
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia  
koulukiusaamisen käsittelystä maisteriharjoittelussa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Luokanopettajan opintosuunta 
Pro gradu -tutkielma 30 op 
Kasvatustiede 
Toukokuu 2022 
Anni Korolainen 
 
Ohjaaja: Jukka Rantala 



 

 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden maisteriohjelma 

Tekijä - Författare - Author 
Anni Korolainen 

Työn nimi - Arbetets titel 
Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia koulukiusaamisen käsittelystä maisteriharjoittelussa 

Title 
Teacher students´ experiences in handling school bullying in masters´ practice 

Oppiaine - Läroämne - Subject 
Kasvatustiede 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - 
Level/Instructor 
Pro gradu -tutkielma / Jukka Rantala 

Aika - Datum - Month and 
year 

Toukokuu 2022 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 

54 s + 5 liitesivua 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
Tarkoituksenani on selvittää miten luokanopettajaopiskelijat kokevat saaneensa valmiuksia 
koulukiusaamisen tunnistamiseen ja käsittelemiseen maisteriharjoittelusta. Aiempi tutkimus on 
osoittanut, että opettajilla ja opettajaopiskelijoilla on vaikeuksia tunnistaa ja käsitellä 
koulukiusaamista. Aiemman tutkimuksen mukaan opettajankoulutuksessa eikä siihen 
liittyvässä opetusharjoittelussa käsitellä tarpeeksi koulukiusaamista.  
 
Toteutin tutkimuksen hyödyntäen laadullisia menetelmiä. Aineistonkeruussa käytin 
puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimusaineiston analyysissa hyödynsin 
aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoja. Haastatteluun osallistui kahdeksan 
maisteriharjoittelun suorittanutta luokanopettajaopiskelijaa Helsingin yliopistosta. Haastattelin 
tutkimushenkilöitä talvella 2022.  
 
Tulosten mukaan koulukiusaaminen ei ole pysyvä teema, jota käsiteltäisiin 
maisteriharjoittelussa. Suurin osa tutkimushenkilöistä pääsi käsittelemään koulukiusaamista 
joillain tasolla, mutta se miten syvällisesti aiheeseen pureuduttiin vaihteli tapauskohtaisesti. 
Ohjaava opettaja vaikutti tulosten perusteella paljon siihen, miten opiskelija pääsi käsittelemään 
koulukiusaamista. Myös opiskelijan oma mielenkiinto aihetta kohtaan vaikutti siihen, kuinka 
paljon koulukiusaamista käsiteltiin maisteriharjoittelussa. Koulukiusaamista käsiteltiin tulosten 
perusteella enemmän harjoittelussa, jos luokassa esiintyy helposti tunnistettavissa olevaa 
kiusaamista.  

Avainsanat - Nyckelord 
koulukiusaaminen, maisteriharjoittelu, luokanopettajaopiskelijat 

Keywords 
school bullying, masters´ practice, teacher student 

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 
 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Educational Sciences 

Tekijä - Författare - Author 
Anni Korolainen 

Työn nimi - Arbetets titel 
Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia koulukiusaamisen käsittelystä maisteriharjoittelussa 

Title 
Teacher students´ experiences in handling school bullying in masters´ practice 

Oppiaine - Läroämne - Subject 
Education 

Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Master’s Thesis / Jukka Rantala 

Aika - Datum - Month and 
year 

May 2022 

Sivumäärä - Sidoantal - 
Number of pages 

54 pp. + 5 appendices 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 

The aim of this study is to research what kind of experiences in recognising and handling 
school bullying teacher students have received in masters´practice. Previous studies have 
shown that teachers and teacher students have difficulties in recognising and handling bul-
lying. According to previous research, school bullying as a theme is not sufficiently present 
in teacher students´ education. In addition, the research shows that teacher student training 
fails to sufficiently emphasize the practical aspects of teaching. 

This study was conducted by using a qualitative approach. Data collection was performed 
through semi structured theme interviews and the accumulated data analyzed via qualitative 
content analysis. Study participants consisted of eight University of Helsinki teacher stu-
dents that have completed their Masters practice. Interviews of participants were conducted 
during winter 2022. 

The results show that school bullying is not a constant theme in the master´s practice. 
However, most of the study participants had the opportunity to interact with school bullying 
on some level.  According to the results the adviser teacher has a significant role on how the 
student gets to process school bullying. In addition, the results show that the students' own 
interest in the matter can also have an effect. Moreover, in the event of easily recognizable 
bullying in the classroom, the student gets to process school bullying to a more signifigant 
degree during the masters practice. 

 

Avainsanat - Nyckelord 
koulukiusaaminen, maisteriharjoittelu, luokanopettajaopiskelijat 

Keywords 
school bullying, masters´ practice, teacher student 

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsinki University Library – Helda / E-thesis (theses) 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 
 

 
Sisällys 
 

1 JOHDANTO .......................................................................................................... 1 

2 KOULUKIUSAAMINEN OPETTAJAN TYÖSSÄ.................................................... 4 

2.1 Koulukiusaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen ............................... 4 

2.2 Miten opettaja tunnistaa ja kohtaa koulukiusatun? .......................................10 

2.3 Miten opettaja tunnistaa ja kohtaa koulukiusaajan? .....................................15 

3 KOULUKIUSAAMISEN KÄSITTELY LUOKANOPETTAJAOPINNOISSA ............17 

3.1 Käytäntöorientoituneen aineksen väheneminen opettajankoulutuksessa .....17 

3.2 Luokanopettajaopiskelijat koulukiusaamisen kohtaajina ...............................21 

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET ..........................................25 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ...............................................................................26 

5.1 Aineiston hankinta .......................................................................................26 

5.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston analyysi ...................................................28 

6 OPISKELIJOIDEN SAAMAT VALMIUDET JA KOULUKIUSAAMISEN KÄSITTELY 
MAISTERIHARJOITTELUSSA ............................................................................30 

6.1 Käytännön valmiudet koulukiusaamisen tunnistamiseen ja käsittelyyn ........30 

6.1.2 Suoriin kiusaamistilanteisiin puuttuminen ...........................................30 

6.1.3 Epäsuoriin kiusaamistilanteisiin puuttuminen ......................................32 

6.2 Kiusaamisen tai sen ennalta ehkäisemisen käsitteleminen yleisellä ja 
hypoteettisella tasolla...................................................................................34 

6.2.1 Keskustelu koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisesta .....................34 

6.2.2 Keskustelu koulukiusaamisen ehkäisemisestä ...................................35 

6.3 Kiusaamisen vähäinen tai olematon käsittely ...............................................37 

6.3.1 Koulukiusaamista ei havaittu tai sitä ei osattu tunnistaa .....................37 

6.3.2 Koulukiusaamisteeman sivuaminen ....................................................39 

7 LUOTETTAVUUS ................................................................................................41 

8 POHDINTAA .......................................................................................................44 

LÄHTEET ....................................................................................................................48 

LIITTEET .....................................................................................................................55 

 

 



 

1 
 

 

1 Johdanto 
 

Kun oppilas joutuu toisten oppilaiden toistuvan loukkaamisen kohteeksi ilman ky-

kyä vaikuttaa tähän loukkaamiseen, puhutaan koulukiusaamisesta (Pörhölä, 

2008, s.95). Koulukiusaamisella tarkoitetaan vuorovaikutusongelmaa, joka esiin-

tyy lasten vertaissuhteissa. Koulukiusaamista on tutkittu jo useiden vuosikym-

menten ajan, mutta sen tunnistaminen tuottaa yhä vaikeuksia opettajille (Her-

kama, 2012, s. 11). Usein kiusaaminen tapahtuu pysyvissä sosiaalisissa ryh-

missä (Salmivalli, 1998, s. 33). Tässä tutkimuksessa kiusaamista tarkastellaan 

koulukontekstissa.  

 

Syitä kiusaamiseen on monenlaisia. Kiusaaminen voi olla väline, jolla ylläpide-

tään kontrollia ja sosiaalista järjestystä. Valtarakenteita luodaan ryhmään muser-

tamalla toisen oppilaan maine tai asema tai syrjimällä. (Herkama, 2012, s. 108.) 

Huonon työilmapiirin tiedetään lisäävän koulukiusaamisen todennäköisyyttä 

(Luopa, Pietikäinen & Jokela, 2006, s.29). Voidaan siis todeta, että hyvän ilma-

piirin luominen luokkaan on äärimmäisen tärkeää myös siksi, että se saattaa eh-

käistä kiusaamista.  

 
Kiusaaminen voi aiheuttaa uhrille mm. erilaisia psykosomaattisia oireita ja koulu-

pelkoa. Kiusatuilla on myös huonompi itsetunto kuin muilla luokassa. Myös ah-

distuneisuutta esiintyy kiusatuilla enemmän. On vaikea kuitenkaan sanoa, ajau-

tuuko kiusatuksi lapset, jotka kärsivät jo valmiiksi edellä mainituista vai aiheu-

tuuko huono itsetunto ja ahdistus yksinomaan kiusaamisesta. (Salmivalli, 1998, 

s.113.) Koulukiusaaminen aiheuttaa suuren riskin lapsen tai nuoren psykososi-

aaliselle hyvinvoinnille, sillä se aiheuttaa vahinkoa vertaissuhteille ja suhtautumi-

selle vertaisia kohtaan (Pörhölä, 2008 s.94). Koska koulukiusaamisesta voi seu-

rata sen uhrille monenlaisia ongelmia siihen täytyisi suhtautua vakavuudella ja 

puuttua siihen heti.  

 
Lukuisilla kiusaamisen vastaisilla hankkeilla on pyritty lopettamaan koulukiusaa-

minen. Esimerkiksi KiVa Koulu -ohjelma on saavuttanut suurimman osan Suo-

men peruskouluista (Sainio, 2014, s. 3). Koulukiusaaminen ei kuitenkaan ole 

poistunut ongelma, vaikka sen vastaisia toimia on toteutettu laajasti kouluissa. 
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Siksi kiusaamisen tutkimista tulee mielestäni jatkaa. Herkaman (2012) mukaan 

koulukiusaaminen on melko yleistä. Suunnilleen joka kymmenes joutuu koulukiu-

satuksi (Mäntylä, Kivelä, Ollila & Perttola 2013, s.30). Noin 30 % lapsista koki 

kiusaamista välillä tai lähes päivittäin tutkimuksen mukaan, johon osallistui 226 

lasta (Uusitalo-Malmivaara & Lehto, 2016, s.42). 

 

Opettajat, jotka ovat varmempia kiusaamisen käsittelemisessä raportoivat puut-

tuneensa kiusaamiseen useammin. Opettajan koulutuksen pitäisi sisältää käy-

tännön kokemuksia ja keskusteluja niistä. Tämä tukisi opettajan minäpystyvyyttä 

ja lisäisi todennäköisyyttä, että opettajat puuttuisivat koulukiusaamiseen. (Fischer 

& Bilz, 2019.) Myös Soolin ja Otuksen (2018) selvityksen mukaan opettajakoulu-

tuksessa täytyisi käsitellä enemmän käytännön asioita. Selvityksen mukaan opet-

tajankoulutus antaa huonoiten valmiuksia ensiaputaitojen ja oppilaitoksen turval-

lisuutta koskevien asioiden lisäksi juuri koulukiusaamisen ehkäisemiseen ja puut-

tumiseen.  

 

Arkipäiväisten asioiden kohtaaminen koulumaailmassa jää usein opetusharjoitte-

lun vastuulle. Blomberg (2008, s.15) esittää kuitenkin, että opetusharjoittelussa 

vastuu luokassa vallitsevasta työskentelyilmapiiristä jää loppujen lopuksi pitkälti 

ohjaavalle opettajalle. Tästä syystä uraansa aloittava opettaja pääsee kohtaa-

maan esimerkiksi konfliktit ja vaikeat tilanteet sekä harjoittelemaan niiden ratkai-

semista vasta työelämässä. 

 

Kiinnostukseni koulukiusaamisen käsittelyyn on peräisin omasta taustastani. Olin 

koulukiusattu monta vuotta, mutta kokemukseni mukaan opettajani eivät tunnis-

taneet minuun kohdistunutta kiusaamista enkä koskaan itse uskaltanut kertoa 

kiusaamisesta opettajille. Omat kokemukseni herättivät minussa mielenkiinnon 

tutkia koulukiusaamista opettajien näkökulmasta. Tein kandidaatin tutkielmani in-

tegroivana kirjallisuuskatsauksena siitä, miten opettajat tunnistavat koulukiusaa-

misen ja koulukiusatun oppilaan työssään. Käytän kandidaatin tutkielmaa pro 

gradu -tutkielmani pohjana.  
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Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohde on kuitenkin melko erilainen, sillä tutki-

muksessa tarkastellaan koulukiusaamista nimenomaan opetusharjoittelun kon-

tekstissa. Kiinnostukseni tutkia kiusaamista opetusharjoittelussa kumpuaa siitä, 

että oman kokemukseni mukaan kiusaamista ei käsitellä kovin paljoa muilla kurs-

seilla ja vastuu sen käsittelyyn jää näin ollen pitkälti opetusharjoittelulle. Oman 

kokemukseni mukaan opetusharjoittelussakaan painotus ei kuitenkaan ole arki-

päiväisten asioiden kohtaamisessa vaan pikemmin tuntien suunnittelussa ja nii-

den pitämisessä. Tämä on kuitenkin vain oma kokemukseni, minkä mukaan ei 

voi tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä. Pyrin siihen, että en anna oman en-

nakko-olettamukseni vaikuttaa tutkimuksen kulkuun, mutta sekä itseni, että luki-

jan on hyvä olla tietoinen siitä, millainen esiymmärrys minulla on aiheesta. Mie-

lestäni on tärkeää selvittää, pääseekö opiskelija käsittelemään opetusharjoitte-

lussa tarpeeksi koulukiusaamista. Vaikka tutkimusta koulukiusaamisesta on tehty 

runsaasta, tästä näkökulmasta ei ole tarpeeksi tuoretta suomalaista tutkimusta.  
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2 Koulukiusaaminen opettajan työssä 
 

Kiusaaminen on tahallista toisen loukkaamista, haitan aiheuttamista tai yritystä 

tahallisesti aiheuttaa haittaa tai loukata toista (Olweus, 1993, s. 9). Peruskoulun 

4. ja 5. luokalla olevista oppilaista kahdeksan prosenttia kokee viikoittain kiusaa-

mista. Yläkoululaisista kuusi prosenttia kokee kiusaamista viikoittain. Kiusaami-

nen vähenee toiselle asteelle tultaessa muutamaan prosenttiin. (Kouluterveysky-

sely, 2021.) Sekä kiusaajilla, että kiusatuilla on heikompi kokemus osallisuudesta 

kuin toisilla oppilailla. Suurin yhteys heikomman osallisuuden kanssa on kiusaa-

jilla ja kiusatuilla, jotka ovat peruskoulun kahdella viimeisellä luokka-asteella. 

(Kouluterveyskysely, 2019.) Tässä osiossa tarkastelen koulukiusaamisen tunnis-

tamista sekä siihen liittyviä ongelmia. Tarkastelen myös kiusaamista ja sen tun-

nistamista siihen liittyvien erilaisten roolien kautta sekä sitä, miten kiusaamiseen 

tulisi puuttua.   

 
 

2.1 Koulukiusaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen 

 

Kiusaamista on monenlaista, minkä vuoksi sen tunnistaminen voi olla vaikeaa 

(Tainio, 2016, s.23). Tutkimuskirjallisuudessa erotellaan usein suora ja epäsuora 

kiusaaminen toisistaan. Verbaalinen ja fyysinen kiusaaminen katsotaan suoraksi 

kiusaamiseksi ja esimerkiksi ulkopuolelle jättäminen katsotaan epäsuoraksi kiu-

saamiseksi. (Pörhölä, 2008, s. 96.) Esimerkiksi uhkailu, nimittely, potkiminen lyö-

minen, nipistely ja töniminen ovat kiusaamista. Myös ikävien ilmeiden tai eleiden 

osoittaminen toiselle tai toisen tahallinen poissulkeminen ryhmästä on kiusaa-

mista. (Olweus, 1993, s.9.) Edellä mainittujen kiusaamisen muotojen lisäksi kiu-

saaminen elektronisten laitteiden välityksellä internetissä on yleistynyt (Uusitalo-

Malmivaara & Lehto, 2016, s. 35).  

 

Begotti, Tirassa & Maran (2016) esittävät, että monet opettajat raportoivat, että 

kouluissa on toimintatapoja ja ohjeita siihen, miten suoraan kiusaamiseen puutu-

taan, mutta epäsuoraan kiusaamiseen tällaisia toimintatapoja ei ole. Tästä syystä 

tarvitaan tarkempaa lisäkoulutusta ja aiheeseen liittyvää koulutusta tulisi kehittää. 



 

5 
 

Fry, Mackay, Childers-Buschle, Wazny & Bahou (2020) toteavat, että opettaja-

opiskelijat tunnistavat huonommin sanallisen kiusaamisen ja kokevat ettei yliopis-

tossa opiskelu valmista opettajaopiskelijoita tarpeeksi kiusaamisen käsittelyyn. 

Vaikka kyseisten tutkimusten tuloksia ei voidaankaan suoraan yhdistää myös 

suomalaiseen kontekstiin, ne antavat vihjeitä siitä, että fyysinen kiusaaminen 

huomioidaan paremmin kuin verbaalinen kiusaaminen tai epäsuora kiusaaminen. 

 

On moni syitä siihen, miksi koulussa työskentelevien aikuisten on vaikea huo-

mata kiusaamista. Oppilaat odottavat usein koulun päättymistä, ruokatuntia tai 

välituntia ennen kuin ryhtyvät verbaalisiin tai fyysisiin hyökkäyksiin. Kiusaamaan 

ei yleensä ruveta aikuisen valvoessa tilannetta. Hyökkäykset eivät ole aina kes-

toltaan pitkiä. Uhkaavan katseen luominen, tönäisy tai haukkuminen tapahtuu sil-

mänräpäyksessä, mutta se saattaa vaikuttaa uhrin koko päivään negatiivisesti 

varsinkin jatkuessaan päivästä toiseen. Aikuisten on hankalaa tietää, milloin op-

pilaiden sanailu on kaverillista ja milloin kyseessä on tahallinen ja pitkäaikainen 

loukkaaminen. (Karhunen & Pörhölä, 2007, s. 2.) 

 

Kiusaamisen tunnistamista, käsittelemistä ja ehkäisemistä pidetään pääasiassa 

opettajien tehtävinä. Opettajat eivät kuitenkaan tunnista aina kiusaamista (Tainio, 

2016, s.22.) Opettajat puuttuvat kiusaamiseen sen ollessa ilmeistä. Esimerkiksi 

tappelut ja itkeminen saavat opettajan puuttumaan kiusaamiseen, mutta kiusaa-

minen ei ole aina näin näkyvää. Opettajalta vaaditaan erityistä herkkyyttä tunnis-

taa kiusaaminen silloin, kun se koskettaa oppilaiden vuorovaikutussuhteita ja ver-

taisryhmän rakenteita. Opettajat vähättelevät joitakin kiusaamisen muotoja ja pi-

tävät taas kiusaamisena sellaista toimintaa, jota oppilaat eivät käsitä kiusaa-

miseksi. (Herkama, 2012, s. 199–200.) Yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa, että 

osa opettajista ei koe juoruilun ja kiusoittelun olevan niin vakavaa, että siihen 

tulisi puuttua (Waters & Mashburn, 2017, s. 10).  

 

Salmivalli (1998, s. 32–33) osoittaa, että rajut leikit, joiden tavoitteena ei kuiten-

kaan ole toisen satuttaminen, ovat tyypillisiä varsinkin alakouluikäisille pojille. 

Useiden aikuisten on vaikeaa erottaa mikä on rajua leikkimistä ja mikä taas kiu-

saamista. Aikuiset harvoin ovat näkemässä tapahtumaa kokonaan. Lapset erot-

tavat aikuisia paremmin todellisen kiusaamisen rajusta leikistä. Tainio (2016, s. 
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37) tekee saman havainnoin ja korostaa, että oppilaiden välinen leikillinen kiu-

soittelu on oleellisessa osassa koulunkäynnissä.  

 

Vaikka fyysinen loukkaaminen on havaittavia jälkiä jättävää ja ehkä näkyvin kiu-

saamisen muoto, siihen liittyy usein uhrin uhkailua, jotta uhri pysyisi asiasta hil-

jaa. Todennäköisimmin fyysinen loukkaaminen selviää aikuisille nähdessään ta-

pahtuman tai uhrin koulukaveri kertoessa siitä heille. Myös verbaaliseen loukkaa-

miseen liittyy usein aikuisilta salaamista, sillä se koetaan usein häpeällisenä. Sol-

vaukset kohdistuvat yleensä uhrin ulkonäköön, perheeseen, käytökseen tai mui-

hin henkilökohtaisiin asioihin, minkä vuoksi verbaalisestakaan kiusaamisesta ei 

ole usein helppoa kertoa aikuisille. Pakottamisen ja uhkailun kohteeksi joutumista 

pidetään myös nolona ja siksi tämänkaltaisistakaan tapauksista uhri ei kovin hel-

posti kerro aikuiselle. (Karhunen & Pörhölä, 2007, s.2–4.)  

 

Markkasen, Välimaan & Kannaksen (2019, s. 26) yläkoululaisille tekemän tutki-

muksen mukaan verbaalinen kiusaaminen on kaikista yleisintä. Verbaalisen kiu-

saamisen tunnistaminen on aikuiselle suhteellisen helppoa, jos aikuinen sattuu 

kuulemaan selkeää solvaamista tai uhkailua. Suora kiusaaminenkaan ei kuiten-

kaan aina ole nimittelyä ja huutelua, mikä on helppo havaita. Kiusatulle osoitetut 

loukkaukset voivat olla rakennetut niin hienovaraisesti, että sivullisen on vaikea 

tunnistaa niitä kiusaamiseksi. Uhkailu ja pilkkaaminen voivat myös olla sana-

tonta. (Karhunen & Pörhölä, 2007, s. 2–4.)  

 

Verbaalista ja fyysistä loukkaamista vaikeampaa on tunnistaa kiusatun vertais-

suhteille haitallista epäsuoraa kiusaamista. Myös muiden oppilaiden on haasteel-

lista huomata epäsuoraa kiusaamista. Kiusattu ei aina itsekään osaa sanoittaa 

kohtaamaansa kohtelun olevan kiusaamista. Epäsuoran kiusaamisen uhrista 

saattaa tuntua vaikealta kertoa opettajalle, että muiden naureskelu ja vilkuilu ei 

tunnu mukavalta. Jos epäsuora kiusaaminen nähdään aikuisten puolelta tyttöjen 

vuorovaikutukseen kuuluvaksi, sosiaalisten taitojen opetteluksi tai oppilaiden 

keskinäiseksi välien selvittelyksi, ei siihen puuttumista pidetä tarpeellisena. (Kar-

hunen & Pörhölä, 2007, s.3.) 
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Epäsuoraa kiusaamista esiintyy enemmän tyttöjen keskuudessa ja suoraa kiu-

saamista enemmän poikien keskuudessa (Salmivalli, 1998, s.38). Tytöt kokevat 

poikia useammin töykeän kommentoinnin kiusaamisena eikä vitsinä (Uusitalo-

Malmivaara & Lehto, 2016, s.45). Tyttöjen keskuudessa tapahtuva kiusaaminen 

jää helposti huomaamatta opettajalta, sillä ryhmästä eristäminen ja juorujen levit-

täminen ei ole niin näkyvää kuin esimerkiksi fyysinen kiusaaminen ja huutelu. 

Epäsuoran kiusaamisen myöntäminen on myös hankalampaa. Lisäksi tytöt 

myöntävät poikia harvemmin, jos ovat käyttäneet suoran kiusaamisen muotoja. 

(Salmivalli, 1998, s.45.)  

 

Rigby (2007, s.179) nimeää neljä syytä siihen, miksi voi olla hankalaa huomata 

onko kyseessä tilanne, jossa aiheutetaan todellista vahinkoa. Ensimmäinen syy 

liittyy uhriin. Uhri voi kieltää haluavansa apua ja uskotella, että kyseessä on vain 

leikkimielinen tilanne. Uhri voi hävetä tilannetta ja siksi kiistää tulleensa satute-

tuksi. Toinen syy koskettaa tilanteen tarkkailijaa. Tilanteen tarkkailijasta saattaa 

näyttää, että tapahtuma ei satuta ketään, vaikka näin ei olisi. Tarkkailijan tulee 

pyrkiä asettumaan uhrin asemaan ja ottaa huomioon, että uhri voi olla haavoittu-

vainen erilaisissa tilanteissa kuin tarkkailija. Kolmanneksi syyksi Rigby nimeää 

teeskentelyn. Uhriksi tekeytyvä henkilö pyrkii toiminnallaan aiheuttamaan harmia 

“kiusaajalle”. Neljäs syy siihen miksi tilanteen vakavuutta voi olla vaikea arvioida 

on tilanteessa olevien sivustaseuraajien toimimattomuus. Kun kiusaamistilan-

netta on seuraamassa useampi henkilö, joka ei pyri toiminnallaan lopettamaan 

kiusaamista, on tavallista ajatella, että todellista vahinkoa ei aiheuteta, vaikka 

näin ei olisi. 

 

Usein opettajat ja koulun johto eivät ole tietoisia kiusaamisesta, mikä vaikeuttaa 

ennakoivien käytäntöjen kehittymistä (Waters & Mashburn, 2017, s. 1). Rehtorit 

yläkouluissa ilmoittivat oppilaita vähemmän koulukiusaamistapauksia kuin oppi-

laat (Luopa ym., 2008, s.36). Koulun henkilökunnalla on siis usein hyvin puutteel-

linen kuva kiusaamisen määrästä. Koulukiusaamisen tunnistamisen esteenä voi 

olla aikuisten tapa ajatella mitä kiusaaminen on (Karhunen & Pörhölä, 2007, s.3). 

Kiusaaminen ei ole aina ulkopuoliselle helposti havaittavaa ja olisi tärkeää, että 

opettajat tulisivat enemmän tietoisiksi epäsuorasta kiusaamisesta. 
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Ongelmallista on, että koulukiusaamisen tiedetään tapahtuvan usein silloin kun 

opettaja ei ole valvomassa (Mäntylä ym., 2013, s.54). Tutkimukset osoittavat 

myös, ettei kiusaamiseen suhtauduta aina tarpeeksi vakavasti. Yhdysvaltalaisen 

tutkimuksen mukaan opettajat katsovat kiusaamisen olevan pienempi huolenaihe 

kuin muut ammatilliset velvollisuudet (Waters & Masburn, 2017, s. 9). Tällainen 

ajattelutapa voi olla hankalaa kitkeä opettajilta, mutta se olisi tärkeää, jotta kou-

lukiusaaminen voitaisiin saada kuriin. 

 

Yksi tapa saada kiusaamisesta tietoa, on tarkkailla suoraan lapsia ja nuoria. 

Vaikka suora tarkkailu antaa informaatiota aikuiselle, aikuinen saa pelkällä suo-

ralla tarkkailulla puutteellisen kuvan koulukiusaamisesta, sillä suurin osa kiusaa-

misesta tapahtuu silloin, kun oppilaita ei tarkkailla. Toinen tapa on kysellä henki-

löiltä, jotka ovat todistaneet kiusaamistilanteita. Muut oppilaat havaitsevat kiusaa-

mista enemmän kuin aikuiset ja siksi muilta oppilailta saatu tieto on paras tieto-

lähde koulukiusaamisesta. Kolmas tapa on kysellä oppilailta mitä heille tapahtuu. 

Kun kysellään oppilailta, on mietittävä osaavatko oppilaat tehdä eron kiusaami-

sen ja muiden konfliktien välillä. On myös mietittävä ovatko oppilaat halukkaita 

kertomaan kiusaamisesta. (Rigby, 2007, s. 26.)  

 

Kiusaamista tapahtuu monissa eri paikoissa ja tilanteissa kuten luokkahuoneissa, 

välitunneilla ja koulumatkoilla. Luokkahuoneissa tapahtuva kiusaaminen on ta-

vallista silloin, kun opettaja ei ole paikalla. Myös opettajan läsnä ollessa luokassa 

tapahtuu kiusaamista. Tällöin kiusaaminen usein on huomaamattomampaa eleh-

timistä eikä fyysistä väkivaltaa. Käytävillä kiusaaminen esimerkiksi töniminen 

mahdollistuu helpommin oppilaiden liikuskellessa siellä. (Rigby, 2007, s. 184.) 

Mäntylän ym. (2013, s.34) kyselytutkimusten mukaan kiusaamista tapahtuu kai-

kista eniten välitunneilla. 75 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että kiusaa-

mista tapahtuu välitunneilla paljon. Tutkimuksen mukaan siirtymätilanteissa, op-

pitunneilla ja ruokatunneilla tapahtuu myös paljon kiusaamista. Tutkimusten pe-

rusteella voidaan todeta, että opettajan täytyy olla tietoinen millaiset tilanteet ovat 

otollisia kiusaamiselle, jotta hän pystyy tunnistamaan kiusaamisen.  
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Oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen seuraaminen voi antaa aikuisille vih-

jeitä. Oppilaiden keskustelut, sisäpiirin vitsit ja asettuminen välitunnilla voivat an-

taa aikuisille paljon tietoa oppilaista. Aikuisen kannattaa pistää merkillä kenestä 

kerrotaan vitsejä ja tarinoita ja kenelle sanaillaan eniten. Aikuisen kannattaa 

myös huomioida miten sanaluin tai vitsailun kohteena oleva oppilas reagoi. (Kar-

hunen & Pörhölä, 2007, s. 13.) Vaikka kiusaamisen tunnistaminen on hankalaa, 

keinoja kuitenkin on. Voidaan todeta, että kiusaamisen tunnistaminen vaatii opet-

tajalta valppautta, oppilaantuntemusta ja aitoa halua tunnistaa koulukiusaami-

nen. (Pörhölä, 2006, s. 2.) 

 

Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen systemaattinen tarttuminen sen ilmetessä 

ovat tarpeen, mikäli kiusaamiseen halutaan puuttua. Oppilaiden välisiä suhteita 

on hyvä tarkkailla sekä kasvattaa oppilaiden asenteita kiusaamista vastaan ja 

opettaa siihen, että omista teoistaan joutuu vastuuseen. Kiusaamisen ehkäisy 

vaatii myös vuorovaikutustaitojen opiskelua. (Pörhölä, 2006, s. 2.) Kiusaamisesta 

voisi tehdä vähemmän houkuttelevaa vakiinnuttamalla statushierarkiaa ja tais-

tella sen puolesta, että kaikilla ryhmässä olisi tasavertaisemmat suhteet. Kiusaa-

miskulttuuri suosii hierarkiaa, jossa matalan statuksen uhrilla ei ole mahdolli-

suutta paeta. Oppilaille tulee opettaa, että on tärkeää kohdella kaikkia tasa-arvoi-

sesti, mutta on myös tärkeää tarjota mahdollisuuksia, joissa oppilaat pääsevät 

luomaan yhteyksiä luokkarajojen yli. Kiusaajan vaikutusvallasta voi olla helpompi 

päästä, jos voi luoda ystävyyssuhteita uusissa ympäristöissä. (Garandeau ym., 

2013, 48.)  

 

Opettajan tulee puuttua kiusaamiseen, kun sitä ilmenee, mutta myös pohtia sitä, 

miten itse saattaa ylläpitää tiettyjä normeja. Opettaja ei saa edistää syrjimistä 

omalla käytöksellään. (Juva, 2020, s. 13.) Vaikka joku oppilaista ärsyttäisi opet-

tajaa, opettajan tehtävä on kohdella jokaista oppilasta tasa-arvoisesti eikä opet-

tajan omat mielipiteet oppilaista saa vaikuttaa siihen, miten oppilaita kohdellaan 

(Kiviniemi, 2000, s. 75). Oppilailla on hyvä opettaa, että kiusattua voi auttaa aivan 

pienikin tuen osoitus eikä suuria sankaritekoja tarvitse tehdä (Pöyhönen, Juvo-

nen & Salmivalli, 2012, s. 17). Kenties tämä voisin lisätä toisten oppilaiden roh-

keutta puuttua kiusaamiseen tai tuoda se opettajalle tietoiseksi.  
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Kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen on olemassa monia erilaisia oh-

jelmia. KiVa on kiusaamisen vastainen ohjelma, jonka avulla pyritään ehkäise-

mään kiusaamista ja puuttumaan kiusaamiseen. Ohjelmaan mm. kuuluu oppi-

laille suunnattuja tunteja. Monessa koulussa KiVa -ohjelma on ollut käytössä, 

mutta lähes puolet kouluista jätti muutaman vuoden käytön jälkeen KiVa -ohjel-

man. Koulujen olisi hyvä alusta asti koordinoida yksi ihminen ohjelman johtoon. 

Koko kouluyhteisön olisi hyvä olla tietoinen ohjelman käytöstä, jotta ohjelma voisi 

integroitua koulun arkeen. (Sainio, Herkama, Turunen, Rönkkö, Kontio, Poski-

parta, Salmivalli 2020, s. 134, 141.) Garandeaun ym.  (2013, s. 48) mukaan KiVa 

-ohjelma vähentää kiusaamista kuitenkin vain vähemmän suosittujen kiusaajien 

kohdalla. Tutkimus osoittaa, että suositut kiusatut saattavat olla parempia vas-

tustamaan kiusaamisen vastaisten kampanjoiden pyrkimyksiä, mikä on huoles-

tuttavaa, sillä KiVa -ohjelman luotiin nimenomaan korkeasta sosiaalisesta ase-

masta nauttivia kiusaajia ajatellen. Kuitenkin tutkimus osoittaa, että koko ryh-

mään osoitettu kiusaamisen vastainen toiminta on tehokkaampaa kuin toiminta, 

joka koskettaa vain kiusattua tai kiusaajaa. Nykyisin kiusaamisen vastaiset ohjel-

mat pitkälti kohdentavatkin toimintansa koko ryhmään.   Pörhölän (2006, s. 6) 

mukaan opettajan tulisi miettiä keiden oppilaiden välille saattaisi muodostua kiu-

saamissuhde eli riskisuhteiden tarkkailu on erittäin tärkeää kiusaamisen ehkäise-

misessä.  

 

 
2.2 Miten opettaja tunnistaa ja kohtaa koulukiusatun? 

 

Vaikka opettaja tunnistaisi koulukiusaamisen ilmiönä, koulukiusatun oppilaan 

tunnistaminen voi olla haasteellista. Oppilas ei aina kerro joutuneensa kiusaami-

sen uhriksi. On siis tärkeää tietää miten kiusatun oppilaan voi tunnistaa, jotta kiu-

sattu saisi tarvitsemaansa apua, vaikka ei uskaltaisi sitä itse tulla pyytämään.  

 

Mäntylän ym. (2013, s.76) tutkimukseen osallistuneista vain 62 prosenttia vastasi 

kertoneensa kiusaamisesta jollekin aikuiselle kuten opettajalle, terveydenhoita-

jalle tai vanhemmille. Tutkimus osoittaa kuitenkin, että kiusatut kertovat nykyään 

enemmän kiusaamisesta aikuisille kuin ennen. Herkaman (2012, s.116) mukaan 



 

11 
 

Aikuisille kerrotaan fyysisestä kiusaamisesta eniten ja vähiten epäsuorasta kiu-

saamisesta. Suurin osa ei kerro kiusaamisesta kenellekään, sillä pelkää seurauk-

sia tai ei koe aikuisten pystyvän lopettamaan kiusaamista (Mäntylä ym., 2013, 

s.78).  

 

Kiusaamisen syy on nuorten mukaan jokin poikkeavuus tai erilaisuus. Erilaisuutta 

aiheuttavat seikat voivat olla ulkonäköön, käyttäytymiseen, ikään, sukupuoleen, 

etnisyyteen, sairauteen, kieleen, uskontoon, osaamiseen tai sosioekonomisiin te-

kijöihin liittyviä. Syy kiusaamiselle saadaan, kun havaitaan jokin ero. Kiusaami-

sen syynä voi kuitenkin olla kumpi vaan ääripää. Esimerkiksi ulkonäköön liittyen 

kiusaamisen syynä voi olla rumuus tai kauneus. Ulkonäköön liittyvät tekijät ai-

heuttavat eniten kiusaamista. (Hamarus, 2006, s.110–111.) Tuoreen Suomessa 

tehdyn etnografisen tutkimuksen mukaan, kun oppilailta kysyttiin, miksi jotkut op-

pilaat jäävät ulkopuolisiksi vastaus oli usein, että nämä oppilaat ovat epänormaa-

leja. Myös seksuaalivähemmistöön kuuluminen nimettiin kiusaamisen syyksi. 

Liian paljon puhuminen tai huomion vetäminen itseensä koettiin epänormaaliksi 

kuten myös liian hiljainen tai ujo olemus. (Juva, 2020, s. 5–6.) Perheen varalli-

suus voi myös vaikuttaa kiusaamiseen. Köyhempien perheiden lapset ovat use-

ammin kiusattuja kuin muut.  (Pelastakaa Lapset, 2018.) Aina kiusatulla ei kui-

tenkaan ole piirrettä, joka poikkeaa toisista oppilaista (Pörhölä, 2006, s. 5–6).  

 

Rigbyn (2007, s.237) mukaan kiusatuilla on vähemmän ystäviä kuin muilla tai 

ystäviä ei välttämättä ole lainkaan. Myös Pörhölän (2008, s.104) tutkimus osoit-

taa saman sekä sen, että kiusatut oppilaat kertoivat pelkäävänsä menettävänsä 

vähäiset ystävänsä. He kertoivat myös tutkimuksessa, etteivät koe kuuluvansa 

luokkayhteisöön ja kokevat, että vertaiset eivät pidä heistä eivätkä arvosta heitä. 

Luopan ym. (2006, s. 30) yläkouluikäiselle tekemä tutkimus osoittaa läheisten 

ystävien puuttumisen olevan yhteydessä koulukiusaamiseen. Yksinäisyys edes-

auttaa kiusaamista, kun ei ole ystäviä puolustamassa (Hamarus, 2006, s. 112). 

Oppilaan on helpompaa liittyä osaksi uutta ympäristöä, jos kokee olevansa pi-

detty ja arvostettu luokka- ja kouluyhteisössä kuin oppilaan, joka kokee olevansa 

ulkopuolinen (Pörhölä, 2008, s. 106). Luopa ym. (2008, s. 22) osoittavat ystävien 

puutteen yhteyden lisäksi vanhemmilta saadun ruumiillisen kurituksen olevan yh-

teydessä kiusaamiseen.  
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Aggressiolla vastaaminen, avuttomuus ja välinpitämättömyys ovat erilaisia toi-

mintamalleja reagoida kiusaamiseen. Uhrit, jotka vastaavat aggressiolla voivat 

esimerkiksi sanoa kiusaajalle vastaan tai käydä kiusaajan kimppuun. Avuttomat 

uhrit taas saattavat ruveta itkemään tai lähteä kotiin kesken koulupäivän. Välin-

pitämättömät uhrit näyttävät pysyvän rauhallisina kiusaamistilanteissa eivätkä 

vaikuta ottavan kiusaamista tosissaan. Nämä toimintamallit ovat kuitenkin vain 

ulkoisia toimintamalleja eivätkä kerro välttämättä lainkaan siitä mitä uhrit todelli-

suudessa ajattelevat kiusaamisesta. Pojat vastaavat kiusaamisen usein välinpi-

tämättömyydellä tai aggressiolla. Tytöille on tyypillisempää avuttomuus ja välin-

pitämättömyys. (Salmivalli, 1998, s. 107.) Hamaruksen (2006, s.189) tutkimuksen 

mukaan kiusatut eivät aluksi välitä kiusaamisesta, sillä välinpitämättömyys on 

ryhmässä normi: ei saa välittää vähästä.  

 

Rigbyn (2007, s.199) mukaan oppilas saattaa joskus valheellisesti kertoa opetta-

jalle, että häntä kiusataan, vaikka todellisuudessa hän olisi itse provosoinut niin 

sanottua kiusaajaa. Tämä saattaa siis olla yksi syy siihen miksi kiusaamisen ja 

kiusatun tunnistaminen voi olla hyvin haastavaa opettajalle. Rigby korostaa kui-

tenkin, että aikuisen tehtävä on aina suhtautua sympaattisesti kaikkiin oppilaisiin, 

jotka tulevat kertomaan kiusaamisesta ja kuunnella tarkasti, sillä yleensä kiusatut 

ovat todella kiusattuja ja tuen tarpeessa.  

 

Osa kiusatuista pyrkii pitämään kiusaamisesta johtuvat negatiiviset tunteet ja it-

kun sisällään. Usein tunteiden tukahduttaminen on kuitenkin mahdotonta kiusaa-

mistilanteessa ja itkeminen on hyvin tyypillinen tapa vastata kiusaamiseen. Kiu-

satut kokevat itkemisen johtaneen entistä pahempaan kiusaamiseen. Huumori ja 

osuvat vastahuomautukset koetaan toimivimmiksi ratkaisuiksi. (Herkama, 2012, 

s. 126–128.) Kiusatut, jotka reagoivat kiusaamiseen surulla ovat kykenemättö-

mämpiä vastustamaan kiusaajaa, mikä vuoksi kiusaamistilanne on heille vielä 

pahempi (Rigby, 2007, s.53). Eteenkin alemmilla luokilla hyvin tyypillinen reaktio 

kiusaamiseen on itkeminen. Myös tilanteesta pois vetäytyminen on yleinen tapa 

reagoida kiusaamiseen. (Olweus, 1993, s.32)  
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Kiusatut saattavat myös esimerkiksi välttellä koulussa tiettyjen WC-tilojen tai käy-

tävien käyttämistä toiveenaan välttää kiusaaja (Frey & Fisher, 2008, s.6). Kiusaa-

jan välttely joko lähtemällä kiusaamistilanteesta tai kokonaan koulusta pois on 

yksi yleisimmistä kiusatun toimintatavoista. Vaikka välttely saattaa johtaa kiu-

satun yksinäisyyteen kiusatut usein kokevat sen paremmaksi kuin kiusatuksi tu-

lemisen. (Herkama, 2012, s.129.) Yhdysvalloissa on huomattu, että koulusta pois 

oleminen kiusaamisen vuoksi saattaa johtaa huonoon koulumenestykseen (Wa-

ters & Mashburn, 2017, s.5). Kiusatun voi olla hyvin vaikeaa keskittyä koulussa 

ja poissaolot heikentävät usein koulumenestystä. On myös havaittu, että kiusattu 

usein eristäytyy muista oppilaista. Tällöin lukeminen sekä opiskelu taas saavat 

suuren roolin elämästä. (Rigby, 2007, s.54.) Kiusaaminen voi siis näkyä koulu-

menestyksessäkin monella eri tapaa.  

  

Kiusatuksi joutunut saattaa myöhemminkin elämässä uusissa sosiaalisissa tilan-

teissa vetäytyä mieluummin syrjään kuin ottaa sitä riskiä, että tulee taas vertais-

ten satuttamaksi (Pörhölä, 2008, s. 106). Opettajan on hyvä tiedostaa, että paljon 

poissa oleva oppilas saattaa olla joutunut koulukiusaamisen uhriksi. Yhdysvalta-

laisen tutkimuksen mukaan kahdeksasluokkalaisista seitsemän prosenttia jää ko-

tiin vähintään kerran kuukaudessa välttääkseen kiusaamistilanteita (Frey & 

Fisher, 2008, s.6). Tämä tutkimustulos kertoo kuitenkin vain yhden luokka-asteen 

tilanteesta Yhdysvalloissa. 

 

Jotkut kiusatut alkavat muuttaa käyttäytymistään sellaiseksi kuin kiusaaja on toi-

vonut. Tiettyjen vaatteiden käyttämättä jättäminen tai tietyistä aiheista puhumat-

tomuus ovat lievimpiä esimerkkejä tästä. Joskus kiusatut muuttavat koko persoo-

nallisuuttaan toiveenaan välttää kiusaaminen näin. (Herkama, 2012, s. 130.) Yl-

lättävä käytöksen tai ulkonäön muuttaminen voivat siis olla merkkejä koulukiu-

saamisen uhriksi joutumisesta. Opettajan on hyvä tiedostaa tämä ja tarkkailla op-

pilaiden käyttäytymisessä tai ulkonäössä tapahtuvia muutoksia.  

 

Kiusatuksi joutuminen ja siitä aiheutuvat negatiiviset ajatukset ja tunteet saattavat 

purkautua holtittomana väkivaltana tai yksin suremisena. Joissain tapauksissa 

kiusaaminen johtaa itsetuhoiseen käyttäytymiseen. (Herkama, 2012, s.130–131.) 
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12-vuotiaille lapsille tehty tutkimus osoittaa, että kaikki lapset, jotka kokivat kiu-

saamista, kokivat myös onnellisuuden vähenemistä ja masennuksen lisäänty-

mistä. Eteenkin kouluun liittyvä onnellisuus oli vähäisempää kiusatuilla kuin lap-

silla, jotka eivät joutuneet kiusaamisen uhreiksi. (Uusitalo-Malmivaara & Lehto, 

2016, s.45.) Myös yläkouluikäisille tehty tutkimus osoittaa, että keskivaikea ja vai-

kea masentuneisuus olivat yhteydessä koulukiusaamiseen (Luopa ym., 2006, s. 

29).  

 

Mäntylän ym. (2013, s.31) tutkimus osoittaa syömishäiriöiden, masennuksen, ah-

distuneisuuden, paniikkihäiriöiden ja itsetuhoisuuden olevan koulukiusaamisesta 

usein seuraavia vaikutuksia. Luopan ym. (2008) tutkimuksesta selviää masentu-

neisuuden lisäksi ylipainoisuuden ja useiden psykosomaattisten oireiden ko-

koemisen olevan yhteydessä kiusatuksi joutumisen kanssa. Opettajan on siis 

hyvä huomioida, että kiusaaminen on mahdollinen syy edellä mainittujen ongel-

mien esiintymiseen oppilaan elämässä.  

 

Herkaman (2012, s. 136) mukaan kaikki oppilaat haluaisivat, että pystyisivät puo-

lustamaan itseään kiusaajaa vastaan ja oppilaiden mielestä on tärkeää, että kiu-

saamiseen vastataan toimeliaasti. Kuitenkin sekä Herkaman (2012, s.136) että 

Rigbyn (2007, s. 237) mukaan kiusatuksi joutunut oppilas on jostain syystä usein 

kykenemätön puolustamaan itseään kiusaamistilanteessa. Myös Pörhölän 

(2006, s.4) mukaan kiusattu ei pysty toimimaan itsensä suojelijana eikä pysty ir-

rottautumaan suhteestaan kiusaajaan.  

 

Boulton & Smith (1994, s. 326) osoittavat tutkimuksessaan, että kaikki kiusatut 

eivät ole passiivisia vastaanottajia. Pojat ovat tyttöjä useammin häiritseviä ja tap-

peluita aloittavia kiusattuja. Tutkimus osoittaa, että suurempi osa uhreista kuin 

aikaisemmin on luultu, käyttäytyy tavalla, joka provosoi vertaisia. Tutkimuksesta 

paljastui joidenkin provosoivan vastustajaa ja nauttivan väkivaltaisista tilanteista. 

Myös Rigby (2007, s.54) kertoo kiusattujen saattavan haluta kiusata muita oppi-

laita purkaakseen omaa vihaansa ja pahaa oloaan. Hänen mukaansa kiusattu 

saattaa kokea itsensä hyvin turhautuneeksi kokemastaan kohtelusta ja satuttaa 

siksi toista viatonta uhria. Rigbyn mukaan Kiusaaminen aiheuttaa usein ”domi-

noefektin” tai ketjun, joka on hankala katkaista.  
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Suoraan kiusaamiseen voi reagoida hyökkäämällä takaisin tai puolustamalla it-

seään, mutta epäsuoran kiusaamisen kuten juoruilun uhriksi joutuneen on han-

kalampaa puolustaa itseään. Ryhmän rakenteisiin tai vuorovaikutussuhteisiin liit-

tyvä kiusaaminen taas ratkeaa parhaiten puhumalla ja selvittelyllä. Kiusaamiseen 

vastaaminen on prosessi eikä jokin yksittäinen teko. Kiusatun tulee pohtia mo-

nien vaihtoehtojen väliltä toimivin vastaamisen muoto kohtaamaansa kiusaami-

seen. (Herkama, 2012, 138.)  

 

2.3 Miten opettaja tunnistaa ja kohtaa koulukiusaajan? 

 

Kiusaajat oireilevat usein häiriökäyttäytymisellä (Luopa ym., 2008, s. 36). Kiu-

saaja saattaa olla impulsiivinen, aggressiivinen ja dominoiva. Näin ei kuitenkaan 

aina ole. Kiusaaja voi kohdella muita oppilaita hyvin paitsi kiusaamisen uhria. 

Kiusaaja ei aina ole suoranaisesti hyökkäävä. (Pörhölä, 2006, s.6–13.) Jotkut 

kiusaajat saattavat valita hienovaraisen ja lähes näkymättömän tavan toimia, jota 

voi olla hankala huomata. Kiusaaja voi muuttaa tapaansa toimia esimerkiksi lä-

hettämällä jonkun toisen oppilaan pahoinpitelemään kiusatun sen sijaan, että te-

kisi näin itse. (Garandeau, Lee & Salmivalli s. 48.) Kiusaajalle epäsuorakiusaa-

minen on edullista, sillä kiusaajaa ei ole niin helppo saada vastuuseen epäsuo-

rasta kiusaamisesta (Herkama, 2012 s. 24). Rigbyn (2007, s. 17) mukaan kiu-

saaja saattaa vaikuttaa hyväkäytöksiseltä ja mukavalta. Kiusaaja saattaa kokea 

kiusaamisen harmittomaksi “peliksi”, joka tuottaa esimerkiksi yhteenkuuluvuutta 

ryhmän kanssa. Kiusaaja ei välttämättä tajua millaista harmia hänen toimintansa 

aiheuttaa. Kiusaaminen voi kuitenkin vaikuttaa hyvin pitkälle sekä kiusatun että 

kiusaajan elämässä ja ihmissuhteissa (Pörhölä, 2006, s. 5). Oppilaat saattavat 

pitää pitkään kiusaajana oppilasta, joka ei enää kiusaa, sillä kiusaajan maine voi 

jäädä oppilaalle pitkäksikin aikaa (Garandeau ym., 2013, s. 48). 

 

Moni aggressiivinen lapsi nauttii valta-asemasta vertaisten keskuudessa (Garan-

deau ym., 2013, s. 44). Koulukiusaajat pitävät itseään johtajan kaltaisina ihmi-

sinä, jotka tahtovat hallita tai saada toiset oppilaat käyttäytymään kuten he mää-

räävät. Kiusaajilla on usein halu tulla suosituksi. Kiusaajat ovat usein äänekkäitä, 
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rohkeita ja saattavat aiheuttaa meteliä, häiriötä ja huomiota käytöksellään. Kiu-

saamisen syynä voi olla halu kostaa tai kateus. Syynä voi olla myös hauskuus. 

Kiusaajalla täytyy olla tukijoita ja ihailijoita, sillä yksin voi olla hankalaa kiusata.  

(Hamarus, 2006, s. 108–109.) Toiset oppilaat saattavat tukea kiusaajaa, koska 

ajattelevat kiusaajan olevan valta-asemassa eivätkä usko siitä seuraavan mitään 

hyvää, että he puolustaisivat kiusattua. (Pöyhönen, ym., 2012, 15). Voidaan olet-

taa kiusaajan hakevan muita alistamalla ja satuttamalla itselleen jonkinlaista hyö-

tyä kuten valta-asemaa ryhmässä tai tovereiden arvostusta. Hyöty voi olla myös 

konkreettisempaa kuten palvelukset tai raha. Kiusaaminen voi johtaa siihen, että 

muut oppilaat alkavat pyrkimään muodostamaan läheisen suhteen kiusaajaan, 

jotta he eivät itse joutuisi kiusatuiksi.  (Pörhölä, 2006, s. 3–5.) Kiusaajakin saattaa 

kiusata siksi, jotta hän ei itse joutuisi kiusatuksi. (Hamarus, 2006, s.109) 

 

Kun kiusaaminen alkaa, kiusaaja ei aina oleta kiusatun alentuvan kiusatun tah-

toon. Avuton uhri, joka vain itkee ei välttämättä ole kiusaajalle yhtä mieleinen kuin 

provosoituva uhri. Tämän voidaan nähdä tarjoavan viihdettä vertaisryhmässä. 

(Salmivalli, Karhunen & Lagerspetz, 1996, s. 108.) Kiusaajan ei tarvitse olla fyy-

sisesti vahvempi kiusattua, sillä valta ja voima voivat näyttäytyä hyvin eri tavoilla. 

Kiusaaja voi olla esimerkiksi verbaalisesti lahjakas tai he voivat olla vahvempia 

valta-asemansa vuoksi, jonka he ovat saaneet ryhmään. (Rigby, 2007, s. 19) Tyt-

töjen tiedetään olevan poikia harvemmin koulukiusaajia (Kouluterveyskysely, 

2019). 

 

Jos kotona on ongelmia, se näkyy väkisin oppilaissa. Esimerkiksi oppilaan väki-

valtainen käyttäytyminen on voitu oppia kotoa. (Kiviniemi, 2000, s. 139.) Oppi-

laita, jotka kiusaavat ja ovat kiusattuja kutsutaan kiusaaja-uhreiksi (Salmivalli, 

Karhunen & Lagerspetz,1996 s.100). Luopa ym. (2008, 34) esittävät, että mikäli 

oppilas kokee väkivaltaa kotona, kasvaa riski siihen, että oppilas joutuu kiusa-

tuksi, kiusaajaksi tai kiusaaja-uhriksi.  
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3 Koulukiusaamisen käsittely luokanopettajaopin-
noissa 

 
 
Tässä osiossa tarkastelen opetusharjoittelun roolia ja sitä, miten se on muuttunut. 

Esittelen myös sitä, miten tutkimuskirjallisuudessa luokanopettajaopiskelijat ko-

kevat voivansa reagoida koulukiusaamiseen ja millaisia valmiuksia opinnot ovat 

heille antaneet sen käsittelyyn.  

 

 
3.1 Käytäntöorientoituneen aineksen väheneminen opettajankoulutuk-

sessa 

 

Opettajankoulutusta voidaan pitää yhtenä merkittävimpinä yhteiskunnallisen 

muutoksen välineistä (Niemi, 1999, s. 64). Opettajan työ voidaan ajatella olevan 

yhteiskunnallisesti laaja. Näin ajateltuna opettajan tulee opettaa oppilaille val-

miuksia työelämään, vastuulliseen kansalaisuuteen sekä yhteistyöhön. Käsitys 

siitä mitä opettajan työ ja opettajaksi kehittyminen on pitäisi olla pohjana opetta-

jankoulutuksen kehittämisessä. (Väisänen & Silkelä, 1999, s. 218, 230.) Soolin ja 

Otuksen (2018) selvityksessä käy ilmi, että opettajankoulutuksessa kaivataan 

enemmän käytännön asioiden opiskelua. Koulukiusaaminen on aihe, jota ei sel-

vityksen mukaan käsitellä tarpeeksi opettajankoulutuksessa. 

 

1990-luvulla luokanopettajan opinnot alkoivat akatemisoitumaan. Suositukset tut-

kintorakenteesta määriteltiin. Pääaineesta tuli 140 opintopisteen laajuinen koko-

naisuus, josta vastaaville tahoille tuli nyt enemmän valtaa päättää miten opetus 

toteutettaisiin. Tämä johti siihen, että pro gradu -tutkielmaan ja siihen liittyviin 

opintoihin alettiin käyttää enemmän resursseja ja opetusharjoittelun osuus alkoi 

kaventua. Luokanopettajan opinnoissa korostuu yhä enemmän itsenäinen työs-

kentely ja luentojen sekä ryhmätuntien määrä on vähentynyt huomattavasti. 

1980-luvulla maisteriharjoittelua vastaava harjoittelu kesti kahdeksan viikkoa. Ny-

kyisin tämä suoritetaan viidessä viikossa. Muutoksesta huolimatta maisterihar-

joittelu on edelleen yksi keskeisimmistä ja laajimmista luokanopettajan opintoihin 

kuuluvista kursseista, ja siitä antavat niin opiskelijat kuin valmistuneet opettajat-

kin usein positiivista palautetta. Lyhyemmässä ajassa harjoittelun suorittaminen 
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voi kuitenkin vähentää kriittistä reflektointia. Tavoitteet, joita harjoittelulle asete-

taan ovat hyvin laajamittaisia, mutta samalla varsin haastavia eteenkin suhteutet-

tuna ohjausresursseihin. (Rantala, Salminen & Säntti, 2010, s. 52–65.)  

 

Opetusharjoittelussa syvennytään auttamaan opiskelijaa hänen henkilökohtai-

sessa kasvussaan kohti pystyvää opettajaa (Blomberg, 2008, s. 60). Opetushar-

joittelussa opetellaan opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. 

Myös vuorovaikutus sekä tavoitteisuus ovat läsnä. Opetusharjoittelu antaa mah-

dollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja se tarjoaa työkaluja itsearviointiin ja 

esimerkiksi harjoittelun yhteydessä on tärkeää syventyä omaan käyttöteoriaan ja 

niihin uskomuksiin, jotka ohjaavat omaa työtä. (Jyrhämä, 2021, s. 155–156.) Har-

joittelun tarkoituksena on tehdä opiskelijan tiedoista taitoja, jotka ovat tarpeellisia 

opettajan työssä kuten vuorovaikutustaidot ja didaktiset taidot (Väisänen & Sil-

kelä, 1999, s. 218).  

 

Helsingin yliopistossa monialainen harjoittelu ja maisteriharjoittelu ovat osana 

luokanopettajan pedagogisia opintoja, joita on yhteensä 60 opintopistettä. Har-

joittelut kattavat näistä opintopisteistä kolmasosan. Molemmat harjoittelut ovat 10 

opintopisteen laajuisia. Monissa muissa yliopistoissa kuten Itä-Suomen Jyväsky-

län ja Lapin yliopistossa harjoittelut ovat jakautuneet kahden sijasta neljään ja 

niihin on varattu opintopisteitäkin hieman enemmän kuin Helsingin yliopistossa. 

Joissakin yliopistoissa kuten Raumalla harjoitteluihin on varattu tosin vielä vä-

hemmän opintopisteitä kuin Helsingin yliopistossa. (Jyrhämä, 202, s. 38–50.) 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelun kohteeni on Helsingin yliopiston mais-

teriharjoittelu.  

 

Helsingin yliopistossa monialainen harjoittelu suoritetaan harjoittelukoulussa 

yleensä pariharjoitteluna ja siinä keskitytään harjoittelemaan opettamisen taitoja 

eri oppiaineissa. Monialaisen harjoittelun suorittaminen on edellytys maisterihar-

joittelun aloittamiselle. Maisteriharjoittelussa taas pyritään soveltamaan opin-

noissa opittuja tietoja kokonaisvaltaisemmin. Maisteriharjoittelu tehdään yksin tai 

parin kanssa. Maisteriharjoittelun ohjaajina toimii harjoitteluympäristön opettajat 

sekä yleisen didaktiikan yliopistonlehtorit. Maisteriharjoittelua varten opiskelija 
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pohtii etukäteen tavoitteet sekä laatii suunnitelman harjoittelua varten. Maisteri-

harjoittelu vaatii täyspäiväistä opiskelua. Maisteriharjoittelussa tavoitteena on 

mm. arvioida opetussuunnitelman toteutumista, kehittyä tutkivana opettajana, tu-

kea oppilaiden kehitystä ja tunnistaa ryhmien sekä yksilöiden erityispiirteitä. (Syr-

jäläinen, Jyrhämä & Haverinen, 2021.) 

 

Paradigma tutkivasta opettajasta, joka reflektoi ja kehittää koko ajan opettajuut-

taan on keskeinen nykyisessä opettajankoulutuksessa (Enkenberg, 2003, s. 90). 

Opetusharjoittelu on suuressa roolissa siinä, millaisia kokemuksia ja ajatuksia 

opettajuudesta ja koulusta opiskelijoille nousee. Oppituntien suunnitteluun ja 

opetettavien asioiden hallitseminen ovat asioita, jotka korostuvat opetusharjoitte-

lussa. Nämä asiat eivät riitä siihen, että opiskelijasta tulee osaava opettaja, 

vaikka asiat ovatkin tärkeitä. On helpompaa opettaa opetettavia aineita ja suun-

nittelemista, sillä niiden opettaminen on tietopohjaista. Näissä asioissa pysymi-

nen on myös ikään kuin turvallista, sillä niihin ei liity esimerkiksi eettisesti haas-

teellisia sisältöjä. Haasteellisempaa on opettaa esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, 

empatiakykyä ja ristiriitatilanteiden ratkaisemista. (Blomberg, 2008, s. 190.)  

 

Usein ollaan sitä mieltä, että valmistuneilla opettajilla on mm. vajavaiset taidot 

hallita ryhmää. Opettaja keskittyy uransa alkuvaiheessa opetuksen sisältöön 

enemmän kuin oppilaisiin. Harjoittelu tarjoaa turvallisen ympäristön esimerkiksi 

ryhmänhallinnan harjoitteluun. (Jyrhämä, 2021, s. 155.) Opettajat kokevat usein 

opetusharjoittelun olleen vajavainen, sillä oppituntien pitämisen lisäksi opiskelijat 

haluaisivat harjaantua muissa koulutodellisuutta koskettavissa asioissa, jotka 

ovat tärkeitä, kun toimitaan oppilaiden ja koulun muun henkilökunnan kanssa (Ki-

viniemi, 2000, s. 52). Opettajan pätevyys mitataan pitkälti vuorovaikutustilan-

teissa ja ongelmatilanteissa, mikä tekee opettajan työstä hankalaa (Blomberg, 

2009, s. 125). Opettajankoulutuksen pitäisi valmistaa opettajaa vielä enemmän 

kohtaamaan jatkuvaa muutosta (Laine, 1999, s. 236). Opetusharjoittelussa ole-

ville opiskelijoiden täytyy saada kohdata realistisesti ongelmat, joita kouluyhtei-

sössä esiintyy (Sahi, 2009, s. 111).  
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Nykyisessä harjoittelussa keskeisessä osassa on itsenäisesti tehtävä portfolio, 

jossa kuvataan omia tuntemuksia harjoittelusta. Sen hyötyä voidaankin kyseen-

alaistaa sekä opiskelijalle, että ohjaajalle. Kun luokanopettaja saa pätevyyden 

yliopistotutkinnolla, saa luokanopettaja paremman palkan sekä aseman. Olisi 

hyvä, että koulutus antaisi luokanopettajalle myös konkreettista osaamista työ-

hön. Jos näin ei käy, koulutuksen arvo jää nimelliseksi. (Rantala ym. 2010, s. 66–

68.) Myös Enkenbergin (2003, s. 91) mukaan Reflektointi saattaa jäädä vain nä-

ennäiseksi aiheuttamatta todellista uudistusta opiskelijan toiminnassa ja ajatte-

lussa.  Blombergin (2009, s. 128) mukaan on tärkeää, että opetusharjoittelussa 

opiskelijalle annetaan työkaluja selviytymään mahdottomalta tuntuviin tilanteisiin 

ja kerrotaan mistä työelämässä saa apua. Enkenberg (2003, s. 92) korostaa sitä, 

että työntekoon liittyvät haasteet, hankalat tilanteet ja niiden ratkaiseminen on 

edellytys opettajaksi kehittymisessä ja olennainen osa opettajan työtä ja näin ol-

len opettajan on osattava tehdä erilaisia asioita eikä pelkkä tieto riitä.  

 

Kun opettajat katsovat taaksepäin opintoja kokonaisuudessa, harjoittelu koetaan 

usein kaikista tärkeimmäksi ajanjaksoksi (Väisänen & Silkelä, 1999, s. 217). 

Opettajat kuitenkin kokevat, että opetusharjoittelussa ei käsitellä pureuduta tar-

peeksi koulutodellisuuteen, vaikka opetusharjoittelu koetaankin merkittäväksi ko-

konaisuudeksi opettajankoulutuksessa. Opettajat ovat usein toivoneet, että ope-

tusharjoittelussa olisi käsitelty enemmän vuorovaikutustilanteita ja konfliktitilan-

teita. (Kiviniemi, 2000, s. 50.) Opettajaopiskelijat kokevat, että heidän tulisi saada 

paljon enemmän kokemusta siitä, miten toimitaan kouluyhteisössä. Opetushar-

joittelussa opettajaopiskelijat epäilevät usein sitä, että riittävätkö heidän taitonsa 

opettajan työn arkeen ja kouluyhteisön arkeen. (Sahi, 2009, s. 87.) 

 

Usein opiskelijoiden mukaan on hankala liittää teoriaopintoja opetusharjoittelun 

kokemuksiin (Väisänen & Silkelä, 1999, s. 217) Opettajankoulutusta onkin kriti-

soitu opettajaopiskelijoiden pitämisestä irrallaan todellisesta opettajan työstä 

(Laine, 1999, s. 245). Opettaja täytyy osata toimia epävarmuuden keskellä, sillä 

opettajantyössä ei ole perustaa, joka olisi pätevä kaikkialla ja kaikille opettajille. 

Opettajan työn oivaltaminen rakentuukin jokaisen opettajan yksilölliselle koke-

mukselle. Opettajankoulutus ei valmista tarpeeksi työelämään, mikä vaikuttaa sii-
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hen, että moni vaihtaa ammattia. Opetusharjoitteluun tulisi sisältyä opettajaopis-

kelijoiden valmistamista kohtaamaan työelämään siirtymisen ongelmallisuutta. 

Kuilua koulutuksen ja todellisen opettajantyön välille tulee kaventaa kaikin mah-

dollisin keinoin. (Blomberg, 2009, s. 118–119.) 

 

Opetusharjoittelussa opiskelija kohtaa väkisinkin oman osaamisensa, mutta 

opettajan työ kokonaisuudessaan ei selviä opiskelijalla harjoittelussa, sillä oh-

jaava opettaja kantaa kuitenkin vastuu oppilaista (Laine, 1999, s. 246). Harjoittelu 

on koettu paitsi tärkeäksi osaksi opettajaopintoja myös itsetuntoa syöneenä ko-

kemuksena. Ohjaavalla opettajalla on todettu olevan suuri rooli siinä, miten har-

joittelu sujuu opiskelijan kohdalla. Opiskelijan ja ohjaajan eriävät mielipiteet voivat 

aiheuttaa ongelmia harjoittelussa. Esimerkiksi jos ohjaava opettaja kokee, että 

joutuu puuttumaan jonkin tilanteeseen opiskelijan pitämällä oppitunnilla, tämä 

saattaa tuntua opiskelijasta epäkunnioittavalta. Toisaalta oppilaiden tarpeet tulisi 

huomioida jokaisella tunnilla. (Kiviniemi, 2000, s. 55–56.) Harjoittelun onnistumi-

nen on siis jonkin verran myös tuurista kiinni, sillä harjoittelija ei voi valita ohjaa-

jaansa.  

 

Yksi syy siihen, miksi luokanopettajaopintojen suhde arkipäiväiseen työelämään 

ja kouluun ovat vähentyneet saattaa olla se, että luokanopettajakoulutuksen ole-

mista yliopistossa kyseenalaistetaan yhä aika ajoin. Osa luokanopettajaksi opis-

kelevista myös katsoo, että maisteritutkinto on hyvä pohja muillekin uravalin-

noille, eivätkä kaikki haekaan tutkinnolla vain kelpoisuutta toimia luokanopetta-

jana. Tutkielmien tekemistä ei enää samalla tavalla kyseenalaisteta kuin muu-

tama vuosikymmen sitten ja käsitys omaa työtään tutkivasta opettajasta näyttää 

pureutuneen hyvin opiskelijoihin. (Rantala ym. 2010, s. 70, s. 52.) Opinnot saa-

tetaan siis haluta pitää akateemisempina, jotta luokanopettajankoulutuksen paik-

kaa yliopistossa ei kyseenalaistettaisi ja se avaisi myös muita uramahdollisuuk-

sia.  

 

 
3.2 Luokanopettajaopiskelijat koulukiusaamisen kohtaajina 
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Opettajaopiskelijat, jotka ovat itse kokeneet koulukiusaamista lapsena tuntevat 

olevansa valmiimpia kohtaamaan kiusaamisen uhreja. He eivät kuitenkaan tun-

nista tai puutu sen herkemmin kiusaamisen kuin muut opettajaopiskelijat (Kokko 

& Pörhölä, 2008.) Uransa aloittavia opettajia hankaloittaa kuilu, joka on todellisen 

koulumaailman ja opettajankoulutuksen välillä. Uransa aloittaneet opettajat ko-

kevat opettajankoulutuksen vastaavan liian vähän opettajan todelliseen työnku-

vaan (Blomberg, 2008.) Opettajat vaikuttavat oppilaiden näkemykseen siitä, mi-

ten koulukiusaamiseen tulee puuttua. Ilman oikeanlaista koulutusta opettajilla voi 

olla vaikeuksia käsitellä kiusaamista. Heillä voi olla vääränlainen käsitys siitä 

mitkä strategiat ovat parhaita koulukiusaamisen käsittelemisessä tai heillä voi olla 

sellainen ajatus, ettei heidän tarvitse puuttua kiusaamiseen. (Begotti ym., 2016, 

s.2).  

 

Monilla yhdysvaltalaisilla opettajaopiskelijoilla on puutteellinen käsitys eteenkin 

epäsuorasta kiusaamisesta. Moni opettajaopiskelija ilmoitti, että uskoisi puuttu-

vansa kiusaamiseen vain, jos kiusaaminen olisi fyysistä. Tarvitaan siis koulutusta 

opettajaopiskelijoille erityisesti koskien epäsuoraakiusaamista. Koulutusta tulisi 

saada ennen kuin opettajat menevät luokkiin ja sen tulisi lisätä tietoisuutta epä-

suorasta kiusaamisesta sekä tapoja käsitellä ja kohdata epäsuoraa kiusaamista. 

Kouluttaminen koulukiusaamiseen liittyen ei voi jäädä vain tulevan esimiehen 

harteille. (Bauman & Del Rio, 2006, s. 227, 229.) 

 

Myös skotlantilaiset opettajaopiskelijat kokivat sanallisen kiusaamisen olevan vä-

hemmän vakavaa kuin fyysinen kiusaaminen. Termiä kiusaaminen tulisi avata 

koulutuksessa enemmän, jotta opiskelijat voisivat ymmärtää, miten monenlaista 

käyttäytymistä sillä tarkoitetaan. (Fry ym., 2020, s.8.) Opettajan minäpystyvyyttä 

voidaan luonnehtia kompetenssiksi, joka on tärkeä kiusaamiseen puuttumisessa 

ja sen estämisessä (Fischer, John & Bilz, 2021, s. 207). Saksalaisen tutkimuksen 

mukaan kokeneemmilla opettajilla on korkeampi minäpystyvyys kiusaamisen 

kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen verrattuna opettajiin, joilla on vähemmän 

työkokemusta. Opettajat, joilla on korkea minäpystyvyys puuttuvat useammin niin 

suoraan kuin epäsuoraankin kiusaamiseen. Opettajien itsevarmuutta pitäisi pa-

rantaa koulutuksessa. Vahvistamalla opettajien kiusaamiseen puuttumiseen liit-

tyvää minäpystyvyyttä koulutuksen keinoin, voitaisiin auttaa opettajia saamaan 
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parempi itseluottamus, mikä taas nostaisi sen todennäköisyyttä, että kiusaami-

seen puututtaisiin heti. Tämä auttaisi vähentämään koulukiusaamista. (Fischer & 

Bilz, 2019, s. 8–12.) 

 

Italialainen tutkimus osoittaa, että opettajat, jotka ovat työelämässä osoittavat 

suurempaa empatiaa niin epäsuorassa kuin suorassa kiusaamisessa kuin opis-

kelijat. Tutkimus osoittaa myös, että työelämässä olevat opettajat myös kertovat 

puuttuvansa kiusaamiseen enemmän kuin opiskelijat ja opiskelijat saattavat her-

kemmin käyttää huonosti soveltuvampia strategioita kiusaamiseen kuin kokeneet 

opettajat. (Begotti ym., 2016, s.7–8.) Myös yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa, 

että opettajaopiskelijoiden strategiat puuttua kiusaamiseen ovat usein puutteelli-

sia. Esimerkiksi uhrin lohduttaminen sanomalla, ettei kiusaaja tarkoittanut pahaa 

tai esimerkiksi pohtimalla onkohan kiusaajalla itsellään huono päivä vihjaavat kiu-

satulle, että kiusaajaa tulee ymmärtää ja hänen tekonsa oikeuttaa. Myös opetta-

jalta tuleva kiusatun erityiskohtelu voi olla epäsopiva keino käsitellä kiusaamista, 

sillä se saattaa aiheuttaa muissa oppilaissa kateutta ja provosoida kiusaajaa kiu-

saamaan enemmän. (Bauman & Del Rio, 2006, s. 227.)  

 

Opettajan tulee osata toimia sujuvasti, kun luokassa tulee vastaan konflikteja. 

Tätäkin tärkeämpää on kuitenkin mukaan se, että opettaja pystyy ehkäisemään 

ennalta konflikteja. (Blomberg, 2008, s.26.) On tärkeää mm. koulukiusaamisen 

vähentämisen näkökulmasta, että opettajat pitävät johdonmukaisesti yhteisistä 

säännöistä kiinni. Opettajat suhtautuvat kuitenkin todellisuudessa keskenään hy-

vin eri tavalla ristiriitatilanteisiin ja monet jättämät hankalat tilanteet kokonaan 

huomiotta. (Kiviniemi, 2000, s.163–164.) Jos koulutuksessa pohdittaisiin enem-

män yleispäteviä tapoja suhtautua kiusaamiseen, tämä voisi kenties ehkäistä 

sitä, että eri opettajat suhtautuisivat kiusaamiseen ainakin lähes samalla tavalla.  

Skotlannissa tehdyn tutkimuksen mukaan opettajaopiskelijat saattavat tuntea 

olevansa erityisen huonosti varustettuja kiusaamisen kohtaamisessa, sillä heiltä 

puuttuvat selkeä koulutus aiheesta sekä sopivat tavat reagoida kiusaamiseen 

(Fry ym., 2020, s.9). Sekä työelämässä olevat opettajat että opettajaopiskelijat 

kertovat usein omaavansa puutteellisen tiedon kiusaamisesta ja puutteelliset tai-

dot puuttua kiusaamiseen. Hyvä koulutus kiusaamisen kohtaamiseen ei jättäisi 
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opettajaa rakentamaan yksin kykyään kohdata kiusaamista yrityksen ja erehdyk-

sen kautta. (Begotti ym., 2016, s. 9.) Opinnot ovat tärkeä mahdollisuus opetta-

jaksi opiskeleville oppia siitä, miten esimerkiksi kiusaamista tulisi kohdata, jotta 

opiskelijat voivat olla valmiita kohtaamaan kiusaamista oikeilla metodeilla ja itse-

varmuudella. Skotlannin opettajaopiskelijat kuvailivat yliopistossa saamansa 

koulutuksen hyvin rajalliseksi. (Fry ym., 2020, s. 8–9.) Vaikka ulkomaisesta tutki-

muksesta ei voida vetää suoria johtopäätöksiä siihen millainen tilanne Suomessa 

on, vaikuttaisi siltä, että luokanopettajaopiskelijat voisivat hyötyä hyvin monella 

tavalla siitä, että konkreettista kokemusta luokassa saataisiin jo opintojen aikana 

enemmän. 

 

Opettajat kertovat, että työajasta muuhun kasvattamiseen menee jopa enemmän 

aikaa kuin opettamiseen. Häiriökäyttäytymisen määrä on kasvanut kouluissa. 

Opettajat kertovat, ettei koulussa kuitenkaan ole usein aikaa keskittyä yksittäisen 

oppilaan ongelmiin. Oppilaissa on myös huomattavissa polarisoitumista. Hyvin 

käyttäytyviä oppilaita on paljon, mutta huonosti käyttäytyvät oppilaat käyttäytyvät 

entistä huonommin ja esimerkiksi kiusaavat muita ja käyttäytyvät väkivaltaisesti. 

(Kiviniemi, 2000, s. 126–128.) Voidaan todeta tutkimusten perusteella, että opet-

tajan työajasta menee siis iso osa erilaisten ongelmatilanteiden selvittelyyn. Olisi 

siis mielestäni perusteltua, että opettajankoulussa käsiteltäisiin enemmän sitä, 

miten ristiriitatilanteita kuten esimerkiksi kiusaamista kohdataan. Kiviniemi (2003, 

s. 125, 69) ehdottaa, että opettajankoulutuksessa voitaisiin tutustua lasten ja 

nuorten kulttuuriin sekä opetusta tulisi olla lisää siitä miten erilaisissa ongelmati-

lanteissa toimitaan.   
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten koulukiusaamista käsitel-

lään maisteriharjoittelussa. Tarkoituksena on selvittää maisterivaiheessa olevien 

opiskelijoiden kokemuksia siitä, miten ja kenen toimesta kiusaamista käsiteltiin 

maisteriharjoittelussa sekä sitä, mitä valmiuksia heidän mielestään opetusharjoit-

telu antoi heille koulukiusaamisen kohtaamiseen ja tunnistamiseen.  

 

Tutkimuskysymykseni on: 

 

1.  Mitä koulukiusaamisen tunnistamiseen ja kohtaamiseen liittyviä valmiuk-

sia tutkimukseen osallistuneet tutkimushenkilöt kokivat maisteriharjoitte-

lun vahvistaneen? 

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja toteutin sen puolistrukturoidulla teemahaastat-

telulla. Analyysimenetelmäksi valikoitui aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tässä 

tutkielmassa tarkastelen sitä, miten haastateltavat kokivat koulukiusaamista kä-

sitellyn maisteriharjoittelussa. Tarkoitukseni on tarkastella pääsevätkö opiskelijat 

käsittelemään maisteriharjoittelussa tarpeeksi koulukiusaamista. Monialaisessa 

harjoittelussa tarkoituksena on keskittyä ainedidaktiseen osaamiseen. Tuntien 

suunnittelu ja toteutus on näin ollen monialaisessa harjoittelussa keskiössä, kun 

taas maisteriharjoittelussa tarkoituksena on tutustua opettajan työhön kokonais-

valtaisemmin. (Syrjäläinen ym., 2021.) Maisteriharjoittelussa opiskelijalta vaadi-

taan enemmän vastuunottamista ja itsenäisyyttä kuin monialaisessa harjoitte-

lussa, minkä vuoksi se sopii mielestäni paremmin tutkimuksen kohteeksi.  
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tämän luvun tarkoituksena on kuvata sitä, miten olen toteuttanut tutkimukseni. 

Aloitan kertomalla hieman käyttämistäni tutkimusmenetelmistä. Seuraavaksi esit-

telen tutkimusaineiston hankintaa ja lopuksi esittelen käyttämääni analyysimene-

telmää sekä tutkimusaineiston käsittelyä.  

 
 

5.1 Aineiston hankinta 

 
Aineistoni hankinta tapahtui Zoom-sovelluksessa toteutetuilla haastatteluilla. 

Haastatteluihin osallistui kahdeksan Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskeli-

jaa, jotka ovat suorittaneet maisteriharjoittelun. Maisteriharjoittelu suoritetaan jos-

sain pääkaupunkiseudun alakoulussa pariharjoitteluna. Valitsin haastattelun ai-

neistonkeruumenetelmäkseni, sillä koin henkilökohtaisen suullisena toteuttavan 

tavan paremmaksi aiheen käsittelyssä kuin esimerkiksi kyselylomakkeen. Yksi 

haastattelun parhaimmista puolista on Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 85) mu-

kaan sen joustava luonne: suullisesti toteutettu haastattelu tarjoaa mahdollisuu-

den korjata tai selventää sanomaansa sekä esimerkiksi esittää lisäkysymyksiä 

puolin ja toisin.  

 

Keräsin aineiston tammi- helmikuun 2022 aikana. Lähestyin maisterivaiheessa 

olevia maisteriharjoittelun suorittaneita luokanopettajaopiskelijoita tekstiviestillä, 

jossa kutsuin heitä osallistumaan tutkimukseen. Lähetin osallistujille tieteellisen 

tutkimuksen tietosuojailmoituksen, jossa kerroin tarkemmin, mistä tutkimuksessa 

on kysymys ja millaisia tietoja heiltä kerätään. 

 

Haastattelussa oli kolme teemaa, joista keskustelin haastateltavien kanssa. En-

simmäinen teema oli koulukiusaaminen yleisesti ilmiönä, sillä koin tarpeelliseksi 

aloittaa haastattelun virittäytymällä aiheeseen ja selvittämällä samalla hieman, 

että haastateltava ymmärtää mitä koulukiusaamiselle tarkoitetaan. Toinen teema 

oli maisteriharjoittelu ja koulukiusaaminen, jonka pyrin pitämään haastatteluissa 

painopisteenä. Kolmantena teemana oli koulukiusaaminen luokanopettajaopin-

noissa.  
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Nauhoitin haastattelut sekä puhelimella, että Zoomin nauhoitustyökalulla. Nau-

hoittamiseen olin kysynyt luvan haastateltavilta etukäteen. Haastattelut olivat 

kestoltaan noin 30-40minuuttia. Litteroiduista haastatteluista kertyi noin 50 sivua 

tekstiä, joissa kirjaisinkoko oli 12, fonttina Times New Roman ja rivivälinä 1,5. 

Anonymisoin haastateltavat heti litterointivaiheessa. Käytän tutkimushenkilöistä 

tunnuksia H1-H8. Hävitän tutkimuksen valmistuttua kaikki tallenteet. Keräsin 

haastateltavilta tutkimuksen kannalta mahdollisesti merkittäviä taustatietoja ku-

ten harjoittelun ajankohdan sekä sen suorittiko tutkimushenkilö harjoittelun kent-

täkoulussa vai harjoittelukoulussa (taulukko 1).  

 

Haastateltava Harjoittelun 

ajankohta 

Harjoittelu-

paikka 

H1 syksy 2021 kenttäkoulu 

H2 syksy 2021 harjoittelu-

koulu 

H3 syksy 2021 harjoittelu-

koulu 

H4 syksy 2020 kenttäkoulu 

H5 syksy 2021 kenttäkoulu 

H6 syksy 2021 harjoittelu-

koulu 

H7 syksy 2021 harjoittelu-

koulu 

H8 talvi 2022 harjoittelu-

koulu 

Taulukko 1. Tutkimushenkilöiden taustatiedot. 

 

Onnistunut haastattelu ei ole vain kysymyksiin vastaamista, vaan se on vuorovai-

kutustilanne, jonka tulee olla avoin yllätyksille. (Hyvärinen, 2017, luku ”Haastat-

telun maailma”). Valmistelin haastattelua varten haastattelurungon (Liite 1), jonka 

mukaan haastattelut pitkälti etenivät. Pyrin kuitenkin myös pitämään mielessä 
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sen, ettei haastattelurungon orjallinen noudattaminen tee haastattelusta välttä-

mättä parasta mahdollista. Tästä syystä annoin myös tutkimushenkilön esittää 

kysymyksiä ja esitin itsekin tarvittaessa jatkokysymyksiä.  

 

 
5.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston analyysi 

 
Pro gradu -tutkielmani tutkimusosa on toteutettu kvalitatiivisia eli laadullisia me-

netelmiä käyttäen. Alasuutarin (2012, ”Johdanto”) mukaan kvalitatiivinen tutki-

mus on jollain tapaa aina ainutlaatuista, sillä uusien sääntöjen luominen tai aina-

kin olemassa olevien sääntöjen käyttäminen luovasti kuuluu prosessiin. Kvalita-

tiivinen tutkimus toimii kattoterminä monenlaisille tutkimuksille. Kvalitatiivista tut-

kimusta kuvataan kuitenkin lähes aina mm. ymmärtäväksi. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 13–16.) Omassa tutkimuksessani pyrin juuri ymmärtämään tutkimushen-

kilöiden kokemuksia ja siksi koin, että laadullisia metodeja hyödyntäen pääsen 

mahdollisimman syvään ymmärrykseen, siitä millaisia valmiuksia haastateltavat 

ovat kokeneet saneensa koulukiusaamisen käsittelyyn maisteriharjoittelusta.  

Sisällön analyysia voi käyttää kaikessa laadullisessa tutkimuksessa, sillä sitä voi-

daan pitää perusanalyysimenetelmänä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 103).  

 

Toteutin tutkimukseni analyysin hyödyntäen aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

periaatteita. Aineistolähtöisessä analyysissä analyysiyksiköitä ei ole ennalta poh-

dittu eikä aiempi tieto aiheesta saisi vaikuttaa tuloksiin tai analyysin etenemiseen. 

Pyrkimyksenä aineistolähtöisyydessä on saada tutkimusaineistosta aikaan teo-

reettinen kokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 108.)  

 

Pyrin seuraamaan analysoinnissa Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 123) kaavaa 

aineistolähtöisestä sisällönanalyysista. Aloitin litteroimalla aineiston sanatarkasti, 

jonka jälkeen jatkoin lukemalla tarkasti litteraatit. Tämän jälkeen etsin aineistosta 

tutkimuskysymykseeni vastaavat kohdat ja muodostin niistä pelkistettyjä ilmauk-

sia. Tämän jälkeen luokittelin pelkistettyjä ilmauksia alaluokkiin, jonka jälkeen yh-

distin alaluokat ja muodostin yläluokat.  
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Redusointi eli alkuperäisen datan pelkistäminen on ensimmäinen kohta sisäl-

lönanalyysissa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 123). Poimin aineistosta tutkimusky-

symykseeni vastaavat kohdat ja siirsin ne litteraateista erilliseen tiedostoon. 

Tämä helpotti analysoinnin tekemistä, sillä tekstimassa pienentyi. Seuraavaksi 

muodostin pelkistettyjä ilmauksia. Jotkut ilmaukset toistuivat aineistossa lähes 

täysin samanlaisina. Ryhmittelin tästä syystä ilmaukset, jotka kuvaavat samaa 

asiaa yhteen ja yhdistelin ne siten, että samat asiat eivät toistuisi pelkistetyissä 

ilmauksissa.  

 

Klusterointi eli ryhmittely seuraa redusointia. Klusteroinnissa samaa tarkoittavat 

ilmiöt yhdistetään ja näin muodostuu alaluokat. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 124.) 

Tiivistin mahdollisimman tiiviiksi alaluokat, mutta olin tarkkana, etten kadottanut 

tässä vaiheessa mitään olennaista. Alaluokkia tuli yhteensä kuusi. Aineiston 

abstrahointi eli käsitteellistäminen on seuraava vaihe sisällönanalyysissa. Siinä 

erotetaan tutkimuksen kannalta relevantti tieto, jonka perusteella teoreettisia kä-

sitteitä rakennetaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 125.)  
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6 Opiskelijoiden saamat valmiudet ja koulukiusaami-
sen käsittely maisteriharjoittelussa 

 
 

Esittelen tässä luvussa saamiani tutkimustuloksia. Tämä luku jakautuu kolmeen 

alalukuun, jotka perustuvat muodostamiini yläluokkiin. Lähestyn jokaisessa ala-

luvussa aihetta tarkemmin analyysissa muodostamieni alaluokkien avulla. Käy-

tän jokaisessa luvussa aineistosta poimimiani lainauksia kuvaillessani muodos-

tamiani luokkia ja esitellessäni tutkimuksen kannalta olennaisimpia löydöksiä. Tu-

losten tarkastelussa hyödynnän tässä tutkielmassa aiemmin esille tullutta teoriaa, 

johon peilaan tutkimustuloksia.  

 

6.1 Käytännön valmiudet koulukiusaamisen tunnistamiseen ja käsittelyyn   

 

H1, H4, H5 ja H6 kertoivat saaneensa harjoittelusta jonkunlaisia käytännön ko-

kemuksia kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Käytännön koke-

muksella tarkoitan sellaista kokemusta, jossa haastateltava on itse havainnut ja 

tunnistanut epäsuoran tai suoran kiusaamistilanteen ja puuttunut siihen jollain ta-

valla. Kiviniemen mukaan (2000, s. 55) ohjaavalla opettajalla on suuri merkitys 

harjoittelun kulkuun. Aineistonkin perusteella voidaan todeta, että se miten syväl-

lisesti tutkimushenkilö pääsi käsittelemään kiusaamista riippui kuitenkin hyvin 

vahvasti ohjaavasta opettajasta, joka on harjoittelussa vastuussa oppilaista.  

 

6.1.2 Suoriin kiusaamistilanteisiin puuttuminen 

 

Osa kiusaamistilanteista, joita haasteltavat havaitsivat, olivat suoria kuten nimit-

telyä tai fyysistä väkivaltaa. Kaikkia suoria kiusaamistilanteita käsiteltiin ohjaavan 

opettajan johdolla. Useassa haastattelussa kävi ilmi, että haastateltava oli ha-

vainnut kiusaamistilanteita itse ja mennyt kertomaan asiasta ohjaajalle, joka joko 

otti haastateltavan mukaan tilanteen selvittämiseen tai vaihtoehtoisesti ei ottanut 

haastateltavaa mukaan tilanteen käsittelyyn eikä myöskään paljastanut tutkimus-

henkilölle, miten tilanteen käsitteleminen eteni ohjaavan opettajan toimesta. On 

ymmärrettävää, että ohjaajat saattavat kokea jopa oppilaan oikeusturvan vastai-

sena keskustella oppilaiden henkilökohtaisista asioista opiskelijoiden kanssa. 
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Tämä on kuitenkin opiskelijan kannalta valitettavaa, sillä opiskelija jää paitsi ko-

kemuksesta, jolla olisi varmasti valtava merkitys työelämässä. Seuraavassa lai-

nauksessa tutkimushenkilö kuvailee, miten kiusaamistilanteiden käsittely sujui. 

Tutkimushenkilö arvioi lainauksessa myös hieman syitä siihen, miksi hän ei pääs-

syt käsittelemään niin vahvasti kiusaamista.  

 

H4:” Mä väitän et täs on kysymys harjotteluohjaajan lähestymistavasta. Maisteri-

harkan ohjaaja halus pitää sen oman luokan asiat oman luokkansa asioina et 

mikä on tilanne joidenkin oppilaiden välillä. Mä havaitsin muutamia kiusaamisti-

lanteita ja mä toimin sillä hetkellä, kun mä näin ne.  Menin kertomaan ja ohjaaja 

sano et aa kiitos hyvä tietää ja mä en sit tiiä mitä sille asialle tehtiin.” 

 

Laineen (1999, s.246) mukaan opettajan työn kokonaisuus ei käy opiskelijalle ilmi 

harjoittelussa, sillä vastuu oppilaista on ohjaavalla opettajalla. Harjoittelija ei ole 

töissä harjoittelukoulussa eikä millään tavalla vastuussa oppilaista. Tämänkään 

vuoksi se, että harjoittelija käsittelisi yksin esimerkiksi kiusaamistilannetta ei olisi 

ehkä kovinkaan eettistä tai perusteltua.  

 

Jotkut ohjaat taas haluavat aineiston perusteella jakaa enemmän oppilaiden asi-

oita opiskelijoiden kanssa. Aineiston perusteella jotkut ohjaajat suhtautuvat opis-

kelijoihin ikään kuin työpareina, joiden kanssa yhdessä pohdittiin mm. kiusaamis-

tilanteita ja opiskelijat haluttiin ottaa mukaan kiusaamistilanteiden käsittelyyn. 

Osa haastateltavista kertoi päässeensä ohjaajien kanssa yhdessä käsittelemään 

kiusaamistilanteita ja myös seuraamaan sitä, miten ohjaava opettaja selvittää kiu-

saamistilanteita.  

 

H6:”Näin miten tää luokan oma opettaja nää asiat hoiti ja sitten pari kertaa pääsin 
myös itse selvittämään usein silleen et se ohjaava opettaja oli seuraamassa ti-
lannetta. ” 

 

Lainaus osoittaa, että ohjaaja on ollut tukemassa haastateltavaa, mutta antanut 

haastateltavan osallistua kiusaamistilanteita myös melko itsenäisesti. Näyttäisi 

siltä, että ohjaavilta opettajilla ei ole lainkaan yhtenäistä linjaa siihen, millaisten 

asioiden käsittelyyn opiskelija tulee ottaa mukaan. Opiskelijoiden kannalta olisi 

tasapuolista, että ohjaavilla opettajilla olisi samankaltainen suhtautuminen siihen, 

millaiset asiat jaetaan opiskelijoiden kanssa.  
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Haastateltavat, jotka olivat päässeet harjoittelussa jollain tasolla käsittelemään 

itse kiusaamista, kokivat nimenomaan hedelmällisenä nähdä ohjaavan opettajan 

tavan hoitaa kiusaamistilanteen, sillä ei välttämättä olisi itse tiennyt miten kiusaa-

mistilanteita tulee ratkaista. H6 kertoi ohjaavan opettajan tavan soittaa kiusaa-

mistilanteen jälkeen aina kotiin erityisen hyväksi tavaksi. Kyseinen tutkimushen-

kilö kertoi, että aikoo ottaa paljon ohjaavan opettajan tavoista käsitellä kiusaa-

mista myös omaan luokkaansa valmistuttuaan. Hän kertoi harjoittelun tarjonneen 

kaikki opinnot huomioon ottaen tärkeimmät valmiudet kiusaamisen kohtaamisen 

Ohjaavan opettajan tuki voi siis parhaimmillaan tarjota opiskelijalle uusia näkö-

kulmia ja eväitä erilaisten tilanteiden ratkaisemiseen. Pro gradu -tutkielman teke-

misen lisäksi opetusharjoittelu nimetäänkin usein antoisammaksi kokonaisuu-

deksi luokanopettajaopinnoista (Blomberg, 2008, s. 58).  

 

H4, jonka ohjaaja ei ottanut niin vahvasti mukaan kiusaamisen käsittelyyn koki 

kuitenkin, että kiusaamisen käsittely jäi harjoittelussa hyvin pintapuoliseksi. Ai-

neiston perusteella luokanopettajaopiskelijat toivoisivat, että harjoittelussa opis-

kelija saisi olla mukana käsittelemässä kiusaamistilanteita. Enkenbergin (2003, 

s. 89) mukaan harjoittelun tulee toimia paikkana, jossa opittuja tietoja ja teorioita 

päästään harjoittelemaan ja soveltamaan. Olisi siis tärkeää, että opiskelija pää-

sisi harjoittelussa laittamaan käytäntöön myös koulukiusaamista koskevat tie-

tonsa ja taitonsa. Varsinkin, jos kiusaamistilanteita esiintyy selkeästi luokkahuo-

neessa, on valitettavaa, että kaikki opiskelijat eivät päässeet niitä käsittelemään 

kunnolla. Ohjaavan opettajan läsnäolosta kiusaamistilanteiden käsittelyssä ei ku-

kaan tutkimushenkilöistä ollut pahoillaan, mikäli sai itse olla mukana tilanteiden 

ratkaisemisessa, mutta kokonaan opiskelijan poissulkeminen kiusaamistilanteen 

ratkaisemisesta koettiin aineiston perusteella turhauttavaksi.  

 

6.1.3 Epäsuoriin kiusaamistilanteisiin puuttuminen 

 

Osa opiskelijoiden kohtaamista kiusaamistilanteista oli epäsuoria kuten ryhmästä 

ulkopuolelle jättämistä. Epäsuoriakin kiusaamistilanteita käsiteltiin aineistossa 

ohjaavan opettajan johdolla. Vaikka kaikkia kiusaamistilanteita käsiteltiin ohjaa-

van opettajan johdolla, tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että tutkittavat 
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eivät olisi saneet valmiuksia koulukiusaamisen käsittelemiseen maisteriharjoitte-

lussa. Maisteriharjoittelussa opiskelija ei ole vielä valmis opettaja ja ohjaavan 

opettajan on tarkoituskin tukea opiskelijaa. Opettajan työtä harjoitellaan harjoitte-

lussa kokeneiden opettajien ja yliopisto-opettajien ohjaamana (Blomberg, 2008, 

s. 58). 

 

Epäsuoraan kiusaamiseen ei välttämättä puututa, sillä sen voidaan ajatella ole-

van harmitonta (mm. Karhunen & Pörhölä, 2007, s.3) Aineisto osoitti kuitenkin, 

että tutkimushenkilöt olivat havainneet hyvin erilaisia kiusaamistilanteita ja puut-

tuneet myös epäsuoraan kiusaamiseen.  Karhusen ja Pörhölän (2007, s. 2) mu-

kaan aikuisen on vaikeaa tietää, milloin kyseessä on kaverillinen sanailu ja milloin 

taas kiusaamistilanne. H1 ja H5 pohtivat oliko sarkastisten kommenttien sanomi-

nen toverille luokassa kiusaamista vai ei, mutta haastateltavat olivat kokeneet 

parhaaksi puuttua myös näihin tilanteisiin ja niitäkin pohdittiin yhdessä ohjaavan 

opettajan kanssa. Opettaja ei voi olla aina tietoinen siitä, mistä kiusanteko on 

alkanut (Tainio, 2016, s. 27), minkä vuoksi on hyvä selvittää, onko kyseessä har-

miton kiusoittelu vain kiusaamistilanne. Seuraavassa lainauksessa tutkimushen-

kilö kuvailee oppilaiden harjoittamaa mahdollista epäsuoraa kiusaamista. Lai-

naus osoittaa, että epäsuoraakin kiusaamista pohdittiin yhdessä ohjaavan opet-

tajan kanssa.  

 

H1:”Ne heittää sellaisia sarkastisia kommentteja semmosia harmittoman olosia 

mihin mä koin tarpeelliseks kuitenkin sanoo, et hei toi ei oo cool sanoo noin vaik 

jotain et eks sä oo taaskaan tehny läksyi. Noit me mietitiin tosi paljo harkkaparin 

ja ohjaajan kanssa ” 

 

Harjoittelu tehdään olosuhteissa, joissa ohjaava opettaja on päävastuussa järjes-

tyksen ylläpitämisestä, minkä vuoksi opiskelija kohtaa monet arjen ongelmat 

vasta siirtyessään opinnoista työelämään (Blomberg, 2008, s. 15). Aineistonkin 

perusteella voidaan tehdä päätelmä, että ohjaaja voi vaikuttaa hyvin paljon sii-

hen, kuinka paljon ottaa opiskelijaa mukaan oppituntien suunnittelun ja toteutuk-

sen ulkopuolisiin asioihin kuten juuri koulukiusaamisen käsittelyyn. Tämä asettaa 

opiskelijat hieman eriarvoiseen asemaan keskenään, sillä osa opiskelijoista näyt-

tää saavan enemmän valmiuksia koulukiusaamisen konkreettiseen käsittelyyn, 

kuin toiset, mikä on pitkälti kiinni ohjaavasta opettajasta.  
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6.2 Kiusaamisen tai sen ennalta ehkäisemisen käsitteleminen yleisellä ja 

hypoteettisella tasolla  

 

Opettajien korkea minäpystyvyys ja kompetenssi on yhteydessä kiusaamiseen 

puuttumiseen niin suorassa kuin epäsuorassa kiusaamisessa. Koulutuksella, 

jossa tähdättäisiin nostamaan opettajien kiusaamisen kohtaamiseen liittyvää 

kompetenssia, voitaisiin siis vähentää koulukiusaamista. (Fischer & Bilz, 2019, 

s.12.) H1, H2, H4 ja H6 kertoivat käsitelleensä kiusaamista tai sen ennalta eh-

käisyä keskustelun tai ohjeistuksen muodossa. Myös H8 kertoi aiheen olleen 

esille hänen harjoittelussaan, mutta hän ei ollut itse ollut paikalla, kun aihetta oli 

käsitelty. Osa tutkimushenkilöistä pääsi harjoittelussa käsittelemään koulukiu-

saamista sekä konkreettisesti, että keskustelun kautta.  

 

6.2.1 Keskustelu koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisesta 

 

Olisi tärkeää, että opiskelijalle annettaisiin opetusharjoittelussa työkaluja siihen, 

miten voi selviytyä hankalilta tuntuvissa tilanteissa (Blomberg, s 128). H4 ja H6 

kertoivat, että ohjaava opettaja oli kertonut, miten itse puuttuu kiusaamiseen ja 

miten ratkaisee kiusaamistilanteita. H6 oli keskustellut kiusaamisesta eniten liit-

tyen luokassa tapahtuneisiin kiusaamistilanteisiin, mutta hän kertoi myös, että 

ohjaava opettaja oli yleisellä tasollakin esitellyt tapaansa ratkaista kiusaamistilan-

teita. H4 kertoi kiusaamisesta käytävän keskustelun olevan ohjeistuksen kal-

taista. Lainaus osoittaa, että ohjaava opettaja oli avannut omaa tapaansa käsi-

tellä koulukiusaamista, mutta ilmeisesti melko pintapuolisesti.  

 
H4:”Kyl puhuttiin sen maisteriohjaajan kanssa kiusaamisesta. Hän kävi läpi, mi-
ten hän itse niitä selvittelee sillee yleismaailmallisesti.” 

 

H6 oli päässyt pitämään myös oppitunnin oppilaille suorasta ja epäsuorasta kiu-

saamisesta. Kyseisen tutkimushenkilön luokassa pidettiin tunnetaitotunteja sään-

nöllisesti. Yhdellä näistä tunneista oli ollut aiheena koulukiusaaminen ja tämän 

tunnin harjoittelijat olivat valmistelleet ja toteuttaneet. Haastateltava kertoi, että 

tunnin aikana keskusteltiin niin suorasta kuin epäsuorastakin kiusaamisesta.  
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Opiskelijoiden, jotka ovat opetusharjoittelussa olisi tärkeää saada kohdata realis-

tisesti ongelmat, joita koulussa ilmenee (Sahi, 2009, s. 111). YS-ajoissa käsitel-

lään monia koulun arkeen ja oppilaisiin liittyviä teemoja ja ne ovat pakollinen osa 

maisteriharjoittelua. YS-ajoissa pureudutaan usein juuri hankaliin koulun arkeen 

oleellisesti liittyviin aiheisiin. H8 kertoi, että koulukiusaamista käsiteltiin opiskeli-

joiden toiveesta yhdessä YS-ajassa. Tutkimushenkilö kertoi, että ensimmäisellä 

kerralla oli kerätty listaa millaisia aiheita opiskelijat toivovat käsiteltävän ja koulu-

kiusaaminen oli äänestetty yhdeksi aiheeksi. Tutkimushenkilö ei kuitenkaan itse 

ollut osallistunut kyseiseen YS-aikaan, joten hän ei osannut kertoa, miten kiusaa-

mista käsiteltiin siellä. Muut haastateltavat kertoivat, että aihetta oli vain hieman 

sivuttu tai aihetta ei käsitelty lainkaan YS-ajoilla. Osa tutkimushenkilöistä muisteli, 

että oppilaan ongelmista oli keskusteltu ja tässä yhteydessä koulukiusaamiseen 

liittyviä teemoja oli sivuttu. Lukuun ottamatta yhtä tutkittavaa, kukaan muu ei sa-

nonut, että aihetta olisi käsitelty merkittävästi tai, että se olisi ollut ainakaan pää-

teema. Koulukiusaaminen on siis aineiston perusteella esillä YS-ajoissa vain, jos 

opiskelijat niin erikseen toivovat.  

 

 

 

6.2.2 Keskustelu koulukiusaamisen ehkäisemisestä 

 

Koulukiusaamisen ehkäiseminen edellyttää pitkäaikaista työtä (Luopa, 2008, s. 

37). H1 ja H2 kertoivat päässeensä tutustumaan kiusaamista ennaltaehkäiseviin 

tapoihin. Nämä haastateltavat kertoivat esimerkiksi keskustelleensa ohjaavan 

opettajan kanssa luokan säännöistä ja siitä, miten tärkeää on, että oppilaat sitou-

tuvat ylläpitämään positiivista ja hyvää ilmapiiriä. Näiden opiskelijoiden ohjaajat 

olivat korostaneet juuri kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä ja sen tärkeyttä, että 

kaikilla oppilailla on hyvä ja turvallinen olo luokassa. Molemmat tutkittavat, jotka 

olivat keskustelleet luokkahengen tärkeydestä ohjaajan kanssa, olivat vakuuttu-

neita siitä, että hyvän ilmapiirin systemaattinen rakentaminen luokkaan, oli toi-

miva tapa ehkäistä kiusaamista. Tutkittavat kertoivat, että luokissa, joissa he suo-
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rittivat harjoittelun ei esiintynyt paljoa kiusaamista, sillä ohjaava opettaja piti huo-

len siitä, että kukaan ei jää yksin. Seuraavassa lainauksessa tutkimushenkilö ku-

vailee luokan tilannetta. 

 

H1:”Ohjaaja mainitsi et ei oo kahteen vuoteen tarvinnu puhuu fyysisistä yhteen-
otoista sen luokan kanssa. Ainakaan sen luokan yhteishengestä päätellen ei oo 
ollu semmosta henkistä väkivaltakaa.” 

 

Pörhölä (2008) korostaa, että opettajat voivat ehkäistä kiusaamista tukemalla op-

pilaiden ystävystymistä ja ryhmääntymistä. Voidaan siis ajatella, että luokan il-

mapiiriin keskittyminen ja siitä keskusteleminen on tarjonnut valmiuksia kiusaa-

misen ennaltaehkäisevään työhön. Kiusaamisen ennaltaehkäisevään työhön tu-

tustuminen on kuitenkin eri asia kuin koulukiusaamisen käsittelyyn perehtyminen.  

 

Opetusharjoittelussa voidaan syventyä opiskelijan käyttöteoriaan (Jyrhämä, 

2021, s. 155–156). H1 kertoi, että kiusaamisen ennaltaehkäisystä käytiin keskus-

telua, sillä aihe nousi esillä tutkimushenkilön käyttöteoriassa, jossa jokainen opis-

kelija pohtii omaa opettajuuttaan. Haastateltava kertoi, että hänen käyttöteorias-

saan oli noussut esille luokkailmapiirin tärkeys ja tästä syystä ohjaavan opettajan 

kanssa keskusteltiin koulukiusaamisen ennaltaehkäisemisestä ja nimenomaan 

hyvän ilmapiirin tärkeydestä. Huomionarvoista on, että aiheesta puhuttiin haas-

tateltavan oman kiinnostuksen vuoksi. Tutkimushenkilö arveli, ettei aihe olisi 

noussut ainakaan yhtä vahvaan keskiöön harjoittelussa, jos hän ei olisi itse kir-

joittanut siitä käyttöteoriaansa ja toivonut aiheen käsittelyä.  

 

Ohjaavalla opettajalla on aineiston perusteella jonkun verran vaikutusta myös sii-

hen, keskustellaanko koulukiusaamisesta yleisellä tasolla harjoittelussa. Myös 

opiskelijan omalla kiinnostuksella aiheeseen on hyvin merkittävä rooli. Jos opis-

kelija ei siis itse nosta kiusaamista aiheeksi, josta haluaa keskustella harjoitte-

lussa, sen käsittely saattaa jäädä jopa kokonaan pois. Aineiston perusteella voi-

daan todeta, että kiusaaminen ei ole kiinteä ja pysyvä teema, jota käsitellään jo-

kaisessa maisteriharjoittelussa. Tässäkään ohjaavilta opettajilta tai didaktikoilta 

ei tunnuta vaativan yhtenevää linjaa vaan kiusaaminen vaikuttaisi olevan harjoit-

telussa teema, joka voidaan halutessa ottaa esille tai jättää pois. Tämä asettaa 
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jälleen opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Osa opiskelijoista saattaa joutua pohti-

maan esimerkiksi keskustelujen yhteydessä koulukiusaamista, mutta kaikki eivät. 

Räihä (2006) esittää, että henkilökohtaiset ajatukset opettajuudesta ohjaavat har-

joittelua, mikä on nähtävissä myös aineistossa.  

 

 

6.3 Kiusaamisen vähäinen tai olematon käsittely 

 

Bauman ja Rio (2006, s.227) korostavat, että koulukiusaamisen liittyvää koulu-

tusta tulisi saada jo ennen työelämään siirtymistä. Monet opettajaopiskelijat kui-

tenkin kokevat saaneensa opinnoista liian vähän valmiuksia koulukiusaamisen 

käsittelyyn (Fry ym., 2020, s.9). Muutama haastateltavista koki, että koulukiusaa-

mista vain sivuttiin maisteriharjoittelussa. Jotkut tutkimushenkilöistä kokivat, että 

eivät saaneet minkäänlaisia valmiuksia koulukiusaamisen tunnistamiseen tai 

kohtaamiseen maisteriharjoittelusta, sillä sitä ei käsitelty lainkaan tai aihetta si-

vuttiin vain nopeasti.  

 

6.3.1 Koulukiusaamista ei havaittu tai sitä ei osattu tunnistaa 

 

H7 kertoi, ettei harjoittelun aikana käsitelty koulukiusaamista ollenkaan. Hän ker-

toi, että kiusaamisesta ei keskusteltu lainkaan ohjaavan opettajan kanssa eikä 

hän havainnut itse minkäänlaista kiusaamista koko maisteriharjoittelun aikana. 

Jyrhämän (2021, s. 155) mukaan opettaja keskittyy uran alussa enemmän opet-

tamiseen kuin oppilaisiin. Sama pätee luultavasti myös opiskelijoihin ja voidaan-

kin olettaa, että kiusaamista on saattanut esiintyä, mutta siihen ei olla osattu kes-

kittyä eikä sitä olla tunnistettu. Kyseinen tutkimushenkilö kertoi myös, että kiusaa-

mista ei käsitelty myöskään didaktikon kanssa tai YS-ajoissa. Hän arveli suurim-

maksi syyksi kiusaamisen käsittelemättömyyteen sen, ettei luokkahuoneessa 

esiintynyt kiusaamista. Tämän kaltaisista ajatuksia kertoi myös H8 ja H3. Koulu-

kiusaamisen käsittelemättömyys selitettiin haastatteluissa tyypillisesti, sillä ettei 

luokassa ollut minkäänlaista kiusaamista.  

 

H8:”Must tuntuu et kiusaaminen ei ehkä ollu meidän harkassa kauheen keskei-

sessä osassa just sen takii et se ei ollu just vaikka siinä luokassa ajankohtaista” 
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Edellinen lainaus osoittaa, että tutkimushenkilö uskoi siihen, ettei kiusaamisen 

käsitteleminen ole luokassa tarpeellista, sillä hänen mukaansa sitä ei ilmene luo-

kassa. H8 ei kokenut sitä suurena ongelmana, ettei koulukiusaamista käsitelty 

juuri lainkaan harjoittelussa. Kyseinen tutkimushenkilö ajatteli, että koulukiusaa-

minen tulee ottaa esille harjoittelussa vain, jos se on konkreettinen ongelma luo-

kassa. Kiusaamisen käsittelemistä ei haastateltavan mukaan ole välttämättä tar-

peen harjoitella, mikäli oikeaa tilannetta ei esiinny. Opettajan olisi kuitenkin aina 

hyvä olla valmis käsittelemään mahdollista kiusaamista. Opettajan on hyvä miet-

tiä keiden välille kiusaamista saattaa kenties muodostua (Pörhölä, 2006, s. 6). 

Myös kiusaamisen ennalta ehkäiseminen on tärkeää. Opettajan on hyvä kiusaa-

mistilanteisiin puuttumiseen myös miettiä sitä, miten saattaa itse edistää syrji-

mistä omalla käytöksellään (Juva, 2020, s. 13). Näyttäisi siis siltä, että osalla 

opiskelijoista saattaa olla virheellinen käsitys siitä mitä kiusaamisen käsittelemi-

nen on. Kiusaamisen käsitteleminen ei tarkoita vain kiusaamistilanteeseen puut-

tumista vaan siihen liittyy paljon ennalta tehtävää työtä, joista kaikki opettajaopis-

kelijat eivät aineiston perusteella ole tietoisia.  

 

Haastateltavat tuntuivat ajattelevan, että mikäli ohjaava opettajan mukaan luo-

kassa ei esiinny kiusaamista, tilanne todella olisi niin. Tämä tuskin kuitenkaan 

pitää paikkaansa ainakaan täysin, vaan kyseessä voi olla luokka, jossa oppilaat 

kiusaavat epäsuorasta, mitä opettajien on hankalaa tunnistaa. Kiusaaminen ta-

pahtuu usein silloin, kun aikuinen ei ole näkemässä sitä (Mäntylä ym., 2013, 

s.54). Karhunen ja Pörhölä (2007, s. 2) esittävät, että koulun aikuiset eivät ole 

tarpeeksi tietoisia koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta. Voi olla, että luokissa on 

esiintynyt kiusaamista, jota ei olla osattu tunnistaa tai kiusaaminen on tapahtunut 

aikuisen ollessa muualla. 

 

Waters ja Masburn (2017, s. 9) esittävät, että kiusaamista ei välttämättä aina pi-

detä yhtä tärkeänä asiana kuin muita opettajan työhön liittyviä velvollisuuksia. 

Kiusaamistilanteita vähäteltiin jonkun verran aineistossa. H3 esimerkiksi kertoi 

nähneensä tappeluita, mutta ei pitänyt niitä kiusaamistilanteina eikä sen takia eri-

tyisemmin selvitellyt tilanteita. Fry, Mackay, Childers-Buschle, Wazny & Bahou 

(2020) esittävät, että opettajaopiskelijat tunnistavat paremmin fyysisen kiusaami-
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sen kuin esimerkiksi sanallisen. Tämä aineisto ei kuitenkaan täysin tue tätä tutki-

mustulosta, sillä tutkimushenkilön kuvailema tappelutilanne lukeutuisi nimen-

omaan fyysiseksi väkivallaksi, mutta tutkittava ei tunnistanut sitä kiusaamiseksi. 

Tietenkin on mahdollista, että tappelutilanteet eivät olleet kiusaamistilanteita, 

mutta asiaa olisi ollut ainakin syytä selvittää. Salmivalli (1998, s. 107.) esittää, 

että aggressio on yksi toimintamalli, jonka avulla kiusattu reagoi kiusaamiseen 

Kiusaaminen saattaa siis näyttäytyä tappeluna, vaikka kyseessä olisikin tilanne, 

jossa toinen osapuoli on alisteisessa asemassa. Myös Boulton & Smith (1994, s. 

326) esittävät, että osa kiusatuista saattaa aloittaa tappeluita tai käyttäytyä muu-

ten häiritsevästi.  

 

Kiusaamisen puuttumisen esteenä voi olla, että opettaja ei koe omaavansa tar-

peeksi taitoja puuttua kiusaamiseen (Rigby, 2007, s. 255). Kiusaamisen tunnis-

tamattomuus tai epävarmuus siitä, miten kiusaamiseen tulisi puuttua lienee yksi 

syy siihen, miksi kiusaamisen käsitteleminen on jäänyt osalla tutkimushenkilöistä 

vajaaksi.  

 

6.3.2 Koulukiusaamisteeman sivuaminen 

 

Fry ym. (2020, s. 8–9) mukaan opettajaopiskelijat eivät koe osaavansa esimer-

kiksi reagoida kiusaamiseen, sillä aiheesta puuttuu selkeä koulutus. Samankal-

taisia tuloksia löytyi myös tämän tutkimuksen aineistosta. Aiheen sivuamisella 

tutkimushenkilöt tarkoittivat, että koulukiusaamiseen etäisesti liittyviä teemoja ku-

ten oppilaan ongelmia käsiteltiin ja tässä yhteydessä esimerkiksi ohjaava opet-

taja saattoi mainita koulukiusaamisen, mutta asiaan ei sen enempää pureuduttu. 

Sivuaminen saattoi olla myös sellaista tutkimushenkiköiden mukaan, että sanot-

tiin, että koulukiusaamiseen tulee aina puuttua, mutta keskustelua ei jatkettu ai-

heesta ei minkäänlaisia konkreettisia ohjeita annettu siihen, miten kiusaamiseen 

tulee puuttua. Yksi tutkimushenkilö kertoo, että ohjaavan opettajan kanssa käytiin 

läpi jotain koulukiusaamiseen liittyvää, mutta käsittely oli tutkimushenkilön mu-

kaan hyvin nopeaa eikä kiusaamista käsitelty konkreettisten esimerkkien kautta. 

 

H3: ”Jotain ohjaajan kaa käytiin hyvin nopee läpi mut ei ollu mitään esimerkkejä.” 
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Suurin osa vastaajista, jotka kokivat, että koulukiusaamista vain sivuttiin ohi men-

nen maisteriharjoittelussa tai, että sitä ei käsitelty lainkaan piti varsin turhautta-

vana, sitä ettei minkäänlaista ohjeistusta kiusaamisen kohtaamisen saanut. Kivi-

niemi (2000, s. 50) esittää, että opetusharjoittelulta on toivottu usein enemmän 

konfliktitilanteiden käsittelyä. Aineisto vastaa Kiviniemen löydöstä. Myös H4 oli 

turhautunut kiusaamisen vähäiseen käsittelyyn, vaikka kiusaaminen oli monella-

kin tapaa hänen maisteriharjoittelussansa esillä. Hän kuvasi kiusaamisen käsit-

telyn olleen hyvin pintapuolista, mikä turhautti häntä. Moni vastaajista toivoi, että 

koulukiusaamista käsiteltäisiin harjoittelussa tai muissa opinnoissa enemmän ja 

nimenomaan konkreettisemmin. Enkenbergin (2003, s. 92) mukaan opettajuu-

teen liittyy olennaisesti ongelmien ratkaiseminen ja vaikeista tilanteista selviämi-

nen, jotka onnistuvat vain, jos opettaja osaa toimia eikä vain tiedä miten pitäisi 

toimia. Seuraavassa lainauksessa tutkimushenkilö kuvailee sitä, miten harjoitte-

lussa ja yleisesti opinnoissa käsitellään koulukiusaamista. Lainaus osoittaa, että 

tutkimushenkilö arvelee koulukiusaamisen vähäisen käsittelyn johtuvan yliopis-

ton omista pyrkimyksistä saada opiskelijoita innostumaan käytännön työn sijaan 

tutkimuksen tekemisestä.  

 
H7: Noku tän Helsingin yliopiston luokanopettajaopintojen huono puoli on se et 
meistä halutaan tehä tutkijoita et tämmöset käytännön jutut sivuutetaan tosi räi-
keesti. Se et niiku esim. koulukiusaaminen se on niiku tosi iso juttu ja siihen täytyy 
puuttuu ja se on aina esillä. Mut tuntuu et nois opinnoissa on oltu sillee et jos 
koulukiusaaminen on noussu esille niin sit ollaan vaa sanottu et joo siihen pitää 
aina puuttuu. Mut ei oo annettu mitään käytännön sen enempää.  

 

Opetusharjoittelun osuuden pienentyminen luokanopettajaopinnoissa kuvastaa 

tieteellistämisprojektia. Myös harjoitteluun käytettäviä ohjausresursseja on pie-

nennetty. (Rantala ym. 2010, s. 63.) Aineiston perusteella opiskelijat kaipaisivat 

kuitenkin paljon ohjausta erityisesti käytännön asioissa.  
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7 Luotettavuus 
 

 
Kun tehdään tutkimusta, on tarkoitus tehdä tietenkin mahdollisimman vähän vir-

heitä. Myös tutkimuksen luotettavuutta on syytä arvioida ja pohtia jokaisessa tut-

kimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 134.) Tässä luvussa arvioin oman tutki-

mukseni luotettavuutta. Perustelen tässä luvussa myös tutkimuksessani teke-

miäni valintoja.  

 

Tiedostan oman positioni luokanopettajaopiskelijana, jonka tutkimuksen koh-

teena ovat toiset luokanopettajaopiskelijat. Pyrin kuitenkin koko ajan tutkimusta 

tehdessäni siihen, etten antaisi olettamuksieni vaikuttaa tutkimustuloksiin, mutta 

täysin objektiivisesti ei tutkimusta voi koskaan tehdä. Juuti ja Puusa (2020, luku 

”Laadullisen aineiston analysointi”) esittävät, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

aineiston hankintaan ja sen analysointiin vaikuttavat väistämättä tutkijan omat 

käsitykset eikä tästä syystä täysin arvoneutraalia tutkimusta ole mahdollista kos-

kaan tehdä. Tuon jo johdannossa esille oman taustani sekä syyni siihen miksi 

päädyin tekemään tutkimusta juuri koulukiusaamisen käsittelemisestä opetus-

harjoittelussa. Luotettavuutta voi parantaa se kun, tutkija tuo avoimesti esille olet-

tamuksensa (Puusa & Julkunen, 2020, luku ”Uskottavuuden arviointi laadulli-

sessa tutkimuksessa”). 

 
Tutkimuksen uskottavuuden kannalta tärkeää on käyttää oikeanlaista viittaustek-

niikka (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 150). Olen pyrkinyt siihen, että viittaan johdon-

mukaisesti ja tieteellisen tavan mukaisesti jokaisessa kohdassa, jossa käytössäni 

on lähteitä. Olen myös pyrkinyt käyttämään tutkimuksessani erilaisia lähteitä ja 

perustelemaan mahdollisuuksien mukaan aina tutkimuskirjallisuuteen nojaten 

löydöksiäni. Kuitenkin paikoin koin haastavaksi löytää monipuolisesti varsinkin 

suomalaisia lähteitä. Olen jonkun verran käyttänyt tutkimuksessani ulkomaalaisia 

tutkimuksia, mikä ei välttämättä kerro suoranaisesti koulukiusaamisen vallitse-

vasta tilanteesta Suomessa tai siitä, miten opiskelijat kokevat opiskelujen valmis-

taneen koulukiusaamisen kohtaamiseen. Käytössäni on kuitenkin myös suoma-

laisia tutkimuksia, joka lisää tutkimuksen uskottavuutta.  
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Olen pyrkinyt parhaani mukaan käyttämään myös ajankohtaisia tutkimuksia, 

mutta olen myös tukeutunut vanhempaan tutkimukseen. Esimerkiksi kiusaami-

sen määritelmät eivät ole niin paljoa muuttaneet vuosien saatossa ja tästä syystä 

koen, että myös hieman vanhemman tutkimuksen käyttäminen on perusteltua. 

Tutkimuksessa käytettyjen lähteiden taso vaikuttaa vahvasti luotettavuuteen 

(Aaltio & Puusa, 2020, luku ”Mitä laadullisen tutkimuksen arvioinnissa tulisisi ot-

taa huomioon”). Olen pyrkinyt siihen, että käyttämäni lähteet ovat luotettavia ja 

laadukkaita, mikä lisää tutkimukseni uskottavuutta ja luotettavuutta.  

 

Aineiston hankinnan tein yksilöhaastatteluilla. Aaltio ja Puusa (2020, luku ”Mitä 

laadullisen tutkimuksen arvioinnissa tulisisi ottaa huomioon”) esittävät, että haas-

tattelu mahdollistaa aidon vuorovaikutustilanteen tutkimushenkilön kanssa. Tut-

kimuksen luotettavuutta lisää se, että haastattelukysymykset nousevat pitkälti 

edellisestä tutkimuksesta. Luin paljon koulukiusaamisen sekä opetusharjoitte-

luun ja opettajaopintoihin liittyvää kirjallisuutta ennen kuin muodostin kirjallisuu-

den pohjalta haastattelurungon.  

 

Eettisyydellä tarkoitetaan eettisten periaatteiden noudattamista läpi tutkimuksen. 

Tutkimus ei saa olla haitaksi tutkimushenkilölle vaan sillä pitää pyrkiä tuottamaan 

hyvää tutkimuskohteille. (Juuti & Puusa, 2020, luku ”Laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuus.) Lähetin kaikille tutkimushenkilöille ennen haastattelua lomakkeen, 

jossa kerroin millaisia tietoja kerään haastateltavista ja mihin tietoja käytetään. 

Kerroin ennen haastattelua haastateltaville myös siitä, mitä haastattelu pitää si-

sällään ja korostin haastattelun vapaaehtoisuutta sekä sitä, että haastateltavalla 

on oikeus keskeyttää haastattelu, mikäli ei haluakaan osallistua tutkimukseen. 

Haastateltavat ovat kaikki aikuisia eikä tutkimuksessa käsitellä kovin henkilökoh-

taisia tai vaikeita asioita. Nämä seikat tukevat tutkimuksen eettisyyttä.  

 

Kun kvalitatiivista tutkimusta arvioidaan, on läsnä ajatus siirrettävyydestä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että pohditaan tutkimustulosten mahdollisuutta joissain muussa 

ympäristössä ja tutkimuksen toistettavuutta. Tutkijan tulee tehdä läpinäkyväksi 

se, miten tutkimustuloksiin on päästy. (Aaltio & Puusa, 2020, luku ”Mitä laadulli-

sen tutkimuksen arvioinnissa tulisisi ottaa huomioon”.) Olen koettanut tehdä tut-

kimuksessani mahdollisimman hyvin näkyväksi analyysiprosessin, ja sen miten 
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olen päätynyt saamiini tutkimustuloksiin. Palasin aineistoon sisällönanalyysin jo-

kaisessa vaiheessa varmistaakseni sen, että mitään olennaista ei jää pois tutki-

muksesta.  
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8 Pohdintaa 
 
 
 

Selvitin tässä tutkielmassa Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden nä-

kemyksiä siitä, millaisia valmiuksia maisteriharjoittelu on antanut koulukiusaami-

sen käsittelemiseen. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että osa tutki-

mukseen osallistuneista pääsi käsittelemään maisteriharjoittelussa melko laajasti 

koulukiusaamista. Moni tutkimukseen osallistuneista puuttui itse kiusaamistilan-

teeseen tai kiusaamistilanteisiin. Osa pääsi myös yhdessä ohjaavan opettajan 

kanssa käsittelemään näitä kiusaamistilanteita. Ohjaavalla opettajalla on aineis-

ton mukaan suuri merkitys siinä, miten syvällisesti opiskelija pääsee käsittele-

mään kiusaamistilanteita.  

 

Osa vastaajista käsitteli kiusaamista yleisellä tasolla keskustelun tai ohjeistuksen 

muodossa. Esimerkiksi ohjaavan opettajan kanssa keskusteleminen koulukiu-

saamisen käsittelemisestä tai sen ennaltaehkäisystä oli melko yleistä. Osa tutki-

mushenkilöistä käsitteli kiusaamista sekä konkreettisesti, että hypoteettisella ta-

solla maisteriharjoittelussa. Muutama tutkimushenkilö ei kuitenkaan päässyt 

maisteriharjoittelussa käsittelemään koulukiusaamista millään tasolla. Osa kertoi, 

että aihetta sivuttiin hyvin lyhyesti ja yksi tutkimushenkilö kertoi, että aihetta ei 

edes mainittu. Kiusaamisen käsittelemättömyyttä perusteltiin pitkälti, sillä, että 

luokassa ei olisi lainkaan koulukiusaamista. 

 

Yksikään haastateltava ei päässyt täysin itsenäisesti käsittelemään kiusaamisti-

lanteita, vaikka yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki haastateltavat kertoivat 

olevansa valmiita käsittelemään kiusaamistilannetta ilman ohjaavan opettajan tu-

kea.  Suurin syy tähän lienee se, että opiskelija ei ole vastuussa oppilaista ja 

harjoittelu on kestoltaan melko lyhyt eikä opiskelija välttämättä ehdi kunnolla tu-

tustua kaikkiin oppilaisiin. Mikäli harjoittelu olisi kestoltaan pidempi tai opiskelija 

olisi vastuussa ohjaavan opettajan kanssa oppilaista, tilanne voisi olla hyvin eri-

lainen. Tämä kuitenkin vaatisi paljon resursseja ja muuttaisi todella paljon mais-

teriharjoittelun luonnetta. Opettajaopiskelijat epäilevät usein opetusharjoittelussa 

omien taitojen riittämistä opettajan työhön (Sahi, 2009, s. 87). Vastuun lisäämi-

nen saattaisi siis olla liian kuormittavaa opiskelijalle, joka mahdollisesti muutenkin 
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epäilee omien taitojensa riittämistä harjoittelussa. Aineiston perusteella tutkimus-

henkilöt, jotka pääsivät yhdessä ohjavan opettajan kanssa ratkaisemaan kiusaa-

mistilanteita tai keskustelemaan kiusaamisesta tuntuivat olevan tyytyväisiä, eikä 

tilanteiden käsitteleminen yksin välttämättä parantaisi kokemusta, sillä haastatel-

tavat kokivat myös hyödylliseksi tutustua ammattilaisen keinoihin kiusaamisen 

käsittelyyn tai sen ennaltaehkäisyyn. Begotti ym. (2016 s. 7–8) esittävät, että 

opettajaopiskelijat käyttävät kokeneita opettajia herkemmin huonosti soveltuvia 

tapoja kiusaamisen käsittelyssä. Voi siis olla parempi, että opetusharjoittelussa 

opiskelija ei käsittele täysin itsenäisesti kiusaamistilanteita. 

 

On kuitenkin tärkeää pohtia miksi kaikkia ohjaavat opettajat eivät halua ottaa 

opiskelijoita mukaan koulukiusaamisen käsittelyyn. Osa ohjaajista saattaa kokea, 

että oppilaiden asioista puhuminen ei kuulu harjoittelijoille, jotka ovat luokassa 

kuitenkin vain joitakin viikkoja. Joillakin ohjaajilla saattaa olla myös omat vakiin-

tuneet tapansa puuttua kiusaamistilanteisiin ja ratkaista niitä, minkä vuoksi he 

ehkä haluavat olla itse selvittämässä tilanteita. Ehkä myös opiskelijan ja ohjaavan 

henkilökemialla on vaikutusta siihen, haluaako ohjaava opettaja ottaa opiskelijaa 

mukaan kiusaamisen käsittelyyn. Kiviniemen (2000, s. 55–56) mukaan ohjaavan 

opettajan ja opiskelijan erilaiset mielipiteet voivat aiheuttaa harjoittelussa ongel-

mia. Pyrin haastatteluissa kysymään haastateltavilta, jotka eivät päässeet käsit-

telemään kiusaamista kunnolla ohjaajan kanssa, minkä arvelee syyksi siihen, 

että ei päässyt mukaan kiusaamisen käsittelyyn, haastateltavat eivät oikein tien-

neet syytä. Voi myös olla, että haastateltavat eivät ole halunneet kertoa, mikäli 

ohjaavan opettajan kanssa on ilmennyt ongelmia harjoittelussa. 

 

Osalle haastateltavista maisteriharjoittelu tuntui tarjoavan melko laajasti valmiuk-

sia koulukiusaamisen tunnistamiseen ja käsittelyyn. Ne haastateltavat, jotka pää-

sivät ohjaavan opettajan kanssa käsittelemään koulukiusaamista ja tunnistivat 

itse kiusaamistilanteita, saivat luultavasti eniten konkreettisia valmiuksia. Kiusaa-

miseen liittyvät keskustelut ja ohjeistukset ovat varmasti myös tarjonneet val-

miuksia, mutta on syytä pohtia, kuinka paljon esimerkiksi kiusaamisen ehkäise-

mistä puhuminen tarjoaa valmiuksia itse kiusaamistilanteen kohtaamiseen tai kiu-

saamisen tunnistamiseen. Kiusaamisen käsittely edes hypoteettisella tasolla voi 
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kuitenkaan saada opiskelijassa aikaan ajatuksia, joita hän voi jäädä reflektoi-

maan myöhemmin opettajuudessaan itsenäisesti. Kiusaamisen täysi käsittele-

mättömyys maisteriharjoittelussa oli onneksi harvinaisempaa, mutta hyvin valitet-

tavaa.  

 

Kukaan tutkimushenkilöistä ei kertonut, että ohjaajan kanssa olisi käsitelty kiu-

saajan tai kiusatun tyypillisempiä piirteitä eikä kovin syvällisesti kiusaamisen tun-

nistamistakaan. Kiusaamisen muodoista eli epäsuorasta ja suorasta kiusaami-

sestakaan ei kukaan kertonut kuulleensa ainakaan opetusharjoittelun aikana. 

Kiusaamisen käsittely keskittyy aineiston perusteella maisteriharjoittelussa sii-

hen, miten opettaja voi puuttua kiusaamistilanteeseen, kun havaitsee sellaisen 

tai miten kiusaamista ehkäistään hyvällä luokkahengellä. Huonon luokkahengen 

yhteys kiusaamiseen on tutkitusti totta (mm. Luopa, Pietikäinen & Jokela,2006, 

s.29) joten sen käsitteleminen on hyvin perusteltua. Kuitenkin yhtä tärkeää olisi 

pohtia miten opettaja voi tunnistaa kiusaamisen, sillä opettajat eivät aina tunnista 

kiusaamista, vaikka sitä pidetäänkin opettajan tehtävänä (Tainio, 2016, s. 22).  

 

Yhtenäisen linjan muodostaminen siihen, miten koulukiusaamista käsitellään 

maisteriharjoittelussa olisi aineiston perusteella perusteltua. Jokaisen opiskelijan 

tulisi saada tasokasta ohjausta harjoittelussa (Blomberg, 2008, s. 217). Ohjaava 

opettaja, yliopiston muu henkilökunta sekä joissain tilanteissa myös opiskelijat 

itse vaikuttavat siihen millä tasolla kiusaamista käsitellään maisteriharjoittelussa. 

Tämän tutkimuksen mukaan osa opiskelijoista saa maisteriharjoittelusta paljon 

valmiuksia koulukiusaamisen käsittelyyn, mutta osa saa valmiuksia vain jonkun 

verran tai ei ollenkaan. Se miten paljon valmiuksia saa, on valitettavan paljon 

tuurista kiinni. Koulukiusaaminen voisi olla kiinteä teema, jota harjoittelussa käsi-

tellään huolimatta siitä, esiintyykö luokassa kiusaamista vai ei. Myös ohjaavilta 

opettajilta olisi syytä vaatia yhtenäisyyttä siihen, millaisiin asioihin opiskelija tulee 

ottaa mukaan. Blombergin (2008, s. 217) mukaan olisi syytä tutkia enemmän oh-

jaajuutta, jotta laadukasta ohjaamista voitaisiin saada kaikille opiskelijoille. Tällä 

hetkellä opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa, sillä osa ohjaavista opettajista 

haluaa jakaa opiskelijalle paljon oppilaisiin liittyviä asioita, kun taas osa ohjaa-

vista opettajista ei halua jakaa juuri mitään. Ohjaajuuden tutkiminen ja yhtenäis-

täminen olisi tämän tutkimuksen perusteella perusteltua.  
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Suurin osa tutkimukseen osallistuneista toivoi, että kiusaamista käsiteltäisiin 

opinnoissa konkreettisesti esimerkiksi siten, että opiskelijoille annettaisiin tapaus, 

johon heidän täytyy keksiä konkreettisia ratkaisuja. Tutkimushenkilöt toivoivat 

myös, että opinnoissa esiteltäisiin erilaisia metodeja kiusaamiseen puuttumiseen. 

Kaksi tutkimushenkilöä kertoi olevansa tyytyväisiä siihen, miten kiusaamista on 

opinnoissa käsitelty, mutta kuusi tutkimushenkilö koki, että sen käsittely on ollut 

liian vähäistä ja liian teoreettista.  

 

Rigbyn (2007, s.95) koulun eetos vaikuttaa hyvin paljon siihen osallistuuko oppi-

las kiusaamiseen. Maisteriharjoittelu on siirretty kenttäkouluihin (Rantala ym. 

2010, s. 63), mikä siis tarkoittaa sitä, että tutkimushenkilöt ovat tehneet eri kou-

luissa harjoittelun, mikä selittää osaltaan myös sitä, että kokemukset siitä miten 

kiusaamiseen suhtaudutaan tai miten sitä käsitellään ovat melko erilaisia. Ei kui-

tenkaan näyttäisi siltä, että joko harjoittelukoulut tai kenttäkoulut olisivat tarjon-

neet paremmin valmiuksia koulukiusaamisen käsittelyyn. Juuri siitäkin syystä, 

että maisteriharjoittelu tehdään eri puolilla pääkaupunkiseutua erilaisissa kou-

luissa, olisi tärkeää, että ohjaajilta vaadittaisiin yhtenevämpää linjaa mm. siinä 

miten paljon opiskelijoita otetaan mukaan oppilaiden asioiden selvittämiseen.  

 

Moni haastateltava kertoi saaneensa kaikki kiusaamisen käsittelyyn liittyvät 

eväät, joita opinnot ovat tarjonneet juuri harjoitteluista. Harjoittelu tarjoaa hyvät 

puitteet käsitellä koulukiusaamista konkreettisesti. Tämä tutkimus kuitenkin osoit-

taa, että kaikissa maisteriharjoitteluissa kiusaamista ei nosteta ollenkaan käsitte-

lyyn. Aineiston mukaan osalla opiskelijoilla koulukiusaamisen käsittely harjoitte-

lussa ja jopa muissakin opinnoissa saattaa jäädä hyvin vähäiseksi. Mielenkiin-

toista on myös se, että kaikista tutkimushenkilöistä vain yksi tiesi onko koulussa, 

jossa suoritti maisteriharjoittelun jokin kiusaamisen vastainen ohjelma käytössä. 

Suurin osa niistäkään tutkimushenkilöistä, jotka olivat käsitelleet kiusaamista ei-

vät siis olleet tietoisia siitä, miten koko koulun tasolla kiusaamista käsitellään. 

Koulukiusaamisen käsittely nostetaan usein esillä vasta tilanteen vaatiessa eikä 

aina silloinkaan opiskelijaa oteta mukaan sen käsittelyyn. Aineiston perusteella 

näyttäisi siltä, että koulukiusaamisen käsittely ei ole maisteriharjoittelussakaan 

järjestelmällistä.  
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Liitteet 
 

LIITE 1. Puolistrukturoidun teemahaastattelun runko 
 

1. Koulukiusaaminen 
 

o Miten määrittelet koulukiusaamisen? 

o Tiedätkö mitä eroa on suoralla ja epäsuoralla kiusaamisella? 

Kerro omin sanoin. 

o Puuttuisitko kaikenlaiseen kiusaamiseen yhtä herkästi vai koetko, 

että jokin tietynlainen kiusaaminen on vakavampaa kuin jonkun 

toisenlainen? 

o Mistä asioista voit epäillä, että joku oppilaista on joutunut kiusaa-

misen kohteeksi? 

o Miten voit tunnistaa koulukiusaajan? 

o Mitä vaikutuksia uskot koulukiusaamisella olevan? 

o Keiden sinun mielestäsi pitäisi ensisijaisesti puuttua koulukiusaa-

miseen? 

o Miksi mielestäsi kiusaamista kouluissa edelleen esiintyy huoli-

matta erilaisista kiusaamisenvastaisista ohjelmista? 

 
2. Opetusharjoittelu ja koulukiusaaminen 

 
o Oliko opetusharjoittelu sinulle merkityksellinen opettajaksi kasva-

misessasi? 

o Pääsitkö käsittelemään opetusharjoittelussa koulukiusaamista? 

Miten? 

o Olisitko ollut valmis käsittelemään kiusaamistapausta ilman ohjaa-

van opettajan läsnäoloa? 

o Osaatko kertoa miten koulussa, jossa suoritit opetusharjoittelun, 

käsitellään kiusaamista? 

o Tiedätkö, onko harjoittelukoulussasi käytössä jokin kiusaamisen 

vastainen ohjelma kuten KiVa? 

o Puhuitteko harjoittelussa koulukiusaamisesta oppilaiden tai ohjaa-

javan opettajan kanssa? 

o Puhuitteko koulukiusaamisesta didaktikon tai muiden opiskelijoi-

den kanssa esimerkiksi yhteisissä ys ajoissa? 

 
3. Opettajaopinnot ja koulukiusaaminen  

 
o Miten saamassasi koulutuksessa käsitellään koulukiusaamista?  

o Käsitelläänkö opettajaopinnoissa mielestäsi tarpeeksi koulukiu-

saamista? 

o Miten opettajankoulutuksessa pitäisi mielestäsi käsitellä koulukiu-

saamista? 
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o Oletko saanut opinnoista eväitä koulukiusaamisen kohtaamiseen? 

Millaisia? 

 

 

LIITE 2. Aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin pohjautuva luokittelu 

 

Alkuperäinen il-
maus 

Pelkistetty il-
maus 

Alakategoria Yläkatego-
ria 

Yhdistävä 

H4:” Mä väitän et 
täs on kysymys 
harjotteluohjaa-
jan lähestymista-
vasta. Maisteri-
harkan ohjaaja 
halus pitää sen 
oman luokan 
asiat oman luok-
kansa asioina et 
mikä on tilanne 
joidenkin oppilai-
den välillä.Mä 
havaitsin muuta-
mia kiusaamisti-
lanteita ja mä toi-
min sillä hetkellä, 
kun mä näin ne.  
Menin kerto-
maan ja ohjaaja 
sano et aa kiitos 
hyvä tietää ja mä 
en sit tiiä mitä 
sille asialle teh-
tiin.” 

Suoran kiusaa-
mistilanteen 
tunnistaminen 
ja siihen akuutti 
puuttuminen, 
mutta opiskeli-
jalle ei selvin-
nyt miten tilan-
teen selvittämi-
nen eteni oh-
jaavan opetta-
jan toimesta 
myöhemmin 

Suoria kiusaa-
mistilanteita 
esiintyy ja opis-
kelija puuttuu 
niihin, mutta 
asian lopullinen 
käsittely tapah-
tuu ohjaajan 
toimesta 
 

Harjoittelu 
antoi val-
miuksia kiu-
saamisen 
tunnistami-
seen ja sii-
hen puuttu-
miseen tu-
tustumiseen 
(pinnallisem-
min tai sy-
vemmin riip-
puen ohjaa-
vasta opet-
tajasta) 

Maisteriharjoit-
telun antamat 
valmiudet kou-
lukiusaamisen 
kohtaamiseen 
ja tunnistami-
seen 
 

H6:”Näin miten 
tää luokan oma 
opettaja nää 
asiat hoiti ja sit-
ten pari kertaa 
pääsin myös itse 
selvittämään 
usein silleen et 
se ohjaava opet-
taja oli seuraa-
massa tilannetta. 
” 

Kiusaamiseen 
puuttuminen 
ohjaajan valvo-
mana ja tutus-
tuminen ohjaa-
van opettajan 
tapaan hoitaa 
kiusaamistilan-
teita 

H5:” sinne luo-
kalle oli tullu uus 
oppilas niin sit 
siinä tuli ilmi se 
et seurattiin sitä 
tilannetta et se ei 

Varmistami-
nen, että uusi 
oppilas ei jää 
ryhmästä ulko-
puoliseksi 

Epäsuoria kiu-
saamistilan-
teita tunniste-
taan ja ohjaava 
opettaja käsit-
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jäis ulkopuo-
liseks ja oli muu-
tamia tilanteita et 
oli ikävän sort-
tista keskustelua 
ja kommentointia 
sen uuden oppi-
laan ja parin 
muun oppilaan 
välillä ja sitä mie-
titiin et onko se 
kiusaamista” 

telee niitä yh-
dessä opiskeli-
jan kanssa 
 

H1:”Ne heittää 
sellaisia sarkas-
tisia komment-
teja semmosia 
harmittoman olo-
sia mihin mä 
koin tarpeel-
liseks kuitenkin 
sanoo, et hei toi 
ei oo cool sanoo 
noin vaik jotain 
et eks sä oo 
taaskaan tehny 
läksyi. Noit me 
mietitiin tosi paljo 
harkkaparin ja 
ohjaajan kanssa 
” 

Oppilaiden 
keskinäiseen 
naljailuun puut-
tuminen ja ti-
lanteiden pohti-
minen yhdessä 
parin ja ohjaa-
van opettajan 
kanssa 

H4:”Kyl puhuttiin 
sen maisterioh-
jaajan kanssa 
kiusaamisesta. 
Hän kävi läpi, mi-
ten hän itse niitä 
selvittelee sillee 
yleismaailmalli-
sesti.” 
 
H6:”Ohjaava 
opettaja kertoi 
miten hoitaa kiu-
saamistilanteet” 

Ohjaajan neu-
vot yleisellä ta-
solla kiusaami-
seen puuttumi-
seen 

Kiusaamisesta 
on keskusteltu 
ja/tai opiskelija 
on saanut oh-
jeita sen käsit-
telyyn tai pääs-
syt itse ohjaa-
maan aiheesta 
oppilaita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiusaami-
sen ja sen 
ennalta eh-
käisyn käsit-
tely yleisellä 
ja hypoteetti-
sella tasolla 
harjoitte-
lussa kes-
kustelun tai 
ohjeistuksen 
muodossa 
 
 
 H8:”Kerättiin lis-

taa asioista mitä 
voidaan käydä 
niil ys- ajoilla. 
Niin se oli äänes-
tetty se kiusaa-
minen tee-
maksi.” 
 

Kiusaaminen 
oli äänestetty 
käsiteltäväksi 
teemaksi ys- 
ajoilla 
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H6:”Meil oli 
myös semmosta 
tota niiku tunne-
kasvatusta mitä 
minä ja mun har-
jottelupari pidet-
tiin et kerran vii-
kos oli tunne- ja 
kaveritaitotunti 
niin siel parilla 
tunnilla oli ai-
heena kiusaami-
nen ja ryhmän 
ulkopuolelle jät-
täminen.” 

Opiskelijat 
päässeet pitä-
mään oppitun-
teja suorasta ja 
epäsuorasta 
kiusaamisesta 
oppilaille tun-
netaitotuntien 
yhteydessä 

H2:”Pääsin tu-
tustumaan niihin 
luokan sääntöi-
hin” 

Luokan sään-
töihin tutustut-
tiin 

Luokan ilmapii-
riä parantaviin 
tapoihin tutus-
tuminen 
 H1: Me puhuttiin 

niiku ku mul on 
omassa käyttö-
teoriassa ilmapii-
rin tärkeydestä 
niin se liittyy aika 
vahvasti kai kiu-
saamiseen niin 
me puhuttiin 
yleisti miten voi 
tehä hyvää ilma-
piiriä ja miten 
kaikilla voi olla 
hyvä olla siellä 
luokassa. 

Koulukiusaa-
misen eh-
käisystä kes-
kusteltiin opis-
kelijan oman 
kiinnostuksen 
vuoksi 

H7:”Ei noussu toi 
kiusaaminen mi-
tenkään erityi-
sesti esille. Et ei 
siitä oikeen kes-
kusteltu.” 

Kiusaaminen ei 
noussut käsi-
teltäväksi tee-
maksi harjoitte-
lussa, eikä siitä 
puhuttu 

Kiusaamistilan-
teita ei havaittu 
tai niitä ei 
osattu tunnis-
taa eikä kiu-
saamisesta 
keskusteltu  
 

Harjoitte-
lussa ei käsi-
telty kiusaa-
mista lähes 
ollenkaan tai 
ei ollenkaan, 
sillä kiusaa-
mista ei ha-
vaittu tai 
osattu tun-
nistaa eikä 
sen käsitte-
lyä koettu 
tarpeel-
liseksi tästä 
syystä 
 

H8:”Must tuntuu 
et kiusaaminen 
ei ehkä ollu mei-
dän harkassa 
kauheen keskei-
sessä osassa 
just sen takii et 
se ei ollu just 
vaikka siinä luo-
kassa ajankoh-
taista”  

Kiusaaminen ei 
ollut merkittä-
vässä osassa 
harjoittelua, 
sillä sitä ei ha-
vaittu luo-
kassa.  

H3:”En ainakaan 
suoranaisesti 
päässyt käsitte-
lee, oli jotain 

Kiusaamistilan-
teita ei ha-
vaittu, mutta 
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vähä niiku tappe-
lutilanteita mut 
en nimeis niitä 
koulukiusaa-
miseksi.” 

tappeluita ha-
vaittiin harjoit-
telussa 

H2: ”Ys-ajoilla 
puhuttiin jotain.” 
 
H3:”Ehkä ys-
ajoissa oli jotain 
mut ei mitenkään 
merkittävästi. 
Oppilaan vai-
keuksien läpi-
käyminen oli jo-
tenkin esillä.” 

Aiheen sivua-
minen ys-
ajoissa 

Kiusaamistee-
man sivuami-
nen ohimennen 

 

 


