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1  Johdanto 

 
 

Päiväkoti on lapsille rikas ja monipuolinen sosiaalinen ympäristö, jossa he 

luovat vertaissuhteita, leikkivät ja luovat asioille ja ilmiöille merkityksiä yhdessä 

toisten lasten kanssa. Vertaissuhteilla on varhaislapsuudessa tärkeä psyko-

sosiaalinen kehitystehtävä. Kaverisuhteet päiväkodissa ovat ennen kaikkea 

lapsille itselleen tärkeitä, mutta myös vanhemmat pitävät lasten sosiaalisia 

suhteita tärkeinä syinä lapsen varhaiskasvatukseen osallistumiselle.  

 

Lasten vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot ovat kuitenkin koetuksella isossa 

lapsiryhmässä, jossa lapsen on lunastettava paikkansa jatkuvasti uudelleen ja 

jossa lasten kesken muodostuu monenlaisia valta- ja neuvottelusuhteita 

(Salmivalli 2008, s.16; Lehtinen 2000, s.21,43,120; Corsaro 1997, s.140). 

Lapset pyrkivät lapsiryhmässä suojelemaan omaa sosiaalista tilaansa ja siihen 

liittyvää toimintareviiriään, jolloin osa lapsista saatetaan sulkea pois yhteisestä 

toiminnasta (Corsaro 1997, s.123-124). Lasten välisessä vuorovaikutuksessa 

syntyvä sosiaalinen pääoma on luonteeltaan muuttuvaa ja dynaamista. Siihen 

liittyy myönteisten, luottamusta rakentavien vaikutusten lisäksi myös kielteisiä 

piirteitä, kuten kiusaamista tai ulkopuolelle sulkemista. (Lehtinen 2000, s.195; 

Kirves & Sajaniemi 2012.)  

 

Päiväkotiympäristön sosiaalinen pääoma on haavoittuva resurssi (Lehtinen 

2000, s.195). Jotta vertais- ja ystävyyssuhteet voisivat tasapainoisesti toteutua 

jokaisen lapsen kohdalla, tarvitaan aikuisen ohjausta ja suunnitelmallista vuoro-

vaikutustaitojen opettelua. Erityisen tärkeää aikuisen ohjaus on vuorovaikutus-

taidoiltaan ja sosiaalisilta toimintaresursseiltaan heikkojen lasten kannalta. 

Lapsiryhmässä tapahtuvaan vuorovaikutukseen vaikuttaa tutkimusten mukaan 

myös oppimisympäristön ilmapiiri. Ilmapiiri syntyy aikuisten ja lasten yhteistoi-

minnan tuloksena ja se on syytä huomioida kasvatuksen suunnittelussa.  

 

Vuorovaikutus päivähoidossa liittyy myös lapsen oikeuksien toteutumiseen 

päivähoidossa ja varhaiskasvatuksen laatuun. YK:n lapsen oikeuksien sopimus  
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edellyttää, että kaikissa lasta koskevissa asioissa ja palveluissa on ensisijaisesti 

otettava huomioon lapsen etu (LOS 3.artikla). Lapsen oikeuksien sopimus on 

vuonna 1991 ratifioitu osaksi suomalaista lainsäädäntöä. Sopimuksessa on 

neljä yleistä periaatetta, jotka ovat syrjimättömyys (artikla 2), lapsen edun 

huomioiminen (artikla 3), oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6) sekä 

lapsen näkemyksen kunnioittaminen (artikla 12). Lapsen oikeuksien sopimus, 

kuten ihmisoikeussopimukset yleensä, on luonteeltaan dynaaminen sopimus ja 

siksi se velvoittaa viranomaisia ja lasten kanssa toimivia ammattihenkilöitä 

jatkuvasti kehittämään lapsille suunnattuja palveluja sopimuksen hengen ja 

tarkoituksen mukaisesti (Viljanen 2003; Unicef).  

 

Lasten vertaisryhmään liittyvät yhteenkuuluvuuden tarpeet tulisi nähdä lapsen 

oikeutena siinä missä Lapsen oikeuksien sopimuksen 12. ja 13.artiklan 

mukaiset oikeudet kuulluksi tulemiseen ja vaikuttamiseen itseään koskeviin 

asioihin (Kjørholt 2011, s.39). Lapsen oikeuksien toteutumista valvova YK:n 

Lapsen oikeuksien komitea (2011, s.12-13) toteaa määräaikaisraportointia 

koskevissa päätelmissään, että Suomen tulisi tehostaa kaikkien kiusaamisen 

muotojen torjumista ja lasten konfliktintaitojen parantamiseen tähtääviä 

toimenpiteitä. 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Folkhälsan julkaisivat pienten lasten kiusaa-

mista koskevan selvityksen vuonna 2010. Selvitys kiusaamisesta päiväkodissa 

nosti esille useita tärkeitä vuorovaikutukseen liittyviä teemoja, kuten lasten 

osallisuuden vahvistamisen, aikuisen sitoutumisen lapsiryhmään sekä lasten 

vertaissuhteiden ja sosiaalisten taitojen tukemisen. (Kirves & Stoor-Grenner 

2010, s.47-51.)  

 

Varhaiskasvatuksessa tuleekin pohtia, miten lapsen etu, ”the best interest of a 

child”, toteutuu päiväkodin vuorovaikutuskulttuurissa ja mikä on aikuisen rooli 

suhteessa näihin oikeuksiin. Lisääntyvä tutkimustieto antaa uutta ymmärrystä 

lasten sosiaalisesta maailmasta ja aikuisen roolista sen tukemisessa.  

 

Hahmotuksen vaikutuksen (agency) teoreettinen malli on yksi lähestymistapa 

lasten toimijuuteen ja lasten väliseen vuorovaikutukseen päivähoidossa 
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(Reunamo 2007a). Lasten toimijuutta tarkastellaan hahmotuksen vaikutuksen 

mallissa lasten erilaisten hahmotusten ja niiden vaikutusten näkökulmasta. 

Hahmotuksella tarkoitetaan lapsen näkemystä kulloisessakin päivähoidon 

toimintatilanteessa. Lasten hahmotuksesta seuraa erilaisia käyttäytymismalleja 

ja strategioita, jotka vaikuttavat päivähoidon tilanteisiin monella tavalla. On 

tärkeää, että kasvattajat ovat perillä lapsen näkemyksistä, jotta he voivat auttaa 

lapsia eteen tulevissa haasteissa.  

 

Tämä tutkielma pyrkii selvittämään lasten näkemyksiä tilanteissa, joissa toinen 

lapsi tulee kiusaamaan. Tarkastelun perustana on käsitys lapsesta aktiivisena 

toimijana, interaktionistinen teoria ja hahmotuksen vaikutuksen teoreettinen 

malli. Interaktionistinen teoria, eli symbolinen interaktionismi liitetään tieteel-

lisenä lähestymistapana lähinnä sosiaalipsykologiaan ja se korostaa yksilön ja 

koko yhteiskunnan kehitystä jatkuvana sosiaalisena vuorovaikutusprosessina. 

Hahmotuksen vaikutuksen mallin avulla on mahdollista saada teoreettisesti 

perusteltua tietoa, miten lapsen näkemys vaikuttaa lapsen toimintaan ja vuoro-

vaikutukseen päivähoidossa. Tutkielma pyrkii luomaan hahmotuksen vaiku-

tuksen teoreettisen mallin ja tutkimusaineiston pohjalta yleiskuvan lasten vuoro-

vaikutusstrategioista kiusaamistilanteessa. Ymmärtämällä lapsen toimijuutta 

kiusaamistilanteissa saadaan toivottavasti samalla lisää ymmärrystä lasten 

väliseen vuorovaikutukseen liittyvistä mahdollisuuksista ja voimavaroista myös 

haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Tätä tietoa tarvitaan myös kiusaamista 

ehkäisevän kasvatuksen suunnittelussa.  

 

Tutkielman tutkimusosassa kuvataan lasten strategioita kiusaamistilanteessa ja 

tarkastellaan strategioihin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä kuten lasten ikää, 

sukupuolta, taitoja, kaverisuhteita sekä oppimisympäristön ominaisuuksia. 

Tutkielman aineisto perustuu Children´s agentive perception uncovered –

tutkimusprojektissa (Reunamo, Hytönen, Nurmilaakso & Alijoki 2010) koottuun 

monitahoiseen aineistoon, josta tähän tutkielmaan on käytetty joitakin osia 

käsittelemättömästä tutkimusaineistosta. Lopuksi esitetään joitakin näkemyksiä 

lasten välistä vuorovaikutusta tukevan pedagogiikan tueksi.  
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2  Hahmotuksen vaikutus teoreettisena mallina 

 

Hahmotuksen vaikutuksen (agenssi) teoreettinen malli perustuu näkemykseen 

kasvatuksesta ja oppimisesta prosessiluonteisena ja jatkuvasti muuttuvana 

tapahtumana. Lapsi muokkaa omilla näkemyksillään ympäristöä ja ympäristö 

saa aikaan muutosta lapsen näkemyksissä. (Reunamo 2007a, s.17.) 

Hahmotuksen agenssin malli tarkastelee kasvatustapahtumaa neljän 

ulottuvuuden avulla. Ulottuvuudet ilmaisevat lapsen näkemyksen vaikutusta, 

jolla on joko ympäristöä muuttava tai siihen sopeutuva, tilanteeseen liittyvä tai 

siitä eroava vaikutus (Reunamo 2007b). Hahmotuksen vaikutuksen mallissa 

aikuisen rooli on osallistua aktiivisesti tilanteeseen, auttaa lasta sopeutumaan ja 

mukautumaan. Aikuisen tehtävä on järjestää oppimisympäristöä niin, että 

lapsen näkemyksillä on tilaa toteutua. (Reunamo 2007a, s.17.) 

 

 

 
2.1  Agenssi käsitteenä lapsitutkimuksessa 
 
 
Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa käytettyä käsitettä agenssi on 

hieman vaikea kääntää suomenkielelle yksiselitteisesti. Lasten toimijuus 

(agency) on erityisesti lapsuuden sosiologisessa tarkastelussa käytetty käsite. 

Lehtisen mukaan agenssi on avainkäsite yhteiskuntatieteellisessä lapsuuden 

määrittelyssä (Lehtinen 2000, s.8).  Lasten toimijuus liitetään lapsen oikeuksiin, 

kuten Lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artiklassa määriteltyihin oikeuksiin 

osallistua, ilmaista näkemyksensä itseään koskevissa asioissa ja tulla kuulluksi 

(Mashford-Scott & Church 2011, s.16; Alanen 2010; United Nations 1989).  

 

Sosiaalis-kognitiivisen teorian mukaan toimijuudessa (agency) on kolme 

ulottuvuutta: 1) henkilökohtainen, 2) edustuksellinen ja 3) kollektiivinen 

ulottuvuus (Bandura, 2000). Toimijuutta on Banduran mukaan perinteisesti 

tutkimuksessa tarkasteltu henkilötasolla, jolloin huomio kohdistetaan yksilön 

tunteisiin, motivaatioon ja kognitiiviseen toimintaan liittyviin prosesseihin. 

Edustuksellisella toimijuudella viitataan sananmukaisesti toimintaan, jossa 
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yksilö ei vaikuta tilanteisiin suoraan, vaan edustajansa välityksellä. 

Kollektiivinen toimijuus puolestaan on vuorovaikutuksellista, koordinoivaa, 

synergistä ja dynaamista ja sitä Bandura pitää kaikkein merkityksellisimpänä. 

(Bandura 2000, s. 75-77.)  Myös Corsaro korostaa lasten kollektiivista 

toimijuutta ja lasten oman vertaiskulttuurin merkitystä lapsuuden tutkimuksessa.  

Corsaro (2011) toteaa, että vaikka klassisella lapsuuden tutkimuksella on 

kiistattomat ansionsa, se on aliarvioinut lasten kyvyn tuottaa kollektiivista, omaa 

vertaiskulttuuriaan.  

 

Agenssista selitysmallina on esitetty myös kriittisiä näkemyksiä. Agenssin ja 

”lapsen äänen” tapaisten lähestymistapojen liiallinen painottaminen tuottaa 

Bühler-Niederbergin ja van Kriekenin mukaan vaikeuksia sosiologisessa 

tutkimuksessa. He pitävät ongelmallisena sitä, että agenssia ja lapsen ääntä 

korostavassa tarkastelussa tutkimuksellinen ote heilahtelee analyyttisen ja 

normatiivisen otteen välillä (Bühler-Niederberg & van Krieken 2008, Alasen 

2010 mukaan). Alanen näkee, että lasten agenssin tunnustaminen on lähtö-

kohta lasten oikeuksien ja lasten yhteiskunnallisen aseman vahvistamiseen 

pyrkivälle sosiologiselle tutkimukselle ja toteaa, että tutkimukselliset erot ovat 

sovitettavissa (Alanen 2010). 

 

Agenssi käsitteenä liitetään myös toimintaan, jolla on vaikutusta johonkin 

(Reunamo 2007b). Reunamo määrittelee agenssin lapsen näkemystä toteut-

tavana toimintana, jolla on lapsen ympäristöä ja tilanteita muuttava vaikutus 

(Reunamo 2007a, s.26; Reunamo 2007b). Paitsi asioihin vaikuttavana toimin-

tana agenssi voidaan ymmärtää myös toimijuudeksi, jolla lapsia koskevassa 

tutkimuksessa tarkoitetaan lasten aktiivista ja osallistuvaa roolia kasvatus-

tapahtumassa tai vertaistilanteessa (Lehtinen 2000, s.8). Lasten agenssi ja 

autonomia on asetettu lähtökohdiksi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa 

Australiassa, toteavat Mashford-Scott ja Church (2011). Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa lapsi kuvataan uteliaana, aktiivisena, leikkivänä ja 

tutkivana oppijana. Myös kasvatuksen arvolähtökohdat korostavat lapsen 

osallistumisoikeuksia, lapsen kuulluksi tulemista ja lapsen aloitteellisuuden 

tukemista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, s.12,18,20.) 
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Nsamenangin mukaan lasten agenssi on enemmän kuin lapsen kuulemista ja 

osallisuutta. Afrikkalaisessa kasvatusperinteessä lapsilla on tärkeä asema 

yhteisössä myös perheen ulkopuolella. (Nsamenang 2008.) Lapset osallistuvat 

yhteisön elämään monella tasolla ja mm. pienten lasten hoivaan tavalla, joka 

vahvistaa heidän rooliaan kansalaisina ja yhteisön jäseninä. Keskeistä lasten 

agenssin vahvistamisessa on ottaa huomioon myös lasten välinen vertais-

kulttuuri (Nsamenang 2008). Agenssiin liittyvä tulkinta, kuten kaikki muukin 

kasvatusta koskeva ymmärrys, on kulttuurisidonnaista (Nsamenang 2008; 

Mashford-Scott & Church 2011, s.17).  

 

 
 
 
2.2  Hahmotuksen vaikutuksen malli 
 

Hahmotuksen vaikutuksen (agenssi) mallin tarkoitus on tehdä lasten 

näkemysten vaikutus näkyväksi, jotta aikuiset saisivat siitä kiinni ja voisivat 

ymmärtää siihen liittyvän muutosvoiman. Tavoitteena on ymmärtää kasvatus-

tapahtumaa ja päivähoidon arkea lasten näkökulmasta. (Reunamo 2007a, 

s.29.) Hahmotuksen agenssi ei perustu ainoastaan lasten näkemysten 

tarkasteluun, vaan se ulottuu koko varhaiskasvatuksen suunnitteluun. Mallissa 

tarkastellaan muutosta ja kasvatustapahtumaa myös aikuisen toiminnan ja 

oppimisympäristön näkökulmasta unohtamatta vanhempien, perheen ja 

laajemman yhteisön vaikutusta. (Reunamo 2007a, s.105-117.)  

 

Hahmotuksen vaikutuksen teoreettinen malli voidaan pelkistää kahdeksi 

jatkumoksi. Sulauttaminen ja mukauttaminen muodostavat kehityksessä 

jatkumon, jossa pyrkimys on saavuttaa tasapaino ja sopeutua.  Toisessa 

jatkumossa korostuu muutos, joka tapahtuu sopeutumisen ja vaikuttamisen 

välillä (Reunamo 2007a, s.18,24.) Sulauttaminen (assimilaatio) ja 

mukauttaminen (akkomodaatio) ovat Piaget´n kehityspsykologisen teorian 

ydinkäsitteitä.  Sulauttaminen Piaget´n teorian mukaan perustuu siihen, että 

lapsi sovittaa uusia oppimiaan asioita aikaisempaan tietorakenteeseensa. 

Mukauttamisella Piaget tarkoitti muutosta, jossa uusi tieto muokkaa yksilön 

aikaisempaa ajattelua ja tietorakenteita ja yksilön näkemykset muuttuvat 
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ulkoisten rakenteiden mukaiseen suuntaan (Piaget & Inhelder 1977, s.15). 

Hahmotuksen vaikutuksen mallissa mukauttaminen nähdään laajemmin, 

kaksisuuntaisena muutoksena, jossa myös ympäristö voi muuttua.  

 

Hahmotuksen vaikutuksen mallissa mukauttaminen on siis kaksisuuntainen 

prosessi, ihmisen ohella myös ympäristö voi muuttua (kuvio 1). Mukauttamiseen 

liittyy tilannetta muuttava ja tilanteen ehtoja koetteleva lähestymistapa. Se 

tarkoittaa, että lapsen mielikuvat ovat avoimia ja vastaanottavaisia ympäristön 

vaikutukselle. Mukauttavaa vaikutusta hahmotukseen on kahdenlaista. Jos 

mukauttava näkemys kohdistuu ympäristön mukauttamiseen, lapsi luo 

tilanteeseen uusia aineksia ja ympäristö muuttuu. Jos mukauttaminen on 

lapseen itseensä kohdistuvaa, lapsi sopeutuu tilanteeseen ja kytkee toimintansa 

tai näkemyksensä osaksi tapahtuman kokonaisuutta. Ympäristö ei tässä 

tilanteessa muutu, mutta hahmotus lisää tilanteen harmoniaa. (Reunamo 

2007a, s.37,69.)  

 

Sulauttaminen merkitsee hahmotuksena sitä, että lapsi hyväksyy tilanteen 

ehdot ja soveltaa ne omiin mielikuviinsa, eikä pyri vaikuttamaan tilanteeseen 

(kuvio 1). Tällöin lapsi ei ole vastaanottavainen ympäristön vaikutuksille. 

(Reunamo 2007a, s.20-22.) Ympäristöä muuttava, sulauttava näkemys 

merkitsee sitä, että lapsi toteuttaa omia tavoitteitaan ja lapsen näkemys eroaa 

tilanteesta. Kun lapsi sulauttaa omaa näkemystään ja toimintaansa, hän 

vetäytyy tilanteesta, eikä pyri muuttamaan sitä (emt., s.37,69).  

 

 

Kuvio 1. Sulauttamisen ja mukauttamisen jatkumo. 

  

Sulauttaminen  (assimilaatio) 

• Sulauttaminen hahmotuksena 
merkitsee sitä, että lapsi hyväksyy 
tilanteen ehdot ja soveltaa ne omiin 
mielikuviinsa, eikä pyri vaikuttamaan 
tilanteeseen   

Mukauttaminen (akkomodaatio) 

•Hahmotuksen vaikutuksen mallissa 
mukauttaminen nähdään kaksisuuntaisena 
tapahtumana, jossa ympäristö muokkaa 
yksilöä, mutta myös yksilön näkemykset 
muuttavat ympäristöä. Mukauttamiseen liittyy 
tilannetta muuttava ja tilanteen ehtoja 
koetteleva vaikutus.  
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Sopeutuminen (adaptaatio) on Piaget´n mukaan tasapainottelua sulautta-

misen ja mukauttamisen välillä. Hahmotuksen vaikutuksen teoreettisessa 

mallissa sopeutuva hahmotus näkyy lisääntyvinä toiminnanmahdollisuuksina 

(kuvio 2). Sopeutuvaan hahmotukseen liittyy valmius muokata omia näkökulmia 

ympäristön asettamien reunaehtojen mukaisesti. Yksilön hahmotuksena se 

tarkoittaa, että tilanteen ehtoja ei koetella eikä niitä pyritä muuttamaan 

(Reunamo 2007a, s.42). 

 

Vaikuttaminen on luonteeltaan joko muuttavaa tai säilyttävää. Hahmotuksena 

se merkitsee, että lapsi tuo kasvatustilanteeseen uusia aineksia, uutta sisältöä, 

josta seuraa, että tilanne muuttuu yhä monimuotoisemmaksi. Myös epäjärjestys 

tilanteessa voi kasvaa uuden aineksen johdosta. (Reunamo 2007a, s.26-28.) 

Vaikuttamisessa korostuu lapsen toimijuus (agency). Kasvatustapahtumassa se 

ilmenee lapsen vaikutuksena omaan ja tilanteen muiden toimijoiden elämään. 

Vaikuttamisen voi käsittää myös laajemmin, jolloin se näkyy lapsen vaikutuk-

sena päivähoitoon instituutiona (Lehtinen 2000, s.8). Vaikuttaminen on 

hahmotuksen vaikutuksen mallin keskeinen käsite (Reunamo 2007a, s.26). 

 

Kuvio 2. Sopeutumisen ja vaikuttamisen muodostama jatkumo 

 

 

 

 

Sopeutuminen (adaptaatio) 
sopeutuva hahmotus näkyy 

lisääntyvinä 
toiminnanmahdollisuuksina 

Vaikuttaminen hahmotuksena 
avaa mahdollisuuksia tuottaa 

uusia sisältöjä toimintaan. 
Hahmotuksen vaikutuksesta 

ympäristö muuttuu. 
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2.3 Hahmotuksen vaikutus ja lasten näkemykset 
 
Edellä mainituista jatkumoista johdetaan hahmotuksen vaikutuksen mallissa 

neljä erilaista lasten hahmotusta tai näkemystä. Reunamo nimittää niitä 

mukautuvaksi, osallistuvaksi, erilliseksi ja omaehtoiseksi näkemykseksi. 

Näkemyksillä on vaikutusta lasten toimintaan. Vaikutukset ovat neljänlaisia, 

ympäristö muuttuu tai se säilyy (vaikuttaminen - sopeutuminen), lapsen 

näkemys eroaa tilanteesta tai se liittyy siihen (sulauttaminen – mukauttaminen).  

 

Hahmotuksen agenssin nelikenttä (kuvio 3) kuvaa lasten näkemysten ja 

ympäristön muuttumisen välistä vuorovaikutusta. Mallin keskeiset käsitteet, 

sulauttaminen, mukauttaminen, sopeutuminen ja vaikuttaminen on esitelty 

edellä. Reunamo kuvaa jatkumoa (kuvio 3) siten, että vaikuttamisen ja 

sopeutumisen jatkumo hahmottuu pystysuorassa suunnassa ja sulauttamisen ja 

mukauttamisen jatkumo kulkee vaakasuorassa linjassa. Nelikentän ylemmissä 

osioissa näkemykseen liittyy vaikutus. Se tarkoittaa, että tapahtuma tai tilanne 

nähdään mahdolliseksi muuttaa. Alemmissa osioissa näkemykseen liittyy 

sopeutuminen, jolloin tilannetta ei pidetä muutettavana. (Reunamo 2007a, 

s.37.)  

 

Kuvio 3. Hahmotuksen agenssin nelikenttä, Reunamo 2007a (s.69) 
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Lapsen omaehtoiseen näkemykseen liittyy näkemys ympäristön sulautta-

misesta ja erilliseen näkemykseen liittyy näkemys näkijän (toimijan itsensä) 

sulauttamisesta. Osallistuvaan näkemykseen liittyy ympäristön mukauttaminen 

ja mukautuvaan näkemykseen liittyy näkemys näkijän mukauttamisesta. 

(Reunamo 2007a, s.37,69.)  Hahmotuksen vaikutusta koskevassa päiväkoti-

tutkimuksessaan Reunamo on lasten haastattelujen ja havainnoinnin 

perusteella  selvittänyt lasten hahmotuksen vaikutusta päivähoidon eri 

tilanteissa. Aineiston perusteella lasten kaikki vastaukset ja havainnot luokiteltiin 

hahmotuksen agenssin mallin mukaisiin luokkiin; omaehtoisiin, erillisiin, 

osallistuviin ja mukautuviin.  Tutkimuksen tuloksena syntyi hahmotuksen 

vaikutuksen yleinen malli (kuvio 3). Siinä on nähtävissä erilaisten hahmotusten 

yleinen profiili. Lähestymistavan filosofia perustuu siihen, että lapsen näkemys 

vaikuttaa toimintaan ja ympäristöön, kun yleensä tutkimusintressi kohdistuu 

ympäristön vaikutukseen suhteessa lapseen. (Reunamo 2007a, s.39.) 

  

 
Hahmotuksen vaikutuksen mallissa puhutaan lasten näkemyksistä. Näkemys 

viittaa siten tilannekohtaiseen ja muuttuvaan suhtautumistapaan, ei lasten 

ominaisuuksiin tai persoonallisiin tyyleihin. Hahmotuksen vaikutuksessa 

oleellista on tarkastella sitä, miten lapset hahmottavat kulloisenkin vuoro-

vaikutustilanteen ehdot ja omat toimintamahdollisuutensa siinä. (Reunamo 

2007a, s.6;38). Hahmotuksen vaikutuksen mallissa painottuu siten vuoro-

vaikutukseen liittyvä dynamiikka; lapsi muuttaa näkemystä tilanteen mukaan. 

Symbolisen vuorovaikutuksen teorian mukaan muutoksen saa aikaan 

vuorovaikutus muiden toimijoiden kanssa (Charon 2007, s.41). Lapsi ei 

ainoastaan reagoi tilanteisiin, vaan vastaa ympäristössä esiintyviin ärsykkeisiin 

ja haasteisiin muodostamalla tilanteesta näkemyksen, määrittelemällä tilannetta 

sen mukaan ja suuntautumalla vuorovaikutukseen tämän perusteella. 

Vuorovaikutus synnyttää jälleen uusia näkemyksiä ja vaikuttaa yksilön 

toimintaan (Charon 2007, s.39-40).  
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3  Vuorovaikutuksen teoreettinen tarkastelu  

 

 
Hahmotuksen vaikutuksen teoreettisessa mallissa keskeistä on muutos, jossa 

sekä yksilö että ympäristö muuttuvat yhteisen toiminnan tuloksena. Ihmisen 

kehityksen dynaamiseen vuorovaikutusluonteeseen perustuu myös symbolisen 

vuorovaikutuksen teoria, symbolinen interaktionismi, jonka Herbert Blumer on 

kehittänyt Georg H. Meadin ajatuksiin pohjautuen. Symbolinen interaktionismi 

kuuluu pragmaattiseen tieteen filosofiaan (Baldwin 1986, s. 14). Pragmatismi 

ilmenee kasvatusajattelussa progressivismiksi kutsutussa oppisuunnassa 

(Puolimatka 1995, s.39-41). Tässä yhteydessä symbolisen vuorovaikutuksen 

teoriasta tarkastellaan lähemmin sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvää 

sisältöä. Teoria syventää hahmotuksen vaikutuksen teoreettista mallia 

määrittelemällä vuorovaikutusta ja sen merkitystä yksilön ja yhteisön 

toiminnassa. 

 

 

3.1  Symbolinen vuorovaikutus tieteellisenä näkemyksenä 

 

Symbolisen vuorovaikutuksen teoria perustuu ajatukseen aktiivisesta, 

sosiaalista vuorovaikutustilannettaan jatkuvasti uudelleen määrittelevästä 

yksilöstä. Symbolisen vuorovaikutuksen teoriaan syvällisesti paneutunut Joel M. 

Charon on todennut, että teoria on ainutlaatuinen näkökulma sosiaalitieteen 

parissa sen vuoksi, että se näkee ihmisen toiminnan dynaamisessa vuoro-

vaikutuksessa suhteessa ympäristöön ja muihin ihmisiin (Charon 2007). 

Sosiaalitieteenä symbolinen interaktionismi on hänen mukaansa lähempänä 

sosiologiaa kuin psykologiaa, mutta se suhtautuu kriittisesti sosiologian 

deterministisiin piirteisiin. Perinteisessä sosiologiassa on Charonin mukaan 

vallalla käsitys ihmisestä yhteisön tuotoksena ja yhteiskunnan kontrolloimana 

olentona. (Charon 2007, s.20.) Interaktionistisen näkemyksen mukaan yksilön 

minä muuttuu ja muokkautuu kaiken aikaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Myös ihmisen näkemykset ja hänen asioille antamat merkitykset muuttuvat yhä 



18 
 

uudelleen tapahtuvassa tulkintaprosessissa, joka käynnistyy vuoro-

vaikutuksessa ympäristön ja toisten ihmisten kanssa (emt., s.40).  

 

Symbolinen interaktionismi tulee Charonin mukaan ymmärtää nimenomaan 

sosiaalipsykologisena näkemyksenä, jonka pyrkimys on ymmärtää ja selittää 

todellisuutta ja ihmisen toimintaa (Charon 2007, s.10-11). Symbolisen inter-

aktionismin mukaan kaikkia näkemyksiä on tarkasteltava kriittisesti ja tunnus-

tettava, että mikään tieteellinen näkemys ei voi yksin selittää todellisuutta. 

”Koskaan emme tule täysin tietämään, mitä todellisuus on, mutta pääsemme 

todellisuutta aina vain lähemmäksi, jos käytössämme on hyviä (tieteellisesti 

koeteltuja) perspektiivejä asioiden tarkasteluun, ja jos olemme huolellisia”, 

toteaa Charon (emt., s.10-11). Huolellisuudella Charon viitannee tieteelliseen 

observointiin ja tulosten kriittiseen tulkintaan. Symbolinen interaktionismi on yksi 

muiden näkemysten joukossa ja kuten mikä tahansa toinen näkemys, silläkin on 

puutteensa, kuten Charon toteaa.  Symbolisen vuorovaikutuksen teorian 

keskeinen sisältö perustuu symbolien merkitykseen inhimillisen vuorovaikutuk-

sen, ajattelun ja sosialisaation perustana, käsitykseen minuuden kehityksestä 

yhteydessä muihin ihmisiin ja itseen sekä käsitykseen yhteiskunnasta, joka 

syntyy ihmisten välisen vuorovaikutuksen tuloksena (Charon 2007; Blumer 

2004).  

 
 
 
3.2  Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys 
 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa mitä tulee siihen, 

mitä teemme, ajattelemme ja olemme, toteaa Charon. Yksilön ominaisuudet ja 

identiteetti muodostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, sosiaalinen vuoro-

vaikutus on keskeinen syy yksilön toiminnalle eri tilanteissa ja sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa syntyy yhteisö ja yhteiskunta. (Charon 2007, s.144-145.) 

Keskeistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa teorian mukaan ovat symbolit, 

etupäässä sanat ja kieli. Käsitys fyysisestä todellisuudesta ei perustu 

ainoastaan aineellisiin havaintoihin sellaisinaan, vaan asioiden, objektien, 

ymmärtäminen tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa (emt., s.46). Tämän vuoksi 

muodostamamme käsitykset asioista ja niihin liittämämme merkitykset ovat 
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jatkuvan muutoksen alaisia. Ihminen määrittelee tapahtumia kulloisessakin 

tilanteessa käyden vuoropuhelua paitsi ympäristönsä, myös itsensä kanssa 

(Charon 2007, s.39-40). Tämän voisi ilmaista myös hahmotuksen agenssin 

mallin mukaan siten, että henkilö tunnustelee tilanteen ehtoja edetessään 

tilanteessa, muodostaa näkemyksen muutoksen mahdollisuudesta ja tuottaa 

toiminnallaan jotain uutta tilanteeseen (Reunamo 2007a, s.69).  

 

 
 
3.3  Roolinottaminen ja kyky nähdä itsensä muiden näkökulmasta 
 

Symbolisen vuorovaikutuksen teorian mukaan lapsi muuttaa käsitystään ja 

toimintamalliaan sitä mukaa, kun hän etenee toiminnassaan. Yksilön minuus 

(Self) on Meadin mukaan luonteeltaan sosiaalista ja se muokkautuu ja muuttuu 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Keskeistä koko sosiaalisessa kehityksessä 

on vuorovaikutus oman itsen ja ympäristön kanssa sekä lapsen kyky asettua 

toisen asemaan. Tätä vuorovaikutuksen ja koko yksilön minuuden kehityksen 

kannalta keskeistä sosiaalista ja mielikuvittelukykyyn liittyvää toimintaa Mead 

kutsuu roolin ottamiseksi. (Blumer 2004, s.58-59.) Roolinottaminen perustuu 

Meadin mukaan näkemykseen yksilöstä sekä subjektina että objektina, eli se on 

kykyä tarkastella omaa toimintaansa muiden silmin (Baldwin 1986, s.90; Blumer 

2004, s.59; Charon 2007, s.91).  Roolinottamiseen perustuu myös yksilön 

moraalinen toiminta, joka edellyttää kykyä ymmärtää oman toiminnan seu-

rauksia. Roolinottaminen on symbolisen vuorovaikutuksen teoriassa keskeinen 

käsite, koska se liittyy lähes kaikkeen inhimilliseen toimintaan ja vuorovai-

kutukseen, olipa kyseessä opettaminen, oppiminen, oman toiminnan säätely, 

rakastaminen, auttaminen tai jopa toisen ihmisen hyväksikäyttäminen. Charon 

painottaa, että kyky roolinottamiseen ei merkitse, että toimimme niin kuin muut 

odottavat. Sen sijaan se merkitsee kykyä määritellä tilannetta toisen näkö-

kulmasta, tulkita heidän tavoitteitaan ja toimintaansa ja kykyä suunnitella omaa 

toimintaansa sen perusteella. (Charon 2007, s.113-115.)  

Tarkastellessaan itseään muiden silmin lapsi oppii tuntemaan itseään 

suhteessa muihin ja päinvastoin. Hän oppii myös arvioimaan omaa toimin-

taansa tilanteessa muiden näkökulmasta. Vuorovaikutuksessa merkityksellistä 
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on siihen liittyvä tulkinta ja vastavuoroisuus sekä kyky pitää toista mielessään 

tehdessään vuorovaikutustilanteeseen liittyviä ratkaisuja: ” I act with you in mind 

– you act with me in mind” (Charon 2007, s.142-143). Pienellä lapsella kyky 

roolinottamiseen havainnollistuu aluksi roolileikeissä. Tätä roolinottamisenkykyä 

lapsi käyttää myös yrittäessään vuorovaikutustilanteessa hahmottaa toisen 

osapuolen odotuksia, vaatimuksia ja toiveita. Näissä tilanteissa lapsi tarkkailee 

itseään toisen näkökulmasta, lähestyy itseään objektina (Blumer 2004, s.59). 

Ensimmäistä roolinottamisen vaihetta Mead kutsuu leikkivaiheeksi. Pienen 

lapsen roolileikki on kuitenkin episodista, epäjatkuvaa ja osittain tiedosta-

matonta, eivätkä roolit selkeästi kytkeydy lapsen minään objektina. Roolin-

ottamisen kehityksessä seuraavaa vaihetta Mead nimittää ”pelivaiheeksi”, joka 

käsitteenä tarkoittaa laajasti erilaisia vuorovaikutustilanteita (Blumer 2004, s.58-

60). Sille ominaista on, että lapsi kykenee yhteisessä organisoituneessa 

tilanteessa yhdessä toisten lasten kanssa ottamaan useampia yhtäaikaisia 

rooleja ja sopeuttamaan oman roolinsa suhteessa toisten rooleihin. 

Pelivaiheessa lapsi ottaa tavallaan ryhmän roolin (emt., s.59). Tässä vaiheessa 

roolinottaminen osoittaa yksilön kykyä arvioida omaa toimintaansa organi-

soituneessa kontekstissa monen eri toimijan välisessä yhteistoiminnassa. Kyky 

tarkastella itseään objektina on pelivaiheessa organisoitunutta, yhtenäistä ja 

jatkuvaa. (Blumer 2004, s.60.)  Kehitys tapahtuu vähitellen vähemmän 

vaativista tilanteista kohti monimutkaisempia tilanteita. Näissä tilanteissa lapsi 

laajentaa kykyään tarkastella itseään muiden näkökulmasta ottaen vähitellen 

myös paitsi ryhmän muiden jäsenten, myös ryhmän ulkopuolisen näkökulmaa 

tilanteeseen (emt., s.60). 

Mead kuvaa rooliottamisen käsitteellä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

keskeistä kykyä, toisen näkökulman tarkastelua ja kykyä oman toiminnan 

arviointiin. Päiväkotiryhmässä lapsi muodostaa jatkuvasti uudelleen näkemystä 

tilanteesta ja harjoittelee kykyään määritellä ja tulkita sekä omaa toimintaansa 

että vuorovaikutusta muiden kanssa. Lapsi tekee näkemyksensä perusteella 

päätöksiä näihin vuorovaikutustilanteisiin liittymisestä tai niistä vetäytymisestä 

(Reunamo 2007a, s.37-38). Hahmotuksen vaikutuksen mallissa tätä tilannetta 

hahmotettiin sulauttamisen ja mukauttamisen jatkumona. Edellisestä seurasi, 
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että lapsen näkemys erosi tilanteesta ja jälkimmäinen johti siihen, että lapsi liitti 

mielikuvansa tilanteeseen (Reunamo 2007a, s. 37). 

Laine korostaa, että opettajan pedagogiset ratkaisut vaikuttavat lasten väliseen 

vuorovaikutukseen (Laine & Neitola 2002, s.106-108). Tärkeätä hänen 

mukaansa on ryhmän ilmapiiri ja se, että ryhmässä on määritellyt säännöt, jotta 

lapset tietävät, mitä heiltä odotetaan, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Laineen 

mukaan lasten on tärkeää oppia, miten oma käyttäytyminen vaikuttaa toisiin 

(Laine & Neitola 2002, s.105-107). Juuri tähän perustuu rooliottaminen eli kyky 

asettua toisen asemaan ja tarkastella omaa toimintaansa toisen näkökulmasta 

(ks. edellä). Otollisin tilanne pienten lasten sosiaalisten taitojen harjaannutta-

miselle syntyy spontaaneissa, vapaissa leikkitilanteissa. Opettajan tehtävä on 

tällöin rohkaista lapsia vuorovaikutukseen ja huolehtia, että jokaisella lapsella 

sopivia rooleja näissä tilanteissa (Johnson, Ironsmith, Snow & Poteat 2000). 

 

 
3.4  Ongelmanratkaisutaidot ja vuorovaikutuksen kehä 
 

Suuri osa elämässä kohtaamistamme haasteista liittyvät kommunikaatioon, 

toisten ihmisten ymmärtämiseen ja roolinottamiseen. Kuten on todettu, lapset 

tarvitsevat näihin taitoihin liittyvää ohjausta ja rohkaisua ja vuorovaikutusta 

aikuisen kanssa. Aikuisen merkitys lasten vuorovaikutustaitojen ohjaajana 

perustuu interaktionistien mukaan hänen asemaansa lapselle merkityksellisenä 

henkilönä. Tätä Mead kutsuu ”merkitykselliseksi toiseksi” (significant other). 

Lapsi käyttää merkityksellisen toisen henkilön näkemystä apunaan määritel-

lessään asioita. Aikuisen ohjausta lapsi tarvitsee myös mm. ongelman-

ratkaisutaitojensa kehittämisessä. Ongelmanratkaisutaidot eivät ole myötä-

syntyisiä ominaisuuksia ja siksi lapsi tarvitsee opetusta. Lapsia tulisi rohkaista 

käsittelemään ja ymmärtämään myös vuorovaikutustilanteisiin liittyvää 

ongelmanratkaisua. (Charon 2007, s.211-212.) 

Symbolisen vuorovaikutuksen teoria korostaa jatkuvaa muutoksen mahdolli-

suutta ja sitä, että lapsi uudistaa näkemystään itsestään ja muista toistuvissa, 

uusissa vuorovaikutustilanteissa. Vaikka vuorovaikutukseen sisältyy uutta luova 
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dynaaminen piirre, on silti todettava, että lasten hahmotus ei suinkaan ala 

tyhjästä joka päivä uudelleen. Samalla tavalla kuin uusi avautuva vuoro-

vaikutustilanne sisältää mahdollisuuden, josta emme voi tietää, mihin se johtaa, 

se voi tuottaa negatiivisen kehäilmiön (Charon 2007, s.145, Laine 2002, s.96). 

Leimaamalla toista vaikutamme vuorovaikutustilanteessa hänen käyttäy-

tymiseensä, joka alkaa vastata antamaamme leimaa, joka puolestaan vahvistaa 

käsitystämme, jonka alun perin henkilöstä muodostimme (Charon 2007, s.150). 

Aho ja Laine kuvaavat samaa ilmiötä sosiaaliseen vuorovaikutuksen 

kehämäisenä prosessina. Yksilön tulkinta vuorovaikutustilanteessa lähtee 

liikkeelle hänen itsetunnostaan ja minäkäsityksestään ja on hyvin subjektiivinen 

ja valikoiva. (Aho & Laine 1997, s.9-13). Myönteinen minäkäsitys saa aikaan 

vuorovaikutustilanteessa myönteisiä odotuksia, jotka liittyvät sekä yksilöön 

itseensä että muihin ihmisiin. Myönteinen odotus saa aikaan aktiivista 

vuorovaikutusta. Heikko minäkäsitys johtaa puolestaan kielteisiin odotuksiin ja 

passiivisuuteen. (emt., s.11.) Yksilön toiminnassa korostuvat tällöin kielteiset 

piirteet, jotka saavat aikaan kielteisiä reaktioita ja vahvistavat muiden kielteisiä 

odotuksia. Kielteinen käyttäytyminen lisää epäonnistumisen ja epäpätevyyden 

tunnetta sosiaalisissa tilanteissa ja vahvistaa yksilön heikkoa itsearvostusta 

(Laine 2002, s.32-37).  

Vertaisryhmässä lapset muodostavat käsityksensä kunkin jäsenen roolista ja 

asemasta ryhmässä. Ryhmän jäsenen rooli muodostuu hänen käyttäytymisensä 

perusteella ja asema määrittyy ryhmässä vallitsevan hierarkian mukaan (Bany 

& Johnson 1975, s.86). Laine toteaa, että lasten muodostama käsitys ryhmänsä 

sosiaalisesta hierarkiasta sekä omasta että muiden asemasta ryhmässä 

muodostuu vähitellen sosiaalisten kokemusten kautta ja on luonteeltaan melko 

pysyvää (Laine 2002, s.14,35). Pysyvyys seuraa siitä, että vuorovaikutuksen 

dynamiikassa kokemukset kumuloituvat. Positiivinen status vahvistaa lapsen 

positiivista suhtautumista vertaisryhmässä ja päinvastoin: heikko status 

vaikuttaa lapsen itsearvostukseen, odotuksiin ja käyttäytymiseen lisäten sen 

negatiivisia piirteitä. (Laine 2002, s.35-36; Johnson ym. 2000.) Lasten kielteinen 

vallankäyttö lapsiryhmässä tuottaa ryhmään spontaania, tilannekohtaista 

epäsosiaalisuutta ja silloin toimintaresursseiltaan heikommat lapset ovat 

vaarassa joutua syrjityiksi. Toistuvina kokemuksina ne ovat lapselle erittäin 
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merkityksellisiä. (Lehtinen 2000, s.195.) Kiusaamistilanteet tapahtuvat 

tyypillisesti salassa ja niin, ettei aikuinen helposti saa selville, mikä tilanne 

oikeastaan oli (Rosenthal & Gatt 2011; Kirves & Stoor-Grenner 2010, s.8).  Kun 

lapsen toimijuus tuottaa myös negatiivisia vaikutuksia ryhmä-tilanteessa, 

aikuiselta kysytään ” kykyä jatkaa toisen huomioimisen ja oikeuden tiellä”, kuten 

Reunamo ilmaisee (2007a, s.82, 105-106). Se edellyttää kasvattajalta jatkuvaa 

omien asenteiden ja arvostusten tiedostamista ja niiden työstämistä, mutta 

myös tavoitteellista paneutumista lasten välisen vuoro-vaikutuksen ohjaamiseen 

(Rosenthal & Gatt 2011). Tutkielman tulosten raportoinnin yhteydessä palataan 

vielä ohjaustilanteisiin ja aikuisen rooliin.  
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4  Päiväkoti vuorovaikutusympäristönä 

 

Varhaiskasvatuksessa lapset elävät kahdenlaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen 

vaikutuspiirissä, vuorovaikutuksessa aikuisiin ja toisiinsa (Kjørholt 2011, s. 39). 

On todettu, että lapset jo varhaisella iällä kykenevät tekemään eron näiden 

erilaisen vuorovaikutuskulttuurin välillä (Kernan & Singer 2011, s.3). Aikuisilta 

lapset saavat emotionaalista turvaa, kognitiivisia haasteita ja niihin liittyvää 

ohjausta. Aikuisilta opitaan myös moraalisia sääntöjä. Vertaissuhteissa lapset 

toimivat tasavertaisessa suhteessa toisiinsa ja vertaisryhmässä lapsen on 

ansaittava oma paikkansa (Kernan & Singer 2011, s.3; Salmivalli 2008, s.15-

16.) Vertaissuhteilla on tärkeä kehityksellinen tehtävä. Sen lisäksi niitä tulisi 

Kjørholtin (2011, s.39) mukaan tarkastella myös lapsen oikeuksien näkö-

kulmasta. Lasten vertaissuhteet ja yhteenkuuluvuuden tarpeet tulee nähdä 

yhtälailla lapsen oikeuksina kuin lapsen autonomia ja osallistumisoikeudetkin 

(emt., s.39). 

 
 
4.1  Sosiaalinen pääoma lapsiryhmässä 
 
Päiväkodin sosiaalisissa tilanteissa lapset käyttävät Lehtisen (2000, s.106-107) 

mukaan inhimillisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia toimintaresursseja. Toiminta-

resurssit ovat lapsille pääomavarantoa, jota he voivat käyttää sosiaalisissa 

tilanteissa. Inhimillisillä toimintaresursseilla viitataan yksilön taitoihin. Kulttuu-

riset toimintaresurssit liittyvät Lehtisen mukaan materiaalisiin ja symbolisiin 

elementteihin, joille annetaan merkityksiä ja joita käytetään erilaisissa 

tilanteissa. Sosiaalisia toimintaresursseja lapsille ovat mm. suosio lapsi-

ryhmässä, lasten väliset suhteet, säännöt ja luottamus (emt., s.106-107.) 

Ryhmässä saavutettu suosio on lapselle myös sosiaalista pääomaa (emt., 

s.144-145). Sosiaalinen pääoma viittaa käsitteenä ihmisten välisissä suhteissa 

syntyvään luottamukseen ja vastavuoroisuuteen. Yhteisössä voi syntyä sellaisia 

voimavaroja, joita yksilöt eivät pysty yksin saavuttamaan (Siisiäinen 2003, 

s.205-206). 
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Sosiaaliset toimintaresurssit syntyvät yhteisessä vuorovaikutuksessa ja ne 

liittyvät tiettyyn suhdeverkostoon. Keskeisiä lasten sosiaalisille toiminta-

resursseille Lehtisen mukaan ovat suosio ja luottamus. Sosiaaliset toiminta- 

(Siisiäinen, 2003)resurssit tulevat esille ryhmän toiminnassa spontaanina 

sosiaalisuutena tai epäsosiaalisuutena. Spontaani sosiaalisuus tuottaa 

sosiaalista pääomaa lapsiryhmässä. (emt., s.144-145.) Sosiaalinen pääoma 

lapsiryhmässä voi muodostua kielteiseksi silloin, kun lapsi tulee ryhmässä 

kollektiivisesti syrjityksi ja ryhmä heijastaa kielteisiä odotuksia lapseen (Lehtinen 

2000, s.195; ks. myös Aho & Laine 1997, s.11-12).   

 

Tilannekohtainen havainnointi päiväkodissa on Lehtisen mukaan osoittanut, että 

sosiaalinen pääoma tukee pedagogisten päämäärien saavuttamista lasten 

keskinäisessä toiminnassa myös ilman aikuisen läsnäoloa. Sosiaaliseen 

pääomaan liittyy yleistynyt vastavuoroisuus. (Lehtinen 2000, s.192-195.) Se 

tarkoittaa sitä, että kaikki lapset saattavat hyötyä siitä, vaikka eivät itse olisi sitä 

merkittävästi luomassa. Siitä pääsevät osalliseksi myös ne lapset, joiden 

toimintaresurssit ovat vähäiset. Toinen puoli asiassa on, että sosiaalinen 

pääoma on myös herkkä ja haavoittuvainen voimavara. Sitä on jatkuvasti 

pidettävä yllä, vaalittava ja luotava luottamusta ja yhteenkuuluvuutta tukevia 

rakenteita. (Lehtinen 2000, s.192,195.)  

 

 
4.2  Vertaissuhteet ja yhteenkuuluvuus lapsen oikeuksien näkökulmasta 
 
Lasten osallisuutta korostavassa kasvatuskulttuurissa on perinteisesti kiinnitetty 

enemmän huomiota lapsen ja aikuisen väliseen suhteeseen kuin lasten välisiin 

vertaissuhteisiin (Kernan 2011, s.39).  Hän toteaa, että tässä suhteessa lasten 

oikeuksia ja osallisuutta tulisi tarkastella uudelleen ja nähdä lapsen autonomia 

ja lasten välisen yhteenkuuluvuuden tarpeet toisiinsa liittyneinä.  

Kjørholt näkee, että pohjoismaisessa lapsen oikeuksien tulkinnassa ja 

implementoinnissa on 1990-luvulla korostettu erityisesti sopimuksen 12. ja 13. 

artikloita, joissa määritellään lapsen kuulemista ja osallistumisoikeuksia. 

Kasvatuksen ja palvelujen suunnittelussa ja pedagogiikassa on sen johdosta 

korostettu lapsen itsemääräämisoikeutta, autonomiaa ja yksilöllistä valinnan-
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vapautta. (Kjørholt 2011.) Tästä on seurannut, että monin paikoin varhais-

kasvatuksessa luovuttiin päivähoidon pedagogisista perinteistä, kuten aikuisten 

ohjaamista hetkistä, ja omaksuttiin tilalle erilaisia demokratiamalleja (Kjørholt 

2011). Lapsen autonomian korostaminen on saattanut johtaa aikuisen 

vetäytymiseen lasten toiminnasta ja lasten vertaiskulttuurin ylikorostamiseen 

päivähoidon tilanteissa (Kalliala 2008, s.36-38). 

Kjørholt näkee, kuten edellä Corsarokin, että lasten itsemääräämisoikeus ja 

sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat toisiinsa kietoutuneita prosesseja, jossa 

merkityksellistä on, että lapsi saa aikuiselta monipuolista tukea ja ohjausta. 

Tärkeätä on, että aikuinen tukee lapsen aloitteellisuutta ja kykenee vastaamaan 

joustavasti lapsen näkemyksiin ja näkemään asioita lapsen näkökulmasta.  

Lapset voivat vertaissuhteissaan tarjota toisilleen voimavaroja, joihin aikuiset 

yksin eivät pysty. Vertaisryhmällä ja sosiaalisilla suhteilla on merkittävä vaikutus 

lapsen psykososiaaliseen kehitykseen. Vertaisryhmä on Laineen mukaan yksi 

tärkeimpiä psykologiseen sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Vertaisryhmässä 

lapsille syntyy kokemus monitahoisesta sosiaalisesta kanssakäymisestä ja 

ryhmässä lapsen on mahdollista kokea tasavertaista vuorovaikutusta. (Laine 

2002, s.15-16.) Lasten väliset vertaissuhteet, kuten ryhmän sosiaalinen 

pääomakin ovat kuitenkin tilannekohtaisia ja siksi niiden laadusta ja ominai-

suuksista riippuu, millaisia vaikutuksia niillä on lapsen kehitykseen (Laine 2002, 

s.16, ks. myös Lehtinen 2000, s.144-145). Lehtinen on todennut havainnointi-

tutkimuksessaan, miten eri tavalla lapset onnistuvat liittymiskäyttäytymisessään. 

Toisille lapsille vertaisryhmään liittyminen sujuu helposti ja toisille se tuottaa 

vaikeuksia (Lehtinen 2000, s.120-121.) Myös Laineen tutkimuksissa tuodaan 

esille vetäytyvien lasten ryhmään liittymisen problematiikka. Joillekin lapsille 

ryhmään mukaan tuleminen aiheuttaa ristiriitoja, koska he eivät osaa liittyä 

ryhmään ja he jäävät siksi syrjään (Laine 2002, s.27-28).  

Kuten edellä todettiin, lasten välisiin sosiaalisiin suhteisiin liittyvää lapsen 

oikeuksien tarkastelua meillä ei vielä kovin paljon tavata. Kuitenkin, vertais-

ryhmään liittyminen, yhteyden luominen toisiin lapsiin, toisten ymmärtäminen ja 

ymmärretyksi tuleminen ovat lasten tärkeimpiä tavoitteita (Kernan 2011, s.31).  
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4.3  Lasten toimijuus ja ristiriitatilanteet  
 
Keskinäisessä vuorovaikutuksessaan lapset työstävät aikuisilta oppimiaan ja 

omaksumiaan asioita, yhdessä tekemällä lapset luovat asioille ja tapahtumille 

merkityksiä, jakavat huumoria, iloa ja mielikuvitusta, sekä luovat strategioita 

ristiriitatilanteista selviämiseen (Corsaro 1997, s.114-115, 149-161; Laine 2002, 

s.16). Vuorovaikutussuhteissaan vertaisryhmässä lapset saavat kokemuksia 

omista vaikutusmahdollisuuksistaan suhteessa muihin lapsiin. He huomaavat, 

millaisia vaikutuksia he saavat aikaan osoittamalla empatiaa, johtajuutta tai 

saavat kokemuksia siitä, mitä tapahtuu jos he kiusaavat toisia (Kernan ym. 

2011, s.6).  

Keskinäisessä vuorovaikutuksessaan lapset toteuttavat itsenäisesti toimijuut-

taan ja luovat suhteita toisiinsa. Näissä tilanteissa toteutuu lasten omat 

neuvottelu- ja valtakulttuurit. He luovat erilaisia sosiaalisia asemia ja vertaavat 

omaa asemaansa muihin lapsiin. Lasten keskinäisessä kulttuurissa harjoitellaan 

vallankäyttöä, saadaan kokemuksia yhteenkuulumisesta ja ryhmässä toimi-

misesta (Lehtinen 2000, s.20-21). Lehtinen toteaa, että etnografisissa 

tutkimuksissa on saatu runsaasti näyttöä siitä, että lapset ovat taitavampia ja 

aloitteellisempia oman toimintansa rakentamisessa, kuin mitä aiemmin on 

arvioitu (2000, s.21).  

Corsaro toteaa, että konfliktit kuuluvat keskeisesti vertaiskulttuuriin. Konflik-

teissa lapset harjoittelevat tarpeellisia kognitiivisia taitoja ja toimintamalleja. 

Ristiriitatilanne luo siis epätasapainon, jossa on mahdollista päästä kehityk-

sellisesti eteenpäin (Corsaro 1997, s.149-161.) Myös Lehtisen mukaan lasten ja 

aikuisten sekä lasten keskinäiset konfliktit toimivat toimintaa jäsentävinä 

prosesseina (Lehtinen 2000, s.105). Samalla kun aikuisen tulee antaa tilaa 

lasten keskinäiselle välien selvittelylle ja siihen liittyvälle ongelmanratkaisulle, 

hänen tulisi auttaa lapsia hahmottamaan uusia näkökulmia näissä tilanteissa.   

 

Tutkijoilla on erilaisia käsityksiä siitä, missä määrin aikuisen puuttuminen 

konfliktitilanteissa on hyödyllistä. Mashford-Scott ja Church (2011, s.19) 

toteavat, että puuttumisen tavalla on merkitystä. Tilanteisiin tarttuminen 

edellyttää kasvattajilta vahvaa pedagogista osaamista. Tutkimusten mukaan 
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vain noin 5 % päiväkodissa tapahtuvasta päivittäisestä kommunikaatiosta 

perustuu lapsen ja aikuisen väliseen kasvatukselliseen dialogiin. (Sheridan & 

Pramling Samuelsson 2010, s.32-33.) Päiväkodin päivittäiset tilanteen tarjoavat 

kuitenkin valtavasti mahdollisuuksia kasvatukselliseen ja lapsen kehitystä 

inspiroivaan keskusteluun ja ristiriitatilanteissa lasten vireystila oppimiseen on 

korkealla (Sheridan & Pramling Samuelsson 2010, s.32-33). Konfliktien hyödyn-

tävää vaikutusta oppimistilanteina voidaan vahvistaa sillä, että lapset eivät toimi 

liian isossa ryhmässä, vaan esimerkiksi pareittain (Rankin 2004, s.83). 

Malaguzzi pitää kahden lapsen muodostamaa pienryhmää ideaalisena tapana 

organisoida varhaiskasvatusta, koska siinä kokoonpanossa lapset pystyvät 

parhaiten käsittelemään vuorovaikutuksessa syntyviä ristiriitoja, palauttamaan 

vuorovaikutussuhteen tasapainon ja luomaan siihen uutta sisältöä (Rankin 

2004, s.83). 

 

Mashford-Scott ja Church ovat tutkineet 3-5 –vuotiaiden päiväkotilasten 

vuorovaikutustilanteissa esiintyviä ristiriitoja. He totesivat, että lapset kykenivät 

yhdessä opettajan kanssa tilanteita analysoivan keskustelumenetelmän 

(conversation analysis, CA) avulla tuottamaan kollektiivisia ratkaisuja ristiriitojen 

ratkaisemiseksi (Mashford-Scott & Church 2011). Keskustelussa aikuinen tukee 

aktiivisesti lapsia tuomaan esille erilaisia näkemyksiä tilanteen selvittämiseksi ja 

auttaa lapsia itse löytämään ratkaisun. Menetelmän tavoitteena on tukea lasten 

toimijuutta (agency) vuorovaikutustilanteissa ja vahvistaa heidän ongelman-

ratkaisutaitojaan. Aikuinen toimii tilanteessa ns. fasilitaattorina välttäen tarjoa-

masta omaa ratkaisuaan lasten välillä syntyneeseen ongelmaan (Mashford-

Scott & Church 2011, s.31). Aikuisen tehtävä on varmistaa, että jokainen saa 

sanoa ehdotuksensa, ja että jokainen osallistuja osallistuu ongelmanratkaisuun. 

Myös verbaalisesti heikommat lapset tulevat kuulluksi, koska aikuinen auttaa 

heitä eleillään, ilmeillään ja tukisanoillaan ilmaisemaan itseään (Mashford-Scott 

& Church 2011, s.31). Mashford-Scott ja Church havainnollistivat keskustelu-

analyysimenetelmään perustuvalla tutkimuksellaan tutkivan oppimisen 

periaatteita (collaborative learning). Tutkiva oppiminen on yhteisöllistä 

oppimista, jossa keskeisiä periaatteita ovat mm. kysymysten käsittely ja 

reflektointi yhdessä toisten kanssa sekä prosessin jakaminen yhteisön kanssa 

(Lipponen 2011, s.31-33). Tutkivassa oppimisessa on kysymys osallistavasta 
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pedagogiikasta, jossa ei opita ainaostaan tietoja ja taitoja, vaan hankitaan 

ymmärrystä omasta itsestä suhteessa toisiin (emt., s.38). 

 

Lasten toimijuus antaa lasten välisten ristiriitatilanteiden käsittelyyn uudenlaista 

pedagogista näkökulmaa. Toimijuudessa keskeistä Macfarlanen ja Cartmelin 

(2008, s.45) mukaan ovat mm. sekä lasten että aikuisten mahdollisuus tehdä 

valintoja, kaikkien toimijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien tunnustaminen, 

yhteenkuuluvuus ja sitoutuminen vuorovaikutukseen. Toimijuuden toteutuminen 

tämän näkemyksen mukaan ei edellytä lapsen tahdon ja mielipiteen toteutta-

mista kaikissa tilanteissa. Itse asiassa juuri epäonnistuminen omien tavoitteiden 

toteuttamisessa ja aikuisen asettamiin rajoihin tyytyminen vahvistavat lapsen 

resilienssiä (emt., s.44-45). Tässä yhteydessä resilienssi ymmärretään myös 

kognitiiviseen oppimiseen liittyvänä joustavuutena ja sinnikkyytenä (Macfarlane 

& Cartmel 2008, s.44). Lasten toimijuuden vahvistaminen haastavissa vuoro-

vaikutustilanteissa on siis erityisen perusteltua. Lasten toimijuutta vahvistamalla 

edistetään tasapainoa lasten välisissä valtasuhteissa. Kun lapsiryhmässä 

kaikkien lasten mielipidettä arvostetaan ja kun jokaisella on myös velvolli-

suuksia muita kohtaan, ryhmän yhteenkuuluvuus vahvistuu.  

 

Lasten näkemyksiä ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi voidaan selvittää myös 

narratiivisten menetelmien avulla (Bath 2009, s.15-17, 92-96; Reunamo 2007a, 

s.70-77). Bath on todennut, että pienten lasten on usein helpompi keskustella 

heitä todellisuudessa itseään koskevista tapahtumista. Narratiivisten tarinoiden 

avulla heitä on mahdollista houkutella todellisuuden ja hypoteettisen 

tapahtuman ”sillan yli” pohtimaan tapahtumia paitsi itsensä, myös muiden 

toimijoiden kannalta (Bath 2009, s.96). Tarinoihin on mahdollista virittää 

haasteita ja ongelmia, joista lasten halutaan keskustelevan (emt., s.17,92). 

Reunamon (2007a, s.70-77) mukaan narratiivisten tarinoiden avulla lapset 

harjaantuvat omien näkemystensä tietoiseen käsittelyyn. Symbolisen vuoro-

vaikutuksen teorian mukaisesti tilanteessa avautuu lapsille mahdollisuus 

vuorovaikutuksen kautta muokata omaa näkemystään käsiteltävästä 

tapahtumasta ja siihen liittyvistä ratkaisuista. Näkemykset muuttuvat ja kehitty-

vät vuorovaikutuksen myötä (Charon 2007, s.40). Myös Bath (2009, s.80) 
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toteaa narratiivisten menetelmien kehittävän kykyä nähdä asioiden merkitys 

toisten näkökulmasta. Reunamo on kehitellyt hahmotuksen vaikutuksen mallin 

pohjalta narratiivisia tarinoita, jotka on testattu ja jatkokehitetty käytännön  

kokemusten pohjalta suomalaisessa päiväkotikäytössä. Aineisto löytyy 

verkossa osoitteessa http://www.helsinki.fi/~reunamo/article/lv.pdf. (Reunamo 

2007a, s.70.)  

Lasten keskinäinen vuorovaikutus vaatii lapsilta monenlaisia taitoja ja paljon 

ponnisteluja. Lapset eivät kasva sosiaalisiksi itsestään, vaan kasvaminen 

edellyttää oppimista ja ohjausta (Laine, 2002, s.108). Lasten toimijuus ja 

kommunikaatio ovat sidoksissa lasten muuhun sosiaaliseen elämään ja 

perheen kulttuuriin. Lapsilla on päiväkotiryhmään tullessaan erilaisia 

kokemuksia vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta (Orpinas & Horne 2006, 

s.108; ks. myös Bath 2009, s.81). Kernan viittaa useisiin tutkimuksiin, joissa 

painotetaan lasten verbaalisten strategioiden merkitystä lasten välisissä 

suhteissa, ystävyys-suhteiden ylläpitämisessä ja ristiriitatilanteiden 

selvittämisessä (Kernan 2011, s.31). 

Laine korostaa varhaiskasvatuspedagogiikan merkitystä lapsen sosiaalisen 

kompetenssin vahvistamisessa. Sosiaalinen kompetenssi voidaan määritellä 

yksilön kyvyksi ikäänsä vastaavalla tavalla toimia yhteistyökykyisesti ja luovasti 

yhteisössään ja omassa sosiaalisessa ympäristössään (Orpinas & Horne 2006, 

s.108; ks. myös Poikkeus 2003, s.126). Sosiaalinen kompetenssi riippuu lapsen 

taidoista yhtä paljon kuin ympäristön laadusta ja ominaisuuksista. Lapsi voi tulla 

hyvin toimeen yhdessä ympäristössä, mutta ei osaa toimia toisessa. Lapsen 

sosiaaliseen ja kulttuuriseen taustaan liittyvät tekijät vaikuttavat siihen, mitä 

lapselta odotetaan sosiaalisissa tilanteissa ja millaista vuorovaikutusta pidetään 

tavoiteltavana ja sopivana (Rosenthal & Gatt 2011; ks. myös Bath 2009, s.81).  

Erityisesti aggressiivisesti toimivilla lapsilla on yleistä, että he ovat lähiympäris-

tönsä luonteesta johtuen kehittäneet aggressiivisia keinoja tulla toimeen, mutta 

eivät osaa toimia päiväkodin lapsiryhmässä tai koulussa, koska siellä toimeen 

tuleminen edellyttää toisenlaisia strategioita. He eivät yksinkertaisesti tiedä, 

mitä heiltä tässä toisessa ympäristössä odotetaan (Orpinas & Horne 2006, 

s.108). Kiusaamistilanteissa tämä saattaa tulla esiin mm. siten, että lapset eivät 

http://www.helsinki.fi/~reunamo/article/lv.pdf
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tunnista omassa käyttäytymisessään olevia piirteitä tai tekoja kiusaamiseksi, 

jolloin kasvattajan tehtävä on auttaa lasta tunnistamaan oman käyttäytymisen 

vaikutuksia muissa lapsissa. Lisäksi lasten on tärkeää oppia tunnistamaan omia 

ja muiden tunteita (Orpinas & Horne 2006, s.108; ks. myös Lehtinen 2000, 

s.120-121).  

 
 
 
4.4  Kiusaamistilanteet  
 
Pienten lasten välistä kiusaamista on tutkittu vielä varsin vähän (Kirves & Stoor-

Grenner 2010, s.44). Tuoreessa tutkimuksessa todetaan, että lapset puhuvat 

kiusaamisesta arkipäiväisenä ilmiönä (Kirves & Sajaniemi 2012). Tutkimuksen 

mukaan päiväkoti-ikäisistä lapsista 12,6% joutuu tekemisiin kiusaamisen 

kanssa tavalla tai toisella. Kiusaaminen tapahtuu yleisimmin lasten keskinäisen 

toiminnan aikana ns. vapaan leikin tilanteissa (Kirves & Stoor-Grenner 2010, 

s.21). Yleisin kiusaamisen muoto on vertaissuhteista eristäminen (Kirves & 

Sajaniemi 2012). Päiväkoti-ikäiset lapset tulkitsevat kiusaamiseksi usein 

fyysiset ja verbaaliset teot, kuten lyömisen ja nimittelevän haukkumisen. 

Työntekijät korostavat lapsen subjektiivisen kokemuksen merkitystä kiusaa-

misen määrittelyssä (Kirves & Stoor-Grenner 2010, s.11-14). Vanhemmilla 

puolestaan on päiväkodin henkilöstöä useammin vaikeuksia tulkita lasten välisiä 

erimielisyyksiä tai yhteenottoja kiusaamiseksi (emt., s.16). 

Sekä lapsilla että kasvattajilla näyttäisi kuitenkin olevan haasteita lasten välisten 

ristiriitojen erottamiseksi kiusaamisesta (Kirves & Stoor-Grenner 2010, s.44). Ne 

tulisi erottaa toisistaan, jotta tilanteisiin osataan puuttua vaikuttavasti. Kiusaa-

misilmiön tunnistamiseen on kehitetty ohjelmia ja kasvattajille suunnattua 

koulutusta (mm. Alsaker & Nägele 2008; Kirves & Stoor-Grenner 2010, s.7-8; 

Laine & Neitola 2002; Macintyre 2009; Orpinas & Horne 2006).  

Kiusaamisesta on kirjallisuudessa erilaisia määritelmiä riippuen siitä, määritel-

läänkö sitä yksilön, vuorovaikutuksen vai ryhmän näkökulmasta (Kirves & Stoor-

Grenner 2010, s.4-6). Orpinas ja Horne mm. käyttävät määritelmää ”double I 

R”, (Imbalance of power, Intentional acts and Repeated over time), jonka 

mukaan kiusaamiseen liittyy kiusaajan valta-asema kiusattuun nähden, tavoit-
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teellinen aggressiivisuus ja teon toistuminen (Newman, Horne & Batolomucci 

2000, teoksessa Orpinas& Horne 2006, s.14). Samaan tapaan kiusaamisen 

määrittelevät myös Olweus ja Limber (2010). 

  

Kuten edellä on aikaisemmin todettu, vuorovaikutustilanteiden määrittely on 

lapsille vaativa ja haasteellinen tehtävä. Lasten saattaa olla vaikea ilmaista eroa 

kiusaamisen ja mm. riitelemisen tai härnäämisen välillä.  Se voi olla haasteel-

lista myös aikuisille (Kirves & Stoor-Grenner 2010, s.7, 42). Reunamon mukaan 

lasten päiväkotipäivästä kuusikymmentä prosenttia kuluu leikkiin (2007a, s.31). 

Leikissä tilanteet ja suhteet muuttuvat nopeasti. Aikuisilla voi toisinaan olla 

vaikeuksia päästä selville lasten välisestä dynamiikasta ja erottaa ristiriitojen 

selvittelyä ja riitelyä kiusaamisesta (emt. s. 42; Rosenthal & Gatt 2011). 

Kielteisiä vuorovaikutustilanteita tapahtuu päiväkodissa useasti ja siksi aikuisten 

on mahdotonta puuttua jokaiseen tilanteeseen (Alsaker & Perren 2006). 

Kiusaamisen ehkäisemiseksi on siksi kehiteltävä malleja, joihin sitoutetaan koko 

lapsiryhmää (Alsaker & Perren 2006). Lasten tulee voida luottaa aikuisen 

tukeen ja apuun kiusaamistilanteiden selvittelyssä. Siksi myös kiusaamista 

ehkäisevien strategioiden luomisen tulee perustua lasten ja aikuisten väliseen 

yhteistyöhön ja yhteiseen suunnitteluun. (Hantler 1994.) Tutkimusten mukaan 

vahvistamalla konfliktin ratkaisutaitoja lapsuudessa edistetään lasten kykyä 

tehdä päätöksiä ja ratkaista eteen tulevia haasteita myös myöhemmin 

elämässään (Heydenberk & Heydenberk 2007). 
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5  Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 
 
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, millaisia strategioita lapsilla on tilanteessa, 

kun joku toinen lapsi tulee kiusaamaan. Laajan tilastollisen aineiston perusteella 

on mahdollista hahmottaa kiusaamisstrategioiden yleiset linjat sekä iän ja 

sukupuolen vaikutukset lapsen hahmotukseen kiusaamistilanteessa. 

Kiusaamisstrategioita kuvataan tarkastelemalla, millaisia yhteyksiä lasten 

taidoilla ja oppimisympäristön painotuksilla on lasten näkemyksiin kiusaamis-

tilanteessa. Koska näkökulmana kiusaamiskysymykseen on lasten välinen 

vuorovaikutus, halutaan oppimisympäristöä koskevista arvioinneista selvittää 

erityisesti, onko lasten sosiaalisia suhteita ja ristiriitojen käsittelyä korostavalla 

kasvatuksella sekä lasten välisellä yhteenkuuluvuuden tunteella yhteyttä lasten 

suhtautumistyyliin kiusaamistilanteessa.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

Millaisia vuorovaikutusstrategioita lapsilla on tilanteessa, kun joku toinen 

lapsi kiusaa? 

 Miten ikä, sukupuoli ja lasten taidot vaikuttavat lapsen 

näkemykseen kiusaamistilanteessa?  

 Onko päiväkodissa oloajalla yhteyttä lapsen hahmotukseen? 

 Millaisia vaikutuksia oppimisympäristöllä on lasten 

näkemyksiin?  
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6  Tutkimuksen toteutus  

  

Tutkielman tutkimusosa perustuu Helsingin yliopiston ja kahden taiwanilaisen 

tutkimusyhteisön yhteiseen, vuosina 2009-2013 toteutettavan Children´s 

agentive perception uncovered –tutkimusprojektin tuottamaan aineistoon, josta 

on tähän mennessä valmistunut tämän tutkielman lisäksi myös useita muita 

opinnäytetöitä. Näissä opinnäytetöissä on käsitelty mm. lasten sitoutumista, 

dokumentointia, lasten luovuutta päivähoidossa sekä lapsen roolia perushoidon 

tilanteissa. Tutkimushankkeeseen kytkeytyy myös laaja varhaiskasvatuksen 

kehittämishanke, jota toteutetaan Jyrki Reunamon johdolla Keski-Uudenmaan 

alueen varhaiskasvatusyksiköissä.  

 

 

6.1  Tutkimusstrategia ja tutkimusasetelma 
 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen 

kokonaisuutta. Tutkimusstrategiatyypit on Hirsjärven ym. mukaan perinteisesti 

jaettu kolmeen; kokeellisiin tutkimuksiin, survey-tutkimuksiin ja 

tapaustutkimuksiin. Tutkimusstrategian valinta perustuu tutkimuksen 

tarkoitukseen; halutaanko kartoittaa, selittää, kuvailla vai ennustaa ilmiöitä ja 

niihin liittyviä seurauksia.  Hirsjärven ym. (1997, s.134) esittämän traditio-

naalisen kolmijaon mukaan tämä tutkielma on luonteeltaan kvantitatiivinen, 

satunnaisotantaan perustuva survey-tutkimus, jossa on käytetty useita erilaisia 

strukturoituja aineistonkeruumenetelmiä. Aineiston tarkastelu on yleisluontoista 

jakautumisen tarkastelua ja ilmiöön liittyvien piirteiden kuvailua (lasten strategiat 

ja niihin yhteydessä olevat tekijät). Aineisto perustuu lasten haastatteluihin, 

lasten havainnointeihin, lapsikohtaisiin arviointeihin sekä oppimisympäristön 

arviointeihin. On todettava, että tässä poiketaan tutkielman teoriaosassa 

esitellyn, G.H. Meadin symbolisen vuorovaikutuksen teorianmukaisesta 

tutkimusotteesta, mutta se tehdään tietoisesti. Uskollisuus tälle teoriataustalle 

olisi edellyttänyt tutkielman tekijän osallistumista havainnointiin ja laadullista 

kenttätutkimusta lasten todellisessa ympäristössä. Mead itse kritisoi 
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sosiaalitieteissä laajasti omaksuttuja luonnontieteellisiä tutkimusmenetelmiä, 

joissa on mahdotonta tavoittaa inhimillisen elämän symbolista luonnetta 

(Charon 2007). Tässä tutkielmassa aineisto on monitahoinen ja laaja ja sen 

hyödyntäminen edellytti kvantitatiivisten menetelmien käyttöä. Aineiston 

keräämisessä toteutuu ainakin osittain osallistuva havainnointi, koska sen ovat 

tehneet ryhmissä toimivat lastentarhanopettajat. Erilaisten tutkimusotteiden 

yhdistäminen ei ole harvinaista. Hirsijärvi ym. toteavat, kvantitatiivista ja 

kvalitatiivista tutkimusta on kuitenkin joskus vaikea tarkasti erottaa toisistaan ja 

siksi on mielekästä käyttää erilaisia tutkimusotteita toisiaan täydentävästi. He 

toteavat myös, että mittaaminen sisältää kaikilla tasoilla sekä kvalitatiivisen että 

kvantitatiivisen puolen ja siksi näitä menetelmiä käytetään usein rinnakkain 

(Hirsjärvi ym. 2009, s.133-139.) Lähtökohtana tutkimusstrategian valinnalle 

tässä tutkielmassa oli siten tutkimuksen tarkoitus; saada laajempi yleiskuva 

lasten strategioista ja tuottaa käytettävissä olevasta aineistosta mielekästä 

tietoa strategioiden taustaksi. 

 

 

6.2  Aineiston koonti 
 

Tutkielman aineisto on perustuu suomalais-taiwanilaisessa Children´s agentive 

perception uncovered –tutkimusprojektissa koottuun monitahoiseen 

tutkimusaineistoon (Reunamo, Hytönen, Nurmilaakso, Alijoki, 2010). Kaikkiaan 

313 kunnallista päivähoitoyksikköä Uudellamaalla käsittävä aineisto on koottu 

tammi-kesäkuun aikana vuonna 2010 satunnaisesti valituista päiväkodeista 

(N=259) ja perhepäivähoitoryhmistä (N=54). Tutkimukseen osallistui 892 iältään 

3-7 –vuotiasta lasta. 

 

Tässä tutkielmassa on käytetty joitakin, jäljempänä tarkemmin määriteltyjä osia 

laajasta analysoimattomasta tutkimusaineistosta. Suuri tutkimusprojekti tarjoaa 

monia mahdollisuuksia myös opinnäytetyöntekijöille, joilla on harvoin 

mahdollisuutta yhtä monipuolisen aineiston kokoamiseen. Aineisto on koottu ja 

koodattu Reunamon johdolla tutkimukseen liittyvän orientaatioprojektin 

henkilöstön voimin ja tiedot on tallennettu spss-ohjelmaan. Tallennustyöhön on 

osallistunut joukko graduvaiheen opiskelijoita. Itse osallistuin tallennustyöhön 
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sekä kahteen Reunamon tutkimuspäiväkotien henkilöstölle järjestämään 

koulutukseen. Tutkielmassa käytetty aineisto muodostuu lasten haastatteluista, 

lasten havainnoinnista, oppimisympäristön arvioinnista sekä opettajien 

tekemästä lapsikohtaisesta arvioinnista.  

 

 

6.2.1  Haastattelut 

 

Haastattelu ja vastausten luokittelu tapahtui tutkimushankkeessa päiväkodin 

henkilöstölle annettujen yhtenäisten ohjeiden mukaan ja haastattelijana toimi 

ryhmän lastentarhanopettaja. Haastattelu tapahtui erillisessä tilassa, 

kiireettömästi ja lapsen yksityisyydestä huolehtien. Haastattelijan lisäksi 

tilanteessa saattoi olla avustava aikuinen, esimerkiksi tulkki tai lapselle tuttu 

aikuinen, jos lapsi oli hyvin ujo. Haastattelija motivoi lapsia kertomalla olevansa 

kiinnostunut lapsen näkemyksestä ja rohkaisemalla, että kysymykseen ei ole 

oikeata tai väärää vastausta. Haastattelija kysyi lapselta haastatteluun 

sisältyneet kysymykset yksitellen kirjoittaen lapsen vastauksen samalla 

muistiinpanoihin. Kysymystä täydensi aihetta koskeva kuva, jota näytettiin 

lapselle (liite 1). Haastattelija luokitteli vastaukset haastattelun jälkeen 

hahmotuksen agenssin nelikentän mallin mukaisesti mukautuviin, osallistuviin, 

dominoiviin, vetäytyviin sekä viidentenä luokkana epäselviin vastausluokkiin. 

Luokittelun apuna oli malliesimerkkejä vastauksista ja niiden luokituksesta. 

Epäselvät vastaukset luokiteltiin epätietoisten vastausten luokkaan. Epäselvä 

vastaus oli mm. silloin, jos lapsi ei osannut sanoa, mitä tekisi, jos joku tulisi 

kiusaamaan. Epätietoiseksi luokiteltiin myös vastaus, kun se liittyi johonkin 

toiseen asiaan, kuin siihen mitä kysyttiin.  Haastatteluaineistosta on valittu 

kysymys ”Mitä teet, kun toinen lapsi tulee kiusaamaan sinua?”. Lasten 

haastatteluaineistoon sisältyivät myös tutkielmassa käytetyt kaksi kysymystä, 

jotka koskivat lasten kaverisuhteita; keiden kanssa he mieluiten tai vähiten 

mieluiten leikkisivät. 
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6.2.2  Havainnointi 
 
Havainnoinnissa käytettiin systemaattista otantaa. Havainnoijat olivat ryhmän 

ulkopuolisia lastentarhanopettajia, jotka koulutettiin havainnointitehtävään 

neljällä kahden tunnin mittaisella koulutuksella. Jokainen havainnoija havainnoi 

jokaista tutkimusryhmänsä lasta havainnointiohjeen ja havainnointilomakkeen 

(liitteet 2A ja 2B) avulla. Havainnointi tapahtui päivähoitopäivän aikana kello 

kahdeksan ja kahdentoista välisenä aikana. Jokaista lasta (N=833) havainnoitiin 

viiden minuutin jaksoissa, josta varsinaista havainnointia oli minuutti. Muu aika 

käytettiin havainnointiin liittyvään valmisteluun ja tulosten kirjaamiseen 

havainnointitaulukkoon. Jokaista lasta havainnoitiin noin kolme kertaa 

havainnointipäivän aikana ja havainnointipäiviä kertyi yhtä lasta kohden noin 

seitsemän. Havaintoja kertyi kaiken kaikkiaan yli 20 000. (Rintakorpi 2011, 

s.26.) Lasten havainnointiaineistosta tähän tutkielmaan valittiin yksi muuttuja; 

kunkin lapsen kohdalla laskettu lähikontaktien osuus kaikista havainnoista.  

 
6.2.3  Oppimisympäristön arviointi 
 
Oppimisympäristön arvioinnin tekivät ryhmissä toimivat lastentarhanopettajat. 

Arviointilomake (liite 3) sisälsi 57 päiväkotiryhmän pedagogista painotusta 

kuvaavaa väittämää, joita opettajat arvioivat viisiportaisella Likert- asteikolla (ei 

kuvaa lainkaan - kuvaa erittäin tarkoin). Oppimisympäristön arviointiaineistosta 

on tässä tutkielmassa tarkasteltu ensin kolmea väittämää: ”Lasten väliset 

sosiaaliset suhteet ovat tärkeimpiä aiheita pedagogisessa keskustelussamme”, 

”Lasten väliset ristiriidat prosessoidaan ja tutkitaan yhdessä lasten kanssa” ja 

”Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten 

huomioonottaminen”. Näiden lisäksi oppimisympäristöä koskeva aineisto 

tiivistettiin pääkomponenttianalyysin avulla oppimisympäristön erojen vertailua 

varten.  
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6.2.4  Lapsikohtainen arviointi 
 
Lasten taitojen arviointi perustuu 16 kohtaa sisältävään exell-pohjaiseen 

arviointilomakkeeseen (liite 4). Lapsikohtaisen arvioinnin on tehnyt lapsiryhmän 

lastentarhanopettaja. Arviointi on tehty viisiportaisella Likert-asteikolla (ei kuvaa 

lasta lainkaan – kuvaa erittäin tarkoin). Arviointilomake sisälsi myös 

taustatietoja lapsista. Tässä tutkielmassa lasten taitoja koskevista arvioista 

muodostui keskeinen aineisto, jonka avulla luotiin kuvaa eri tavalla 

kiusaamistilanteen hahmottavien lasten profiilista.   

 

 

6.3  Aineiston analysointimenetelmät 
 

Tutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan esittämällä lasten erilaisia 

hahmotuksia koskevat frekvenssitiedot. Aluksi selvitetään, millaisia vaikutuksia 

iällä ja sukupuolella on hahmotustyyliin. Nämä tiedot selvitetään käsittelemällä 

aineisto Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. Lasten 

avovastauksia kuvaavien esimerkkien avulla havainnollistetaan lasten erilaisia 

näkemyksiä kiusaamistilanteesta.  Hahmotusta kiusaamistilanteessa verrataan 

lasten vastausten yleiseen jakaumaan, jotta saadaan kuva siitä, poikkeaako 

suhtautuminen kiusaamistilanteeseen merkittävästi yleisestä hahmotus-

profiilista. Lasten taitojen yhteyttä kiusaamisstrategioihin tarkastellaan 

Pearsonin korrelaation avulla. Korrelaatio on kahden muuttujan välisen 

yhteyden tärkein indikaattori ja se on käyttäytymistieteissä käytetty keskeinen 

menetelmä (Metsämuuronen 2009, s.364; Karma & Komulainen 2002). 

 

Oppimisympäristön ristiriitatilanteiden käsittelyyn ja lasten sosiaalisiin suhteisiin 

liittyvien painotusten yhteyttä lasten strategioihin kiusaamistilanteessa 

tarkastellaan ristiintaulukoimalla kiusaamistilanteeseen eri tavoin suhtautuvien 

mukaan luokitellut muuttujat oppimisympäristöä koskevien em. muuttujien 

kanssa. Ristiintaulukoinnin avulla voidaan havainnollistaa kahden tai 

useamman muuttujan välistä riippuvuutta (Metsämuuronen 2009, s.563; Karma 

& Komulainen 2001). Oppimisympäristön monilla muillakin tekijöillä saattaa olla 

yhteyttä lasten hahmotukseen kiusaamistilanteessa. Tämän selvittämiseksi 
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käsiteltiin vielä koko oppimisympäristöä koskeva aineisto ensin laskemalla 

oppimisympäristöä koskevien muuttujien ja kiusaamisstrategioiden väliset 

korrelaatiot, valitsemalla niistä sellaiset muuttujat, joilla oli tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä ja tekemällä niistä pääkomponenttianalyysi. Korrelaatio-

matriisi oli tutkimuksen tekemisessä välivaihe, joka antoi tarkempaa tietoa 

suuresta joukosta erilaisia muuttujia. Sitä ei siksi ole raportoitu erikseen, vaan 

raportoinnissa keskitytään pääkomponenttianalyysiin. Otoskoko oli 

pääkomponenttianalyysiin riittävä (N=792) ja ehto muuttujien välisistä 

todellisesta korrelaatioista täyttyi. Pääkomponenttianalyysin tarkoituksena on 

aineistoa tiivistämällä vähentää ilmiön kuvaamisen hajanaisuutta ja yrittää 

yhdistää muuttujia teoriassa ja käytännössä toimivalla tavalla (Metsämuuronen 

2009, s.652.)  

Muuttujat analyysiin löytyivät korrelaatiotulosten pohjalta testaamalla erilaisia 

yhdistelmiä. Korrelaatiomatriisin soveltuvuus pääkomponenttianalyysiin 

testattiin Kaiserin testillä, jonka tulos oli KMO = ,713. Tuloksen tulee 

Metsämuurosen mukaan olla suurempi kuin 0,6 ollakseen analyysin kannalta 

riittävä (2009). Pääkomponenteiksi valikoitui joukko tutkittavan ilmiön kannalta 

mielekkäitä muuttujia. Tuloksena syntyi kolme tutkielman laatijan arvion mukaan 

mielekästä ja aineistoa kuvaavaa pääkomponenttia. Kun oppimisympäristöä 

koskeva aineisto oli tiivistetty, laadittiin summamuuttuja kustakin dimensiosta 

(yhteisvastuu / osallisuus / monipuolinen fyysinen oppimisympäristö). Summa-

muuttujan osiot olivat kaikki koodattu samansuuntaisesti, joten niitä ei ollut 

tarpeen kääntää. Ennen summamuuttujien muodostamista laskettiin spss-

ohjelmassa kunkin summamuuttujan luotettavuus eli reliabiliteetti Cronbachin 

alfan avulla. Reliabiliteetin laskeminen alfan avulla perustuu siihen, että 

laskettavat muuttujat jaetaan kahteen osaan (Split half), jonka jälkeen 

tarkastellaan näiden kahden osan välistä korrelaatiota. Korkea korrelaatio 

merkitsee muuttujien suurta yhtenäisyyttä. Alfa ilmaisee kaikkien erilaisten split-

halfien välisten korrelaatioiden keskiarvoa. Alfa-reliabiliteetti –tarkastelu on 

useimmin käytetty reliabiliteetin mitta, vaikka sen käyttöä koskevaa kritiikkiäkin 

on esitetty. (Metsämuuronen 2009.)  

Summamuuttujan, joka vastaa pääkomponenttia Yhteisvastuuta korostava 

oppimisympäristö, alfan arvoksi saatiin α=,744. Osallistava oppimisympäristö –
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summamuuttujan alfa sai arvoksi α=,788. Monipuolista fyysistä oppimis-

ympäristöä kuvaavan summamuuttujan alfan arvoksi saatiin α=,740. 

Metsämuuronen (2009) toteaa, että alfan arvoa 0,60 pidetään alimpana 

hyväksyttävänä arvona. Summamuuttujien reliabiliteettia voi siten pitää 

riittävänä.   

 

Tiivistetyn aineiston pohjalta tehtiin lopuksi yksisuuntainen varianssianalyysi, 

jolla selvitettiin kiusaamistilanteen eri tavalla hahmottaneiden ryhmien välisiä 

eroja oppimisympäristön painotusten suhteen. Yksisuuntainen riippumattomien 

ryhmien varianssianalyysi soveltuu analyysimenetelmäksi silloin, kun halutaan 

selvittää tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä.  Ryhmien väliset erot 

selvitettiin yksisuuntaisen riippumattomien ryhmien varianssianalyysin avulla 

spss-ohjelmaa käyttäen. Tuloksena saatu tilastollisesti erittäin merkitsevä ero 

ryhmien välillä on testattu Tukeyn ja Brown-Forsythen testeillä, jotka molemmat 

antoivat saman tuloksen, p<0,001. Yhdessä dimensiossa ei havaittu eroa 

ryhmien välillä.    
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7  Tulokset ja niiden tulkintaa 

 

Lapsen hahmotustyyli kiusaamistilanteeseen on saatu lasten haastattelu-

vastauksista kysymällä lapselta ”Mitä teet kun joku tulee kiusaamaan sinua?” ja 

luokittelemalla vastaukset luvussa 5.2.1 tarkemmin kuvatulla tavalla. 

 

Kuva 4. Kiusaamista koskeva haastattelukysymys ja kuva 

 
 
 

Myös kaverisuhteita koskevat tiedot perustuvat lasten haastatteluihin. Lapsen 

lähikontakteja koskeva tieto perustuu satunnaisotannalla tehtyyn lasten 

havainnointiin, joka on tarkemmin kuvattu luvussa 6.2.2. Koska lasten 

sosiaalisissa taidoissa tapahtuu voimakasta kehitystä kolmen ja seitsemän 

ikävuoden välillä ja on siksi todennäköistä, että ikä vaikuttaa tuloksiin, on 

tulosten tarkastelussa poistettu lapsen iän vaikutus pääkomponenttianalyysiä 

lukuun ottamatta. Iän vaikutusta lasten strategioihin tarkastellaan erikseen 

luvussa 7.2.  

 

 

”Ajattele tilannetta jossa toinen lapsi tulee kiusaamaan sinua, mitä sinä 

sitten teet?” 
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Lasten taitojen yhteyttä hahmotustyyleihin kiusaamistilanteessa tarkasteltiin 

Pearsonin tulomomenttikertoimen avulla korreloimalla lapsen hahmotustyyli 

lapsen taitoja kuvaavien muuttujien kanssa. Oppimisympäristöön liittyvät lasten 

sosiaalisia suhteita ja ristiriitatilanteita koskevat muuttujat on ristiintaulukoitu 

hahmotustyylien kanssa. Koko oppimisympäristöä koskevaa aineistoa 

tiivistettiin lopuksi pääkomponenttianalyysin avulla ja eroja ryhmien välillä 

tarkasteltiin tekemällä tiivistetystä aineistosta yksisuuntainen varianssianalyysi. 

 

 

7.1  Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteessa 
 

Lasten suhtautumisessa kiusaamistilanteeseen korostuu selkeästi osallistuva 

näkemys. Osallistuvasti tilanteeseen suhtautuu peräti 69,2% (N=550) lapsista. 

Toiseksi suurin vastaajaryhmä muodostui vetäytyvästi (16,6%, N=130) 

tilanteeseen suhtautuvista lapsista. Epätietoisesti kiusaamistilanteessa 

suhtautuu 7% (N=54) lapsista, dominoivasti 5,5% (N=44) ja mukautuvasti 

ainoastaan 1,7% (N=14) lapsista.  

 
Kuvio 5. Vastausten jakauma kysymykseen ”Mitä teet, kun joku tulee kiusaamaan 

sinua?” 
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7.1.1  Osallistuva näkemys kiusaamistilanteessa 
 
Hahmotuksen agenssin teoriamallin mukaan tulkiten kahdella kolmesta lapsesta 

on kiusaamistilanteessa agentiivinen akkomodatiivinen, eli osallistuva 

hahmotus. He näkevät mahdolliseksi muuttaa tilannetta ja toimivat sen 

mukaisesti.  Yleisin osallistuva strategia oli aikuiselle kertominen, johon nämä 

lapset haastattelussa lähes systemaattisesti päätyivät joitakin poikkeuksia 

lukuun ottamatta. Havainnointiaineiston perusteella osallistuvasti 

kiusaamistilanteessa suhtautuvilla oli muihin lapsiin verrattuna eniten 

lähikontakteja, mutta tilastollisesti merkitsevää yhteyttä hahmotustyylien ja 

lapsen lähikontaktien määrän välillä ei löytynyt. 

Lasten haastatteluvastauksesta ” Pitää mennä heti kertomaan aikuiselle” 

herää helposti ajatus, että lapsi saattoi vastata niin kuin ajatteli aikuisen 

mielestä olevan oikein. Yllättävää joka tapauksessa oli, miten vähän vaihtelua 

osallistuvasti suhtautuvien vastauksissa oli. Tämän perusteella aikuiset saavat 

runsaasti tietoa kiusaamistapauksista ja mahdollisuuden käsitellä asiaa lasten 

kanssa. Joukossa oli muutama vastaus, joka osoitti hyvin kehittynyttä 

vuorovaikutustaitoa, kykyä roolin ottamiseen ja toisen toiminnan tulkitsemiseen, 

kuten ”Mä kysyn, voitasko leikkiä yhdessä?” Joku lapsista lähestyi asiaa 

moraalin näkökulmasta ja antoi kiusaajalle toisen mahdollisuuden ”Jos pyytää 

anteeksi, en mee kertoo”. Yksi lapsi mietti asiaa voimasuhteiden kannalta: ”Jos 

on pienempi (ilmeisesti tarkoitti kiusattua), pitää kertoa, jos on isompi, selvitään 

puhumalla.” Nämä kehittyneemmät strategiat olivat joukossa kuitenkin 

harvinaisia. Muutamassa vastauksessa välähti asiantuntijoiden kiusaamis-

keskustelusta tuttu jäähypenkki, joka lapsen mielestä odotti kiusaajaa, kun 

aikuinen saa tietää. Näistä vastauksista voi päätellä, että tilanne ei ainakaan 

näille lapsille ollut täysin hypoteettinen, koska lapsella oli mielessä, millaisia 

käytäntöjä kiusaamisesta päiväkodissa seuraa. Muutamilla osallistuvasti 

suhtautuvilla lapsilla oli määrätietoinen, omaa reviiriä selkeästi määrittelevä ote 

tilanteeseen: ”Mä sanon, että häivy” tai ”Sanon niille kavereille, että älkää tulko 

lähellekään”.  
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Lainauksia osallistuvasti kiusaamistilanteessa suhtautuvien vastauksista: 

 

” Meen kertomaan aikuiselle. Jos pyytää anteeksi, en mee kertoo.” 

” Pitää mennä heti kertomaan aikuiselle, että kaveri kiusaa mua.” 

” Ensin mä sanon, et voisit sä lopettaa ja sit mä meen sanoo aikuiselle.” 

” Mä sanon että ei saa.” 

” Puolustan itteäni.” 

” Mä kysyn, voitasko leikkiä yhdessä?” 

” Sanon, että ei saa kiusata. Aikuiset vie ton (kiusaajan) jäähypenkille.” 

” Kävisin sanoo kaverille” 

 

 

Kiusaamiskysymykseen vastattiin siis yleisimmin osallistuvasti (69%). 

Osallistuva hahmotus oli lapsilla kaikkiaan melko yleinen. Kiusaamistilannetta 

koskeva tulos tukee Reunamon aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan 

kuusikymmentä prosenttia lapsista näkee kiusaamistilanteen muutettavana ja 

suuntautuu tilanteessa aktiivisesti (Reunamo 2007, s.65). Monilla lapsilla oli 

paljon osallistuvia vastauksia, mikä käy tarkemmin ilmi osallistuvien vastausten 

yleisestä jakaumasta (kuvio 6). Lasten määrä on luettavissa pystyakselilta ja 

vaaka-akseli kertoo, kuinka monta mukautuvaa vastausta lapsi antoi. Kuvion 

ensimmäinen pylväs kertoo siten lasten määrän, joilla ei ollut lainkaan 

mukautuvia vastauksia. Toinen pylväs ilmaisee niiden määrän, jotka antoivat 

yhden mukautuvan vastauksen, seuraava pylväs kertoo kaksi mukautuvaa 

vastausta antaneiden määrän jne. Kuvio 6 havainnollistaa siis, että esimerkiksi 

sadalla lapsella oli kuusi, 120:llä lapsella seitsemän ja yhdeksälläkymmenellä 

lapsella oli kymmenen osallistuvaa vastausta kaikkiaan kuudestatoista 

vastauksesta.   
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Kuvio 6. Osallistuvien vastausten jakaumat 

 

Lapsikohtaisessa arvioinnissa opettajien arvion mukaan osallistuvasti 

kiusaamistilanteeseen suhtautuvat lapset erottuvat sosiaalisilta taidoiltaan 

selvästi muista. Ero sosiaalisissa taidoissa muihin verrattuna oli tilastollisesti 

merkitsevä (r= ,093, n= 788, p <0,01). Osallistuvasti kiusaamistilanteessa 

suhtautuvat olivat myös opettajien mielestä selvästi muita luovempia 

mielikuvitusleikeissään (r= ,084, n=789, p<0,05). Opettajat arvioivat, että 

osallistuvasti kiusaamistilanteessa suhtautuvat tarvitsivat muita selvästi 

harvemmin tukea karkeamotoriikkaa vaativissa tehtävissä (r= -,080, n=789, 

p<0,05). Tuen tarve hienomotoriikan, metakognitiivisten ja kielellisten taitojen 

alueella oli myös muihin verrattuna vähäisin, mutta erot eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. Kaiken kaikkiaan osallistuvasti kiusaamistilanteessa suhtautuvat 

näyttäytyivät tunne- ja vuorovaikutustaidoiltaan muita vahvempina ja vähemmän 

tukea oppimisessa tarvitsevina lapsina. Osallistuvan hahmotustyylin tunnus-

piirteitä Reunamon jaottelussa olivat runsas oman aineiston tuottaminen 

tilanteisiin, huomion kiinnittyminen laajalle ja aktiivinen muutoksen hakeminen 

kohtaamissaan tilanteissa. Työtehtävien tekeminen ja ohjeiden noudattaminen 

eivät puolestaan olleet osallistuvalle näkemykselle ominaisia (Reunamo 2007a, 

s.68). Tämän aineiston perusteella osallistuvan näkemyksen yleinen profiili sopii 

myös kiusaamistilanteessa osallistuvasti suhtautuviin lapsiin, jotka siis selvästi 
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suuntautuvat vuorovaikutukseen. Kiusaamistilanteessa osallistuvan 

näkemyksen omaksuma lapsi saattaa hakea tukea myös vertaisryhmästä: 

”Kävisin sanoo kaverille”. Vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat tutkimuksen 

mukaan yhteydessä kognitiivisiin taitoihin ja ne ovat kaikki keskeisiä myös 

kiusaamisen ennaltaehkäisyssä.  (Orpinas & Horne 2006, s.134.) Lasten taitoja 

koskeva yleinen tarkastelu osoitti, että kun lapsella on hyvät sosiaaliset taidot, 

hänen muutkin taitonsa ovat kehittyneitä. Sosiaaliset taidot korreloivat 

tilastollisesti merkitsevästi (p<0,01) positiivisesti aineiston kaikkiin lasten taitoja 

kuvaaviin muuttujiin ja negatiivisesti oppimiseen liittyviin tuen tarpeisiin. Tämä 

näkyy myös osallistuvasti kiusaamistilanteeseen suhtautuvien lasten kohdalla. 

Paitsi vuorovaikutustaidoiltaan, osallistuvasti kiusaamistilanteessa suhtautuvat 

ovat myös kielellisesti ja metakognitiivisilta taidoiltaan opettajien arvioiden 

mukaan edistyneitä. 

Osallistuvaa strategiaa kiusaamistilanteessa luonnehtii selkeä tahtotila; he 

ryhtyvät toimeen, kykenevät puolustamaan oikeuksiaan ja he uskaltavat hakea 

tilanteeseen apua. Aineisto osoitti kuitenkin, että lasten osallistuvat strategiat 

olivat kiusaamistilanteessa yllättävän yksipuolisia; ”Meen kertomaan”. Vaikka 

osallistuva strategia on avoin muutoksen mahdollisuuksille, varsin harvoilla 

osallistuvasti suhtautuvilla lapsilla oli tilanteen myönteiseen ratkaisemiseen 

liittyvä vuorovaikutteinen strategia. Osallistuvasti kiusaamistilanteeseen 

suhtautuvat lapset saattaisivat hyötyä vuorovaikutusharjoitteista, koska ne 

todennäköisesti monipuolistaisivat lasten strategioita ja lisäisivät ongelman-

ratkaisukykyä kiusaamistilanteessa. Jos kuvitteellista kiusaamistilannetta 

pohdittaisiin yhdessä lasten kanssa esimerkiksi narratiivisten tarinoiden avulla 

(ks. luku 4.3) kehittyneimmät lasten osallistuvat strategiat saattaisivat virittää 

muita lapsia omaksumaan uusia lähestymistapoja kiusaamistilanteeseen 

(Reunamo 2007, s.70-77; Bath 2009, s.15-17,92,96). Lasten keskinäisellä 

keskustelulla ja asian jakamisella on symbolisen vuorovaikutuksen teorian 

mukaan dynaaminen, jokaisen yksittäisen lapsen näkemystä rikastuttava ja sitä 

muuttava vaikutus, jota kiusaamisen ehkäisyssä on syytä hyödyntää. Se ei 

kuitenkaan tapahdu ilman tavoitteellista ja aikuisen toimesta tapahtuvaa 

suunnittelua ja ohjausta. 
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7.1.2  Vetäytyvä näkemys kiusaamistilanteessa 
 

Joka kuudes lapsi (16,6%) suhtautuu kiusaamistilanteessa vetäytyvästi. 

Vetäytyvä eli erillinen hahmotus johtaa yleensä strategioihin, jotka vievät lapsen 

erilleen muista lapsista, koska vetäytyvästi hahmottava lapsi pitää kiinni omasta 

näkemyksestään, eikä hae muutosta tilanteeseen (adaptiivinen assimilaatio).  

Vetäytyvästi kiusaamistilanteeseen suhtautuvien lasten strategiana oli yleensä 

siirtyä pois tilanteesta tekemään jotain muuta. He eivät kuitenkaan välttämättä 

ainoastaan pitäneet kiinni omasta näkemyksestään ja jatkaneet yksin, vaan 

saattoivat myös lähteä etsimään toista kaveria.  

 

Kuten myöhemmin tarkemmin seuraavassa luvussa kuvataan, vetäytyvä 

suhtautuminen on myös vahvasti yhteydessä lapsen ikään. Vielä joka 

kymmenes 5 -7 –vuotias suhtautui kuitenkin vetäytyvästi kiusaamistilanteessa. 

Tulos on samaa luokkaa kuin Laineen ym. tutkimuksessa, jonka mukaan  

syrjäänvetäytyviä 5-7 –vuotiaista päiväkotilapsista oli 11.2% (Laine & Neitola 

2002, s.46). 

 

Havainnointiaineiston perusteella vetäytyvästi kiusaamistilanteessa 

suhtautuvilla oli muihin lapsiin verrattuna vähiten lähikontakteja, ero ei ollut 

kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Lasten haastatteluvastauksissa 

vetäytyvästi kiusaamistilanteessa suhtautuvat lapset saivat sekä eniten 

mainintoja mieluisana leikkikaverina (r= ,053, n=790) että selvästi vähiten 

mainintoja ei-mieluisana kaverina (r= -,083, n=790, p<0,05). Negatiivinen 

yhteys ei-mieluisana kaverina mainituksi tulemiseen on tilastollisesti merkitsevä. 

Lasten avovastauksiin tutustuminen selittää ehkä tätä asiaa. Vetäytyvästi 

kiusaamistilanteessa suhtautuvat lapset välttävät ristiriitatilanteita 

kaverisuhteissa ja näyttävät avoimesti tunteensa. He hahmottavat 

kiusaamistilanteen muita vastaajaluokkia useammin emotionaalisesti. He 

kertovat, että kiusaamis-tilanteessa heitä ”itkettää” ja että se tuntuu pahalta:  

”Sit tulee murheellinen olo ja sit alkaa itkettää.”  Useat vetäytyvästi vastanneet 

lapset hakivat ongelmaan ratkaisua ”juoksemalla karkuun” tai ”menemällä 

piiloon, ettei se löydä mua.” Kiusaamistilanteessa vetäytyvät lapset eivät 
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välttämättä jää yksin, vaan saattavat myös hakeutua jonkun toisen lapsen 

seuraan ”Menen toisen kaverin etsimään” ja ”Mä välillä otan Ainon kaveriksi”. 

Lasten vastaukset antavat kuvan vetäytyvästi kiusaamistilanteeseen 

suhtautuvista lapsista muiden lasten kannalta ”helppoina” kavereina. He eivät 

asetu haastamaan toisia, eivätkä ryhdy riitelemään. Ehkä he eivät tule 

lapsiryhmässä erityisesti esille, eikä heitä siksi mainita ei-mieluisina tovereina. 

Muutamat kiusaamistilanteessa vetäytyvistä lapsista vastasivat, että ”sit 

ihmettelen”, mikä viittaa siihen, että lapsi yrittää tulkita tilannetta ja toisen 

käyttäytymistä, mutta ei pääse ehkä kuitenkaan selville, mitä toinen 

kiusaamistilanteessa oikein yrittää. 

Lainauksia vetäytyvästi kiusaamistilanteessa suhtautuvien lasten vastauksista: 

” Vaihdan paikkaa” 

” sit lähen pois, en riitele” 

” Vaikka leikin sit toisen kaa” 

” Mä otan välillä Ainon kaveriksi” 

” Meen muihin leikkeihin sitten” 

” Menen toisen kaverin etsimään” 

” Juoksen karkuun.” 

” itken” 

” sit tulee murheellinen olo ja sit alkaa itkettää” 

” Ihmettelen ( Jaakko P. aina kiusaa )” ( nimi on muutettu) 

” Sit joku halaa mua ” 

” En sit voi leikkiä.” 

” Sitten mua harmittaa, leikin yksin kuularadalla.” 

 

Vetäytyvää hahmotusta kiusaamistilanteessa esiintyi kaikkiaan 16,6% lapsista. 

Vetäytyvän vastauksen yleinen jakauma osoittaa, että suurimmalla osalla 

lapsista ei esiinny lainkaan vetäytyviä vastauksia. Lapsia, joilla on paljon 

vetäytyviä vastauksia, on selvästi vähemmän kuin kiusaamiskysymykseen 

vetäytyvästi vastanneita (kuvio 7). Tämän perusteella näyttää siis siltä, että 

kiusaamiseen suhtaudutaan useammin vetäytyvästi kuin muihin tilanteisiin.  
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Kuvio 7. Vetäytyvien vastausten yleinen jakauma. 

 

Opettajan tekemän lapsikohtaisen arvioinnin perusteella kiusaamis-

tilanteessa vetäytyvästi suhtautuvat lapset erottuvat motorisilta taidoiltaan 

muista lapsista. Yhteys on tilastollisesti merkitsevä (r= ,103, n=789, p<0,01). 

Muita lapsia suurempi tuen tarve ilmeni vetäytyvästi kiusaamiseen suhtautuvilla 

selvästi myös hienomotorisissa taidoissa (r= ,068), mutta erot eivät olleet näissä 

tilastollisesti merkitseviä. Vetäytyvästi kiusaamistilanteeseen suhtautuvat lapset 

saivat opettajilta myös sosiaalisista taidoista toiseksi heikoimman arvion muihin 

ryhmiin verrattuna. Se vastaa jokseenkin vetäytyvän hahmotuksen yleistä 

profiilia (Reunamo 2007, s.69). Hahmotukseen liittyy omasta näkemyksestä 

kiinni pitäminen tilanteissa, joissa muiden mielipide eroaa lapsen mielipiteestä. 

Sosiaalisissa tilanteissa se voi tarkoittaa, että lapsi jää muista erilleen ja jatkaa 

yksin mieluummin, kuin muuttaa näkemystään (Reunamo 2007a, s.50).  

Vaikka vetäytymistä kiusaamistilanteessa voi hyvin myös ymmärtää, vetäytyvä 

suhtautuminen sen lisäksi myös muissa vuorovaikutustilanteissa ei ole 

ongelmaton. Lasten toverisuhteita ja syrjäänvetäytymistä vertaisryhmästä 

koskeva tutkimus osoittaa, että vetäytyvään käyttäytymiseen liittyy yleensä 

ongelmia sosiaalisessa kehityksessä. Vetäytyvillä lapsilla saattaa olla 



50 
 

vaikeuksia ryhmään liittymisessä ja  prososiaalisissa taidoissa. Syrjään-

vetäytyvät lapset ovat usein myös vertaisryhmässä torjuttuja, elleivät vielä 

päiväkodin vertaisryhmässä, usein myöhemmin koulussa (Laine & Neitola 2002, 

s.28-29,69-72.) Vaikka kiusaamistilanteessa vetäytyvästi suhtautuvia lapsia ei 

vielä tämän tuloksen perusteella voi pitää Laineen tutkimuksen tarkoittamalla 

tavalla syrjäänvetäytyvinä, eikä ainakaan torjuttuina lapsina, on pantava 

merkille, että heille kasautuu tässäkin aineistossa sekä sosiaalisiin tilanteisiin 

että joitakin oppimiseen liittyviä haasteita. Huomiota kannattaa kiinnittää 

erityisesti siihen, että koulunsa aloittavista lapsista vielä 6% suhtautui 

vetäytyvästi kiusaamistilanteessa. Vetäytyvä suhtautuminen kiusaamis-

tilanteeseen näytti aineiston mukaan vähenevän (r=-,075, p<0,05) oppimis-

ympäristössä, jossa painotetaan koko ryhmän toiminnan suunnittelua enemmän 

kuin yhden lapsen toiminnan suunnittelua. Vaikuttaa siltä, että vetäytyvästi 

kiusaamistilanteeseen suhtautuvat hyötyisivät koko lapsiryhmälle suunnatusta 

toiminnasta.  

 

7.1.3  Epätietoinen näkemys kiusaamistilanteessa 
 
Epätietoisesti kiusaamistilanteessa suhtautuu 7% lapsista. Yleensä 

epätietoisesti suhtautuvat vastasivat, etteivät tiedä, mitä tekisivät. Poikkeuksena 

muihin luokkiin epätietoisesti suhtautuva lapsi saattoi myös jättää 

haastattelutilanteessa vastaamatta koko kysymykseen. Muutama vastaus ei 

liittynyt asiaan, niin että sen voisi ulkopuolinen ymmärtää, kuten ”Se otti mua 

kädestä kiinni.” Epätietoinen vastaus korreloi myös muita vahvemmin lapsen 

ikään, mistä lisää luvussa 7.2.  Epätietoisesti kiusaamistilanteessa suhtautuvat 

lapset saavat vähiten mainintoja, kun lapsia pyydetään haastattelussa 

nimeämään mieluisimpia leikkikavereita (r= -,074, n=790, p<0,05). Heitä ei 

yleensä mainittu myöskään ei-mieluisana kaverina. 

Esimerkkejä lasten epätietoisista vastauksista: 

” En tiedä.” 

” En muista.” 

” Sitte mä leikin.” 
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” En mä kyllä tiiä.” 

” En mitään, anteeksi vaan.” 

Lapset antoivat yleensä vähän epätietoisia vastauksia. Tämä käy ilmi 

epätietoisten vastausten yleisestä jakaumasta (kuvio 8). Kaksi viidestä lapsesta 

ei vastannut kertaakaan epätietoisesti. Kiusaamistilanteessa epätietoisesti 

vastasi 54 lasta, joka on 7% kaikista lapsista. 

 

Kuvio 8. Epätietoisten vastausten yleinen jakauma. 
 
 

 
 
 

Lapsikohtaisessa arvioinnissa epätietoisesti kiusaamiseen suhtautuvien 

lasten taidoissa löytyi eniten tilastollisesti merkitseviä eroja suhteessa muihin 

lapsiin. Opettajien arvioiden mukaan epätietoisesti kiusaamistilanteeseen 

suhtautuvilla lapsilla on muihin verraten suurin tuen tarve oppimiseen ja 

metakognitiivisiin taitoihin liittyen (r= ,097, n=777, p<0,01). He olivat myös 

sosiaalisilta taidoiltaan selvästi heikoimpia (r= -,099,n=777,p<0,01) ja 

vetäytyivät tilanteista helpoimmin ( r= ,095, n=777,  p<0,01).  

Opettajat arvioivat epätietoisesti kiusaamistilanteessa suhtautuvia lapsia muita 

harvemmin sopeutuviksi (r= -,071, n=790, p<0,05), innokkaiksi osallistumaan tai 
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aloitteellisiksi (r=-,073, n=790, p<0,05). He toimivat opettajien arvion mukaan 

muita harvemmin tilanteen mukaisesti myös uusissa haastavissa tilanteissa  

(r=-,087, n=777, p<0,05). Muihin lapsiin verrattuina heikoimman arvion 

epätietoiset saivat opettajilta myös itsetunnosta päivähoidossa (r= -,083, n=789, 

p<0,05) ja luovuudesta mielikuvitusleikeissä (r=-,071, n=777, p<0,05).  

Eroja löytyi myös tunnetaidoissa, joskaan erot eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. Epätietoisten kyky tunnistaa muiden tunteita ja huomioida toiset 

vuorovaikutuksessa oli opettajien arvioiden mukaan heikoin muihin lapsiin 

verrattuna. 

Kuten lasten taitoja koskevat arviot edellä osoittavat, epätietoisesti kiusaamis-

tilanteessa suhtautuville lapsille kasautuu aineistossa eniten erilaisia tuen 

tarpeita. Puutteelliset sosiaaliset taidot ja heikommat oppimiseen liittyvät taidot 

ovat yhteydessä toisiinsa. Näiden lasten aloitekyky on matala, he tulevat 

harvimmin mainituksi mieluisana kaverina, he lukevat muiden tunteita heikosti ja 

vetäytyvät helposti tilanteista, jossa on muita lapsia. Vaikka Epätietoinen 

strategia kiusaamistilanteessa osoittautuu tällä tavoin strategioista kaikkein 

riskialtteimmaksi lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta.  

Epätietoisesti kiusaamiseen suhtautuvia lapsia tuleekin erityisesti tukea 

vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kehittämisessä. Laineen mukaan 

lasten toverisuhdeongelmat ovat riski lasten mielenterveydelle ja lapset 

tarvitsevat niissä apua. Laine ja Neitola (2002, s.108) muistuttavat, että 

kasvaminen sosiaaliseksi ei tapahdu itsestään, vaan edellyttää oppimista ja 

ohjausta, joka on varhaiskasvatuspedagogiikassa tärkeä tiedostaa.  

 
7.1.4  Dominoiva suhtautuminen kiusaamistilanteessa 
 
Vain 5,5% lapsista suhtautuu kiusaamistilanteessa dominoivasti. 

Hahmotuksen agenssin nelikentässä dominoivasti eli omaehtoisesti 

suhtautuvien toiminta eroaa tilanteesta ja toimintatapa on tilannetta muuttava 

(agentiivinen assimilaatio). He vaikuttavat tilanteeseen omilla ehdoillaan ja omia 

tavoitteitaan toteuttaen, mutta jäävät helposti syrjään ryhmän yleisestä 

tilanteesta ja toiminnasta (Reunamo 2007a, s.60,69.)  
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Kiusaamistilanteessa dominoivasti suhtautuvat lapset turvautuivat yleisimmin 

suoran toiminnan strategioihin. Kiusaaja saa heiltä takaisin samalla mitalla. 

Dominoivasti suhtautuvien lasten vastaukset kiusaamiskysymykseen sisälsivät 

yleensä kaksi tai kolme sanaa. Vastausprofiili muistutti osallistuvia vastauksia 

systematiikassa, joka tuntui toistuvan vastauksesta toiseen; siinä missä, osallis-

tuvat sanoivat, että ”kerron aikuiselle”, dominoivasti suhtautuvat vastasivat 

”kiusaan takas”.  

 

Havainnointiaineiston mukaan dominoivasti kiusaamis-tilanteessa 

suhtautuvien lasten lähikontaktien osuus kaikista kontakteista on samaa 

luokkaa kuin mukautuvasti ja epätietoisesti kiusaamiseen suhtautuvien lasten, 

korrelaatio on melko lähellä nollaa. Lasten haastatteluissa dominoivasti 

kiusaamistilanteeseen suhtautuvat lapset tulivat kaikkia muita useammin 

mainituiksi ei-mieluisana leikkikaverina (r= ,104, n=790, p<0,01).  

 

Lainauksia dominoivasti kiusaamistilanteessa suhtautuvien lasten vastauksista: 

 

” Mä lyön takasin.” 

 ” Kiusaan itte.” 

 ” Kiusaan sitä.” 

” Tönin.” 

” Mäkin vähän kiusaan sitä.”                                                                                    

” Lyön sitä.” 

 

Kiusaamiskysymykseen dominoivasti vastasi 44 lasta, joka on 5,5% kaikista 

vastanneista lapsista. Vastausten yleisen profiilin mukaan lapset antoivat 

dominoivia vastauksia yleensä vain muutamiin kysymyksiin, ja noin 170 lasta ei 

vastannut kertaakaan dominoivasti (kuvio 9).  
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Kuvio 9. Dominoivien vastausten yleinen jakauma. 

 

Opettajat arvioivat lapsikohtaisessa arvioinnissa dominoivasti kiusaamis-

tilanteeseen suhtautuvien lasten tahdonvoimaa ja kykyä käyttää vaikutus-

valtaansa muihin lapsiin kaikkein vahvimmaksi (r= ,073, n=789, p<0,05). He 

olivat opettajien arvioiden mukaan muihin verrattuina myös kaikkein aloit-

teellisimpia ja innokkaimpia osallistumaan (r= ,056, n=789, p<0,05). Omien 

tunteiden tunnistamisessa dominoivasti kiusaamistilanteessa suhtautuvat lapset 

saivat heikoimman arvion muihin lapsiin verrattuina. Dominoiva suhtautuminen 

kiusaamistilanteessa tuottaa ratkaisuja, joista seuraa väistämättä ristiriitoja 

lapsiryhmään. Vaikka ”takaisin antaminen” jää aineistossa todellisen sisältönsä 

puolesta arvailun varaan, se on vuorovaikutusmallina impulsiivinen tapa toimia 

ja johtaa luultavasti avoimeen konfliktiin lasten välillä.   Lasten toverisuhteita 

koskevan tutkimuksen mukaan aggressiivinen käyttäytyminen huonontaa 

lapsen toverisuhteita, ennustaa vähäistä hyväksyntää ja torjutun statusta 

vertaisryhmässä (Laine & Neitola 2002, s.35, 54,55).  

 

Dominoivasti kiusaamistilanteessa suhtautuva lapsi näyttää aineiston valossa 

taitojensa puolesta vahvalta ja aloitekykyiseltä lapselta. Heistä ei kuitenkaan 

oikein pidetä leikkikaverina ja heidän sosioemotionaaliset taitonsa ovat 

heikonlaiset. Kun siihen yhdistää vahvan tahdonvoiman ja taipumuksen käyttää 

vaikutusvaltaansa muihin lapsiin, olisi näille lapsille hyötyä erityisesti toisia 
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huomioivien vuorovaikutustaitojen harjoittelusta. Lasta voi tukea myös 

yksilöllisen, sosiaalisia taitoja vahvistavan valmennuksen avulla (Laine & 

Neitola 2002, s.106). 

 

 
7.1.5  Mukautuva näkemys kiusaamistilanteessa 
 
Lapset suhtautuvat harvoin mukautuvasti kiusaamiseen. Hahmotuksen 

agenssin nelikentässä tälle suhtautumistavalle luonteenomaista on 

sopeutuminen tilanteen ehtoihin (adaptiivinen akkomodaatio). Mukautuvat 

hakevat ratkaisua ympäristön tilanteesta ja muuttavat omia näkemyksiään 

tilanteen vaatimukset huomioon ottaen. Aineiston mukaan mukautuvasti 

kiusaamistilanteessa suhtautuu ainoastaan 14 lasta, joka on 1,7% koko 

otoksesta ja poikkeaa näin aineiston yleisestä jakautumasta selvästi. Lapset 

antoivat koko haastatteluaineistoa tarkastellen kysymyksiin usein mukautuvia 

vastauksia. Vain pieni osa lapsista ei kertaakaan vastannut mukautuvasti. 

Mukautuva hahmotustyyli on aineistossa lähes normaalisti jakautunut, kun se 

kiusaamiskysymyksen kohdalla oli hyvin harvinaista (kuvio 10).  

 

Kiusaamistilanteeseen ei ilmeisestikään ole helppo mukautua, mikä tuntuu 

varsin luonnolliselta. Mukautuvan hahmotuksen vaikutus päiväkotitilanteisiin on 

tasapainottava ja sosiaalisissa tilanteissa he ottavat muiden näkemykset 

huomioon (Reunamo 2007). Kiusaamistilanteessa mukautuvaan strategiaan 

päätyvät lapset profiloituvat kuitenkin hieman toisin.  Kun muita lapsia 

haastattelutilanteessa pyydettiin nimeämään mieluisimpia leikkikavereita, 

mukautuvasti kiusaamistilanteeseen suhtautuvat lapset saivat toiseksi vähiten 

mainintoja (r= -,018,n=790) ja ei-mieluisana he saivat puolestaan toiseksi eniten 

mainintoja (r= ,065, n=790). 

 

Lainauksia lasten mukautuvista vastauksista: 

” No en välitä.” 

 ” No sitten mä oon tyhmissä vaatteissa.” 

 ” Sitten se aina kiusaa mua.” 

” Mä en anna takas.” 

” Olen rauhassa.” 
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Kuvio 10. Mukautuvien vastausten yleinen jakauma. 

 
 

 

Opettajien tekemän lapsikohtaisen arvioinnin mukaan mukautuvasti 

kiusaamistilanteeseen suhtautuvat tarvitsevat muihin lapsiin verrattuna eniten 

tukea kielellisissä taidoissa, mutta heillä oli myös paras keskittymiskyky. Erot 

eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti vakuuttavia. Muissa taidoissa mukautuvasti 

suhtautuvat eivät erityisesti erottuneet. Näihin tuloksiin on syytä suhtautua 

pienen luokkakoon vuoksi varauksella. Oleellisin tulos on, että mukautuva 

strategia oli hyvin harvinainen kiusaamistilanteessa. Tulos vahvistaa Reunamon 

aikaisempia tuloksia, joiden mukaan lapset eivät kertaakaan esittäneet 

mukautuvaa vastausta kiusaamistilanteessa (Reunamo 2007a). 
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7.2 Iän ja sukupuolen vaikutukset hahmotustyyliin 

 

Iän ja sukupuolen vaikutusta lasten hahmotukseen kiusaamistilanteessa 

tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikertoimen eli korrelaation avulla. Lapsen 

iällä on tilastollisesti merkitsevä (p<0,01) yhteys kiusaamisstrategioihin. Ikä on 

aineistossa voimakkain lapsen strategiaan kiusaamistilanteessa vaikuttava 

tekijä. Poikkeuksen ikäkorrelaatiossa tekee mukautuvasti kiusaamiseen 

suhtautuvien luokka, joka poikkeaa aineistossa kokonsa puolesta selvästi 

muista ryhmistä (N=14). Kuten edellä mainittiin, iän vaikutus on poistettu 

muuttujien vaikutuksen tarkastelusta, jotta se ei vääristäisi tuloksia.  

 

Tärkein ikään liittyvä seikka tuloksissa oli, että iän myötä epätietoinen 

suhtautuminen kiusaamistilanteeseen vähenee voimakkaasti (r= -,282, n=801, 

p<0,01). Osallistuva hahmotus kiusaamistilanteeseen näyttää lisääntyvän       

(r= ,378, n=801, p<0,01) ja vetäytyvä suhtautuminen (r= -,190, n=801, p<0,01) 

sekä epätietoinen suhtautuminen (r= -,282, n=801, p<0,01) vähenevän iän 

myötä (liite 5).  

 

Kolmivuotiaista lapsista 35%, nelivuotiaista 56%,  viisivuotiaista 81% ja 

seitsemänvuotiaista 90% suhtautuu osallistuvasti kiusaamistilanteeseen. 

Kolmivuotiaista 23% suhtautuu epätietoisesti, nelivuotiaista 6% ja viisivuotiaista 

enää alle 3%. Merkittävää on, että 7-vuotiaista ei enää yksikään ole 

epätietoinen suhtautumisessaan siihen, että joku tulee kiusaamaan. 

Vetäytyvästi kiusaamistilanteessa suhtautuu 16,6% lapsista. Kolmivuotiaista 

vetäytyviä oli 28% ja 7-vuotiaista enää 6%. Mukautuvista lapsista lähes puolet 

(6/14) oli nelivuotiaita, sitä nuorempien ja vanhempien kohdalla mukautuvat 

strategiat olivat vieläkin harvempia yksittäistapauksia.  

 

Iästä johtuvien erojen voi ymmärtää johtuvan ikään liittyvistä kehityseroista. 

Tänä aikana lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät alkaen sosiaalisten 

perustaitojen hallinnasta kehittyen kohti monimutkaisempia vuorovaikutustaitoja 

ja kommunikaatiota. 
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Kehitystä kiusaamisstrategioissa tapahtuu tämän aineiston perusteella koko 

varhaislapsuuden ajan tilannetta muuttavaan ja vuorovaikutuskeskeiseen 

suuntaan, kohti agentiivista akkomodatiivista hahmotusta.  

 

Taulukko 1. Iän vaikutus lapsen suhtautumiseen kiusaamistilanteessa. 

 

 

Toinen lapsi tulee kiusaamaan sinua 

Mukautuva Osallistuva Dominoiva Vetäytyvä Epätietoinen 

lasten määrä lasten määrä lasten määrä lasten määrä lasten määrä 

Ikä vuosina 2,00 0 6 1 2 2 

3,00 2 45 15 37 31 

4,00 6 89 12 40 10 

5,00 2 176 10 23 6 

6,00 3 184 5 27 5 

7,00 1 46 1 3 0 

 

 

 

Sukupuolella sen sijaan näyttää olevan vähemmän yhteyttä strategioihin 

kiusaamistilanteessa. Ainoa sukupuoleen liittyvä ero löytyy dominoivasta 

luokasta. Pojat suhtautuvat kiusaamistilanteeseen tyttöjä kaksi kertaa 

useammin dominoivasti (r= -,071, n=801, p<0,05). Samansuuntaisia havaintoja 

on tehty lasten kiusaamista koskevissa tutkimuksissa. Sukupuolieroista on 

todettu mm. että pojat käyttävät avoimempia ja aggressiivisempia 

kiusaamistapoja kuin tytöt (Björkqvist ym 1992). Tutkimusten mukaan pojat ovat 

tyttöjä useammin myös kiusaajia (Laine ym 2002, Monks 1999, Olweus 2006). 

Tämän aineiston perusteella voi todeta, että pojilla on taipumusta myös vastata 

kiusaamistilanteessa useammin aggressiivisesti kuin tytöillä. Kokonaisuuden 

kannalta on tärkeä pitää mielessä, että dominoiva suhtautumistapa ei 

kuitenkaan ole kovin yleinen, sillä vain 5,5%:lla lapsista oli dominoiva strategia 

kiusaamistilanteessa. 
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Taulukko 2. Sukupuolen vaikutus lapsen hahmotukseen kiusaamistilanteessa. 

 

 

Toinen lapsi tulee kiusaamaan sinua 

Mukautuva Osallistuva Dominoiva Vetäytyvä Epätietoinen 

lasten määrä lasten määrä lasten määrä lasten määrä lasten määrä 

Sukupuoli Poika 8 273 29 69 24 

Tyttö 6 272 15 62 28 

 

 

 
7.3 Päiväkodissa oloajan vaikutus hahmotukseen 
 
Lasten iän lisäksi hahmotustyyliin saattaisi vaikuttaa myös se kuinka kauan 

lapsi on ollut päiväkodissa. Hahmotustyyliin nimenomaan kiusaamistilanteessa 

se ei näytä merkitsevästi vaikuttavan, mutta sen sijaan päiväkoti näyttää 

vaikuttavan lasten hahmotukseen yleisesti. Päiväkodissa vietetty aika 

läsnäolokuukausilla mitattuna korreloi mukautuvan ja epätietoisen 

suhtautumistavan kanssa. Kun tarkastelusta poistettiin iän vaikutus tuloksena 

oli, että lasten mukautuvat vastaukset lisääntyivät (r= ,143, p<0,01) ja 

epätietoiset vastaukset vähenivät (r=-,166, p<0,01) tilastollisesti merkitsevästi. 

Tässä tarkasteltiin siis lasten kaikkia vastauksia, ei ainoastaan 

kiusaamistilannetta koskevaa kysymystä. Mukautuva hahmotustyyli luo 

Reunamon mukaan päiväkodin tilanteisiin harmoniaa ja yhtenäisyyttä (2007, 

s.46). Sillä saattaa siksi olla myönteistä merkitystä myös ryhmän sosiaalisen 

ilmapiirin kannalta. 

Päiväkodissa läsnäolokuukaudet näyttävät ennen kaikkea vähentävän 

epätietoista hahmotusta, joka on tärkeä tieto. Epätietoista hahmotusta ei ole 

hahmotuksen vaikutuksen teoreettiseen malliin perustuvassa nelikenttä-

analyysissä tarkemmin tarkasteltu, mutta tutkimusaineiston perusteella voi 

ymmärtää, että mitä enemmän lapsella on epätietoista suhtautumista 

päiväkodin tilanteissa, sitä vaikeampi lapsen on kiinnittyä toimintaan ja muihin 
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lapsiin. Epätietoisesti suhtautuvilla lapsilla oli aineiston mukaan myös paljon 

muita haasteita, joten epätietoisen hahmotuksen väheneminen kertoo jotakin 

näiden lasten kokonaiskehityksestä. Tuoreessa lapsen stressiä koskevassa 

tutkimuksessa selvitettiin, että päiväkodissa epätietoisesti suhtautuvilla lapsilla 

esiintyi myös eniten stressiä. Heillä oli stressiä osoittavan kortisolimittauksen 

mukaan korkeimmat kortisoliarvot, kun ne osallistuvasti suhtautuvilla lapsilla 

olivat matalimmat. (Reunamo, Sajaniemi, Suhonen & Kontu, 2011.)  

Päiväkodissa oloaikaan liittyvä tulos antaa siis viitettä siitä, että 

varhaiskasvatusympäristö vähentää lapsen epätietoista hahmotusta. Tulosta voi 

tulkita niinkin, että lapsilla on päiväkotiuransa alkutaipaleella epätietoista 

hahmotusta ja se vähenee, kun nämä lapset tottuvat uuteen ympäristöön. 

Vaikka tulos ei suoraan kerro juuri kiusaamistilanteeseen liittyvästä 

hahmotuksesta, sillä on yleistä merkitystä lasten vuorovaikutusstrategioiden ja 

hyvinvoinnin kannalta, ja siksi se ansaitsee tulla mainituksi tässä yhteydessä.  

 

7.4 Oppimisympäristön vaikutukset lasten strategioihin 
 

Oppimisympäristö tuottaa lapsille jatkuvasti vuorovaikutushaasteita ja tilanteita, 

joita lapset jakavat keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä aikuisten 

kanssa. Interaktionistisen käsityksen mukaan keskeistä lasten sosiaalista 

kehitystä edistävässä oppimisympäristössä on aikuisten antama vuoro-

vaikutusmalli sekä lasten aktiivinen rohkaiseminen vuorovaikutus-tilanteisiin 

liittyvään ongelmanratkaisuun, oman näkemyksen ja tilanteiden määrittelyyn 

sekä niiden tulkintaan (Charon 2007). Oppimisympäristön sosioemotionaalisella 

ilmapiirillä ja kasvattajien pedagogisilla ratkaisuilla on yhteys lasten taitoihin 

heidän vertaissuhteissaan (Howes 2011, s.22-23; Laine 2002, s.105). Kun 

ryhmässä vallitsee myönteinen emotionaalinen ilmapiiri, lapset omaksuvat 

kanssakäymistä tukevia sääntöjä ja toimintamalleja.  

 

Seuraavaksi on tarkoitus tarkastella, onko oppimisympäristön painotuksilla 

yhteyttä lasten hahmotukseen kiusaamistilanteessa. Oppimisympäristön 

arviointi perustuu kunkin lapsiryhmän lastentarhanopettajan tekemään 
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arviointiin. Arviointi tapahtui viisiportaisella Likert -asteikolla. Aineiston 

keruumenetelmät on kuvattu tarkemmin luvussa 6.  

 

Tutkimusaineiston perusteella päiväkodin henkilöstö keskustelee paljon lasten 

välisistä suhteista ja aihe on kasvattajille pedagogisesti tärkeä. Valtaosa 

lastentarhanopettajista on sitä mieltä, että lasten väliset suhteet ovat 

keskeisimpiä aiheita pedagogisessa keskustelussa muun henkilöstön kanssa 

(88,6%). Myös lasten väliset ristiriidat käsitellään ja tilanteita tutkitaan yhdessä 

lasten kanssa (94,2%). Kun opettajat arvioivat asiaa lasten toiminnan kannalta, 

arviot ovat varovaisempia. Kaksi kolmasosaa opettajista (67,7%) arvioi, että 

heidän ryhmässään lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja 

toisten huomioonottaminen.  

 

Kun edellä mainittuja oppimisympäristöä koskevia muuttujia tarkastelee 

suhteessa lasten strategioihin kiusaamistilanteissa, löytyy ristiintaulukoimalla 

tilastollisesti merkitsevä yhteys juuri lasten keskinäisen vahvan yhteen-

kuuluvuuden tunteen ja osallistuvan (p=0,006) sekä epätietoisen (p=0,002) 

strategian välillä. Myös sillä, että lasten väliset ristiriidat prosessoidaan yhdessä 

lasten kanssa, on yhteyttä sekä osallistuvaan (p=0,047) että epätietoiseen 

(p=0,033) strategiaan. Yhteys osallistuvaan strategiaan on molemmissa 

muuttujissa positiivinen ja epätietoiseen strategiaan negatiivinen. Jos ryhmässä 

vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne lasten välillä ja jos ristiriidat 

käsitellään yhdessä lasten kanssa, siellä on runsaasti osallistuvia strategioita ja 

vähemmän epätietoista suhtautumista kiusaamistilanteessa. 

  

Lasten välisiä sosiaalisia suhteita korostavan oppimisympäristön ja lasten 

strategioiden välillä ei sen sijaan löytynyt tilastollisesti vakuuttavaa yhteyttä. 

Syynä on saattanut olla se, että kyseinen väittämä oli yleisellä tasolla ja se liittyi 

lisäksi päivähoidon ydintavoitteisiin, jolloin siihen saatiin lähes yksinomaan 

myönteisiä vastauksia. Oppimisympäristön emotionaalisten painotusten ja 

lasten strategioiden välillä ei myöskään löytynyt merkitsevää yhteyttä. 

 

Aineisto sisälsi kaikkiaan 57 oppimisympäristöä koskevaa muuttujaa. 

Raportoinnin selkeyttämiseksi siitä tehtiin pääkomponenttianalyysi. Analyysin 
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tarkoituksena oli tiivistää suuresta määrästä muuttujia muutama kokoava 

pääkomponentti, jonka avulla myös tulosten tarkastelu selkeytyy ja tutkittavan 

ilmiön hajanaisuus vähenee (Metsämuuronen 2009). Aineistosta valittiin 

pääkomponenttianalyysiin 10 muuttujaa. Niistä saatiin kolme oppimisympäristöä 

kuvaavaa kokoavaa faktoria, joista muodostui yhteisvastuuta korostava, 

osallistava ja monipuolista fyysistä oppimisympäristöä kuvaavat 

pääkomponentit. Nämä pääkomponentit onnistuvat yhdessä selittämään 64% 

muuttujien välisestä vaihtelusta (kuvio 11).  

 

 

 

Kuvio 11. Oppimisympäristöä koskevat pääkomponentit ja niille latautuneet muuttujat1 

 
 
 

Kolmelle pääkomponentille, (yhteisvastuuta korostava, osallisuutta korostava, ja 

monipuolista fyysistä oppimisympäristöä korostava) latautuneista muuttujista 

muodostettiin myös kolme summamuuttujaa jatkoanalyysien tekemistä varten. 

Haluttiin saada selville, onko ryhmien (viisi erilaista hahmotusta 

kiusaamistilanteessa) välillä eroa oppimisympäristön painotusten suhteen.  

Eroja hahmotustyyleistä muodostuneiden ryhmien välillä selvitettiin tekemällä 

                                            
1
 Kuvassa 2 esitettyjen muuttujien numerot viittaavat väittämien järjestykseen 

arviointilomakkeessa, joka löytyy liitteistä (liite 2). 

Yhteisvastuuta 
korostava 

oppimisympäristö 

Lapset noudattavat 
sääntöjä ilman aikuista 

valvontaa (46) 

Lapset hoitavat 
vastuullisesti osansa 
omista päivittäisistä 

tehtävistään (7) 

Lasten kesken vallitsee 
vahva 

yhteenkuuluvuuden 
tunne(17) 

Ristiidat  prosessoidaan 
yhdessä lasten kanssa 

(16) 

Osallistava 
oppimisympäristö 

Lapset osallistuvat 
runsaasti toiminnan 

suunnitteluun ja 
kehittämiseen (12) 

Erilaisia projekteja ja 
teemoja kehitellään 
usein yhdessä lasten 

kanssa (8) 

Kasvatustoiminta 
tapahtuu enimmäkseen 

pienissä ryhmissä ja 
eriyttäen (1) 

Monipuolinen 
fyysinen 

oppimisympäristö 

Toimintaan käytettävät 
materiaalien määrä, 

sijoittelu ja käyttö ovat 
perusteellisesti 

pohdittuja ja hyviä (24) 

Oppimis- ja 
toimintaympäristöjä 

korostetaan ja ne ovat 
monipuolisia (2) 

 Lasten toimintaa 
dokumentoidaan ja 

havainnoidaan runsaasti 
(3) 
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yksisuuntainen riippumattomien ryhmien varianssianalyysi. Erot ryhmien välillä 

ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Yhteisvastuuta korostavassa 

oppimisympäristössä ero on (F=4,952, p<0,001) ja osallisuutta painottavassa 

oppimisympäristössä ero on (F= 5,082, p<0,001). Post hoc -testitulos osoitti, 

että molemmissa ryhmissä ero syntyy epäselvästi kiusaamistilanteessa 

suhtautuvan ja muiden ryhmien välillä. Tulos on, että epäselvä suhtautuminen 

kiusaamistilanteessa vähenee sekä yhteisvastuuta että osallisuutta 

korostavassa oppimisympäristössä (kuviot 12 ja 13). Monipuolisella fyysisellä 

oppimisympäristöllä ei ollut yhteyttä lapsen hahmotukseen kiusaamis-

tilanteessa. Kun siis oppimisympäristössä lasten kesken vallitsee 

yhteenkuuluvuuden tunne, lapset noudattavat sääntöjä myös silloin, kuin 

aikuinen ei sitä valvo, lapset hoitavat omat tehtävänsä vastuullisesti ja ristiriidat 

käsitellään yhdessä lasten kanssa, vähenee epätietoinen suhtautuminen 

kiusaamistilanteessa. Tällaisessa oppimisympäristössä on selkeitä sosiaalisia 

rakenteita, joista erityisesti epätietoisesti suhtautuvat hyötyvät (kuvio 12).  

 

 

 

Kuvio 12. Yhteisvastuuta korostavan oppimisympäristön yhteys lasten hahmotukseen 
kiusaamistilanteessa 
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Epätietoinen suhtautuminen kiusaamistilanteessa on vähäisempää myös silloin, 

kun lapset saavat runsaasti osallistua toiminnan suunnitteluun, toiminta 

tapahtuu pienryhmissä ja ryhmässä toteutetaan erilaisia yhdessä lasten kanssa 

suunniteltuja projekteja (kuvio 13). 

 

 

 

 

Kuvio 13. Osallisuutta korostavan oppimisympäristön yhteys lasten hahmotukseen 
kiusaamistilanteessa 

 
 
Oppimisympäristöä koskevat tulokset ovat merkityksellisiä. Edellä luvussa 7.3 

todettiin, että epätietoisesti hahmottavilla lapsilla päiväkodissa on mitattu muita 

korkeampi kortisolitaso (Reunamo ym. 2011). Kortisolitaso ilmaisee stressiä ja 

sillä puolestaan on yhteyttä moniin muihin lapsen hyvinvointia koskeviin 

tekijöihin. Aineiston mukaan epätietoisesti hahmottaville lapsille kasautuu myös 

erilaisia riskitekijöitä heikompien sosiaalisten taitojensa ja oppimiseen liittyvien 

haasteiden vuoksi. Epätietoisesti suhtautuva lapsi saattaa jäädä helposti 

syrjään päiväkodin tilanteista. Oppimisympäristöä koskeva tulos antaa viitettä 

siitä, että oppimisympäristön kehittäminen lasten keskinäistä yhteistoimintaa ja 

osallisuutta vahvistavaan suuntaan hyödyttää nimenomaan epätietoisesti 

suhtautuvia lapsia.   
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7.5  Vuorovaikutusta tukeva kasvatus lapsiryhmässä 
 

Edellä on tutkimusaineiston avulla kuvattu lasten näkemyksiä kiusaamis-

tilanteesta hypoteettisella tasolla. Lasten vastaukset kertoivat jotakin lasten 

tietoisista vuorovaikutusstrategioista ja osoittivat, että ne olivat kiusaamis-

tilanteessa jokseenkin yksipuolisia. Osa syy yksipuoliseen antiin saattaa olla 

tiedonkeruuasetelmassa. Lapselle asetettiin kysymys, jolla siinä tilanteessa ei 

ollut selkeätä kontekstia. Kiusaamistilanteesta ei käyty laajempaa keskustelua, 

joka oletettavasti olisi tuottanut enemmän tietoa lapsen näkemyksestä.  

Vastaukset antavat kuitenkin aihetta pohdiskella, kuinka paljon lasten kanssa 

ylipäänsä keskustellaan vuorovaikutuksesta ja kuinka paljon he todellisuudessa 

saavat kotona tai päivähoidossa aineksia ja mallia haastavissa vuorovaikutus-

tilanteissa toimimiseen. Lapsen reaktiolla negatiivisessa vuorovaikutustilan-

teessa on suora yhteys siihen, tuleeko tuo negatiivinen käytös kohdistumaan 

häneen uudelleen. Lähes kaikki tulevat testatuksi mutta kaikki eivät tule 

kiusatuiksi, Macintyre perustelee viitaten Byrnen (2003) tutkimuksiin (Macintyre 

2009). 

Kun lapset tulevat ryhmään, he tulevat uuteen tilanteeseen hyvin erilaisin 

odotuksin, heillä on erilaiset käsitykset siitä, miten tärkeä tuo tilanne on ja 

erilaiset käsitykset siitä, miten he tulevat pärjäämään uudessa ympäristössä. 

Heillä on hyvin erilaiset kokemukset vanhemmuudesta, he ovat oppineet 

erilaisia sääntöjä ja erilaista kulttuuria ilmaista itseään ja ärtymystään, erilaiset 

käsitykset omista asioistaan ja tavaroistaan huolehtimisesta, erilaiset käsitykset 

aikuisen roolista ja auktoriteeteista. Erilaiset säännöt kotona ja päiväkoti- tai 

esikoulu-ryhmässä hämmentävät lasta. Lasten sosioekonomisesti erilaiset 

taustat vaikuttavat heidän tapaansa toimia ja käsityksiinsä omista 

mahdollisuuksistaan ja itsestään (Macintyre 2009, s.3,6-7.)  

Macintyre korostaa, että lasten vuorovaikutustilanteita on käsiteltävä ja ne on 

ymmärrettävä oikeassa ja todellisessa kontekstissa, jossa ne tapahtuvat ja 

aikuisen on perehdyttävä lasten kokemuksiin tilanteesta. Havainnoimalla lasten 

strategioita kiusaamistilanteessa, kasvattajat saavat ensiarvoisen tärkeää tietoa 

siitä, miten tilanteisiin olisi syytä puuttua (Macintyre 2009, s.3,24). 
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Päiväkoti on tärkeä ympäristö, jossa lapset luovat toverisuhteita ja jossa he 

toisaalta voivat saada ammattitaitoista ohjausta monipuolisissa vuoro-

vaikutustilanteissa. Eniten interventioista on hyötyä, kun työ aloitetaan varhain. 

(Laine & Neitola 2002, s.105 -108.) Päiväkotipäivän aikana kasvattajille avautuu 

runsaasti mahdollisuuksia puuttua lasten välisiin sosiaalisiin ja emotionaalisiin 

tilanteisiin. Niihin kasvattajan on syytä tarttua ja ohjata lapsia sosioemotio-

naalisten taitojen harjaannuttamisessa (Rosenthal & Gatt 2011, s.116).  

Lasten vuorovaikutustaitojen tukeminen ja tunnelukutaidon kehittäminen ovat 

keskeisiä interventiokeinoja. Omien ja muiden tunteiden tunnistaminen on 

keskeistä nimenomaan kiusaamisen ehkäisemisessä (Orpinas & Horne 2006, 

s.112; Laine & Neitola 2002, s.106; Macintyre 2009). Varhaisten kiintymys-

suhteiden merkitystä tunnetaitojen kehityksessä ei voida kiistää, mutta niiden 

yksipuolista korostamista lasten sosioemotionaalisten taitojen kehityksessä on 

myös kritisoitu (Rosenthal & Gatt 2011, s. 114-115). Pienet lapset tarvitsevat 

turvallisen kiintymyssuhteen lisäksi myös tukea myönteisten vertaissuhteiden 

luomiseen. 

On todettu, että myös puutteellinen verbaalinen kommunikaatio on riski, jolla on 

yhteyttä aggressiivisuuteen ja kiusaamiseen (Orpinas & Horne 2006, s.134).  

Kommunikaatiotaidoilla on vaikutusta lapsen opintomenestykseen, 

onnellisuuteen ja suorituskykyyn ja nämä vaikutukset ulottuvat aikuisuuteen 

saakka. Siksi näiden taitojen harjoittelulla on suuri merkitys osana kaikkea 

kasvatusta ja opetusta (Orpinas & Horne 2006, s.134). 

Kiusaamista ja lasten vertaissuhteita koskevassa kirjallisuudessa korostetaan 

varhaiskasvattajien koulutuksen merkitystä nimenomaan preventiivisen tuen 

antajina (mm. Laine & Neitola 2002; Rosenthal & Gatt 2011; Orpinas & Horne 

2006; Macintyre 2009; Kirves & Stoor-Grenner 2010). Kehittämässään, 

tieteelliseen tietoon pohjautuvassa The Learning to Live Together –ohjelmassa 

(LtLT) Rosenthal ja Gatt opastavat kasvattajia tunnistamaan tilanteet, joissa 

interventioista lapsiryhmässä on hyötyä ja toimimaan niissä pedagogisesti. 

Ohjelman tavoitteena vahvistaa lasten tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja tukevaa 

pedagogiikkaa sekä lisätä kasvattajien tietämystä lasten sosioemotionaalisesta 

kehityksestä ja ryhmässä tapahtuvasta hiljaisesta ”mallioppimisesta”. Hiljaisella 
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mallioppimisella Rosenthal ja Gatt tarkoittavat haastavia vuorovaikutustilanteita, 

joissa aikuinen antaa lapsiryhmän aikana palautetta yksittäisille lapsille 

rohkaisten heitä rakentavaan ongelmaratkaisuun tilanteessa. Muut ryhmän 

lapset saavat tällöin mallia haastaviin vuorovaikutustilanteisiin liittyvästä 

ongelmanratkaisusta. (Rosenthal & Gatt 2011.)  

Eräs keskeinen kasvattajien osaamisalue liittyy heidän mukaansa kykyyn 

tunnistaa ja analysoida omia asenteitaan ja uskomuksiaan lapsen sosiaaliseen 

kyvykkyyteen ja käyttäytymiseen liittyen. Tällä Rosenthal ja Gatt viittaavat 

tilanteisiin, jossa lapsen käyttäytyminen tulkitaan pintapuolisten havaintojen 

perusteella aggressiiviseksi tai sosiaalisesti taitavaksi (Rosenthal & Gatt 2011, 

s.116-125). Käyttäytymiseen liittyvät arviot ovat hyvin kulttuurisidonnaisia ja 

mitä heterogeenisempi lapsiryhmä on kulttuuritaustojensa puolesta, sitä 

tärkeämpää on, että kasvattajat tunnistavat sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

liittyvät arvostuksensa ja asenteensa (emt., s.119).  

Lasten sosiaalisen kompetenssin vahvistamiseen tähtääviä malleja on tarjolla 

lähes kaikessa lasten kiusaamista käsittelevässä kirjallisuudessa. 

Interventiomallit sisältävät tunnelukutaitoa, kognitiivista kykyä ja verbaalisia 

taitoja vahvistavia harjoitteita ja pedagogisia menetelmiä (Laine & Neitola 2002, 

s.105-106; Macintyre 2009; Orpinas & Horne 2006).  Herkkyys havaita, luoda 

lapseen luottamuksellinen kiintymyssuhde ja kyky tukea lasta ryhmään 

liittymistilanteissa ovat keskeisiä ominaisuuksia, joilla kasvattaja voi tukea lasta 

luomaan myönteisiä vertaissuhteita, toteaa Howes (2011). Siihen vaaditaan 

myös sosioemotionaalisesti turvallinen ilmapiiri ja aikaa lasten keskinäiseen 

tekemiseen ja leikkiin (emt., s.21). 
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8  Yhteenveto 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lasten strategioita kiusaamistilanteessa, 

sekä selvittää, miten ikä, sukupuoli ja lasten taidot vaikuttavat lasten 

strategioihin ja missä määrin lasten välisiä sosiaalisia suhteita korostavalla 

oppimisympäristöllä ja oppimisympäristön laadulla yleensä on yhteyttä lasten 

suhtautumiseen kiusaamistilanteessa. Yleisin strategia kiusaamistilanteessa on 

osallistuva (69%), tilanteeseen muutosta hakeva ja yleensä aikuiseen tukeutuva 

strategia, johon päätyi kaksi kolmasosaa lapsista. Toiseksi yleisin strategia oli 

tilanteesta vetäytyvä suhtautuminen (16,6%). Epätietoinen (7%) ja dominoiva 

suhtautumistapa (5,5%) olivat harvinaisempia. Mukautuva strategia 

kiusaamistilanteessa oli poikkeuksellinen ja sitä esiintyi alle kahdella lapsesta 

sadasta.  

 

Iän vaikutus strategioihin oli tilastollisesti merkitsevä (p<0,01). Iän vaikutusta on 

tarkasteltu erikseen ja sen vaikutus on poistettu tulosten raportoinneista 

lukuunottamatta pääkomponenttianalyysia. Iän myötä osallistuvat strategiat 

yleistyvät ja vetäytyvät strategiat vähenevät selvästi. Seitsemään ikävuoteen 

mennessä epätietoinen suhtautuminen häviää kokonaan ja kouluikään 

mennessä lasten vallitseva strategia kiusaamistilanteessa on osallistuva (90%). 

Koulunsa aloittavista lapsista kuitenkin 6% suhtautuu vetäytyvästi 

kiusaamistilanteessa.  Mukautuvan suhtautumistavan ja iän yhteyttä ei voitu 

todeta, mikä selittynee myös sillä, että mukautuvien luokka oli hyvin pieni. 

Sukupuolen vaikutus lapsen suhtautumistapaan ilmeni ainoastaan dominoivasti 

kiusaamistilanteeseen suhtautuvien luokassa, jossa poikien osuus oli 66%. 

Lasten taitojen yhteyttä strategioihin kiusaamistilanteessa tarkastellessa 

epätietoisesti kiusaamistilanteeseen suhtautuvien lasten ryhmälle kasautui 

useita erilaisia sekä oppimiseen että sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä 

tuen tarpeita ja haasteita. Osallistuvasti kiusaamistilanteessa suhtautuvien 

lasten ryhmä osoittautui sekä sosiaalisilta että kognitiivisilta taidoiltaan vahvoiksi 

ja näillä taidoilla todettiin olevan myös keskinäistä riippuvuutta. Yleisin, lähes 

systemaattisesti toistuva strategia osallistuvilla lapsilla ja siten yleisin strategia 

koko aineistossa oli ”Meen kertomaan aikuiselle”. 
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Opettajat selvittävät ristiriitatilanteet yhdessä lasten kanssa, keskustelevat 

paljon lasten välisistä sosiaalisista suhteista ja pitävät aihetta tärkeänä 

pedagogisessa keskustelussa. Oppimisympäristön laatu ja ilmapiiri ovat 

yhteydessä strategioihin. Jos ryhmässä vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden 

tunne lasten välillä ja jos ristiriidat käsitellään yhdessä lasten kanssa, jos lapset 

noudattavat sääntöjä ilman aikuisen valvontaa ja hoitavat vastuullisesti omat 

tehtävänsä, ryhmän lapsilla on vähemmän epätietoista suhtautumista 

kiusaamistilanteessa. Myös pienryhmiä, yhteisiä projekteja ja yhteistä 

suunnittelua painottavalla oppimisympäristöllä on epätietoista strategiaa 

kiusaamistilanteessa vähentävä vaikutus. Ero epätietoisesti kiusaamis-

tilanteessa suhtautuvan ryhmän ja muiden ryhmien välillä oli oppimisympäristön 

painotusten suhteen tilastollisesti erittäin merkitsevä.   
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9  Luotettavuus 

 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tarkastelemalla tutkimuksen reliaabeliutta 

ja validiteettia. Reliaabeliuden arviointi kohdistuu tutkimuksessa käytettyihin 

mittaustuloksiin ja niiden toistettavuuteen. Tutkimus ja sen tulokset ovat puoles-

taan valideja, jos tutkimuksella on kyetty mittaamaan sitä, jota oli tarkoituskin 

mitata (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009; Metsämuuronen 2009). 

 

Tutkielman tulokset on saatu käyttämällä yli tuhannella lapsella ja useissa eri 

tutkimuksissa testattua monitahoista menetelmää, jossa lasten hahmotusta 

tarkastellaan yhdistämällä strukturoituun haastatteluun, oppimisympäristön 

arviointiin, havainnointiin ja lasten taitojen arviointiin kehiteltyjä yhtenäisiä 

mittareita. Tutkimus on tällä tavalla toistettavissa erilaisissa olosuhteissa ja 

toisena ajankohtana. Tutkielman reliaabelius täyttää tutkimukselle yleisesti 

asetetut vaatimukset. 

 

Vaikka useimmat löydetyt yhteydet ovat melko pieniä, ne ovat kuitenkin 

tilastollisessa mielessä vakuuttavia ja ne ovat todellisia. Tulokset perustuvat 

satunnaisotantaan ja ne on saatu käyttämällä riippumattomia mittareita. Eri 

henkilöt ovat toisistaan tietämättä tehneet havainnoinnin, lapsikohtaisen 

arvioinnin, oppimisympäristön kuvauksen ja haastattelut. Lasten strategioita 

tarkastellaan eri aineistojen avulla monista eri näkökulmista ja useille tuloksille 

löytyy tukea myös aikaisemmista, aihetta koskevista tutkimuksista (Reunamo 

2007a; Laine & Neitola 2002).  

 

Lasten taitoja koskevan arvioinnin on tehnyt lapsen oman ryhmän lastentarhan-

opettaja. Yhden henkilön laatima lapsikohtainen arviointi on aina subjektiivinen 

arvio. Lastentarhanopettajat eivät välttämättä ole yhtä rutinoituneita yksilö-

arviointiin kuin esimerkiksi luokanopettajat työssään, mutta toisaalta heidän 

vahvuutensa arvioitsijana on se, että he tuntevat lapset hyvin kokonaisvaltai-

sesti ja he saavat lapsista runsaasti ja monipuolisesti informaatiota. Tämä lisää 

arvioinnin luotettavuutta.  
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Koska ikä oli ennalta arvaten ja myös tulosten perusteella selvästi strategioihin 

vaikuttava tekijä, sen vaikutus poistettiin muiden tulosten tarkastelusta tulosten 

validiteetin lisäämiseksi.  

 

Tämän tutkielman keskeisin tavoite on kuvata lasten strategioita 

kiusaamistilanteessa. Sen kannalta tutkimuksen validius punnitaan pitkälti 

arvioimalla, millaisia tuloksia ja miten saatiin lasten vastaukset kysymykseen 

”Mitä teet kun toinen lapsi tulee kiusaamaan”. Lasten saattaa olla hankala 

pohtia vastausta hypoteettiseen ja tunteita herättävään kysymykseen. Joukossa 

on lapsia, joita todennäköisesti on kiusattu ja niitä, jotka eivät ole kokeneet 

tulleensa kiusatuksi. Riippumatta siitä, ovatko lapset oikeasti tulleet kiusatuiksi 

vai eivät, lapsilla voi olla taipumusta vastata ”oikein”, eli siten, kuten he 

ajattelevat aikuisen mielestä olevan oikein. Joillakin lapsilla saattaa myös herätä 

halu tehdä haastattelijaan vaikutus ja se voi näkyä vastauksessa.  

 

Myös kiusaamisvastausten luokittelulla on merkitystä tämän tutkielman 

luotettavuuteen. Haastattelijalla oli apunaan esimerkkivastauksia, joka on 

yhtenäistänyt luokittelua. Avovastausten läpikäynnin perusteella arvioituna 

luokittelu oli tutkielman laatijan mielestä onnistunut. Joukossa oli vain muutama 

tulkinnanvarainen tapaus, josta voisi punnita, kuuluiko se mukautuvaan vai 

vetäytyvään luokkaan. Luokittelun luotettavuutta ja aineiston validiteettia olisi 

lisännyt, jos kiusaamista koskevia kysymyksiä olisi ollut enemmän kuin yksi tai 

jos olisi ollut mahdollista tarkentaa kysymykseen saatua vastausta. 

 

Lasten vastauksiin ja niiden validiteettiin on vaikuttanut myös se, miten he 

ymmärtävät kiusaamisen. Apuna oli piirroskuva, jossa toinen lapsi osoittaa 

toista sormella ”ilkeä” ilme kasvoilla (kuva 4, s.34). Lasten vastauksista päätel-

len he ymmärsivät kysymyksen hyvin. Ainoastaan yhdessä vastauksessa 

lapsen huomio siirtyi toiseen asiaan. Joissakin vastauksissa lapsi tulkitsi kiusaa-

misen kuvan perusteella vaatteille nauramiseksi, toisille kysymyksestä tuli 

mieleen lyöminen, kiusaamisesta seuraava rangaistus tai tapaus, joka oli todel-

lisuudessa sattunut päiväkodissa. Näistä ja muista vastauksista saattoi päätellä, 

että lapset ymmärsivät kiusaamisen tätä tutkimusta ajatellen relevantilla tavalla.  
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10  Pohdintaa 

 

Lasten vuorovaikutusstrategioista kiusaamistilanteessa pystyttiin aineiston 

avulla luomaan yleinen jakauma ja profiili, kuten oli tarkoituskin. Kiusaamis-

tilanteissa yleisin oli osallistuva strategia. Mukautuvasti kiusaamiseen 

suhtautuminen oli poikkeuksellista, mutta joitakin yksittäisiä mukautuvia 

vastauksia aineistossa esiintyi. Nämä tulokset tukevat pääpirteissään 

aikaisempien tutkimusten tuloksia, jonka mukaan valtaosa lapsista suhtautui 

kiusaamiseen osallistuvasti, eikä yksikään lapsi suhtautunut mukautuvasti 

(Reunamo 2007a). Aineisto osoitti myös, että selkeimmin ja vahvimmin 

vuorovaikutusstrategioihin vaikutti lapsen ikä. Iän lisääntyessä osallistuva 

suhtautuminen lisääntyi, muut vähenivät. Kouluikään mennessä yksikään 

lapsista ei enää suhtautunut epätietoisesti kiusaamistilanteeseen. Tätä ikään 

liittyvää vaikutusta selittää ikään kuuluva kehitys ja kypsyminen, mutta sitä 

saattaa osittain selittää myös päiväkodin vuorovaikutusympäristö ja kasvatus.   

 

Lapset antavat yleensä paljon mukautuvia ja osallistuvia vastauksia päiväkodin 

vuorovaikutustilanteita koskeviin kysymyksiin. Kiusaamistilannetta koskevan 

kysymyksen kohdalla hahmotusten profiili kuitenkin muuttuu. Lapset eivät juuri 

koskaan näe kiusaamistilannetta mukautuvasti. Suurin osa lapsista tarttuu 

tilanteeseen ja etsii muutosta kertomalla asiasta aikuiselle, eli lapsen hahmotus 

on kiusaamistilanteessa yleensä osallistuva. Osallistuva hahmotus antaa 

rohkaisevat lähtökohdat lasten sosiaalisia suhteita vahvistavalle ja kiusaamista 

ehkäisevälle kasvatukselle. Se kertoo, että lapset ymmärtävät, että tilanteeseen 

pitää puuttua ja että lapset kertovat asiasta yleensä aikuiselle. Tämä osoittaa 

luottamusta ryhmän aikuisia kohtaan. Yksittäisistä tapauksista päätellen nämä 

lapset tuottavat myös näkemyksiä, joista muutkin lapset voivat hyötyä. He 

saattavat pohdiskella tilannetta myös kiusaajan näkökulmasta ja antavat tällöin 

kasvattajalle hyvän mahdollisuuden viedä keskustelua eteenpäin. Vetäytyvä 

hahmotus oli lasten seuraavaksi yleisin suhtautumistapa kiusaamistilanteessa. 

Tutkielman aineiston mukaan vetäytyvästi kiusaamistilanteessa suhtautuvat 

lapset eivät toverisuhteissaan kuitenkaan vaikuta syrjäänvetäytyviltä eivätkä 



73 
 

torjutuilta, vaan päinvastoin, siitä huolimatta, että opettajien mukaan he eivät 

olleet kovin vahvoja sosiaalisilta taidoiltaan. Vetäytyvyys saattaa näillä lapsilla 

liittyä erityisesti kiusaamistilanteeseen. On todennäköistä, että huomio 

päiväkodin kiusaamistilanteissa kiinnittyy erityisesti dominoivasti kiusaamis-

tilanteessa suhtautuviin lapsiin, koska nämä haastoivat heti avoimesti 

kiusaajansa. He eivät näin ollen jää ryhmän aikuisilta huomaamatta ja näiden 

lasten kohtaamiin tilanteisiin on todennäköisesti pakko päiväkodissa puuttua.  

 

Aineistossa huomio kiinnittyy aivan erityisesti epätietoisesti kiusaamis-

tilanteessa suhtautuviin lapsiin. Epätietoiseen suhtautumiseen liittyvät muut 

riskitekijät, kuten puutteelliset sosiaaliset ja akateemiset taidot sekä korkeaksi 

todettu stressitaso antavat aihetta pohtia, miten heitä voisi auttaa oppimis-

ympäristöä ja pedagogiikkaa kehittämällä. Jos lapsella ei ole näkemystä, mitä 

hänen tulisi tehdä tai miten toimia, kun häntä tullaan kiusaamaan, häneltä 

puuttuu oman kehityksensä ja hyvinvointinsa kannalta olennaisia taitoja. 

Epätietoisesti kiusaamistilanteessa suhtautuviin lapsiin on syytä kotona ja 

päiväkodissa erityisesti paneutua ja ohjata heitä ilmaisemaan itseään, 

tunteitaan ja tahtotilaansa.  

 

Lasten välistä kiusaamista ei voi vähätellä. Jatkuvan, usein toistuvan 

kiusaamisen kohteeksi joutuminen on riski lapsen kehitykselle ja sitä pitää 

varhaiskasvatuksessa pystyä tehokkaasti ehkäisemään. Kiusaaminen näyttää 

tutkimusten valossa olevan melko yleinen ilmiö päiväkodissa. Kiusaamisen 

ehkäisy edellyttää kuitenkin syvällistä ymmärrystä lasten välisestä vuoro-

vaikutuksesta ja sen tukemisesta. Näkökulmana tässä tutkielmassa oli tarkas-

tella sitä, miten lasten toimijuutta ja vuorovaikutustaitoja tukemalla voidaan 

ehkäistä kiusaamista ja kiusatuksi tulemista. Lähtökohta lasten toimijuutta 

tukevalle kasvatukselle on lasten perusoikeuksissa ja varhaiskasvatusta 

ohjaavissa linjauksissa. Toimijuuden syvällisempi tarkastelu osoitti, että toimi-

juutta tukemalla vahvistetaan lasten sosiaalisia taitoja, oppimista ja resilienssiä. 

Lapset eivät kasva sosiaalisiksi minkään omatoimisen itsesosialisaation kautta, 

vaan kehittämällä kykyjään jatkuvasti vuorovaikutuksessa vertaisryhmässä ja 

aikuisten kanssa ja siinä he tarvitsevat myös ohjausta. Ohjaustarve liittyy 
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erityisesti haasteellisiin vuorovaikutustilanteisiin, kuten kiusaamistilanteisiin ja 

niiden ratkaisemiseen rakentavalla ja myönteisellä tavalla. 

 

Kasvattajien lapsikäsitys määrittelee paitsi näkemystä lapsesta, myös aikuisen 

toimintaa ja aikuisen ja lapsen välistä suhdetta. Lasten osallisuuden ja 

toimijuuden korostaminen ei tarkoita aikuisen vetäytymistä kasvatustilanteista. 

Lasten toimijuuden korostaminen ei ehkä olekaan niin radikaalisti uutta kuin 

kuvitellaan. Fröbelin pedagoginen viisaus ulkoisesti passiivisesta ja sisäisesti 

aktiivisesta kasvattajasta kuvaa hyvin toimijuutta tukevan pedagogin 

lähestymistapaa. Kasvatuksen tehtävä Fröbelin mukaan ei ole vain pitää 

silmällä lapsia, vaan ”pitää toiminnassa heidän heräävää henkeään” ja 

erityisesti ”ohjata heidän sydäntään ja mieltään oikein ja johdattaa heidät koko 

elämän alkulähteille, yksimielisyyteen itsensä kanssa”. Pedagoginen retoriikka 

lähes kahdensadan vuoden takaa kuulostaa kieltämättä romanttiselta, mutta 

ajatus on kestänyt aikaa. Tätä ensimmäisen lastentarhan (v.1839) toiminta-

ajatusta nykytiedon valossa tulkiten voisi esittää, että lastentarha-

pedagogiikassa on alun perin tavoiteltu lapsen toimijuuden aktiivista tukemista. 

Fröbelin taimitarha -metaforassa aikuinen lähestyy lasta uteliaan 

kiinnostuneena, kuin maahan siemenen istuttanut puutarhuri pyrkien kaikin 

keinoin luomaan olosuhteita, jossa kehitys voisi tapahtua suotuisasti. Tarhurin 

tehtävä on huolehtia, ettei yhden kasvu tukahduta toisia. Hän varmistaa, että 

puutarhassa kukoistaa lajien diversiteetti. Fröbelin luomassa toiminta-

ajatuksessa on myös syvällinen näkemys ihmisenä kasvamisesta, jossa 

päämäärä on vahva itsetuntemus. Itsetuntemus ja realistinen käsitys itsestä 

ovat myös moraalisen kehityksen perusta.  

 

Varhaiskasvatuksen yksi kolmesta ihmisenä kasvamisen päämääristä liittyy 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan sosiaalisiin suhteisiin ja 

toisten kanssa toimeentulemiseen. Kiusaamista koskeva kasvatuskeskustelu 

saattaa ahdistaa kasvattajia ja voi pahimmillaan johtaa pintapuoliseen lasten 

toimintaan puuttumiseen sen sijaan, että lapsiryhmää ohjattaisiin yhteisvastuuta 

tuntevaan ja jokaista ryhmän jäsentä arvostavaan vuorovaikutukseen. 

Kasvattajien on otettava vastuuta tutkimustiedon ja kulloisenkin arvomaailman 

tulkitsemisesta lapsen edun mukaisesti. Jos pääosa lasten päiväkotipäivästä 
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kuluu ns. vapaan leikin parissa, on ryhmän aikuisilla silloin ainakin 

mahdollisuuksia havainnoida ja olla lasten käytettävissä erilaisten 

vuorovaikutustilanteiden ohjaajana. Aihepiiriä koskevissa tutkimuksissa 

korostuu, että varhaiskasvattajat tarvitsevat syvällistä ymmärrystä lasten 

välisten suhteiden dynamiikasta ja siitä, miten lasten vuorovaikutustaitoja 

voidaan tukea pedagogisesti vaikuttavalla tavalla. Tärkeää on, miten aikuiset 

suhtautuvat lasten välisiin ristiriitoihin ja miten aikuiset sanallistavat lasten 

välisiä tapahtumia. Voidaan kysyä, kuinka usein aikuisen hyvää tarkoittava ”ei 

saa kiusata” –puuttuminen tekee oikeutta itse tapahtumalle ja sen osapuolille? 

Onko tilanteessa edes ylipäänsä kysymys kiusaamisesta vai jostain muusta 

välien selvittelystä?  Mitä lapset siinä tilanteessa oppivat, ellei asiaa käsitellä 

yhdessä heidän kanssaan? Ehkä sen, että elämässä kannattaa turvautua 

erotuomareihin ennemmin kuin altistua dialogiin ja yrittää tarkastella asiaa myös 

muiden näkökulmasta.  

 

Lasten kiusaamisesta puhuttaessa on muistettava, että kiusaamiseen ja 

vallankäyttöön taipuvainen lapsi on ennen kaikkea lapsi ja myös hän tarvitsee 

apua ja ohjausta. MLL:n ja Folkhälsanin vuonna 2010 julkaisema pienten lasten 

kiusaamista koskeva raportti herättikin paljon varhaiskasvatuskeskustelua ja sai 

aikuiset pohtimaan kiusaamista ja pienten lasten keskinäistä vuorovaikutusta. 

Raportissa esitetään toive, että kiusaamisen ennaltaehkäisy huomioidaan 

päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmissa. Eduskunnalle kuluvalla eduskunta-

kaudella päätettäväksi tulevan päivähoitolain kokonaisuudistuksen yhteydessä 

saatetaan myös kirjata kiusaamisehkäisy säädöksiin samaan tapaan kuin 

asiasta on säädetty perusopetuslaissa.  

 

Tutkielman tulokset osoittavat, että kasvattajat pohtivat lasten välistä 

vuorovaikutusta ja lasten sosiaalisia suhteita ja käsittelevät ristiriitatilanteet 

yhdessä lasten kanssa. Se antaa hyvät lähtökohdat suunnitelmalliselle 

vuorovaikutuskasvatukselle ja näin ollen myös kiusaamista ehkäisevälle 

toiminnalle päivähoidossa. Oleellista kasvatuksen suunnittelussa on ymmärtää 

ja tuntea asiaa lasten näkökulmasta. Lasten näkemystä ja sen vaikutusta 

kiusaamistilanteissa ei pidä väheksyä. Tässä tutkielmassa ei päästä 

tarkastelemaan yleensä mielenkiintoa herättäviä ja valaisevia tapauskuvauksia, 
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mutta aineiston ja siitä saatujen tulosten pohjalta saatiin kokonaiskuva lasten 

näkemyksestä kiusaamistilanteissa. Lasten strategiat osoittautuivat melko 

yksipuolisiksi (”kerron aikuiselle”). Se saattaa viitata siihen, että kiusaamis-

tilanteista ei keskustella lasten kanssa kovin paljon, eikä niihin haeta yhdessä 

lasten kanssa ratkaisuja.  

 

Tutkielman tärkein tulos liittyy kuitenkin oppimisympäristön ominaisuuksiin. 

Oppimisympäristöstä tehty analyysi antoi selviä viitteitä siitä, miten erityisesti 

heikossa asemassa olevia lapsia voidaan tukea päivähoidossa. Ennalta olisi 

voinut odottaa, että oppimisympäristön emotionaalisilla painotuksilla olisi 

yhteyttä lasten vuorovaikutusstrategioihin, mutta näin ei ollut. Sen sijaan 

yhteyksiä löytyi lasten yhteistoimintaa, yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta 

korostavista painotuksista. Tutkimuksen tulosten pohjalta olikin rohkaisevaa 

huomata, että päiväkoti pedagogisena ympäristönä pystyy vaikuttamaan 

erityisesti näiden heikommassa asemassa olevien lasten elämään ja 

vahvistamaan heidän itsetuntemustaan ja vuorovaikutustaitojaan. Vaikka syy-

seuraussuhteita ei aineiston perusteella pystytä suoraan selittämään, havaittiin 

kuitenkin, että epätietoinen suhtautuminen kiusaamiseen vähenee selvästi 

osallisuutta ja yhteisvastuuta korostavissa oppimisympäristöissä. Myös lapsen 

päiväkotiuran pituudella oli yleisesti epätietoisuutta vähentävä vaikutus. Osittain 

samat oppimisympäristötekijät vaikuttivat myös osallistuvia strategioita 

lisäävästi. Kun oppimisympäristössä vallitsi lasten välinen yhteenkuuluvuuden 

tunne ja ristiriidat käsiteltiin yhdessä lasten kanssa, lisääntyivät myös 

osallistuvat strategiat kiusaamistilanteissa. Osallistuvaan hahmotukseen liittyi 

yleisesti paljon potentiaalia ja toimintamahdollisuuksia. Samat tekijät näyttävät 

siis vahvistavan sekä sosiaalisilta toimintaresursseiltaan heikoimpia, että myös 

vahvimpia lapsia. 

 

Tutkielman aineisto tukee teoriaa ja puhuu sen puolesta, että päivähoidossa 

tulisi painottaa ryhmän yhteistoimintaan ja lasten välisiin suhteisiin vaikuttavia 

pedagogisia ratkaisuja. Niillä näyttäisi olevan selkeämpi yhteys lasten 

toimintaedellytysten vahvistamiseen kuin esimerkiksi yksilöllistä oppimista 

tukevilla rakenteilla. Tätä tukee myös lasten sosiaaliseen pääomaan liittyvä 

tutkimustieto. Lapsilla on suuri tarve onnistua kaverisuhteissaan ja 
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vertaisryhmällä on heille tärkeä merkitys. Vertaisryhmällä on sen lisäksi lasten 

psykososiaalista kehitystä tukeva tehtävä. Sosiaaliset taidot ja akateemiset 

taidot ovat yhteydessä toisiinsa ja ne yhdessä edistävät ihmisen onnellisuutta ja 

tyytyväisyyttä elämään. Myönteinen ja luottamusta rakentava vuorovaikutus 

synnyttää lapsiryhmässä sosiaalista pääomaa, josta ryhmän kaikki lapset 

hyötyvät, nekin, joiden panos sen tuottamiseen on muita heikompi. Tässä on 

vahvoja perusteluja sille, miksi sosiaalisen vuorovaikutuksen ja vertaissuhteiden 

tulisi olla keskeisellä sijalla kasvatuksen suunnittelussa päivähoidossa. 

Tutkielman teoriamalliin nojaten voi esittää, että tehokas kiusaamisen 

ennaltaehkäisy perustuu yhteistyöhön lasten kanssa ja jatkuvaan tietoiseen 

vuorovaikutustaitojen opetteluun jokapäiväisissä lapsiryhmän tilanteissa.  

 

Aikuisten tulee nähdä lasten keskinäiset vertaissuhteet ja siihen liittyvät 

sosiaaliset toimintaresurssit lapsen oikeuksien näkökulmasta samaan tapaan 

kuin lasten osallisuuskin. Lapsilla on oikeus kehittää sosiaalisia toiminta-

resurssejaan ja sosiaalista pääomaansa täyteen mittaansa heille suunnatuissa 

palveluissa. Lasten oikeudet velvoittavat aikuisia edistämään ja kehittämään 

ympäristöä, jossa ne voivat toteutua. Varhaiskasvatuksen entisestään 

monikulttuuristuvassa ympäristössä voidaan tasoittaa lasten taustaan liittyviä 

eroja sosiaalisen pääoman suhteen, edistää sen kertymistä kaikille lapsille ja 

vahvistaa sillä tavalla lasten välistä sosiaalista, sivistyksellistä ja kulttuurista 

tasa-arvoa.    

 

Tutkielman eräs puute on, että vaikka se antaa yleiskuvan lapsen 

näkemyksestä, se ei kerro mitään varsinaisesta kiusaamistilanteesta. 

Kiusaamistilanne on hämmentävä ja monella tavalla lasta koetteleva tilanne. 

Siksi näitä tilanteita olisi hyvä tutkia tarkemmin ja laajentaa lasten haastattelua 

ja havainnointia kiusaamistilanteeseen liittyen. Tarkentavien kysymysten ja 

esimerkkien kautta lapsi tuottaa oletettavasti kokonaisvaltaisempaa ja 

laadullisesti syvempää tietoa kokemuksestaan ja näkemyksestään 

kiusaamistilanteesta. Teemahaastattelu kertoisi myös enemmän lasten 

vuorovaikutusstrategioista. Tämä olisi kiinnostava ja tarpeellinen 

jatkotutkimuksen aihe kiusaamista ehkäisevän kasvatuksen suunnittelun tueksi. 
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Interventioina aihepiiriä koskevissa tutkimuksissa korostetaan kiusaamis-

tilanteen osapuolten kanssa keskustelua ja myönteisen ratkaisun pohtimista 

koko lapsiryhmän kanssa. Näin lapset saavat malleja vuorovaikutustilanteisiin 

liittyvästä ongelmanratkaisusta ja kokemuksen tilanteeseen vaikuttamisesta. 

Näitä tutkielman teoriaosassa esitettyjä lasten toimijuutta tukevia interventio-

malleja ei ollut mahdollista testata tässä tutkielmassa. Kiinnostava jatko-

tutkimuksen aihe edellä mainitun lisäksi olisi toistaa lasten haastattelu lasten 

vuorovaikutustaitoja kehittävän interventiojakson jälkeen ja tarkastella, millaisia 

vaikutuksia mm. teoriaosassa esitetyillä pedagogisilla menetelmillä on lasten 

hahmotukseen ja strategioihin kiusaamistilanteessa. 
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Liitteet 

 
LIITE 1  HAASTATTELUKAAVAKE   
 

 

 

 

6.  Ajattele tilannetta jossa toinen 

lapsi tulee kiusaamaan sinua, mitä 

sinä sitten teet? 
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LIITE 2A HAVAINNOINTILOMAKE OHJEINEEN 

Havainnoinnin ohjeet 

 Havainnoitavasta ryhmästä tehdään lista, jossa jokaiselle lapselle annetaan numero 
(esim. 12). Havainnoija ei havainnoi oman ryhmänsä lapsi, vaan kaksi havainnoijaa 
havainnoi toistensa ryhmiä. Oppiakseen tuntemaan ryhmän lapset nimeltä havainnoijat 
voivat työskennellä toistensa ryhmissä. Ensimmäisenä havainnointipäivänä voidaan 
lapsilla käyttää myös tarvittaessa nimi/numerolappuja. Tällöin lapset olisi hyvä totuttaa 
lappuihin ainakin päivän ajan jo ennen havainnointia, ettei nimilappujen käyttö vaikuta 
lasten toimintaan. Syyksi nimilappujen käyttöön voi käyttää nimien lukemaan opettelua. 
Havainnoija havainnoi lapsiryhmää seitsemänä satunnaisesti valittuna aamupäivänä 
tammikuun ja toukokuun välisenä aikana. Päivät arvotaan ennalta eikä niitä ilmoiteta 
etukäteen havainnoitavalle ryhmälle.   

 Lapsia arvioidaan systemaattisesti seuraten listan järjestystä. Jos lapsi ei ole paikalla 
valitaan listasta seuraava lapsi. Puuttuvat tai myöhemmin saapuvat lapset otetaan 
mukaan havainnointiin kun he saapuvat. Jos on mahdotonta havainnoida kaikkia listan 
lapsia, esim. jos osa lapsista on retkellä ja osa päiväkodissa, havainnoija havainnoi 
suurinta mahdollista ryhmää. Jotta vältetään systemaattinen virhe, havainnoija aloittaa 
listan joka aamu listan eri kohdasta.  

 Havainnointi suoritetaan klo 8.00-12.00 viiden minuutin välein: yksi minuutti 
havainnointia, kaksi minuuttia havainnon koodaamista ja kaksi minuutti 
valmistautumista seuraavan lapsen havainnointiin, yhteensä 49 havainnointia päivässä.  
Jos havainnoija tarvitsee tauon, havainnointi jatkuu tauon jälkeen samalla tavoin. 
Puuttuvat havainnoinnit vain jätetään tyhjäksi koodauslistaan.  

 Koodausta pitää harjoitella runsaasti ennen tutkimushavainnoinnin alkua, sillä aluksi 
koodaus on hidasta ja epävarmaa. Harjoittelun jälkeen havainnoija voi huomata 
pystyvänsä toteuttamaan havainnoinnin neljän minuutin välein. Neljän minuutin 
havaintoväli on suositeltava, sillä se mahdollistaa useamman havainnon ja 
kattavamman aineiston. Jos kuitenkin neljä minuuttia tuntuu liian nopealta, palataan 
takaisin viiden minuutin havaintoväleihin. Ensimmäisenä havainnointipäivänä voidaan 
aloittaa kuuden minuutin havaintovälistä ja lyhentää havaintoväliä kun se havainnoinnin 
luotettavuuden kärsimättä on mahdollista. 

 Jos lapsi muuttaa toimintaa kesken havainnoinnin, pyritään toiminnaksi valitsemaan 
pääasiallinen toiminta. Jos on mahdotonta määritellä lapsen toimintaa, se koodataan 
kohtaan B10 (muu toiminta).  

 Havainnoijalla on kirja jonka välissä on kolme paperia: 1) Lista havainnoitavista lapsista 
numerokoodeineen, 2) havainnointikoodit sekä 3) koodauslista. Koodaus tehdään 
havainnoinnin jälkeen eikä havainnoija katso lapsia koodatessaan.  

 Havainnoija ei hae vuorovaikutusta tai katsekontaktia lapsiin, mutta vastaa lasten 
kysymyksiin jos on tarpeen: Esim. ”Mitä teet täällä?” ”Olen tutkimassa sitä mitä täällä 
tehdään.” Mitä kirjoitat?” “Tehdyn toiminnan koodeja.” “Miksi?” “Teen tutkimusta 
päiväkodille.” Kokemus osoittaa että lapset hyvin nopeasti jättävät havainnoijan 
huomiotta. Havainnoija ei korosta havainnoivansa lapsia eikä havainnoitavan lapsen 
tulisi olla tietoinen että häntä havainnoidaan. Havainnoijan ei tarvitse olla lähellä lasta, 
riittää että havainnoija ymmärtää havainnoitavan tilanteen. Havainnoija voi liikkua 
vapaasti. 

 

Havainnointikoodit 

Aika (esim. 08.16) 
 
Lapsen numero  
A. Lapsen toiminnan yleinen kehys (mitä lapsen pitää/kuuluu tehdä) 
1. Suora kasvatustoiminta sisällä (aikuisen suunnittelema toiminta tai toiminta johon aikuinen 
tuo kasvatuksellisen aineksen: opetus, ohjeistus, ryhmäkokoontuminen, tarinan kertominen 
esitys jne.)  
2. Tuettu leikki sisällä (opettaja ohjaa lasten leikkejä rikastamalla niitä) 
3. Vapaa leikki sisällä (lapsi itse päättää mitä, miten tai kenen kanssa leikkii)  
4. Toiminta ulkona aikuisen ohjauksessa (leikki, retki, opetus jne.) 
5. Vapaa ulkoleikki (usein pihalla, puistossa tms.) 
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6. Perushoito (pukeminen, riisuminen, WC, hygienia, lepo, valmistautuminen) 
7. Ruokailu (aamupala, lounas, ruuan odotus, järjestelyt ennen/jälkeen syömisen). 
 
B. Lapsen oma toiminta (lapsen valinta tai ajautuminen) 
1. Orientaatiotoiminta (esim. lapsi kuljeskelee, havainnoi muita muttei osallistu, etsii tai odottaa)  
2. Yhdessäolo muiden kanssa (esim. hengailee/kävelee kavereiden kanssa, juttelu 
kiipeilytelineellä)  
3. Leluilla, materiaaleilla, välineillä leikki (esim. hiekalla, keinussa, paperilla) 
4. Roolileikki tai mielikuvitusleikki (lelulla tai itsellä on rooli) 
5. Kirjan katselu/luku, video, esitys ym. 
6. Sääntöleikki (esim. pallopeli, lautapeli, pysyvät säännöt, kilpailu) 
7. Tehtävä (esim. työ, paperityö, taidon harjoitus, lorun opettelu) 
8. Ei-sallittu toiminta (esim. ohjeiden rikkominen, kiusaaminen, häirintä) 
9. Lapsi toimii yleisen toiminnan kehyksen sisällä, mutta ei sovi luokkiin B1-B8 (esim. lapsi syö 
ruokailussa, pukeutuu pukemisessa)  
10. Muu toiminta (ei sovi muihin luokkiin esim. sekavuus, paljon vaihdoksia, ei rakennetta) 
 
C Pääasiallinen huomion kohde 
1. Ei-sosiaalinen kohde (esim. lelu, hiekka, auto, palikat, vesi, itse) 
2. Aikuinen (esim. seuraa aikuisen kertomusta, keskustelee aikuisen kanssa, tilanteessa voi olla 
myös ei-sosiaalisia kohteita. Jos tarkkailee myös muita, esim. lapsia, luokitus on C5, 
kokonaistilanne) 
3. Toinen lapsi (mukana voi olla myös leluja ja muita ei-sosiaalisia kohteita) 
4. Ryhmä lapsia (2 tai useampia lapsia, mukana voi olla myös. leluja ym.)  
5. Kokonaistilanne (tilanteessa niin paljon elementtejä ettei yhtä kohdetta voi nimetä, esim. 
lapsia, aikuisia, leluja, toimintoja, yleensä muuttuva tilanne)  
 
D Lähin sosiaalinen lapsikontakti (jos on havaittavissa)  
Lapsi johon havainnoitava lapsi vahvimmin suuntautuu. Lapsen numerokoodi kirjataan listaan. 

Jos lähikontaktia on toisesta ryhmästä kirjaa △ , jos lähikontaktia ei voi nimetä, ruutu jätetään 

tyhjäksi. 
 
E. Lapsen fyysisen aktiivisuuden taso 
1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 
2. Kohtuullinen (sisältää kävelyä, koko vartalon liikkeitä)  
3. Korkea (sisältää ainakin jonkin verran juoksua, ripeää liikuntaa, fyysistä ponnistelua jne.) 
 
F. Lapsen sitoutuneisuus 
1. Yksinkertainen, kaavamainen, toistuva, passiivinen toiminta, ei energiaa, ei älyllistä haastetta 
2. Usein keskeytyvä toiminta ja toimintaan kiinnittyminen 
3. Enimmäkseen jatkuva toiminta, huomio hajoaa helposti, vähän energiaa 
4. Jatkuva toiminta jossa intensiivisiä hetkiä, tarkkaavaisuus ei helposti hajoa  
5. Kestävä intensiivinen toiminta, keskittyminen, luovuus, energia ja sitkeys  
 
G Keskimääräinen etäisyys lapsen ja lähimmän aikuisen välillä metreinä 
 
H. Lähimmän aikuisen pääasiallinen toiminta 
1. Ei lapsikontaktia, esim. järjestelee asioita, keskustelee toisen aikuisen kanssa 
2. Havainnoi lapsia (voi esim järjestellä asioita samaan aikaan)  
3. On vuorovaikutuksessa yhden lapsen kanssa. 
4. Vuorovaikutus usean lapsen kanssa, lapset ja aikuiset tuottavat vuorovaikutuksen sisällön 
yhdessä 
5. Opettaminen, aikuinen tietää jo mitä pitäisi tehdä, ennalta asetettu tavoite  
6. Määrittelemätön tilanne(ei voi erottaa aikuisen pääasiallista toimintaa muuttuvassa 
tilanteessa) 
 
I. Aikuinen keskittyy lapseen ainakin jonkin aikaa havaintoajasta 
1 Kyllä, ainakin muutaman sekunnin keskittyminen lapseen  
2 Ei keskittymistä lapseen tai vain yleinen vilkaisu lapseen 
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LIITE 2B HAVAINNOINTILOMAKE 
 

Päivämäärä_____________________ 
Päiväkoti_______________________ 
 
Aika 
 

               

Lapsen 
no 
 

               

A Yl. toim.  
(1-7) 

               

B Lapsen  
toim. (1-
10) 

               

C Tarkk.  
suunt. (1-
5) 

               

D 
Lähikont.  
(no) 

               

E Fyys. 
akt.  
(1-3) 

               

F Sitout. 
 (1-5) 

               

G 
Etäisyys  
aik. (m) 

               

H Aik. 
toim.  
(1-6) 

               

I Aik.kesk.  
lapseen(1-
2) 
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LIITE 3  OPPPIMISYMPÄRISTÖN ARVIOINTILOMAKE 

 

Arvioi ryhmäsi toimintaa kuvauksien perusteella. Käytä koko asteikkoa.  
Päiväkoti/ryhmä _______________________________________ Lasten 
lukumäärä ______. Ryhmän nuorimman lapsen ikä: ___ vuotta Ryhmän 
vanhimman lapsen ikä ____ vuotta 
 

Toiminnan kuvaus 
Ei kuvaa 
lainkaan 

Kuvaa 
huonosti 

Kuvaa 
jonkin 
verran 

Kuvaa 
melko 
tarkoin 

Kuvaa 
erittäin 
tarkoin 

Uskonnollis-filosofinen orientaatio on tärkeä osa 
kasvatustoimintaamme.  

     

Historiallis-uskonnollinen orientaatio on tärkeä osa 
kasvatustoimintaamme. 

     

Luonnontieteellinen orientaatio on tärkeä osa kasvatustoimintaamme.      
Eettinen orientaatio on tärkeä osa kasvatustoimintaamme. 
 

     

Esteettinen orientaation on tärkeä osa kasvatustoimintaamme. 
 

     

Matemaattinen orientaatio on tärkeä osa kasvatustoimintaamme. 
 

     

Kasvatustoiminta tapahtuu enimmäkseen pienissä ryhmissä ja 
eriyttäen 

     

Oppimis- ja toimintaympäristöjä korostetaan ja ne ovat monipuolisia.      
Lasten toimintaa dokumentoidaan ja havainnoidaan runsaasti. 
 

     

Ryhmän aikuisilla on ollut jatkuva aika- ja resurssipula. 
 

     

Toiminnan suunnittelu liittyy enemmän ryhmän toiminnan suunnitteluun 
kuin yksityisen lapsen toiminnan suunnitteluun.  

     

Ryhmän aikuisilla on vähintään kerran viikossa suunnittelu- ja 
arviointikokous. 

     

Lapset hoitavat vastuullisesti osansa omista päivittäisistä tehtävistään.      
Erilaisia projekteja ja teemoja kehitellään paljon yhdessä lasten 
kanssa. 

     

Lapsilla on runsaasti mahdollisuuksia itseohjautuvaan, omaehtoiseen 
(autonomiseen) leikkiin. 

     

Koko lapsiryhmä osallistuu joka päivä yhteiseen 
ryhmäkokoontumiseen. 

     

Olosuhteet, ympäristö ja välineet liikunnallisille aktiviteeteille ovat 
monipuoliset. 

     

Lapset osallistuvat runsaasti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.      
Ryhmässä on useita maahanmuuttajalapsia tai lapsia erilaisista 
kulttuuritaustoista. 

     

Jostakin syystä ilo, huumori ja hyvinvointi eivät ole kuvannut 
lapsiryhmäämme kovin hyvin viime aikoina. 

     

Jostakin syystä tunneilmaisu ei ole kovin rikasta tai sallittua 
ryhmässämme. 

     

Lasten ristiriidat prosessoidaan ja tutkitaan yhdessä lasten kanssa.      
Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten 
huomioon ottaminen. 

     

Pedagogista johtajuutta ja kasvatuskulttuurin kehittämistä tulisi 
vahvistaa yksikössämme. 

     

Henkilöstön vaihtuvuus on pieni. 
 

     

Aikaa, lämpöä ja syli on aina tarjolla lapsille silloin kun he niitä      
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tarvitsevat. 

Perushoito-, pukemis- ja siirtymistilanteet ovat ryhmässä rauhallisia.      
Musiikki (laulut, soittaminen, esitykset ja kuuntelu) on erittäin tärkeää 
ryhmässämme.  

     

Ryhmässä käytetään runsaasti informaatioteknologiaa (tietokoneita, 
välineitä ja digitaalista media). 

     

Piha-alue houkuttelee lapsia monipuoliseen toimintaan. 
 

     

Toimintaan käytettävät materiaalien määrä, sijoittelu ja käyttö ovat 
perusteellisesti pohdittuja ja hyviä. 

     

Teemme paljon retkiä ja hyödynnämme lähiympäristöä. 
 

     

Lasten leikit kestävät ja kehittyvät usein viikkoja. 
 

     

Mahdollisuudet monipuoliseen rakentamisleikkiin ja erilaisilla 
materiaaleilla leikkimiseen ovat hyvät. 

     

Ryhmän aikuiset käyttävät paljon aikaa osallistumalla lasten leikkiin.      
Jokaisella leikillä on selkeä oma paikkansa. 
 

     

Lasten jako pienryhmiin ja leikkiryhmään tapahtuu aikuisten toimesta ja 
pedagogisin perustein, ei lasten itsensä tekemänä. 

     

Ryhmässä on paljon visuaalista ilmaisua (piirtämistä, maalaamista 
sekä taidetta). 

     

Ryhmässä on paljon draamaleikkejä (nukketeatteria, esityksiä, 
näytelmiä). 

     

Ryhmässä on paljon käsitöitä (askartelua, leivontaa, teknistä työtä).      
Ryhmässä leikitään paljon roolileikkejä. 
 

     

Ryhmässä käytetään paljon satuja, tarinoita, loruja ja kirjoja. 
 

     

Sisällöllisiä orientaatioita ei käsitellä erikseen kasvatustoiminnassa.      
Sisällölliset orientaatiot nousevat arkipäivän toiminnasta, ei etukäteen 
valituista sisällöistä tai teemoista.  

     

Kasvatustoiminta tapahtuu yleisenä vuorovaikutuksena, ei erillisinä 
oppituokioina. 

     

Lapset noudattavat sääntöjä ilman aikuisen valvontaa. 
 

     

Lapsia kannustetaan ja heidän menestymistään tuetaan runsaasti.  
 

     

Lasten luovuus ja itseilmaisu ovat ryhmän aikuisten mielessä 
jatkuvasti.  

     

Lasten itseluottamus ja minäkuva (identiteettiä) on erityisen tärkeä 
ryhmän kasvatuskeskusteluissa. 

     

Lasten tunne-elämän tarpeet ovat pääasiana pedagogisissa 
keskusteluissa.  

     

Lasten uteliaisuuden ja tutkimisen tukemista mietitään jatkuvasti 
toimintaa suunniteltaessa. 

     

Lasten väliset suhteet ovat tärkeimpiä aiheita pedagogisissa 
keskusteluissamme. 

     

Puhumme paljon opetussuunnitelmastamme pedagogisissa 
keskusteluissamme. 

     

Työ yksikössämme on luontevaa, kestävää ja harmonista.  
 

     

Työ yksikössämme on sirpaleista, kontrolloimatonta ja kaoottista.       
Työ yksikössämme on tehokasta, suunnitelmallista ja tavoitteellista.       
Työ yksikössämme on kokeellista, luovaa ja täynnä mahdollisuuksia      
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LIITE 4 ARVIOINTILOMAKE 

 

Lapsiarviointi 

Päiväkoti/ lapsiryhmä: _________________________________________Lapsen 
numero:_______ 

Sukupuoli: Poika □ Tyttö □ 

Ikä (kuukausina): ______ Lapsen läsnäolokuukaudet tässä päivähoitoyksikössä (kesä- ym. 
lomat mukaan lukien)? ____  
Lapsen paras kaveri (yhden lapsen numero):____ 

Lapselle on todettu erityisen tuen tarve: Kyllä □  Ei □  
Todettu erityisen tuen tarve tai diagnoosi: _____________________________________ 
Sisarusten lukumäärä (myös sisarpuolet): _____ 

Lapsi on ensimmäinen □ , sisarussarjan keskimmäisiä □ , lapsi on nuorin lapsi perheessä □ 

Lapsi 

E
i 

k
u

v
a
a

 

la
s

ta
 

la
in

k
a
a

n
 

K
u

v
a

a
 

h
u

o
n

o
s

ti
 

K
u

v
a

a
 

jo
n

k
in

 

v
e

rr
a

n
 

K
u

v
a

a
 

m
e

lk
o

 

h
y

v
in

 

K
u

v
a

a
 

e
ri

tt
ä

in
 

h
y

v
in

 

Sopeutuu helposti uusissa tilanteissa ja 
muiden lasten kanssa 

     

Tarvitsee runsaasti tukea hienomotorisissa 
taidoissa 

     

Osallistuu innokkaasti ja on aloitteellinen      

Tarvitsee runsaasti tukea karkeamotorisissa 
taidoissa 

     

On luottavainen ja hänellä on hyvä itsetunto 
päivähoidossa 

     

Tarvitsee runsaasti tukea oppimisessa ja 
metakognitiivissa taidoissa (oppimaan 
oppiminen) 

     

Tunnistaa omat tunteensa ja osaa käsitellä 
niitä 
 

     

On itsenäinen ja itseohjautuva. 
 

     

Tunnistaa muiden tunteet ja vuorovaikutus 
on toista huomioivaa 

     

On luova mielikuvitusleikeissä 
 

     

Tarvitsee tukea kielellisissä taidoissa 
 

     

Omaa hyvät sosiaaliset taidot lapsiryhmässä 
 

     

Toimii tilanteen mukaan uusissa 
haastavissa tilanteissa 

     

Lapsen keskittymiskyky on hyvä      
Vetäytyy helposti, kontaktit muihin lapsiin 
ovat usein heikkoja 

     

Lapsella on tahdonvoimaa ja hän käyttää 
vaikutusvaltaansa muihin lapsiin 
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LIITE 5. Lasten ikä kuukausina ja lasten hahmotustyylit kiusaamistilanteessa 

        

  

Mukautuv
a: Toinen 
lapsi tulee 
kiusaama
an sinua 

Osallistuv
a: Toinen 
lapsi tulee 
kiusaama
an sinua 

Dominoiva
: Toinen 
lapsi tulee 
kiusaama
an sinua 

Vetäytyvä: 
Toinen 
lapsi tulee 
kiusaama
an sinua 

Epätietoine
n: Toinen 
lapsi tulee 
kiusaamaa
n sinua 

Ikä 
kuukausin
a 

Mukautuva: 
Toinen 
lapsi tulee 
kiusaamaa
n sinua 

Pearson 
Correlatio
n 

1 -,200
**
 -,032 -,060 -,037 -,016 

Sig. (2-
tailed) 

  
,000 ,363 ,092 ,301 ,654 

N 801 801 801 801 801 790 

Osallistuva: 
Toinen 
lapsi tulee 
kiusaamaa
n sinua 

Pearson 
Correlatio
n 

-,200
**
 1 -,361

**
 -,668

**
 -,411

**
 ,378

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 
  

,000 ,000 ,000 ,000 

N 801 801 801 801 801 790 

Dominoiva: 
Toinen 
lapsi tulee 
kiusaamaa
n sinua 

Pearson 
Correlatio
n 

-,032 -,361
**
 1 -,108

**
 -,066 -,132

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,363 ,000 
  

,002 ,062 ,000 

N 801 801 801 801 801 790 

Vetäytyvä: 
Toinen 
lapsi tulee 
kiusaamaa
n sinua 

Pearson 
Correlatio
n 

-,060 -,668
**
 -,108

**
 1 -,122

**
 -,190

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,092 ,000 ,002 
  

,001 ,000 

N 801 801 801 801 801 790 

Epätietoine
n: Toinen 
lapsi tulee 
kiusaamaa
n sinua 

Pearson 
Correlatio
n 

-,037 -,411
**
 -,066 -,122

**
 1 -,282

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,301 ,000 ,062 ,001 
  

,000 

N 801 801 801 801 801 790 

Ikä 
kuukausina 

Pearson 
Correlatio
n 

-,016 ,378
**
 -,132

**
 -,190

**
 -,282

**
 1 

Sig. (2-
tailed) 

,654 ,000 ,000 ,000 ,000 
  

N 790 790 790 790 790 857 
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LIITE 6. Lasten hahmotustyylit kiusaamistilanteessa ja lasten välisiä suhteita 

korostava oppimisympäristö 

 

Toinen lapsi tulee kiusaamaan sinua * 52 Lasten väliset suhteet ovat tärkeimpiä aiheita pedagogisissa 

keskusteluissamme.  

Ristiintaulukointi 

 

 

52 Lasten väliset suhteet ovat tärkeimpiä aiheita pedagogisissa 

keskusteluissamme. 

Total Kuvaa huonosti 

Kuvaa jonkin 

verran 

Kuvaa melko 

hyvin 

Kuvaa erittäin 

hyvin 

Toinen lapsi tulee 

kiusaamaan sinua 

Mukautuva 3 0 7 4 14 

Osallistuva 31 23 249 246 549 

Dominoiva 4 2 23 13 42 

Vetäytyvä 10 7 59 53 129 

Epätietoinen 2 2 34 16 54 

Total 50 34 372 332 788 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,823
a
 12 ,156 

Likelihood Ratio 15,595 12 ,211 

Linear-by-Linear Association 1,241 1 ,265 

N of Valid Cases 788   

a. 6 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,60. 
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LIITE 7. Lasten hahmotustyylit kiusaamistilanteessa ja lasten välisten ristiriitojen selvittäminen 

 

Toinen lapsi tulee kiusaamaan sinua * 16 Lasten ristiriidat prosessoidaan ja tutkitaan yhdessä lasten kanssa.  

 

Ristiintaulukointi 

 

 

16 Lasten ristiriidat prosessoidaan ja tutkitaan yhdessä lasten kanssa. 

Total 

Eik kuvaa 

lainkaan 

Kuvaa jonkin 

verran 

Kuvaa melko 

hyvin 

Kuvaa erittäin 

hyvin 

Toinen lapsi tulee 

kiusaamaan sinua 

Mukautuva 0 1 6 7 14 

Osallistuva 2 18 249 281 550 

Dominoiva 0 2 24 18 44 

Vetäytyvä 0 8 64 58 130 

Epäselvä 1 4 31 18 54 

Total 3 33 374 382 792 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,334
a
 12 ,280 

Likelihood Ratio 13,377 12 ,342 

Linear-by-Linear Association 8,636 1 ,003 

N of Valid Cases 792   

a. 8 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,05. 
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LIITE 8. Lasten hahmotustyylit kiusaamistilanteessa ja lasten kesken vallitsee vahva  

yhteenkuuluvuuden tunne 

 

 

 

Toinen lapsi tulee kiusaamaan sinua * 17 Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten huomioon 

ottaminen. Ristiintaulukointi 

 

 

17 Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja toisten 

huomioon ottaminen. 

Total Kuvaa huonosti 

Kuvaa jonkin 

verran 3,50 

Kuvaa melko 

hyvin 

Kuvaa 

erittäin 

hyvin 

Toinen lapsi tulee 

kiusaamaan sinua 

Mukautuva 0 2 1 10 1 14 

Osallistuva 39 168 10 256 77 550 

Dominoiva 1 18 1 17 7 44 

Vetäytyvä 4 51 3 60 12 130 

Epäselvä 3 32 0 16 3 54 

Total 47 271 15 359 100 792 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33,843
a
 16 ,006 

Likelihood Ratio 34,949 16 ,004 

Linear-by-Linear Association 7,157 1 ,007 

N of Valid Cases 792   

a. 9 cells (36,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,27. 
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LIITE 9. Yksisuuntainen varianssianalyysi: yhteisvastuuta korostava oppimisympäristö 

Descriptives 

YHTEISVASTUU 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound 

Upper 

Bound 

Mukautuva 14 15,1071 1,66616 ,44530 14,1451 16,0692 12,00 19,00 

Osallistuva 550 15,0527 2,20633 ,09408 14,8679 15,2375 6,00 20,00 

Dominoiva 44 14,8523 2,60273 ,39238 14,0610 15,6436 10,00 20,00 

Vetäytyvä 130 14,9154 2,06872 ,18144 14,5564 15,2744 10,00 20,00 

Epäselvä 54 13,6574 2,29812 ,31273 13,0301 14,2847 6,00 20,00 

Total 792 14,9249 2,22850 ,07919 14,7694 15,0803 6,00 20,00 

 

YHTEISVASTUU                                 ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 96,449 4 24,112 4,952 ,001 

Within Groups 3831,831 787 4,869   

Total 3928,280 791    

 

YHTEISVASTUU 

Tukey B
a,,b

 

Toinen lapsi 

tulee 

kiusaamaan 

sinua N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Epäselvä 54 13,6574  

Dominoiva 44  14,8523 

Vetäytyvä 130  14,9154 

Osallistuva 550  15,0527 

Mukautuva 14  15,1071 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 40,922. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes 

is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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LIITE 10. Yksisuuntainen varianssianalyysi: osallistava oppimisympäristö 

 

Descriptives 

OSALLISTAVA OPPIMISYMPÄRISTÖ 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Mukautuva 14 9,0000 2,21880 ,59300 7,7189 10,2811 7,00 13,00 

Osallistuva 550 9,0491 2,17524 ,09275 8,8669 9,2313 6,00 15,00 

Dominoiva 44 8,8409 1,97594 ,29788 8,2402 9,4416 7,00 15,00 

Vetäytyvä 130 8,8923 2,04692 ,17953 8,5371 9,2475 6,00 15,00 

Epäselvä 54 7,7037 1,34065 ,18244 7,3378 8,0696 6,00 13,00 

Total 792 8,9192 2,11993 ,07533 8,7713 9,0671 6,00 15,00 

ANOVA 

OSALLISTAVA OPPIMISYMPÄRISTÖ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 89,516 4 22,379 5,082 ,000 

Within Groups 3465,312 787 4,403   

Total 3554,828 791    

 

OSALLISTAVA OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Tukey B
a,,b

 

Toinen lapsi 

tulee 

kiusaamaan 

sinua N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Epäselvä 54 7,7037  

Dominoiva 44  8,8409 

Vetäytyvä 130  8,8923 

Mukautuva 14  9,0000 

Osallistuva 550  9,0491 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 40,922. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 

 
 


