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Johdanto 

 

Tämä on Säkylän kunnan varhaiskasvatuksen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Se on tehty yhteistyössä 

Säkylän kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön, lasten huoltajien ja lapsien kanssa. Suunnitelman 

tekemisessä on käytetty Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisua Laura Kirves ja Maria Stoor-Grenner 

(2010) Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa: Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman 

laatiminen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on pohtinut ja tuottanut suunnitelman sisältöä yhteisissä 

illoissa. Vanhempien mielipiteitä on kysytty syksyn 2019 vanhempainilloissa pienellä kyselyllä. Lapset ovat 

saaneet osallistua suunnitelman tekoon kertomalla ajatuksiaan kiusaamisesta päiväkodeissa pidetyillä 

tuokiolla. Lapset ovat myös tehneet kuvituksen suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on olla työväline 

työntekijöille ja tehdä varhaiskasvatuksen toimintaa näkyväksi vanhemmille. Se on myös näkyvillä 

vanhemmille lapsen hoitopaikassa sekä kunnan verkkosivuilla. 

Syksyllä 2019 Säkylän kunnan varhaiskasvatuksen työntekijät kävivät Piki -toimintamalli koulutuksen. 

Toimintamallin ideana on lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä. Piki on yksi 

materiaali kiusaamisen ehkäisemiseksi. Materiaali on hankittu jokaiseen varhaiskasvatusyksikköön ja 

perhepäivähoitoon. 

Kiitos kaikille suunnitelmaan tekoon osallistuneille. Yhdessä tekemällä olemme saaneet suunnitelman siitä, 

miten Säkylän kunnan varhaiskasvatuksessa ennaltaehkäistään kiusaamista. Kiusaamisen ehkäisyssä on 

laajalti kyse sosiaalisten taitojen oppimisesta, jotka kantavat pitkälle aikuisuuteen. 

Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman on koonnut Heini Kauppinen osana Savonia-ammattikorkeakoulun 

varhaiskasvatuksen erikoistumisopintoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tää tönäsi tätä, ni tää on surullinen. Nyt tää ei kiusaa enää, ni tää 

on ilonen. Tää kaatu. 

https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/08/04185732/Kiusaamisen-ehk%C3%A4isy-varhaiskasvatuksessa-B5-www.pdf
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Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman perusteet 

 

Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman tavoite on nostaa esille tietoisuutta kiusaamisilmiöstä ja vaikuttaa 

kiusaamiseen liittyviin asenteisiin. Suunnitelmaan on sovittu yhteisiä pelisääntöjä, joiden mukaan 

toimitaan. Yhdessä on sovittujen toimintatapojen avulla koko työyhteisö tietää, miten toimitaan ja osaa 

perustella toimintansa. 

Varhaiskasvatuslaki 2018 määrittelee kiusaamisen ehkäisevän toiminnan luvussa 2, jossa sanotaan: ”lasta 

tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä.” (Varhaiskasvatuslaki 10$ luku 2/2018.) 

Varhaiskasvatuksen perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen toimintaa kiusaamisen näkökulmasta 

seuraavasti: Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

turvallisuudesta. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Lapsella on oikeus 

saada lohdutusta sitä tarvitessaan. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. 

Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti osana 

toimintakulttuurin kehittämistä. Olennaista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on tukea lasten vertaissuhteita 

ja yhteisön hyvinvointia. Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen 

harjoittelun ja kehittymisen tukemisessa. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan 

ristiriitoja rakentavasti. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa 

ja etsitään yhdessä ratkaisuja. (Varhaiskasvatuksen perusteet 2018.) 

  

Toiselle tulee paha mieli. Pitää pyytää anteeksi. 

Tulee kurja olo. Tulee surulliseksi. Jos joku 

kiusaa niin kertoo hoitotädille tai vanhemmille. 

Ystävyys on kivaa. Kaksi ystävää ja sydän. 

Kiusaaminen ei kuulu ystävyyteen. jos 

joku kiusaa, voi pyytää aikuisen. 
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Varhaiskasvatuksen arvot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihmiskäsitys  

• aikuisen tulee osata asettua lapsen 

asemaan ymmärtääkseen lasta 

• mallioppiminen 

• jokainen on oma yksilönsä -sen 

kunnioittaminen 

• yksilöllisyyden huomioonottaminen 

• jokainen tärkeä 

• lapsi saa olla lapsi, pieni 

• ei vertailua, lapset ovat yksilöllisiä 

Turvallisuus 

• aikuinen, säännöt, toimintatavat 

• aikuisen aito läsnäolo 

• säännöt 

• pysyvät (mahdollisimman) 

ihmissuhteet 

• henkilökunnan yhteisesti sovitut 

asiat 

• asianmukaiset tilat 

• rutiinit 

• kuvallinen päiväjärjestys 

• positiivinen palaute 

• aikuisen aito läsnäolo 

• syli Kunnioitus 

• toisen kunnioittaminen- 

aikuinen/lapsi, lapsi/lapsi 

• puhutaan kaikille kauniisti 

• kehuminen 

• positiivinen asenne kaikkeen 

• kunnioitetaan kaikkia samalla tavalla 

lähtökohdista huolimatta 

• puhutaan lapselle, ei lapsen ”yli” 

• ei nimittelyä 

• jokaisen lapsen 

mielipiteen/näkemyksen 

huomioiminen 

Vastuu 

• leikkien siivoaminen 

• omista tavaroista huolehtiminen 

ikätasoisesti 

• ryhmän sääntöjen noudattaminen 

• aikuisella suurin vastuu, hoitaja ja 

vanhemmat 

Varhaiskasvatusta ohjaavat arvot työntekijöiden kuvaamana: ihmiskäsitys, turvallisuus, 

kunnioitus, vastuu, sukupuolten välinen tasa-arvo, tasa-arvoinen kohtelu, lapsen osallisuus 

ja kuulluksi tuleminen sekä erilaisuuden arvostaminen.  

 

Tyttö 3 v. haluaa, että kaikki on kilttejä kavereita ja 

kaikki yhdessä leikkivät yhdessä leikkivät kivoja leikkejä 

kiusaamatta toisia. Eikä toiselle saa tehdä mitään 

sellaista mitä ei itsellekään halua tehtävän. 
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Tasa-arvoinen kohtelu 

• hoitaja huolehtii, että 

ryhmäytyminen onnistuu 

• lapsen taustoista huolimatta sama 

kohtelu kaikille 

• huomataan myös ne hiljaiset -he 

saattavat tarvita enemmän apua 

• huomioiminen yksilönä 

• lapsen toiminta ei saa määritellä 

kasvattajan suhtautumista lapseen 

• positiivisia kokemuksia kaikille, 

myös ”kiusaajille” 

 

Sukupuolten välinen tasa-arvo 

• sukupuoli ei saa määrätä mihin 

puututaan/mitä lapselta odotetaan 

• kaikki saa leikkiä leluilla, millä 

haluaa, pitää kaikista väreistä, 

mistä haluaa 

• hyväksytään kaikki sellaisina kuin 

ovat 

• sukupuoli ei saa määrittää 

kiinnostuksen kohteita 

• aikuinen omalla mallillaan näyttää, 

että voi leikkiä mitä leikkiä tahansa 

kenen kanssa tahansa 

 

Lapsen osallisuus ja kuulluksi tuleminen 

• jokaista kuunnellaan, oma 

puheenvuoro 

• mielellään yksi kerrallaan ja 

opetellaan antamaan jokaiselle 

oma puheenvuoro 

• lepohetkellä jokaiselle silitys 

• aamupiirillä oman nimen/merkin 

laitto 

• aamupiiriapulainen 

• toiveleikkejä 

• ei ole sama kuin, että lapsi saa 

aina valita 

• pienryhmätoiminnassa helpottuu 

lapsen osallisuus 

• ryhmäyttäminen - osallistuminen 

ja kuulluksi tuleminen 

helpompaa. 

 

 

Erilaisuuden arvostaminen 

• ennakointi 

• sanoittaminen lapsille esim. 

kirjan avulla 

• oma toiminta, esimerkki 

• lasten tietoisuuden lisääminen 

• jutellaan lasten kanssa ryhmänä, 

esim. erilaisesta tuen tarpeesta, 

mitä tuleva leikkikaveri tulee 

tarvitsemaan! 

 

 Tyttö 4 v. haluaisi, että jokaisella olisi oma 

suojelusenkeli, joka muuttaisi tuhmat lapset 

kilteiksi. 
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Kiusaamisen muotoja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten piirustuksista esiin tulleita ja puheessa ilmentyviä kiusaamisen muotoja 

• ulkopuolelle jättäminen, ei hyväksytä leikkiin, kuiskinta, ettei oteta mukaan 

• kaveri ei iloinnut, vaikka esitin hienon tanssin, näytti peukkua alaspäin 

• leikkien ja toisten tavaroiden rikkominen 

• hiljainen hyväksyjä 

• lyöminen, potkiminen, pureminen, töniminen, kaataminen 

• lelun ottaminen ilman lupaa 

• haukkuminen, huutaminen, lällättely, nimittely, vertailu, toisten sanojen toistaminen ja 

naurahtelu 

• leikin roolijako (se sanois noin ja se tekis noin!) 

• ”en halua istua ton vieressä se on vauva, se haisee” 

• jos kiusaaminen jatkuu, vaihdetaan leikkiä tai ryhmää, jossa leikitään  

• lelujen ja vaatteiden haukkumista/arvostelua 

• synttäreillä kiristäminen 

Lasten kokema kiusaaminen voidaan jakaa fyysiseen, sanalliseen ja psyykkiseen kiusaamiseen.  

Kiusaamiselle tyypillistä on toistuvuus, tietoisuus, vallan epätasapaino ja uhrin kyvyttömyys 

puolustautua. Pienten lasten kohdalla kiusaamiseen liittyy sosiaalisten taitojen opettelu. 

 

 Toinen raapaisi toista, raapaisija nauraa.  Kuvassa vasemmanpuoleinen lapsi kiusaa keskimmäistä ja 

oikeanpuoleinen lapsi vain katsoo vierestä. 
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Kiusaamisen huomaaminen ja tunnistaminen 
 

 

Miksi lapsi kiusaa? Mikä on aikuisen tehtävä? 

• lapsi kiusaa turhautumistaan ja purkaa 

omaa pahaa oloaan, huomionhakua, kiusaa 

tai tule kiusatuksi 

• hakee aikuisen huomiota negatiivisin 

keinoin 

• rajojen koettelu 

• aikuisen tehtävä on estää kiusaaminen, 

lapsen huomioiminen 

• hakee huomiota- aikuisen ”puute”  

• ei osaa toimia toisin 

• kommunikaatiotaidon puute 

• paha olla 

• ongelmat kotona 

• kateellisuus, mustasukkaisuus 

• ymmärtämättömyys 

• opittu malli 

• mielekkään toiminnan puute 

• sosiaalisten taitojen puute 

• olla läsnä! 

• puutua aina 

• kuunnella 

• turvallisuuden tunteen antaminen jokaiselle 

 

 

Kiusaamisen tunnistamisen ja 

huomaamisen keinoja 

• lapsi kertoo itse kiusaamisesta 

• aikuisen läsnäolo leikeissä 

• piirustukset, kirjat 

• hajottaa leikkiparit 

• havainnointi 

• läsnä vapaan leikin aikana 

• kuunteleminen 

• yhteinen keskustelu 

pienryhmissä ja kahdestaan 

• huomioida pelokas lapsi 

vetäytyvä lapsi 

 

Kiusaaminen on teema, joka herättää 

monenlaisia tunteita. Kun puhumme 

kiusaamisesta, puhumme 

sosioemotionaalisista taidoista, niiden 

oppimisesta ja miten me aikuiset lasten kanssa 

olemme ja millaisen esimerkin me lapsille 

annamme. 

 

 Vaaleanpunapukuinen tyttö ei ota toista tyttöä leikkiin vaan haluaa 

leikkiä vain toisten kanssa, ne tytöt ei näy kuvassa. Sinipukuinen tyttö 

alkaa itkeä. Vaaleanpunapukuinen tyttö menee toisten kanssa 

keinumaan. Onneksi aikuinen tulee ja lohduttaa. Aikuinen sanoo 

kiusaajalle, että pitää tulla pyytämään anteeksi sinipukuiselta tytöltä. 
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Kiusaamisen ehkäisyn keinot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikin havainnointi 

• lapsi ei saisi aina itse valita 

leikkikaveria 

• ole läsnä 

• leiki mukana 

• kannattele leikkiä 

• älä mahdollista sitä, että joku 

jää ulkopuolelle 

• leikin roolien havainnointi 

• kannusta mukana 

• aikuisen läsnäolo ja 

seuraamalla 

 

 

Lapsen itsetunnon vahvistaminen 

• kannustus ja kehuminen 

• onnistumisten kautta vahvistusta 

• positiivinen palaute (kehut, kannustus, 

palkkiot, hyvä kosketus, eleet ja 

ilmeet) 

• aito läsnäolo ja kiinnostus, 

kuunteleminen 

• sopivat tavoitteet-onnistumiset 

• pienryhmätoiminta 

• ei väheksytä lapsen tunteita 

• teko ja toiminta on väärin ja huonoa ei 

lapsi ”sinä et ollut tuhma vaan sinä teit 

tuhmasti” 

 Vuorovaikutus 

• kuvalliset säännöt, vihreät ja 

punaiset teot 

• liikennevalot 

• keskustelut lasten kanssa 

• kosketus 

• eleet 

• viittomat 

• syli! katse! 

• sanoittaminen asian auki 

puhuminen 

• aikalisä 

• luontaista hoitotyötä 

• ilmeet kertoo paljon 

 

Kiusaamisen ehkäisyn keinot on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: turvallinen ilmapiiri, sosiaalisten ja 

emotionaalisten taitojen harjoittelu, riskiryhmiin kuuluvien lasten huomioiminen, tapa- ja 

moraalikasvatus, leikin havainnointi, lasten itsetunnon vahvistaminen, vuorovaikutus 

 

Vihainen lyöjä. Surullinen tulee paha mieli. 

Kiusaaminen on lyömistä. Se tuntuu pahalta. 

Kiusaamisesta voi kertoa isille, äidille ja 

hoitajalle. Tän silmät ihmettelee, kun sitä 

lyödään. 
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Tapa- ja moraalikasvatus 

• toisten kunnioittaminen, 

huomioonottaminen ja 

kannustaminen 

• positiivisen palautteen 

antaminen 

• luonto, toiset ihmiset, 

vanhukset 

• ei nimittelyä 

• koskemattomuus 

• suvaitsevaisuus 

• ystävällisyys ja kohteliaisuus 

• avuliaisuus 

• toisen kunnioittaminen 

• toisen osaamisen arvostaminen 

ja huomaaminen 

• eläimet 

• terveys 

• ruoka 

 

Turvallinen ilmapiiri 

• aikuinen läsnä jatkuvasti 

• pienryhmä, leikkiparit, leikkitaulu 

• sensitiivisyys 

• kiireetön päivä 

• ryhmän säännöt 

• ryhmässä pitää olla riittävästi 

aikuisia 

• työvuorot, kun eniten lasia 

hoidossa, silloin myös riittävästi 

henkilökuntaa 

• aikuisen provosoimattomuus 

”viilipytyt” 

• ammattitaito/pätevyys 

• keskusteleva ympäristö 

• luottamus aikuisen ja lapsen 

välinen vuorovaikutus 

• läsnäolo, rauhallinen ilmapiiri, aito 

välittäminen 

• rajat luo ehdottomasti 

turvallisuutta 

 

Ensin tuli sade. Poika tuli lyömään ja potkaisemaan tyttöä ja tytöstä tuntui pahalta, sille tuli itku. Se ajatteli, et 

vielä minä sille näytän! En tuommoisista pojista tykkää, enkä halua leikkiä tuommoisten poikien kanssa! En halua 

jättää häntä ulkopuoliseksi, vaan näytän, että mä osaan olla hyvä kaveri. Mutta ensin sanon aikuiselle ja pojan 

pitää pyytää anteeksi ja sitten ollaan kavereita ja leikitään yhdessä. Ja poika muuttuu kiltiksi. Olen iloinen, kun 

hän on kaveri ja tykkään hänestä. 
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Miten riskiryhmiin kuuluvat lapset 

huomioidaan: aggressiivisesti käyttäytyvät 

ja ujot/syrjään vetääntyvät lapset 

• aikuinen ”askeleen edellä” 

• kuvien käyttö 

• lapsen lähelle laskeutuminen 

• haetaan se ujo ja syrjään vetäytynyt 

lapsi leikkiin mukaan 

• aikuiset mukana leikeissä 

• lapseen tutustuminen -miten 

puuttua ja rauhoittaa 

• ujot syrjään vetäytyvät tarvitsevat 

riittävästi aikaa ja tilaa tutustua 

• ei erotella lapsia, hyväksytään kaikki 

ja erilaisuus 

• ujot lapset omaehtoisesti mukaan 

• aikuinen rohkaisee ujoja ja 

syrjäytyneitä leikkiin mukaan 

Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot, 

ongelmanratkaisu, impulssin hallinta, 

itsehillintä 

• harjoitellaan leikkitaitoja -aikuinen 

mukana leikissä 

• kehuminen ja kannustaminen 

• opetellaan sanoittamaan tunteita 

• hyvät tavat, toisten huomioiminen ja 

auttaminen 

• aikuisen esimerkki, malli 

• opetellaan ryhmässä toimimisen 

taitoja 

• sadut ja kirjat aiheista 

• lepo, ravinto ym. perusasiat kuntoon 

• ”pelimaailmasta” pois 

• rauhallinen keskustelu, aikuinen 

mukana =erotuomari 

• aikuisen luontainen auktoriteetti luo 

lapsen kunnioitusta 

•  

Koulussa kiusaaja lyö toista oppilasta ja lyö myös opettajaa, joka 

suuttuu. Pienemmät lyövät toisiaan. Tuntuu pahalta ja pieniä 

sattuu. 

 Isompi tyttö lyö pienempää ja lällättelee, 

koska ei pidä pienemmästä tytöstä. 
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Materiaaleja 
 

 

Lastenkirjallisuus 

• Piki: Katri Kirkkopelto 

• Santtu ja Minttu kirjat: Maikki 

Harjanne 

• Molli kirjat 

• Jukka Hukka kirjat: Avril McDonald 

• Santtu kiusaa 

• Vau -kirja: Ilmeet, niiden avulla 

keskustelu 

• Pekka Töpöhäntä 

• Franklin kirjat 

• Anna ja Antti kiusankappale 

• Aarresankareiden avaruusseikkailu 

 

 

Ammattikirjallisuus 

• Mun ja sun juttu. Tiina Haapasalo, Katri 

Kirkkopelto ja Laura Repo. 

• Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen 

bongausopas. Lotta Uusitalo-

Malmivaara ja Kaisa Vuorinen 

• Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy. 

Laura Repo. 

• Lapsen mieli materiaalit, käsinuket ym. 

Mielenterveysseura 

• Viitottu rakkaus sivusto 

• Ihmeelliset vuodet- koulutus ja 

menetelmä  

• Kuinka edistää lasten sosiaalisia ja 

emotionaalisia taitoja, Carolyn 

Webster-Stratton (Heidiltä saa lainaan) 

• Häijyherneitä ja lempeyslientä 

• Askeleittain ohjelma 

• Lions Quest materiaali 

• Pikkuetiketti, käytöstapakirja lapsille 

• Laura Repo: Pienet lapset ja 

kiusaamisen ehkäisy 

 

Toimintatapoja/menetelmiä 

• arvotut leikkipari 

• ryhmäytymisleikit 

• ulkoleikittäjä aikuinen, riittävästi 

aikuisia ulkona ja vapaan leikin 

aikana 

• pöytäteatteri 

• yhteistoiminnalliset pelit 

• positiivinen pedagogiikka 

 

Lasten kanssa sosiaalisia taitoja ja kiusaamista voidaan käsitellä monien hyvien materiaalien ja kirjojen 

avulla. Tälle sivulle on kerätty vinkeiksi eri materiaaleja ja kirjallisuutta.  

 

Kuvassa on Antti, kiusankappale, koulu, hiekkalaatikko, 

traktori ja maalaus. Kiusankappale on vihainen, koska se ei 

tykkää Antista. Antti on vihainen, ku se kiusankappale rikkoi 

sen traktorin. 
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Kiusaamistilanteiden käsittely  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On tullut riita ja aikuinen on lohduttanut. Toinen on raapaissut 

toista. Tuli paha mieli. 

Kuka puuttuu kiusaamistilanteisiin 

• se kuka on lähinnä, kuka on nähnyt 

tilanteen 

• kaikki ryhmän aikuiset 

• aikuinen ihan aina 

• hoitaja puuttuu asiaan ja tarvittaessa 

myös vanhemmat 

• myös isompi lapsi voi sanoa 

pienemmälle esim. älä tee noin 

 

Seuranta 

• jatkuva havainnointi ja havaintojen 

kirjaaminen 

• positiivisen palautteen antaminen 

välittömästi oikean toiminnan jälkeen 

• ehdottomasti seurataan ja vinkataan heti, 

jos jatkuu 

• kehutaan ja tsempataan, miten hienosti 

leikki sujuu 

 

Milloin ja miten yhteys vanhempiin 

• hoitajat kertovat vanhemmille ei ehkä 

mitään satunnaista pientä vaan 

”vakavammat” 

• hoitajan hienosäätö ja vanhempien 

käsitteleminen 

• saman päivän aikana. 

mahdollisuuksien mukaan tilanteen 

nähnyt aikuinen 

• kun on jatkuvaa 

• kun herättänyt lapsessa voimakkaan 

reaktion 

• kun on fyysistä 

• kuka vaan voi kertoa vanhemmille 

(=kaikkien tehtävänä ottaa asian 

vanhempien kanssa puheeksi) 

 

Kiusaamistilanteiden käsittely kuuluu kaikille aikuisille. Tässä periaatteita tilanteiden selvittelyyn. 

 

Yksi puhuu rumia ja muut itkevät. 
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Jälkiselvittely 

• Ensin asian käsittely siinä 

ryhmässä, jossa tilanne on 

sattunut, jos tilanne on jatkunut 

pitkään ja selvittelyyn tulevat 

huoltajat 

• päiväkodin johtajalle, talon 

palaveri. 

• ulkopuolinen tiimi ei pienillä lapsilla 

välttämättä vielä toimi, ehkä 

koulumaailmassa 

Kiusaamistilanteessa mukana olleiden 

tukeminen 

• keskustelu leikin kautta 

• lasten kanssa sovitaan/muokataan 

säännöt 

• kiusaajan negatiivinen kierre pitäisi 

pystyä katkaisemaan 

• seuranta ja keskustelu 

• huomioidaan lasten myönteiset teot, 

ei niinkään negatiivisia 

• keskusteleminen, läsnäolo, syli on 

tärkeä 

 

Yhteistyö erityisopettajan, neuvolan, ym. 

kanssa 

• silloin jos kiusaamista ei saada 

hallintaan 

• kun omat keinot eivät riitä, KVEO antaa 

uusia vinkkejä 

 

Kiusaamistilanteiden dokumentoiminen 

• jos kiusaaminen jatkuvaa, tilanteita 

kirjataan  

• väkivalta- ja kiinnipitotilanteet 

 

Emmu törkkää Eemiä. Eemillä lentää lapio Artun päähän, joka kertoo aikuiselle. Tyttö menee 

varastoon, siellä tapahtuu kiusaamista. Tyttö menee väliin. 
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Yhteistyö vanhempien kanssa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapoja kohdata vanhemmat 

• avoimin mielin 

• kertoa rehellisesti ja heti 

tapahtuneista tilanteista 

• ei vähätellä 

• mielipiteet kuullaan ja huomioidaan 

• kerrotaan faktat, ei tulkintoja 

• huomioidaan vanhempien tapa 

reagoida ja voimavarat ”tuntosarvet 

herkillä” 

• hampurilaispalaute hyvä-kritiikki-

hyvä 

• aidosti läsnä 

• avointa keskustelua rohkeasti kaikista 

asioista ja uskoa hoitajaa, jos lapsi 

kiusaa usein hoidossa toisia. 

Vanhemmat kertoneet, että lapsi ei 

kotioloissa kiusaa. 

• pyytää tukea vanhemmilta ja 

toimintatapoja 

 

Periaatteet yhteistyöhön vanhempien 

kanssa 

• toimivaa 

• kaikki on kartalla 

• toista kunnioittavaa 

• ystävällistä 

• pohdiskelevaa 

• toiset huomioonottavaa 

• tiedonkulun tärkeys 

• kokemusten jakamista 

• avointa: toisten ideoille 

annetaan tilaa 

 

Varhaiskasvatuksessa yhteistyö lasten vanhempien kanssa on tiivistä. Päivittäiset tulo- ja hakutilanteet 

ovat merkittäviä yhteistyön kohtia. 

 

 

Isoveli potkaisee pikkuveljeä, tuntuu kurjalta.  Veli veti mua hiuksista ja näytti kieltä. Me selvitettiin 

yhdessä riita. 
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Ristiriitojen ratkaisukeinoja 

• keskustelemalla 

• kuunnellaan osapuolten 

näkemykset 

• sovinnon tekeminen, 

anteeksipyytäminen ja 

anteeksiantaminen 

• opetetaan/neuvotaan oikea 

tapa toimia 

• yhteisten sääntöjen 

kertaaminen 

• myös aikuinen pyytää 

anteeksi, jos on hermostunut 

• rehellisyyden tärkeys 

• jäähy/mietintätauko/rauhoittu

mishetki 

• sanktio/rangaistus/seuraus 

toiminnasta 

• tunteiden sanoittaminen 

• puututaan tilanteeseen 

• opetellaan pyytämään 

anteeksi 

• keskustelemalla mitä saa ja 

mitä ei saa tehdä ja miksi 

• erotetaan riitapukarit hetkeksi 

erilleen 

• tehdään kompromisseja 

Kiusaamisen ehkäisyn keinoja 

• esimerkin näyttäminen  

• opetetaan asettumaan toisen asemaan. 

”Miltä sinusta tuntuisi?” 

• kerrotaan/puhutaan erilaisuudesta 

• puututaan kiusaamiseen ajoissa 

• luoda lapselle hyvä itsetunto 

• tasapuolinen kohtelu kaikille 

• selvitetään ristiriidat 

• pidetään rajat, säännöt 

• avoimuus 

• yhdessä olo, perheen yhteiset hetket 

• keskustella siitä mitä kiusaaminen on ja miltä 

se tuntuu 

• puhumalla lapsen kanssa päivittäin 

kuulumiset 

• ennakointi 

• tunteiden tunnistaminen ja hallitseminen 

• opettamalla hyviä käytöstapoja 

• läsnäolo 

• kiinnostus lapsen tekemisistä 

• kommunikaatio muiden vanhempien, 

päiväkodin ja koulun välillä tärkeää 

• opettaa, että kaikkien kanssa ei tarvitse olla 

ystävä, vaan toimeen voi tulla, eikä ketään 

jätetä yksin 

 

Prosessin aikana vanhemmille järjestettiin kysely. Vastauksia saatiin 113 kappaletta. 

Seuraaville sivuille on koottu vanhempien kyselyn tuloksia: miten ristiriitatilanteita ratkotaan, mitä 

kiusaamisen ehkäisyn tapoja on vanhemmilla, sekä toiveita varhaiskasvatukseen kiusaamisen 

teemaan liittyen. 
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Toiveet varhaiskasvatukseen kiusaamistilanteissa 

• tilanteisiin heti puuttuminen 

• molempien osapuolten vanhempiin yhteys 

• ennakoida tilanteita 

• silmät ja korvat tarkkana 

• kerrotaan kiusaajalle tämän toimineen väärin 

• tunnetaitojen opettaminen 

• pienet ryhmäkoot 

• ketään ei jätetä yksin, eikä syrjitä 

• kiusaajalle ja kiusatulle jotain kivaa yhteistä tekemistä, jotta huomaavat, 

että voi myös leikkiä yhdessä ja pitää hauskaa 

• kiusaamisesta puhuminen 

• sopiva seuraamus kiusaamisesta 

• huomioida lasten luonteenpiirteet, eri tavat kokea asiat 

• opetella erilaisuuteen suhtautumista 

• anteeksipyytämisen opettelu 

• lohduttaa, ei syyllistää 

• tutustuminen eri kulttuureihin ja tapoihin 

• ainakin yksi aikuinen, jolle uskaltaa sanoa 

 

Kaksi tyttöä tönäisi metsässä kolmatta. 

• ohjaaminen tilanteessa 

• ryhmätöitä ja -leikkejä 

• sosiaalisten taitojen opettelu 

• selvät säännöt 

• yhteistyö kodin ja päiväkodin 

välillä 

• kuuntelu, aika, anteeksipyyntö, syli 
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Suunnitelman arviointi, päivittäminen ja tiedottaminen 

Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman arviointi ja 

päivittäminen 

• vakan oma yhteinen suunnitelma, jonka 

mukaan kaikki toimivat 

• kokemusten jakaminen kerran vuodessa 

tiimisopimusta tehdessä 

• tiimin kesken sovitut asiat, voidaan ottaa 

isommat lapset mukaan sääntöjen 

laatimiseen, pienille sääntöjen kuvittaminen 

• suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, 

esimerkiksi uusien materiaalien ilmestyessä 

 

Tuokioilla heränneitä lasten ajatuksia 

Miltä tuntuu, jos joku haukkuu sinua? Sydän menee rikki. 

Miksi joku kiusaa? Jos se on kiukkuinen, jos se on ollut ulkopuolella jossain 

Se haluu kostaa. Jos joku lyö, ni toinen lyö takas. 

Mitä voi tehdä, jos joku kiusaa? Sanoa, että lopeta heti, ei saa kiusata, minua/meitä et kiusaa! 

Olla rohkea, vaikka vähän pelottaisikin 

Jos ei ole aikuista, voi kertoa kaverille. 

Jos joku tulee auttamaan, kun kaadun tai loukkaa itseni, se tuntuu hyvältä ja lohduttavalta. 

Kiusaaminen tuntuu surkealta, pelottavalta, pahalta, huonolta, surulliselta, itkettävältä, maailman kurjimmalta. 

 

Suunnitelmasta tiedottaminen 

• kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma 

esillä lapsen hoitopaikassa 

• uusien työntekijöiden, 

harjoittelijoiden 

perehdyttämiskansiossa 

• kunnan verkkosivuilla 

Kiusaaja potkaisee toista ja nauraa ilkeästi. Kiusattu alkaa 

itkemään. 
Lauri lällätti Martalle. Martta suuttui ja potkaisi 

Lauria. 



17 

 

 

Kiusaamisen teeman huomioiminen tiimisopimuksessa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkylän kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä Kirsi Järvisen Varhaiskasvatuksen tiimikirja, joka on työkirja 

toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tiimikirjassa on malli tiimisopimukselle, joka on ensisijaisesti tiimin 

jäsenten sitoutumista ja ammatillisuutta selkiyttävä sopimus ja olennainen osa ryhmän 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Ryhmän opettajan/ tiimivastaava vastaa siitä, että tiimisopimus tehdään ja sitä 

noudatetaan, arvioidaan ja päivitetään. Tiimisopimuksen tulisi ohjata nimenomaan tiimityötä ja sen tulisi olla 

työväline tiimin perustehtävän toteuttamisessa. Tiimisopimuksen avulla myös varaudutaan poikkeuksellisiin 

tilanteisiin (myös kiusaaminen) ja sen avulla voidaan arvioida omaa työtä. Yhteinen päämäärä, arvomaailma ja 

pelisäännöt on kirjattava ylös. 

 
Uuden ryhmän aloittaessa pohdittavia kysymyksiä: 

• Miten ohjaamme lasten tutustumista ja lapsiryhmän 

ryhmäytymistä?  

• Millaisia yhteisiä sääntöjä meillä on?  

• Miten lapsen pääsevät mukaan sääntöjen laadintaan? 

• Millaisia turvallisuussääntöjä ryhmässä on? 

• Millaisia kaveritaitoja opetamme lapsille?  

• Miten toimimme, ettei kukaan jäisi pois ryhmästä?  

• Miten toimimme kiusaamistilanteissa?  

• Mitä materiaalia käytämme? 

• Miten otamme kiusaamisen puheeksi vanhempien kanssa? 

 

 

Tiimisopimus malli 

Tiimisopimukseen kirjataan seuraavat asiat: (tiimikirja sivut 15–18) 

1. Meille tärkeät asiat (arvot, painopisteet) 

2. Toiminnan suunnittelu ja arviointi 

3. Vastuu ja tehtävät (työnjako tiimissä) 

4. Vuorovaikutus ja yhteistyö tiimissä 

5. Tiedonkulku 

6. Poikkeustilanteet 

7. Perehdyttäminen 

8. Muuta huomioitavaa 

 


