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Tiivistelmä: 

!
Koulukiusaaminen koskettaa lukuisia yksilöitä sukupolvesta toiseen. Sosiaalinen 

media loi sille uuden väylän ja laajensi ilmiön vaikutusmahdollisuudet koulupihan 

rajojen yli. Mutta millaisia tunteita sekä ajatuksia koulukiusaaminen ilmiönä ja 

aiheena herättää sosiaalisen median käyttäjissä? Tässä pro gradu -tutkielmassani otan 

tarkasteluun tunnetun sosiaalisen median alustan, Facebookin ja sen sisältöön 

kuuluvan Puskaradio Helsinki-sivuston ja selvitän, millaisia toimijuuksia kyseisen 

alustan koulukiusaamisaiheisissa keskusteluissa esiintyy. Tutkimukseni on 

kvalitatiivinen ja tutkimusmetodina käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysia.  

!
Tutkimustulokset paljastavat neljä eri toimijaryhmää: Asiapitoiset, toiveikkaat, 

muutosta vaativat ja etäällä pysyvät toimijat. Näistä toimijoista muutosta vaativien 

ryhmä on voimakkain, sitä seuraavana tulevat asiapitoiset toimijat. Tiedon ja 

muutoksen tarve on siis suuri sosiaalisen median käyttäjillä koulukiusaamisilmiön 

suhteen. Tutkimustuloksia ja käyttäjien tarjoamia ideoita voidaan käyttää hyödyksi 

etsiessä keinoja koulukiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamisen uhrien tukemiseen. 

!
Avainsanat: kiusaaminen, toimijuus, subjektipositio, sisällönanalyysi, sosiaalinen 

media 

!
Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi X  
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1 JOHDANTO 

!
1.1 Tutkimusongelma 

!
Pro gradu—tutkimukseni tutkimusongelma koskee koulukiusaamista käsitteleviä 

verkkokeskus te lu ja , n i iden s i sä l tämiä rakente i ta ja to imi juuks ia . 

Tutkimuskysymykseni kuuluu: Millaisia toimijuuksia esiintyy Facebookin 

Puskaradio Helsinki-alustan koulukiusaamisaiheisissa julkaisuissa? Käytän 

tutkielmassani sekä termiä netti että verkko. Molemmat termit merkitsevät samaa 

asiaa eli toimivat toistensa synonyymeina. Sama periaate pätee myös termiin 

aihetunniste ja sen puheielessä käytetympään synonyymiin hashtag sekä 

kansainväliseen termiin emoji ja sen suomenkielessä helpommin taipuvaan versioon 

hymiö. 

!
Syyt tutkimukseni aiheenvalinnalle ovat sekä henkilökohtaisia että yhteiskunnallisia. 

Koulukiusaaminen on vakava ja yleinen ongelma, vaikka kyseinen ilmiö valitettavan 

usein jääkin Suomessa pimentoon. Inhimillisten kärsimysten lisäksi 

koulukiusaaminen aiheuttaa ongelmia ja kustannuksia myös laajemmassa 

yhteiskunnallisessa kontekstissa, muun muuassa kouluihin kohdistuvien 

väkivaltaisten uhkauksien ja iskujen muodossa, jotka työllistävät poliisia. 

Koulukiusaamisen uhrit tarvitsevat usein psykologista ammattiapua traumojensa 

käsittelyyn, mikä tuottaa yhteiskunnalle kuluja, jotka olisivat aikaisella kiusaamiseen 

puuttumisella vältettävissä. Yleisiä uhreille syntyviä psykososiaalisia seurauksia ovat  

masennuksen eri asteet, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, traumaperäinen 

stressihäiriö sekä ahdistuneisuushäiriö. Mielenterveyden ongelmat puolestaan voivat 

johtaa vaikeuksiin arkielämässä, kuten ihmissuhteiden muodostamiseen ja ongelmiin 

opiskelussa sekä työelämässä selviytymiseen. Omakohtaiset kokemukseni 

koulukiusattuna ovat myös pohjana kiinnostukselle ilmiön yhteiskunnallisia 

merkityksiä kohtaan.   

!
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Ennen internetiä ja sosiaalista mediaa koulukiusaaminen keskittyi nimensä 

mukaisesti koulun alueen sisälle ja koulupäivien aikakontekstiin (mukaan lukien 

koulumatkat). Sosiaalinen media laajensi koulussa syntyneen ja tapahtuneen 

väkivallan siten, että uhri ei pääse sitä pakoon kouluajan ja -alueen ulkopuolellakaan. 

Tämä voi hankaloittaa uhriksi joutuneen lapsen tukemista vanhemman 

näkökulmasta, sillä sosiaalinen media kulkee kännykässä lapsen ja nuoren mukana. 

Koska kiusaamisen muoto on näin muuttunut, ei nykyisten lasten ja nuorten 

vanhemmilla ole vält tämättä omakohtaista kokemusta nimenomaan 

somekiusaamisesta. Toisaalta kiusaaminen on universaali ilmiö, jonka uhreja löytyy 

jokaisesta sukupolvesta. Koulukiusaamista, sen käsittelyä ja sen aiheuttamia ilmiöitä 

ei voi tutkia liikaa.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2 AINEISTO, METODIT JA ANALYYSIKYSYMYKSET 

!
2.1 Aineistonkeruu 

!
Tutkimusaineistokseni olen valinnut sosiaalisen median alustan Facebookin ja sen 

tietyn, Helsingin alueen asioihin ja tapahtumiin keskittyvän Puskaradio Helsinki-

sivuston. Puskaradio on julkinen sosiaalisen median yhteisö, johon kuka tahansa 

luonnollinen henkilö voi liittyä. Sivustolla muun muuassa kysytään mieltä 

askarruttavista asioista, tiedustellaan suosituksia esimerkiksi lääkäreistä ja 

kampaajista ja avaudutaan tunteita kuohuttaneista tilanteista, kuten huonoista 

asiakaspalvelukokemuksista. Sivustolla pystyy antamaan niin kehuja kuin kritiikkiä, 

jakamaan yleisiä tiedotusasioita esimerkiksi koronasta tai tulevista 

kulttuuritapahtumista sekä etsimään apua esimerkiksi lapsensa kaveripulaan.  

!
Kyseisen sivun materiaalia eli käyttäjien julkaisuja rajaan käyttämällä sivun 

hakusanatoimintoa ja avainsanaa koulukiusaaminen. Sivusto tarjoaa automaattisesti 

parhaiten hakusanaa vastaavat julkaisut. Jotta aineiston koko pysyy sopivana, otan 

tutkittavakseni viisi julkaisua sivuston tarjoamista. Varsinaisten alkuperäisten 

julkaisujen lisäksi tutkin myös niiden yhteydessä olevat kommenttikentät Näillä 

valinnoilla saan rajattua aineistoni viitekehyksen tarpeeksi suppeaksi, jotta se sopii 

laajudeltaan pro gradu-tutkielmaan ja tarjoaa mahdollisuuden syventyä aineistoon eli 

kuhunkin julkaisuun. Helsinki valikoitui kaikista vaihtoehdoista, koska vilkkaana 

pääkaupunkina sen Puskaradio-sivustokin on vilkas ja näin ollen oivallinen paikka 

aineistonhakuun.  

!
!
!
!
!
!
!
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2.2 Metodit ja analyysikysymykset 

!
Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatiivisista lähestymistavoista 

valitsin tätä tutkimusta varten sisällönanalyysin, joka on yleinen ja toimiva tapa 

analysoida tekstimuotoisia aineistoja aina kirjoista haastatteluihin ja päiväkirjoista 

uutisartikkeleihin. Lisäksi sisällönanalyysi palvelee parhaiten tutkimustavoitettani eli 

pyrkimystä avata tekstijulkaisut ja tehdä näkyviksi niiden sisältämät rakenteet, 

toimijuudet ja merkitykset. Tutkittavista teksteistä pyrin etsimään ja löytämään 

niiden väliset yhtäläisyydet ja erot sekä sanoittamaan ne tiivistettyyn ja selkeään 

muotoon, mikä mahdollistaa ja helpottaa analyysivaihetta seuraavaa tulostenlukua eli 

johtopäätösten tekoa.  1

!
Sisällönanalyysi sisältää kolme mahdollista lähtökohtaa. Aineistolähtöinen, 

teorialähtöinen ja teoriaohjaava. Tätä tutkimusta varten olen valinnut ensimmäisen 

vaihtoehdon eli aineistolähtöisen. Koska tarkoituksena on tutkia nimenomaan 

tekstiaineistoa, ei siitä irrallista teoriaa, on aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

luontevin ja järkevin valinta. Noudatan aineistolähtöisen sisällönanalyysin totuttua 

rakennetta. Aineiston avaaminen eli tutkiminen alkaa redusoinnilla eli 

pelkistämisellä. Tämä tarkoittaa sisällön yksinkertaistamista ja pääkohtien 

esiinnostamista. Aloitan siis esittämällä aineistolle luodut analyysikysymykset, jotka 

ovat seuraavanlaiset.  

!
1. Onko julkaisu uusi keskustelun avaus vai kommentti siihen? 

2. Mikä on julkaisun muoto eli sisältääkö julkaisu kysymyksen, avunpyynnön, 

avautumisen, kritiikin tai kyseenalaistamisen, tiedon jakamisen, kannustuksen tai 

myötäelämisen vai tiedonjaon? 

3. Millainen on julkaisun kieli? Sisältääkö julkaisu hymiöitä, kirosanoja tai 

lakitekstiä? 

Sivu �  7

 Leinonen, Rita. 12.12.2018. Sisällönanalyysi. Helsinki. Spoken Oy. Viitattu 1

15.1.2022.



4. Sisältääkö julkaisu kuvaa, liitettä tai avainsanoja eli hashtageja? Jos sisältää, 

millaisia? 

!
Redusoinnin jälkeen jatkan klusterointiin eli ryhmittelyyn. Jäsentelen aiemmin 

saadut tulokset ja luon niille sopivat alaluokat nimineen. Kolmantena vaiheena on 

abstrahointi, joka tarkoittaa teoreettisten kästteiden luontia. Tämä toimenpide 

merkitsee käytännössä johtopäätösten tekoa eli tulosten tulkintaa.  Tulkinta 2

puolestaan tapahtuu tutkimuskysymyksen viitekehyksessä. Millaisia käyttäjien 

toimijuuksia sisällönanalyysin luokittelu paljastaa valitun sosiaalisen median 

keskustelupalstalta koulukiusaamisen viitekehyksessä? 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3 TEORIATAUSTA 

!
3.1 Kiusaaminen 

!
Kiusaaminen voidaan määritellä psyykkiseksi, fyysiseksi ja sosiaaliseksi 

pahoinpitelyksi. Se voi olla uhrin eristämistä sosiaalisten yhteisöjen (media ja face to 

face) ulkopuolelle, uhrin tavaroiden varastamista ja/tai tuhoamista, yksityisasioiden 

levittämistä julkiseen tietoon tai valheellisten väittämien levittämistä. Kiusaamisen 

yksi ehto on sen jatkuvuus, kyseessä ei ole siis yksittäinen tapaus, vaan toistuva 

ilmiö. Tekijöitä voi olla yksi tai minkä kokoinen ryhmä tahansa aina pienestä 

kaveriryhmästä kokonaiseen koululuokkaan, harrastusryhmään ja työyhteisöön asti.  

Olennaista on kuitenkin se, että usein kiusaamistilanteisiin liittyy sivustaseuraajia tai 

muuten asiasta tietäviä, jotka kiusatuksi joutumisen pelossa eivät puutu asiaan, vaan 

mahdollisesti jopa liittyvät siihen aktiivisesti mukaan.  3

!
Kiusaamisen perusluonteeseen kuuluu sen sisältämä vallan epätasa-arvo. Kiusattu on 

aina jollain tavalla alisteisessa asemassa suhteessa kiusaajaansa. Valta voi ilmetä 

fyysisenä kokoerona, ikäerona tai suosion määrässä, mikä vaikuttaa suoraan henkilön 

asemaan sosiaalisissa yhteisöissä. Valtaero voi tulla myös suoraan objetiivisesti 

havaittavasta asetelmasta, jossa uhri on esimerkiksi oppilas tai työntekijä ja kiusaaja 

opettaja tai esimies. Toisinaan kyse on luonne-eroista, joissa sosiaalisesti avoimempi 

persoona hyötyy ja hyväksikäyttää tilannetta.   4

!
Kiusaaminen täyttää usein eri rikoksien tunnusmerkit. Pahoinpitely ja lievä 

pahoinpitely, kunnianloukkaus, laiton uhkaus ja varkaus ovat tyypillisimpiä 

esimerkkjä. Mikäli kyseessä on aseman tuoma vallan epätasa-arvo (oppilas-opettaja, 
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työntekijä-esimies) voi kiusaaja syyllistyä myös virka-aseman väärinkäyttöön.  5

Verkossa tapahtuva kiusaaminen ei juurikaan eroa kasvokkain tapahtuvasta 

kiusaamisesta. Myös verkkokiusaaminen sisältää uhrin eristämistä sosiaalisista 

yhteisöistä ja ryhmistä sekä asioiden levittämistä, jotka saattavat kiusaamisen uhrin 

negatiiviseen valoon. Tyypillisiä kiusaamistapoja verkossa ovat myös erilaiset 

ahdistelun muodot sekä ilkeämielinen kommentointi uhrin julkaisemien teksti- ja 

kuvajulkaisujen yhteyteen. Prior Konsultoinnin toteuttaman, noin kuudellesadalle 

15-17 vuotiaille nuorille kohdistetun nettipaneelin mukaan yleisimpiä 

verkkokiusaamisen alustoja ovat Instagram, Snapchat sekä Whatsapp.  Sosiaalisen 6

median alustoilla jaetaan video- ja kuvamateriaalia myös kiusaajan toimesta. 

Kiusaamismielessä julkaistut materiaalit sisältävät nöyryyttäviä otoksia uhrista ja 

verkon sosiaalisten yhteisöjen piirissä jaetut kuvat leviävät vauhdilla. Uhrin aseman 

vaikeutta ja raakuutta lisää se, että kerran nettiin laitettu pysyy siellä todennäköisesti 

ikuisesti.  

!
Aina kiusaajan julkaisema materiaali ei ole itsessään nöyryyttävää (esimerkiksi 

viralliset luokkakuvat), mutta siitä tehdään julmaa antamalla uhrille esimerkiksi 

haukkumanimiä ja jakamalla kyseistä tietoa. Oulun normaalikoulussa kuraattorin 

virassa toimiva Mira Seikkula katsoo kiusaamisen muuttuneen julmemmaksi, sen 

siirryttyä nettiin ja sosiaaliseen mediaan. Seikkulan näkemyksen mukaan useat 

netissä kiusaavista nuorista eivät kuitenkaan ymmärrä tekojensa seurauksia, vaikka 

poikkeuksiakin on. Hänen kokemuksensa mukaan nuorten eniten käyttämät somen 

alustat vaihtelevat nopeaan tahtiin.  Kerran nettiin laitettu materiaali on siellä 7

todennäköisesti, mikä lisää uhrin kärsimystä. Toisaalta se helpottaa tapahtuneen 

kiusaamisen todistamista koulussa ja toimii todistusaineistona myös, mikäli 
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kiusaaminen etenee poliisin käsiteltäväksi ja synnyttää esimerkiksi ilmoituksen 

kunnianloukkauksesta.  8

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.2 Toimijuus ja subjektipositio 

!
Toimijuuden tarkka määrittely on aina riippuvainen siitä tieteenalasta, minkä 

kontekstissa kyseistä termiä käytetään. Yleisellä tasolla se merkitsee yksittäisen 

ihmisen, tietyn yhteisön tai suurienkin organisaatioiden kykyä valita toimintansa tai 

toimimatta jättämisensä itsenäisesti. Itsenäisyydellä tarkoitetaan tässä kyseisessä 

kontekstissa sitä, että valintoja eivät ohjaa mitkään ulkopuolelta tulevat tekijät. 

Tällaisia tekijöitä ovat erilaiset sääännöt ja lait, mahdollisten rangaistusten ja muuten 

epäedullisten seurausten pelko tai motivaatioon vaikuttavat palkkiot ja eduksi olevat 

muut vaikutukset. Toimijuuden käsite voidaan kuitenkin jakaa vielä kahteen eri 

lähestymistapaan. Ensimmäinen eli toimijalähtöinen lähestymistapa painottaa 

toimijuuden henkilökohtaisuutta, jonka mukaan toimijuuden käsitteessä olennaista ei 

ole vain se, mitä tapahtuu käytännössä, vaan myös henkilön oma tunne ja kokemus 

toimijuutensa olemassolosta. Toinen lähestymistapa, rakennelähtöinen, korostaa 

kulloisenkin kontekstin osuutta toimijuuden synnyssä ja olemassolossa. 

Rakennelähtöinen lähestymistapa sisältää kaksi erilaista näkökulmaa. 

Lähestymistavan konteksti voidaan sitoa itse toimijan välittömään yhteyteen, jolloin 

konteksti on hieman henkilökohtaisempi ja yksityiskohtaisempi. Toinen näkökulma 

laajentaa kontekstin toimijasta itsestään koskemaan ympäröivää yhteiskuntaa 

laajemmin. Tässä näkökulmassa nousevat esiin muun muuassa poliittiset sekä muut 

ihmisä eri yhteiskuntaluokkiin jaottelevat tekijät, kuten sukupuoli, ikä ja etninen 

tausta. Kyseiset tekijät toimivat rakennelähtöisessä kontekstissa joko toimijuutta 

laajentavana tai rajaavana tekijänä.  9

!
Subjektiposition käsite on hyvin lähellä toimijuutta. Subjektiposition merkityksen voi 

määritellä avaamalla ensin itse termin. Subjekti merkitsee kohdetta, henkilöä tai 

olentoa, joka kykenee havainnoimaan, ajattelemaan ja toimimaan itsenäisesti . 10

Positio puolestaan viittaa paikkaan tai asemaan, jossa subjekti kullakin hetkellä on. 

Subjektiposition voi siis määritellä identiteetiksi tai yksilön asemaksi tietyssä 
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sosiaalisessa tai yhteiskunnallisessa kontekstissa, jotka muuttuvat ja määrittyvät ajan 

ja paikan mukana . Subjektipositio toimii eräänlaisena viestijänä, joka määrittelee 11

kuinka kyseistä kohdetta tulee kohdella, mikä on sopivaa ja odotettavaa   12

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.3 Sosiaalinen media 

!
Sosiaalinen media muutti ja muuttaa edelleen maailmaa ja ihmisten välisiä suhteita, 

luomalla täysin uudenlaisia kanssakäymisen muotoja. Se auttoi yksittäisten 

ihmissuhteiden ja kokonaisten yhteisöjen luomista, maantieteellisistä välimatkoista 

riippumatta. Sosiaalinen media tai puhekielessä tutummin ”some”, muotoutui 

muutamassa vuosikymmenessä niin suosituksi kanssakäymisen muodoksi, että sen 

ottivat yksilöiden lisäksi käyttöönsä niin yleishyödylliset järjestöt, viranomaiset ja 

poliitikot kuin myös kulttuuri- ja viihdemaailma sekä epätoivotusti myös 

rikollisjärjestöt. Viimeistään 1990—luvun jälkeen syntyneet sukupolvet kasvoivat 

lapsuutensa ja nuoruutensa sosiaalisen median ympäröiminä ja heitä vanhemmatkin 

sukupolvet opettelivat sometaidot.  

!
Some on yhtä kuin ihmiset, jotka käyttäjinä luovat sen käyttöalustoista sellaiset kuin 

ne ovat. Näin ollen myös ne kaikki sosiaaliset ja inhimilliset ilmiöt, jotka ovat 

olemassa ”oikeassa” reaaliaikaisessa maailmassa, ovat yhtälailla olemassa myös 

sosiaalisen median alustoilla. Näitä edellämainittuja sosiaalisia ja inhimillisiä 

ilmiöitä ovat esimerkiksi ystävystyminen ja minäkuvan rakentaminen, ihastuminen ja 

seurustelu, yhteiset harrastukset ja niistä keskusteleminen sekä työyhteisöjen 

palaverit ja opiskelijoiden opintopiirit. Sosiaalinen media tarjoaa lukuisia eri alustoja 

eli sovelluksia yksilöiden ja yhteisöjen kohtaamisiin ja eri toimintoihin, mikä on 

mahdollistanut mieluisten asioiden ja samankaltaisten ihmisten löytämisen sekä 

pakollisten asioiden suoritamisen pitkienkin välimatkojen päästä. Samalla se on 

kuitenkin tarjonnut alustan myös negatiiviseksi koetuille sosiaalisille ilmiöille, kuten 

r ikol l i s ten har jo i t tami l le hui jauks i l le , te r ror i s t ien propagandal le , 

kunnianloukkauksille, juoruille ja toisten henkilöiden maineiden mustamaalaamiselle 

sekä  kiusaamiselle. 

!
!
!
!
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4 ANALYYSILUKU 

!
4.1 Julkaisujen redusointi eli pelkistäminen 

!
Aineistoni sisällönanalyysi alkaa valittujen viiden julkaisun redusoinnilla eli 

pelkistämisellä. Esitän jokaiselle julkaisulle seuraavat analyysikysymykset: 

!
1. Onko julkaisu uusi keskustelun avaus vai kommentti siihen? 

2. Mikä on julkaisun muoto eli sisältääkö julkaisu kysymyksen, avunpyynnön, 

avautumisen, kritiikin tai kyseenalaistamisen, kannustuksen tai myötäelämisen 

vai tiedonjaon? 

3. Millainen on julkaisun kieli? Sisältääkö julkaisu emojia, kirosanoja tai 

lakitekstiä? 

4. Sisältääkö julkaisu kuvaa, liitettä tai avainsanoja eli hashtageja? Jos sisältää, 

millaisia? 

!
Facebook tarjoaa käyttäjilleen seitsemän eri hymiömahdollisuutta, joilla ilmaista 

reaktioitaan julkaisujen yhteyteen. Kyseiset hymiöt on esitelty alla olevassa kuvassa. 

Niiden merkitykset on selitetty numerojärjestyksessä, vasemmalta oikealle. 

 

!
!
!

Kuva 1. Cohen, David. 17.4.2020. Facebook Adds Care Reaction, While Messenger 

Gets a Pulsating Heart. New York. Adweek. Viitattu 25.1.2022. 

!
1. Tykkää 

2. Ihastu 

3. Läheisyys 

4. Haha 

5. Vau 
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6. Surullinen 

7. Vihainen 

!
Jotta aineisto pysyy pro gradu-tutkimusta varten sopivan kokoisena, rajaan 

tutkittavien kommenttien määrän viiteen. Kyseinen määrä kommunikoi hyvin 

alkuperäisten julkaisujen kanssa, joita on myös viisi. Lisäksi viisi tarjoaa 

mahdollisuuden saada aineistoon monipuolisuutta ja vaihtelevuuttta, pysyen samalla 

hallittavan kokoisena ja rajaten tutkimuksen kannalta epäolennaiset pois. Jaottelun 

olennaisiin teen valitsemalla julkaisun kommenttikentän asetuksista kohdan 

”Huippukommentit”. Tällöin sivusto näyttää käyttäjälle kommentit, joiden julkaisija 

kuuluu käyttäjän omiin Facebook-kavereihin ja jotka ovat keränneet määrällisesti 

eniten tykkäyksiä tai jatkokommentteja. Annetuista huippukommenteista valikoin 

edelleen tutkittavakseni valitsemani määrän viisi. Tämän valikoinnin teen 

tarkastelemalla kommenttien keräämien reagointien määrää ja ottamalla aineistoon 

mukaan viisi eniten reagointia kerännyttä alkuperäistä kommenttia. Tämä määrä 

antaa tiivistetyn, mutta tarpeeksi laajan otannan aineiston kyseisestä osasta.  

Alkuperäinen kommentti tarkoittaa kommenttia, joka on julkaistu vastauksena tai 

reagointina alkuperäiseen julkaisuun, ei jo keskusteluketjussa olevaan toiseen 

kommenttiin. Analysoin kommentit järjestyksessä siten, että eniten reagointeja 

kerännyt kommentti tulee ensimmäisenä ja vähiten reagointeja saanut viimeisenä. 

Kyseinen järjestys on looginen ja järjestelmällinen. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Sivu �  16



4.1.1 Ensimmäinen julkaisu kommentteineen 

Kuva 2. Vaskimo, Anu. 3.7.2019. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. 

Meta, Inc. Viitattu 18.3.2022. 

!
Vaskimo, Anu. 3.7.2019. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, 

Inc. Viitattu 18.3.2022. Rekisteröidyn Facebook-käyttäjä Anu Vaskimon 3. 

heinäkuuta 2019 jaettu julkaisu on uusi keskustelun avaus.  Julkaisu on muodoltaan 13

tiedonjako, koska se ei sisällä kysymyksiä, kritiikkiä tai kannustamista, avunpyyntöä 

tai henkilökohtaisia ajatuksia tai kokemusten jakoa, vaan ainoastaan linkin 

uutisartikkeliin ja kyseisen artikkelin otsikon sanatarkan kopion kommenttina. 

Julkaisu sisältää sekä Vaskimon oman alkuperäisen kommentin jaon yhteydessä sekä 

kuvallisen linkin Facebookin ulkopuoliselle sivustolle (seura.fi). Julkaisu on 

kirjoitettu oikeinkirjoitusoppeja myötäillen eli käyttäen oikeita välimerkkejä ja 
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kirjoittaen erisnimet isoilla kirjaimilla. Vaskimon kommentti alkaa tykkäys-hymiöllä. 

Kommentti kuuluu seuraavasti: 

!

!  Juha Salosen vuosien työ loi Helsingin Longinojasta kutupaikan taimenelle ja 

virkistysalueen kaupunkilaisille – Näin koulukiusatusta pojasta kasvoi 

luonnonsuojelija 

!
!
Liitteen kuvassa esiintyy laiturilla istuallaan onkiva, lippalakkipäinen mies 

aurinkolasit päässään. Kuvassa on kesäisen aurinkoinen sää ja miehellä on yllään t-

paita ja farkut. Takki lojuu hänen takanaan. Kuvassa etualalla on hieman sumeana 

vaalea koira. Liitteessä mukana oleva teksti kuuluu seuraavasti: 

!
Juha Salosen vuosien työ loi Helsingin Longinojasta kutupaikan taimenelle ja 

virkistysalueen kaupunkilaisille — Näin koulukiusatusta pojasta kasvoi… 

!
Liite katkaisee otsikon viimeisen sanan kohdalta, muuten teksti on sama kuin 

Vaskimon kommenttti. Tutkimuspäivään (18.3.2022) mennessä kyseessä oleva 

julkaisu on kerännyt 96 reaktiota. Niistä 81 on tykkäyksiä, 13 ihastuksia ja kaksi vau-

hymiöitä. Alla on liitteenä kuva kyseisistä reaktioista.  

Kuva 3. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.3.2022. 

!
Lisäksi Vaskimon julkaisu on jaettu yksityisesti kolme kertaa. Kommentteja julkaisu 

ei ole saanut. 

!
!
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4.1.2 Toinen julkaisu kommentteineen 

Kuva 4. Skogberg, Jan. 25.6.2020. Facebook; Puskaradio Helsinki; 

koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 18.3.2022. 

!
Käyttäjä Jan Skogbergin uusi julkaisu 25. kesäkuuta 2020 sisältää kuvallisen linkin 

Iltalehden sivustolle. Linkki sisältää seuraavan tekstin: 

!
Nuorisojoukkoa epäillään tapon yrityksestä: yrittivät hukuttaa alle 15-vuotiaan 

uimarannalla 

!
Kyseinen julkaisu on muodoltaan tiedonjako, sillä ei sisällä kysymyksiä, kritiikkiä, 

kannustamista, avunpyyntöä tai henkilökohtaisia ajatuksia tai kokemusten jakoa, 

vaan ainoastaan linkin uutisartikkeliin. Skogberg ei ole itse kommentoinut 
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julkaisuaan tekstillä tai emojilla.  Reaktioita se on kuitenkin tutkimuspäivään 14

(18.3.2022) mennessä kerännyt yhteensä 380. Kommentteja kyseisen julkaisun 

keskustelupalstalla on kaikkiaan 233, minkä lisäksi julkaisu on jaettu 11 kertaa, joista 

yksi on julkinen ja kymmenen yksityisiä jakoja. Reaktioista 257 on vihainen-

hymiötä, 90 surullinen-emojia ja 22 tykkäyksiä. Lisäksi yhdeksän käyttäjää on 

reagoinut vau-hymiöllä, yksi sydämellä ja yksi haha-emojilla. Alla liitteenä kuva 

kyseisistä reaktioista. 

 

Kuva 5. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.3.2022. 

!
Skogbergin julkaisussa olevan Iltalehden liitteen kuvassa aurinkoinen kesäpäivä. 

Taivas on sininen ja pilvet valkoisia kumpupilviä. Metsä reunustaa kuvan alareunassa 

näkyvää vettä, lisäksi alareunassa on havaittavissa osa jostain ihmisen rakentamasta 

objektista. Liitteen otsikko noudattelee oikeinkirjoitusoppeja välimerkkeineen ja 

kirjakielineen.  

!
Koska Skogbergin julkaisu on kerännyt niin monia kommentteja (233 kappaletta), 

olen valikoinut tutkimustani varten vain olennaisimmat. Jaottelun olennaisiin teen 

valitsemalla julkaisun kommenttikentän asetuksista kohdan ”Huippukommentit”. 

Tällöin sivusto näyttää käyttäjälle näytetään kommentit, joiden julkaisija kuuluu 

käyttäjän omiin Facebook-kavereihin ja jotka ovat keränneet määrällisesti eniten 
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tykkäyksiä tai jatkokommentteja. Tällä jaottelulla kommentteja on yhteensä 28. 

Tutkielmaani palvelee kuitenkin parhaiten hieman suppeampi aineisto, joten rajaan 

määrää edelleen ja otan tutkittavakseni viisi eniten reagointeja saanutta kommenttia 

eli yhtä monta kuin alkuperäisiä julkaisujakin. Tämä määrä antaa tiivistetyn, mutta 

tarpeeksi laajan otannan aineiston kyseisestä osasta.  

Kuva 6. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.3.2022. 

!
Käyttäjä Riitta Lehdon kommentti sisältää ääneen itkevä-hymiön. Kommentin 

tekstiosa alkaa pienellä t-kirjaimella, mikä on kirjoitusvirhe. Myös termi tunne-

elämänhäiriöistä on kirjoitettu oikeinkirjoitusoppien vastaisesti:. Häiriö-sana tulisi 

kirjoittaa erikseen, ei yhteen tunne-elämän kanssa. Muuten teksti noudattaa 

oikeinkirjoitusoppeja. Kommentti on muodoltaan tiedonjako ja myötäeläminen. 

Tiedonjako ilmenee kommentin ensimmäisessä lauseessa: 

!
tuollainen toiminta kertoo vakavasta tunne-elämänhäiriöstä 

!
Myötäeläminen puolestaan ilmenee kommentin toisessa lauseessa: 

!
Erittäin surullista ja huolestuttavaa! 

!
Lehdon kommentti on kerännyt tutkimuspäivään (2.4.2022) mennessä 30 reagointia, 

joista 28 on tykkäyksiä ja kaksi surullinen-emojia. 

!
!
!
!
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Kuva 7. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.3.2022. 

 

Kuva 8. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.3.2022. 

!
Tuija Kaipanen-käyttäjän kommentti on muodoltaan tiedonanto. Sen kirjoitusasussa 

on yksi kirjoitusvirhe sanassa paikalla olijoiden, jonka oikea muoto on 

yhteenkirjoitettu. Kaipasen kommentti on tutkimuspäivään (4.4.2022) mennessä  

kerännyt 37 reagointia, joista 17 on tykkäyksiä, 14 vihainen-emojia, kolme vau-

hymiöitä ja kolme surullinen-hymiöitä.  

Kuva 9. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.3.2022. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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Kuva 10. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.3.2022.  

!
Vuokko Anemone Waris-nimisen käyttäjän kommentti on muodoltaan 

kyseenalaistaminen. Tämä siitä syystä, että julkaisija kritisoi kanssaihmisten tapaa 

syyttää nuorten väkivaltaisista teoista yhteiskuntaa. Tutkimuspäivään (4.4.2022) 

mennessä kyseinen kommentti on kerännyt yhteensä 16 reagointia, joista kaikki ovat 

tykkäyksiä. Kirjoitusmuodoltaan julkaisu noudattaa oikeinkirjoitusoppeja 

välimerkkeineen.  

!
!

Kuva 11. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.3.2022. 

 

Käyttäjä Annamari Viljasen kommentti puolestaan on muodoltaan avautuminen ja 

kritiikki. Avautuminen tulee ilmi kommentin ensimmäisessä lauseessa, jossa käyttäjä 

jakaa oman tunnetilansa toisille keskustelijoille.  

!
Sanattomaksi vetää! 

!
Kritiikki puolestaan ilmenee kommentin jälkimmäisessä osassa, jossa käyttäjä viittaa  

aiempiin rangaistuksiin seuraavilla sanoilla: 

!
… ei enään päänsilittelyä! 

!
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Sana ”enää” on tulkittavissa niin, että käyttäjä tietää aiemmin annettujen 

rangaistusten sisällön ja pituuden ja pitää niitä tekoon nähden liian vähäisinä. 

Kirjoitusmuodoltaan kommentti on suurimmaksi osaksi selkeää ja oikeaoppista 

suomenkieltä. Kirjoitusvirheen sisältää kuitenkin sana ”enään”, joka ei kieliopin 

mukaan sisällä n-kirjainta. Myöskään sana ”noille” ei ole suomen sanastoon kuuluva, 

vaikka puhekielessä olevana se ymmärretäänkin. Oikea muoto tässä kohtaa olisi 

”heille” tai ”näille”.  

!
Kommenttinsa tekstiosan loppuun Viljanen on lisännyt kolme hymiötä, joista kaksi 

on vihainen-emojia ja yksi sieraimistaan savua puhkuva-emoji . Tutkimuspäivään 15

(15.4.2022) mennessä kyseinen kommentti on kerännyt yhteensä 16 reaktiota, jotka 

kaikki ovat tykkäyksiä. 

Kuva 12. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.3.2022. 

!
Anne-marie Van Woerden-nimisen käyttäjän kommentti on muodoltaan lähinnä 

myötäelämistä. Näin siksi, että käyttäjä ei selvästi kannusta tai kritisoi ketään tai 

mitään, esitä kysymyksiä tai kyseenalaista. Hän ei myöskään avaudu tunteistaan, 

esitä avunpyyntöä tai jaa tietoa. Lähinnä kirjoittaja yhtyy alkuperäisen julkaisun 

luomaan surulliseen mielialaan, joka keskusteluketjussa ilmenee esimerkiksi 

surullinen-hymiöiden kautta. 

!
Kommentissa on neljä kirjoitusvirhettä, jotka eivät kuitenkaan vaikuta tekstin 

ymmärrettävyyteen. Jotka-sanan edestä puuttuu pilkku, tälläaseen-sanan oikea muoto 

on tällaiseen ja ammatti apua-termi kuuluu kirjoittaa yhteen. Kolmoispisteen käyttö 
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puolestaan tulee olla aina perustelu. Kolmoispisteen käyttö on perusteltua, jos lause  

tai luettelo on keskeneräinen tai puutteellinen. Toisaalta kolmoispistettä käytetään 

tuttavallisessa tyylissä, minkä perusteella kyseisen välimerkin käytön voi perustella 

tässä kommentissa . Tutkimuspäivään (15.4.2022) mennessä kyseinen kommentti on 16

kerännyt yhteensä 29 reagointia, joista 27 on tykkäyksiä ja kaksi surullinen-hymiöitä. 

Kuva 13. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.3.2022. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.1.3 Kolmas julkaisu kommentteineen 

Kuva 14. Pohjola, Toni. 14.8.2020. Facebook; Puskaradio Helsinki; 

koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 24.3.2022. 

!
Rekisteröidyn käyttäjän Toni Pohjolan 14. elokuuta 2020 ilmestynyt uusi julkaisu on 

aineistoni kolmas julkaisu.  Se sisältää kuvallisen linkin toiselle Facebook-alustan 17

ryhmän, Koulukiusatut, sivulle. Linkin alareunassa on kirjattuna kyseisen sivuston 
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jäsenmäärä (570) ja sen yksityisyysasetus (yksityinen). Sivuston linkki sisältää  

sinistä taustaa vasten ruutupaperin näköisen paperin ja sillä mustan, osittain isoin 

pölkkykirjaimin kirjoitetun tekstin: 

Koulukiusaaminen on rikos. Törkeä kunnianloukkaus, pahoinpitely, näpistys, 

varkaus, vahingonteko jne. Lista on pitkä.  

!
Edellämainitun tekstin alla on lisäksi Suomen Poliisilaitoksen logo ja nimi. Julkaisun 

yhteyteen Pohjola on kommentoinut seuraavasti: 

!
Perustin ryhmän koulukiusatuille. Tarkoitus toimia vertaistukiryhmänä.  Ja kehittää 

oikeasti käytännössä toimivia ideoita kiusaamisen vähentämiseksi. Uskon että meillä 

-keitä on kiusattu- on mahdollisuus vaikuttaa. Olen pitkään halunnut tehdä asialle 

jotain. Toivottavasti sinäkin. Voit aloittaa jakamalla tätä ryhmää kaikkialle. Ja 

luonnollisesti tervetuloa jos koet itsesi koulukiusatuksi. Ryhmän jäsenet ja julkaisut 

näkyvät vain ryhmän jäseni l le . h t tps: / /www.facebook.com/groups/

958061884708500/?ref=share 

!
Kommentin lopussa on vielä erikseen kopioitu osoitelinkki Koulukiusatut-sivulle. 

Muodoltaan Pohjolan julkaisu sekä tiedonjako, avautuminen että kannustaminen. 

Tiedonjako siksi, että julkaisu sisältää linkin toiselle sivustolle. Avautuminen siksi, 

että kommentissaan Pohjola viittaa omaan taustaansa koulukiusattuna. 

Kannustamisen muoto puolestaan ilmenee seuraavassa lauseessa:  

!
Uskon että meillä -keitä on kiusattu- on mahdollisuus vaikuttaa. Olen pitkään 

halunnut tehdä asialle jotain. Toivottavasti sinäkin. Voit aloittaa jakamalla tätä 

ryhmää kaikkialle.  

!
!
!
!
!
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Kuva 15. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

24.3.2022. 

!
Tutkimuspäivään (24. maaliskuuta 2022) mennessä Pohjolan julkaisu on kerännyt 

yhteensä 162 reaktiota, joista 141 on tykkäyksiä, 20 ihastu-hymiöitä ja yksi 

läheisyys-emoji. Kommentteja julkaisun yhteyteen on annettu 29, jakoja on 

puolestaan 20, joista neljä on julkisia ja 16 yksityisiä. Kirjoitusasu on noudattaa 

kirjakieltä ja oikeinkirjoitusoppeja.  

 

Kuva 16. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

16.4.2022. 

!
Käyttäjä Janna Mustosen kommentti sisältää kolme eri muotoa. Omien kokemusten 

jakaminen on muodoltaan avautuminen. Kyseinen muoto ilmenee käyttäjän 

muistellessa omia koulukokemuksiaan. 

!
Muistan, että kouluissa oli kyllä yleistä keskustelua kiusaamisesta, ja pari kertaa oli 

joku erikseen siitä puhumassa, mutta se oli sellasta luennoivaa… Ihan yhtälailla 

huomasin, kun olin vanhassa koulussa kertomassa yseille jatkokoulutuksista, ja että 
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niillä ei todellakaan ole kiire kouluttautua, että "tavallisen" tallaajan suusta sitä 

kuunnellaan enemmän ja se otetaan vakavemmin. Myös joskus yläasteella, kun 

opettaja paasasi huumeiden vaaroista, ei kukaan kuunnellu. Mutta sitku tuli entinen 

käyttäjä kertoo, kaikki oli hiljaa ja kyseli kysymyksiä. 

!
Kritiikki ja kyseenalaistaminen puolestaan ilmenevät käyttäjän pohtiessa, miksi 

koulut eivät pyri ehkäisemään kiusaamista pyytämällä entisiä koulukiusattuja 

kertomassa kokemuksistaan. Kirjoitusasultaan kyseinen kommentti noudattaa lähes 

täydellisesti oikeinkirjoitusoppeja. Mustonen käyttää tekstissään lisänä myös 

englannin kielen termiä ”end of story”, minkä tarkka käännös tarkoittaa tarinan 

loppua. Tutkimuspäivään (16.4.2022) mennessä Mustosen kommentti on kerännyt 

yhteensä 16 reagointia, jotka kaikki ovat tykkäyksiä.  

Kuva 17. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

16.4.2022. 

!
Tiia Lehto-nimisen käyttäjän kommentti on muodoltaan sekä avautuminen että 

kritiikki. Avautuminen ilmenee käyttäjän jakaessa henkilökohtaiset kokemuksensa 

sekä itse koulukiusattuna että koulukiusatun lapsen vanhempana. Vanhemman 

roolissa avautuminen ilmenee läpi koko kommentin. Avautuminen henkilökohtaisten 

kokemusten jakamisen kautta ilmenee puolestaan seuraavassa lauseessa. 
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!
Itse menin kiusaamisen takia aikoinaan kouluun aina myöhässä, se oli vähemmän 

stressaavaa kuin olla kiusaajien armoilla. 

!
Kommentin kirjoitusasu sisältää runsaasti kirjoitusvirheitä välimerkkien ja 

sanamuotojen suhteen. Kommentti sisältää myös yhden kirosanan (Jumalauta). 

Tutkimuspäivään (16.4.2022) mennessä Lehdon kommentti on kerännyt yhteensä 

kahdeksan reagointia, joista neljä on tykkäyksiä ja neljä surullinen-hymiöitä.  

Kuva 18. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

16.4.2022.  

 

Kuva 19. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

16.4.2022. 

!
Valtteri Heinosen kommentti on muodoltaan kannustaminen ja myötäläminen.  

Kannustamisen muoto ilmenee kommentin heti ensimmäisessä sanassa ”hienoa!”. 

Myötäeläminen puolestaan sen jälkeisessä lauseessa, joka toistaa alkuperäisen 

julkaisun sanomaa. Kommentti noudattaa oikeinkirjoitussääntöjä ja tutkimuspäivään 

(16.4.2022) mennessä se on kerännyt yhteensä viisi reagointia, jotka kaikki ovat 

tykkäyksiä.  

!
!
!
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Kuva 20. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

16.4.2022. 

!
Käyttäjä Pasi Salmisen kommentti on muodoltaan avautuminen ja kritiikki. 

Avautuminen ilmenee kommentin käyttäjän viitatessa henkilökohtaisiin 

kokemuksiinsa koulukiusaamisen uhrina. Kritiikki ilmenee hänen ottaessaan kantaa 

alkuperäisen julkaisun sisältöön ja verratessaan sitä aiempien aikojen tapaan hoitaa 

koulukiusaamista. Tämä muoto ilmenee siis seuraavassa lauseessa. 

!
Veikkaan että hapaa paskapuhetta tänäkin päivänä…  

!
Kommentin kirjoitusasu sisältää kaksi kirjoitusvirhettä, joista ensimmäinen tulee 

puhekielisestä ilmaisusta ”30v”. Oikea muoto edellämainitulle olisi 30 vuotta. Toinen 

kirjoitusvirhe tulee pilkun puutteesta että-sanan edessä. Tutkimuspäivään (16.4.2022) 

mennessä kyseinen kommentti on kerännyt yhteensä neljä reagointia, jotka kaikki 

ovat tykkäyksiä.  

 

Kuva 21. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

16.4.2022. 

!
Käyttäjä Saila Kleine Staarman kommentti on muodoltaan avautuminen, koska se 

sisältää henkilökohtaisen kokemuksen jakamisen. Kirjoitusasultaan kyseinen 

kommentti noudattelee oikeinkirjoitusoppeja. Ainoastaan termistä esikoulu Staarman 

on käyttänyt termin puhekielestä tuttua muotoa ”eskari”. Tutkimuspäivään 
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(16.4.2022) mennessä Staarmanin kommentti on kerännyt yhteensä kolme reagointia, 

joista yksi on tykkäys ja kaksi vau-hymiötä. 

 

Kuva 22. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

16.4.2022. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.1.4 Neljäs julkaisu kommentteineen 

Kuva 23. Jafi, Kamal. 23.9.2020. Facebook; Puskaradio Helsinki; 

koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 18.3.2022. 

!
Neljäs julkaisu on Kamal Jafi -nimisen Facebook-käyttäjän uusi julkaisu.  Jafi on 18

liittänyt julkaisuunsa oman, päivää aiemmin julkaistun tekstin, joka kuuluu 

seuraavasti: 

!
Olen peruskoulussa töissä kouluvalmentajana. Selvittelen päivittäin 

kiusaamistapauksia. Yleisesti: Kiusaamisesta on puhuttu niin kauan kuin muistan. 

Kiusaamisen lopettamiseen tarvitaan aikuisen aikaa, osaamista lasten ja nuorten 

kohtaamiseen sekä sydäntä välittää aidosti. On syytä myös päivittää termejä 

vastaamaan niitten todellista luonnetta. Kiusaaminen sanana ei vastaa enää tätä 
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päivää. Henkinen/fyysinen väkivalta on mielestäni sopivin sanamuoto. Koulut 

tarvitsevat lisää resursseja, jotta käytävillä ja tunneilla olisi vähintään se yksi 

turvallinen aikuinen, jolla olisi aikaa kohdata oppilaita, ratkaista oppilaiden välisiä 

riitoja ja tukea oppilaita. Panostus maksaa itsensä takaisin moninkertaisena. 

Oppilaat ansaitsevat tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Vain 

siten voimme saada parhaimpia tuloksia. 

!
Liitteen lopussa on aihetunniste kiusaaminen. Julkaisija on myös lisännyt liitteensä 

yhteyteen seuraavanlaisen kommentin:  

!
Kiusaaminen on ollut jälleen esillä. Ajattelin antaa keskustelulle oman panoksen. 

Työskentelen peruskoulussa kouluvalmentajana. 

!
23. syyskuuta 2020 ilmestynyt Jafin julkaisu on muodoltaan avautuminen, koska se 

sisältää henkilökohtaisten kokemusten ja mielipiteiden jaon. Julkaisun voi 

muodoltaan määritellä myös kritiikiksi, sillä siinä kyseenalaistetaan kiusaamistermin 

ajankohtaisuus ja pätevyys. Lisäksi julkaisussa kritisoidaan koulujen tämänhetkisten 

resurssien vähyyttä ja niiden vaikutusta kiusaamistapausten hoitoon. Kirjoitusasu 

noudattelee oikeinkirjoitusoppeja ja sanasto on asiallinen ilman murre- tai 

kirosanoja. 

!
Reaktioita julkaisu on kerännyt yhteensä 226. Niistä valtaosa, 206 kappaletta on 

tykkäyksiä, 17 ihastu-emojia ja kolme läheisyys-emojia (kuvakaappaus alla). 

Kommentteja julkaisu on tutkimuspäivään (18.3.2022) mennessä kerännyt 131 ja 

jakoja 6, joista yksi on julkinen ja viisi yksityisiä.  

Kuva 24. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.3.2022. 

!
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Kuva 25. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

17.4.2022. 

!
Käyttäjä Tiia Annelli Toivosen kommentti on muodoltaan kyseenalaistaminen. Tämä 

ilmenee käyttäjän verratessa saman teon (toisen henkilön kuristaminen) aiheuttamien 

reaktioiden ja seurausten muotoa koulujen ja työpaikkojen välillä. Kommentin 

kirjoitusasussa on yksi puhekielestä tuttu muoto sanassa ”jännä”. Kommentti päättyy 

kolmoispisteeseen, jonka voi tässä kohtaa perustella tuttavallisen tyylin käytöllä tai 

sillä, että julkaistu lause on keskeneräinen. Tutkimuspäivään (17.4.2022) mennessä 

Toivosen kommentti on kerännyt yhteensä 42 reagointia, jotka kaikki ovat 

tykkäyksiä.  

 

Kuva 26. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

17.4.2022. 

!
Karl Fagerholm-nimisen käyttäjän kommentti on muodoltaan tiedonanto. Näin siksi, 

että kyseinen kommentti toimii välittäjänä alkuperäisen julkaisijan ja aiemman 

kommentoijan välillä. Kommentin alkuun käyttäjä on merkinnyt alkuperäisen 

julkaisijan. Kommentin kirjoitusasu sisältää puhekielestä tuttuja muotoja sanoissa 

”tohon” ja ”sun”. Kommentti päättyy kolmoispisteeseen, minkä käyttöä voi 

edellämainittujen tapaan perustella joko tuttavallisella tyylillä tai keskeenjääneellä 
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lauserakenteella.  Fagerholmin kommentti on tutkimuspäivään (17.4.2022) 19

mennessä kerännyt yhteensä 25 reagointia, jotka kaikki ovat tykkäyksiä.  

 

Kuva 27. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

17.4.2022. 

!
Nina Ulma-käyttäjän kommentti on muodoltaan kritiikki. Kyseinen muoto ilmenee 

heti kommentin ensimmäisessä lauseessa, jossa Ulma kritisoi käytettävää 

koulukiusaaminen-termiä ja kehottaa vaihtamaan oikeisiin. Hän vaatii myös 

koulukiusaamiseen syyllistyviä asianosaisia, kouluja, kiusaajia ja heidän 

vanhempiaan vastuuseen, johon kuuluu myös korvausvelvollisena olo. 

Kirjoitusasultaan Ulman kommentti noudattaa oikeinkirjoitusoppeja. 

Tutkimuspäivään (17.4.2022) mennessä kyseinen kommentti on kerännyt yhteensä 

23 reagointia, jotka kaikki ovat tykkäyksiä. 

Kuva 28. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

17.4.2022. 

!
Käyttäjän Sini Päivärinta kommentti on muodoltaan kyseenalaistaminen. 

Kommentissaan Päivärinta esittää näkemänsä epäloogisuuden, joka vallitsee 

aikuisten ja lasten tekemän väkivallan ja niille annettujen nimikkeiden välillä. 

Kommentti päättyy avainsanaan ”kouluväkivalta”. Tutkimuspäivään (17.4.2022) 
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mennessä kyseinen kommentti on kerännyt yhteensä 20 reagointia, jotka kaikki ovat 

tykkäyksiä.  

 

Kuva 29. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

17.4.2022. 

!
Koo Bruun-käyttäjän kommentti on muodoltaan sekä kyseenalaistaminen että 

kritiikki. Kyseenalaistaminen ilmenee kommentin ensimmäisessä lauseessa, jossa 

käyttäjä esittää retorisen kysymyksen, koskien koulujen resurssien riittävyyttä 

koulukiusaamitapausten hoidossa. Kritiikki puolestaan ilmenee kommentin kahdessa 

viimeisessä lauseessa, joissa käyttäjä toteaa koulujen välttelevän vaikeaksi koetun 

koulukiusaamisen hoitoa ja esittää todisteena käytännön, jossa koulukiusattu vaihtaa 

toiseen kouluun.  

!
Pilkkuvirheitä lukuunottamatta Bruunin kommentti on kirjoitusasultaan 

oikeinkirjoitusoppeja noudatteleva. Tutkimuspäivään (17.4.2022) mennessä kyseinen 

kommentti on kerännyt yhteensä kymmenen reagointia, joista yhdeksän on 

tykkäyksiä ja yksi vau-emoji.  

 

Kuva 30.  Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

17.4.2022. 

!
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4.1.5 Viides julkaisu kommentteineen 

Kuva 31. Ignatius, Kristoffer. 21.10.2020. Facebook; Puskaradio Helsinki; 

koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 19.3.2022. 

!
Aineiston viides osa on julkaistu 21. lokakuuta 2020 Kristoffer Ignatius-nimisen 

käyttäjän toimesta.  Kyseessä on uusi julkaisu ja se sisältää linkin sivustolle 20

kansalaisaloite.fi ja siellä olevaan aloitteeseen Kouluväkivalta pois—jokaiselle 
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oppilaalle taattava turvallinen oppimisympäristö ja välitön sekä laadukas tuki 

kiusaamistilanteessa. Julkaisu on muodoltaan lähinnä avunpyyntöä, sillä liitteen 

yhteyteen julkaisija on kommentoinut seuraavasti:  

!
Kirjoita kansalaisaloite, millä pyritään takaamaan lapsille turvallinen koulu ilman 

pelkoa väkivallasta tai kiusaamisesta. Ja joo, itse kiusattuna tiedän että tällaiset 

byrokratia-asiat ja lippulappuset tuntuu kaukaiselta, mutta toteutuessaan se antaa 

apua edes vähän enemmän nykytilanteeseen. Kiusaaminen ja väkivalta on asioita, 

joihin täytyy puuttua tietysti ensin kasvatuksessa ja asenteissa. Sen jälkeen voidaan 

puuttua näihin lain avulla, joihin tämä aloite pyrkii muutoksia, tekemään. Mun 

mielestä jokainen steppi on kotiinpäin ja mahdollisuus. Ja kaikki ideat 

kouluväkivallan lopettamiseksi on taatusti tervetulleita 

!
Julkaisun muodossa on myös avautumisen ja kritisoinnin piirteitä. Avautuminen 

tapahtuu kohdassa, jossa julkaisija viittaa omiin kokemuksiinsa koulukiusattuna. 

Kritisointia puolestaan ilmenee byrokratiasta puhuttaessa. Julkaisusta löytyy myös 

kannustusta, jolla kirjoittaja kehoittaa keksimään ja hyödyntämään kaikkia 

kouluväkivaltaa ehkäiseviä ideoita.  

!
Julkaisunsa kommentin yhteyteen Ignatius on lisännyt kaksi hymiötä, ihastu-emojin 

ja ylös kohotetut kädet-hymiön. Niistä jälkimmäinen merkitsee jonkin menestyksen 

iloitsemista . Aihetunnisteita julkaisussa on kaksi, kouluväkivalta ja 21

koulukiusaaminen. Reaktioita julkaisulla on  tutkimuspäivään (19.3.2022) yhteensä 

226, joista 206 on tykkäyksiä, 17 ihastu-hymiöitä ja kolme läheisyys-emojeita. 

Ignatiuksen julkaisua on jaettu eteenpäin kuusi kertaa, joista yksi on julkinen. 

!
  

!
!
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Kuva 32. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

19.3.2022. 

!

Kuva 33. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

17.4.2022. 

 

Käyttäjä Nelli Riihimäen kommentti on muodoltaan kritiikki, koska käyttäjä esittää 

oman epäuskonsa koskien alkuperäisen julkaisun sisältämän adressin vaikutusta 

koulukiusaamisen ehkäisyyn. Kritiikkinsä hän perustelee kiusaajan kotikasvatuksen 

ja perheen merkittävällä vaikutuksella. Riihimäen kommentin kirjoitusasu sisältää 

puhekielen termejä, ”nää” ja ”oikeesti” sekä puuttuvua välimerkkejä. 

Tutkimuspäivään (17.4.2022) mennessä kyseinen kommentti on kerännyt yhteensä 

12 reaktiota, jotka kaikki ovat tykkäyksiä.  

!

Kuva 34.  Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

17.4.2022. 

 

Pilvi Linna-nimisen käyttäjän kommentti on muodoltaan kysymys. Kirjoitusasultaan 

Linnan kommentti on oikeinkirjoitusoppeja noudattava. Tutkimuspäivään 

(17.4.2022) mennessä kyseinen kommentti on kerännyt yhteensä viisi reagointia, 

jotka kaikki ovat tykkäyksiä.  
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Kuva 35. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

17.4.2022. 

!
Käyttäjä Sanna Tuurin kommentti on muodoiltaan kannustus ja kritiikki. Kannustus 

ilmenee heti kommentin ensimmäisessä lauseessa, jossa käyttäjä kehuu alkuperäisen 

julkaisun sisältämää adressia ja kertoo antaneensa sille oman allekirjoituksensa. 

Kritiikki puolestaan ilmenee kommentin loppuosassa, jossa käyttäjä kommentoi 

koulukiusattujen kohtelua nykypäivänä. Tuurin kommentti sisältää muutamia 

kirjoitusvirheitä, mikä voi vaikuttaa tekstin luettavuuteen. Yhdyssanavirhe löytyy 

termin ”nimen omaan” kohdalla, joka oikeaoppisesti kirjoitetaan yhteen. Välilyöntien 

osalta virheitä löytyy kahdesta kohdasta. Termin ”tuen” edestä puuttuu yksi, samoin 

apua-sanan edestä. Muutoin teksti sisältää kirjakieltä ja noudattaa 

oikeinkirjoitusoppeja. Reagointeja kyseinen kommentti on tutkimuspäivään 

(17.4.2022)  mennessä kerännyt yhteensä kolme, jotka kaikki ovat tykkäyksiä.  

!

Kuva 36. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

17.4.2022. 

 

Käyttäjä Riitta Immosen kommentin muoto voidaan määritellä kritiikiksi. Immonen 

aloittaa kommenttinsa jakamalla näkemyksensä siitä, kuinka koulukiusaamista 

pystytään ehkäisemään. Kritiikki ilmenee selvimmin kyseisen kommentin kahdessa 

viimeisessä lauseessa, joissa Immonen toteaa, että koulukiusaamisen lopettamisessa 

eivät lempeät keinot toimi, vaan on vanhempien tehtävä valvoa lastensa 

käyttäytymistä ja rangaista, kun he toimivat väärin eli kiusaavat toisia lapsia.  
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!
Kirjoitusasultaan Immosen kommentti noudattaa kirjakieltä ja oikeinkirjoitusoppeja, 

yhtä puuttuvaa pilkkua (ennen ettei-sanaa) lukuunottamatta. Tutkimuspäivään 

(17.4.2022) mennessä Immosen kommentti on kerännyt yhteensä kolme reagointia, 

jotka kaikki ovat tykkäyksiä.  

 

Kuva 37. Facebook; Puskaradio Helsinki; koulukiusaaminen. Meta, Inc. Viitattu 

18.4.2022. 

!
Käyttäjä Raino Mäkisen kommentti on muodoltaan kritiikki. Kyseinen muoto 

näyttäytyy läpi koko kommentin, käyttäjän avatessa näkemystään, jonka mukaan 

ainakin yhdessä kouluaineessa opetetaan ihmisten välistä eriarvoisuutta. Mäkisen 

mukaan kyseis tä ideologiaa opet tavat kouluaineet p i tä is i pois taa 

opetusjärjestelmästä, jotta koulukiusaaminen vähentyisi. Pilkun puutetta että-sanan 

edellä lukuunottamatta Mäkisen kommentti noudattaa oikeinkirjoitusoppeja. 

Tutkimuspäivään (18.4.2022) mennessä kyseinen kommentti on kerännyt yhteensä 

kolme reagointia, jotka kaikki ovat tykkäyksiä.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.2 Klusterointi eli ryhmittely 

!
Sisällönanalyysin ensimmäisen vaiheen tulosten ryhmittely tapahtuu teemoittain, 

liittyen vähintään yhteen seuraavista ryhmistä: 

!
1. Informatiivinen 

2. Positiivisiin tunteisiin (ilo) vetoava 

3. Negatiivisiin tunteisiin (suru, ahdistus, viha) vetoava 

4. Muu 

!
Kyseiset ryhmät on luotu redusoinnin antamien tulosten perusteella. Ryhmittelyä 

luodessa on tutkittu sekä alkuperäisille julkaisuille että niiden kommenteille 

määriteltyjä muotoja sekä hymiöiden käyttöä. Seuraavassa taulukossa on esitetty, 

kuinka eri muodot ryhmitellään. 

!

Taulukko 1.  

!
Informatiiviseen ryhmään kuuluvat seuraavat muodot: kysymys, avautuminen ja 

tiedonjako. Vaikka jokainen näistä muodoista voi varsinaisissa julkaisuissa sisältää ja 

siten myös herättää niin positiivisia kuin negatiivisiakin reaktioita ja kommentteja, 

eivät niiden muodot itsessään ole vielä muihin kuin informatiiviseen ryhmään 

Muoto 1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

Kysymys X

Avunpyyntö X

Avautuminen X

Kritiikki X

Kyseenalaista

minen

X

Kannustus X

Myötäeläminen X

Tiedonjako X
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kuuluvia. Positiivisiin tunteisiin vetoavia muotoja ovat kannustus ja myötäeläminen. 

Tämä ryhmittely perustuu yleiskäsityksiin, joita termeillä kannustus ja 

myötäeläminen on. Negatiivisiin tunteisiin vetoavia muotoja ovat kritiikki ja 

kyseenalaistaminen. Myös näiden muotojen ryhmittely perustuu yleiskäsityksiin. 

Avunpyyntö puolestaan määritellään ryhmään 4. eli muut. Avunpyyntö sisältää jo 

tietynlaisen, ennaltamäärätyn aseteleman, joka ei ole informatiivisen neutraali, mutta 

ei myöskään paljasta tarpeeksi ollakseen positiivisiin tai negatiivisiin tunteisiin 

vetoava. Tästä syystä se on muodoista ainoa, joka soveltuu parhaiten ryhmään 4. 

Seuraavaksi ryhmittelen aineistossani esiintyvät hymiöt perusteluineen, mitä 

puolestaan seuraa edeltävässä vaiheessa pelkistettyjen julkaisujen ja niiden 

kommenttien ryhmittely taulukkomuodoissa.  

!
Hymiöistä tarkastellaan sekä niiden merkityksiä eli niiden symbolisoimaa tunnetilaa 

että niiden määrällistä esiintyvyyttä. Teen ryhmittelyn samassa järjestyksessä kuin 

julkaisujen pelkistämisen. Julkaisujen saamat hymiöt ryhmitellään niiden 

ilmaisemien tunnetilojen mukaisesti seuraavasti. Ryhmittely perustuu hymiöiden 

virallisiin merkityksiin , niiden nimityksiin ja niitä esittävien kuvioiden 22

yleisikäsityksiin.  

 

!
!
!

Kuva 38. Cohen, David. 17.4.2020. Facebook Adds Care Reaction, While Messenger 

Gets a Pulsating Heart. New York. Adweek. Viitattu 

!
1. Tykkää-emoji ei sellaisenaan ilmaise vielä mitään tiettyä tunnetilaa. Sillä voidaan 

ilmaista samanmielisyyttä alkuperäisen julkaisijan kanssa, julkaisusta 

tykkäämistä positiivisessa mielessä, hyväksyntää julkaisulle tai vain neutraalia 

huomiointia.  Tästä syystä sen käyttö tulee aina määritellä tapauskohtaisesti, 23
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verraten sitä muun muuassa sanallisiin kommentteihin. Tästä syystä se 

ryhmitellään ryhmään 4. eli muut sekä ryhmään 1. informatiivinen.  

!
2. Ihastu-emoji on luonteva ryhmitellä ryhmään 2. eli positiivisiin tunteisiin 

vetoavaksi. Kyseinen ryhmittely on perusteltavissa sekä kyseisen hymiön 

virallisella merkityksellä, nimityksellä että yleisellä ymmärryksellä 

sydänmuodon merkityksestä.  24

!
3. Läheisyys-emoji sisältää hymyilevät kasvot ja sydäntä syleilevät kädet. 

Edellämainitun ja jo määritellyn ihastu-emojin mukaisesti myös läheisyys-emoji 

ryhmitellään ryhmään 2. kuuluvaksi eli positiivisiin tunteisiin vetoavaksi. 

Kyseinen ryhmittely perustuu sekä kyseisen emojin viralliseen merkitykseen ja 

nimitykseen että molempien hymiössä olevien kuvioiden (hymy ja kädet 

sydämen ympärillä) merkitysten ymmärrykseen.  

!
4. Haha-emojin virallinen merkitys on innostus tai sydämellinen nauru . Yleisesti 25

nauru myös tulkitaan positiiviseksi tunnetilaksi. Näistä kahdesta edellämainitusta 

syystä kyseinen emoji voidaan määritellä ryhmään 2. eli positiivisiin tunteisiin 

vetoavaksi.  

!
5. Vau-emoji merkitsee virallisesti nimensä mukaisesti vau-reaktiota . Kyseistä 26

hymiöä voi käyttää ilmaisemaan sekä positiivista yllättyneisyyttä ja ihailua tai 

negatiivista järkytystä ja epäuskoa. Vay-hymiö tarjoaa tietoa, mutta tiedon laatu 

on aina kontekstisidonnaista. Näistä syistä kyseinen emoji ryhmitellään ryhmään 

4. muut ja ryhmään 1. informatiivinen, kuuluvaksi .  

!
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6. Surullinen-emoji merkitsee sekä virallisesti että nimensä ja kuvansa puolesta  

surullista reaktiota..  Tästä syystä se on loogista luokitella ryhmään 3.  27

kuuluvaksi eli negatiivisiin tunteisiin vetoavaksi. 

!
7. Vihainen-emoji voidaan määritellä samoin kuin surullinen-emoji. Niin virallinen 

määritelmä kuin myös kuva ja nimi ryhmittelevät sen ryhmään 3. kuuluvaksi eli 

negatiivisiin tunteisiin vetoavaksi .  28

!
!

Taulukko 2.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

1. Tykkäys X X

2. Ihastu X

3. Läheisyys X

4. Haha X

5. Vau X X

6. Surullinen X

7. Vihainen X
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4.2.1 Ensimmäinen julkaisu kommentteineen 

!

Taulukko 3.   

!
4.2.2 Toinen julkaisu kommentteineen 

!

Taulukko 4. 

!
4.2.3 Kolmas julkaisu kommentteineen 

!

Taulukko 5.  

!
!

Muoto 1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

Uusi julkaisu X X

Muoto 1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

Uusi julkaisu X X

1. kommentti X X

2. kommentti X

3. kommentti X

4. kommentti X X

5. kommentti X

Muoto 1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

Uusi julkaisu X X

1. kommentti X X

2. kommentti X X

3. kommentti X

4. kommentti X X

5. kommentti X
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4.2.4 Neljäs julkaisu kommentteineen 

!

Taulukko 6.  

!
4.2.5 Viides julkaisu kommentteineen 

!

Taulukko 7.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Muoto 1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

Uusi julkaisu X X X

1. kommentti X

2. kommentti X

3. kommentti X

4. kommentti X

5. kommentti X

Muoto 1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

Uusi julkaisu X X X

1. kommentti X

2. kommentti X

3. kommentti X X

4. kommentti X

5. kommentti X
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4.3 Abstrahointi eli johtopäätökset 

!
4.3.1 Uudet julkaisut 

!
Tässä osiossa tarkastelen saatuja tutkimustuloksia ja suoritan abstrahoinnin eli 

johtopäätösten teon. Aloitan abstrahoinnin uusista julkaisuista. Alla kuvakaappaukset 

ne sisältävistä taulukoista.  

  

Taulukko 3.  

Taulukko 4.  

Taulukko 5.  

Taulukko 6.  

Taulukko 7.  

Muoto 1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

Uusi julkaisu X X
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!
Tarkastelemalla ylläolevia, klusteroinnin tuloksina saatuja taulukkoja huomataan, 

että jokainen koulukiusaamisaiheinen uusi julkaisu kuuluu ryhmään 1. eli 

informatiiviseen. Vaskimon ja Skokbergin julkaisut molemmat sisältävät liitteenä 

koulukiusaamiseen liittyvän uutisartikkelin. Huomioitavaa on kuitenkin se, että 

Vaskimon julkaisu on saamiensa reagointien perusteella lisäksi ryhmään 2. eli  

positiivisiin tunteisiin vetoava, Skokbergin julkaisu puolestaan ryhmään 3. eli 

negatiivisiin tunteisiin vetoava. Muiden käyttäjien reaktiot näyttäytyvät loogisina, 

kun huomioidaan, että Skokbergin julkaisema uutisartikkeli kertoo 

hengenvaaralliseksi edenneestä kiusaamistapauksesta nuorisojoukon keskuudessa. 

Heikommassa asemassa olevaan yksilöön kohdistuvat väkivallan teot herättävät siis 

voimakasta vihaa ja surua yleisössä, mistä kertoo paitsi negatiivisiin tunteisiin 

vetoavat hymiöt, myös niiden suuri määrä (380 kappaletta). Vaskimon julkaisussa 

esiintyvä entinen koulukiusattu ja nykyinen menestynyt luonnonsuojelija puolestaan 

herättää iloa sekä riemua. Huomioitavaa on kuitenkin se, että postiivinen Vaskimon 

julkaisu keräsi vain 96 reagiointia, mikä on marginaalisen pieni, verrattuna 

Skokbergin negatiiviseen julkaisuun. Iloiset uutiset eivät siis valitettavasti herätä yhtä 

voimakkaita, reagointia vaativia tunteita kuin negatiiviset uutiset. Tässä kohtaa 

voidaan tarkastella kyseisten uutisartikkeleiden lähteitä. Vaskimon julkaiseman 

artikkelin lähde on Seura-lehti, Skokbergin puolestaan Iltalehti. Iltalehti on tunnettu 

sensaatioimaisista artikkeleista ja otsikoista, Seura puolestaan tunnetaan 

maltillisempana medialähteenä, joka kirjoittaa Iltalehteä vähemmän skandaaleja 

herättäviä artikkeleita.  

!
Pohjolan julkaisu sisältää sekin liitteen, mutta uutisartikkelin sijasta kyseessä on 

käyttäjän itsensä perustama vertaistukiryhmä koulukiusatuille. Toisilta käyttäjiltä 

tämä sai positiivisa reaktioita, mikä vie julkaisun informatiivisen lisäksi myös 

positiivisiin tunteisiin vetoavien ryhmään. Kyseisistä reaktioista voidaan päätellä, 

että ihmisillä on tarve ja halu löytää keinoja vähentää koulukiusaamista ja luoda 

väyliä, joiden kautta kiusatut saavat tukea. Sama johtopäätös voidaan tehdä Jafin 

julkaisusta, jossa hän jakaa kokemuksiaan kiusaamistapausten selvittäjänä, tekee 
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kiusattujen asemaa parantavia ehdotuksia ja vaatii laajempaa poliittista ja 

yhteiskunnallista muutosta koulukiusaamisilmiön ympärillä. Myös Jafin julkaisu 

ryhmitellään sekä informatiiviseen että positiivisiin tunteisiin vetoavien ryhmiin. 

Kritisointi vie sen lisäksi ryhmään 3.  

!
Ignatiuksen julkaisu herättää eniten pohdintaa, sillä huolimatta siitä, että 

sisällöllisesti se resonoi vahvasti yhteen Jafin ja Pohjolan julkaisujen kanssa, ei tämä 

yhteneväisyys näy julkaisun saamissa reagoineissa, jotka kyseisessä julkaisussa 

jäävät tykkäysten eli informatiivisen ryhmän tasolle. Lisäksi reaktioiden määrä on 

suhteellisen vähäinen, vain 91. Ignatiuksen henkilökohtainen teksti 

Kansalaisaloitepalvelu-sivuston liitteen yhetydessä on sisällöltään positiivinen. Se 

sisältää sydän-hymiön, kannustamista ja pienistä saavutuksista iloitsemista. 

Koulukiusaamista suitsivat kansalaisaloitteet eivät ole uusi ilmiö ja reaktioiden 

laadusta ja määrästä voidaan päätellä, että ihmiset ovat kenties menettäneet uskoaan 

kyseiseen järjestelmään ja sen kykyyn auttaa koulukiusattuja.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.3.2 Kommentit 

!
Seuraavaksi tarkastelen julkaisujen yhteydessä olevia kommentteja. Vaskimon 

julkaisu ei tutkimuspäivään mennessä ollut kerännyt lainkaan kommentteja, joten se 

ei sisälly tutkimuksen tähän osaan. Alla kuvakaappaukset kommentit sisältävistä 

taulukoista.  

!

Taulukko 4. 

!
Skokbergin julkaisun yhteyteen julkaistut kommentit sisältävät melko laajan otannan 

eri ryhmistä. Kolme viidestä kommentista on sisältänyt informatiivista tietoa. Niistä 

ensimmäinen on vedonnut lisäksi positiivisiin tunteisiin ja neljäs negatiivisiin. 

Toinen kommentti sisälsi pelkästään informatiivisen ja viides vetoaa ainoastaan 

positiivisiin tunteisiin. Skokbergin julkaisu herätti reaktioina voimakasta vihaa ja 

surua, mutta huippukommenteista voidaan päätellä, että informatiivisuus ei silti 

jättäytynyt sivuun kommentoijilta. Kommentteja tarkastelemalla huomataan, että 

informatiiviset kommentit sisältävät analyysejä tekijöiden mielenterveydestä ja 

kotioloista. Tästä voidaan päätellä, että ihmisillä on tarve löytää järjellinen selitys 

kiusaajien toiminnalle. 

!
!
  

Muoto 1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

Uusi julkaisu X X

1. kommentti X X

2. kommentti X

3. kommentti X

4. kommentti X X

5. kommentti X
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Taulukko 5.  

!
Kommentit Pohjolan julkaisun yhteydessä jakaantuvat vahvasti informatiivisiin ja 

negatiivisiin tunteisiin vetoavien puolelle. Pelkistetyt kommentit sisälsivät käyttäjien 

omiin kokemuksiin pohjautuvia kritiikkejä koulujen toimintaa kohtaan. 

Kommenteissa ihmeteltiin, miksi koulut eivät kokeile erilaisia keinoja kiusaamisen 

kitkennässä, vaan jääräpäisesti pysyvät tutuissa tavoissa siitäkin huolimatta, että 

niiden vaikutukset eivät ole toivotunlaisia. Kolme viidestä kommentoijasta myös 

jakoi kokemuksensa, jossa koulu henkilökuntineen on antanut hiljaisen 

hyväksyntänsä kiusaamiselle, käyttäjän avunpyynnöistä huolimatta. Niin 

henkilökohtaisesta traumasta avautuminen sosiaalisen median yleisellä 

keskustelualueella kertoo kiusaamista kokeneiden ihmisten pahoinvoinnista ja 

katkeruudesta, joka ulottaa vaikutuksensa vuosienkin päähän.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Muoto 1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

Uusi julkaisu X X

1. kommentti X X

2. kommentti X X

3. kommentti X

4. kommentti X X

5. kommentti X
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Taulukko 6.  

!
Jafin julkaisun kommentit ovat yhtä lukuunottamatta kaikki negatiivisiin tunteisiin 

vetoavia. Alkuperäisen julkaisijan kritiikki ja avautuminen omakohtaisista 

kokemuksista koulukiusaamisilmiön keskellä rohkaisi muitakin käyttäjiä jakamaan 

omia kokemuksiaan. Kaikki kommentit sisälsivät voimakasta tyytymättömyyttä ja  

kritiikkiä vallitsevia käytänteitä kohtaan. Kritiikkiä keräsivät niin kyseisen ilmiön 

termistö sekä koulujen ja kiusaajien vanhempien vähättelevä asenne kiusaamista 

kohtaan. Seurauksien ei nähty olevan riittävät kiusaajille ja selitykset koulujen 

henkilökuntien resurssipulasta eivät olleet käyttäjien mielestä uskottavia.  

!
Kommentoijat aloittaisivat muutoksen nykyaikaistamalla ilmiön nimikkeet eli 

jättämällä termin koulukiusaaminen historiaan ja nostamalla sen sijalle termin 

kouluväkivalta. Tätä perusteltiin teoilla, jotka ovat täysin samat kuin aikuisten 

maailmassa tapahtuvilla väkivallanteoilla. Kommenteista ilmenee erittäin voimakas 

suuttumus ja tyytymättömyys vallitsevaa järjestelmää kohtaa, joka vierittää vastuun 

uhreille ja päästää tekijät vailla seuraamuksia. 

!
!
!
!
!

Muoto 1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

Uusi julkaisu X X X

1. kommentti X

2. kommentti X

3. kommentti X

4. kommentti X

5. kommentti X
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Taulukko 7. 

!
Ignatiuksen julkaisun keräämät kommentit ovat suurimmaksi osaksi negatiivisiin 

tunteisiiin vetoavia. Kyseiset kommentit sisältävät kritiikkiä alkuperäisen julkaisun 

sisältöä eli kansalaisaloitetta ja sen vaikutusmahdollisuuksia kohtaan. Lisäksi 

kritisoidaan koulukiusaamiseen kannustavia tekijöitä, kuten kouluainetta, joka 

opettaa mustavalkoista elämänkatsomusta. Vain yksi kommentoijista yhtyi 

Ignatiuksen ajatukseen kansalaisaloitteen tärkeydestä. Kuten aiempienkin uusien 

julkaisujen saamien kommenttien, myös Ignatiuksen julkaisun keräämien 

kommenttien kautta voidaan havaita syvää tyytymättömyyttä vallitsevaa 

koulujärjestelmää ja sen koulukiusaamista ehkäiseviä tapoja kohtaan. Kotien 

vastuuta lasten kasvatuksessa korostetaan, samoin kuin koulujen henkilökunnan 

vastuuta kiusaamiseen puuttumisessa. Nykyinen termistö koulukiusaamisen 

ympärillä herättää myös kritisointia, sillä liian neutraaleiksi ja lempeiksi koetut 

termit ja yleinen puhetapa nähdään kiusaamista lietsovana ja lisäävänä tekijänä. 

Lisäksi sen katsotaan heikentävän kiusattujen asemaa ja vähättelevän heidän 

kokemuksiaan kyseisen ilmiön uhreina.  

!
!
!
!
!
!
!

Muoto 1.Informatiivine

n

2. Positiivinen 3. Negatiivinen 4. Muu

Uusi julkaisu X X X

1. kommentti X

2. kommentti X

3. kommentti X X

4. kommentti X

5. kommentti X
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4.3.3 Tulosten teoreettiset käsitteet 

!
Tutkimuksen tässä osiossa luon teoreettiset käsitteet aineiston sisällönanalyysin 

antamien tulosten mukaisesti. Klusteroinnin eli ryhmittelyn tulokset jaotellaan 

seuraaviin teoreettisiin käsitteisiin kuuluviksi.  

!
1. Asiapitoiset toimijat 

2. Toiveikkaat toimijat 

3. Muutosta vaativat toimijat 

4. Etäällä pysyvät toimijat 

!
Aineiston ryhmittelyn tulokset jaotellaan seuraavalla. 

!

Taulukko 8.  

!
Tarkastelemalla aineiston sisällönanalyysin tuottamia tuloksia ja niiden mukaisesti 

luotuja taulukoita huomataan, että aineiston keskusteluissa nousevat vahvimmin esiin 

asiapitoiset ja muutosta vaativat toimijat. Etäällä pysyvät toimijat näyttäytyvät 

lähinnä tykkäys-hymiön kautta, samoin toiveikkaat toimijat. Kommenteissa vallalla 

ovat ryhmän 3. eli muutosta vaativat toimijat. Myös asiapitoiset toimijat keskittyivät 

kommenteissaan usein tekijöiden mielenlaadun ja käyttäytymisen arviointiin ja 

lisäsivät analyysinsä loppuun henkilökohtaisen ehdotuksensa, jolla epätoivottua ja 

väkivaltaista käyttäytymistä voidaan muuttaa ja estää. Tämä voidaan tulkita tarpeeksi 

yrittää ymmärtää ihmistä tekojensa takana, nähdä syy-seuraussuhteet, jotta paha ei 

ole pelkkää pahaa, vaan jotain inhimmillistä, joka voidaan parantaa ja korjata.  

1. Asiapitoiset 2. Toiveikkaat 3. Muutosta 

vaativat

4. Etäällä 

pysyvät 

1. 

Informatiivinen

X

2. Positiivinen X

3. Negativinen X

4. Muu X
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!
Tuloksissa on huomionarvoista lisäksi se, miltä tahoilta vastuuta vaaditaan. Koulujen 

ja koulujen henkilökunnan vastuunpakoilu tuomitaan jyrkästi. Saman jyrkän tuomion 

saa Suomen nykyinen lainsäädäntö ja sen luoneet poliitikot. Vain muutama 

kommentti puhuu vanhempien vastuusta ja kotikasvatuksen tärkeydestä. 

Lähtökohtaisesti jokainen tuomitsee kiusaamisen ja tahtoo kaikkien lasten ja nuorten 

koulutien olevan rauhallinen ja hyvien kaverisuhteiden täyttämä. Mutta kuinka 

valmiita yksilöt itse ovat kantamaan kyseistä vastuuta? Tätä tulen pohtimaan 

tutkimukseni seuraavassa ja viimeisessä vaiheessa.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. POHDINTA 

!
Aineiston uusissa julkaisuissa ja erityisesti kommenteissa käyttäjät usein nostavat 

syyttävän sormen kouluja kohti. Tällä syytöksellä on usein vankka kokemuspohja, 

kun kiusattu omaisineen on turhaan pyrkinyt saamaan apua koulun taholta. 

Tuloksena on usein joko kiusatun koulunvaihto tai sinnittely psyykkisesti ja 

fyysisesti kuormittavassa tilanteessa. Molemmat vaihtoehdot ovat käyneet toteen 

myös omalla kohdallani. Jokaisessa koulussa on kiusaamista, vaikka toisinaan 

esimerkiksi koulujen rehtorit pyrkivät väittämään muuta. Konfliktit sinänsä ovat 

luontainen seuraus erilaisten ihmisten kohdatessa ja isojen ryhmien muodostuessa. 

Kuitenkin se, miten raaoiksi, systemaattisiksi, pitkäaikaisiksi ja tiettyihin yksilöihin 

kohdistuviksi (eli koulukiusaamiseksi) kyseiset konfliktit muodostuvat, riippuu niissä 

mukana olevista aikuisista. Tässä kohtaa esille nousee koulun henkilökunnan vastuu 

alaikäisistä koulupäivän aikana.  

!
Koulun henkilökunta ei ole kuitenkaan ainoa aikuisväestö lasten ja nuorten elämässä. 

Ennen koulumaailmaa, koti ja vanhemmat tai muut huoltajat ovat tärkeimmässä 

asemassa, kun lapsen käsitys oikeasta ja väärästä, sallitusta ja kielletystä muodostuu. 

Myös koulun aikana vanhempien rooli on merkittävä siinä, ymmärtääkö nuori 

tekojensa vääryyttä ja niiden kauaskantoisia, negatiivisia seurauksia uhrille. Sekä 

tutkimukseni aineistosta että yleisemmässä (sosiaalisen) median julkaisuissa ääneen 

nousevat nimenomaan kiusattujen vanhemmat, jotka kertovat lastensa armottomasta 

ja välinpitämättömästä kohtelusta koulussa, kiusaamisen surullisista seurauksista ja 

vanhempien epätoivoisesta hädästä, kun hyvinkin pieni lapsi puhuu pahimmillaan 

kuolemasta ja itsemurhasta. Kiusaajien vanhemmat loistavat poissaolollaan 

kyseisissä keskusteluissa. Kiusaamisilmiöön onkin jäänyt eräänlaiseksi normiksi se, 

etteivät tekijöiden vanhemmat ota kantaa tai tuo omia kokemuksiaan päivänvaloon. 

Se, että oma lapsi kiusaa, ei tee kenestäkään lähtökohtaisesti huonoa vanhempaa. 

Jokainen kiusaaja on jonkun lapsi, rakas ja tärkeä, mutta myös inhimillinen ja 

virheitä tekevä. Siinä ei ole mitään väärää. Lapsensa toiminnan aktiivinen tai 
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passiivinen hyväksyminen, silloin kun toiminta aktviivisesti vahingoittaa toisia, sen 

sijaan herättää ymmärrettävästi suuttumusta uhreissa ja ulkopuolisissa.  

!
Tutkimuksessa nousivat esille useiden käyttäjien ehdotukset koskien 

kiusaamisilmiön termistön päivitystä. Kyseisten käyttäjien huoleen on helppo yhtyä. 

Ilmiöstä yleisesti käytettävät termit luovat ihmisille mielikuvia, mielikuvat luovat 

asenteita ja asenteet käyttäytymistä, joista puolestaan ajan myötä muodostuu 

toimintamalleja. Tällä hetkellä vallitseva toimintamalli, jossa uhri pakotetaan joko 

kestämään tai lähtemään, suojelee koulujen mainetta ja niiden henkilökuntaa heille 

kuuluvalta vastuulta ja vaivannäöltä. Kiusaajat vanhempineen puolestaan säästyvät 

ikävien tosiasioiden myöntämiseltä ja tarpeellisilta kasvukokemuksilta. Uhrit 

perheineen ovat ainoat häviäjät, jotka joutuvat käymään läpi pitkän kuntoutumisen 

vielä kiusaamisenkin loputtua. Toimintamallit muuttuvat hitaasti, mutta 

edellämainittujen käyttäjien tapaan uskon, että vallitsevan termistön muuttaminen 

olisi pieni, mutta sitäkin tärkeämpi muutos, jolla yleinen suhtautuminen 

koulukiusaamista tai paremmalta nimitykseltään kouluväkivaltaa kohtaan saadaan 

muutettua todellisuutta vastaavaksi.  

!
Tämän pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaisia toimijuuksia 

esiintyy sosiaalisen median koulukiusaamisaiheisella keskustelupalstalla. 

Tutkimuksen tultua päätökseensä, on tutkijan hyvä tarkastella suoritettua prosessia. 

Koska aineistona oli sosiaalisen median keskustelupalsta, tiedostin riskin, joka liittyy 

käytössä olevan materiaalin suureen määrään. Asetin heti alussa yhdeksi 

tavoitteekseni rajata käytettävä aineisto tiukasti, jotta materiaalin määrä ei kasva 

hallitsemattomaksi. Mielestäni onnistuin tässä melko hyvin, määrää olisi 

mahdollisesti voinut kasvattaa kahdella tai kolmella uudella julkaisulla, mutta seison 

silti valitun viiden julkaisun ja niiden kommenttien takana. Toinen vaihtoehto 

aineiston kasvattamiseen olisi ollut ottaa tutkittavaksi myös valittujen kommentien 

saamat jatkokommentit. Toisaalta vallitsevissa valinnoissani viehättää niiden 

loogisuus, jossa viittä suosituinta uutta julkaisua seuraa viisi suosituinta kommenttia. 

Tuloksissa minut yllätti saatu tieto muutosta vaativien toimijoiden suuresta määrästä. 
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Vaikka osasinkin aavistella ennen tutkimustyön tekoa, että henkilökohtaisia 

avautumisia tulisi löytymään, sisälsivät niistä monet myös ehdotuksia ja ideoita 

koulukiusaamisen kitkentään ja uhrien aseman parantamiseen. Tämä oli sinänsä 

mieluinen yllätys, sillä yhteiskunnallinen muutos tapahtuu, kun riittävän suuri määrä 

ihmisiä ovat olleet tyytymättömiä tarpeeksi kauan. Siksi kyseisen tuloksen voidaan 

nähdä luovan toivoa.  
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