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Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin 

valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka 

edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen 

lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä ovat 10 

piirijärjestöä sekä 566 paikallisyhdistystä, joilla on 

yhteensä yli 92 000 jäsentä. 

MLL edistää lapsiperheiden hyvinvointia 

tarjoamalla vertaistukea ja luomalla 

osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. 

Liitto myös kouluttaa, tekee selvityksiä ja tuottaa 

aineistoja kouluille ja kasvattajille - edistää 

monipuolisesti lapsen oikeuksien toteutumista. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan 

ydinalueet ovat 

– lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja 

elinolojen edistäminen 

– lasten kuulemisen ja osallisuuden edistäminen 

– lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen ja 

– vanhemmuuden arvostaminen ja tukeminen.  

Vuosittain

– Lasten ja nuorten puhelin ja netti vastaa noin 

44 000 puheluun ja nettikirjeeseen.

– Vanhempainpuhelin ja -netti vastaa noin 800 

yhteydenottoon.

– yläkouluissa toimii 14 000 MLL:n tukioppilasta. 

Internetissä nuorille tukea antaa kymmenien 

nuorten Verkkotukareiden eli Verkk@reiden 

joukko.

– noin 1 200 MLL:n kouluttamaa lasten hoitajaa 

työskentelee lähes 6 000 perheessä.

– 300 MLL:n kouluttamaa tukihenkilöä tekee 

työtä perheiden ja nuorten parissa.

– MLL ylläpitää noin 440 perhekahvilaa, joissa 

kokoonnutaan noin 12 000 kertaa.

– MLL:ssa toimii noin 400 vertais- ja muuta 

aikuisten ryhmää.

– MLL:n harrastuskerhoissa käydään yli 160 000 

kertaa.

– MLL järjestää Hyvä alku koulutielle 

-kampanjan, joka tavoittaa yli 55 000 

ekaluokkalaisen vanhemmat muistuttaen 

läsnäolon ja huolenpidon tärkeydestä lapsen 

aloittaessa koulun. 

MLL tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden 

osallistua työhön lasten hyväksi. MLL:n toiminnan 

perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta. 

www.mll.fi
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Koulukiusaaminen on ryhmäilmiö, joka vaikuttaa ko-
ko yhteisöön ja sen jäsenten käyttäytymiseen. Siksi 
kiusaamisen ehkäisy ei ole vain koulun asia, vaan se 
koskettaa kaikkia oppilaita ja heidän vanhempiaan. 
 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuor-
ten puhelimeen ja nettiin tulevissa yhteydenotoissa 
koulukiusaaminen on vuodesta toiseen kymmenen 
yleisimmän yhteydenottoaiheen listalla. MLL on-
kin jo vuosikymmeniä tuottanut aineistoja ja toimin-
tamalleja oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden 
edistämiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen kou-
luissa. Keskeisiä työmuotoja ovat tukioppilastoimin-
ta ja koulurauhatyö.  Tärkeä osa MLL:n kiusaamisen 
vastaista työtä on vanhemmuuden ja vanhempien 
ja lasten välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Van-
hempainnetissä  (www.mll.fi/vanhempainnetti) on 
tietoa ja konkreettisia vinkkejä vertaissuhteiden ja 
koulunkäynnin tukemiseen. Vanhempainpuhelimes-
sa vanhemman on mahdollista jakaa huoliaan ja tulla 
kuulluksi.
 Tutkimukset osoittavat, että kiusatuksi tuleminen 
on vakava kehityksellinen riskitekijä lapselle ja nuorel-
le. Kiusaaminen herättääkin vanhemmissa ja ammat-
tikasvattajissa usein vahvoja tunteita. Huoli omasta 
lapsesta on kova, jos epäilee tämän joutuvan kiusaa-
misen kohteeksi tai muutoin syrjään vertaisryhmästä. 
Vanhemman voi olla myös vaikea hyväksyä sitä, että 
oma lapsi voisi olla mukana kiusaamassa muita.  
 Vanhempainillassa on tärkeää käsitellä koulukiu-
saamista ilmiönä. Näin lisätään vanhempien ym-
märrystä siitä, mitä koululuokassa tai ryhmässä 
tapahtuu. Samalla vanhemmat ymmärtävät sen, mi-
ten yhteisin päätöksin ja johdonmukaisesti toimi-
malla kaikki vanhemmat voivat olla mukana koulun 
kiusaamisenvastaisessa työssä. 
 Perusopetuslaki ja säädökset velvoittavat kouluja 
kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Koululainsäädän-
tö on laadittu suojaamaan ja turvaamaan oppilasta. 
Koulun toimien lisäksi vanhempien toiminta ja asen-
teet vaikuttavat merkitsevästi siihen, että kiusaami-
sen vastainen työ onnistuu. 
 Kiusaamisen ehkäisyyn on kehitetty useita toimin-
taohjelmia. Suomalaisissa kouluissa koulukiusaami-
sen ehkäisemisen toimintamalleihin alettiin kiinnittää 
aikaisempaa enemmän huomiota 2000-luvun alussa. 
Turun yliopistossa kehitetty KiVa Koulu - toimintaoh-
jelma on käytössä jo noin 90 prosentissa peruskou-
luistamme. Syksyllä 2011 ohjelmaa käytti noin 2500 
perusasteen koulua. 

 MLL:n vanhempainiltamallissa korostetaan kiu-
saamisen ehkäisemistä. Se tarjoaa mallin kiusaamis-
ilmiöstä keskustelemiseen kaikenlaisissa kouluissa, 
riippumatta siis siitä, millaisia kiusaamiseen liittyviä toi-
mintaohjelmia koulussa on jo käytössä. Vanhempainil-
tamalli antaa välineitä koulun ja vanhempien yhteisten 
kiusaamisen vastaisten toimintatapojen sopimiseen ja  
on hyvä tuki koulun muuhun kiusaamisen vastaiseen 
työhön.   
  Kiusaamisen ehkäiseminen on aina aikuisten vas-
tuulla, mutta ilman oppilaiden mukanaoloa, kuulemis-
ta ja lasten ja vanhempien välistä vuoropuhelua se ei 
onnistu. Vanhemmat ovat tärkeä voimavara kouluyh-
teisön hyvää ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä rakentavas-
sa työssä. Vanhempien rooli  kiusaamista ehkäisevässä 
työssä on ratkaiseva, sillä mallit vuorovaikutukseen ja 
toisen ihmisen kunnioittamiseen opitaan kotona. Aikui-
set on hyvä saada pohtimaan, millaisia asenteita väli-
tämme omille lapsillemme ja nuorillemme. 
 Vanhempia tulee myös opastaa kiusaamisen tunnis-
tamiseen ja siitä keskusteluun lastensa kanssa.  Haastee-
na onkin, että usein aikuisten on vaikea päästä riittävän 
lähelle lasten ja nuorten maailmaa. Etenkin epäsuora 
kiusaaminen jää koulun aikuisilta helposti huomaamat-
ta. Kun lapsen ja vanhemman välillä on toimiva keskus-
teluyhteys ja vanhempi osoittaa olevansa kiinnostunut 
lapsen vertaissuhteista ja viihtymisestä koulussa, on on-
gelmista kertominenkin helpompaa. On siis tärkeää, että 
vanhemmat tietävät, mitä kiusaaminen on. 

MLL:n tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, ettei ku-
kaan jäisi yksin ja että jokainen oppilas voi kokea ole-
vansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja arvostettu jäsen. 

Kiusaamisesta pitää puhua 

VanhempainiLLan TaVoiTTeeT:

– Lisää vanhempien ymmärrystä kiusaamisesta 
ryhmäilmiönä.

– Antaa vanhemmille konkreettisia vinkkejä 
siihen, miten kiusaamisesta voi oman lapsen 
kanssa keskustella ja miten toimia erilaisissa 
tilanteissa.

– Kannustaa vanhempia rakentavaan 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön 
kiusaamisen ehkäisemiseksi.

– Tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden 
keskustella kiusaamisesta sekä luoda yhteistä 
ymmärrystä siitä, mitä kiusaaminen on. 
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MLL:n vanhempainiltamalli tarjoaa tietoa koulu-
kiusaamisesta ja siitä, mitä kiusaamisen ehkäise-
miseksi ja siihen puuttumiseksi voi tehdä kotona 
ja koulussa. Vanhempainilta rakentuu kahdeksan 
ohjeen ympärille. Vanhempainillassa on tarkoitus 
yhdistää teoria ja käytännönläheiset ohjeet ja kes-
kustelut.  
 Vanhempainiltamalli on tarkoitettu MLL:n nuo-
risotyön kouluttajien ja muiden kouluhyvinvoin-
nista ja vanhempien tukemista kiinnostuneiden 
kasvatus-, opetus- ja nuorisoalalla toimivien käyt-
töön. Vanhempainiltamallia voivat hyödyntää myös 
MLL:n paikallisyhdistykset ja koulujen vanhempain-
yhdistykset.  
 Kun aloitat vanhempainillan, painota, että tar-
koitus ei ole käsitellä yksittäisiä kiusaamista-
pauksia, vaan vanhempainillan aikana luodaan 
ymmärrystä kiusaamisilmiöstä ja edistetään van-
hempien yhteistä tahtotilaa kiusaamisen vähentä-
miseksi.  Yksittäiset kiusaamistapaukset käsitellään 
koulun henkilökunnan kanssa. 

 MLL ja Folkhälsan ovat tuottaneet kiusaamis-
ta käsittelevän dvd-materiaalin ”…ettei kukaan jää 
yksin” . Siinä olevia lyhytfilmejä käydään illan ai-
kana läpi.  Ne havainnollistavat kiusaamista mo-
nelta eri kannalta ja alustavat hyvin keskusteluja. 
Dvd:n voi tilata MLL:n verkkokaupasta (www.mll.
fi). Jotta vanhempainilta olisi toiminnallinen ja osal-
listava, pyydä vanhempia käymään keskusteluja 
pienryhmissä, vieruskaverin kanssa tai koko osallis-
tujajoukon kesken (valitse sopiva tapa tilan ja osal-
listujamäärän mukaan). 
 Perusopetuslaki (628/1998, 29. §) säätää ope-
tukseen osallistuvalle oikeuden turvalliseen opis-
keluympäristöön. Lisäksi se velvoittaa opetuksen 
järjestäjän laatimaan opetussuunnitelman yhtey-
dessä suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väki-
vallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelman 
toimeenpanemisen lisäksi laki velvoittaa opetuksen 
järjestäjää myös valvomaan sen noudattamista ja 
toteutumista. 
 On toivottavaa, että vanhempainillassa olisi pai-
kalla koulun edustaja, joka voi esitellä kyseisen 
koulun oman toimintamallin kiusaamisen ehkäise-
miseksi ja siihen puuttumiseksi. Samalla vanhem-
mille käy selväksi se, kenen puoleen koulussa voi 
kiusaamistapauksissa ensisijaisesti kääntyä ja miten 
selvittelyprosessi etenee. Mikäli vanhempainilta 
järjestetään esimerkiksi MLL:n paikallisyhdistyksen 
tai vanhempainyhdistyksen omana tilaisuutena il-
man koulun edustajaa, kannattaa osallistujia kan-
nustaa kysymään lapsensa opettajalta, millainen on 
koulun kiusaamisenvastainen työ ja siihen liittyvät 
suunnitelmat. 
 Kiusaamista käsittelevä vanhempainilta voi ol-
la joko koko koulun yhteinen tilaisuus tai yhtä luok-
kaa ja sen vanhempia koskeva pienempi tilaisuus. 
Myös oppilaat voivat osallistua vanhempainiltaan. 
Kiusaamista käsittelevät lyhytvideot toimivat hyvi-
nä keskustelunherättäjinä myös aikuisten ja oppilai-
den välisessä ajatustenvaihdossa. Videot soveltuvat 
käytettäväksi 5.-luokkalaisten ja sitä vanhempi-
en oppilaiden kanssa. Kiusaamiskeskustelu, jossa 
lapset ja nuoret ovat mukana, voi tuoda aikuisil-
le uudenlaisia näkökulmia asiaan ja se voi sitouttaa 
nuoret paremmin kiusaamisen vastaiseen työhön. 
 Tukioppilastoiminnan yksi tärkein tavoite on eh-
käistä kiusaamista. Tukioppilaiden tehtäviin kou-
lussa kuuluu muun muassa myönteisen ilmapiirin 
lisääminen ja yhteishengen kehittäminen. He toimi-

Vanhempainillan vetäjälle

mUiSTa: 

– Kysele riittävästi taustatietoja koulun edus-
tajalta. Ennen vanhempainiltaa on hyvä tie-
tää, onko koulussa noussut erityisesti esiin 
jokin kiusaamiseen liittyvä huoli, josta van-
hemmat haluavat keskustella.

– Mikäli mahdollista, tutustu kyseisen koulun 
kiusaamisen vastaiseen suunnitelmaan.

– Varmista arvioitu osallistujamäärä ja muok-
kaa materiaalia sen mukaan.

– Tarkista, onko tilassa mahdollisuus näyttää 
dvd:tä.

– Anna tilaa osallistujien kysymyksille ja kes-
kustelulle, mutta pidä kiinni siitä, ettei yk-
sittäisiä tapauksia lähdetä käsittelemään.

– Mieti etukäteen, miten vastaat, mikäli joku 
vanhemmista haluaa keskustella yksittäi-
sestä kiusaamistapauksesta.

– Muista, että sinun ei tarvitse tietää kaik-
kea. Jos et osaa vastata johonkin kysymyk-
seen, kysy osallistujilta, mitä mieltä he 
ovat. Materiaalin loppuun on koottu  
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.



6 Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainilta koulukiusaamisesta 7

vat silminä ja korvina oppilasyhteisössä ja ovat mo-
nesti apuna silloin, kun kiusattu ei uskalla tai halua 
kertoa kiusaamisesta koulun aikuisille yksin. Tuki-
oppilaita kannattaakin hyödyntää  koko koulun tai 
useamman luokan vanhempainillassa. He voivat 
kertoa omasta toiminnastaan sekä siitä, miten kiu-
saaminen näkyy koulun arjessa.
 Vanhempainiltamalli perustuu pääosin Päivi Ha-
maruksen ja Christina Salmivallin tutkimuksiin kou-
lukiusaamisesta ja KiVa Koulu -ohjelmaan, joka on 
kehitetty Turun yliopistossa.

materiaalin rakenne
Materiaali sisältää diat ja kuhunkin diaan liittyvää 
tietoa.  Lisäksi on hyvä olla ”…ettei kukaan jää yk-
sin” -dvd, jonka voi tilata MLL:n verkkokaupasta ja 
ladata MLL:n nettisivuilta osoitteesta www.mll.fi/
kiusaaminen. 
 Vanhempainillan ytimenä on kahdeksan ohjetta 
vanhemmille.  Ohjeet esitetään dioina yksi kerral-
laan ja ne on myös koottu materiaalin loppuun liit-
teeseen, josta ne voi monistaa ja jakaa osallistujille.
 Vanhempainiltamallin lisäksi materiaalin lopussa 
on tiivis tietopaketti kiusaamisilmiöstä sekä vasta-
uksia usein kysyttyihin kysymyksiin. 
 Vanhempainiltamallia on testattu Uomarinteen 
koulussa Vantaalla, Friisilän koulussa Espoossa sekä 
Aurinkolahden koulussa Helsingissä. Myös vanhem-
pien palautetta on kuultu. 
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Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Dia 1: Kouluttajan 
esittäytyminen
Hyvä ilmapiiri on tärkeää. Jos tilaisuudessa on vä-
hän osallistujia, ottakaa aluksi esittäytymiskierros: 
oma nimi ja kenen tai keiden vanhempi on. Jos ryh-
mä on pieni (vain muutaman luokan vanhemmat), 
tuolit voi järjestää piiriin, jolloin tilanteesta tulee 
vuorovaikutteinen ja kaikki näkevät toisensa. Jos 
ryhmä on iso, jokainen voi esittäytyä neljälle lähel-
lä istuvalle. 

Dia 2: illan kulun ja 
tavoitteiden esitteleminen
Käy läpi vanhempainillan tavoitteet. Jos ryhmä on 
pieni, kysy osallistujilta aluksi, mitä he odottavat 
vanhempainillalta. Kirjoita asioita ylös esimerkiksi 
fläpille ja palaa niihin illan edetessä.  
 Katsokaa sitten ”...ettei kukaan jää yksin” -dvd:ltä 
lyhytfilmi ”Uskalla kertoa” . Kerro, että tutkimus-
ten mukaan vain noin puolet kiusatuista lapsista ja 
nuorista kertoo asiasta aikuiselle. Luottamuksellisen 
ilmapiirin luominen onkin yksi olennaisimmista kiu-
saamisen puuttumisen lähtökohdista. 

Uskalla kertoa -lyhytfilmi

Lyhytvideo kertoo kaksi tarinaa. Toinen 
tapahtuu luokassa oppitunnin aikana ja kertoo 
kännykällä kiusaamisesta. Toinen tarina kertoo 
äidistä ja tyttärestä, jotka katsovat televisiosta 
luokan tapahtumia. Videon tavoitteena 
on rohkaista aikuisia kysymään nuorilta 
kiusaamisesta sekä puuttumaan siihen. 
Kysymyksiä keskustelun herättämiseksi: 
– Mitä videossa tapahtuu? 
– Miltä videon vanhemmasta tuntuu? 
– Miten vanhempana voisi toimia? 
– Miten ja milloin omalta lapselta voi kysyä 

kiusaamisesta? 
– Miten osoittaa lapselle olevansa 

kiinnostunut siitä, miten koulussa menee? 
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Dia 3: ohje 1. Keskustele 
kotona kiusaamisesta, 
vaikka tuntuisi siltä, ettei 
asia kosketa perhettänne.

Dia 4: Kiusaamisen 
määritelmä 
Esittele kiusaamisen määritelmä ja käy läpi, mitä 
eroa on kiusaamisella ja yksittäisellä riidalla.
 Kiusaamista on puolustuskyvyttömän oppilaan 
toistuva ja tahallinen vahingoittaminen. On tärkeää 
erottaa kiusaaminen satunnaisista riidoista ja eri-
mielisyyksistä. Satunnaiset erimielisyydetkin voi-
vat loukata ja niistä voi pahoittaa mielensä, mutta 
nämä tilanteet ovat yleensä hetkellisiä ja niiden 
kohteet vaihtelevat. Ne ovat eri asia kuin yhden op-
pilaan systemaattinen kiusaaminen. 
 Kiusaaminen on ilmiö, jota on vaikea määritel-
lä ja mitata, koska siinä on toiminnan lisäksi kyse 
asenteista: kuinka kiusattu itse asennoituu kiusaa-
miseensa ja kuinka muut yhteisön jäsenet suhtau-
tuvat kiusattuun. Tästä syystä kiusaamista on usein 
myös vaikea havaita ulkopuolelta. 
 Useissa tutkimuksissa käytetään kiusaamisen 
määrittelyissä aikamäärettä ”pitkään jatkuva” tai 
”toistuva”. Tällöin tarkoitetaan kiusaamista, joka 
on jatkunut vähintään puoli vuotta ja toistunut vä-
hintään kerran viikossa. On kuitenkin huomioita-
va, että aikamääreitä oleellisempaa ovat kielteisen 
käyttäytymisen aiheuttamat yksilölliset kokemuk-
set, vaikutukset ja seuraukset. Ihminen voi kokea 
ahdistusta ja kielteisiä tuntemuksia, vaikka kiusaa-
minen ei olisikaan jatkunut puolta vuotta. Yksit-
täinen kokemuskin voi aiheuttaa pitempiaikaista 
pahaa mieltä ja vaikuttaa käyttäytymiseen. 
 Painota siis vanhemmille, että oppilaan oman 
kokemuksen huomioiminen ja kuuleminen on kiu-
saamisen tunnistamisessa ensisijaisen tärkeää.
 Huom. Voit palata vanhempainillan aikana tähän 
määritelmään myöhemminkin pitääksesi keskuste-
lun asiassa.  
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Dia 5: Kiusaamisen 
tyypilliset piirteet 

Esittele kiusaamisen tyypilliset piirteet, millä vah-
vistat sen, että vanhemmat ymmärtävät, mitä kiu-
saamisella tarkoitetaan.
 Kiusaaminen on ryhmä- ja yhteisötason ilmiö. 
Kiusaaminen kehittyy ryhmässä ja perustuu ryh-
män välisiin keskinäisiin suhteisiin. Siihen liittyy 
yleensä myös vääristynyt vallan tavoittelu. Kiusaa-
ja hakee toiminnallaan valtaa, asemaa ja suosiota. 
Kiusaaminen on vallan vahvistamisessa vain väline. 
Kiusaamisessa negatiivinen toiminta kohdistuu siis 
toistuvasti yhteen ja samaan oppilaaseen, jonka on 
vaikea puolustautua. Kiusaaja voi olla vahvempi, hä-
nellä voi olla enemmän valtaa tai parempi asema 
ryhmässä. 
 Kiusaamisen määritteleminen yhdessä on tär-
keää, jotta opettajat, oppilaat ja vanhemmat toi-
mivat kiusaamisen ehkäisyssä samansuuntaisesti.

Dia 6: Kiusaamisen yleisyys 
Peruskouluissa toistuvan kiusaamisen kohteik-
si joutuu keskimäärin 5–15  prosenttia oppilais-
ta. Se tarkoittaa, että kahdenkymmenen oppilaan 
luokassa on arviolta yksi tai kaksi lasta, joita tois-
tuvasti kiusataan. Toistuvasti kiusaajien määrä on 
hieman pienempi. Kiusaajissa on kuitenkin hyvin 
eritasoisia osallisuuden rooleja. 
 Kiusaamisen uhrien määrä pienenee ylemmille 
luokille tultaessa. Kiusaaminen on siis yleisimmil-
lään alakoulun alaluokilla. Vaikka yläkouluun siir-
ryttäessä kiusattujen oppilaiden osuus pienenee, 
kiusaajien määrä pysyy kuitenkin entisellään. 

Dia 7: ohje 2. huomioi, että 
kiusaaminen koskettaa aina 
koko ryhmää. 
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Dia 8: Roolit 
kiusaamistilanteissa

Oppilailla on kiusaamistilanteissa erilaisia roole-
ja. Rooleissa ei ole kyse persoonallisuuspiirteis-
tä eikä pysyvistä ominaisuuksista. Roolit syntyvät 
suhteessa ryhmän muiden jäsenten odotuksiin ja 
tarpeisiin. Yksilö voi myös joutua tiettyyn rooliin 
tahtomattaan. 
 Kiusaaja on aktiivinen ja aloitteellinen, kiusaa-
mistilanteiden päätekijä. Kiusaajia on oppilaista noin 
7–10 prosenttia.
 apuri ei ole itse varsinainen aloitteentekijä vaan 
avustaa kiusaajaa eri tavoin. Apureita on myös 7–10 
prosenttia oppilaista.
 Kannustajat kerääntyvät paikalle katsomaan ja 
naureskelemaan. He tarjoavat kiusaajalle myönteistä 
palautetta esimerkiksi ilmein ja sanallisesti. Kannus-
tajia on 15–20 prosenttia oppilaista.
 Kiusattu on oppilas, joka joutuu toistuvasti mui-
den kielteisen toiminnan kohteeksi ja joka on jollain 
tavoin puolustuskyvytön kiusaajiinsa nähden. Kiu-
sattuja on 5–15 prosenttia oppilaista.
 puolustaja on oppilas, joka asettuu kiusatun puo-
lelle ja pyrkii tukemaan häntä. Puolustaja yrittää saa-
da toiset lopettamaan kiusaamisen tai lohduttaa 
kiusattua kahden kesken. Puolustajia on oppilaista 
15–20 prosenttia.
 hiljainen hyväksyjä on oppilas, joka vetäytyy syr-
jään kiusaamisesta ja on kuin ei kiusaamista huo-
maisikaan. Hiljaisia hyväksyjiä on oppilaista 25–35 
prosenttia.

Dia 9: Kiusaaminen 
ryhmäilmiönä
Havainnollista kiusaaminen ryhmäilmiönä. Kuvas-
sa kiusaaja on vasemmassa reunassa ja kiusattu oi-
kealla. Ympärillä ovat luokan muut oppilaat.  Mitä 
tapahtuu, jos muita oppilaita kuvaavia pallukoita 
siirtää esimerkiksi lähemmäs kiusattua? Dian avulla 
voit havainnollistaa sitä, miten tärkeää kiusaamista 
ehkäisevässä työssä ja tilanteisiin puuttumisessa on 
se, että pyritään vaikuttamaan koko ryhmään. 
 Psykologisesta näkökulmasta tehty kiusaamis-
tutkimus on perinteisesti keskittynyt henkilökohtai-
siin riskitekijöihin tulla kiusatuksi tai olla kiusaaja.  
Tärkeämpää on kuitenkin ryhmän merkityksen tun-
nistaminen ja tunnustaminen sekä erilaisten rooli-
en merkitys kiusaamistilanteissa.  

animaatio
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 Kiusaaminen on yhteisöllinen tilanne, jossa kiusaa-
ja hakee valtaa, asemaa ja suosiota. Ryhmän jäsenet 
haluavat ylläpitää tilanteen, koska sen muuttuminen 
on uhka. Jos joku oppilaista päättää ryhtyä puolusta-
maan kiusattua, se saattaa aiheuttaa tilanteen, jos-
sa ryhmän dynamiikka muuttuu. Kiusattu saattaakin 
vaihtua, ja ryhmän jäsenet pelkäävät, että joutuu it-
se seuraavaksi kiusaamisen kohteeksi. Siksi oppilaat 
voivat ylläpitää tilannetta, jossa yksi, jo kiusatuksi jou-
tunut pysyy kiusattuna. He itse asiassa jopa voivat toi-
voa,  että näin tapahtuu, ja alkavat keksiä syitä, miksi 
tätä oppilasta pitää kiusata.  He levittävät niin sanot-
tua peitetarinaa ja kehittävät kiusattuun liittyvää eri-
laisuutta. Näin luokkaan syntyy epäviralliset normit, 
jotka voivat poiketa olennaisesti yleisesti hyväksytyis-
tä käyttäytymissäännöistä. Ryhmässä ei välttämättä 
edes hahmoteta, että jonkun yksilön kokema kohtelu 
on kiusaamista. Käyttäytymismalli on voinut ajan ku-
luessa vakiintua osaksi ryhmän käyttäytymistä.
 Kiusaamisen vastaisen työn tavoitteena on vahvis-
taa lasten empatiataitoja. Kaikki oppilaat pitää saa-
da ymmärtämään, että vaikka kaikki eivät olekaan 
suoraan vastuullisia kiusaamisesta, jokaisella on vas-
tuu kiusaamisen lopettamisesta. On tärkeää, että ko-
ko ryhmässä keskustellaan siitä, millainen käytös on 
hyväksyttävää ja milloin puolestaan loukataan mui-
ta. Luokkatovereihin vaikuttamalla voidaan vähentää 
kiusaajan saamaa hyötyä tilanteesta ja myös motivaa-
tiota kiusata. Aikuisten tehtävänä on auttaa lapsia ja 
nuoria ymmärtämään se, että kiusaaminen on aina 
väärin ja pienillä teoilla voi osoittaa toiselle välittämis-
tä ja empatiaa. 
 Havainnollista nuorten ryhmien valtarakenteita 
vanhemmille ja lue ääneen seuraava nuoren kirjoit-
tama teksti. Nuoren kirjoitus kuvaa sitä, miten hyvin 
nuoret ymmärtävät ryhmän valtarakenteen ja millai-
sia negatiivisia piirteitä liittyy siihen, että valtaraken-
ne on lähtenyt vinoutumaan.

ToDeLLiSeT ohJeeT KiUSaTULLe

”Liikunta on tunnetusti kovisten arvostama 
kouluaine. Jos koulussasi on suunnistusta 
liikuntaohjelmassa, siinä on mahtava 
sauma saada suosiota. Normitaviksen 
kartanlukutaito on nimittäin pohjaluokkaa. 
Kun hankit maastokarttoja ja opettelet tarkasti 
kartanlukemisen, menestys on taattu. Itse tulin 
näin parini kanssa ensimmäiseksi seiskojen 
liikuntapäivänä! Kouluaineet, joissa kannattaa 
olla hyvä, ovat liikunta ja tekninen työ.”
 14-vuotiaan pojan kirjoitus netin keskustelu-
palstalla otsikolla ”Todelliset ohjeet kiusatulle”

Esimerkin avulla voit kuvata vanhemmille 
sitä, miten tärkeää on, että koulun 
aikuiset kiinnittävät huomiota luokan 
vuorovaikutussuhteiden rakentumiseen ja 
turvallisen opiskeluilmapiirin luomiseen, 
jotta yksittäinen oppilas ei joudu miettimään 
jatkuvasti käyttäytymistään parantaakseen 
asemaansa ryhmässä.

Dia 10: ohje 3. ota lapsen 
kertomus kiusaamisesta 
vakavasti. 
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Dia 11: Suora ja epäsuora 
kiusaaminen

Suoralla kiusaamisella tarkoitetaan uhrin fyysistä ja 
verbaalista satuttamista. Fyysistä kiusaamista on esi-
merkiksi lyöminen, töniminen , potkiminen tai myös 
uhrin omaisuuden varastaminen ja tuhoaminen. Ver-
baalinen satuttaminen on muun muassa loukkaavaa 
nimittelyä, uhkailua, pakottamista ja kiristämistä sekä 
kiusatun pilkkaamista ja naurunalaiseksi tekemistä. 
 Epäsuoralla kiusaamisella tarkoitetaan kohteen 
satuttamista kiertoteitse vahingoittamalla hänen 
vuorovaikutussuhteitaan tai sulkemalla hänet pois 
joukosta. Epäsuora kiusaamisen on usein hyvin hie-
novaraista ja vaikeasti havaittavaa. Tällaisia kiusaa-
misen muotoja ovat muun muassa vihjaileminen 
sekä vuorovaikutusnormien rikkominen, kuten ter-
vehtimättä tai vastaamatta jättäminen.

Dia 12: Kiusaamisen 
seuraukset
 Koulukiusaaminen on vakava kehityksellinen riski-
tekijä niin kiusaamisen kohteena oleville kuin toi-
sia kiusaavillekin. Sekä kiusaajilla että kiusatuilla on 
monenlaisia henkisiä ja fyysisiä oireita, jotka kiu-
saamisen aikana heikentävät elämänlaatua ja min-
kä vuoksi kiusaamiseen on välittömästi puututtava. 
Monet ongelmista seuraavat oppilaita pitkälle ai-
kuisikään. Koulukiusaamisen on todettu olevan 
yhteydessä muun muassa aikuisiän ihmissuhdeon-
gelmiin ja työpaikkakiusaamiseen. 
 Kiusaaminen voi vaikuttaa oppilaan vertaissuh-
teisiin senkin jälkeen, kun kiusaaminen sinänsä on 
loppunut. Tästä syystä myös  kiusaamisen loppumi-
sen jälkeen tarvitaan korjaavaa tukea.

Dia 13: ohje 4.  Kuuntele 
ja kysele, millaiset 
kaverisuhteet lapsellasi on.
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Dia 14:  Kysy ja kuuntele,  
ole läsnä 

Yksi suurimmista haasteita kiusaamisen ehkäisemi-
sessä on se, että lapset harvoin kertovat kokemas-
taan kiusaamisesta aikuiselle. Keskustelut lapsen 
kanssa ovat tärkeitä, jotta lapselle tulee tilaisuuk-
sia kertoa kuulumisistaan. Yksinkertaiset kysymyk-
set kuulumisista ja koulupäivän kulusta osoittavat 
lapselle sen, että vanhemmat ovat kiinnostunei-
ta hänen elämästään, koulunkäynnistään ja kave-
risuhteistaan. Kysymykset voivat avata keskustelut 
mahdollisesta kiusaamisesta tai kaverisuhteisiin 
liittyvistä ongelmista. Kysymällä suoraan kiusaami-
sesta vanhempi osoittaa, että hän osaa käsitellä ti-
lannetta. 
 Usein oppilas jättää kertomatta vanhemmille 
kiusaamisesta, koska pelkää heidän reaktioitaan. 
Lapsi tai nuori haluaa ehkä myös välttää tuomas-
ta vanhemmille ylimääräistä huolta. On iso kynnys 
sanoa ääneen, että minua kiusataan. Samalla asian 
joutuu myöntämään itselleen todeksi.
 On huomattu, että vanhemmat ja opettajat ei-
vät aina pidä kiusaamisena sellaista käyttäytymis-
tä, minkä oppilaat kokevat kiusaamiseksi. Aikuiset 
tulkitsevat fyysisen kiusaamisen muodot usein 
vakavammaksi kuin sanalliset ja epäsuoran kiu-
saamisen muodot, ja he myös puuttuvat niihin 
herkemmin.  Usein epäsuora kiusaaminen jää op-
pilailta kertomatta. Oppilaiden on todettu pelkää-
vän, että aikuisille kertominen lisää kiusaamista tai 
he kertovat siitä aikuisille vasta sitten, kun kiusaa-
minen on heistä riittävän vakavaa kerrottavaksi. 
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Dia 15: Kaverisuhteiden 
merkitys 

Kaverisuhteilla on suuri merkitys oppilaan hyvin-
voinnille. Kaverisuhteet myös suojaavat kiusaami-
selta. 
 Kiusaaminen tapahtuu vertaisryhmässä ja -suh-
teissa. Vertaisryhmän hyväksyntä on lapsen hyvin-
voinnin ja kehityksen edellytys. Vertaisryhmässä 
syntyy tunne kuulumisesta johonkin ryhmään, koe-
taan läheisyyttä ja kumppanuutta. Vertaisryhmäs-
sä lapsi tai nuori saa myös palautetta itsestään ja 
toiminnastaan ja tätä kautta rakentaa omaa minä-
kuvaa.  Kiusaamisen ehkäisyssä lasten vertaissuh-
teiden pitkäjänteinen tuki on tärkeää.
 Torjutuksi tuleminen, ystävän puuttuminen ja 
kiusatuksi joutuminen ovat osittain samaa ilmiötä.  
Kiusaamisen ehkäisyssä ystävyyssuhteiden synty-
miseen ja pysyvyyteen tulee kiinnittää huomio-
ta.  Kaikkien ei tarvitse olla ryhmän keskipisteitä ja 
kaikkien oppilaiden suosiossa. Torjutuksi tuleminen 
on kuitenkin kehityksellinen riski, joka voi johtaa 
muun muassa kiusaamiseen ja yksinäisyyteen. 
 Ystävyyssuhteiden syntymiseen ja säilymiseen 
voi vaikuttaa opettamalla hyviä vuorovaikutustai-
toja ja tukemalla empatiakykyä. Konflikteja tulee 
vastaan kaikilla, mutta olennaista onkin niiden rat-
kaisemisen taito. Vanhempien tehtävä on myös 
tukea ja mahdollistaa lastensa kaveri- ja ystävyys-
suhteita. Esimerkiksi olemalla itse kiinnostunut lap-
sen kavereista ja heidän kuulumisistaan, sallimalla 
yökyläilyt, järjestämällä jotain yhteistä kivaa teke-
mistä, kuten uimahallireissut, vanhempi voi tukea 
lapsen ystävyyssuhteiden syventymistä. 
 Yksikin ystävyyssuhde voi suojata lasta kiu-
saamiselta. Kiusaamisen kohteeksi valitaan usein 
sellainen lapsi tai nuori, joka on ennestään huo-
nossa asemassa ryhmässä tai jolla on vain vähän 
tai ei lainkaan ystäviä. Näin kiusaaja varmistuu, et-
tei ryhmä nouse vastustamaan kiusaamista. Vas-
tavuoroinen ystävyyssuhde (joko koulussa tai sen 
ulkopuolella) voi myös toimia kiusaamisen negatii-
visilta vaikutuksilta suojaavana tekijänä.
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Dia 16: ohje 5. Tutustu 
lapsesi netinkäyttöön.

Sosiaalisen median yleistyminen on lisännyt netti-
kiusaamista ja koulujen haastetta. Netissä tapah-
tuvien kiusaamistapausten selvittelyä vaikeuttaa 
kiusaamistapausten laajuus ja netin mahdollistama 
anonymiteetti. 
 Katsokaa ”…ettei kukaan jää yksin”-dvd:ltä lyhyt-
filmi ”Vahingonilo”.

Dia 17: nettikiusaamisen 
luonne 
Netti on lapsille ja nuorille luonteva sosiaalinen ti-
la. Netissä viihdytään ja seurustellaan kavereiden 
kanssa, pelataan ja harrastetaan. Netistä haetaan 
tietoa, hoidetaan asioita ja tehdään ostoksia. Se on 
paikka, jossa voi kiusata ja tulla kiusatuksi aivan ku-
ten koulussakin. Anonyymina toimiminen saattaa 
hämärtää käsitystä siitä, että kiusaaminen satuttaa 
myös netissä.
 Netti mahdollistaa erilaisia kiusaamisen tapo-
ja. Nettiyhteisöistäkin voi sulkea ulos, ja se on yh-
tä ikävää kuin sosiaalinen eristäminen esimerkiksi 
kaveriporukasta. Toisaalta netissä voi myös ystä-
vystyä ja löytää samoista asioista kiinnostuneita 
kavereita. 
 Nettikiusaamisen ehkäisyssä pätevät samat asiat 
kuin kiusaamisen ehkäisyssä yleisestikin. Vanhem-
pien on kuitenkin hyvä saada tietoa nettikiusaami-
sen erityispiirteistä ja siitä, miten nettikiusaamista 
voi ehkäistä ja käsitellä. 

VahingoniLo

Videon tarina alkaa liikuntatunnilla, missä 
harjoitellaan telinevoimistelua. Tiina 
epäonnistuu hypyssään, jonka toiset tytöt 
kuvaavat videolle. Videon toisessa osassa tytöt 
laittavat videon internetiin.
Kysymyksiä keskustelun herättämiseksi: 
– Mitä videossa tapahtuu? 
– Onko oma lapsesi kertonut sinulle jotain 

netinkäyttöön liittyviä kurjia tilanteita? 
– Onko kotona puhuttu netin ja kännykän 

käyttöön liittyvistä pelisäännöistä? 
– Mitä videolle tapahtuu, kun se päätyy 

nettiin ja voiko videon saada pois netistä?
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Dia 18: nettikiusaamisen 
erityispiirteet 

Käykää läpi seuraavat ohjeet 
nettikiusaamistilanteissa toimimiseksi:
– Tue lasta, älä syyllistä netinkäytöstä vaan kiitä, 

että hän kertoi kiusaamisesta sinulle.
– Kiusaamisviesteihin ei yleensä kannata vastata. 
– Tallentakaa viesti mahdollisia jatkotoimenpiteitä 

varten.
– Pohdi  lapsesi kanssa, miten vastaavia tilanteita 

voitaisiin välttää jatkossa.
– Jos kiusaaja ja kiusattu tuntevat toisensa, on 

hyvä tiedostaa, että usein löytyy myös aikuinen, 
joka tuntee heidät molemmat (kerhonohjaaja, 
opettaja, valmentaja ja niin edelleen.). 
Tällainen aikuinen voi olla apuna tilanteen 
selvittämisessä.

– Jos nettikiusaaja on samassa koulussa, 
kannattaa olla yhteydessä kouluun.

– Jos toiminta on palvelun sääntöjen vastaista, 
ota yhteys ylläpitoon.

– Jos toiminta on laitonta, ota yhteys poliisiin.
– Ruutukaappaus on keino tallentaa  kuvaruudun 

näkymä. Paina näppäimiä Ctrl ja Print screen 
(Print scrn), sen jälkeen voit avata tyhjän 
paperin wordista ja käyttää liitä toimintoa, Ctrl 
ja V (paste). Nettinäkymän voi sitten tallentaa 
koneelle word-tiedostona.  Tämä on perusasia, 
joka kannattaa opettaa lapselle tai nuorelle 
netinkäyttäjälle.

Dia 19: ohje 6. muistathan, 
että omat asenteesi 
tarttuvat myös lapseen. 
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Dia 20: Vanhempien asenteet 
ja toimintamallit ehkäisevät 
kiusaamista
 Vanhemmilla ja kodilla on suuri merkitys lapsen arvo-
maailman kehittymiselle.  Ihmisten kanssakäymisen 
pelisäännöt opitaan mallista. Tapojen ja sääntöjen 
omaksumisessa aikuisen malli vaikuttaa merkitseväs-
ti. Esimerkiksi tapa, jolla muista lapsista, perheistä tai 
koulun henkilökunnasta puhutaan, voi vaikuttaa lap-
sen käyttäytymiseen kodin ulkopuolella.  
 Kiusaamisen ehkäisyssä olennaista on oppilaan 
kyky empatiaan. Se ei sinänsä kuitenkaan riitä, sillä 
pelko kiusatuksi tai ryhmän ulkopuolelle joutumises-
ta saattaa estää lasta toimimasta parhaaksi tietä-
mällään tavalla. Lapset tarvitsevatkin ennen kaikkea 
tietoa ja kokemuksia siitä, miten kiusattua autetaan 
ja miten heidän toiminnastaan on hyötyä kiusatul-
le. Vanhempi voi vahvistaa lapsen kykyä toimia kiu-
saamistilanteissa keskustelemalla   lapsensa kanssa 
sekä harjoittelemalla yhdessä, miten sanotaan va-
kuuttavasti ei. Lapsen kanssa voi yhdessä pohtia 
sitä, miten voi osoittaa kiusatulle, ettei hyväksy kiu-
saamista. 

Dia 21. ohje 7. Tutustu 
koulun toimintamalliin 
kiusaamisen ehkäisemiseksi ja 
kiusaamiseen puuttumiseksi

pohDiTTaVaKSi

– Millaisia arvoja haluamme lapsille välittää?
– Millaisia kiusaamista sallivia asenteita 

aikuiset voivat huomaamattaan välittää?  
– Voiko ympäristön moraalivalintoihin 

vaikuttaa? Miten?
– Mitä ovat hyvät tavat ja kuinka niitä 

opetetaan?
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Dia 22: Vanhempien ja 
koulun roolit kiusaamisen 
ehkäisemisessä
Voit halutessasi antaa puheenvuoron koulun edus-
tajalle, joka voi kertoa juuri kyseisen koulun toimin-
tatavan kiusaamisen ehkäisemiseen ja kiusaamiseen 
puuttumiseen. Samalla koulun edustaja voi tuoda 
vanhemmille omat terveisensä siitä, miten vanhem-
pien on mahdollista osallistua koulun kiusaamisen 
vastaiseen työhön. 
 Koulun velvollisuus on puuttua kiusaamiseen ko-
ko luokan tai ryhmän kanssa. Jokaisella koululla on lain 
mukaan oltava suunnitelma kiusaamisen ehkäisyyn ja 
kiusaamiseen puuttumiseen. Yhteiset johdonmukaiset 
toimintatavat ehkäisevät uusia kiusaamistapauksia.
 Oppilaiden aktiivinen osallisuus on tärkeä osa eh-
käisevää työtä. Lapsi, joka kokee olevansa vahvasti 
osa ryhmää ja yhteisöä, ei niin helposti lähde hajot-
tamaan yhtenäisyyttä. Kokemus siitä, että asioihin 
voi vaikuttaa ja että lapsen mielipiteillä on merkitys-
tä, tukee positiivista kehitystä.
 Monissa kouluissa sovelletaan kiusaamiseen 
puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn Turun yliopistos-
sa Christina Salmivallin johdolla kehitettyä KiVa Kou-
lu -mallia. KiVa Koulu -ohjelmaan kuuluu kiusaamista 
ehkäiseviä, yleisiä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat 
kaikkiin oppilaisiin. Kiusaamistapauksen tultua ilmi 
otetaan käyttöön kohdennetut toimenpiteet ja ne 
kohdistetaan erityisesti kiusaamiseen osallistuneisiin 
ja kiusattuihin.
 KiVa Koulu -ohjelmaan kuuluu myös vuosittainen 
koulun oman tilanteen kartoitus. Halutessaan kou-
lun edustaja voi esimerkiksi esitellä kartoituksen tu-
lokset tässä yhteydessä. 

VinKKeJä VanhemmiLLe:

– Kysy, ketkä koulussa ovat vastuussa 
kiusaamistapausten selvittelyssä. Toimiiko 
koulussa KiVa-tiimi vai onko selvittely 
ensisijaisesti luokanopettajan tai -valvojan 
vai esim. oppilashuoltoryhmän asia?

– Kysy, millaisia ehkäiseviä toimia 
koulussa ja luokassa on toteutettu 
kiusaamistilanteiden välttämiseksi .

– Kysy, miten kiusaamistapauksen 
kehittymistä seurataan tilanteen 
selvittämisen jälkeen. 

– Tiedustele, kuinka voit olla tukena 
kiusaamistapauksen selvittämisessä tai 
kiusaamista ehkäisevässä työssä.



Vanhempainilta koulukiusaamisesta 19

Dia 23: Jos oma lapsi  
kertoo tulleensa kiusatuksi 

Vanhemman tärkein tehtävä on välittää ja rakastaa 
lasta varauksetta. On tärkeää, että vanhemmat 
viestittävät lapselleen sitä, että kiusaaminen ei ole 
lapsen syytä ja vanhempi on lapsen tukena kaikis-
sa tilanteissa. Tilanteesta kertominen vanhemmil-
le voi olla lapselle raskasta ja siihen voi liittyä pelon 
ja häpeän tunteita. Vanhemman on tärkeää pysy-
tellä rauhallisena, tyynenä ja turvallisena aikuisena, 
vaikka tuntuisi kuinka pahalta tai epäoikeudenmu-
kaiselta. 
 Useissa tapauksissa lapsi ei halua käsiteltävän 
asiaa koulussa. Hän saattaa pelätä, että tapauk-
sesta tehdään ”numero”, jolloin hänen tilanteen-
sa huononee entisestään. Asiaan täytyy kuitenkin 
puuttua, jotta pitkäaikaisen kiusaamisen vahingol-
lisilta vaikutuksilta vältytään. Rohkaise vanhempia 
ottamaan asiat puheeksi koulussa. Jos oman lapsen 
luokanopettaja tai -valvoja ei tunnu ottavan tapa-
usta riittävän vakavasti tai yhteistyö ei muuten su-
ju, voi tällöin olla yhteydessä esimerkiksi rehtoriin, 
kuraattoriin tai kouluterveydenhoitajaan. Koulul-
ta voi pyytää selvityksen siitä, mitä kiusaamisen lo-
pettamiseksi on jo tehty tai tullaan tekemään.
 Yhteistyö kiusatun ja kiusaajien vanhempien vä-
lillä voi olla haastavaa. Vanhemmat eivät ole kou-
lussa näkemässä, miten lapsi vertaisryhmässä 
toimii. Tästä syystä voi olla vaikea ymmärtää, miksi 
oma lapsi on ollut mukana kiusaamisessa. Monis-
sa kouluissa kiusaamistapaukset pyritään selvit-
tämään ensin koulussa ilman vanhempia. Joskus 
tilanne kuitenkin vaatii vanhempien osallistumis-
ta esimerkiksi huoltajapalaveriin tai sovitteluun.  
Näihin tilanteisiin kannattaa lähteä asiallisesti eikä 
antaa tunteen viedä. Kaikille osapuolille pitää antaa 
puheenvuoro. 
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Dia 24: Jos oma lapsi  
kiusaa muita

On tärkeää ymmärtää, että kiusaamiseen osallis-
tuvat aivan tavalliset lapset, jotka yhdessä tulevat 
käyttäytyneeksi ilkeästi yhtä ryhmän jäsentä koh-
taan.  Jotkut lapset saattavat olla muita aggressiivi-
sempia tai heidän on vaikeaa tuntea myötätuntoa 
toisia kohtaan. Hekin tarvitsevat tukea sosiaalisten 
taitojensa kehittämiseen. 
 Kun koulusta tulee yhteydenotto lapsen osallis-
tumisesta kiusaamiseen, voi vanhemman ensire-
aktio olla torjuva. Tilanne tulee usein yllätyksenä. 
Vanhempi tuntee usein myös suuttumusta ja syylli-
syyden tunteita. Usein myös tilanteet ovat monimut-
kaisia eikä yhtä syyllistä tilanteeseen voi osoittaa. 
 Vanhemman pitäisi selvittää lapsensa kanssa pe-
rinpohjaisesti, mitä on tapahtunut. Vanhemman tu-
lee tuomita jyrkästi kiusaaminen ja tehdä selväksi, 
ettei sitä hyväksytä. Lapselle pitää kuitenkin osoit-
taa, että vaikka lapsen teot tuomitaan, vanhempi ra-
kastaa ja hyväksyy lapsensa. Lapsen kanssa on hyvä 
keskustella siitä, kuinka epäoikeudenmukaista, kur-
jaa ja pelottavaa kiusaaminen on kiusatusta. On tär-
keää puhua myös kiusaamisen seurauksista ja tehdä 
selväksi, että kiusaamisen on loputtava ja tilanteen 
ei saa antaa muuttua enää yhtään pahemmaksi. Hy-
vä yhteistyö koulun ja muiden vanhempien kanssa 
hyödyttää kaikkia osapuolia ja tilanne saadaan selvi-
tettyä nopeammin. 
 Kiusaajan tilanne jää usein liian vähälle huomiolle. 
Kiusaaja tarvitsee apua kuten kiusattukin. Koulussa 
kuraattori työstää tämänkaltaisia tilanteita. Van-
hemman on myös hyvä itse miettiä, tarvitseeko lapsi 
enemmän aikuisen läsnäoloa ja läheisyyttä. Purkaa-
ko lapsi kiusaamisellaan pahaa oloaan, jonka syyhyn 
olisi hyvä tarttua ja selvittää?

Dia 25: ohje 8. pyri yhteistyöhön 
muiden vanhempien kanssa.
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Dia 26: Vanhempien 
välisten suhteiden merkitys 
kiusaamisen ehkäisyssä
Mitä paremmin lasten vanhemmat tuntevat toisen-
sa, sitä paremmat mahdollisuudet on ehkäistä ja 
hoitaa tulehtuneita vuorovaikutustilanteita.  Kiu-
saamista on vähemmän sellaisissa kouluyhteisöis-
sä, joissa vanhemmat ovat keskenään tuttuja. 
 On tärkeää, että luokan oppilaiden vanhemmat 
tutustuvat toisiinsa ja toimivat yhdessä opettajan 
ja lasten kanssa luokan yhteishengen, yhteisöllisyy-
den ja välittämisen kulttuurin vahvistamiseksi. Van-
hemmat voivat olla myös itse aktiivisia ja tarjota 
tukeaan opettajalle. Myös vanhempainyhdistykset 
ovat tehokkaita vanhempainverkostoja. Vanhem-
painyhdistyksessä vanhemmat voivat rakentaa tur-
vallista ja viihtyisää kouluyhteisöä ja tukea koko 
kouluyhteisön hyvinvointia. 
 Lasten ollessa pieniä leikkipuistossa syntyy luon-
tevia keskusteluja lasten päivittäisistä asioista ja 
hiekkalaatikon reunalta löytyy monenlaista vertais-
tukea. Miksi tilanne muuttuu kun lapset menevät 
kouluun? 

Dia 27: Kahdeksan ohjetta 
vanhemmalle 

Näytä lopuksi yhteenvetona kaikki kahdeksan oh-
jetta. Tämän jälkeen voit vielä näyttää lyhytvideon 
”Yksin”, joka tuo konkreettisesti esiin sen, miten pie-
nikin tuki voi olla yksinäiselle nuorelle tärkeää. 

yksin

Videossa poika istuu yksin käytävällä. Hän 
seuraa arkana, mitä ympärillä tapahtuu, 
kunnes tukioppilas tulee juttelemaan hänen 
kanssaan. 
 Videon jälkeen vanhemmat voivat 
keskustella pareittain tai pienessä ryhmässä 
siitä, mikä oli vanhempainillan olennaisin viesti 
ja miten he aikovat kotona ottaa asian oman 
lapsen kanssa puheeksi. Osallistujille voidaan 
jakaa Vanhempainnetistä löytyvä kaverilista 
(www.mll.fi/vanhempainnetti/), johon 
vanhempi voi yhdessä lapsen kanssa kirjoittaa 
lapsen luokkatovereiden yhteystiedot. 
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Erimielisyydet ovat väistämättömiä koulussa oppi-
laiden kesken. Välienselvittely ei sinänsä ole paha 
asia. Siinä opitaan hallitsemaan erilaisia tunteita, 
selvittelemään riitoja ja sopimaan niitä. Oppilaat 
myös kiusoittelevat ja härnäävät toisiaan. Joskus 
kiusottelun kohde tulkitsee kiusottelun ja härnää-
misen leikiksi, joskus senkaltaiset tilanteet louk-
kaavat ja satuttavat. Tämänkaltaiset tilanteet ovat 
kuitenkin yleensä hetkellisiä ja niiden kohteeksi 
joutuvat nuoret vaihtelevat. Ne ovat eri asia kuin 
yhden nuoren järjestelmällinen kiusaaminen. 
 Kiusaaminen on ilmiö, jota on vaikea määritel-
lä ja mitata, koska siinä on toiminnan lisäksi kyse 
asenteista: kuinka kiusattu itse asennoituu kiusaa-
miseensa ja kuinka muut yhteisön jäsenet suhtau-
tuvat kiusattuun. Tästä syystä kiusaamista on usein 
vaikea havaita ulkopuolelta. 
 Usein kiusaamisen määrittelyissä käytetään ai-
kamäärettä ”pitkään jatkuva” tai ”toistuva”. Näillä 
määreillä on tulkittu tarkoitettavan kiusaamista, jo-
ka on jatkunut vähintään puoli vuotta ja on toistunut 
vähintään kerran viikossa. Tätä määritelmää on käy-
tetty myös useissa suomalaisissa kiusaamistutkimuk-
sissa. Aikamääreitä oleellisempaa ovat kielteisen 
käyttäytymisen aiheuttamat yksilölliset kokemukset, 
vaikutukset ja seuraukset. Ihminen voi kokea ahdis-
tusta ja kielteisiä tuntemuksia, vaikka kiusaaminen ei 
olisikaan jatkunut puolta vuotta. Oppilaan oman ko-
kemuksen huomioiminen ja kuuleminen onkin kiu-
saamisen tunnistamisessa ensisijaista.
 Kiusaaminen on vahvasti ryhmä- ja yhteisötason 
ilmiö. Kiusaamiselle on tyypillistä se, että se kehit-
tyy yleensä ryhmässä ja perustuu ryhmän välisiin 
keskinäisiin suhteisiin. Siihen liittyy yleensä myös 
vääristynyt vallan tavoittelu. Kiusaaja hakee toimin-
nallaan valtaa, asemaa ja suosiota. Kiusaaminen on 
vallan vahvistamisessa vain väline.  
 Tutkija Päivi Hamarus esittääkin, että kiusatun 
erilaisuudella ei ole merkitystä kiusaamisen syynä, 
vaikka näin usein sanotaankin. Hänen mukaansa 
erilaisuus voi olla tuotettua erilaisuutta, joka syn-
tyy mielikuvista ja tarinoista. Erilaisuus tuotetaan 
pikkuhiljaa kiusatun ympärille, jolloin kiusaamiselle 
saadaan hyväksyttävä syy. Tästä syntyy todellisuus, 
johon nuoret uskovat ja joka tekee kiusaamisen 
nuorten keskuudessa hyväksyttäväksi.  
 Kiusaaminen ei tapahdu sosiaalisessa tyhjiös-
sä, vaan useat oppilaat ovat tietoisia kiusaamisesta 
ja kiusaajan toiminnalla on usein paljon seuraajia. 

Valitettavan monet toimivat yhteistyössä kiusaa-
jan kanssa, naureskelevat tai antavat ymmärtää, 
että he hyväksyvät kiusaamisen. Jotkut asettuvat 
kiusatun puolelle. Suurin osa oppilaista toimii kui-
tenkin hiljaisen hyväksyjän roolissa: he eivät puutu 
kiusaamistilanteisiin vaan pysyvät ulkopuolisina ja 
näin ikään kuin hiljaisesti hyväksyvät kiusaamisen ja 
mahdollistavat sen jatkumisen. 

Vertaisryhmä on tärkeä
Vertaisryhmässä lapsilla on erilaisia suhteita toisiin-
sa. Kaikki vertaissuhteet eivät suinkaan ole ystä-
vyyssuhteita. Tutkija Christina  Salmivalli tarkoittaa 
ystävyyssuhteella vastavuoroista sekä myönteistä, 
läheistä ja tasavertaista suhdetta. 
 Ystävyyssuhteiden merkitystä pohdittaessa tu-
lee tarkastella myös ystävyyssuhteen laatua. Jotta 
ystävyyssuhde on tasapainoinen ja edistää lapsen 
myönteistä kehitystä, siihen ei liity negatiivista vuo-
rovaikutusta kuten esimerkiksi torjuntaa, pilkkausta 
tai dominoivaa käyttäytymistä. Hyväksytyksi tule-
minen ja suosio vertaisryhmässä eivät välttämättä 
tarkoita sitä, että lapsella olisi vastavuoroinen ystä-
vyyssuhde. 
 Kiusaamisen syitä ja seurauksia pohdittaessa on 
hyvä kiinnittää huomio lasten ja nuorten vertais-
suhteisiin. Vertaisilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka 
ovat lapsen tai nuoren kanssa suunnilleen samalla 
tasolla sosiaalisessa, emotionaalisessa tai kognitiivi-
sessa kehityksessä. Vertaiset ovat usein ikätoverei-
ta, eivät kuitenkaan täsmälleen saman ikäisiä kuin 
lapsi tai nuori itse.
 Vertaissuhteilla puolestaan tarkoitetaan yksilön 
vuorovaikutussuhteita vertaistensa kanssa. Vertais-
suhteet tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden 
harjoitella vuorovaikutustaitojaan ja saada palau-
tetta omasta toiminnastaan. Vertaissuhteissaan 
lapsi ja nuori muun muassa rakentaa minäkäsitys-
tään suhteessa toisiin, muokkaa persoonallisuut-
taan, kehittää tiedollista osaamistaan oppimalla 
yhdessä samalla tasolla olevien ystävien kanssa ja 
omaksuu asenteita, arvoja ja normeja. 
 Saadessaan itse valita vuorovaikutuskumppanin-
sa ihminen hakeutuu mielellään sellaisten ihmisten 
seuraan, jotka ovat arvo- ja ajattelumaailmaltaan it-
sensä kaltaisia. Koulussa oppilaat ohjataan vertais-
suhteisiin ulkoapäin, eivätkä he siis saa itse valita 

Tietoa kiusaamisesta
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vuorovaikutussuhteitaan. Jokaisella oppilaalla on 
vuorovaikutussuhde ainakin jokaisen samalla luo-
kalla olevan kanssa. Näin ollen oppilaille muodostuu 
monenlaisia vertaissuhteita, eivätkä kaikki vertais-
suhteet muodostu nuorta palkitseviksi ja tukeviksi. 
 Vertaisryhmällä on merkitystä lapsen vuorovai-
kutustaitojen kehittymiselle. Torjuttu lapsi ei pääse 
harjoittelemaan vuorovaikutustaitojaan ja hänellä 
on usein hyvin vähän myönteistä vuorovaikutusta 
ryhmässä. Näin hänelle alkaa muodostua kieltei-
nen käsitys itsestään sekä muista, eivätkä sosiaali-
set taidot pääse kehittymään. Niin kiusaajien kuin 
kiusattujen liittyminen vertaisryhmään on usein 
epäonnistunut. THL:n kouluterveyskyselyn (2008) 
tulosten mukaan 17 prosentilla kiusatuista ei ole 
yhtään ystävää ja kiusaaja-uhreista kuudella pro-
sentilla ei ole yhtään ystävää. 
 Päiväkodista kouluun siirtyminen sujuu helpom-
min niiltä lapsilta, joilla on enemmän ystäviä. Ystä-
vyyssuhteet vaikuttavat myös lasten myöhempään 
viihtyvyyteen koulussa. Ystäviä omaavilla lapsilla 
on yleensä myönteisempi suhtautuminen kouluun 
kuin niillä, joilla ei ole yhtään ystävää. Ne lapset, 
joiden ystävyyssuhteet säilyivät, pitivät koulus-
ta vuosien edetessäkin. Tutkimusten mukaan ys-
tävyyssuhde suojaa myös kiusatuksi tulemiselta.  
Ystävyyssuhteiden merkitys lapsen hyvinvoinnille 
sekä kouluviihtyvyydelle on siis erittäin merkityk-
sellinen.  Ilman vastavuoroisia ystävyyssuhteita vie-
tetty lapsuus- ja nuoruusikä lisäävät riskiä sairastua 
aikuisiällä mielenterveysongelmiin.

Kiusaamisen seurauksia
Koulukiusaaminen on vakava kehityksellinen riski-
tekijä niin kiusaamisen kohteena oleville kuin toi-
sia kiusaavillekin lapsille ja nuorille. Kokemukset 
kiusaamisesta voivat vaikuttaa nuoren vertaissuh-
teisiin senkin jälkeen, kun kiusaaminen sinänsä on 
loppunut. 
 On tutkittu, että sekä kiusaajilla että  kiusatuil-
la esiintyy masentuneisuutta, ahdistuneisuutta ja 
itsetuhoisia ajatuksia tai tekoja. Kiusatut oppilaat 
kärsivät lisäksi voimakkaista henkisen hyvinvoin-
nin ongelmista, kuten itsetunnon ja itsearvostuksen 
alenemisesta.  Kiusaamisen on todettu vaikuttavan 
myös kiusattujen oppilaiden fyysiseen terveyteen 
muun muassa psykosomaattisina stressioireina ku-

ten kiputiloina ja yleisenä sairasteluna, nukkumisvai-
keuksina ja yökasteluna sekä syömishäiriöinä. Lisäksi 
kiusatuille on ominaista koulumotivaation heikke-
neminen ja kouluun menon välttely.   Koulukiusaa-
misen on todettu olevan yhteydessä myös aikuisiän 
ihmissuhdeongelmiin ja työpaikkakiusaamiseen. 
 Kiusaamisen vaikutuksia on aikaisemmin tut-
kittu etenkin psykologian, lääketieteen ja kasva-
tustieteen näkökulmista, ja tällöin päähuomio on 
kiusattujen ja kiusaajien henkisen ja fyysisen hyvin-
voinnin tarkastelussa. Vertaissuhteiden ja vuorovai-
kutusominaisuuksien näkökulmasta tarkasteltuna 
kiusaaminen voidaan kuitenkin nähdä laajemmin 
yksilöön vaikuttavana. 
 On varsin todennäköistä, että kiusaaminen hei-
jastuu monella tavalla kiusatun vertaissuhteisiin: 
siihen, miten muut koulutoverit suhtautuvat kiusat-
tuun ja miten hän itse suhtautuu muihin vertaisiin-
sa. Kiusattujen oppilaiden ihmissuhteita leimaavat 
yksinäisyys, sosiaalisten tilanteiden välttely, kiel-
teinen käsitys vertaisista sekä kielteisen arvioin-
nin pelko. Aikuisiässä heillä on myös luottamuksen 
puutetta ihmissuhteissa, kasvanut riski tulla kiusa-
tuksi työelämässä sekä etenkin pojilla läheisyyden 
pelkoa seurustelusuhteissa.
 Kiusaamisella on seurauksensa myös kiusaajille. 
Etenkin kiusaavilla tytöillä on särkyjä, nukkumisvai-
keuksia ja mielipahaa. Jos kiusaaja saa jatkaa kiusaa-
mista kenenkään siihen puuttumatta, on riski, että 
hän käyttäytyy aggressiivisesti myöhemminkin. 
 Muita kiusanneiden poikien kehityspolkuja 
tarkasteltaessa on huomattu, että heillä esiintyy 
aggressiivisuutta teini-iän seurustelusuhteissa, 
antisosiaalisia persoonallisuushäiriöitä armei-
jaiässä, päihteiden väärinkäyttöä ja rikollisuutta. 
Lisäksi heidän lapsillaan esiintyy myös aggres-
siivista käyttäytymistä. Kiusaamiseen puuttu-
miseksi ei riitä se, että saadaan kiusaaminen 
loppumaan, vaan erityistä huomiota on kiinnitet-
tävä myös kiusaajien mahdollisiin mielenterveys-
ongelmiin ja niiden hoitamiseen. 

Koululuokan viralliset ja 
epäviralliset normit 
Yksilötasolla lähes kaikki oppilaat ovat kiusaamista 
vastaan. Moni tulee kuitenkin kiusaamistilanteissa 
toimineeksi tavoilla, jotka ylläpitävät tai vahvistavat 
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kiusaamisen kierrettä. Koululuokan ryhmänormit 
edistävätkin kiusaamista merkittävästi. Normil-
la tarkoitetaan ryhmässä vallitsevia, usein ääneen 
lausumattomia sääntöjä siitä, miten ryhmässä pi-
täisi toimia tullakseen hyväksytyksi ja mikä puo-
lestaan on vähemmän suotavaa. Ryhmä palkitsee 
jäseniään normien noudattamisesta ja rankaisee 
noudattamatta jättämisestä. 
 Ryhmän virallisten normien, kuten koulun järjes-
tyssääntöjen tai luokan yhdessä sovittujen pelisään-
töjen mukaan kiusaaminen on useimmiten selvästi 
kielletty, mistä oppilaat ovat yleensä hyvin tietoisia. 
Virallisten normien lisäksi käyttäytymiseemme vai-
kuttavat aina ryhmän kirjoittamattomat säännöt eli 
niin sanotut epäviralliset normit. Yhteisössä vallitse-
viin epävirallisiin normeihin liittyy aina sosiaalinen 
paine, jopa pelko, joka ohjaa ryhmän jäsenten käyt-
täytymistä. Pelko syntyy siitä, että yhteisö rankaisee 
normien noudattamatta jättämisestä.
 Kiusaaminen vaikuttaa voimakkaasti oppilas-
kulttuuriin. Kiusaamisen syyksi nimetyistä ominai-
suuksista muodostuvat ne ominaisuudet, joita koko 
oppilasryhmä alkaa karttaa. Kiusaamisen syyksi ni-

metyn ominaisuuden vastakohdasta puolestaan 
tulee yhteisössä tavoiteltu ominaisuus.  Jos luo-
kan epäviralliset normit sallivat kiusaamisen ja eh-
kä kannustavatkin siihen, kukaan ei uskalla asettua 
puolustamaan kiusattua tai muuten vastustamaan 
kiusaamista, vaikka kokisi sen oikeaksi. Pelko siitä, 
että joutuu itse kiusatun asemaan, voi olla liian voi-
makas. Myös kiusaamisen ilmiantaminen koulun 
henkilökunnalle on usein oppilaskulttuurin epävi-
rallisten normien mukaan kiellettyä. 
 Kouluyhteisön epäviralliset normit vaikuttavat 
myös siihen, saako toisia kiusaamalla hankittua it-
selleen arvostusta ryhmässä. Ryhmässä vallitsevat 
kulttuuriset arvostukset määrittelevät usein sitä, 
mistä asioista oppilaita ryhmässä kiusataan. Kiusaa-
misessa syyksi usein mainitaan kiusatun erilaisuus. 
Todellisuudessa erilaisuus voi olla tuotettua erilai-
suutta, joka syntyy mielikuvista ja tarinoista. Erilai-
suus ei siis välttämättä ole kiusaamisen syy, vaan 
se tuotetaan pikkuhiljaa kiusatun ympärille, jolloin 
kiusaamiselle saadaan hyväksyttävä syy. Tästä syn-
tyy todellisuus, johon nuoret uskovat ja joka tekee 
kiusaamisen nuorten keskuudessa hyväksyttäväksi. 
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1. onko kiusaaminen erityisesti suomalainen 
ilmiö?

Koulukiusaaminen ei ole ongelma vain Suomessa 
vaan kaikkialla maailmassa. Kansainvälinen vertai-
lu kiusaamisen yleisyydestä on ongelmallista. Tämä 
johtuu siitä, että eri kielissä kiusaamista kuvaavis-
sa käsitteissä on sävyeroja, vaikka kiusaaminen 
olisikin pyritty määrittelemään mahdollisimman 
yhdenmukaisesti. WHO:n koululaistutkimuksen 
kansainvälisen vertailun mukaan Suomi sijoittuu 
keskivaiheille tutkittaessa kiusaamisen yleisyyttä 
eri maissa.

2. Kiusaavatko tytöt eri tavoin kuin pojat?
Perinteisesti on ajateltu tytöille tyypillisen kiusaa-
misen olevan pääsääntöisesti epäsuoraa, kuten 
juoruilua ja porukasta poissulkemista. Poikien taas 
on ajateltu käyttävän suorempia kiusaamisen muo-
toja. Tutkimusten mukaan sekä tytöille että pojil-
le yleisimpiä ovat kuitenkin epäsuorat kiusaamisen 
muodot. Pojat kokevat kuitenkin tyttöjä enemmän 
myös suoraa fyysistä kiusaamista. Myös omaisuu-
teen kohdistuva kiusaaminen on pojille yleisempää 
kuin tytöille

3. mikä on Kiva -tiimi?
KiVa Koulu -ohjelmaa toteuttavissa kouluissa ni-
metään vähintään kolmen opettajan tai muun 
aikuisen (rehtori, koulukuraattori, kouluterveyden-
hoitaja) muodostama työryhmä, jonka päätehtävä-
nä on kiusaamistapausten selvittäminen yhdessä 
luokanopettajien ja luokanvalvojien kanssa. KiVa-
tiimin jäsenet käyvät yksilö- ja pienryhmäkeskus-
teluja kiusaamiseen osallistuneiden ja kiusatuksi 
joutuneen lapsen kanssa. Luokanopettaja tai luo-
kanvalvoja puolestaan tapaa muutaman kiusatun 
oppilaan luokkatoverin ja haastaa heidät mietti-
mään, miten he voisivat jatkossa tukea kiusattua.

4. pääseekö koulua vaihtamalla eroon 
kiusaamisesta?  

Pitkäkestoinen kiusaaminen jättää jälkensä lapsen 
tai nuoren itsetuntoon. Uhrille tilanne voi näyttäy-
tyä siltä, että koko koulu on häntä vastaan. Näin 
hän saattaa alkaa itsekin ajatella, että on jotenkin 
huonompi kuin muut ja ansaitsee kohtelunsa. Kou-
lua vaihdettaessa voi olla vaikea synnyttää luotta-
musta luokkatovereihin, kun aiemmat kokemukset 
ovat olleet niin kielteisiä. Kiusattu voi herkästi aja-

tella kaikkien uudessa koulussakin ajattelevan hä-
nestä pahaa.  Kiusaaja pyrkii toimillaan saamaan 
valtaa ja asemaa yhteisössä. Siksi hän valitsee uh-
rikseen usein sellaisen oppilaan, joka ei ole vertais-
ryhmän suosiossa. Tästä syystä oppilas, joka tulee 
uuteen kouluun ja saattaa eleillä ja ilmeillään osoit-
taa epämukavan olonsa, joutuu helposti myös uu-
dessa koulussa kiusaamisen kohteeksi. 

5. esiintyykö suurissa kouluissa enemmän 
kiusaamista kuin pienissä?

Kiusaamista tapahtuu kaikenlaisissa kouluissa. Esi-
merkiksi koulun koko ja kiusatuksi joutuminen ei-
vät ole yhteydessä toisiinsa. Myöskään sillä ei ole 
vaikutusta kiusaamiseen,  ollaanko kaupungissa vai 
maaseudulla. 

6. miksi neuvo ”anna kiusaajalle takaisin 
samalla mitalla” on huono ja saattaa lisätä 
kiusaamista?

Vastahyökkäykset kiusaajaa kohtaan ovat usein te-
hottomia, sillä kiusaaja valitsee tyypillisesti uhrinsa 
sillä perusteella, että uskoo olevansa kiusattua voi-
makkaampi henkisesti tai fyysisesti. Aggressiivinen 
reagointi kiusaamiseen voi saada kiusaamisen enti-
sestään yltymään, sillä juuri voimakasta reagointia 
toiminnalleen kiusaaja hakeekin. Se, että kiusattu 
pysyy rauhallisena eikä provosoidu, on usein paras 
käyttäytymismalli. 

7. milloin kiusaaminen on poliisiasia?
Kiusaaminen on rikollista toimintaa, kun se täyt-
tää lainsäädännössä rikokselle asetetut tuntomer-
kit. Kiusaamisen yhteydessä voidaan soveltaa muun 
muassa kunnianloukkaukseen, laittomaan uhka-
ukseen, lievään pahoinpitelyyn ja pahoinpitelyyn 
liittyviä lakipykäliä. Huomioitavaa on myös se, et-
tä kiusaajan rikoskumppanina toimiminen, esi-
merkiksi avunantajana tai yllyttäjänä, on yhtälailla 
lain mukaan rangaistava teko. Netissä kiusaami-
nen kääntyy usein rikokseksi. Tyypillisimpiä netissä 
tapahtuvia rikoksia ovat muun muassa tekijänoi-
keuden loukkaaminen, kunnianloukkaus, yksityis-
elämää koskevan tiedon levittäminen, perättömät 
vaarailmoitukset ja tietomurrot. 

Usein esitettyjä kysymyksiä
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Arvoisa vanhempi,

Tervetuloa koulukiusaamista käsittelevään vanhempainiltaan   

_  _  _  _ päivänä   _  _  _  _  _  _ kuuta 20  _  _  _ . Tilaisuus pidetään kello  _  _  _  _  _  _ .  

Paikkana on   _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  . 

Koulukiusaaminen on ryhmäilmiö, joka vaikuttaa koko yhteisöön ja sen jäsenten käyt-

täytymiseen. Kiusaamisen ehkäisy ei ole vain koulun asia vaan se koskettaa kaikkia oppi-

laita ja myös heidän vanhempiaan. 

Koulun tehtävänä on huolehtia siitä, että oppimisympäristö on kaikille kouluyhteisön jä-

senille turvallinen ja viihtyisä. Koulun toimien lisäksi vanhempien toiminnalla ja asenteil-

la on suuri merkitys kiusaamisen vastaisen työn onnistumiseksi. 

Vanhempainillassa saat tietoa sekä koulukiusaamisesta että siihen puuttumisesta. Illan 

aikana käydään läpi vinkkejä siihen, mitä voit vanhempana tehdä ja miten puhua oman 

lapsesi kanssa koulukiusaamisesta. Lisäksi keskustellaan koulun kiusaamisen vastaisis-

ta toimintatavoista.  Vanhempainilta pohjautuu Mannerheimin Lastensuojeluliiton laa-

timaan vanhempainiltamalliin ja keskustelua on alustamassa  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ . 

Vanhempainillan aikana ei käsitellä yksittäisiä kiusaamistapauksia, vaan mietitään yh-

dessä, miten koulukiusaamista voi ehkäistä ja miten siihen voi varhaisessa vaiheessa 

puuttua. Koulun ja kodin yhteisenä tavoitteena on, että koulussa ei kiusata ketään. 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Kutsu vanhempainiltaan
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8 ohjetta vanhemmalle kiusaamisen ehkäisyyn

1. Keskustele kotona kiusaamisesta vaikka tuntuisi siltä,  
ettei asia kosketa perhettänne. 

2. Huomioi, että kiusaaminen koskettaa aina koko ryhmää.

3. Ota lapsen kertomus kiusaamisesta vakavasti.

4. Kuuntele ja kysele millaiset kaverisuhteet lapsellasi on.

5. Tutustu lapsesi netinkäyttöön. 

6. Muistathan, että omat asenteesi tarttuvat myös lapseen.

7. Tutustu koulun toimintamalliin kiusaamisen ehkäisemiseksi  
ja kiusaamiseen puuttumiseksi.

8. Pyri yhteistyöhön muiden vanhempien kanssa. 

LiiTe 2

Lisätietoa:  
Mannerheimin Lastensuojeluliitto: www.mll.fi/vanhempainnetti, www.mll.fi/kiusaaminen  
Koulurauha: www.koulurauha.fi








