mikä selittää hyvinkin täsmälliset tiedonannot. Vastaavaa, tarkkaa selostusta on kuiten-

kin nähtävillä myös muualla aineistossa, erityisesti silloin, kun teksti olettaa koululla ole-

van käytössä KiVa Koulu -ohjelma.  

Tiedon välittäminen on määrällisesti vallitsevassa roolissa koko aineistoa tarkastelta-

essa. Kun kyseessä on pitkähkö teksti, on tiedon välittämiseen käytetty tila luonnollisesti 

pidempi kuin hyvin lyhyessä uutisessa tai kokoavassa dokumentissa.  

6.2 Toimintaohjeet 

6.2.1 Ohjeita kotona toteutettavaksi lapsen kanssa 

Tiedonvälityksen lisäksi aineiston tekstit sisältävät hyvin paljon käytännöllisiä ohjeita 

lapsen kanssa toimimiseen. Toimintaohjeet ovat selkeitä, ja niissä oli paljon esimerkkejä, 

jopa sananmukaisia ohjeita siitä, mitä lapselle olisi hyvä sanoa. Ohjeita annetaan siihen, 

miten tarkkailla lasta, huomata mahdollinen kiusaaminen ja ottaa asia puheeksi hänen 

kanssaan.  

“Havainnoi herkästi lapsesi mielialaa. Yksinäisyys ja kiusaamisen aiheut-
tama kurja mieli voivat viedä lapsesi hymyn ja tehdä hänestä alakuloisen. 
Kiusattu lapsi kokee usein, että kiusaamisen syy on hänessä itsessään ja ra-
kentaa häpeissään hiljaisuuden muurin ympärilleen. Erilaiset epämääräiset 
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säryt ja kivut voivat lisääntyä. Lapsen voi olla vaikea mennä nukkumaan ja 
uni voi muuttua levottomaksi. Koulumatka voi pidentyä, kun lapsi yrittää 
löytää turvallisia reittejä.”  Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL): Van-
hempainnetti: Tukea perheen huoliin ja kriiseihin: Kiusaaminen: Kiusaami-
nen – mitä vanhemmat voivat tehdä? 

Keskusteluita lapsen kanssa ohjataan teksteissä runsaasti. Huoltajaa kehotetaan esimer-

kiksi kertomaan lapselle, että kiusaaminen on väärin eikä huoltaja hyväksy sitä, mutta 

myös valamaan lapseen uskoa, että kiusaamisesta voi selvitä ja että se voidaan saada 

loppumaan. 

“Lapseni osallistuu kiusaamiseen - mitä tehdä? 
Ole rauhallinen ja päättäväinen keskustellessasi kiusaamisesta lapsesi 
kanssa. Tee selväksi, ettet hyväksy kiusaamista. Kerro, että haluat tukea 
lastasi kiusaamisen lopettamisessa. Miettikää yhdessä erilaisia keinoja, joi-
den avulla voi hillitä kiukkua ja kestää pettymyksiä. Voitte myös pohtia, 
mitä lapsesi voisi tehdä kiusatun hyväksi, esimerkiksi tervehtiä ja hymyillä 
rohkaisevasti tai olla ainakin osallistumatta kiusaamiseen millään tavalla.” 
Koulukiusaaminen.com: Vanhemmille 

Ehdottomasti suurin osa ohjeista, jotka on suunnattu lapsen kanssa toimimiseen, ovat 

hyvin käytännönläheisiä. Joitakin laajempia ohjeita, ikään kuin perustavanlaatuisia kas-

vatustavoitteita annetaan myös, mutta tällaiset ovat aineistossa hyvin vähäisiä.  

”Opeta lastasi kunnioittamaan muita ihmisiä ja hyväksymään ihmisten eri-
laisuus. Erilaisuus on rikkautta, ei uhka tai pilkkaamisen aihe.” KiVa Koulu: 
Vanhempien opas: Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet koulussa ja kotona: 
Toimenpiteet kotona 

Lapsen kanssa toimimisessa aineisto ottaa myös huomioon huoltajan oman esimerkin ja 

hänen omien asenteidensa merkityksen kiusaamisen vastaisessa taistelussa.  

”Ole tarkkana, ettet itse huomaamattasi käyttäydy kiusaamiseen kannusta-
villa tavoilla, esimerkiksi arvostele muiden ihmisten ulkonäköä, puhetapaa, 
tai erilaisia taitoja ja niin edelleen tai anna muuten olettaa, että jotkut ih-
miset olisivat parempia kuin toiset. Lapsi saattaa käytöksesi perusteella aja-
tella, että hänellä on oikeus sanoa oma näkemyksensä esimerkiksi jonkun 
ihmisen ulkonäöstä tälle itselleen.” Suomen Mielenterveysseura: Lapseni 
kiusaa, mitä teen? 

Huoltajia kehotetaan siis tarkkailemaan myös itseään ja omaa käyttäytymistään samalla, 

kun hän toimii lapsensa kanssa. Pelkkä ohjeiden mukainen keskustelu ei auta, mikäli 

huoltaja toisena hetkenä toimii niiden arvojen vastaisesti, joita keskustellessaan pyrkii 

lapselle välittämään. 
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6.2.2 Ohjeita koulun kanssa toimimiseen 

Koulukiusaamistapauksen selvittämisessä olennaista on, että kodin ja koulun aikuiset 

pystyvät toimimaan yhteistyössä ja että yhteistyö on sävyltään positiivista. Kunnioituk-

sen puute ja syyttely vievät asian selvittämiseltä pohjan. Yhteistyötä ei myöskään ole se, 

että koti tai koulu kumpikin sysäävät vastuun toiselle. Aidossa yhteistyössä, jossa kiu-

saamisen todella halutaan loppuvan, molemmat osapuolet tarjoutuvat kantamaan vas-

tuuta ja sopivat asioista yhdessä. (Salmivalli, 2010, 33.) Tutkimukseni aineisto ohjaa 

huoltajia ilmoittamaan kiusaamisesta välittömästi koulun henkilökunnalle ja toimimaan 

heidän kanssaan yhteistyössä. Huoltajia kehotetaan olemaan yhteistyössä aktiivisia, 

avoimia ja rakentavia. 

“Opettajaa kannattaa jututtaa. Lapsen kannalta on parempi että epäilyn 
herätessä vanhempi ottaa yhteyttä kouluun jo varhaisessa vaiheessa. Avoin 
ja rakentava keskusteluyhteys kouluun kannattaa luoda alusta lähtien.” 
terve.fi: Mistä voi päätellä, että lasta kiusataan? 

Pääosin aineistossa todetaan, että kiusaamistapausten selvittäminen kuuluu koulun vas-

tuualueisiin ja valetaan huoltajiin uskoa ja luottamusta koulun mahdollisuuksiin onnis-

tua tehtävässään. Kuitenkin teksteissä tuodaan myös esille se, että huoltajan on hyvä – 

ja joskus välttämätöntäkin – valvoa koulun toimintaa ja vaatia tehokkaita toimenpiteitä. 

“Varmista, että opettaja ottaa asian vakavasti 
Jos opettaja vähättelee tilanetta tai välttelee vastuuta, ota yhteyttä rehto-
riin. Tarvittaessa voit ilmoittaa asiasta viranomaisille, mikäli koulun henkilö-
kunta ei ota asiaa vakavissaan.” KouluTurvaa-lehti: Koulukiusaaminen: 
Vanhemmille 

 
“Lähde jämäkästi toimimaan kiusaamisen lopettamiseksi. Ota tarvittaessa 
yhteyttä kouluun ja huolehdi että koulussa tehdään suunnitelma kiusaami-
sen lopettamiseksi ja että sen toteutumista myös seurataan.” Rikosuhri-
päivystys: Kuinka toimia koulukiusaamistilanteissa 

Joskus yhteistyö koulun kanssa nähdään jopa asiana, joka tulee tehdä vain ”tarvittaessa” 

(ks. luku 7.2.2). Yleensä ilmoitusta koululle pidetään kuitenkin aivan ensimmäisenä as-

keleena. 

Koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä huoltajia kehotetaan hyödyntämään koulun op-

pilashuollon tarjoamia palveluita, kuten seuraavassa Oulun kaupungin ohjeistuksessa: 
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“– Jos kiusaamista on jatkunut pitkään ja lapsen mieliala on surullinen tai 
ahdistunut, voit ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai 
koulupsykologiin.” Oulun kaupunki: Lastani kiusataan 

Kodin ja koulun yhteistyötä pohdin tarkemmin luvussa 7, kun vastaan toiseen tutkimus-

kysymykseeni. 

6.2.3 Ohjeita huoltajan itsenäiseen toimintaan 

Huoltajia ohjeistetaan toimimaan kiusaamista vastaan myös itsenäisesti, ilman yhteyttä 

kouluun. Usein huoltajia ohjataan hakemaan apua muilta yhteiskunnassa toimivilta aut-

tavilta tahoilta, kuten poliisilta tai mielenterveyden ammattilaisilta.  

“Jos lapsen kiusaamiseen sisältyy fyysistä väkivaltaa tai uhkauksia, poliisiin 
voi ottaa yhteyttä. Myös esimerkiksi verkkoon laitettu halventava materi-
aali voi tuoda kiusaajalle syytteen kunnianloukkauksesta tai alle 15-vuoti-
aan kiusaajan kohdalla sosiaaliviranomaisten puuttumisen asiaan.” Suo-
men Mielenterveysseura: Vaikeat elämäntilanteet: Koulukiusaaminen: Epäi-
len, että lastani kiusataan 

Huoltajille annetaan myös hyvin käytännönläheisiä toimintaohjeita, kuten verkkosivuil-

laan Helsingin kaupunki: 

“Jos kiusaaminen jatkuu, kannattaa harkita lapsen sähköpostiosoitteen tai 
puhelinnumeron vaihtamista. Kiusaamisviestit voi tarvittaessa tallentaa tai 
kirjata ylös jatkotoimenpiteitä varten. Voit myös asettaa sähköpostiohjel-
man suodattamaan tietyltä lähettäjältä tulevat viestit omaan kansioonsa, 
jotta lapsesi ei tarvitse lukea niitä.” Helsingin kaupunki: Kiusaaminen ja yk-
sinäisyys 

Kiinnostavia ovat ristiriitaisuutensa takia toimintaohjeet, jotka liittyvät yhteydenottoon 

muiden kiusaamistapauksessa osallisten lasten huoltajiin. Jotkut tekstit kieltävät tai sal-

livat yhteydenoton yksiselitteisesti. 

“Mitä vanhempien tulee tehdä? 
Ota aina yhteys kouluun, jos epäilet koulukiusaamista. 
Älä ota heti yhteyttä vastapuoleen. Koulu on neutraali maaperä selvittää 
asia.” Huutoniemen koulu, Vaasa: Koulukiusaaminen 

 
“– Koulun kanssa on syytä sopia toimenpiteistä yhdessä sekä myös siitä, mi-
ten tilannetta seurataan. Vanhempi voi myös olla yhteydessä kiusaamiseen 
osallistuneiden lasten vanhempiin.” MTV: Kiusaamisen syytä ei saa etsiä uh-
rista – nämä merkit kertovat, että lasta kiusataan 
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Toisinaan ohjeistus on kuitenkin pehmeämpää, mikä voi näkyä esimerkiksi siten, että 

tekstissä huomioidaan yhteydenoton vaatima erityinen herkkyys tai sen tapauskohtai-

suus, jolloin asiaan vaikuttaa esimerkiksi perheiden tuttuus. 

“Yläkoulussa voi olla yhteydessä oppilashuollon edustajaan, kuten kouluku-
raattoriin, alakoulussa vastuuhenkilö on luokanopettaja. Tutun kiusaajan 
kohdalla voi koettaa olla asiallisesti yhteydessä myös kiusaajan vanhempiin. 
Tarvittaessa apua saa nettipoliisilta tai sosiaaliviranomaisilta.”  Elisa (ope-
raattori): Mitä tehdä, jos lasta kiusataan netissä? 

Suurin osa teksteistä, jotka ottavat huoltajien keskinäiseen yhteydenottoon kantaa, ke-

hottavat hoitamaan yhteydenpidon koulun välityksellä tai ainakin olemaan sen suhteen 

hyvin varovainen. 

“Yhteydenotto kiusatun perheeseen on joskus paikallaan, mutta usein tilan-
teet ovat tulenarkoja. – Molemmat osapuolet ovat niin isoissa tunnekuo-
huissa, että koulun järjestämä tapaaminen voi olla parempi ratkaisu.” Ilta-
lehti: Kun oma lapsi on koulukiusaaja – mitä pitäisi tehdä? 

6.3 Huoltajan psyykkisiin toimintoihin vaikuttaminen 

6.3.1 Huoltajan vastuu ja velvollisuus puuttua kiusaamiseen 

Melko usein aineistossa mainitaan aikuisten, huoltajien ja opettajien velvollisuus puut-

tua kiusaamiseen. Puuttuminen nähdään usein niin perustavanlaatuisena asiana, ettei 

se tarvitse selittelyitä.  

“Jokaisella lapsella täytyy olla oikeus käydä koulua rauhassa.” Koulurauhaa-
lehti 

Kun puuttumisen tärkeyttä perustellaan, mainitaan usein yksinkertaisesti perusopetus-

lain (628/1998, 29§) vaatimukset turvallisesta oppimisympäristöstä: 

Lain mukaan kaikilla koululaisilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäris-
töön ja kouluilla on oltava suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi.” Elisa 
(operaattori): Mitä tehdä, jos lasta kiusataan netissä? 

Aikuisten vastuuta ja velvollisuutta puuttua kiusaamiseen korostetaan teksteissä myös 

erityisen tunteisiin vetoavilla ilmauksilla, kuten Savon Sanomat tekee kuvaamalla syrji-

mistä ”musertavaksi kokemukseksi” tai MTV kiusaamista ”kidutukseksi”. 
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“Kuinka voi puuttua lapsen syrjimiseen ryhmästä? Siihen pitää puuttua sa-
moin kuin haukkumiseen ja näkyvään välittömään kiusaamiseen. Se on mu-
sertava kokemus.” Savon Sanomat: Vanhempi, näin tartut lapsesi kiusaami-
seen 

 
”Koulukiusaaminen on kuin kidutusta, joka jättää pahimmillaan elinikäiset 
arvet. Siksi niin vanhempien, opettajien kuin lapsienkin olisi puututtava va-
kavaan ilmiöön.” MTV: Koulut alkoivat, kiusaaminen jatkuu - piinaan puut-
tuminen voi pelastaa elämän, toimi näin 

Seuraavassa esimerkissä huoltajien tunteisiin vedotaan siirtämällä koulukiusaamista-

paus heidän omaan maailmaansa: räikeään työpaikkakiusaamiseen. Tämä on kiinnosta-

vaa, sillä aineistossa ohjataan usein huoltajia käyttämään samaa keinoa lastensa kanssa 

eli lapsia halutaan ohjata pohtimaan, miltä kiusaaminen tuntuu kiusatusta. 

“Koulun ja kodin aikuisilla on suuri vastuu järjestää koulun olosuhteet kai-
kille turvallisiksi. Vai haluaisiko meistä joku käydä työpaikalla, jossa meitä 
nimiteltäisiin, tavaramme varastettaisiin ja meitä lyötäisiin ohi kulkies-
samme?” YLE: Mitä voin tehdä kun lasta kiusataan koulussa? 

 
“Kuinka voi puuttua haukkumiseen tai nälvimiseen? Olisi kummallista lait-
taa silmät kiinni ja olla puuttumatta haukkumiseen. Jos toinen on selvästi 
alakynnessä, aikuisen on hyvä puuttua ja selvittää, mistä on kysymys.” Sa-
von Sanomat: Vanhempi, näin tartut lapsesi kiusaamiseen  

Edellisessä katkelmassa aikuisen vastuuta ja velvollisuutta korostetaan määrittelemällä 

puuttumatta oleminen ”kummalliseksi”. Teksti ikään kuin esittää, että aikuinen, joka ei 

puutu lasten väliseen kiusaamiseen, on outo tai epänormaali. Kiinnostavaa on, että heti 

seuraavassa virkkeessä vastuuta vähennetään huomattavasti sanomalla, että ”aikuisen 

on hyvä puuttua”. Enää täyttä velvollisuutta ei siis ole. 

6.3.2 Huoltajan omat tunteet 

Kun opettaja kertoo huoltajalle, että hänen lapsensa on kiusannut muita, tulee keskus-

telussa olla hyvin hienovarainen ja ehdottomasti välttää syyttelyä (Hamarus, 2012, 65–

68; ks. myös Cantell, 2011, 262). Tilanne herättää huoltajissa monenlaisia negatiivisia 

tunteita, joten opettajan on syytä olla itse varautunut vastaanottamaan ja ymmärtä-

mään niitä (Hamarus, 2012, 65–68; Webster-Stratton, 1999, 16–19, 22). 

Aineistossa otetaan usein huomioon huoltajien omat tunteet ja niiden käsitteleminen, 

kun selviää, että oma lapsi on osallisena koulukiusaamistapauksessa. Tekstit nimeävät 

monia tunteita ja kertovat mahdollisista ensireaktioista, joita huoltaja voi kokea.  
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“Kun oma lapsi on koulukiusaaja, tilannetta on vaikea uskoa todeksi. Ensire-
aktio on yleensä asian kieltäminen, suuttumus tai pettymys, sanoo nuoriso-
työn suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen Mannerheimin Lastensuojelulii-
tosta. – Moni vanhempi haluaa kasvattaa empaattisia ja sosiaalisia lapsia, 
joten oman lapsen huonoa käytöstä on vaikea kohdata.” Iltalehti: Kun oma 
lapsi on koulukiusaaja - mitä pitäisi tehdä? 

Iltalehden esimerkissä tunteille annetaan selitys hyvin luonnollisena asiana: Harva ha-

luaa tieten tahtoen kasvattaa lapsestaan kiusaajaa, joten on inhimillistä, että asiaa on 

hankala hyväksyä. Tärkeintä on kuitenkin rauhoittua itse ja ryhtyä sitten toimimaan 

asian selvittämiseksi.  

“Kun selviää, että oma lapsi on kiusannut, voivat tunteet käydä kuumina. 
Lapsen käytös saattaa hirvittää ja vanhempi voi helposti hätääntyä tai rai-
vostua. Tunteiden kannattaa kuitenkin antaa tasaantua ennen kuin lapsen 
kanssa keskustelee tapahtuneesta.” Seura: ”Apua, lapseni on koulukiu-
saaja!” – Puutu kiusaamiseen heti ja selvitä tilanne näillä asiantuntijoiden 
ohjeilla 

 
“Markkasen mukaan vanhemman tulee ottaa pienetkin huhupuheet vaka-
vasti. Yritä lopettaa itsesyytökset tai lapsesi puolustelu. On parempi hyväk-
syä asia ja lähteä selvittämään sitä.” Iltalehti: Kun oma lapsi on koulukiu-
saaja – mitä pitäisi tehdä? 

Jos ikävän asian kieltää siksi, ettei halua uskoa sitä todeksi, toimii haitallisesti paitsi kiu-

sattua, myös kiusaajaa kohtaan.  

”Kiusaajallekin kiusaaminen on riski, ellei siihen puututa. Hän voi kuvitella 
pääsevänsä vastaavanlaisista tilanteista jatkossakin ilman seuraamuksia ja 
alkaa ehkä uskoa, että muiden alistaminen on hyvä tapa saada huomiota 
tai valtaa ryhmässä. Pahimmillaan tällainen kehitys voi johtaa ongelmien 
kasautumiseen myöhemmin.” KiVa Koulu: Vanhempien opas: Perustietoa 
kiusaamisesta: Mistä kiusaaminen johtuu? 

Seuraavassa esimerkissä huomioidaan tunteiden tärkeys ja haastavuus molempiin suun-

tiin. Yhtä lailla kuin liiallinen tunteiden vallassa toimiminen, on haitallista myös se, jos 

huoltaja ei tunne vahvoja tunteita lainkaan. 

“Tieto tai epäilys siitä, että omaa lasta kiusataan koulussa herättää, mo-
nenlaisia tunteita. Tunteet, kuten suuttumus, pelko, häpeä ja syyllisyys, ovat 
luonnollisia ja tarpeellisiakin tässä tilanteessa. Tunteiden vallassa – yli-
reagoimalla – ei kuitenkaan pidä lähteä selvittämään asioita. Vaarana on, 
että kiusattu lapsi saattaa kokea aiheuttaneensa vanhemmilleen pahan 
mielen. Toinen vaara liittyy alireagointiin, jolloin kiusattu saattaa kokea tu-
levansa vähätellyksi asiassaan. Vaikeita asioita ei pidä välttää yli- tai ali-
reagoimalla, vaan niistä voi opetella selviytymään. Asian selvittämisen ta-
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voitteena on tuen välittäminen kiusatulle, hänen itseluottamuksensa lisää-
minen ja sen vakuuttaminen, että kiusaaminen saadaan loppumaan.” KiVa 
Koulu: Vanhempien opas: Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet koulussa ja 
kotona: Toimenpiteet kotona 

Tekstit kuvaavat huoltajien tunteiden olevan melko samanlaisia riippumatta siitä, onko 

omaa lasta kiusattu vai onko hän kiusannut muita. Tunteiden käsittelyyn tekstit antavat 

tueksi ymmärrystä, mikä voi helpottaa niiden hyväksymisessä ja sitä kautta hallitse-

missa. Joskus tunteiden käsittelyyn annetaan myös konkreettisia vinkkejä, kuten tässä 

terve.fi -sivuston artikkelista peräisin olevassa esimerkissä: 

“Älä jää odottelemaan. Asia voidaan laittaa kuntoon. Esiin tullessaan kiu-
saaminen herättää suuria tunteita kaikissa osapuolissa. Asian kieltämistä, 
pelkoa, vähättelyä, syyttelyä, raivoa. Oman lapsen kiusaaminen käy kipeää 
vanhempiin. Suuret tunteenpurkaukset on yritettävä panna syrjään selvitte-
lytyön ajaksi. Ne voi purkaa myöhemmin vaikka halkoja hakkaamalla. 
Maltti on valttia vaikeuksien selvittelyssä.” terve.fi: Mitä vanhempana voi 
tehdä, jos lasta kiusataan? 

6.3.3 Huoltajan rohkaiseminen 

Teksteissä huoltajia rohkaistaan monin tavoin. Heitä esimerkiksi kannustetaan olemaan 

sinnikkäitä ja sitkeitä koulukiusaamistapausten selvittämisessä. 

“Kiusaamisen lopettaminen vaatii sinnikkyyttä ja yhteistyötä.” Iltasanomat: 
7 neuvoa nuorelle, kuinka saada kiusaaminen loppumaan 

Erityistä sitkeyttä vaatii aineiston mukaan toisinaan se, että saa koulun väen ymmärtä-

mään asian vakavuuden. Tästä olen antanut esimerkkejä (luvussa 6.2.2). Huoltajia kan-

nustetaan myös toisenlaiseen sitkeyteen: 

“Lapsen kanssa kannattaa myös olla sitkeä: – Lapsi voi salata kiusaamisen 
hyvinkin pitkään. Siksi ensimmäistä ja toista ’mulla on kaikki hyvin’ -lausun-
toa voi hyvinkin seurata se kolmas, jossa lapsi myöntää, että kaikki ei ole-
kaan hyvin.” Helsingin Uutiset: Kun lapsi kertoo kiusaamisesta, älä tee tätä 
virhettä 

Omaan itseensä liittyviä rohkaisun sanoja huoltajat saavat myös lukea teksteistä. Heille 

annetaan esimerkiksi arvostusta siinä, että he tuntevat oman lapsensa parhaiten ja ovat 

näin hänen tärkeimpiä tukijoitaan. (Ks. Alasuutari, 2003, 166–168; 2010; Cowan ym., 

2004, 201–202; Karila, 2006; Lämsä, 2013, 58–59; Webster-Stratton 2011, 10–11.) 
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“Vanhempana olet lapsesi paras asiantuntija. Samalla olet lapsesi paras 
tuki ja turva. Luota vaistoosi.” terve.fi: Mistä voi päätellä, että lasta kiusa-
taan? 

Huoltajille vakuutellaan teksteissä, että vaikka oma lapsi olisi kiusannut muita, se ei tar-

koita hänen olevan kaikin tavoin huono ihminen vaan että kiusaamaan ajautuu aivan 

tavallisia, hyvinvoivia lapsia. Samaa viestiä välittävät myös neutraali tiedonantaminen 

kiusaamisen syntymekanismeista. Näin huoltajaa estetään vajoamasta itsesyytöksiin tai 

luovuttamiseen oman lapsen persoonallisuuden ja kasvatuksen suhteen. 

“Sellaiset käsitykset, joiden mukaan kiusaaja on aina huonolla itsetunnolla 
varustettu ongelmalapsi, eivät pidä paikkaansa. On paljon lapsia, jotka kiu-
saavat toisia huvin vuoksi, tehdäkseen vaikutuksen muihin tai aivan ajatte-
lemattomuuttaan.”  MTV: Mistä tiedän ettei lapseni kiusaa muita koulussa? 
Kiusaaja voi olla tavallinen, terve ja mukava lapsi 

Toisinaan huoltajat saavat teksteistä myös suoraa rohkaisua siitä, etteivät ole kiusaamis-

tapauksen selvittämisessä yksin, vaan voivat saada apua paitsi koulun taholta myös 

muilta viranomaisilta. 

“Milloin pitää ottaa yhteyttä poliisiin? Jos vanhempana ei tiedä, miten toi-
mia, voi poliisia konsultoida aina, jos siltä tuntuu. Näin etenkin, jos kiusaa-
misessa on fyysistä väkivaltaa. Jos kyseessä ei ole fyysistä väkivaltaa, vaan 
muunlaista koulukiusaamista alaikäisten kanssa, olisi toiveena, että asia 
selvitettäisiin kouluammattilaisten kanssa. Apuja saa kyllä koulun ammatti-
taholta, vanhemmat eivät ole yksin kiusatun lapsen kanssa.” Savon Sano-
mat: Vanhempi, näin tartut lapsesi kiusaamiseen 

Jotkut aineiston kohdat ovat rohkaisun kannalta katsottuna ristiriitaisia. Seuraava Hel-

singin Uutisten artikkeli toimii tästä hyvänä esimerkkinä: 

”Osa kiusaajista sen sijaan purkaa kiusaamisella omaa pahaa oloaan. Täl-
löin kiusaaminen voi saada jopa hyvin sadistisia piirteitä. – Tällaisella lap-
sella on harvoin kaikki hyvin kotonakaan. Siksi ei voi olettaa, että vain van-
hemmat ratkaisevat asiat. Avuksi tarvitaan ammattilaisia ja tiivistä yhteis-
työtä koulun kanssa, Pajamäki sanoo.” Helsingin Uutiset: Kun lapsi kertoo 
kiusaamisesta, älä tee tätä virhettä 

Huoltajia rohkaistaan kertomalla, että tilanteen ratkaiseminen ei ole heidän vastuullaan 

vaan tiiviin yhteistyön tulos. Rohkaisu jää kuitenkin katkelmassa syytöksen varjoon, sillä 

ensin on sanottu, että pahasti kiusaavan kiusaajan kotona on ”harvoin kaikki hyvin”. Täl-

lainen huolestuttaviin kotioloihin viittaaminen vaikuttanee huoltajiin kaikin muin tavoin 

kuin rohkaisten. 
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“Vanhemman ei koskaan tarvitse syyttää itseään. Sitä häpeää pitää purkaa 
ympäriltään. Häpeä valuu lapsiin, ja he pitävät kiusatuksi joutumistaan val-
tavan häpeällisenä. Niin ei pitäisi olla.” Savon Sanomat: Vanhempi, näin 
tartut lapsesi kiusaamiseen 

Savon Sanomien esimerkki puolestaan alkaa rohkaisevasti, mutta heti perään todetaan 

sellaista, mikä saattaa lisätä huoltajan ahdistusta entisestään. Huoltaja voi ajatella, että 

hänen omat haitalliset tunteensa siirtyvät myös lapseen eikä hän voi sitä estää. Toisaalta 

tunteiden tuntemista ei myöskään voi lopettaa, varsinkaan silloin niistä on vaikea pääs-

tää irti, kun niiden tuntemisesta syyllistetään. 

Selkeästi syyllistävää puhetta aineistossa on hyvin vähän. Oikeastaan ainoa tällainen 

kohta on YLEn artikkelissa, jossa viitataan huoltajien vastuuseen lapsestaan ja hänen 

kasvattamisestaan 

”Jonkun on otettava vastuu lapsesta ja nuoresta. Voidaan toki pohtia ke-
nelle vastuu kuuluu, jos sitä ei pystytä kotona kantamaan. Lassander pe-
räänkuuluttaa empatian kehittymisen tukemista. –Kouluissa, harrastuksissa 
ja kotona pitäisi osata ohjata lapsi tekemään ratkaisuja yhteisen hyvän 
eteen.” YLE: “Kiusaaminen voi tappaa." Näin neuvovat kiusatut itse: Kerro. 
Kuuntele. Puutu. 

Kiusaamiseen puuttumiseen huoltajia rohkaistaan tässä tekstikatkelmassa puhumalla 

siitä, kuinka ”me yhdessä” voimme vaikuttaa kiusaamisen vähenemiseen ja loppumi-

seen. Kiusaamisen vastainen työ nähdään kaikkien yhteisenä projektina, jossa iällä tai 

asemalla ei ole merkitystä. 

”Sen vuoksi meitä kaikkia, ystäviä, opettajia ja vanhempia tarvitaan avuksi 
ja tueksi. Jokainen on velvollinen ottamaan ensimmäisen askeleen. Voimme 
aloittaa siitä, että rohkenemme sanoa, että kaikenlainen väkivallalla uhkaa-
minen tai sen käyttö on väärin. Voimme puuttua kiusaamiseen ja puolustaa 
kiusattua. On tärkeää kuunnella kiusatun tarinaa ja ottaa sen todesta. 
Voimme lähteä pohtimaan yhdessä väkivallan uhrin kanssa sitä, miten olisi 
hyvä toimia ja mistä saisi apua. Pienin askelin meistä jokainen voi luoda 
omaan lähipiiriinsä välittämisen kulttuuria ja väkivallan vastaista ilmapii-
riä.” Rikosuhripäivystys: Kuinka toimia koulukiusaamistilanteissa 

6.3.4 Huoltajan lannistaminen 

Pääosin aineiston tekstien sävy on rohkaiseva ja käytännön toimintaan ohjaavaa. Muu-

tamissa kohdin aineistossa on kuitenkin nähtävissä myös masentavaa tai toimintakykyä 
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lamaannuttavaa sisältöä. Kiusaamiseen puuttuminen ajatellaan kaikissa teksteissä kou-

lun tärkeänä tehtävänä, mutta jotkut tekstit näkevät, että huoltajien osuus on erityisen 

vähäinen tai jopa olematon. Tällöin taustalla on usein ajatus siitä, että koulu ei suhtaudu 

kiusaamiseen sen vaatimalla vakavuudella. 

“Pajamäki korostaa, että kiusaamiseen puuttuminen on koulun tehtävä.  
–Koulun vastuulla on se, että kiusaaminen loppuu. Vanhempi on aika voi-
maton, jos hänen lastaan kiusataan, jos koulu ei ryhdy tarvittaviin toimenpi-
teisiin.” Savon Sanomat: Vanhempi, näin tartut lapsesi kiusaamiseen  

Toisaalta jotkut tekstit, joissa huoltajien voimat ja pystyvyys todetaan vähäisiksi, antavat 

myös ymmärtää, että huoltaja voi luottaa siihen, että koulut hoitavat kiusaamistapauk-

sia asiallisesti ja hyvin, sillä niitä sitoo perusopetuslakiin ja Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteisiin kirjatut velvoitteet turvallisen opiskeluympäristön takaamisesta ja 

kiusaamisen vastaisesta suunnitelmasta (628/1998, 29§; POPS, 2014, 79). 

“’Vastuu kiusaamisen lopettamisessa on koululla.’ Pelkkä puhe ei kuiten-
kaan riitä. Kiusaaminen on otettava puheeksi lapsen opettajan kanssa heti, 
kun lapsi asiasta kertoo. – Vanhemmat voivat vaikuttaa vain vähän siihen, 
mitä koulussa tapahtuu. Vastuu kiusaamisen lopettamisessa on koululla.  
– Siksi jokaisella koululla on oltava eväät ratkoa asiaa ja oma suunnitelma 
siitä, miten kiusaamistapauksia lähdetään purkamaan, Pajamäki muistut-
taa.” Helsingin Uutiset: Kun lapsi kertoo kiusaamisesta, älä tee tätä virhettä 

Seuraavassa katkelmassa todetaan kiusaamisen murheelliset seuraukset koko per-

heelle. Tämänkaltaista surullisen toteavaa puhetta ei kuitenkaan muualla aineistossa 

juurikaan ole. 

“Kiusattujen perheet jäävät hälyttävän yksin. 
Tutkimuksissa on huomattu kiusattujen perheiden jäävän hälyttävän yksin. 
Kaikki voimavarat kuluvat tilanteen selvittelyyn. Joskus perhe joutuu vaihta-
maan asuinpaikkaa, jolloin elämän peruspilarit joutuu rakentamaan uudel-
leen.” Lapsen Maailma: Neuvoja kiusatulle, vanhemmalle ja kiusaajalle 

6.4 Yhteenveto 

Aineistoon kuuluvat tekstit sisältävät siis tiedon välittämistä, toimintaohjeita sekä huol-

tajan psyykkisiin toimintoihin vaikuttavaa puhetta. Olen tehnyt tällaiset jaot, vaikka 

kaikki teemat voi myös nähdä omanlaisinaan ohjeina. Tiedon välittäminen voi olla oh-

jeistamista siten, että huoltajien tietämyksen lisääminen voi auttaa heitä huomaamaan 
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ja puuttumaan kiusaamiseen. Tiedon välittäminen on kuitenkin ”puhtaimmillaan” niin 

neutraalia, että päätin pitää sen erillään varsinaisista ohjeista. 

Myös huoltajan psyykkisiin toimintoihin liittyvät teemat voi nähdä ohjeistuksena, koska 

ne antavat välineitä käsitellä huoltajaan itseensä liittyviä asioita ja hänen omia mielen-

liikkeitään. Mielestäni ne ovat kuitenkin tyypiltään erilaista ohjeistusta ja toisaalta niin 

tärkeä puoli kiusaamistapausten käsittelyssä, että halusin antaa niille oman pääteeman. 

Tekstit sisältävät monella tavalla päällekkäisyyksiä. Näkyvin päällekkäisyyden muoto on 

se, että monet tekstit sisältävät suoraa lainausta toisista aineiston teksteistä tai niissä 

on ohjattu hakemaan lisätietoa toisistaan (lue lisää luvusta 5.2). Tämä on varmasti yksi 

syy siihen, miksi tekstit ovat melko yhdenmukaisia pääsisällöltään. Kuitenkin myös risti-

riitaisuuksia teksteissä on. Eroavaisuuksia on esimerkiksi ohjeistuksessa siitä, onko huol-

tajan hyvä olla itsenäisesti yhteydessä muiden osallisten lasten huoltajiin sekä siinä, 

millä tavalla kouluun luottamisesta puhutaan.  

Päällekkäisyydeksi voi ajatella myös sen, että monet, jopa suurimman osan tekstikatkel-

mista olen sijoittanut usean teeman alle. Esimerkkinä käytän Suomen Mielenterveys-

seuran tekstin osaa: 

”Totuus kiusaamisesta on ehdottomasti selvitettävä. Mikäli lapsesi todella 
kiusaa jotakin muuta lasta ja kieltäydyt uskomasta tätä todeksi, saatat 
tehdä jonkun muun lapsen jokaisen koulupäivän todella surulliseksi ja ran-
kaksi. Sinun tehtäväsi on saada lapsesi ymmärtämään, että kiusaaminen on 
väärin.” Suomen Mielenterveysseura: Vaikeat elämäntilanteet: Koulukiu-
saaminen: Lapseni kiusaa, mitä teen? 

Lainauksesta voi löytää neutraalisti huoltajan vastuuseen ja velvollisuuteen viittaavaa 

puhetta sekä tunteisiin vetoavaa puhetta, kun kerrotaan, mitä huoltajan oma silmien 

sulkeminen aiheuttaa kiusatulle lapselle. Lisäksi katkelmassa puhutaan huoltajan omista 

tunteista ja niiden kieltämisestä sekä annetaan tietoa kiusaamisen seurauksista. Lopuksi 

tekstissä annetaan vielä tehtävä huoltajalle, kun hän toimii lapsensa kanssa. Laadulli-

sessa tutkimuksessa aineisto harvoin onkaan yksiselitteinen tai selkeästi jaoteltavissa, 

sillä se on syntynyt todellisen elämän tuotteena, mikä ei myöskään ole aina kovin sel-

keää tai yksinkertaista (ks. Alasuutari, 2011, 83–89; Hirsjärvi ym., 2007, 157, 220). 
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Huoltajia ohjataan aineistossa olemaan aktiivisia vaikuttajia kotona sekä toimimaan kou-

lun rinnalla kiusaamista vastaan. Kotona vaikuttaminen tarkoittaa esimerkiksi lapsen 

käytöksen tarkkailemista, hänen kanssaan keskustelemista sekä käytännön harjoitusten 

tekemistä lapsen kanssa. Koulun rinnalla toimiminen puolestaan tarkoittaa kiusaami-

sesta ilmoittamista ja keskustelemista rakentavassa hengessä. Aineisto myös vakuuttaa, 

että kouluilla on kiusaamisen kitkemiseen omat toimintatapansa, joihin huoltajat voivat 

luottaa.  

Aineiston tekstit puhuvat myös siitä, miten huoltajat voivat toimia muiden tahojen 

kanssa itsenäisesti, ilman koulua. Esimerkiksi yhteydenottoa toisten oppilaiden huolta-

jiin ilman koulun mukanaoloa yhtäällä suositellaan ja toisaalla sitä kehotetaan ehdotto-

masti välttämään. Myös esimerkiksi poliisiin ja mielenterveyden ammattilaisiin kehote-

taan aineistossa ottamaan tarvittaessa yhteyttä. 

Havaittavissa on myös huoltajien ohjaamista koulun toiminnan arvioijaksi. Huoltajia 

näet kehotetaan määrätietoisesti vaatimaan koululta toimenpiteitä kiusaamisen lopet-

tamiseksi. Huoltajat eivät saa hyväksyä hitaita tai liian kevyitä otteita. Tulkitsen, että 

vaikka näissä tapauksissa sanatasolla puhuttiin koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä, 

on ilmapiiri kuitenkin sellainen, jolla vahvistettiin kodin ja koulun vastakkainasettelua. 

(Ks. luku 7.4.) 

Kiinnostavaa on, että muutamia kertoja aineistossa mainitaan, että huoltaja on koulu-

kiusaamisen edessä melko voimaton, sillä avaimet puuttumiseen ovat koululla. Tällaisia 

huomautuksia on kuitenkin hyvin vähän, eikä se ole mitenkään hallitseva teema.  

Aineistossa pidetään tärkeänä myös huoltajan itsensä selviämistä: Ensinnäkin huomiota 

kiinnitetään huoltajan omien tunteiden tunnistamiseen, hyväksymiseen ja käsittelemi-

seen. Tämän nähdään olevan tärkeää aivan ensimmäiseksi. Vasta rauhoittumisen jäl-

keen huoltaja on kykeneväinen toimimaan siten, että hänen toimintansa vaikutukset 

ovat positiivisia. Tärkeänä teksteissä pidetään huoltajien kykyä huomioida omat tunne-

reaktionsa sekä lapsen kanssa kotona että koulun kanssa yhteistyössä toimiessaan. 

Kaiken kaikkiaan vahvimmin – sekä määrällisesti että sisällössä korostettuna aineistossa 

näkyvät käytännölliset toimintaohjeet: se, miten huoltaja voi vaikuttaa kotona lapsen 
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kanssa sekä aikuisten kesken yhteistyössä koulun kanssa. Ohjeet ovat lähes aina konk-

reettisia. Suuria kasvatuksellisia linjoja tai ideaaleja esitellään aineistossa silloin tällöin, 

mutta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta niiden toteuttamisen tueksi annetaan jotain 

konkreettista apua, kuten keskustelunaiheita lapsen kanssa käsiteltäviksi tai hänen 

kanssaan tehtäviä harjoituksia. Käytännön toimintaohjeiden lisäksi aineistossa annetaan 

hyvin runsaasti perustietoa kiusaamisesta.  

Sävyltään tekstit ovat pääosin informatiivisia, mutta jonkin verran on käytetty tehokei-

nona tunteisiin vetoavaa puhetta. Huoltajat saavat teksteistä tiedon lisäksi paljon käy-

tännön ohjeita sekä ymmärrystä ja tukea itselleen ja omalle jaksamiselleen. Huoltajan 

mieltä ja toimintakykyä lannistavia kohtia aineistossa on muutamia, mutta ne ovat hyvin 

harvassa. Useimmissa teksteissä valetaan huoltajiin uskoa ja luottamusta. Jotta koulu-

kiusaaminen saataisiin loppumaan, nähdään toivon säilyttäminen tärkeänä toivottamal-

takin tuntuvassa tilanteessa.  
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7 Puhetavat kodin ja koulun yhteistyöstä kou-
lukiusaamisteksteissä 

Aineistosta on havaittavissa useita erilaisia puhetapoja, joilla yhteistyöstä puhutaan. 

Esittelen havaitsemani puhetavat tässä luvussa. Havainnollistan puhetapoja antamalla 

esimerkkejä aineistosta ja pohtimalla, kuinka ne ilmentävät kutakin puhetapaa. Puheta-

vat ovat hyvin usein päällekkäisiä eli yksi lyhytkin katkelma voi sisältää montaa, joskus 

vastakkaistakin, puhetapaa. Olisi keinotekoista olla ymmärtämättä ja myöntämättä tätä. 

Juuri tässä myös piilee laadullisen aineiston kiinnostavuus: kuinka aineistossa näkyy 

elämä, joka ei sekään ole yksiselitteisesti luokiteltavissa vaan sisältää monia eri kerrok-

sia, ristiriitaisuuksiakin (ks. Alasuutari, 2011, 83–89; Hirsjärvi ym., 2007, 157, 220). Esit-

telen ja pohdin kutakin puhetapaa yksitellen, mutta tuon myös esille, mikäli esimer-

keissä selkeästi näkyy myös muita puhetapoja. Jotkut puhetavat ovat aineistossa use-

ammin esiintyviä kuin toiset. Käytän tässä yhteydessä käsitteitä hallitsevista ja margi-

naalisista puhetavoista (ks. Ilmonen, 2007, 127). 

Tunnistin aineistosta viisi erilaista puhetapaa, joilla kodin ja koulun yhteistyöstä puhu-

taan. Tunnistamani puhetavat on lueteltu alla (taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Kodin ja koulun yhteistyön puhetavat 
 

 

• Koulu johtaa yhteistyötä  

• Huoltaja johtaa yhteistyötä  

• Koti ja koulu ovat tasavertaisia toimijoita  

• Koti ja koulu ovat vastakkain  

• Yhteistyötä ei olosuhteiden pakosta ole 

7.1 Koulu johtaa yhteistyötä 

Aineiston tekstit vievät järjestäen eteenpäin sanomaa siitä, että kiusaamisen vastaiseen 

työhön tarvitaan sekä kotia että koulua. Teksteissä kuitenkin toistuu puhetapa, joka an-
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taa ymmärtää, että loppujen lopuksi koulu on se, joka sanelee yhteistyölle raamit ja joh-

taa sen kulkua. Huoltajien on myös muissa tutkimuksissa selvitetty olevan usein passii-

visessa roolissa (ks. Alasuutari, 2003, 103–106; 2010; Vincent & Tomlinson, 1997). Tämä 

puhetapa on aineiston hallitsevin puhetapa. 

Tässä puhetavassa kodin ja koulun yhteistyöstä luodaan toimivaa kuvaa, mutta koti ja 

koulu eivät kuitenkaan ole tasavertaisessa asemassa. Asiantuntijuus kiusaamistapauk-

siin liittyen ei ole jakautunut tasaisesti huoltajien ja koulun henkilökunnan välille vaan 

puhetapa välittää kuvaa koulusta asiantuntijana. Koulun rooli näyttäytyy yhteistyössä 

aktiivisena ja johtavana. Sitä vastoin huoltajan rooli muistuttaa tasavertaisen kumppa-

nin sijasta pikemminkin passiivista luottajan ja odottajan roolia. Puhetapa tuottaa huol-

tajalle ulkopuolisuuden kiusaamistapauksen selvittelytyössä, ja se erottuu teksteissä 

monin eri tavoin. 

7.1.1 Koulun toimintatapojen korostaminen 

Koulun johtava rooli yhteistyössä tulee esiin siinä, kuinka teksteissä korostetaan koulun 

toimintatapojen, suunnitelmien ja mallien olemassaoloa ja hyödyntämistä.  

“Monissa kiusaamistilanteissa ensiapuna voi toimia EI-sanan ponteva 
käyttö. Tarvittaessa sen sanomista voi harjoitella ensin yhdessä vanhem-
pien kanssa, ja sitten käyttää sitä oikeissa kiusaamistilanteissa. Jos lastasi 
on kiusattu internetissä tai kännykän kautta, kerro hänelle, miten loukkaa-
vien ja epäasiallisten viestien kanssa toimitaan. KiVa Koulu -ohjelman kou-
lutiimiin kannattaa ottaa yhteyttä ja keskustella tapahtuneesta. Tiimin jäse-
net voivat kertoa, mitä koulussa on tehty tai tullaan tekemään asian selvit-
tämiseksi ja kiusaamisen lopettamiseksi. Jos kiusaaminen on erityisen vaka-
vaa, kannattaa harkita yhteydenottoa myös poliisiviranomaisiin.” KiVa 
Koulu: Vanhempien opas: Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet koulussa ja 
kotona: Toimenpiteet kotona 

Kotona tehtävät EI-sanan harjoitukset ovat katkelman mukaan hyvää ”ensiapua” kiusaa-

mistilanteissa. Kuitenkin ensisijainen puuttumisen keino on koulun kiusaamisen vastai-

sen toimenpiteet. Kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii, sillä huoltaja voi olla yhtey-

dessä koulun KiVa-tiimiin. Tiimin jäsenet voivat keskustella huoltajan kanssa, ja he ker-

tovat mielellään koulussa jo tehdyistä ja siellä jatkossa tehtävistä toimenpiteistä. Avai-

met kiusaamisen lopettamiseen ovat siis koulun omissa toimenpiteissä. Teksti välittää 
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myös kuvaa siitä, että toimenpiteet ovat koululle selkeät ja varmat eikä niitä tarvitse 

enää akuutissa vaiheessa muuttaa. 

Vastuu kiusaamisen lopettamisesta asetetaan aineistossa vahvasti koulun harteille. Seu-

raavassa Elisa-operaattorin tekstissä koulun lakiin perustuva velvollisuus todetaan yksi-

selitteisesti. Huoltajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä kouluun juurikin siksi, että kou-

lulla on velvollisuus taata kiusaamisesta vapaa oppimisympäristö. (Ks. 628/1998, 3. §.) 

“Mitä aikuinen voi tehdä, jos lasta kiusataan netissä? 
Jos lapsi kertoo nettikiusaamisesta, kuuntele häntä ja selvitä, missä kiusaa-
minen on tapahtunut. Yksittäisen suunsoiton kohdalla voi miettiä, onko se 
kiusaamista tai voiko asia mennä ohi, jos siihen ei puututa. Jos kiusaamista 
on tapahtunut pidempään ja sitä tekee koulutoveri, kannattaa olla yhtey-
dessä kouluun. Lain mukaan kaikilla koululaisilla on oikeus turvalliseen opis-
keluympäristöön ja kouluilla on oltava suunnitelma kiusaamisen ehkäise-
miseksi.” Elisa (operaattori): Mitä tehdä, jos lasta kiusataan netissä? 

Puhetapa koulun roolista yhteistyön johtajana tulee seuraavassa katkelmassa esille 

siinä, että huoltaja asetetaan kyselijän rooliin.  

“Vanhemmat ja koulu yhteistyössä 
Ota yhteyttä opettajaan ja kysy häneltä, miten tilanne näkyy luokassa. Kou-
luissa on olemassa toimintamallit, joilla kiusaamiseen puututaan. Kysy, 
minkälaisia ne ovat.” Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL): Vanhem-
painnetti: Tukea perheen huoliin ja kriiseihin: Kiusaaminen: Kiusaaminen – 
mitä vanhemmat voivat tehdä? 

Aineistossa vakuutetaan huoltajalle, että jokaisella koululla on toimintamallit kiusaami-

sen lopettamisen varalle. Sellaista vaihtoehtoa ei siis ole, että suunnitelmaa ei olisi (vrt. 

luku 7.4). Kiusaamisasiaa myös hoidetaan koulun mallien mukaan. Huoltajan rooliksi jää 

tiedustella, millaisia nuo toimintamallit ovat. Kuitenkin katkelma viestii myös siitä, että 

huoltajan ja opettajan välillä on hyvä keskusteluyhteys, ja he voivat vaihtaa tietojaan 

kiusaamistapauksesta. Tässä voi nähdä siis myös tasavertaisen yhteistyön puhetavan 

(ks. luku 7.3). 

Seuraavassa esimerkissä huoltajaa kehotetaan osallistumaan kiusaamistapaukseen 

puuttumiseen tukemalla itseään sekä kiusattua lasta. 

“Vanhempana keskittyisin tukemaan lasta ja itseä, että jaksaisi ottaa vas-
taan lapsen surun ja suuttumuksen tunteita. On hienoa, jos lapsi on uskalta-
nut kertoa asiasta. Se valaa luottamusta, että tämä muuttuu. Vastuu on 
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kuitenkin koululla, syrjiminen saatava loppumaan.” Savon Sanomat: Van-
hempi, näin tartut lapsesi kiusaamiseen  

Yhteistyötä siis on ja siinä molemmilla osapuolilla on omat, tärkeät tehtävänsä. Kuiten-

kin teksti antaa vihjeen, että todellinen vastuu on loppujen lopuksi koululla. Huoltaja jää 

passiiviseen rooliin, kun puhutaan kiusaamisen lopettamisesta. 

7.1.2 Huoltajat mukaan vain tarvittaessa 

Huoltajat otetaan kiusaamisen selvittelytyöhön mukaan vain tarvittaessa. Seuraavassa 

koulun henkilökunnalle suunnatussa tekstikatkelmassa kerrotaan selkeästi, että ensisi-

jaisesti kiusaamistapaukset selvitetään koulun sisällä, mutta joskus huoltajien osallistu-

minen on välttämätöntä.  

“Monissa kouluissa kiusaamistapaukset pyritään selvittämään ensin kou-
lussa ilman vanhempia. Joskus tilanne kuitenkin vaatii vanhempien osallis-
tumista esimerkiksi huoltajapalaveriin tai sovitteluun. Näihin tilanteisiin 
kannattaa lähteä asiallisesti eikä antaa tunteen viedä. Kaikille osapuolille 
pitää antaa puheenvuoro.” Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL): Van-
hempainilta kiusaamisesta 

Huoltajien otetaan mukaan selvittämiseen ainoastaan, jos tilanne niin ”vaatii”. Se ei siis 

ole mitenkään itsestään selvää. Myös MTV:n artikkelissa huoltajat ovat ulkopuolisia kou-

lukiusaamistapauksen selvittelyssä, sillä heidän mukaantuloaan kuvaillaan seuraavasti:  

“Vanhemmilta vaaditaan malttia  
Kun alkaa koulukiusaamista perkaava keskustelu, vanhemmat tulevat jäl-
leen kuvioihin.” MTV: Koulut alkoivat, kiusaaminen jatkuu – piinaan puuttu-
minen voi pelastaa elämän, toimi näin 

Katkelman mukaan huoltajat siis ”tulevat jälleen kuvioihin”. Tämä luo vaikutelman, että 

heidät otetaan mukaan vain sopivissa vaiheissa. Huoltajat ovat ”heittopusseja”, joille yl-

häältä päin määritellään, milloin he saavat olla mukana asian selvittämisessä ja milloin 

jäävät ulkopuolisiksi. 

7.1.3 Huoltajien rooli tiedon vastaanottajina 

Koulun yhteistyötä johtava rooli näyttäytyy aineistossa toisinaan hyvinkin selkeästi siinä, 

kuinka teksteissä puhutaan huoltajille tiedottamisesta tai huoltajien informoimisesta. 

Päätyön kiusaamistapauksen hoitamisessa tekee koulu, ja huoltajat ovat ainoastaan 

koulun toiminnasta tiedottamisen kohteena, ei aktiivisina tekijöinä itse. 
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“Kun vanhempi ottaa yhteyttä kouluun kiusaamisasiassa tai oppilas kertoo 
kiusaamisesta opettajalle, selvitetään ensin, onko kysymyksessä systemaat-
tinen kiusaaminen, satunnaisempi konflikti, riita lasten välillä tai esimerkiksi 
väärinkäsityksiin perustuva loukkaantuminen. Kaikista kiusaamisen tunnus-
merkit täyttävistä tapauksista välitetään tieto koulutiimille, jonka jäsenet 
ryhtyvät selvittämään asiaa ja käymään keskusteluja eri osapuolten kanssa. 
Tiimin jäsenet keskustelevat ensin kiusatun oppilaan ja tämän jälkeen jokai-
sen kiusaamiseen osallistuneen oppilaan kanssa yksitellen. Kiusaamisessa 
mukana olleet lapset tavataan vielä ryhmänä. Kun on sovittu, miten he 
muuttavat käyttäytymistään, sovitaan uudesta tapaamisesta, nk. seuranta-
keskustelusta. Sekä kiusatun että kiusaamiseen osallistuneiden kanssa tava-
taan uudelleen ja varmistetaan, että kiusaaminen on todella loppunut. 
Vanhempia informoidaan kaikista tiimin käsiteltävänä olleista omaa lasta 
koskevista tapauksista. Tarvittaessa vanhempia voidaan pyytää koululle sel-
vittämään asiaa. Ensisijaisesti kiusaamiseen liittyvät keskustelut käydään 
kuitenkin koulun aikuisten ja oppilaiden välillä.” KiVa Koulu: Vanhempien 
opas: Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet koulussa ja kotona: Toimenpiteet 
koulussa 

Vain tarvittaessa huoltajat otetaan mukaan selvittämään asiaa, sillä ensisijaisesti keskus-

telut käydään koulun aikuisten ja oppilaiden välillä. Myös alla olevassa Huutoniemen 

koulun kiusaamisen vastaisessa suunnitelmasta peräisin olevassa esimerkissä huoltajien 

rooli on olla tiedottamisen kohteena. 

“Huutoniemen koulun toimintasuunnitelma kiusaamistilanteessa: 
· Luokan oma opettaja keskustelee asianomaisten kanssa 
· Kerätään kaikki saatavilla oleva tieto. Sovitteluryhmä kokoontuu päättä-
mään toimenpiteistä ja toimintajärjestyksestä: 
· Keskustellaan kiusatun ja kiusaajan/kiusaajien kanssa erikseen, yksitellen 
· Vaaditaan kiusaamisen päättymistä heti. Kiusaaja saa esittää itse toimen-
piteitä kiusaamisen lopettamiseksi. Päätetään sovittelusta. Pelkkä ”an-
teeksi” ei riitä. 
· Seurantakeskustelu 1 – 2 viikon päästä: onko kiusaaminen loppunut? 
· Kiusaajan ja kiusatun vanhemmille tiedotetaan tilanteesta ja heidät voi-
daan kutsua yhteisneuvotteluun. 
· Osapuolet ohjataan tarvittaessa kuraattorille ja koko luokan kanssa kes-
kustellaan tilanteesta. 
· Jos kiusaaminen sovittelusta huolimatta jatkuu, kutsutaan ao. huoltajat 
koululle. 
· Keskustelu rehtorin kanssa voi johtaa merkintään rangaistuskirjaan. Reh-
tori esittää mahdolliset rangaistukset.” Huutoniemen koulu, Vaasa: Koulu-
kiusaaminen 

Kodin ja koulun yhteistyö laitetaan alulle koulun aloitteesta, ja se suuntautuu koulusta 

kotiin. Huoltaja on sivustaseuraaja, sillä jos mahdollista, hänelle ainoastaan tiedotetaan, 
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mitä kulloinkin tehdään. Huoltajat kutsutaan tapaamiseen vasta, jos kiusaamista ei toi-

menpiteistä huolimatta saada loppumaan. Tässä tapauksessa on selvää, että koulu joh-

taa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja huoltaja on ulkopuolinen osapuoli. 

Myöskään seuraavassa esimerkissä huoltaja ei vaikuta koulun toimintamalleihin kiusaa-

misen puuttumisen yhteydessä. Huoltajalle annetaan ainoastaan tietoa koulujen menet-

telytavoista.  

“Luota siihen, että koulu hoitaa oman osansa 
Koulujen toimintatavat vaihtelevat. Rangaistukset, erilaiset sovittelun muo-
dot, keskustelut ja sopimukset ovat koulukohtaisia. Tärkeintä on, että kiu-
saaminen loppuu. Näin annetaan kaikille osallisena olleille lapsille myös 
viesti siitä, että heistä välitetään. Puuttuminen ja rajat ovat rakkautta.” 
terve.fi: Mitä vanhempana voi tehdä, jos lasta kiusataan? 

Aineistokatkelma vahvistaa käsitystä, että koulujen toimintatavat ovat selkeät ja ennalta 

päätetyt eikä huoltajalla ole niiden muuttamiseen tai kehittämiseen sananvaltaa. Huol-

tajaa kehotetaankin vain luottamaan koulun toimintatapoihin, olivat ne käytännössä 

millaisia tahansa. Huoltajan ei siis edes tarvitse ottaa kantaa toimintamalleihin tarkem-

min, pääasia on, että ne toimivat.  

7.1.4 Koululle ilmoittaminen yhteistyön sisältönä 

Kun aineistossa kehotetaan huoltajaa ottamaan yhteyttä kouluun, yhteistyöstä ei vält-

tämättä puhuta enempää. Puuttumaan jää selitykset siitä, mitä yhteistyö käytännössä 

tarkoittaa ja miten koti ja koulu alkavat selvittää tilannetta yhteistyössä. Tämä välittää 

viestiä siitä, että koululla on avaimet sekä tilanteen selvittämiseen sekä yhteistyön muo-

tojen määrittelyyn ja yhteistyön ohjaamiseen. 

“JOS LASTASI ON KIUSATTU KÄNNYKÄN AVULLA TAI INTERNETISSÄ 
Mitä tehdä loukkaavien viestien suhteen? Neuvo lastasi, että viestejä, jotka 
ovat kiusaajalta tai täysin vieraalta lähettäjältä, ei tarvitse avata. Kiusaa-
misviesteihin ei yleensä kannata vastata kuin yhden kerran, lyhyesti ja asial-
lisesti. Jos selviää, että viestin lähettäjä on lapsesi kanssa samassa kou-
lussa, ota yhteyttä koulun henkilökuntaan. Jos kiusaaminen jatkuu, kannat-
taa harkita lapsen sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron vaihtamista. 
Kiusaamisviestit voi tarvittaessa tallentaa tai kirjata ylös jatkotoimenpiteitä 
varten. Voit myös asettaa sähköpostiohjelman suodattamaan tietyltä lähet-
täjältä tulevat viestit omaan kansioonsa, jotta lapsesi ei tarvitse lukea 
niitä.” KiVa Koulu: Vanhempien opas: Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet 
koulussa ja kotona: Toimenpiteet kotona 
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Huoltajan näkökulmasta yhteistyön sisällöksi jää kiusaamisesta tai huolesta ilmoittami-

nen ja loput asian selvittämisestä onkin koulun aluetta. Tämä on toki siinä mielessä ym-

märrettävää, että koska puhutaan nimenomaan koulukiusaamisesta, on koulun rooli 

merkittävä. Tasavertainen kasvatuskumppanuuteen tekstit eivät kuitenkaan ohjaa, jos 

huoltajan ainoa tehtävä on ilmoittaa tapahtuneesta kiusaamisesta. 

7.1.5 Huoltajien luottamuksen vahvistaminen 

Koulun asema yhteistyön johtavana osapuolena näkyy aineistossa esimerkiksi siten, että 

huoltajia rohkaistaan luottamaan koulun henkilökuntaan. Se vahvistaa mielikuvaa kou-

lun aikuisista ammattilaisina, joiden haltuun kiusaamistapausten selvittäminen on tur-

vallista jättää.  

“KiVa Koulu -ohjelman koulutiimien jäsenet ovat saaneet koulutuksen kiu-
saamistapausten selvittelyyn. Luota heihin! Keskustele halutessasi tiimin jä-
senten kanssa siitä, mitä koulussa tehdään kiusaamisen lopettamiseksi.” 
KiVa Koulu: Vanhempien opas: Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet kou-
lussa ja kotona: Toimenpiteet kotona 

Huoltajalle vakuutetaan, että koulun aikuisilla on koulutus selvittää kiusaamistapauksia 

ja että heihin voi sen takia luottaa. Luottamusta vahvistetaan suoralla kehtouksella: 

”Luota heihin!” Kepeä, huutomerkkiin päättyvä kehotus ei jätä epäselväksi, että huoltaja 

voi olla turvallisella mielellä KiVa-tiimin suhteen. Yhteistyöstä luodaan avointa ja toimi-

vaa kuvaa, kun huoltajaa kehotetaan keskustelemaan KiVa-tiimin kanssa koulun toimin-

tatavoista. Tiimiläisten kuvaillaan siis olevan kiinnostuneita kertomaan koulun toiminta-

tavoista ja olemaan yhteistyössä huoltajan kanssa. Lainaus viestittää vahvasti kuvaa kou-

lusta kiusaamisen puuttumisen päätoimijaa samalla kun se kehottaa huoltajaa jäämään 

passiiviseen luottajan rooliin. 

“Rohkaise lastasi kertomaan kiusaamisesta jollekin aikuiselle. Tämä ei ole 
kantelua tai toisen asioiden juoruamista. Aikuisille kertominen on tehokas 
ja hyväksyttävä keino auttaa hädässä olevaa kiusattua. Vaikeneminen vain 
pitkittää kiusatun kärsimyksiä. Kerro lapsellesi KiVa Koulu -ohjelman koulu-
tiimistä, joka on vastuussa kiusaamistapausten selvittämisestä. Ottakaa yh-
teyttä tiimin jäseniin ja kertokaa kiusaamisesta.” KiVa Koulu: Vanhempien 
opas: Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet koulussa ja kotona: Toimenpiteet 
kotona 

Huoltajaa ohjataan kertomaan lapselle KiVa Koulu -tiimistä, mikä vahvistaa käsitystä 

siitä, että yhteistyö kodin ja koulun välillä nähdään toimivana. Kiinnostavaa on, että 
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huoltajaa kehotetaan ottamaan kouluun yhteyttä yhdessä lapsen kanssa. Yhdessä huol-

taja ja lapsi siis luovuttavat vastuun selvittämisestä koululle. Huoltajaa ei ohjata edes 

yrittämään itse puuttua asiaan vaan annetaan selkeä viesti siitä, että hän ja lapsi asettu-

vat passiiviseen rooliin ja antavat ”langat käsistään” koulun väelle. 

Luottamusta vahvistetaan myös epäsuorasti esimerkiksi puhumalla koulun aikuisista 

ammattilaisina. Seuraavassa Savon Sanomien esimerkissä puhutaan “kouluammattilai-

sista” ja “koulun ammattitahosta”.  Tällaiset ilmaisut rakentavat asiallista ja osaavaa ku-

vaa koulun henkilökunnasta.  

“Milloin pitää ottaa yhteyttä poliisiin? Jos vanhempana ei tiedä, miten toi-
mia, voi poliisia konsultoida aina, jos siltä tuntuu. Näin etenkin, jos kiusaa-
misessa on fyysistä väkivaltaa. Jos kyseessä ei ole fyysistä väkivaltaa, vaan 
muunlaista koulukiusaamista alaikäisten kanssa, olisi toiveena, että asia 
selvitettäisiin kouluammattilaisten kanssa. Apuja saa kyllä koulun ammatti-
taholta, vanhemmat eivät ole yksin kiusatun lapsen kanssa. Vastaajana: 
MLL:n auttavien puhelin- ja nettipalveluiden päällikkö Tatjana Pajamäki.” 
Savon Sanomat: Vanhempi, näin tartut lapsesi kiusaamiseen 

Esimerkissä puhutaan myös siitä, että koulu toimii huoltajan tukena, kun hänellä on vai-

keaa tai kun hän ei tiedä mitä tehdä: “Apuja saa kyllä koulun ammattitaholta, vanhem-

mat eivät ole yksin kiusatun lapsen kanssa.” Samalla kun koulun henkilökunnasta käyte-

tään arvoa antavia sanoja, katkelma viittaa siihen, että huoltaja on kiusaamistapauksen 

ensisijainen selvittäjä, jota koulun ammattitaho tukee (ks. luku 7.2). 

Lisäksi esimerkissä tehdään ero koulun ammattilaisten ja muiden ammattilaisten välille. 

Koulun ammattilaisten kanssa on hyvä selvittää kiusaamistapaukset, joissa ei ole fyysistä 

väkivaltaa. Jos sitä puolestaan on, on hyvä ottaa mukaan myös muita ammattilaisia. Kou-

lun ammattilaiset ovat siis ammattilaisia vain tietynlaisten kiusaamistapausten selvittä-

misessä.  

Ero ”koulun ammattilaisten” ja ”ammattilaisten” välille tehdään myös toisaalla Savon 

Sanomien uutisessa: 

“Jos kiusaaminen johtuu lapsen omasta pahasta olosta, hän tarvitsee luon-
nollisesti apua. Muuten on tehtävä yhteistyötä koulun ja koulun ammatti-
laisten kanssa. Systemaattinen sadistinen kiusaaminen vaatii ammattilaisen 
hoidon kartoituksen.” Savon Sanomat: Vanhempi, näin tartut lapsesi kiusaa-
miseen  
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Katkelmasta välittyy kuva, että jos kiusaaminen johtuu lapsen omasta pahasta olosta, 

hän tarvitsee psyykkistä korkean ammattitason hoitoa, ei siis vain koulukuraattorin tai -

psykologin apua. Jos kiusaaminen johtuu jostain muusta, pienemmästä syystä, riittää, 

että kiusaamiseen puututaan opettajan ja koulun muun väen kanssa. Koulun tarjoama 

psyykkinen apu on siis vähemmän ammattitaitoista eikä riitä vakavissa tapauksissa. Kou-

lun kanssa tehtävä yhteistyö on “vain-yhteistyötä”, jota tehdään silloin, kun ei tarvita 

rautaisempaa ammattitaitoa. Tämä on kuitenkin vain yksittäinen kohta, jossa koulun 

ammattilaisten ja muiden ammattilaisten välille luodaan kuilu. Toistuvasta puhetavasta 

ei siis ole kyse. 

Seuraavasta esimerkistä voi paikantaa suoraa luottamuksen vahvistamista. Heti aluksi 

huoltajia kehotetaan yksiselitteisesti pyrkimään luottamuksen säilyttämiseen koulukiu-

saamistapauksen selvittelyssä. Lisäksi tuodaan esille, että lapsen ja opettajan kertomuk-

sissa kiusaamisesta voi olla eroja, mutta silloin on paras luottaa opettajan näkemykseen.   

“Pyri luottamaan koulun kykyyn selvittää asia 
Kiusaaminen voi herättää myös kiusaajassa vaikeita tunteita. Joskus lapsi 
voi kertoa tapahtuneesta erilaisen version kotona kuin koulussa. Kun lapsen 
ja koulun käsitys tapahtumista eroaa, on vanhemman hyvä muistaa, että 
kiusaajan voi olla kaikkein vaikeinta myöntää virheensä vanhemmilleen. 
’Vanhemmalla on oikeus tietää, mitä on tapahtunut ja olla varma siitä, että 
käsittelyssä on kuultu kaikkia osapuolia. On kovin inhimillistä, että tunteet 
ovat pinnassa, kun on omasta lapsesta kyse. Itse kuitenkin luottaisin opet-
tajien näkemykseen asiasta’, OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo sanoo.” 
Seura: ”Apua, lapseni on koulukiusaaja!” – Puutu kiusaamiseen heti ja sel-
vitä tilanne näillä asiantuntijoiden ohjeilla  

Myös Lahtisen (2011, 318) mukaan huoltajan kannattaa kuunnella koulun näkemys en-

nen kuin edes ottaa kantaa lapsen kertomukseen. Cantell (2011, 224–228) nostaa esille 

sen, että kuten kaikilla ihmisillä, myös lapsilla on erilaisia rooleja eri tilanteissa. On siis 

normaalia, että lapsi käyttäytyy eri tavalla kotona perheen kanssa kuin koulussa vertais-

ryhmässä. Huoltajan on monesti vaikea uskoa ja hyväksyä, että oma lapsi toimii koulussa 

hyvin eri tavalla kuin kotona. Näin ollen myös opettajan kertomus asiasta voi tuntua 

huoltajasta pöyristyttävältä, erityisesti, jos lapsi itse kertoo tapahtumista eri version. 

Lapsen on ehkä vaikea nähdä vikoja itsessään vaan hän voi kertoa kotona kaunistellun 

kuvauksen, jossa syy on enemmän muissa kuin hänessä itsessään. On myös mahdollista, 

että lapsi kiertelee totuutta, koska pelkää huoltajien reaktioita. (Cantell, 2011, 224–228; 
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ks. myös Salmivalli, 2010, 92–93.) Kokonaisvaltaisuus tulee siis muistaa myös kiusaamis-

tapauksen yhteydessä. Kotona lapsi on perheen jäsen, koulussa kouluyhteisön jäsen (ks. 

Epstein, 2002, 7). Seuran artikkelin esimerkkikatkelmassa aikuisten välinen yhteistyö on 

niin vahvaa ja luottamuksen sävyttämää, että se menee jopa lapsen kertomuksen edelle 

(vrt. luku 7.4). 

7.1.6 Huoltajat koulun voimavarana 

Huoltajat voivat toimia monella tavalla koulun apuna kiusaamisen vastaisessa työssä. 

Hamarus (2008, 153) kertoo esimerkkinä vanhempainyhdistyksen ylläpitämästä posti-

laatikosta, jonne oppilaat voivat ilmoittaa kiusaamisesta. Samanlainen apuna ja voima-

varana olemisen rooli tuotetaan myös aineistossa huoltajille. 

“KiVa Koulu eli Kiusaamisen Vastainen koulu tarvitsee onnistuakseen KiVan 
kodin, jossa vanhemmat viestittävät lapsille, etteivät he hyväksy kiusaa-
mista ja että he ovat valmiita auttamaan lasta, jos tämä joutuu kiusaami-
sen kohteeksi! KiVa koulu tehdään yhdessä!” KiVa Koulu: Vanhempien opas: 
Tietoa vanhemmille: Mikä on KiVa koulu? 

Edellä olevan esimerkin voi ajatella puhuvan kodin ja koulun tasavertaisesta yhteis-

työstä, sisältäähän se yhteishenkeä nostattavan huudahduksen: ”KiVa koulu tehdään yh-

dessä!” Samaan aikaan teksti sen lisäksi viestittää asetelmaa, jossa koulu tarvitsee avuk-

seen kotia. Koulu on siis päätoimija, jota koti omalla toiminnallaan tukee. Kodin apu tu-

lee esille myös seuraavissa aineistokatkelmissa. 

“Lapsesi kertoo, että häntä kiusataan koulussa. Koulun velvollisuus on hoi-
taa asiaa. Vanhempana voit auttaa tilanteen korjaamisessa.” terve.fi: Mitä 
vanhempana voi tehdä, jos lasta kiusataan? 

Huoltajalle ei anneta valtuuksia hoitaa kiusaamistapausta, vaan ainoastaan auttaa siinä. 

Koulun työsarkaa on puuttua kiusaamiseen, ja tätä työtä voi huoltaja tukea. Seuraavassa 

esimerkissä huoltajille ja heidän työlleen annetaan tärkeä arvo, sillä huoltajat ovat lap-

selle merkittäviä roolimalleja, kun hän oppii vuorovaikutuksesta ja muiden ihmisten kun-

nioittamisesta (ks. Goodstein, 2013, 200; Salmivalli, 2010, 32–33).  

“Kiusaamisen ehkäiseminen on aina aikuisten vastuulla, mutta ilman oppi-
laiden mukanaoloa, kuulemista ja lasten ja vanhempien välistä vuoropuhe-
lua se ei onnistu. Vanhemmat ovat tärkeä voimavara kouluyhteisön hyvää 
ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä rakentavassa työssä. Vanhempien rooli kiusaa-
mista ehkäisevässä työssä on ratkaiseva, sillä mallit vuorovaikutukseen ja 
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toisen ihmisen kunnioittamiseen opitaan kotona. Aikuiset on hyvä saada 
pohtimaan, millaisia asenteita välitämme omille lapsillemme ja nuoril-
lemme. Vanhempia tulee myös opastaa kiusaamisen tunnistamiseen ja siitä 
keskusteluun lastensa kanssa. Haasteena onkin, että usein aikuisten on vai-
kea päästä riittävän lähelle lasten ja nuorten maailmaa. Etenkin epäsuora 
kiusaaminen jää koulun aikuisilta helposti huomaamatta. Kun lapsen ja 
vanhemman välillä on toimiva keskusteluyhteys ja vanhempi osoittaa ole-
vansa kiinnostunut lapsen vertaissuhteista ja viihtymisestä koulussa, on on-
gelmista kertominenkin helpompaa. On siis tärkeää, että vanhemmat tietä-
vät, mitä kiusaaminen on.” Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL): Van-
hempainilta kiusaamisesta 

Huoltajien merkitys nähdään myös siinä, että lapset kertovat kiusaamisesta usein her-

kemmin huoltajilleen kuin opettajilleen (ks. Fekkes ym., 2005; Whitney & Smith, 1993). 

Opettajien on usein vaikea huomata epäsuoraa kiusaamista (Kaski & Nevalainen, 2017; 

Salmivalli, 1998, 44–45) ja huoltajat voivat olla siinä avuksi. Vaikka huoltajien arvo ym-

märretään, heidät toisaalta luokitellaan kuitenkin koulun tukijoiksi ja voimavaraksi eikä 

valta siten ole jakautunut tasaisesti heidän ja koulun aikuisten välillä. 

”Vinkkejä vanhemmille: 
– Kysy, ketkä koulussa ovat vastuussa kiusaamistapausten selvittelyssä. Toi-
miiko koulussa KiVa-tiimi vai onko selvittely ensisijaisesti luokanopettajan 
tai -valvojan vai esim. oppilashuoltoryhmän asia? 
– Kysy, millaisia ehkäiseviä toimia koulussa ja luokassa on toteutettu 
kiusaamistilanteiden välttämiseksi. 
– Kysy, miten kiusaamistapauksen kehittymistä seurataan tilanteen 
selvittämisen jälkeen. 
– Tiedustele, kuinka voit olla tukena kiusaamistapauksen selvittämisessä tai 
kiusaamista ehkäisevässä työssä.” Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL): 
Vanhempainilta kiusaamisesta 

Huoltajien rooli koulun tukijoina ja voimavarana ilmenee selkeästi edellisestä esimer-

kistä. Viimeisessä ”vinkissä” huoltajalle annetaan tehtäväksi tiedustella, kuinka hän voi 

olla koulun ”tukena”. 

7.2 Huoltaja johtaa yhteistyötä 

7.2.1 Huoltaja aktiivisena yhteistyön osapuolena 

Koulun johtavaa roolia yhteistyössä korostavan puhetavan vastakohtana aineistosta on 

tunnistettavissa päinvastainen puhetapa, jossa huoltaja johtaa kodin ja koulun yhteis-

työtä. Tämä puhetapa antaa huoltajalle aktiivisen roolin niin kiusaamisen selvittelyssä 

kuin yhteistyössä koulun kanssa. Yhteistyö näyttäytyy toimivana huoltajan voimavarana.  
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“Joitain keinoja puuttua kiusaamiseen: 
Ota yhteyttä lapsen opettajaan tai koulun rehtoriin ja pyydä tapaamista, 
jossa paikalla ovat opettaja/rehtori, kiusaavat lapset ja heidän vanhem-
pansa. Keskustele asiasta etukäteen opettajan/rehtorin ja mahdollisesti 
myös kiusaavien lasten vanhempien kanssa. Tee tapaamisessa kiusaaville 
lapsille selväksi se, miten pahalta kiusaaminen sinun lapsestasi tuntuu. Pyri 
olemaan jatkossakin yhteydessä kiusaajien vanhempiin. Jos kiusaajien van-
hemmat eivät tunnu ottavan tilannetta vakavasti, yritä saada tukea opetta-
jakunnasta, koulukuraattorilta ja rehtorilta.” Suomen Mielenterveysseura: 
Vaikeat elämäntilanteet: Koulukiusaaminen: Koulukiusaamisen kohteeksi 
voi joutua kuka tahansa: Epäilen, että lastani kiusataan 

Esimerkissä huoltaja on aktiivinen, sillä hän ottaa yhteyttä kouluun ja oma-aloitteisesti 

pyytää tapaamista. Toisaalta huoltaja vain pyytää tapaamista eikä varsinaisesti itse jär-

jestä sitä. Kuitenkin huoltajaa ohjeistetaan keskustelemaan kiusaamisesta asianomais-

ten kanssa jopa etukäteen. Tapaamisessa huoltaja on aktiivinen, sillä häntä kehotetaan 

tekemään kiusaajille selväksi, kuinka pahalta kiusaaminen hänen lapsestaan tuntuu. 

Myös jatkossa huoltajaa kehotetaan olemaan aktiivinen keskustelusuhteiden ylläpi-

dossa. Vasta sitten, jos kiusaajan huoltajat eivät suhtaudu asiaan vakavuudella, huolta-

jaa ohjeistetaan etsimään tukea koulun henkilökunnalta. Siihen saakka huoltaja voi siis 

toimia itsenäisesti. Huoltaja on tehnyt koulun kanssa yhteistyötä pyytäessään koulua 

järjestämään tapaamisen, mutta läheisempi yhteistyö astuu mukaan vasta tarvittaessa. 

Tässä tapauksessa huoltaja on se, joka pyytää tukea koululta, ja koulu asetetaan tukijan 

rooliin (vrt. luku 7.1.6). 

“Selvitä kiusaamiseen liittyvä tilanne yhdessä koulun kanssa.” Seura: ”Apua, 
lapseni on koulukiusaaja!” – Puutu kiusaamiseen heti ja selvitä tilanne näillä 
asiantuntijoiden ohjeilla 

Seuran artikkelissa kehotetaan huoltajaa selvittämään koulukiusaamistapaus ”yhdessä 

koulun kanssa”. Sana “yhdessä” luo vaikutelman toimivasta yhteistyöstä ja viittaa tasa-

vertaiseen ja rinnakkaiseen suhteeseen. Huoltajalle puhutaan imperatiivissa, mikä vah-

vistaa kuvaa hänestä aktiivisena ja vaikuttavana osapuolena. Huoltaja ei kuitenkaan 

toimi yksin vaan yhteistyössä koulun kanssa. 

Seuraavassa esimerkissä koulun aikuisen kerrotaan olevan huoltajan ”apuna” kiusaamis-

tilannetta selvitettäessä. Huoltaja on siis yhteistyössä pääasiallinen tekijä, jota koulu tu-

kee. Yhteydenotto kouluun tehdään siksi, että huoltaja voi koulun väeltä saada apua 

omaan selvittelytyöhönsä. 
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“– Jos kiusaaja ja kiusattu tuntevat toisensa, on hyvä tiedostaa, että usein 
löytyy myös aikuinen, joka tuntee heidät molemmat (kerhonohjaaja, opet-
taja, valmentaja ja niin edelleen.). Tällainen aikuinen voi olla apuna tilan-
teen selvittämisessä. – Jos nettikiusaaja on samassa koulussa, kannattaa 
olla yhteydessä kouluun.” Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL): Van-
hempainilta kiusaamisesta 

Terve.fi -sivuston artikkelissa yhteistyö näyttäytyy toimivana ja positiivisena, sillä kou-

luun kannustetaan luomaan ”avoin ja rakentava keskusteluyhteys kouluun”. Lähtökoh-

tana siis on, että senkaltainen yhteys kodin ja koulun välillä on mahdollinen. 

“Koulukiusaaminen voi olla syynä silloin, jos löydät lapsesi monesti seuraa-
van listan kohdista. Asiaa kannattaa silloin selvittää yhdessä koulun kanssa. 
Opettajaa kannattaa jututtaa. Lapsen kannalta on parempi että epäilyn he-
rätessä vanhempi ottaa yhteyttä kouluun jo varhaisessa vaiheessa. Avoin ja 
rakentava keskusteluyhteys kouluun kannattaa luoda alusta lähtien.” 
terve.fi: Mistä voi päätellä, että lasta kiusataan? 

Huomionarvoista on, että huoltaja asetetaan osapuoleksi, joka kodin ja koulun väliset 

suhteet luo. Huoltajalla on katkelmassa aktiivinen rooli. Se, että huoltaja ”jututtaa” 

opettajaa, luo vaikutelman, että keskustelua johtaa huoltaja. Vaikka huoltaja on aktiivi-

nen ja voi vaikuttaa asioiden kulkuun, hän toimii kuitenkin myönteisen yhteistyön salli-

missa rajoissa. Kiinnostava yksityiskohta on, että kahdessa edellisessä esimerkissä yh-

teistyöstä koulun kanssa puhutaan asiana, joka ”kannattaa” tehdä.  

7.2.2 Yhteydenotto kouluun on suositeltavaa 

Usein aineiston ohjeistuksissa yhteydenotto kouluun ja yhteistyö sen kanssa ei ole eh-

doton välttämättömyys, vaan siihen kehotetaan löyhemmin. Se, että huoltaja voi ottaa 

kouluun yhteyttä halutessaan, esittää huoltajan roolin aktiivisena ja tilanteisiin vaikut-

tavana osapuolena. Sanaa ”kannattaa” käytetään esimerkiksi seuraavassa lainauksessa: 

“Kiusaamisen syytä ei saa etsiä kiusaamista kokeneesta lapsesta. Jos kiu-
saaminen on tapahtunut koulussa tai koulukavereiden kesken, asiaa kan-
nattaa selvittää opettajan ja tarvittaessa koulun muun henkilökunnan 
kanssa.” MTV: Kiusaamisen syytä ei saa etsiä uhrista – nämä merkit kerto-
vat, että lasta kiusataan 

Esimerkissä todetaan neutraalisti, että yhteistyötä kannattaa koulun kanssa tehdä. Il-

maus ”kannattaa” viittaa yhteydenoton tärkeyteen asettamatta sitä kuitenkaan ehdot-

tomaksi toimenpiteeksi. Seuraavassa lainauksessa selostetaan, kuinka huoltajan tulee 

toimia, jos epäilee lastaan kiusattavan.  
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“Usein olennaista on oppilaan käyttäytymisessä tapahtunut muutos. Jos 
esimerkiksi kouluun aiemmin myönteisesti suhtautunut oppilas tulee halut-
tomaksi ja koulua karttavaksi, on syytä valpastua ja seurata tilannetta tar-
kemmin sekä pohtia, mistä muutoksessa voi olla kysymys. Asian puheeksi 
ottaminen on selvin ja suorin keino. Tulee kuitenkin muistaa, ettei lapsi tai 
nuori ole välttämättä halukas kertomaan tilanteesta edes vanhemmilleen. 
Siksi lasta kunnioittava puhetapa ja tuen välittäminen hänelle ovat yhteisen 
keskusteluntärkeät reunaehdot. Myös yhteydenotto luokanopettajaan tai 
koulun kiusaamisen vastaiseen tiimiin voi olla tarpeellista.” KiVa Koulu: 
Vanhempien opas: Perustietoa kiusaamisesta: Miten tunnistan kiusatun op-
pilaan? 

Yhteydenotosta sanotaan, että se “voi olla tarpeen”, mikä tuottaa yhteydenotolle ase-

man, ettei se ole välttämätön toimenpide. Samaisen virkkeen alussa on lisäksi sana 

”myös”, joka myös vahvistaa mielikuvaa yhteydenotosta ikään kuin lisätoimenpiteenä 

muiden toimenpiteiden ohella. 

“Seuraavaksi suosittelen, että olet yhteydessä kouluun. Voit pyytää opetta-
jaa järjestämään kokouksen, jossa ovat paikalla kiusaajien ja kiusattujen 
vanhemmat, koulukuraattori tai koulupsykologi ja tarvittaessa rehtori. Ko-
kouksessa voidaan sopia miten kiusaaminen jatkossa estetään, ja miten jo 
tapahtunut kiusaaminen sovitellaan.” YLE: Mitä voin tehdä kun lasta kiusa-
taan koulussa? 

Edellä olevassa esimerkissä yhteydenottoa kouluun ”suositellaan”. Tämä on selkeä vih-

jaus siitä, että yhteydenotto on huoltajalle yksi vaihtoehtoinen toimintatapa. Hän voi siis 

laittaa yhteistyön alulle, jos katsoo niin parhaaksi. Huoltaja on muutenkin aktiivinen, sillä 

hän pyytää opettajaa järjestämään tapaamisen kiusaamistilanteen eri osapuolien sekä 

koulun aikuisten kesken. 

Toisinaan yhteydenotto kouluun nähdään aineistossa toimenpiteenä, josta ei voida tin-

kiä. Näin on esimerkiksi seuraavassa esimerkissä, jossa yhteydenotto kouluun on huol-

tajan ensimmäinen tehtävä, vaikkei hän olisi edes varma, että kiusaamista tapahtuu. 

“Mitä vanhempien tulee tehdä? Ota aina yhteys kouluun, jos epäilet koulu-
kiusaamista. Älä ota heti yhteyttä vastapuoleen. Koulu on neutraali maa-
perä selvittää asia. Jos lastasi on kiusattu, kannusta häntä kertomaan. Ota 
yhteyttä kouluun, vaikka lapsesi kieltäisikin. Jos lapsesi on kiusaava osa-
puoli, tee selväksi, että et hyväksy minkäänlaista kiusaamista ja tee yksin-
kertaisesti selväksi, että kiusaaminen on loputtava.” Huutoniemen koulu, 
Vaasa: Koulukiusaaminen 

Yhteydenotto kouluun tulee tehdä ”aina”. Kodin ja koulun yhteistyö on niin perustavan-

laatuinen asia koulukiusaamistapausta selvitettäessä, että se menee jopa lapsen oman 
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toiveen edelle. Toisen osapuolen huoltajiin sen sijaan kielletään ottamasta heti yhteyttä 

vaan koulun mainostetaan olevan ”neutraali maaperä” asian selvittämiseen.  

7.3 Koti ja koulu ovat tasavertaisia toimijoita 

Edellä olen esitellyt kaksi puhetapaa, joissa yhteistyö kodin ja koulun välillä on toimivaa, 

mutta joissa asiantuntijuus, valta ja aktiivisuus ei ole jakautunut tasaisesti niiden välillä, 

vaan joissa jompikumpi ottaa johtavan aseman yhteistyössä. Aineistossa puhutaan yh-

teistyöstä myös sellaisilla tavoilla, jotka tuottavat kuvaa osapuolten tasavertaisuudesta. 

Näissä kohdissa kodin ja koulun yhteistyö näyttäytyy kasvatuskumppanuuteen pyrki-

vänä syvänä yhteistyönä (ks. luku 2.4). 

“Vanhempana voi olla vaikea käsitellä omaan lapseen kohdistuvia ikäviä 
asioita. Huoli ja paha mieli saavat helposti etsimään syyllistä. Tilanteessa 
tarvitaan vanhemman ja koulun henkilökunnan vahvaa yhteistyötä. Van-
hemman tärkein tehtävä on rakastaa lastaan varauksettomasti ja kannus-
taa tätä. Koulun velvollisuus on puuttua kiusaamiseen koko luokan tai ryh-
män kanssa.” Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) Vanhempainnetti: 
Tukea perheen huoliin ja kriiseihin: Kiusaaminen: Kiusaaminen – mitä van-
hemmat voivat tehdä? 

Katkelma vahvistaa mielikuvaa siitä, että koti ja koulu ovat "samalla puolella", vaikka 

niillä onkin eri tehtävät. Yhtä lailla heillä on syvässä yhteistyössä muulloinkin eri tehtävät 

ja eri asiantuntijuuden alueet: opettajalla opetus ja huoltajalla oman lapsensa tuntemi-

nen. Kumpikaan asiantuntijuus ei ole toista huonompi. (Ks. Alasuutari, 2003, 166–168; 

2010; Cowan ym., 2004, 201–202; Karila, 2006; Lämsä, 2013, 58–59; Webster-Stratton 

2011, 10–11.) Kiusaamistapausta selvitettäessä taustalla on yhteinen huoli lapsesta ja 

tahto saada tilanne ratkeamaan. Kodin ja koulun yhteistyötä kuvataan sanalla ”vahva”, 

mikä tuottaa positiivisen ja ongelmiin yhdessä tarttuvan kuvan yhteistyöstä.  

Ihanteellista yhteistyötä kuvailee myös seuraava aineistokatkelma. Siinä kodin ja koulun 

jaettu kasvatusvastuu (ks. esim. Alasuutari, 2003, 166–168; Cowan ym., 2004; Epstein, 

2002; Epstein & Sheldon, 2006; Lämsä, 2013, Metso, 2004; POPS, 2014, 18) toteutuu 

tietojen jakamisena ja avoimena, molempien osapuolien mielipiteet huomioivana kes-

kusteluna. 
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“Ota yhteyttä kouluun mahdollisimman pian 
Opettaja ei välttämättä huomaa kiusaamista, vaikka vahtisi oppilaitaan 
kuin haukka. Käy koululla, soita tai lähetä sähköpostia. Kerro huolesi. Sopi-
kaa opettajan kanssa toimenpiteistä sekä koulussa että kotona. Mitä teh-
dään, missä aikataulussa, mitä tästä seuraa. Sopimalla jatkosta asian käsit-
tely ei jää yleisen voivottelun asteelle, vaan johtaa heti konkreettisiin toi-
miin. Koululla on velvollisuus puuttua asiaan.” terve.fi: Mitä vanhempana 
voi tehdä, jos lasta kiusataan? 

Koulusta ja opettajista luodaan heti aluksi positiivista kuvaa kertomalla kielikuva siitä, 

kuinka opettaja tekee kaikkensa suojellakseen lapsia kiusaamiselta. Tämä vahvistaa 

huoltajan luottamusta kouluun (ks. luku 7.1.5). Mutta vaikka opettaja tekee kaikkensa, 

kiusaaminen jää silti joskus huomaamatta. Siksi on tärkeää, että huoltajat tekevät oman 

osuutensa eli tarkkailevat lastaan ja kertovat välittömästi opettajalle, jos huomaavat jo-

tain huolestuttavaa. Yhteistyötä kuvataan esimerkissä myös konkreettisesti: yhteyttä 

voi ottaa montaa eri kautta ja opettajan kanssa sovitaan toimenpiteistä. Katkelmassa ei 

siis sanota, että koululla on selkeät toimintatavat, joiden mukaan toimitaan, vaan sen 

sijaan huoltajan lapsen tapaus on yksilöllinen, ja juuri sitä tapausta varten sovitaan yh-

dessä toimintatavat (vrt. luku 7.1.1). Toimintatavat sovitaan niin koulussa kuin kotona 

toteutettavaksi, ja molemmat osapuolet tietävät, mitä itse ja mitä toinen tekee. Näin 

voidaan parhaiten saavuttaa yhteiset, jaetut tavoitteet. Yhteistyöstä ja jaetuista tavoit-

teista huolimatta katkelman lopussa huoltaja vapautetaan lopullisesta vastuusta totea-

malla, että kiusaamiseen puuttuminen on koulun velvollisuus.  

“Vanhemmat tai vanhempainyhdistykset voivat olla aktiivisia kiusaamisen 
vastaisessa työssä. He voivat osallistua koulun kiusaamisen vastaisen kam-
panjan suunnitteluun ja toteuttamiseen tai kiusaamisen vastaisen toiminta-
mallin kehittämiseen sekä tehdä läheistä yhteistyötä opettajien kanssa.” 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL): Vanhempainnetti: Tukea perheen 
huoliin ja kriiseihin: Kiusaaminen: Kiusaaminen – mitä koulussa voidaan 
tehdä? 

Edellisessä esimerkissä kodin ja koulun yhteistyöstä puhutaan ihanteista puhumisen ta-

valla. Huoltajat ”voivat” osallistua koulun kiusaamisen vastaisen toiminnan suunnitte-

luun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Mahdollinen yhteistyö voi esimerkin mukaan 

olla ”läheistä”, ja sitä voi tehdä opettajien kanssa, ei vain yhden oman lapsen opettajan 

kanssa. 
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“Kiusaamisen kitkeminen vaatii koulun ja kodin yhteistyötä. Vanhemman 
kannattaa seurata lapsen käytöstä ja pyytää koulusta palautetta tilanteen 
kehityksestä.” Iltalehti: Kun oma lapsi on koulukiusaaja – mitä pitäisi tehdä? 

Iltalehden esimerkissä kerrotaan, että kiusaamisen lopettamiseen tarvitaan yhteistyötä. 

Huoltajan tehtäväksi annetaan tarkkailla lasta sekä pyytää palautetta koulusta tilanteen 

kehityksestä. Yhteistyötä siis on, ja sen kuvataan olevan avointa, koska koulun oletetaan 

olevan halukas päivittämään tilannetta huoltajalle hänen siitä kysyessään. Koti ja koulu 

jakavat tietojaan tilanteesta ja toteuttavat siten jaettua kasvatusvastuutaan (ks. Alasuu-

tari, 2003, 166–168; 2010; Cowan ym., 2004; Epstein, 2002; Epstein & Sheldon, 2006; 

Karila, 2006, 104–108; Lämsä, 2013; Metso, 2004; POPS, 2014, 18). 

“Käänny koulun ammattipalveluiden puoleen: puhu koulukuraattorille, -psy-
kologille tai -terveydenhoitajalle. Heidän kanssaan voi pohtia, mitä voi 
tehdä. Vaikka koulu puuttuisi kiusaamiseen, se ei yksin riitä. Jos lapsi on jou-
tunut pitkäaikaisesti vertaistensa syrjimäksi, hän tarvitsee ammattiapua 
kiusaamisen jälkeenkin. Syrjintä on musertava kokemus, ja lapsen mielen-
terveys voi järkkyä. Tilanteita voi purkaa koulupsykologin luona.” Savon Sa-
nomat: Vanhempi, näin tartut lapsesi kiusaamiseen  

Kodin ja koulun syvä yhteistyö on Savon Sanomien esimerkissä näkyvissä siinä, kuinka 

huoltajien ja koulun ammattipalveluiden välisistä keskusteluista puhutaan. Huoltajaa 

kehotetaan pohtimaan lapsen tilannetta kuraattorin, psykologin tai terveydenhoitajan 

kanssa. Asetelma ei siis ole sellainen, jossa ammattilaiset antaisivat asiantuntijuutensa 

nojalla huoltajalle tietoa ylhäältä päin (ks. Alasuutari, 2010) vaan keskustelussa on mu-

kana aito, yhteinen pohdinta. Yhteistyö on vastavuorosta ja tasavertaista, sekä ammat-

tilaisia että huoltajaa kuunnellaan. Huoltajaa puhutellaan sinä-muodossa, mikä osoittaa, 

että hän on ammattilaisten rinnalla aktiivinen ja vaikutusvaltainen. 

“Koulun ja kodin aikuisilla on suuri vastuu järjestää koulun olosuhteet kai-
kille turvallisiksi. Vai haluaisiko meistä joku käydä työpaikalla, jossa meitä 
nimiteltäisiin, tavaramme varastettaisiin ja meitä lyötäisiin ohi kulkies-
samme?” YLE: Mitä voin tehdä kun lasta kiusataan koulussa? 

YLEn artikkelissa mennään vielä pidemmälle. Vastuu järjestää oppilaille turvallinen op-

pimisympäristö ei nimittäin koske tässä ainoastaan opetuksen järjestäjää vaan yhtä lailla 

myös kodin aikuisia. Kodin ja koulun aikuisista puhutaan yhtenä joukkona, joiden yhtei-

nen velvollisuus on onnistua luomaan oppilaille turvallinen oppimisympäristö. Tämä on 
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kiinnostava huomio, sillä muualla aineistossa – ja myös perusopetuslaissa – vastuu tur-

vallisesta koulusta asetetaan ainoasta koulutuksen järjestäjälle (ks. perusopetuslaki 

628/1998, 29§).  

Aineistossa tuodaan esille se, että yhteistyötä on tärkeä vaalia jatkuvasti, jotta kodin ja 

koulun suhteet ovat avoimet ja myönteiset silloin, kun eteen tulee haasteita, kuten kiu-

saamista (ks. Aunola, 2018, 222; Cantell, 2011, 271; Hamarus, 2008, 139). Esimerkissä 

kannustetaan yhteydenottoon silloinkin, kun vasta epäilee kiusaamista. Välittömistä 

suhteista onkin se hyöty, että huoltaja ja opettaja voivat olla yhteydessä myös pieniltä 

tuntuvien asioiden tiimoilta (Cantell, 2011, 261). 

“Mikäli jokin oman lapseen tai jonkun muun lapsen koulunkäyntiin liittyvä 
asia askarruttaa, on tärkeää olla yhteydessä opettajaan. Opettajaan voi ot-
taa yhteyttä matalalla kynnyksellä, eikä silloin tarvitse olla varmaa tietoa 
siitä, että jotakuta kiusataan. Koulun tehtävänä on selvittää epäselvät tilan-
teet. Suhteita kouluun on hyvä pitää kunnossa silloinkin, kun ongelmaa ei 
ole. ’Koulun ja kodin välillä olisi hyvä olla välittömän keskustelemisen kult-
tuuri jatkuvasti, että asioiden läpikäyminen olisi helppoa silloinkin, kun ky-
seessä on niin vaikea asia kuin koulukiusaaminen’, Jaakko Salo summaa.” 
Seura: ”Apua, lapseni on koulukiusaaja!” – Puutu kiusaamiseen heti ja sel-
vitä tilanne näillä asiantuntijoiden ohjeilla 

7.4 Koti ja koulu vastakkain 

Samaan aikaan, kun toisaalla aineisto välittää kuvaa yhteistyöstä, joka muistuttaa kas-

vatuskumppanuutta, toiset tekstien kohdat puhuvat siitä, kuinka yhteistyö voi olla han-

kalaa. Koti ja koulu asetetaan silloin toisiaan vastaan, ja niiden välinen yhteistyö saa tais-

telunomaisia piirteitä. Niiden välillä ei vallitse luottamus ja kunnioitus vaan päinvastoin 

epäluottamus ja ennakkoluulot. Huoltajalle annetaan tärkeä rooli koulun toiminnan val-

vomisessa ja toimenpiteiden vaatimisessa.  

Salmivalli (2010) kertoo, että koulun ”patistaminen” toimenpiteisiin on hyvä asia, mutta 

jatkaa, että myönteinen yhteistyö ja rakentava keskusteluyhteys on silti säilytettävä. 

Syytökset ja vaatimukset eivät kuulu hyvään yhteistyöhön. (Salmivalli, 2010, 93.) Aineis-

ton tekstit sisältävät kohtia, joissa korostetaan huoltajan roolia koulun patistajana, 

mutta unohdetaan sen rinnalla kehotukset vaalia positiivista suhdetta. Tällöin puhetapa 

on sellainen, jossa jopa kannustetaan vastakkainasetteluun kodin ja koulun välillä. 
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“Mitä tehdä, kun lasta kiusataan 
Älä odota, toimi. 
Yritä keskustella lapsesi kanssa. 
Kuuntele lasta, ja osoita, että puolustat häntä. 
Se mitä lapsi sanoo, on vain osatotuus. Epäile vielä pahempaa. 
Ota yhteys opettajaan. 
Jos opettaja vähättelee, ota yhteys rehtoriin. Jos rehtori vähättelee, etsi 
suurempi päällikkö. Jos hän vähättelee, soita tai pyydä opettajaa soitta-
maan Koulurauhaa -lehden auttavaan puhelimeen. 
Hanki lääkärintodistukset aina, kun jälkiä tai muita seuraamuksia on. 
Tee väkivaltateoista rikosilmoitus. 
Tee tuottamuksellisesta vakavasta vammasta aina rikosilmoitus. 
Älä selvitä asiaa suoraan syylliseksi epäillyn oppilaan perheen kanssa. Jos 
yhteydenotto on tarpeen, tee se koulun välityksellä. 
Ole mukana painostamassa, että lapsesi luokalle osoitetaan oikean ja vää-
rän ero. 
Puolusta kiusattua lasta tukevia opettajia.” Koulurauhaa-lehti: Mistä tiedät, 
että lastasi kiusataan 

Koulurauhaa-lehden esimerkissä yhteistyöstä rakennetaan toimimatonta kuvaa, sillä 

heti sen jälkeen, kun huoltajaa on kehotettu ottamaan yhteyttä opettajaan, annetaan 

ohjeita sellaista tilannetta varten, jossa opettaja tai rehtori vähättelee asiaa. Huoltaja on 

hyvin aktiivinen, sillä hän itse hankkii lääkärintodistuksen kiusaamisen jäljistä ja tekee 

tarvittaessa rikosilmoituksen. Huoltajaa kehotetaan jopa olemaan mukana ”painosta-

massa”, että koulu varmasti näyttää luokalle kiusaaminen vääryyden. Teksti olettaa, että 

opettaja ei ilman huoltajan valvontaa tätä opeta, siis ikään kuin opettaja yrittäisi luistaa 

tehtävästä, jos vain suinkin pystyy.  

Sen sijaan niitä opettajia katkelmassa kehotetaan puolustamaan, jotka ymmärtävät 

asian vakavuuden ja tukevat kiusattua lasta. Teksti antaa ymmärtää, että opettajissa on 

eroja: jotkut myöntävät kiusaamisen ja ryhtyvät toimenpiteisiin ja toiset sulkevat sil-

mänsä. Opettajien joukossa on siis sekä huoltajan liittolaisia että vihollisia. Katkelma 

tuottaa hyvin negatiivisen vaikutelman kodin ja koulun väleistä. Huoltajaa ei rohkaista 

luottamaan siihen, että koulu kokonaisuutena toimisi kiusaamisen vastaisesti vaan huol-

tajan tulee erottaa hyvät opettajat ”pahoista”. Näitä “pahoja” opettajia huoltajan ei tar-

vitse tukea.  

“Syrjintää voi ennaltaehkäistä luomalla turvallisen ryhmän, jossa jokainen 
lapsi tuntee olevansa tärkeä osa. Taitava ryhmänohjaaja pystyy tähän. Jos 
ryhmässä yksi joutuu syrjityksi, kukaan ei ole turvassa. Myytti on, että vain 
tietyt lapset voivat joutua kiusaamisen kohteeksi. Kuka vain voi joutua ko-
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kemaan kiusaamista. Jokaisella koululla pitäisi olla lakisääteinen oma toi-
mintamalli kiusaamisen estämiseksi. Vanhemman pitää vaatia koululta toi-
mintaa ja tyytyä vain siihen, että lapsi sanoo, että se on loppunut nyt.” Sa-
von Sanomat: Vanhempi, näin tartut lapsesi kiusaamiseen  

Yhteistyö on edellisen esimerkin mukaan haastavaa. Vastuun kiusaamiseen puuttumi-

sesta voi tulkita olevan huoltajalla, koska häntä kehotetaan ”vaatimaan” koululta toi-

menpiteitä ja hän saa ”tyytyä” ainoastaan kiusatun lapsen vakuutukseen kiusaamisen 

loppumisesta. Huoltaja on esimerkissä aktiivinen, lastaan puolustava – siis kaikkea 

muuta kuin koulun asiantuntijuusasemaan alistuva ja koulua myötäilevä huoltaja. Hän 

ei siis voi luottaa koulun kykyyn hoitaa kiusaamistapaus (ks. Alasuutari, 2003, 106–111). 

Epäluottamusta vahvistaa myös se, että koulujen kiusaamisen vastaisista suunnitelmista 

puhuttaessa käytetään konditionaalimuotoa ”pitäisi”. Tekstin mukaan huoltaja ei siis voi 

luottaa edes siihen, että koululla todella on toimintamalli kiusaamisen estämiseksi (vrt. 

luku 7.1.1). Lisäksi on vielä huomattava esimerkin maininta siitä, että turvallisen ryhmän 

pystyy rakentamaan ”taitava ryhmänohjaaja”. Tekstiä lukiessa huoltajan mieleen voi 

nousta kysymys: ”Onko lapseni opettaja tarpeeksi taitava?” 

Myös seuraavassa Rikosuhripäivystyksen ohjeistuksessa huoltajaa kehotetaan tarttu-

maan toimeen, koska koulun toimintaan ei voi luottaa. 

“Lähde jämäkästi toimimaan kiusaamisen lopettamiseksi. Ota tarvittaessa 
yhteyttä kouluun ja huolehdi että koulussa tehdään suunnitelma kiusaami-
sen lopettamiseksi ja että sen toteutumista myös seurataan.” Rikosuhri-
päivystys: Kuinka toimia koulukiusaamistilanteissa 

Huoltajan tulee vastustaa kiusaamista ”jämäkästi”, ja hänen tehtäväkseen asetetaan 

siitä huolehtiminen, että koulussa tehdään kiusaamisen vastainen suunnitelma ja että 

sitä myös käytännössä toteutetaan. Samaa viestiä välittää myös seuraava katkelma Hel-

singin Uutisten artikkelista: 

“Myös asian käsittelyä koulussa kannattaa seurata. Paras tapa on kysyä 
asiaa lapselta itseltään. – Jos opettaja ja rehtori sanovat, että asiaan on 
puututtu, mutta lapsi kokee, että mikään ei ole muuttunut, lapsen koke-
musta on kuultava.” Helsingin Uutiset: Kun lapsi kertoo kiusaamisesta, älä 
tee tätä virhettä 
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Huoltajan tehtävä on edelleen valvoa koulun toimintaa. Huoltajan suhdetta koulun ai-

kuisiin leimaa epäluottamus, mikä näkyy siinä, että koulun toiminnan mittari on lapsen 

kertomus, ei koulun aikuisten näkemykset ja niistä keskustelu (vrt. luku 7.1.5). 

“Miten tulisi toimia? 
Koulukiusaamisen merkit ovat usein tulkinnanvaraisia. Asia on kuitenkin 
syytä tarkistaa välittömästi. Ensimmäisenä askeleena on lapsen puhuttami-
nen. Lapselta on tiedusteltava ensin hienovaraisesti, mitä koulussa tarkal-
leen tapahtui. Anna lapsesi kertoa rauhassa ja kysele lisää tarvittaessa. Jos 
lapsen kertomuksessa on aukkoja tai huomaat kehonkielestä, että jokin on 
pielessä, kysy lapselta suoraan asiasta. Näytä lapsellesi, että olet hänen tu-
kenaan ja haluat auttaa. Anna lapsesi ymmärtää, että koulukiusaaminen 
pitää aina selvittää ja syy kiusaamiseen ei ole hänessä. Yritä puhutella lap-
sesi kavereita ja koulun henkilökuntaa. Ilmoita koulun henkilökunnalle epäi-
leväsi, että lastasi kiusataan koulussa.” KouluTurvaa-lehti: Koulukiusaami-
nen: Vanhemmille 

KouluTurvaa-lehden esimerkissä kiinnostavaa on, että koulun henkilökuntaa ”yritetään” 

puhutella. Tämä saattaa tuottaa mielikuvan siitä, että koulun kanssa ei ole helppo tehdä 

yhteistyötä, vaan että aktiivisen huoltajan tulee “yrittää” sitä. Seuraavassa esimerkissä 

nostetaan esille se, että toisinaan yhteistyö jonkun koulun aikuisen kanssa on haastavaa. 

“’Jos luottamusta ei synny, huoltaja voi pyytää jotakin toista henkilöä selvit-
tämään asiaa. Jos nyt ajatellaan, että minä koulukuraattorina selvittelisin 
asiaa, opettaja tai rehtori voisi olla seuraava henkilö, jonka puoleen kään-
nytään. Kyllä koulusta löytyy niitä henkilöitä, jotka voivat asiaa selvittää’, 
Hanna Gråsten-Salonen sanoo.” Seura: ”Apua, lapseni on koulukiusaaja!” – 
Puutu kiusaamiseen heti ja selvitä tilanne näillä asiantuntijoiden ohjeilla 

Luottamus on yksi yhteistyön perusta (Kaskela & Kekkonen, 2006, 32–40; Opetushalli-

tus, 2007, 11–12; POPS, 2014, 35). Teksti ottaa huomioon sen tosiseikan, että aina luot-

tamusta ja syvää yhteistyötä ei onnistuta rakentamaan. Kuitenkin taustalla on positiivi-

nen ajatus: jonkun toisen henkilön kanssa yhteistyö kyllä toimii! Eli koti ja koulu voivat 

joutua vastakkain, mutta siitä ei pidä lannistua tai katkeroitua, vaan huoltajan vaihtoeh-

tona on etsiä toinen koulun ammattilainen, joka voi alkaa selvittää tapausta seuraavaksi. 

7.5 Yhteistyötä ei olosuhteiden pakosta ole 

Vähäisessä määrin aineistossa on nähtävissä puhetapa, joka aikaansaa käsityksen, että 

yhteistyötä ei kodin ja koulun välillä ole. Tämän kerrotaan johtuvan siitä, että koti ja 
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koulu ovat irrallaan toisistaan eli huoltajat eivät ole mukana koulupäivissä eivätkä he 

siten voi vaikuttaa kiusaamistapausten selvittämiseen. 

“Yhteiset mutta yksilölliset säännöt 
Vanhemmat eivät voi olla alati läsnä lapsensa elämässä. Koulupäivien ai-
kaan vastuu kiusaamiseen ehkäisemisestä siirtyy kasvatusalan ammattilai-
sille. Helenius peräänkuuluttaa koulua sopimaan yhtenäisiä sääntöjä, joilla 
koulukiusaamiseen puututaan.” MTV: Koulut alkoivat, kiusaaminen jatkuu – 
piinaan puuttuminen voi pelastaa elämän, toimi näin 

Edellisessä esimerkissä vastuu kiusaamisen ehkäisemisestä on siirretty kokonaan kou-

lulle. Koulua kehotetaan sopimaan omista, yhtenäisistä säännöistä, joita koko henkilö-

kunta sitoutuu noudattamaan. Huoltaja on tilanteessa sivustaseuraaja, jolla ei ole vas-

tuuta, mutta ei myöskään mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. Sama puhetapa näkyy myös 

seuraavassa katkelmassa: 

“’Vastuu kiusaamisen lopettamisessa on koululla.’ 
Pelkkä puhe ei kuitenkaan riitä. Kiusaaminen on otettava puheeksi lapsen 
opettajan kanssa heti, kun lapsi asiasta kertoo. 
– Vanhemmat voivat vaikuttaa vain vähän siihen, mitä koulussa tapahtuu. 
Vastuu kiusaamisen lopettamisessa on koululla. 
–  Siksi jokaisella koululla on oltava eväät ratkoa asiaa ja oma suunnitelma 
siitä, miten kiusaamistapauksia lähdetään purkamaan, Pajamäki muistut-
taa.” Helsingin Uutiset: Kun lapsi kertoo kiusaamisesta, älä tee tätä virhettä 

Tässä esimerkissä yhteistyön tarve todetaan painokkaasti sanomalla: ”Kiusaaminen on 

otettava puheeksi lapsen opettajan kanssa heti, kun lapsi asiasta kertoo.” Yhteistyö on 

siis aloitettava välittömästi, kun kiusaaminen tulee esille, sillä sitä ei tehdä aikuisten 

mieltymysten takia vaan lain velvoittamana (628/1998, 3. §) ja lapsen parhaaksi (ks. Ar-

minen ym., 2013; Epstein, 2002; Epstein & Sheldon, 2006; Lahtinen, 2011, 328; Lämsä, 

2013, 50; POPS, 2014). Heti yhteydenoton tärkeyden korostamisen jälkeen laajemmalta 

yhteistyöltä viedään kuitenkin pohja kertomalla, että huoltajat eivät pysty vaikuttamaan 

koulussa tapahtuviin asioisin ja siitä syystä heillä ei ole vastuuta. Huoltajan osaksi jää 

odottaa ja toivoa parasta. Lopuksi katkelmassa annetaan vielä tietoa koulua sitovasta 

velvollisuudesta toteamalla, että koululla ”on oltava” suunnitelma toimintatavoista, 

joilla kiusaamistapaus selvitetään (ks. POPS, 2014, 79). 



88 
 

Edellä esitellyt kaksi lainausta ovat lähes ainoat kohdat, jotka ilmentävät puhetapaa, 

jossa yhteistyötä ei kodin ja koulun välillä ole. Kyseessä on siis varsin marginaalinen pu-

hetapa. 

7.6 Yhteenveto 

Kuten jo tämän luvun rakenne vihjaa, suurimman painoarvon aineistossa saa ”koulu joh-

taa yhteistyötä” -puhetapa. Puhetapa ilmenee aineistossa monilla eri tavoilla. Teksteissä 

korostetaan koulun vastuuta ja toimintatapoja ja vahvistetaan huoltajien luottamusta 

kouluun. Puhetapa asettaa huoltajat sivustaseuraajan rooliin, sillä huoltajista puhutaan 

koulun tukijoina ja heidän tärkeimmäksi – ja joskus ainoaksi – tehtäväkseen nähdään 

kiusaamisesta ilmoittaminen. Huoltajat asetetaan myös passiivisiki tiedon vastaanotta-

jiksi, joille koulu antaa tietoa asioiden kulusta. Tämä puhetapa on tunnistettavissa ai-

neistosta vahvimmin ja monipuolisimmin, ja se on siten hallitseva puhetapa. 

Marginaalinen puhetapa sen sijaan on ”yhteistyötä ei olosuhteiden pakosta ole” -puhe-

tapa, joka ilmenee vain aivan muutamissa aineiston kohdissa. Tässä puhetavassa yhteis-

työ kodin ja koulun välillä on hyvin vähäistä, jopa olematonta. Syynä on koulun ja kodin 

irrallisuus eli se, että kiusaaminen tapahtuu koulussa, johon huoltajilla ei ole pääsyä, ja 

siksi kiusaamisen selvittäminenkin on yksinomaan koulun aikuisten vastuulla. 

Loput kolme puhetapaa ovat selvästi ja melko usein tunnistettavissa, mutta eivät kui-

tenkaan hallitse koko aineistoa. ”Huoltaja johtaa yhteistyötä” -puhetapa tulee esiin 

siinä, kuinka huoltajasta puhutaan yhteistyön tekijänä, joka tarttuu toimeen aktiivisesti 

ja oma-aloitteisestikin, mutta kuitenkin hyvässä hengessä yhdessä koulun kanssa. Huol-

tajan johtavaa asemaa voi nähdä vahvistavan myös maininnat siitä, että yhteydenotto 

kouluun on huoltajan oma valinta, joka kannattaa tehdä, mutta johon ei kuitenkaan pa-

koteta. 

Yhteistyö näyttäytyy aineistossa myös tasavertaisena kumppanuussuhteena, jolloin 

valta, vastuu ja asiantuntijuus on jakautunut tasaisesti kodin ja koulun välille. Kyseessä 

on ”koti ja koulu ovat tasavertaisia toimijoita” -puhetapa. Se ilmentää toimivaa yhteis-

työtä, jossa kasvatuskumppanuus toteutuu tai on toteutumassa. Kodin ja koulun yhteis-

työstä tuotetaan tasavertaista kuvaa esimerkiksi korostamalla sitä, kuinka huoltajat ja 
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koulun henkilökunta yhteisesti sopivat kiusaamiseen puuttumisen menettelytavoista. 

Tasavertaista yhteistyötä on se, että kumpikaan osapuoli ei sanele ylhäältä päin, mitä 

tehdään vaan että taustalla on aidosti tasavertainen keskustelu ja päätöksenteko.  

Puhetavalla ”koti ja koulu vastakkain” aineisto tuottaa nimensä mukaisesti kodin ja kou-

lun välille vastakkainasettelun. Vastakkainasettelu tuotetaan puhumalla koulun aikui-

sista niin, että heidän epäillään olevan haluttomia puuttumaan kiusaamiseen. Aineiston 

tekstit on suunnattu huoltajille, joten epäluulo kohdistuu nimenomaan kouluun. Yhteis-

työ näyttäytyy haastavana ja ongelmallisena, koska kodin ja koulun välejä ei voi luon-

nehtia luottamuksen täyteisiksi. 

Kuten tässä luvussa olen osoittanut, aineisto ei tuota kodin ja koulun yhteistyöstä yhtä 

tiettyä kuvaa, vaan tekstit sisältävät monia, välillä keskenään ristiriitaisiakin puhetapoja. 

Usein nämä puhetavat ovat hieman päällekkäisiä, ja lyhyestäkin tekstikatkelmasta voi 

tunnistaa useita puhetapoja.  
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8 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä luvussa arvioin ja pohdin tutkimukseni luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden arviointi tarkoittaa pitkälti tutkijan tekemien valintojen arviointia (ks. 

Eskola & Suoranta, 1998, 210–211). Jokainen tutkimus kätkee taakseen lukemattomia 

tutkijan tekemiä, usein ongelmallisiakin valintoja. Valintoja tehdään jatkuvasti koko tut-

kimusprosessin aikana, siis siihen saakka, kun tutkimusraportti on täysin valmis, ja tut-

kija on päästänyt sen käsistään eteenpäin. (Hirsjärvi ym., 2007, 119.) Kyse on tutkijan 

subjektiivisuudesta. Subjektiivisuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijan tekemiin valintoi-

hin vaikuttavat hänen tietonsa, toiveensa, tavoitteensa ja taustansa, siis koko hänen ih-

misyytensä (Eskola & Suoranta, 1998, 210 –211). 

Tässä tutkimuksessa tutkijan, minun, subjektiivisuus korostuu erityisesti aineiston ko-

koamisessa ja valinnassa sekä aineiston analysoinnissa. Selkeät aineiston valinnan kri-

teerit ja niiden perustelut (ks. luku 5.1) lisäävät aineiston luotettavuutta. On tietenkin 

mahdollista, että olen tullut rajanneeksi jotain kiinnostavaa aineistoni ulkopuolelle, 

mutta se, että olen avannut tarkasti aineiston kokoamisen prosessia antaa lukijalle mah-

dollisuuden arvioida itse aineistoni luotettavuutta. Myös sillä on merkitystä, että olen 

avoimesti kertonut aineiston valintaan liittyvistä haasteista ja tekemistäni ratkaisuista 

niiden suhteen. Olen arvioinut laajemmin valitun aineiston luotettavuutta luvussa 5.3. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysi painottuu hyvin pitkälti tutkijan omiin va-

lintoihin, tulkintoihin ja painotuksiin, sillä jokainen tutkimustulos on tutkijan oman tul-

kinnan tuotos (Eskola & Suoranta, 1998, 225; Ruusuvuori ym., 2010, 15). Aineiston mo-

nimutkaisuus ja elämänläheisyys tuovat analyysiin omat lisähaasteensa (Hirsjärvi ym., 

2007, 219–220). Tutkimuksen tulokset eivät useinkaan ole löytyneet aineistosta selke-

ästi tai yksiselitteisesti, ja tutkijan tulkinta on myös aina jonkinlainen yksinkertaistus al-

kuperäisestä aineistosta. Kuitenkin, vaikka tutkimustulokset eivät olekaan ainoa, abso-

luuttinen totuus maailmasta, ne ovat tarkan analyysin perusteella tehtyjä päätelmiä eikä 

niiden merkitystä tule tutkijan itsensä väheksyä – ei edes opinnäytetyön tekijän. (Ks. Jo-

kinen ym., 2016, 103–104.) Tämän tutkimuksen aineisto on koottu systemaattisen pro-
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sessin tuloksena, ja sitä on suhteellisen paljon. Lisäksi analyysiä tehtiin pitkän ajan kulu-

essa, mikä vähentää riskiä ylitulkintoihin, koska olen tutkijana ehtinyt pohtia ja arvioida 

tekemiäni tulkintoja useaan kertaan. 

Erityisesti diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa on mielenkiintoista tuoda esille se, että 

myöskään tutkija ei ole vapaa kielenkäytön ehdoista. Tutkiessani kieltä, olen myös itse 

käyttänyt sitä. Tätä tutkimusraporttia kirjoittaessani uusinnan, vahvistan ja tuotan itse-

kin joitain kulttuurisia oletuksia. (Ks. Jokinen ym., 2016, 31–32.) Esimerkiksi puhumalla 

kodista ja koulusta yhteistyön eri ”osapuolina”, tulen tuottaneeksi niiden välille kuilun, 

jollaisesta kasvatuskumppanuudessa nimenomaan yritetään päästä eroon. Kielen käyt-

tämisen lainalaisuudet liittyvät tutkijan subjektiivisuuteen: Vaikka pyrin objektiivisuu-

teen, en tulkintoja tehdessäni ja kieltä käyttäessäni pysty irrottautumaan kulttuurista, 

jonka jäsen olen, puhetavoista, joita jatkuvasti kulttuurissani käytetään enkä omista, 

henkilökohtaisista kokemuksistani elämässä. Laadullisessa tutkimuksessa tämä tosiasia 

hyväksytään (ks. Eskola & Suoranta, 1998, 210 –211). 

Viimeisenä nostan esille inhimillisten virheiden mahdollisuuden. Luvussa 5.1 olen rapor-

toinut, että aineistoa hankkiessani ja hakuja tehdessäni, olin listannut viimeisestä hausta 

20 hakutuloksen sijaan epähuomiossa vain 19 hakutulosta. Tämä ei kuitenkaan ole tut-

kimukseni luotettavuutta vaarantava virhe, sillä aineisto oli selkeästi jo kyllääntynyt (ks. 

luku 5.1). Muitakin vastaavanlaisia virheitä olen tutkimusprosessin aikana todennäköi-

sesti tietämättäni tehnyt, mutta aineiston laajuus ja analyysiprosessin tarkkuus sekä sii-

hen käytetty aika vähentänee riskiä, että tutkimuksen luotettavuus olisi kärsinyt.  
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9 Pohdintaa 

Alasuutaria (2011, 277) lainaten: ”Tutkimusprosessin loppu on toisen alku”. Myös tämä 

tutkimus herätti monenlaisia kysymyksiä, joita olisi kiinnostavaa tutkia lisää. Jatkotutki-

muksen tarve on luonnollista, sillä yksi tutkimus ei voi valaista tutkittavaa ilmiötä kaikki-

nensa. Pohdin nyt, tutkimusraporttini lopuksi, tutkimukseni tuloksia sekä sitä, millaisia 

uusia kysymyksiä ne herättävät. 

Tutkimustehtävä ja tutkimustulokset tiivistettynä  

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, millaiseksi kodin ja koulun yhteistyö tuote-

taan huoltajille suunnatuissa koulukiusaamista käsittelevissä nettiteksteissä. Tämä on 

tärkeää, sillä kyseiset tekstit ovat osaltaan vaikuttamassa huoltajien ennakkokäsityksiin 

ja -asenteisiin, kun kiusaamistapauksen vuoksi on ryhdyttävä erityiseen yhteistyöhön 

koulun kanssa. Nämä ennakkokäsitykset heijastuvat väistämättä yhteistyöhön ja edel-

leen opettajiin ja muihin koulun aikuisiin, jotka yhteistyössä kodin kanssa olevat.  

Tutkimustehtävään etsittiin vastausta kahden tutkimuskysymyksen kautta. Ensimmäi-

sen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia koulukiusaamista käsitte-

leviä tekstejä huoltajille ylipäätään on internetissä tarjolla. Tutkimustulokset osoittivat, 

että saatavilla olevissa teksteissä on kolmenlaista sisältöä: tiedon välittämistä, toiminta-

ohjeita sekä huoltajan psyykkisiin toimintoihin vaikuttavaa puhetta. Määrällisesti teks-

teissä painottuu käytännölliset toimintaohjeet huoltajille kiusaamistapausten hoitami-

seen. Huoltajille annetaan ohjeita niin toimintaan oman lapsen kanssa, koulun kanssa 

kuin itsenäisesti esimerkiksi kehottamalla ottamaan yhteyttä ammattiauttajiin ja viran-

omaisiin. Myös perustietoa kiusaamisesta annetaan teksteissä runsaasti. Huoltajien 

omiin tunteisiin ja ajatteluun vaikutetaan teksteissä esimerkiksi korostamalla huoltajien 

vastuuta ja velvollisuutta puuttua kiusaamiseen sekä käsittelemällä huoltajien omia tun-

teita, joita kiusaamistapaus heissä voi herättää. Huoltajille suunnatut tekstit osoittautui-

vat hyvin käytännönläheisiksi ja konkretiaan pyrkiviksi. 

Toisen tutkimuskysymyksen puitteissa tarkasteltiin tutkimuksen varsinaista pääteemaa, 

kodin ja koulun yhteistyötä kiusaamistapauksen hoitamisen yhteydessä. Tarkoituksena 
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oli selvittää, millaisena kodin ja koulun yhteistyö teksteissä näyttäytyy. Aineiston ana-

lyysi osoitti, että kodin ja koulun yhteistyöstä tuotetaan teksteissä montaa erilaista ku-

vaa. Vahvimmin tekstit rakentavat kuvaa yhteistyöstä toimivana, mutta jokseenkin ul-

koisena kodin ja koulun yhteydenpitona, sillä koulu on johtavassa roolissa asettamalla 

yhteistyölle käytännöt ja toimintasuunnitelman. Muutamissa kohdin teksteissä anne-

taan koululle niin suuri vastuu ja myös mahdollisuudet kiusaamiseen puuttumiseen, että 

kotien merkitys nähdään olemattomana. Tällöin yhteistyötä kodin ja koulun välillä ei ole 

lainkaan. Yhtä lailla tekstit tuottavat paikoin yhteistyöstä sellaisen kuvan, jossa huoltaja 

on yhteistyöhön vaikuttava, koulua aktiivisempi osapuoli. Toisaalta myös puhetapa ta-

savertaisesta kumppanuussuhteesta, jossa koti ja koulu toimivat toisiaan kuunnellen ja 

arvostaen, ilmenee teksteistä. Lisäksi teksteistä välittyy käsitys siitä, että huoltajat eivät 

voi luottaa kouluun. Tällöin koti ja koulu tullaan asettaneeksi toisiaan vastaan. 

Erilainen asiantuntijuus kasvatussuhteen voimavarana  

Kaikki teksteistä tunnistamani puhetavat kytkeytyvät kysymyksiin vallan ja asiantunti-

juuden jakautumisesta sekä kasvatuskumppanuuden toteutumisesta tai toteutumatto-

muudesta. Yhtäällä tekstit viestittävät kodin ja koulun asiantuntijuuden tasavertaisesta 

hyödyntämisestä, kun taas toisaalla jommankumman osapuolen nähdään omaavan 

enemmän asiantuntijuutta ja käyttävän siksi enemmän myös valtaa. Tällöin asiantunti-

juus ja valta on jakautunut epäsymmetrisesti kodin ja koulun välille. 

Jos koulu selkeästi johtaa yhteistyötä ja sanelee sen käytännöt ja rajoitukset, ei kasvat-

tajien tasavertainen suhde toteudu. Tällaisesta asetelmasta on kasvatuksen piirissä py-

ritty pääsemään eroon korostamalla huoltajan ja ammattikasvattajan suhdetta käsit-

teellä kasvatuskumppanuus (ks. esim. Epstein, 2002; Epstein & Sheldon, 2006; Lämsä, 

2013; Rimpelä, 2013; Webster-Stratton, 1999). Kun koulun auktoriteettiasemaa tarkas-

tellaan siitä näkökulmasta, että huoltaja on koulukiusaamisesta kuultuaan kauhuissaan 

ja epätoivoinen, koulun sanelemat selkeät toimintatavat ja johtava asema voivat myös 

tuoda turvaa ja lisätä luottamusta tilanteen ratkaisemiseen. Ylipäätään huoltajat myös 

itse arvostavat ammattikasvattajien asiantuntijuutta ja näkevät heidät tärkeinä lapsen 

kasvattajina (ks. Alasuutari, 2010). Jakautunut asiantuntijuus ei siis aina ole yksiselittei-

sesti epätoivottu tilanne.  
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Maarit Alasuutari (2010) on tutkinut huoltajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten 

välistä vuorovaikutusta varhaiskasvatussuunnitelmien tekemiseen liittyen. Hän tunnisti 

keskustelusta samoja puhetapoja, joita myös tämän tutkimuksen aineistossa oli nähtä-

vissä. Alasuutarin tutkimuksessa päivähoidon ammattilaiset tulkitsivat keskustelut huol-

tajien kanssa toisinaan vertikaalisiksi ja toisinaan horisontaalisiksi suhteiksi. Välillä he siis 

asemoivat itsensä huoltajiin nähden korkeammalle tasolle, josta käsin he pystyivät oh-

jaamaan keskustelua ja neuvomaan huoltajia. Kuitenkin päiväkodin työntekijät ilmensi-

vät puheessaan myös horisontaalista suhdetta lasten huoltajiin, jolloin he tunnustivat 

huoltajien osaamisen ja tiedot arvokkaiksi ja näkivät olevansa samalla tasolla huoltajien 

kanssa. (Alasuutari, 2010, 39–55.) Myös tässä tutkimuksessa havaittiin, että kasvatuksen 

ammattilaisten ja oppilaiden huoltajien asiantuntijuudesta puhuttiin sekä tasaisesti että 

epätasaisesti jakautuneena. 

Tutkimukseni aineistossa huoltajat asetettiin toisinaan ainoastaan tietoa vastaanotta-

vaan rooliin sen sijaan, että he olisivat olleen tasavertaisessa kumppanuussuhteessa 

koulun henkilökunnan kanssa. Samoin Alasuutarin (2010) tutkimuksessa kävi ilmi, että 

huoltajat odottivat päiväkodin henkilökunnalta laajaa asiantuntijuutta ja määrittelivät 

itsensä usein vähemmän asiantuntijoiksi. Huoltajat odottivat saavansa päiväkodin työn-

tekijöiltä tietoa lapsensa hoidosta ja päivästä. (Alasuutari, 2010, 57–75.) 

Kasvatuskumppanuuden ihanteita on usein käytännössä vaikea toteuttaa, sillä koululla 

on aina tietynlainen valta-asema, koska se on yhteiskunnallisesti tärkeä instituutio, ja 

sen olemassaolo ja toiminnan lähtökohdat ovat yleisesti arvostettuja ja luotettuja (ks. 

Alasuutari, 2010,193–195; Metso, 2004, 32). Vincentin ja Tomlinsonin (1997) mukaan 

opettajat ovat itsekin ikään kuin lukittuja sellaiseen ajattelutapaan ja diskurssiin, joka 

pitää heitä institutionaalisen aseman ja koulutuksen tuoman aseman takia korkeam-

massa asiantuntijuuden arvossa. Täysin tasavertaista kasvatuksen kumppania huolta-

jista on mahdotonta odottaakaan, sillä he voivat toimia vain kasvatusinstituution salli-

missa rajoissa (Alasuutari, 2010, 193–195). Karilan (2006) mukaan päivähoidon ammat-

tilaisia kohtaan on paljon odotuksia, koska he ovat niitä, jotka luovat puitteet ja mahdol-

lisuudet kasvatuskumppanuuden toteutumiselle. Heidän myös odotetaan suhtautuvan 

ammattimaisesti eri ajattelutapoja ja arvoja omaavia huoltajia kohtaan sekä arvioimaan 

omia arvojaan ja käsityksiään kriittisesti. (Karila, 2006, 95–97.) 
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Cantellin (2011, 191–193) mukaan opettajalla on oltava pedagoginen vastuu ja huoltajat 

ovat hyvä apu koulun ”oheistoiminnassa”. Tällainen puhe synnyttää herkästi päätelmän, 

että kasvattajien kumppanuus on vain näennäistä.  Alasuutarin (2010) tutkimuksessa 

keskustelut varhaiskasvatussuunnitelmista näyttäytyivät päiväkodin henkilökunnalle 

keskusteluina, joissa toteutettiin kasvatuskumppanuutta, mutta samanaikaisesti asian-

tuntijuus oli painottunut enemmän ammattikasvattajille. Kasvatuskumppanuus ei to-

teutunut pedagogisessa mielessä, vaan pikemminkin pyrkimyksenä tuttavalliseen ja vä-

littömään kommunikointiin. Huoltajat itse kokivat voivansa vaikuttaa päiväkodin käytän-

töihin ja kasvatuksen periaatteisiin, vaikka muuten luovuttivat asiantuntijuuden ja vallan 

päiväkodin työntekijöille. (Alasuutari, 2010.) Käytännön käsitykset kasvatuskumppanuu-

desta eivät siis välttämättä noudata niitä ihanteita, joita sille teoreettisesti asetetaan. 

Koulukontekstissa asian tutkiminen olisi myös mielenkiintoista. Silloin, kun kodin ja kou-

lun yhteistyössä koetaan kasvatuskumppanuuden toteutuvan, minkälaisesta kasvatus-

kumppanuudesta on käytännössä kyse? 

On tärkeää myöntää kodin ja koulun erilaisuus lapsen kasvun ja kehityksen asiantunti-

joina. Kasvatuksen ammattilaisilla on taustallaan pitkät opinnot ja paljon tutkimustietoa 

lasten oppimisesta ja kasvamisesta eikä tätä kaikkea kannata heittää hukkaan. Samaan 

aikaan huoltajien asiantuntijuus lapsen parhaina lapsuusajan tuntijoina tulee myös tun-

nustaa. Yhdessä huoltajan ja ammattikasvattajan asiantuntijuutta ja käytännön koke-

muksia hyödyntämällä voidaan saavuttaa parhaimmat edellytykset ratkaista tilanteita 

lapsen oppimisen, kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Tasavertainen kasvatuskumppa-

nuus ei tarkoita osapuolten erityisyyden kieltämistä vaan hyödyntämistä vahvuutena. 

(Ks. Alasuutari, 2003, 166–168; 2010; Cowan ym., 2004, 201–202; Karila, 2006; Lämsä, 

2013, 58–59; Webster-Stratton 1999, 10–11.) 

Ennakkokäsitysten voima 

Tämä tutkimus osoittaa, että pääosin huoltajille suunnatuissa koulukiusaamista käsitte-

levissä nettiteksteissä kodin ja koulun yhteistyöstä puhutaan positiivisesti tai ainakin 

neutraalisti. Kuitenkin tutkimuksen aineistosta oli tunnistettavissa myös puhetapa, jossa 

koti ja koulu asetettiin vastakkain ja jossa koulun henkilökunnasta puhuttiin epäluotet-
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tavaan sävyyn. Huoltajien kanssa yhteistyötä tekevien opettajien ja muiden kasvatus-

alan ammattilaisten olisikin hyvä tiedostaa, että huoltajilla voi olla hyvinkin vahvoja – 

niin positiivisia kuin negatiivisiakin – ennakkokäsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä.  

Kodin ja koulun vastakkainasettelu voi aiheuttaa ikäviä ja haitallisia ennakkoluuloja, 

jotka pahimmassa tapauksessa estävät yhteistyön onnistumisen. Kekkonen (2012, 200) 

toteaakin, että kodin ja koulun vastakkainasettelu tai vertailu ei hyödytä ketään, vaan 

tärkeää on tunnustaa, että molemmilla osapuolilla on tärkeä rooli ja arvo ja että jokai-

nen aikuinen lapsen elämässä on merkittävä.  

Toiveikas ja avoin mieli ei liene ainakaan haittaavan onnistuneen yhteistyön toteutta-

mista. Siksi olisi hyvä, että kodin ja koulun yhteistyöstä annettaisiin positiivinen kuva. 

Toki tulee ottaa huomioon, että tuotettu kuva on realistinen eikä aseta yhteistyölle liian 

suuria odotuksia, koska tilanteet ovat vaikeita ja erimielisyydet ja väärinymmärrykset 

kuuluvat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Jos huoltaja lähtee yhteistyöhön opti-

mistisena, mutta käytännön kokemus osoittaa päinvastaista, voi tekstien vaikutus olla 

jopa päinvastainen: ne voivat tuntua tyhjältä sanahelinältä ja turhautuminen lisääntyy 

entisestään. Yhtä lailla, jos huoltaja on ennakkoon saanut käsityksen, että kouluun ei voi 

yhteistyön tekijänä luottaa, mutta käytännön kokemus osoittaa päinvastaista, pystyykö 

hän vastaanottamaan hyvät kokemukset sellaisenaan vai etsiikö hän kaikesta huolimatta 

epäkohtia ja epäluotettavuutta omien ennakkokäsitystensä vahvistamiseksi?  

On siis hyväksyttävä, että joskus yhteistyö voi ajautua umpikujaan. On tervettä, että 

myös negatiivisista kokemuksista puhutaan. Jos huoltajille tarjotut tekstit eivät kuiten-

kaan anna tulevaisuuteen työkaluja parempaan yhteistyöhön esimerkiksi kiinnittämällä 

huomiota siihen, mitä olisi voinut tehdä paremmin, vaan lietsovat ennakkoluuloja, jotka 

vaikeuttavat yhteistyötä myös sellaisissa tapauksissa, joissa ennakkoluuloille ei olisi ollut 

tarvetta, voidaan pohtia, olisiko parempi keskittyä realistiseen, mutta positiiviseen in-

formaatioon yhteistyöstä.  

Haastattelemalla huoltajia ja koulun henkilökuntaa olisi kiinnostavaa selvittää monen-

laisia asioita, kuten sitä, vastaavatko tekstien yhteistyöstä tuottamat kuvat todellisuutta 

kunkin osapuolen näkemyksen mukaan. Yhteistyön kehittämisen kannalta olisi tärkeää 
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tutkia, vastaavatko eri osapuolten näkemykset toisiaan vai onko heillä asiasta suuriakin 

kokemuseroja. 

Tutkimuksen tekeminen herätti minussa myös mielenkiinnon tarkastella julkisten taho-

jen tekstien lisäksi myös internetin keskustelupalstoja. Millaisena kodin ja koulun yhteis-

työ niissä näyttäytyy, kun tekstien takana on tavallisia ihmisiä, ehkäpä kiusattujen ja kiu-

saajien huoltajia, entisiä kiusattuja ja kiusaajia, anonyymeja opettajia, jotka kamppaile-

vat päivittäin kiusaamistapausten selvittämisen kanssa? Taustalla on varmasti niin kiitol-

lisuuden ja helpotuksen kuin myös pettymyksen ja vihan tunteita toista osapuolta ja yh-

teistyötä kohtaan. Miten keskustelupalstojen luoma kuva kodin ja koulun yhteistyöstä 

eroaa tämän tutkimuksen aineiston luomasta kuvasta? Onko puhetavoissa tunnistetta-

vissa eroja, kun kieltä eivät käytä koulukiusaamisen asiantuntijat, opettajat ammattikun-

tansa edustajina tai lukijoita tavoittelevat toimittajat?  

Lopuksi 

Olen tässä tutkimuksessa tarkastellut kodin ja koulun yhteistyötä koulukiusaamistapaus-

ten selvittämisen kontekstissa. Vaikka tämä tutkimus, kuten ei mikään muukaan tutki-

mus yksinään, pysty valaisemaan ja ymmärtämään kodin ja koulun yhteistyö -ilmiötä ko-

konaan, tuo se oman, pienenkin, siivun tutkimuksen kentälle. On joka tapauksessa arvo-

kasta tuoda tutkimustietoa eri tulokulmista. Yhdessä ne voivat rakentavaa laajaa ym-

märrystä käsiteltävästä ilmiöstä. 

Oleellista kodin ja koulun yhteistyössä on sen pysyminen myönteisenä. Siinä onnistumi-

nen edellyttää sekä kodin että koulun asiantuntijuuden arvostamista. Arvostus ja kun-

nioitus taas helpottuu, kun keskustelijoilla on ymmärrystä ja tietoa myös toisen osapuo-

len toiveista ja odotuksista. Toivon, että tutkimukseni voi auttaa kasvatuksen ammatti-

laisia ymmärtämään paremmin huoltajia, joilla on vahvoja ennakko-oletuksia yhteis-

työstä koulun kanssa. Koulun henkilökunnan on tärkeää osata vastata niihin tarpeisiin ja 

huoliin, joita huoltajilla yhteistyöhön liittyen on.  
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Liitteet 

LIITE 1. Aineisto 

Järjestöt ja hankkeet 

- KiVa Koulu: Vanhempien opas (http://www.kivakoulu.fi/vanhemmille).  

o Tietoa vanhemmille 

▪ Mikä on KiVa koulu? 

▪ Vanhempien opas pähkinänkuoressa 

o Perustietoa kiusaamisesta 

▪ Mitä kiusaaminen on? 

▪ Kiusaamisen muodot 

▪ Kiusaaminen koskettaa koko luokkaa 

▪ Mistä kiusaaminen johtuu? 

▪ Miten tunnistan kiusatun oppilaan? 

o Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet koulussa ja kotona 

▪ Toimenpiteet koulussa 

▪ Toimenpiteet kotona 

- Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL): Vanhempainnetti: Tukea perheen 

huoliin ja kriiseihin 

o Kiusaaminen (https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-

ja-kriiseihin/kiusaaminen/)  

▪ Kuka kiusaa, ketä kiusataan? 

▪ Kiusaaminen – mitä vanhemmat voivat tehdä? 

▪ Kiusaaminen – mitä koulussa voidaan tehdä? 

▪ Kiusaaminen netissä 

- Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL): Vanhempainilta kiusaamisesta 

https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/08/07154840/MLL-Van-

hempainilta-kiusaamisesta-web_2012.pdf  

- Suomen Mielenterveysseura: Vaikeat elämäntilanteet: Koulukiusaaminen 

o Koulukiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka tahansa (https://www.mie-

lenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilan-

teet/koulukiusaamisen-kohteeksi-voi-joutua-kuka-tahansa)  

▪ Epäilen, että lastani kiusataan 

▪ Lapseni kiusaa, mitä teen? 

- Lapsen Maailma: Neuvoja kiusatulle, vanhemmalle ja kiusaajalle (https://lap-

senmaailma.fi/teemat/kasvu/neuvoja-kiusatuille-kiusaajille/) 
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Valtion, kaupunkien ja koulujen julkaisut 

- Poliisi: Kaikkien on puututtava kiusaamiseen! (https://www.poliisi.fi/polii-

sista_paivaa/ita-uudenmaan_poliisilaitos/1/0/kaikkien_on_puututtava_kiusaa-

miseen_63468)  

- Rikosuhripäivystys: Kuinka toimia koulukiusaamistilanteissa 

(https://www.riku.fi/fi/oppaat+ja+ohjeet/kuinka+toimia+koulukiusaamistilan-

teissa/)   

- Helsingin kaupunki: Kiusaaminen ja yksinäisyys (https://www.hel.fi/sote/per-

heentuki-fi/koululaiset/koulu/kiusaaminen)  

o Kiusaamisen ehkäiseminen 

o Kiusaamiseen puuttuminen 

o Kiusaamisen kohteeksi joutuneen lapsen vahvistaminen 

- Oulun kaupunki: Lastani kiusataan (https://lapsuus.ouka.fi/lapsen-ikakau-

det/mietityttaako/lastani-kiusataan/)  

- Huutoniemen koulu, Vaasa: Koulukiusaaminen (https://wilma.vaasa.fi/huuto-

niemen_tiedotteet/news/2584)  

Uutiset ja nettilehtiartikkelit 

- Helsingin Uutiset: Kun lapsi kertoo kiusaamisesta, älä tee tätä virhettä 

(https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/132035-kun-lapsi-kertoo-kiusaami-

sesta-ala-tee-tata-virhetta)  

- Iltalehti: Kun oma lapsi on koulukiusaaja – mitä pitäisi tehdä?  (https://www.il-

talehti.fi/perhe/2015081320174398_pr.shtm)  

- Iltasanomat: 7 neuvoa nuorelle, kuinka saada kiusaaminen loppumaan 

(https://www.is.fi/perhe/art-2000005166495.html)  

- MTV: Kiusaamisen syytä ei saa etsiä uhrista – nämä merkit kertovat, että lasta 

kiusataan (https://www.mtv.fi/lifestyle/koti/artikkeli/kiusaamisen-syyta-ei-saa-

etsia-uhrista-nama-merkit-kertovat-etta-lasta-kiusataan/5257264#gs.pHkzJkc)  

- MTV: Mikä on oikea tapa ”tyrmätä” kiusaaja? Näin lasta voi opettaa puolustau-

tumaan (https://www.mtv.fi/lifestyle/koti/artikkeli/mika-on-oikea-tapa-tyr-

mata-kiusaaja-nain-lasta-voi-opettaa-puolustautumaan/6015096#gs.hR9arH0) 

- MTV: Mistä tiedän ettei lapseni kiusaa muita koulussa? Kiusaaja voi olla tavalli-

nen, terve ja mukava lapsi (https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artik-

keli/mista-tiedan-ettei-lapseni-kiusaa-muita-koulussa-kiusaaja-voi-olla-tavalli-

nen-terve-ja-mukava-lapsi/6174110#gs.HIwvhck)  

- MTV: Koulut alkoivat, kiusaaminen jatkuu – piinaan puuttuminen voi pelastaa 

elämän, toimi näin (https://www.mtv.fi/lifestyle/koti/artikkeli/koulut-alkoivat-

kiusaaminen-jatkuu-piinaan-puuttuminen-voi-pelastaa-elaman-toimi-

nain/7033038#gs.efsAwHA)  
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- Savon Sanomat: Vanhempi, näin tartut lapsesi kiusaamiseen (https://www.sa-

vonsanomat.fi/kotimaa/Vanhempi-n%C3%A4in-tartut-lapsesi-kiusaami-

seen/414047)   

- YLE: Koulun alku aiheuttaa kiusatulle unettomia öitä ja itkuisia päiviä – mitä 

tehdä, jos lasta kiusataan? (https://yle.fi/uutiset/3-10339062)  

- YLE: “Kiusaaminen voi tappaa." Näin neuvovat kiusatut itse: Kerro. Kuuntele. 

Puutu (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/05/10/kiusaaminen-voi-tappaa-nain-

neuvovat-kiusatut-itse-kerro-kuuntele-puutu)  

- YLE: Mitä voin tehdä kun lasta kiusataan koulussa? (https://yle.fi/aihe/artik-

keli/2009/03/06/mita-voin-tehda-kun-lasta-kiusataan-koulussa)  

Kyseenalaiset, kaupalliset huijaussivustot 

- Koulurauhaa-lehti: Mistä tiedät, että lastasi kiusataan (http://koulurauhaa-

lehti.fi/mistae-tiedaet-ettae-lastasi-kiusataan/)  

- KouluTurvaa-lehti: Koulukiusaaminen (https://kouluturvaa.fi/koulukiusaami-

nen/)  

o Vanhemmille  

o 10 Kysymystä  

Muut yksityiset tahot 

- Seura: ”Apua, lapseni on koulukiusaaja!” – Puutu kiusaamiseen heti ja selvitä 

tilanne näillä asiantuntijoiden ohjeilla (https://seura.fi/hyvinvointi/suh-

teet/apua-lapseni-on-koulukiusaaja-puutu-kiusaamiseen-heti-ja-selvita-tilanne-

nailla-asiantuntijoiden-ohjeilla/)  

- Care.com 

o Miten tunnistan, jos lastani kiusataan? – Kymmenen merkkiä 

(https://fi.care.com/verkkolehti/lapset/miten-tunnistan-jos-lastani-kiu-

sataan/)  

o Mistä tunnistan, jos lapseni on kiusaaja? (https://fi.care.com/verkko-

lehti/lapset/lapseni-on-kiusaaja/)  

- Elisa (operaattori): Mitä tehdä, jos lasta kiusataan netissä? (https://yksityi-

sille.hub.elisa.fi/mita-tehda-jos-lasta-kiusataan-netissa/)  

- terve.fi 

o Mitä vanhempana voi tehdä, jos lasta kiusataan? 

(https://www.terve.fi/artikkelit/40058-mita-vanhempana-voi-tehda-jos-

lasta-kiusataan) 

o Koulukiusaaminen – näin tunnistat sen ja autat lasta 

(https://www.terve.fi/artikkelit/koulukiusaaminen-nain-tunnistat-sen-

ja-autat-lasta)  
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o Mistä voi päätellä, että lasta kiusataan? (https://www.terve.fi/artikke-

lit/mista-voi-paatella-etta-lasta-kiusataan)  

o 10 vinkkiä vanhemmille koulukiusaamisesta (https://www.terve.fi/artik-

kelit/10-vinkkia-vanhemmille-koulukiusaamisesta)  

- Koulukiusaaminen.com: Vanhemmille (http://www.koulukiusaami-

nen.com/Vanhemmille.aspx)  

- peda.net, PowerPoint -esitys “Koulukiusaaminen”, 

(https://peda.net/id/54f6f0007:file/download/.../Koulukiusaaminen.pptx)  
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