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1 Johdanto 

 

     

Tämän kiusaamisen vastaisen toimintasuunnitelman tarkoituksena on antaa yhdenmukai-

nen käytäntö kiusaamisen ehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen Oulaisten kaupun-

gin varhaiskasvatuksessa.  

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus noudattavat niille annettuja lakeja, joiden mukaan lapsille 

pitää luoda turvallinen olo. Varhaiskasvatusta määrittelevät Varhaiskasvatuslaki, Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet ja Oulaisten varhaiskasvatussuunnitelma. Oulaisten kau-

pungissa esiopetusta järjestetään myös päiväkodeissa, jonka toiminta pohjautuu perus-

opetuslakiin. 

 

 

 

 

 

Miksi päiväkodissa tarvitaan kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumi-

sen suunnitelma: 

o nostetaan tietoisuutta kiusaamisilmiöstä 

o vaikutetaan kiusaamiseen liittyviin asenteisiin 

o työyhteisöissä toimitaan yhdenmukaisesti 

o johdonmukainen työ on tuloksellisempaa 

o selkiytetään vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä 

 

 

 

 

 

Tässä suunnitelmassa kerrotaan mitä kiusaaminen on, miten kiusaamista ehkäistään, 

huomataan ja tunnistetaan sekä miten siihen puututaan varhaiskasvatuksessa. Liitteinä 

ovat lapsihaastattelulomake, kiusaamiseen liittyvää kirjallisuutta sekä kiusaamiseen puut-

tumisen malli.  
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2 Mitä kiusaaminen on? 

 

 

Kiusaamista on vaikea määritellä yksiselitteisesti, sillä se voi tarkoittaa eri ihmisillä eri asi-

oita. Salmivalli (2003) määrittelee kiusaamisen seuraavasti: ”Kiusaaminen on aggressiivis-

ta käytöstä, joka vahingoittaa jotakuta fyysisesti tai psyykkisesti ja joka on toistuvaa, tahal-

lista ja kohdistuu puolustuskyvyttömään henkilöön.” Kiusaamistilanteissa on tyypillistä se, 

että vallankäytössä on epätasapainoa eli kiusaaja voi olla fyysisesti isompi, iältään van-

hempi tai hän voi olla verbaalisesti taitavampi. Kiusaaja voi myös saada tukea ryhmän 

muilta jäseniltä. Kiusatulla on vaikeuksia puolustautua itseensä kohdistuvaa kielteistä toi-

mintaa vastaan. Kun taas konflikteissa ja riidoissa kaksi melko tasaväkistä lasta ovat eri 

mieltä jostain asiasta tai riitelevät. 

 

Suuri osa negatiivisesta käytöksestä varhaiskasvatuksessa tapahtuu vapaan leikin aikana. 

Tutkimisten mukaan pojat ovat useammin osallisena kiusaamistilanteissa päiväkodeissa 

kuin tytöt ja pojat ovat tyttöjä useammin kiusaajan roolissa. 

 

 

Päiväkodissa esiintyvät kiusaamisen muodot ja tavat: 

(Mukaeltu Kirves & Stoor-Grenner, 2010) 

 

 

FYYSINEN KIUSAAMI-
NEN 
 

 lyöminen, potkiminen, 
kamppaaminen 

 esteenä oleminen 

 vaatteiden repiminen 

 nipistely 

 pureminen 

 raapiminen 

 kivien ja hiekan heit-
täminen 

 leikkien sotkeminen 
PSYYKKINEN KIU-
SAAMINEN 
 

 uhkaaminen, kiristämi-
nen, manipulointi 

 ilveily, ilmeily 

 leikin sääntöjen muut-
taminen 

 selän takana puhumi-
nen 

 puhumatta jättäminen 

 pois sulkeminen 
SANALLINEN KIUSAA-
MINEN 
 

 haukkuminen, nimitte-
ly, lällättäminen 

 härnääminen 

 selän takana puhumi-
nen 

 vaatteiden, hiusten 
yms. kommentointi 
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3 Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa 

 

 

Kiusaamisen ehkäisy on tärkeää, sillä tutkimuksen mukaan kiusaamisella on vakavat ja pit-

käkestoiset seuraamukset. Kiusaamisen pitkittyessä se voi johtaa jopa sosiaaliseen syrjäy-

tymiseen. 

 

Kiusaaminen voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä heikentäen. Kiu-

sauksen kohteeksi joutuneilla lapsilla ja nuorilla on todettu olevan heikompi itsetunto, ahdis-

tusta, masennusta ja jopa itsetuho ajatuksia. Kiusaajilla taasen on lisääntynyt riski myö-

hemmässä elämässä tehdä rikoksia ja jatkaa kiusaamista, ellei kiusaamista saada loppu-

maan. 

 

 

 

Työntekijä voi ehkäistä kiusaamista seuraavilla tavoilla: 

 luomalla ryhmään turvallinen ilmapiiri 

 vahvistamalla lasten myönteisiä vuorovaikutustaitoja  

 opettamalla lapsille empatiakykyä ja erilaisten tunteiden tunnistamista 

 havainnoimalla ja ohjaamalla leikkiä ja osallistumalla itse siihen 

 tapa- ja moraalikasvatuksella 

 vahvistamalla lasten itsetuntoa 

 edistämällä lasten osallisuutta 

 edistämällä tasa-arvoa 

 

 

 

Henkilökunta on siellä missä on lapsia ja tarkkailee lasten leikkiä sekä puuttuu aina konflik-

teihin, riitoihin ja kiusaamiseen. Työntekijä täyttää lapsihaastattelulomakkeen (Liite 1) tarvit-

taessa, mikäli lapsesta herää pieni huoli. 
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4 Kiusaamisen huomaaminen ja tunnistaminen 

 

 

Kiusaamisen huomaaminen ja tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Vanhem-

mat ja työntekijät voivat omalla aktiivisuudellaan ja yhteistyöllä vaikuttaa siihen, että kiu-

saaminen varhaiskasvatuksessa saadaan loppumaan. Työntekijöiden on tärkeää luoda 

ryhmään luottavainen ilmapiiri, jolloin lapsi haluaa ja uskaltaa kertoa kaikista asioista. 

 

 

 

Huomaamisen ja tunnistamisen keinoja: 

 havainnoi lasten leikkejä sekä sisällä että ulkona 

 keskustele lasten kanssa kiusaamisesta ja ystävyydestä, lue lapsille 

aiheeseen liittyvää kirjallisuutta (Liite 2.) 

 keskustele lasten kanssa mikä on kiusaamista 

 rohkaise lapsia kertomaan kiusaamisesta (kertominen ei ole kantelua) 

 tee avointa yhteistyötä kodin ja päivähoidon välillä 

 ota rohkeasti yhteyttä kaikessa lapseen liittyvissä asioissa 

 tarkkaile tai tutki lähemmin lasten yhteistoimintaa ryhmässä 
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5 Kiusaamiseen puuttumisen keinot 

 

 

Pienten lasten parissa kiusaamistilanteisiin puuttuminen on vielä melko helppoa, koska kiu-

saamiseen liittyvät roolit eivät ole vielä kovin pysyviä. Kaikkiin lasten riitoihin ja konflikteihin 

on tärkeää puuttua, mutta puuttumisen keinot ovat erilaisia tilanteesta riippuen. Riitatilan-

teet voivat ratketa ilman aikuisen puuttumista tilanteeseen, jolloin lapset saavat harjoitella 

omia sosiaalisia taitoja; kompromissin teko, toisen mielipiteen huomioiminen, oman mielipi-

teen kertominen. Kiusaamistilanteiden ratkaiseminen tapahtuu eri tavalla kuin riitojen rat-

kaiseminen.  

 

Kiusaamistilanteet tarvitsevat aina aikuisen johdonmukaista puuttumista, koska kiu-

saamistilanteessa uhri ei pysty puolustamaan itseään ja tapahtuu vallankäyttöä. Ai-

kuisen vastuulla on selvittää tilanne ja seuranta. Aikuisen rooli on merkittävä, sillä 

lapset luottavat aikuisen apuun. Lapsille on sanottava selvästi, että kiusaamista ei 

hyväksytä. 

 

Kiusaamiseen puuttumisessa on myös tärkeää tunnistaa lasten erilaiset temperamentit; 

toiset tulevat heti kertomaan tapahtuneesta ja toinen lapsi voi näyttää siltä, etteivät teot häi-

ritse häntä, vaikka todellisuudessa tilanne saattaa olla toinen. Lapsi voi käytöksellään sel-

viytyä tilanteesta ja välttää kokemaansa häpeän tunnetta. 

 

Varhaiskasvatusyksiköissä puututaan kiusaamiseen yhdenmukaisen mallin mukaan (Kiu-

saamiseen puuttumisen malli, s.7). Havainto kiusaamisesta voi tulla lapsen, vanhemman 

tai työntekijän taholta. Kiusaamisen kartoitusvaiheessa työntekijä keskustelee kiusaamis-

tilanteessa osallisena olevien lasten kanssa ja kirjaa lasten kokemukset/näkemykset asias-

ta. Työntekijät ohjaavat vanhempia keskustelemaan lapsen kanssa kotona asiasta. Työnte-

kijät ja lähiesimies keskustelevat osallisena olevien lasten vanhempien kanssa. Tarvittaes-

sa työntekijä konsultoi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.  

 

Mikäli kiusaaminen vielä jatkuu, pidetään ensimmäinen yhteispalaveri, jossa kutsutaan 

koolle osallisena olevat lapset vanhempineen, työntekijä ja lähiesimies. Palaverissa sovi-

taan varhaiskasvatuksen tukitoimista. Mikäli kiusaamista ei saada loppumaan tukitoimista 

huolimatta, sovitaan toinen yhteispalaveri, johon voidaan edellisten lisäksi kutsua koolle 

tarvittavia yhteistyötahoja (esim. veo, perheneuvola tms.). Mikäli tukitoimet ovat riittämättö-
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mät, ohjataan lapsi/lapset erityispalveluiden piiriin. Seurantaa ja dokumentointia on tärkeää 

tehdä koko ajan, myöskään kiusaamisen loppumisen jälkeen seurantaa ei pidä unohtaa.  
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KIUSAAMISEEN PUUTTUMISEN MALLI 
 

 
HAVAINTO KIUSAAMISESTA 

o Lapsi kertoo asiasta 
o vanhemmat kertovat asiasta 
o työntekijän havainto 

 
 

 
  

KIUSAAMISEN KARTOITUS 
Työntekijä kirjaa tapahtumat:  

miten, missä ja minkälaista kiusaaminen on ollut 
 

OSALLISENA OLEVIEN LAPSIEN  
KERTOMUKSET ASIASTA: 

 
o Työntekijä keskustelee molempien 

lapsien kanssa ja kirjaa lasten koke-
mukset/näkemykset 

o Vanhemmat keskustelevat lapsen 
kanssa kotona 

 
VANHEMPIEN MIELIPIDE ASIASTA: 

 
o Työntekijä(t) ja lähiesimies keskus-

televat  
vanhempien kanssa 

 

 
TARVITTAESSA YHTEYS  

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAAN 
 

 
 

 KIUSAAMINEN JATKUU 
 
 
 

 
 YHTEISPALAVERI 1 
OSALLISENA OLEVAT LAPSET 
VANHEMPINEEN, TYÖNTEKIJÄ(T) 
JA LÄHIESIMIES 
Palaverissa sovitaan varhaiskasva-
tuksen tukitoimista 

 
 
 KIUSAAMINEN JATKUU 
 
 

 
 

YHTEISPALAVERI 2 
Edellisten osallistujien lisäksi  
VEO, NEUVOLA,  
TMS. YHTEISTYÖTAHO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

KIUSAAMINEN LOPPUU 
o Seuranta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUKITOIMET EIVÄT RIITÄ 
o Ohjaus erityispalveluihin
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Liite 1/1 

 

LAPSIHAASTATTELULOMAKE VARHAISKASVATUKSEEN JA ESIOPETUKSEEN  

 

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksessa olevien lasten turvallisuu-

den tunnetta ja tyytyväisyyttä varhaiskasvatukseen sekä mahdollistaa kiusaamisen tunnis-

taminen ja siihen puuttuminen mahdollisimman varhain. 

 

 

Lapsen nimi: ________________________________________ Ikä:__________________ 

Varhaiskasvatuspaikka:_____________________________________________________ 

Lomakkeen täyttäjä: ________________________________ Päivämäärä: ____________ 

 

 

1. Tuletko mielelläsi varhaiskasvatukseen? 

 Tulen ____ En tule ___ Miksi et tule?_______________________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Onko sinulla hyvä ja turvallinen olo?  

 On____  Ei ole _____  Miksi ei ole? ________________________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Onko sinulla kavereita? 

 On ____ Ei ole _____  Miksi ei ole? ________________________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 
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Liite 2/1 

 

4. Mikä on mielestäsi mukavaa? ____________________________________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Onko jotain mistä en tykkää?  

 Ei ole ____ On______  En tykkää__________________________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

6. Pelottaako sinua jokin asia? 

 Ei pelota____ Pelottaa ___  Minua pelottaa _____________________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

7. Mitä asioita muuttaisit, jos saisit taikasauvan? (enint. 3 asiaa)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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