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TIIVISTELMÄ   

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää koulukiusaamisen ilmiötä kiusaajien näkö-

kulmasta. Tutkimuksen on retrospektiivinen. Tutkimuksessani aikuistuneet kertojat käyvät 

läpi peruskoulun aikaista toimintaansa sekä sen merkitystä myöhemmälle elämälleen. Ku-

vaan kiusaamista peruskouluikäisten lasten ja nuorten keskuudessa ja selvitän, millaisena 

Putnamin sosiaalinen pääoma näyttäytyy koulukiusaajien kertomuksissa. Putnamin sosiaa-

linen pääoma koostuu sosiaalisesta verkostosta, luottamuksesta ja normeista. Lisäksi olen 

kiinnostunut siitä, miten aikuistuneet koulukiusaajat määrittävät kiusaamisen kertomuksis-

saan.  

Koulukiusaamista ei ole juurikaan aiemmin tutkittu koulukiusaajien näkökulmasta. Tutkiel-

man aineisto muodostuu 13 kertojan koulukiusaamista koskevista narratiiveista. Kertomuk-

set perustuvat koulukiusaajien omakohtaisiin eli subjektiivisiin kokemuksiin kiusaamisesta, 

kiusaajana toimimisesta ja myöhemmästä asian käsittelystä. Kertomukset on kerätty sosiaa-

lisen median välityksellä täysin nimettömänä. Tutkimukseni on laadullinen, aineistoni on 

narratiivinen ja analysoin aineistoa teoriaohjaavan tematisoinnin keinoin Putnamin sosiaali-

sen pääoman viitekehyksen ohjaamana.  

Johtopäätöksenä tutkimuksesta voidaan todeta, että lasten ja nuorten sosiaalisessa pää-

omassa ilmeni usein piirteitä, jotka ovat yhteydessä kiusaamiseen. Puutteet sosiaalisessa 

pääomassa ovat omiaan altistamaan lasta kiusaamiseen ryhtymiseen. Sosiaalisen pääoman 

kaikki kolme osa-aluetta osoittautuvat yhtä tärkeiksi lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman 

muodostumisessa ja ne myös vaikuttavat toisiinsa. Tulosten avulla on mahdollista laajentaa 

ymmärrystä kiusaamisilmiöstä kokonaisvaltaisena yksilö- ja yhteiskuntasidonnaisena koke-

muksena niin, että myös kiusaaja on tilanteessaan uhri ja tarvitsee tukea.  

Avainsanat: koulukiusaaminen, sosiaalinen pääoma, narratiivisuus ja kertomus. 
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”Minä olin kiusaaja ja uhri.  

Tein muille sen, mitä vanhempani tekivät minulle. Kiusasin koulussa ja myöhemmin työelä-

mässä niitä, jotka näyttivät tunteensa ja olivat oma itsensä.  

Olin katkera ja kateellinen, koska he saivat olla avoimesti surullisia, iloisia, onnellisia ja 

vihaisia. Minä en saanut näyttää kotonani juuri mitään tunteita. En saanut nauraa ollessani 

iloinen, en itkeä avoimesti surullisena enkä ainakaan näyttää vaarallista vihaa. Opin hillit-

semään tunteeni ja piilottamaan ne sisälleni. En tuntenut itseäni rakastetuksi omana it-

senäni. Minua haukuttiin, syytettiin ja moitittiin usein ilman syytä. Päällimmäinen muisti-

kuva lapsuudestani on jatkuva syyllisyyden-, epäoikeudenmukaisuuden- ja katkeruuden-

tunne.” 

 

Nimimerkki: Entinen kiusaaja1 

 

 

 
1 Yleisönosastokirjoitus Helsingin Sanomissa 1.11.2022. Jokinen 2007, 235–236. 



 1 

1 JOHDANTO  
  

 

Kiusaaminen on ollut viime vuosina toistuvasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa 

(Herkama 2012, 13) ja nykypäivinä kiusaamisen on tunnistettu olevan maailmanlaajuinen 

ongelma (Saarento 2015, 10). Koulukiusaamisella on pitkäaikaiset, jopa elinikäiset vaiku-

tukset kiusattuun, mutta myös kiusaajaan ja kiusaamisen tilanteissa sivusta seuraaviin lapsiin 

ja nuoriin (Salmivalli 2003). Koulukiusaamisen yleisyyttä on seurattu Suomessa WHO-kou-

lulaistutkimuksessa vuodesta 1994 ja Kouluterveyskyselyssä vuodesta 1996 lähtien (Her-

kama 2012, 13). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2019 julkaiseman tilastora-

portin mukaan noin joka viidennes lapsista ja nuorista oli kokenut kiusaamista koulussa vii-

koittain. Perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvistä kaksi prosenttia ja perusopetuksen 8. ja 9. 

luokkaa käyvistä kolme prosenttia kertoi itse osallistuneensa kiusaamiseen vähintään kerran 

viikossa. (THL 2019, 6.) Vastaavasti vuonna 2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ti-

lastoraportin mukaan edelleen noin joka kahdeskymmenes lapsi ja nuori oli kokenut kiusaa-

mista koulussa viikoittain. Vuosina 2008–2009 perusopetuksen 8. ja 9. luokan pojista 10 

prosenttia oli kokenut kiusaamista koulussa vähintään kerran viikossa. Vuonna 2021 vas-

taava osuus oli kuusi prosenttia. (THL 2021, 7.) 

 
Tutkimuksia koulukiusaamisesta on tehty lukuisia, mutta ei juurikaan koulukiusaajan näkö-

kulmasta. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet pitkälti koulukiusaamisen vaikutuksiin 

kiusattuun ja siihen, millaisia ominaispiirteitä koulukiusaamisessa on (Salmivalli 1998, 

2003; Hamarus, 2006). Päivi Hamarus (2006) tutki väitöskirjassaan yläkoulun oppilaiden 

kokemuksia koulukiusaamisesta. Cristina Salmivalli (1998) on tutkinut kiusaamista ryh-

mäilmiönä sekä julkaissut teoksen kiusaamisesta ja menetelmistä, joilla sitä voidaan vähen-

tää ja ehkäistä (Mt., 2003). Sanna Herkama (2012) on väitöskirjassaan tutkinut koulukiusaa-

miseen kytkeytyviä loukkaavia vuorovaikutusprosesseja yläkoulun oppilaiden näkökul-

masta. Lisäksi Herkama selvitti väitöskirjassaan näihin vuorovaikutusprosesseihin liittyviä 

tulkintoja tarkastelemalla yläkoulun oppilaiden kuvauksia loukkaavista vuorovaikutuspro-

sesseista. Silja Saarento (2015) on keskittynyt väitöskirjassaan luokka- ja kouluyhteisön 

merkitykseen oppilaiden välisessä kiusaamisessa.  

 
Tässä pro gradu -tutkielmassa koulukiusaamista lähestytään sosiaalisen pääoman teoreetti-

sesta viitekehyksestä.  Tutkin, millaisena Putnamin sosiaalinen pääoma näyttäytyy 
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koulukiusaajien kertomuksissa. Tutkin myös sitä, miten aikuistuneet koulukiusaajat 

määrittelevät koulukiusaamisen kertomuksissaan. Keskityn koulukiusaamiseen kiusaa-

jan näkökulmasta. Aineistona on 13 kertomusta koulukiusaamisesta. 

 
Tutkielma on laadullinen narratiivinen tutkimus, jonka aineisto koostuu kertojien kirjoitta-

mista kertomuksista eli narratiiveista. Kertomuksia on kerätty 13 kappaletta. Aineisto on 

kerätty sosiaalisen median kanavien välityksellä. Tutkielman analyysitavaksi valikoitui teo-

riaohjaava tematisointi. Tutkielmalla on paikkansa niin tieteellisessä kuin yhteiskunnallises-

sakin keskustelussa. Yhteiskuntatieteissä, etenkin sosiaalityön alalla tarvitaan aiheen tutki-

mista, koska kiusaamisen vaikutukset ulottuvat yhteiskuntaan laajasti ja vaikuttavat sosiaa-

lityön eri sektoreilla. Kuten Maritta Törrönen (2016) kirjoittaa, sosiaalityön tehtävänä ei ole 

toimia ainoastaan ihmistä lähellä, vaan tämän lisäksi sosiaalityön tehtävänä on pyrkiä ihmi-

siltä saadun tiedon pohjalta muuttamaan yhteiskunnan rakenteita oikeudenmukaisiksi ja yh-

denvertaisemmiksi (mt., 40). Tutkimuksen avulla tavoitellaan tavanomaista tarkastelutapaa 

täydentävää tietoa paneutumalla koulukiusaamiseen erityisesti kiusaajan näkökulman 

kautta. Näin voidaan kenties paremmin ymmärtää kiusaamisen syitä ja vaikuttaa koulukiu-

saamisen ehkäisyyn. Tutkimuksessa jo aikuistuneet kiusaajat kertovat omakohtaisista koke-

muksistaan. Heidän kertomuksensa voivat auttaa paitsi ymmärtämään koulukiusaajaksi ryh-

tymisen vaikuttavia asioita, myös tunnistamaan niitä ja vaikuttamaan niihin. 

 
Tutkimuskiinnostukseeni vaikuttaa oma kokemukseni koulukiusaamisesta. Olen itse kiusan-

nut ja ollut kiusaaja. Palo tutkimusprosessiin on lähtenyt omien kokemusteni lisäksi siitä, 

että sisarukseni lapsi on joutunut kokemaan kiusaamista peruskoulussa. Kiinnostus aihetta 

kohtaan on kypsynyt ja muotoutunut hiljalleen, samalla kun olen aktiivisesti päivittänyt so-

siaaliseen mediaan omakohtaisia kokemuksiani kiusaamiseen liittyen. Tutkimukseni kerto-

jien omakohtaiset tarinat avasivat minulle myös mahdollisuuden tarkastella omaa aiempaa 

toimintaa, sen syitä ja perusteita sille, miksi alun perin päädyin kiusaamaan muita. Koulu-

kiusaaminen on kiinnostanut minua kauan. Tein myös kandidaatin tutkielmani kirjallisuus-

katsauksena samasta ilmiöstä. Näistä lähtökohdista käsin onkin ollut mielenkiintoista tutkia 

omien kokemusten ohella myös muiden kiusaajien kokemuksia ja tulkintoja kiusaamisesta 

ja kiusaajana toimimisesta.  

 
Tutkielma jakautuu seitsemään päälukuun. Toisessa luvussa taustoitan koulukiusaamisil-

miön käsitettä sekä sen saamia muotoja ja merkityksiä lasten ja nuorten keskuudessa. Kol-

mannessa luvussa esittelen tutkielman teoreettisen viitekehyksen eli sosiaalisen pääoman. 
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Sosiaalisen pääoman käsitettä avaan ensin yleisellä tasolla, jonka jälkeen toisessa alaluvussa 

olen keskittynyt määrittelemään sosiaalista pääomaa lasten ja nuorten keskuudessa. Kirjoi-

tan myös kritiikistä, joka on kohdistunut sosiaalisen pääoman teoreettiseen viitekehykseen. 

Neljännessä luvussa avaan tutkielman metodologisia valintoja eli sitä, millä tutkimukselli-

sella keinolla olen toteuttanut tutkielman ja miksi olen päätynyt kyseisiin ratkaisuihin. Lu-

vussa esittelen tutkimusasetelman, tutkimusaineiston ja sen hankkimisen vaiheet, jonka jäl-

keen esittelen teoriaohjaavan tematisoinnin. Luvun lopussa pohdin tutkielman tekemiseen 

liittyviä eettisiä kysymyksiä ja omaa positiotani tutkijana.  

 
Viides luku käsittelee tutkielman tuloksia, jotka olen jakanut kolmeen alalukuun Putnamin 

sosiaalisen pääoman teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. Tässä luvussa vastaan tutkiel-

man ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Kuudennessa luvussa vastaan toiseen tutkimus-

kysymykseen. Kuudes luku käsittelee koulukiusaamisen vaikutuksia myöhempään elämän-

vaiheeseen ja sen nimeämistä. Seitsemännessä pääluvussa kokoan tutkielman johtopäätök-

set. Päätän tutkielman sen toteutusta ja tuloksia arvioivaan pohdintalukuun. Pohdintaluvussa 

vertailen tehtyjä päätelmiä suhteessa aiempiin tutkimustuloksiin, pohdin niitä yleisemmällä 

tasolla sekä esitän jatkotutkimusaiheita.  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 



 4 

2 KOULUKIUSAAMINEN TUTKITTAVANA ILMIÖNÄ 
 

 

Tässä pääluvussa tulen määrittelemään koulukiusaamisen ilmiötä kirjallisuuskatsauksen 

avulla. Avaan koulukiusaamisen yleisesti hyväksyttyä määritelmää, sen muotoja ja kiusaa-

misen monialaisia rooleja kiusaamisen ilmiössä.  

 
 
2.1 Koulukiusaamisen määritelmiä 
 

Koulukiusaaminen on paljon tutkittu ilmiö, jota on tutkittu systemaattisesti 1970-luvun al-

kupuolelta lähtien erityisesti Skandinavian maissa. Kiusaamisen tutkimusta alettiin tehdä 

1980-luvulla ja 1990-luvun alussa myös Japanissa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alanko-

maissa, Australiassa, Kanadassa ja USA:ssa. (Hamarus 2006, 47.) Koulukiusaamisen tar-

kastelun alulle panijaksi voidaan mainita ruotsalainen psykologian professori Dan Olweus, 

joka vaikutti aluksi Ruotsissa ja sen jälkeen Norjassa (Salmivalli 1998, 5).  Suomessa kou-

lukiusaamisen ilmiön uranuurtajina pidetään muun muassa Kirsti Lagerspetztä ja Kaj Björk-

qvistia (Salmivalli 1998, 5).  

 
Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tarkoi-

tuksellista käyttöä tai niiden käytöllä uhkaamista. Väkivalta kohdistuu henkilöön itseensä, 

toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön. Tästä voi seurata suurella todennäköisyydellä 

loukkaantuminen, kuolema, psyykkinen haitta, kehityshäiriö tai menetys.  (Savolainen 2005, 

370.) Kaisa Savolaisen (2005, 370) mukaan WHO:n yleinen väkivallan määritelmä on laaja 

ja kattaa myös koulukiusaamiselle tyypillisen toistuvan väkivallan. Väkivallan ja kiusaami-

sen käsitteitä käytetään usein rinnakkain. Ulla Korpilahti, Hanna Kettunen, Erika Nuotio, 

Satu Jokela, Vuokko Maria Nummi ja Pirjo Lillsunde (2019, 21, 237) määrittelevät kiusaa-

misen ja väkivallan suhdetta rinnastaen ne toisaalta toisiinsa, toisaalta he määrittelevät, että 

kiusaamisen voidaan tulkita olevan aina väkivaltaa, sillä siinä käytetään valtaa tai voimaa 

toisen henkilön alistamiseen ja vahingoittamiseen. Kiusaaminen on kaikesta huolimatta il-

miö, joka pitää sisällään väkivallan ja koulukiusaamisen rinnakkain (Kauppi 2011, 45). Tut-

kielmassa tulen käyttämään samaa tarkoittaen ilmaisuja koulukiusaaminen sekä lyhyem-

mällä tavalla ilmaistuna kiusaaminen.  
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Kiusaamisesta käytetään englanninkielessä sanoja mobbning tai bullying (Olweus 1992, 14; 

Kauppi 2011). Suomessa koulukiusaamisesta on käytetty useita termejä: kiusaaminen, kou-

luväkivalta, ryhmäväkivalta, mobbaus tai aggressiivinen käyttäytyminen. Suomessa termi 

koulukiusaaminen kuvaa koulussa ilmenevää toistuvaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa 

(Kauppi 2011, 45), joka kohdistuu toistuvasti samaan oppilaaseen. Koulukiusaamista ku-

vaillaan systemaattisena tekona, jolloin kiusaamisella tarkoitetaan toistuvaa olosuhdetta, 

eikä niinkään yksittäistä kiusaamistapausta (Hamarus 2006, 22; 2008, 12; 2012, 21; Salmi-

valli 1998, 30, 68; 2003, 15). Olweus (1992, 14–15) korostaa, että mikäli henkilö on pidem-

pään tai toistuvasti alttiina yhden tai useamman henkilön negatiiviselle teolle, häntä kiusa-

taan. Negatiivisilla teoilla Olweus tarkoittaa tahallista ja tarkoituksellista toimintaa, jonka 

päätavoitteena on tuottaa toiselle henkilölle mielipahaa tai fyysisiä vammoja fyysistä tai ver-

baalista väkivaltaa käyttäen.  

 
Koulukiusaamisen määritelmään liitetyt negatiiviset teot ovat saaneet kritiikkiä. Esimerkiksi 

Tomi Kiilakoski (2009, 34–35) kirjoittaa koulukiusaamisen olevan laaja käsite, joka kattaa 

myös väkivallan teot. Kiilakoski kirjoittaa, että jos koulussa kaikki negatiiviset teot tulkitaan 

kiusaamiseksi, jäävätkö varjoon ne teot, joilla on vakavammat seuraukset. Hän huomauttaa, 

että koulussa ilmenevää väkivaltaa tulee kutsua väkivallaksi eikä kiusaamiseksi, jotta tekoja 

ei vähätellä sekä niihin voidaan puuttua oikealla tavalla. Sen sijaan Salmivalli (1998, 29) tuo 

esiin, että hänen mukaansa esimerkiksi koululuokissa ja välitunneilla tapahtuu päivittäin mo-

nenlaista aggressiivista ja ei hyväksyttävää käytöstä. Kaikki ei-hyväksyttävää käyttäytymi-

nen ei kuitenkaan ole koulukiusaamista. Vaikka koulukiusaamisen määrittely on haastavaa, 

jonkin asteinen määrittely on kuitenkin välttämätöntä, jotta kaikkia yksilöiden välisiä kon-

flikteja ei pidettäisi kiusaamisena.  

 
Systemaattisuuden ja toistuvuuden lisäksi kiusaamiselle on ominaista osapuolten epätasavä-

kisyys eli kiusaaja on jollain tavalla kiusattua vahvempi (Salmivalli 2003, 10–11). Tämä 

tarkoittaa sitä, että kiusattu on jossain määrin puolustuskyvytön kiusaajaa vastaan. Epätasa-

väkisyys lasten ja nuorten välillä voi olla ruumiillista, henkistä tai sosiaalista (Hamarus 

2008, 12; 2012, 22–23). Vallan epätasapaino kiusaajan ja kiusatun välillä voi perustua muun 

muassa ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, asemaan ryhmässä, tukijoukkoihin tai joihinkin 

muihin ominaisuuksiin tai resursseihin (Kauppi 2011, 57). Kiusaajalla on kiusaamistilan-

teissa valtaa tai voimaa, jonka avulla hän saa yliotteen kiusatusta (Aho & Laine 2005, 228). 

Voimasuhteiden epätasapaino ei välttämättä johdu aina osapuolten tasaväkisyydestä, kuten 
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ruumiillisista, henkisistä tai sosiaalisista ominaispiirteistä. Voimasuhteiden epätasapaino 

henkilöiden välillä voi johtua ryhmän koosta, jolloin kiusaajia on monta kiusattua kohden. 

(Salmivalli 1998, 30–31.)  

 
Salmivalli (1998, 33) määrittää koulukiusaamisen ryhmäilmiöksi, koska kiusaaminen tapah-

tuu tyypillisesti ryhmässä ja perustuu ryhmän jäsenten välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Ihmi-

nen kuuluu elinaikanaan monenlaisiin ryhmiin. Aluksi ihminen kuuluu omaan perheeseen ja 

myöhemmin mukaan tulevat esimerkiksi päiväkoti, koulu ja erilaiset harrasteryhmät. Tunne 

ryhmään kuulumisesta on meille jokaiselle tärkeä. Etenkin lapsuudessa ja nuoruudessa ver-

taisryhmät ovat tärkeitä. Vertaisryhmät vaikuttavat monin tavoin lapsen käyttäytymiseen. 

Muun muassa ryhmäpaineen alla lapsi tai nuori voi mahdollisesti muuttaa käyttäytymistään 

tai mielipidettään. (Mt., 11–13, 27.) Myös Sanna Herkama (2012) kirjoittaa kiusaamisen 

olevan ryhmäilmiö. Vertaisryhmän yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on merkitystä kiusaamis-

ilmiöön. Hamarus (2008, 27) nostaa tutkimuksessaan esiin yhteisön ja yhteisöllisyyden mer-

kityksen. Hän tarkastelee erityisesti yhteisöön liittyviä arvostuksia ja vaikutuksia kiusaami-

sen edistämisessä tai sen ehkäisemisessä. Yhteisöissä jäsenet kannattavat samanlaisia arvoja 

ja kokevat yhteyttä sen kautta (Pörhölä 2008, 94). Kiusaamisen riski on suuri luokissa, joissa 

on vertaisten keskuudessa myönteinen asenne kiusaamista kohtaan sekä joissa kiusatun tu-

kemisesta uskotaan koituvan itselle ikäviä seurauksia (Saarento 2015, 34–35). Tällaisessa 

yhteisössä eli vertaisryhmässä, kiusaaminen voi todennäköisemmin kohdistua ennemmin 

ryhmän ulkopuolisiin henkilöihin kuin ryhmän sisällä oleviin. Koululaisten kohdalla kiusa-

tuksi helpoimmin päätyykin näin ollen lapsi tai nuori, joka eroaa kouluyhteisön enemmis-

töstä jonkin piirteen tai asian, kuten vaatetuksena tai perhetaustansa johdosta (Hamarus 

2008, 29).  

 
Suomessa kiusaamistutkimuksen yhtenä uranuurtajana toiminut professori Christina Salmi-

valli (2003, 11–12) Turun yliopistosta korostaa, että hän ei kutsuisi yksittäistä tapausta kou-

lukiusaamiseksi. Salmivalli ei myöskään luokittele koulukiusaamiseksi tapausta, jossa kaksi 

tasaväkistä henkilöä riiteleveät keskenään. Myös Olweus (1992, 14) kirjoittaa koulukiusaa-

misen määritelmässään, että toisen henkilön toimintaa voidaan kutsua koulukiusaamiseksi 

pelkästään, jos negatiivinen teko kohdistuu samaan henkilöön toistuvasti tai pidemmän ai-

kaa. Edellä mainituissa määritelmissä korostuvat termit toistuvuus ja jatkuvuus.   

 
Sanna Herkama (2012) kuvailee väitöskirjassaan koulukiusaamisen olevan vuorovaikutus-

prosessi, jossa henkilö joutuu yhden tai useamman muun vertaisen toistuvan loukkaamisen, 
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vahingoittamisen tai syrjimisen kohteeksi siten, että kiusattu henkilö ei pysty puolustautu-

maan tai vaikuttamaan saamaansa kohteluun (Herkama 2012, 11). Herkama pohjaa tutki-

muksensa näkemyksen siihen, että kiusaaminen rakentuu henkilöiden välisessä vuorovaiku-

tuksessa. 

 
Edellä mainittujen määritelmien myötä voidaan nähdä, että koulukiusaaminen ymmärretään 

systemaattisena tekona, jota tuotetaan eri tavoin. Koulukiusaamisen määritelmään liitetyt 

tyypilliset termit toistuvuus ja jatkuvuus ovat saaneet kuitenkin myös kritiikkiä. Väitöskir-

jassaan Päivi Hamarus (2006, 47–48) nostaa esille, että edellä mainitut piirteet voivat jopa 

estää havaitsemisen ja puuttumisen kiusaamisen alkuvaiheessa. Nimittäin pitkäkestoiseksi 

tai jatkuvaksi toiminnaksi ohjaava määritelmä rajaa ilmiön joitakin puolia pois, kuten yksit-

täisen koulukiusaamistapauksen. Hamaruksen mukaan oleellisempia ovat yksilölliset koke-

mukset, vaikutukset ja seuraukset kiusaamisen määrittelyssä (mt., 51) kuin systemaattisuus 

ja toistuvuus. Myös Teemu Kauppi (2011, 56–57) pohtii artikkelissaan toistuvuuden termin 

tarkoituksenmukaisuutta. Kauppi kirjoittaa, että toistuvuuden kriteerin sisällyttämisen kiu-

saamisen määritelmiin muodostuu haastavaksi silloin, kun henkilö kokee joutuneensa kiu-

satuksi. Nimittäin on mahdollista, että kertaluonteinen tapahtuma, esimerkiksi perättömien 

juorujen levittäminen, saattaa tuntua kiusaamiselta, vaikka sitä tapahtuisikin ainoastaan yh-

den kerran. 

 
Eila Räsänen (1992, 88) on kirjoittanut mielenkiintoisen määritelmän koulukiusaamisesta, 

jossa koulukiusaamisella tarkoitetaan yksilön kokemusta tulla henkisen tai fyysisen kiusaa-

misen kohteeksi. Tässä määritelmässä yksilö nähdään subjektina ja hänen kokemuksensa on 

oleellinen. Myös Hamarus (2006, 51; 2012, 21) nostaa esiin kiusaamisen olevan sidoksissa 

yksilön subjektiiviseen kokemukseen, jonka myötä jokainen kokee kiusaamisen eri tavalla. 

Hänen mukaansa todennäköisesti meillä kaikilla on jonkinlainen käsitys siitä, mitä kiusaa-

misella tarkoitetaan. Kiusaaminen on subjektiivista eikä sen määritteleminen ole ongelma-

tonta. Se, mikä loukkaa yhtä, ei välttämättä loukkaa toista. Näin ollen kokemukset ja käsi-

tykset saman tyyppisestä kiusaamisesta voivat olla erilaiset. Räsäsen (1992) ja Hamaruksen 

(2006, 2012) lisäksi myös Sirkku Aho ja Kaarina Laine (2005, 227–228) tuovat esiin, että 

kiusaaminen on sidoksissa subjektiivisiin kokemuksiin, koska henkilöt kokevat kiusaamisen 

eri tavalla. Heidän mukaansa joku pitää leikinomaista kiusoittelua kiusaamisena, kun taas 

toinen ei koe pitkään jatkunutta ärsyttämistä tai loukkaamista kiusaamisena.  

 



 8 

Kun yhteinen kiusaamisen määritelmä puuttuu, sen määritteleminen jää yksittäisten henki-

löiden tulkinnan varaan (Hamarus 2008, 16). Kuten yllä on havaittavissa, kiusaamista sekä 

havaitaan että määritellään eri tavoin ja eri näkökulmista käsin. Toiset määrittelevät kiusaa-

misen subjektiivisena kokemuksena, kun taas toiset korostavat sitä, että kiusaamisen tulee 

kohdistua toistuvasti samaan henkilöön, jotta sitä voi kutsua kiusaamiseksi. Ongelmallista 

näkökulmassa on se, että kiusaamisen määritteleminen tietynlaiseksi toiminnaksi voi rajata 

pois ne tapaukset, joita ei olla luokiteltu tieteellisesti kiusaamiseksi (Hamarus 2008, 16). 

Siksi onkin tärkeää huomioida kiusaamisen monet muodot ja tavat sen ilmiön kokonaisuu-

den ymmärtämiselle (Sinkkonen 2010, 190).  

 
Kiusaamisen määrittelyjen päähuomio erityisesti silloin, kun se määritellään kokemukselli-

suuden kautta, on kiusatussa henkilössä ja hänen kokemuksessaan sekä kiusaamisteossa ja 

sen kestossa. Kiusaaja on määrittelyissä läsnä hieman näkymättömämmässä sivuroolissa. 

Hän on läsnä yhtenä tekojen tekijänä tai yhtenä niistä henkilöistä, jonka toiminta koetaan ja 

tulkitaan kiusaamiseksi. Tutkimukseni keskiössä on tämä näkymättömämpi henkilö, joka on 

kuitenkin kiusaamisessa hyvinkin keskeisesti osallinen. Oma tutkimusaineistoni käsittelee 

kiusaajan kokemusta kiusaamisesta.  

 
 
2.2 Koulukiusaamisen ilmeneminen ja siihen osallistuminen 
 
 
Kiusaamisen tavat voidaan jakaa epäsuoraan tai suoraan kiusaamiseen. Salmivalli (1998, 

44) kirjoittaa, että epäsuora kiusaaminen on synonyymi henkiselle kiusaamiselle. Epäsuoraa 

kiusaamista toteutetaan toiminnoilla, joissa kiusattua vahingoitetaan kiertoteitse eli muun 

muassa levittämällä juoruja, syrjimällä tai eristämällä kiusattu ryhmän ulkopuolelle. Syrji-

miseen ei välttämättä liity muuta toiminnallista kiusaamista. Juorun kulkeminen tai ryhmästä 

eristäminen saattaa olla hyvinkin hienovaraista eikä se välttämättä näy tai kuulu ulkopuoli-

sille sivustaseuraajille. Siksi se voi myös olla näkymättömämpää kuin suora kiusaaminen. 

Epäsuorassa kiusaamisessa kiusattua suljetaan muiden yhteydestä esimerkiksi olemalla kuin 

häntä ei olisikaan tai olemalla puhumatta hänelle (Sinkkonen 2010, 192). Suoralla kiusaa-

misella tarkoitetaan muun muassa tönimistä tai huutelemista (Salmivalli 1998, 44). Olweus 

(1992, 15) näkee suoran kiusaamisen synonyyminä olevan fyysisen kiusaamisen. Suorassa 

kiusaamisessa kiusaaja osoittaa avointa hyökkäystä kiusattua kohtaan. Kiusaaminen näyt-

täytyy kuitenkin useimmiten epäsuorana kiusaamisena (Salmivalli 2003, 12). Tosin 
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Hamarus (2008) lisää, että sanallinen kiusaaminen eli suora kiusaaminen voi olla myös epä-

suoraa kiusaamista silloin, jos juorujen tai huhujen levittäminen tapahtuu toisen henkilön 

tietämättä (mt., 78). 

 
Perinteisen epäsuoran ja suoran kiusaamisen rinnalle on tullut muun muassa internettiä ja 

sosiaalista mediaa hyödyntävä teknologia-avusteinen kiusaaminen. Sosiaalinen media on 

tuonut uuden ulottuvuuden kiusaamiseen (Kaski & Nevalainen 2017, 12). Sosiaalisen me-

dian välityksellä tapahtuva nettikiusaaminen on yhteiskunnassamme entistä enemmän läsnä 

(Smith & Sharp 2003, 82), kun nuoret viettävät enemmän aikaa sähköisten viestimien pa-

rissa. Sähköinen kiusaaminen jaetaan kännykkäkiusaamiseen ja nettikiusaamiseen. Kännyk-

käkiusaamisen muotoja ovat pilasoitot, loukkaavat puhelut tai tekstiviestit, haukkuminen, 

uhkailu ja kiristäminen puhelimen välityksellä. Puhelimen välityksissä tapahtuvaa kiusaa-

mista käytetään myös netin välityksellä. Netin kautta voidaan kiusata muun muassa lähettä-

mällä sähköpostiviestejä tai ottamalla puhelimen kameralla kiusatusta valokuvia, joita lähe-

tetään netissä ilman asianomaisen suostumusta. Sähköisten viestien välityksellä lähetetyt 

viestit ovat sisällöltään usein julmempia kuin kasvokkain kerrotut viestit. (Hamarus 2008, 

71–72.) Robin Kowalski, Chad Morgan ja Susan Limber (2012, 515) osoittavat selkeän yh-

teyden perinteisen ja netissä tapahtuvan kiusaamisen välillä. Heidän kertomansa mukaan ne 

henkilöt, joita kiusataan perinteisillä tavoilla eli joko suoralla tai epäsuoralla kiusaamisella, 

päätyvät myös oletettavasti nettikiusaamisen kohteeksi. 

 
Hamaruksen (2008, 30) mukaan kiusaamisessa on kyse siitä, että kiusaaja kehittää peiteta-

rinan, jonka avulla muut tietävät ketä kiusataan, miten kiusataan, mistä kiusataan ja kuka 

kiusaa. Peitetarinan avulla kiusaaja peittää todellisen syynsä kiusaamiselle. Kiusaamisen 

taustalla voi olla kiusaajan tarve tuoda itseään esiin sosiaalisissa ryhmissä tai hänellä on 

tarve kontrolloida ja dominoida muita henkilöitä. (Baks 1997, 2; Salmivalli 1998, 31; 2003, 

30; Jokinen 2007, 47). Kiusaaminen toteutetaan luomalla erilaisuutta ja toiseutta. Hamaruk-

sen (2008, 29) mukaan toiseus ei ole oikeaa erilaisuutta, vaan hänen mukaansa toiseus tuo-

tetaan luomalla kiusatulle tietynlainen maine. Sen tarkoituksena on hahmottaa ryhmään kuu-

lumattomat ulkopuolisiksi. Tällaisella toiminnalla kiusaaja kompensoi omaa pahaa oloaan 

(Baks 1997, 2) hakemalla kiusaamisella valtaa, asemaa ja suosiota (Hamarus 2008, 29). Ha-

marus (2008, 13; 2012, 47) kirjoittaa kiusaamisessa olevan pohjimmiltaan kyse kiusaajan 

vallan tavoittelusta ryhmässä tai yhteisöissä, johon kiusaaja kuuluu. Olweus (1992, 34, 56) 

kuvailee kiusaajia impulsiivisiksi henkilöiksi, joilla on voimakas tarve dominoida muita. 
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Sen sijaan Aho ja Laine (2005, 238) kirjoittavat, että kiusaaja saattaa joissakin tapauksissa 

käyttää kiusaamista välikappaleena oman psyykkisen tasapainonsa saavuttamiseksi. Kiusaa-

malla toista henkilöä hänen ahdistuksensa ja pahanolon tunteensa hetkeksi helpottuvat, sillä 

kiusaaminen antaa hänelle mahdollisuuden vahvistaa itsetuntoaan.  

Yhdeksi kiusaamisen syyksi kuvaillaankin usein kiusaajan huonoa itsetuntoa, jolla nähdään 

olevan yhteys kiusaajan aggressiiviseen käyttäytymiseen. Salmivalli (1998, 117) kertoo, että 

yksilö, jolla on huono itsetunto, pyrkii usein piilottamaan huonon itsetuntonsa luomalla it-

selleen peiteroolin, jota hän toteuttaa käyttäytyessään aggressiivisesti sosiaalisissa tilan-

teissa. Myös Aho ja Laine (2005, 236) ilmaisevat kiusaajien itsetunnon olevan enimmäkseen 

heikko. Heidän näkemyksensä mukaan kiusaajat peittävät sisäistä turvattomuutta ja heik-

kouksiaan dominoimalla muita henkilöitä. Taustalla on näkemys siitä, että kiusaamisella 

huonon itsetunnon omaava kiusaaja joko peittää omaa epävarmuuttaan tai nostaa itsetunto-

aan (Salmivalli 1998, 126). Myös Hamarus (2006, 63) ja Sinkkonen (2010, 172) nostavat 

esille, että kiusatessaan kiusaaja purkaa omaa pahaa oloaan muihin. Sen sijaan Olweus 

(1992, 35) kritisoi väitettä, jonka mukaan koulukiusaajalla olisi huono itsetunto. Hän kuvai-

lee, että koulukiusaajilla on melko myönteinen itsetunto. Näiden edellä mainittujen tulkin-

tojen perusteella muodostuu kuva, että kiusaajalta puuttuu kykyä tuntea myötätuntoa toisia 

kohtaan, ja ymmärtää tekojensa seurauksia. Näyttää siltä, että kiusaajan hyvinvoinnissa on 

joitakin vajeita, joita hän haluaa paikata kiusaamisesta syntyvällä mielihyvän tunteella.  

Lasten kasvatusmalleilla voi olla vaikutusta kiusaamiseen osallistumiseen. David Thomp-

son, Tiny Arora ja Sonia Sharp (2002, 17–18) kiinnittävät huomiota lapsen kasvatusmallei-

hin ja sen vaikutuksiin kiusaamiseen osallistumiseen. Jos lapselle ei osoiteta keinoja aggres-

siivisuutensa purkamiseen tai lasta ei ole opetettu hallitsemaan aggressiivista käytöstään, 

tämä voi näkyä koulussa siinä, miten lapsi kohtelee muita. Myös Salmivalli (1998, 143–145) 

nostaa esille, että perheellä on merkitystä lapsen ja nuoren käyttäytymiseen. Salmivalli kir-

joittaa, että perheessä lasta ohjataan tietynlaiseen käyttäytymiseen, palkitaan jonkin tyyppi-

sestä toiminnasta ja rangaistaan toisenlaisesta toiminnasta. Perheen vanhemmat tarjoavat 

myös omalla käytöksellään malleja siitä, miten toimitaan erilaisissa tilanteissa, kuten vuo-

rovaikutustilanteissa toisten henkilöiden kanssa. Kotonaan lapsi näkee mallin siitä, miten 

vanhemmat toimivat vuorovaikutuksessa toisaalta keskenään, mutta toisaalta myös perheen 

ulkopuolisten ihmisten kanssa. Lapsi havaitsee ja sen myötä oppii, minkälainen käyttäyty-

minen johtaa haluttuun lopputulokseen. Lapsen kasvatusmallin lisäksi lapselle rakentuvilla 
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sosiaalisilla taidoilla voi olla vaikutusta kiusaamiseen osallistumiseen. Aho ja Laine (2005, 

237) nostavat mielenkiintoisen näkökulman esille, joka liittyy sosiaalisiin taitoihin. Heidän 

mukaansa koulukiusaajilla saattaa olla heikot sosiaaliset taidot ja haasteita vuorovaikutuk-

sessa, mikä näkyy siinä, että kiusaajilla on vähän erilaisia vaihtoehtoisia käyttäytymismal-

leja erilaisiin tilanteisiin. He kirjoittavat, että ehkä juuri tästä syystä kiusaajat turvautuvatkin 

negatiiviseen käyttäytymiseen sosiaalisia taitoja vaativissa tilanteissa. 

Sinkkonen (2010, 172–173) kirjoittaa, että perheväkivallan näkemisellä ja sen kokemisella 

on erilaisia negatiivisia vaikutuksia lapseen, kuten itsetunto-ongelmia, ahdistuneisuutta ja 

väkivaltaista käytöstä. Baks Ron (1997, 2) toteaa, että henkilö, joka käyttäytyy aggressiivi-

sesti, saattaa tulla perheestä, jossa on kotona käytetty väkivaltaa. Myös Aho ja Laine (2005, 

234) kirjoittavat, että kiusaajan kotona käytetään usein ankaria kasvatuskeinoja. Kiusaajien 

kotiympäristössä ei niinkään ohjata ja neuvota lasta, mutta nalkuttaminen ja moite voivat 

olla yleisiä. Aho ja Laine (2005) kirjoittavat, että kiusaajat ovat usein joutuneet selviytymään 

omin avuin, jonka johdosta emotionaaliset siteet vanhempiin eivät ole vahvat. Henkilöt, joita 

on kohdeltu kaltoin, saattavat kokea, että tulevat itse epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. 

(mt., 235–23.) Hamarus (2006, 133; 2012, 43, 45) kirjoittaa, että kiusaajan aggressiivisen 

käyttäytymisen takana voi olla kiusaajan henkilökohtainen pelko siitä, että häntä aletaan 

kiusaamaan, jolloin hän itse osallistuu muiden henkilöiden kiusaamiseen. Tällöin kiusaami-

sen vaikuttimina ei nähdä vain kiusaajan vallan halua ja sen tavoittelua tietyssä sosiaalisessa 

ryhmässä, vaan kiusaamisen vaikuttimina voi olla kiusaajan pelko tulla itse kiusatuksi. 

Usein kiusaamistilanteissa on kuitenkin tavalla tai toisella läsnä muitakin kuin pelkästään 

kiusaaja ja kiusattu. Kiusaamistilanteissa ryhmän jäsenillä on erilaisia rooleja. Rooleissa ei 

ole kyse persoonallisuuspiirteistä eikä pysyvistä ominaisuuksista. Roolit syntyvät suhteessa 

ryhmän muiden jäsenten odotuksiin ja tarpeisiin. Näin ollen kiusaaminen on myös ryhmän 

sisäinen ilmiö, joka perustuu ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen. Vaikka suurimmalla 

osalla on kielteinen asenne kiusaamista kohtaan, he tulevat normien paineessa hyväksy-

neeksi toisen kiusaamisen. Koulussa vallalla olevat käyttäytymissäännöt ja -tavat saattavat 

esimerkiksi edellyttää, että kiusatun kanssa ei saa viettää aikaa. Sen sijaan on suositeltavaa 

liittyä kiusaamiseen muun muassa sivusta seuraten tai nauraa muiden mukana kiusaamisti-

lanteissa. (Salmivalli 1998, 19–20, 27, 32.)  

Sosiaalisella ympäristöllä eli ryhmällä, johon ihminen kuuluu, nähdään olevan vaikutusta 

siihen, millaisen roolin hän tuossa ryhmässä omaksuu. Rooli riippuu aina paitsi omista 
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käyttäytymisvalmiuksista, mutta myös muiden vertaisten odotuksista (mt., 67).  Kiusaami-

nen voi olla kiusaajalle keino saada itselleen tunnustusta ja tiettyä asemaa ryhmässä tai luo-

kassa. Tällöin kyse on sosiaalisesta roolista, johon vaikuttavat esimerkiksi ryhmän jäsenten 

odotukset toisiaan ja käyttäytymistä kohtaan sekä ryhmää ohjaavat äänen sanoittamattomat 

normit (Salmivalli 2003, 31–32). Vallitsevat normit ovat kaikkia ryhmän jäseniä koskevia 

odotuksia siitä, miten ryhmässä tulisi käyttäytyä (Salmivalli 1998, 50), esimerkiksi koulu-

ympäristössä. Edellisen perusteella näyttää siltä, että kiusaamistilanteiden syntymisen taus-

talla voivat olla monenlaiset tekijät, kuten kiusaajan oma pelko, kateus, vallanhalu, häpeä 

tai syyllisyyden tunne. 

Salmivalli (1998, 57–58) on jakanut kiusaamistilanteisiin osalliset ja sen mahdollistajat ala-

ryhmiin, jotka ovat apurit, vahvistajat, puolustajat ja ulkopuoliset henkilöt. Apuri on henkilö, 

keneltä kiusaaja saa tukea toiminnalleen. Apuri kuuluu kiusaajan läheiseen ydinryhmään ja 

osoittaa toiminnallaan kiintymystä sekä uskollisuutta kiusaajaa kohtaan. Hän ei itse aloita 

kiusaamista, mutta hän menee siihen aktiivisesti mukaan. Ilman kiusaajan apuria kiusaa-

mista ei välttämättä tapahdu, koska harvoin kiusaaja aloittaa kiusaamisen tai jatkaa sitä jää-

dessään toiminnassa yksin. Myös vahvistajan roolissa oleva henkilö tukee kiusaajan toimin-

taa, vaikka ei yhtä aktiivisesti kuin kiusaajan apuri. Vahvistajan roolissa henkilö tulee toi-

mineeksi kiusaajaa palkitsevilla tavoilla, esimerkiksi nauramalla, kun kiusaaja kiusaa. (mt., 

52.)  

Salmivalli (1998, 52) määrittelee kiusaamistilanteissa täysin ulkopuolisiksi henkilöiksi ne, 

jotka eivät osallistu tai puutu kiusaamistilanteeseen. He vetäytyvät täysin syrjään kiusaami-

sesta ja ovat kuin eivät kiusaamista huomaisikaan. Kuitenkin tällaisella toiminnallaan he 

toimivat kiusaamistilanteissa mahdollistajana. Salmivallin (1998) alaryhmistä pelkästään 

puolustaja on henkilö, joka asettuu kiusatun puolelle. Hän osoittaa tukensa kiusatulle aset-

tumalla kiusatun puolelle ja pyrkimällä aktiivisesti puolustamaan kiusattua. Lisäksi hän 

osoittaa tukensa kiusatulle yrittämällä ehkäistä kiusaamista. Puolustajalla on mahdollisuus 

kaventaa kiusaajien mahdollisuuksia ottamalla uhri mukaan omaan kaveriporukkaansa. (mt., 

52.)  

Kiusaamisen kohteeksi päätyminen ei kohdistu kehen tahansa henkilöön (Salmivalli 1998, 

98). Kiusatuista tuodaan usein ilmi kiusatun erilaisuus (Hamarus 2006, 160). Riskiä joutua 

kiusatuksi lisäävät Salmivallin (1998, 98–106) mukaan tietyt yksilön ulkoiseen olemukseen 

tai temperamenttiin liittyvät tekijät. Ulkoisilla riskitekijöillä tarkoitetaan poikkeavaa 
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ruumiinrakennetta, kuten laihuutta, lihavuutta tai kömpelyyttä. Temperamentilla sen sijaan 

tarkoitetaan vetäytyvää käyttäytymistä. Hamarus (2006, 110, 132) toteaa kiusaajien luovan 

kiusatulle erilaisuutta yhteisön muihin jäseniin nähden. Kiusaaminen alkaa havaitusta erilai-

suudesta ja poikkeavuudesta, jota nimetään kiusaamisen syyksi. Erilaisuuden tunteen luo-

minen kiusatulle voi johtua muunkinlaisista ulkoiseen olemukseen tai tekemiseen liittyvistä 

piirteistä. Esimerkiksi koulussa hyvin menestyvä oppilas saattaa joutua kiusaamisen koh-

teeksi koulumenestyksensä takia.  
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3 SOSIAALINEN PÄÄOMA TEOREETTISENA VIITEKE-

HYKSENÄ  
 

 

Tässä pääluvussa käsittelen sosiaalisen pääoman teoreettista viitekehystä, hyödyntämällä 

teoreetikoiden James Colemanin, Pierre Bourdieun ja Robert D. Putnamin määritelmiä so-

siaalisesta pääomasta. Avaan myös sosiaalista pääomaa lasten ja nuorten näkökulmasta sekä 

tuon esiin kritiikkiä, joka on kohdistunut sosiaalisen pääoman teoreettiseen viitekehykseen.  

 

 

3.1 Sosiaalisen pääoman teorioita  
 

Se, kuinka sosiaalinen pääoma ymmärretään ja määritellään, on sidoksissa määrittelyn kon-

tekstiin, paikalliseen ympäristöön, kulttuuriin ja ihmisiin (Korkiamäki 2013, 29). Sosiaalisen 

pääoman käsite nousi yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun 1990–luvun aikana (Hjerppe 

2005, 105; Kajanoja 1998, 36; Kajanoja & Simpura 2000, 3; Ruuskanen 2007, 11; Woolcock 

2000, 26, 28). Kyseessä on toisaalta varsin tuore käsite, jonka käsitteen juuret ulottuvat 

1980-luvulle saakka (Kajanoja 1998, 37).  

 
Sosiaalinen pääoma yhdistetään usein kolmikkoon James Coleman, Pierre Bourdieu ja Ro-

bert D. Putnam (Kääriäinen ym. 2005, 29). Petri Ruuskanen (2007, 11, 13) kirjoittaa, että 

varsinainen kiinnostus sosiaaliseen pääomaan heräsi Robert D. Putnamin tutkimuksen seu-

rauksena. Coleman ja Putnam ovat amerikkalaisia tutkijoita, ja Bourdieu edustaa eurooppa-

laista näkökulmaa sosiaaliseen pääomaan. Sosiaalisen pääoman käsitettä on aktiivisesti py-

ritty nostamaan yhdeksi hyvinvointia lisääväksi ja ylläpitäväksi osatekijäksi fyysisen, talou-

dellisen ja inhimillisen pääoman rinnalle. (Ellonen 2008, 31.) Useimmiten korostetaan sosi-

aalisen pääoman myönteistä merkitystä hyvinvoinnin lisääjänä sekä ajatusta siitä, että sosi-

aalinen pääoma kiinnittyy yhteisöjen sosiaalisin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen 

(Ellonen & Korkiamäki 2006, 221–224; Kajanoja & Simpura 2000, 5). Sosiaaliselle pää-

omalle ei ole pystytty muodostamaan yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää (Hjerppe 2005, 

109; Ellonen & Korkiamäki 2006, 223; Ellonen 2008, 31; Lehtinen & Vuorisalo 2007, 212). 

Vaikka kaikki edellä mainitut sosiaalisen pääoman määrittelijät puhuvat samasta käsitteestä, 
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antavat he sille erilaisen sisällön. Sosiaalisen pääoman käsitettä onkin kritisoitu siitä, että 

sen määritteleminen on kaikessa laajuudessaan mahdotonta (Kääriäinen ym. 2005, 29). Nä-

kökulmaeroista huolimatta määritelmistä löytyy myös yhteneväisyyksiä, sillä kaikki koros-

tavat sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiä piirteitä, kuten sosiaalisia verkostoja ja normeja, 

jotka edistävät henkilöiden välistä kanssakäymistä ja siten mahdollistavat luottamuksen 

muodostumisen (Ellonen 2008, 33).  

Coleman (1988, 95) määrittää sosiaalisen pääoman resurssina, joka helpottaa toimijoiden 

toimintaa. Colemanin mukaan sosiaalista pääomaa muodostuu ihmisten välisissä suhteissa 

ja sen tarkoituksena on olla voimavarana sosiaalisissa rakenteissa. Coleman on määritellyt 

kolme erilaista sosiaalisen pääoman muotoa, joita sosiaaliset suhteet tarvitsevat tuottaakseen 

hyödyllisiä sosiaalisen pääoman resursseja yksilölle. Näitä ovat vastavuoroisuuden velvoite, 

informaation kulku ja sosiaalisten normien muodostuminen. Colemanin sosiaalisen pää-

oman muodoista ensimmäisellä muodolla eli vastavuoroisuuden velvoitteella tarkoitetaan 

palvelusten vaihtoa ja odotusta siitä, että tehdessään palveluksen toiselle, tulee itse saamaan 

palveluksen vielä takaisin. Oleellista vastavuoroisessa toiminnassa on luottamus, sillä vas-

tavuoroisuus on riippuvainen yksilöiden välisestä luottamuksesta toisiaan kohtaan. Toinen 

Colemanin erottama sosiaalisen pääoman muodoista, informaation kulku, nähdään tärke-

äksi. Se helpottaa päätöksen tekoa ja tuottaa sen myötä toimintaa toimijoiden keskuudessa. 

Viimeisenä sosiaalisen pääoman muotona Coleman erottaa sosiaaliset normit, jotka edellyt-

tävät, että yksilö luopuu omasta edustaan ja keskittyy muihin yksilöihin. (Coleman 1988, 

102–105.) Näiden kaikkien kolmen muodon esiintyessä yhdessä syntyy Colemanin mukaan 

sosiaalista pääomaa. 

Suomalaisista tutkijoista Petri Ruuskasen (2002, 12) näkemyksen mukaan Colemanin teori-

assa sosiaalinen pääoma on vaihtelevasti joko yksityishyödyke tai julkishyödyke. Yksityis-

hyödykkeenä sosiaalista pääomaa muodostuu yksilön käytettävissä olevista informaatiover-

kostoista ja vastavuoroisuuteen perustuvista palveluksista. Sen sijaan julkishyödykkeeksi se 

taas muodostuu, kun se koostuu yhteisön hyvinvointia edistävistä normeista, sosiaalisesta 

verkostosta ja sosiaaliseen rakenteeseen liittyvästä luottamuksesta.  

Colemanin (1988) tavoin myös Putnamille (1993) sosiaalinen pääoma koostuu sosiaalisista 

verkostoista, normeista ja luottamuksesta (Putnam 1993, 167; Ruuskanen 2002, 13; Ruus-

kanen 2007, 17). Putnamin (1993, 167) sosiaalisen pääoman käsitteen muotoutumiseen vai-

kuttivat tulokset, joihin hän päätyi tutkiessaan työryhmänsä kanssa Italian 
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aluehallintouudistusta. Hänen mukaansa sosiaalista pääomaa muodostuu sosiaalisessa yhtei-

sössä normien, luottamuksen ja sosiaalisten verkostojen myötävaikutuksella. Putnamin so-

siaalisen pääoman tekijät näkyvät yksilöiden sosiaalisessa verkostossa siten, että heidän kes-

ken on muodostunut erilaisia toimintasääntöjä eli normeja, joiden luotetaan toteutuvan sosi-

aalisessa verkostossa (Putnam 1993, 167; Mäkelä & Ruokonen 2005, 24). Toisin sanoen, 

kun yksilö toimii sosiaalisessa verkostossaan, vastavuoroisuus tulee näkyviin yksilöiden toi-

minnassa ja suhteissa, jotka pohjautuvat luottamukseen (Törrönen 2016, 39).  

Putnam viittaa sosiaalisella pääomalla sellaisiin sosiaalisissa verkostoissa syntyviin luotta-

muksen ja vastavuoroisuuden normeihin, joiden yleistyminen edesauttaa yhteiskunnan ke-

hitystä ja hyvinvointia (Putnam 2000, 19). Tällöin luottamuksen nähdään olevan tärkeä ele-

mentti sosiaalisen pääoman muodostumisessa (Jokivuori 2005, 26). Putnamin sosiaalisen 

pääoman määritelmässä perusideana on, että yksilöiden välisillä sosiaalisilla verkostoilla on 

kykyä luoda ja ylläpitää normeja sekä luottamusta, jotka edesauttavat yhteiskunnan toimin-

takykyä (Ruuskanen 2007, 18). Putnamin määritelmästä voi havaita, että hänelle yhteisölli-

syydellä on tärkeä merkitys sosiaalisen pääoman rakentumisessa. Putnam (1993) mainitsee, 

että sosiaaliseen pääomaan liittyvien ominaisuuksien avulla vaikutetaan myös yhteiskunnan 

vakauteen. Hän kirjoittaa muun muassa kansalaisaktivismista ja solidaarisuudesta, jossa ih-

miset voivat luottaa enemmän toisiinsa ja vastavuoroisuuden toimintaan (mt., 169). Luotta-

muksella vastavuoroisuuteen tarkoitetaan sitä, että kun toimintaan jollakin tavalla tiettyä 

henkilöä kohtaan, saa vastaavasti palveluksen takaisin.  

Yksi Putnamin tunnetuista tutkimuksista kohdistui Italiassa 1970–luvulla toteutettuun hal-

lintouudistukseen. Tutkimuksessaan hän havaitsi eroja paikallishallintojen sosiaalisissa suh-

teissa, jotka hänen mukaansa selittävät eroja hallinnon toimivuudessa eri alueilla. (Putnam 

1993, 167.) Italian-tutkimuksen jälkeen Putnam (2000, 19) on tutkinut Yhdysvaltojen yh-

teiskuntaelämän muutosta 1990-luvulla. Hän toteaa tutkimukseensa perustuen, että yksilöt 

olisivat avuttomia yksikseen. Hän mainitsee, että esimerkiksi naapureiden kanssa toimeen 

tuleminen ja muut sosiaaliset verkostot tuottavat sosiaalista pääomaa. Tällöin yksilö luo eri-

laisia tärkeinä pidettyjä taitoja, kuten ystävällisyyttä ja myötätuntoa.  

Bourdieu (1986) ajattelee sosiaalisessa pääomassa olevan kyse kilpailusta, jossa korostetaan 

sosiaalisen pääoman yksilöllistä hyötyä (Kääriäinen ym. 2005, 29). Bourdieu jakaa pääoman 

taloudelliseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen pääomaan (Bourdieu 1986, 247). Bourdieu ei 

siis ole keskittynyt erikseen tarkemmin määrittelemään sosiaalista pääomaa, vaan hänelle 
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sosiaalinen pääoma on yksi pääoman muoto taloudellisen ja kulttuurillisen pääoman ohella. 

Bourdieun määritelmässä sosiaalinen pääoma muodostuu taloudellisen ja kulttuurisen pää-

oman yhteissummasta. Bourdieulle valta-asetelmat ja eronteot ovat koko pääomateorian pe-

rusta. Hänen mukaansa sosiaalinen pääoma on yksi luokka-aseman ulottuvuus ja muista 

erottautumisen keino taloudellisen ja kulttuurisen pääoman ohella. (Bourdieu 1986, 51.)  

Bourdieulaisessa määritelmässä taloudellinen pääoma liittyy aineelliseen omaisuuteen. Se 

on yhteydessä toimijan taloudellisiin resursseihin, joka on toisin sanoen vaihdettavissa ra-

haksi. Taloudellinen pääoma toimii myös muiden pääomien lähteenä ja on myös muutetta-

vissa kulttuuriseksi tai sosiaaliseksi pääomaksi. Kulttuurisella pääomalla kuvataan toimijalla 

olevan taitoja, tietoja ja koulutusta, jotka vaikuttavat toimijan elämän laatuun. (Lehtinen & 

Vuorisalo 2007, 213; Ruuskanen 2007, 20–21.) Bourdieun sosiaalinen pääoma on kerättyä 

arvostusta muilta henkilöiltä ja se toimii niin sanotusti suosituksen antajana. Tämä tarkoittaa 

sitä, että sosiaalinen pääoma on enemmänkin oman henkilökohtaisen statuksen lisäämistä ja 

sen ylläpitämistä. (Ruuskanen 2007, 20–21; Ellonen & Korkiamäki 2008, 196.) Bourdieun 

määritelmässä sosiaalisesta pääomasta kyse on kunnioituksen hankkimisesta, jota kautta yk-

silölle voi muodostua sellaisia arvostussuhteiden verkostoja, joista hän voi hyötyä (Bourdieu 

1986, 247). Sosiaalisella pääomalla on edellä mainittujen tutkijoiden mukaan moninaisia 

merkityksiä niin yksilön kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentumiselle.  

 

3.2 Lapset ja nuoret sosiaalisen pääoman viitekehyksessä  

Sosiaalisen pääoman teorioiden lähtökohtana on ollut aikuisten näkökulma (Ellonen 2008, 

36). Käsitteen teorioissa lapset ja nuoret nähdään ensisijaisesti passiivisina vastaanottajina, 

jotka saavat sosiaalisen pääoman perustan ympäristöltään, eivätkä he ole itse sosiaalisen 

pääoman tuottajia. Tästä huolimatta useissa sosiaalisen pääoman teorioissa havaitaan sosi-

aalisella pääomalla olevan merkitystä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Sen on havaittu edis-

tävän esimerkiksi lasten ja nuorten koulumenestystä, mielenterveyttä ja yhteisöön sitoutu-

mista sekä sosiaalisen pääoman ehkäisevän muun muassa kielteiseksi tulkittavaa käyttäyty-

mistä (Ellonen & Korkiamäki 2005, 414–415, 420; Ellonen & Korkiamäki 2008, 278). Kiel-

teisellä käyttäytymisellä viitataan käyttäytymiseen, kuten kiusaamiseen, joka ei pidetä yh-

teiskunnassa hyväksyttävänä. Sosiaalisen pääoman ajatellaan siis auttavan ymmärtämään ja 

kuvaavan yhteyksiä lasten ja nuorten sosiaalisen ympäristön ja käyttäytymisen välillä.  
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Pääasiassa sosiaalisen pääoman käsite on liitetty lapsiin ja nuoriin Colemanin töihin viitaten. 

Colemanille sosiaalinen pääoma määrittyy toiminnallisuuden ja tuloksellisuuden kautta. Co-

leman korostaa tiiviiden ja normeja tuottavien verkostojen, joissa sekä luotetaan että kont-

rolloidaan toista henkilöä, merkitystä sosiaaliselle pääomalle. Kontrolli ilmenee resursseina, 

joita niin vanhemmat, opettajat kuin muut aikuiset antavat lapselle ja nuorelle. (Coleman 

1988, 95–96.) Coleman on kehitellyt sosiaalisen pääoman teoriaa lapsia, nuoria, perheitä ja 

kouluja käsittelevien empiiristen tutkimusten perusteella. Silti nuorilla ei ole Colemanin teo-

riassa itsenäistä asemaa. Coleman tarkastelee nuorten omaehtoisen toiminnan sijaan perhe-

rakennetta, aikuisten ja lasten välistä suhdetta sekä näiden merkitystä lapsen yhteiskunnalli-

seen integraatioon. (Korkiamäki 2013, 35.) Putnamin sosiaalisen pääoman määritelmässä ei 

juuri huomioida nuoria lukuun ottamatta mainintaa lapsista ja nuorista kansallisen sosiaali-

sen pääoman näkökulmasta kannattavana investoinnin kohteena (Korkiamäki 2013, 34). 

Myöskään Bourdieun sosiaalisen pääoman määritelmä ei huomioi lapsia ja nuoria. Bour-

dieun teoriaa on arvioitu elitistiseksi ja nuorten arkisesta elämismaailmasta etääntyneeksi. 

Bourdieun teksteissä lapset ja nuoret esiintyvät silloin, kun viitataan nuorten tulevaisuuteen 

aikuisena. (mt., 37.)   

Sosiaalinen pääoma syntyy paikallisilla yhteisöissä, kuten perheessä, koulussa tai lapsen ja 

nuoren kasvuympäristössä (Ellonen & Korkiamäki 2005, 419).  Erityisesti Coleman (1988, 

103, 105–106) korostaa perheen merkitystä lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman lähteenä. 

Myös Lehtinen ja Vuorisalo (2007, 213) nostavat esille perheen merkityksen. He kirjoitta-

vat, että pääomien siirtyminen perheeltä lasten ja nuorten käyttöön on todennäköisempää, 

kun perheellä on entuudestaan kertynyt pääomia. Sosiaalinen pääoma voidaankin nähdä 

myönteisenä välineenä tarkastella kasvuympäristön merkityksiä lasten ja nuorten terveyteen 

ja hyvinvointiin (Ellonen & Korkiamäki 2005, 426). Sosiaalisen pääoman merkityksestä elä-

mässä pärjäämiseen nostaa esille myös Katja Forssén (2006, 102).  

Lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa määritellessään Noora Ellonen ja Riikka Korkiamäki 

(2005, 420–424) ovat kritisoineet sosiaalisen pääoman teorioiden yleistä näkökulmaa. He 

korostavat, että sosiaalisen pääoman lähteinä tulisi nähdä lasten ja nuorten sosiaaliset suhteet 

laajemmin. He kuvailevat, että lapset ja nuoret omilla toiminnoillaan ylläpitävät ja muodos-

tavat sosiaalista pääoma samalla tavalla kuin aikuiset. Sosiaalisen pääoman määritelmässä 

sivuutetaan lasten ja nuorten sosiaalinen toimijuus ja heidän kykynsä vuorovaikutukseen. 

Myös Lehtinen ja Vuorisalo (2007, 216, 224) tukevat Ellosen ja Korkiamäen näkemystä. He 
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kirjoittavat, että vaikka uskotaan usein aikuisten mahdollistavan lasten ja nuorten pääsyä 

erilaisiin sosiaalisin verkostoihin, lapset ja nuoret kuitenkin ylläpitävät sosiaalisia verkosto-

jaan omalla toiminnallaan.  

Toisekseen Ellonen ja Korkiamäki (2005) ovat kritisoineet sosiaalisen pääoman määritel-

män yhteisön käsitettä. Sosiaalisen pääoman keskustelussa viitataan tavallisimmin tiettyyn 

maantieteellisesti rajattuun alueeseen tai paikkaan kuten kotiympäristöön tai kouluun. Las-

ten ja nuorten arki ei rakennu tiettyyn rajattuun paikkaan tai alueeseen, jolloin esimerkiksi 

kotiympäristöön rajautuva yhteisökäsite ei välttämättä kohtaa nuorten elämää. (Ellonen & 

Korkiamäki 2005, 421.)  Myös Helena Helve, Veronika Honkasalo, Arniika Kuusisto, Leean 

Louhivuori ja Juhana Kokkonen (2005, 197) kirjoittavat, että lapset ja nuoret muodostavat 

sosiaalista pääomaa monenlaisissa yhteisöissä. Nuoret kartoittavat sosiaalista pääomaa ra-

jattujen yhteisöiden kuten perheiden lisäksi esimerkiksi harrastuksissa. Sekä Anja-Riitta 

Lehtinen ja Mari Vuorisalo (2007, 241) tuovat esiin saman huomion, että asuinympäristöä 

korostetaan lasten hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman lähteenä. Lasten suhdeverkostot 

ovat kuitenkin moninaisia eivätkä kiinnity lähimaastoon tai lapsen kotiympäristöön.  

Kolmas kritisointi yleiseen sosiaalisen pääoman määritelmään lasten ja nuorten näkökul-

masta on sosiaalisen pääoman myönteiset vaikutukset. Ellosen ja Korkiamäen (2005, 422) 

mukaan sosiaalisen pääoman myönteisten vaikutusten lisäksi siihen liittyy myös negatiivisia 

vaikutuksia. Nimittäin luottamus ja vastavuoroisuuden velvoite voivat oikeuttaa käyttäyty-

miseen, jota pidetään kielteisenä ja ei-hyväksyttävänä toimintana. Tämän he perustelevat 

siten, että muun muassa nuorten vertaisryhmät saattavat houkutella nuorta yleisesti vallitse-

vien yhteiskunnallisten normien vastaiseen käyttäytymiseen. Myös Michael Woolcock 

(2000) nostaa esille saman huomion kuin Ellonen ja Korkiamäki. Woolcockin mukaan sosi-

aalinen pääoma tuottaa luottamusta ja vastavuoroisuuden normeja, jotka edistävät hyvin mo-

nenlaista kollektiivista toimintaa. Määritelmissä ei ole huomioitu sitä, etteivät kaikki yhteis-

toiminnat ole toivottavia. Esimerkiksi jengit ja rikollisryhmät eivät kuvaa positiivista sosi-

aalista pääomaa (Mt., 25, 30). Sosiaalisen pääoman nähdään usein liittyvän yhteisiin pää-

määriin ja yhteisöllisyyteen, mutta joissakin tapauksissa ryhmän tai yhteisön sosiaalinen 

pääoma voi olla myös yhteiskunnan normien vastaista toimintaa. 

Neljäs kritiikki liittyy Putnamin (1993, 169) sosiaalisessa pääomassa korostuvaan aktiivi-

seen kansalaisuuteen. Ellonen ja Korkiamäki (2008, 196) ovat huomioineet, että lapset ja 

nuoret jäävät ikänsä puolesta lähes kokonaan tämän määritelmän ulkopuolelle. Toisaalta 
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Putnamin (2000, 19) mukaan aktiivinen kansalaisuus voidaan katsoa toteutuvan esimerkiksi 

silloin, kun lapsi tai nuori ilmaisee mielipiteensä itseään koskevissa asioissa. Tämä on mää-

riteltävissä osallisuudeksi. Tästä huolimatta yhteenvetona voidaan sanoa, että lapsuus ja nuo-

ruus jäävät marginaaliseen asemaan sosiaalisen pääoman teoreettisessa keskustelussa (Ello-

nen & Korkiamäki 2005, 418).  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN   
 

 

Tässä pääluvussa käsittelen sitä, miten tutkielman toteutin. Alkuun avaan sitä, mitkä ovat 

tutkimukseni tavoitteet ja tutkimuskysymykset, jonka jälkeen kerron tutkielman metodolo-

giset valinnat. Seuraavaksi avaan tutkielman aineistoja, sen keräämistä sekä analyysissä käy-

tettyä menetelmää. Luvun lopuksi pohdin tutkielman eettisiä valintoja ja tutkijan positiota 

tutkielman tekemisessä.  

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Nuoria käsittelevät sosiaalisen pääoman tutkimukset ovat tyypillisesti tarkastelleet per-

heissä, kouluissa ja asuinalueilla esiintyvää sosiaalista pääomaa (Ellonen & Korkiamäki 

2006). Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tehdä näkyväksi aikuistuneiden koulukiusaajien 

subjektiivisia kokemuksia peruskoulun aikaisesta kiusaamisesta. Kiusaajien omat kokemuk-

set tapahtuneesta ja tulkinta siitä, että kyse oli kiusaamisesta, ovat tutkimuksen lähtökohta. 

Kuten eräs tutkielmaani osallistunut kertoja toi esille, kiusaamisen muodon, syiden ja seu-

rausten nimeäminen saattaa olla hankalaa. Pyrkimykseni on tehdä havaintoja koulukiusaa-

misesta sen pohjalta, miten kertojat kertomuksissaan kiusaamista kuvasivat. Tutkimuksen 

ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on selvittää, millaisena koulukiusaajien sosiaalinen 

pääoma näyttäytyy kiusaamisessa. Sosiaalisen pääoman käsite mahdollistaa kiusaamisen 

tarkastelemisen kokonaisvaltaisena kokemuksena sekä osana lasten ja nuorten sen hetkisiä 

elämäntilanteita sosiaalisine verkostoineen, luottamuksineen ja normien toteuttamiseen. 

Toisena tutkimuskysymyksenä on tarkastella, miten aikuistuneet koulukiusaajat määrittele-

vät kiusaamisen. Vastausta tutkimuskysymyksiin etsin kiusaajien kirjoittamista kertomuk-

sista. Narratiiviset kertomukset tarjoavat mahdollisuuden tarkastella kokonaisvaltaisesti sitä, 

miten kertoja kokee koulukiusaamisen, mitä hän siihen liittää ja miten hän sen määrittelee. 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

1. Millaisena Putnamin sosiaalinen pääoma näyttäytyy koulukiusaajien kertomuksissa? 

2. Miten aikuistuneet koulukiusaajat määrittelevät koulukiusaamisen kertomuksissa?  
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Jäsennän sosiaalista pääomaa Putnamin esittämän sosiaalisen pääoman jaottelulla, jossa ko-

rostetaan, että sosiaalista pääomaa muodostuu yhteisöissä, jossa normit, luottamus ja sosi-

aaliset verkostot kohtaavat ja toteutuvat (Ellonen 2008, 37). Juha Kääriäinen, Ilmari Rostila, 

Noora Ellonen, Janne Kivivuori ja Riikka Korkiamäki (2005, 29) tuovat esiin artikkelissaan, 

että tutkittaessa sosiaalisen pääoman vaikutuksia johonkin tiettyyn ilmiöön, lähestymista-

poja voidaan kutsua joko kansalaisasenteiden tai sosiaalisten verkostojen näkökulmaksi. Jäl-

kimmäisellä korostetaan sitä, että sosiaalisella pääomalla olisi vaikutuksia pelkästään johon-

kin tiettyyn rajattuun ryhmään ja sen yksilöihin. Sen kansalaisasenteita korostava näkö-

kulma, jota muun muassa Putnam edustaa, tarkastelee sosiaalisen pääoman vaikutuksia laa-

jemmin koko yhteiskunnan asenteisiin liittyen. Koulukiusaamisen ilmiön kannalta Putnamin 

määritelmä on osuva, koska se ottaa huomioon lasten ja nuorten kasvamisen kannalta tär-

keitä tekijöitä, jotka muodostuvat kasvuympäristön välityksellä. Näihin kasvuympäristöihin 

luokitellaan muun muassa harrastukset, koulu, kotiympäristö sekä ystävät. Tässä tutkiel-

massa lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman kannalta tärkeitä tekijöitä ovat sosiaaliseen ver-

kostoon liittyminen, normien noudattaminen ja luottamuksen muodostaminen. Tavoitteena 

on saada kertojien omakohtaiset kokemukset ja äänet kuuluville paitsi tutkijalle myös laa-

jemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

 

4.2 Tutkimuksen metodologiset valinnat  

Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan vas-

tata esimerkiksi kysymyksiin, miten, miksi ja millainen. Sen avulla voidaan saada tietoa eri-

laisista syy-seuraus-suhteista. Käytän laadullista tutkimusotetta, koska sen ominainen piirre 

on yksilön subjektiivisuuden ja kokemuksen kokonaisvaltainen huomioiminen. Yksilö on 

elämänkulkunsa kokija, toimija ja havainnoija. (Ronkanen ym. 2011, 81–82.) Laadullisessa 

eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 161). Laadullinen lähestymistapa on tutkimuksessa luonnollinen 

valinta, koska tutkimuksessa tutkitaan koulukiusaajien käsityksiä ja kokemuksia. Tarinansa 

kertoneilla henkilöillä on tietoa ja henkilökohtaisia kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 84), kuten tässä kontekstissa aikuistuneilla tutkittavilla on henki-

lökohtaisia kokemuksia koulukiusaamisesta. Laadullisella, ihmistieteellisellä tutkimuksella 

on läheinen suhde kulttuuritutkimukseen. Molemmat tutkimuksen suuntaukset perustuvat 
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ymmärtämiselle ja selittämiselle. (Alasuutari 2005, 46.) Laadullisen tutkimuksen tarkoitus 

ei ole tuottaa aina yleistävää, kaiken kattavaa tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Sen sijaan 

laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä kokonaisvaltaisesti paikallisen tiedon hank-

kimiseen tai uusien näkökulmien löytämiseen ja paljastamiseen (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009, 152–156). Laadullisessa tutkimuksessa korostetaan kokonaisvaltaisuutta, jossa 

yksilöä tulisi katsoa kokonaisuutena, osana jotakin elämismaailmaa ja todellisuutta (Ronkai-

nen ym. 2011, 83). Täten laadulliselle tutkimukselle on ominaista asianosaisten omien mer-

kitysten ja tulkintojen korostaminen (Vilkka 2015, 118). Henkilöt, joilta tietoa kerätään, tie-

tävät tutkittavasta ilmiöstä tai heillä on kokemusta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98).  

Ilmiön subjektiivisuuden ja kertojien kokemuksen korostamisen johdosta tutkimuksen me-

todologiseksi lähtökohdaksi valikoitui narratiivinen lähestymistapa. Narratiivisuus tarkoit-

taa lähestymistapaa, jossa huomio kohdistuu kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana. 

Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten ihmiset antavat merkityksiä kokemukselle tarinoi-

den avulla. Kokemus muotoutuu tarinoista, jossa kerrotut kokemukset ovat tulkintoja todel-

lisuudesta. (Hänninen 1999, 17; 2000, 25.) Hannu Heikkinen (2018, 170) kirjoittaa, että kun 

tahdotaan ymmärtää yksilöitä ja heidän toimintaansa, kertominen ja kertomusten tutkiminen 

on luontainen tapa tehdä tutkimusta. Tässä tutkimuksessa avataan kokemusten pohjalta ym-

märrystä siitä, miksi koulukiusaaja kiusaa. Tutkimuksen tarkoituksena on saada kiusaajan 

näkökulma esille. Narratiivisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu siihen, millä tavalla hen-

kilöt antavat asioille merkityksiä (Heikkinen 2007, 155).  

 
Narratiivisuuden käsite on peräisin latinan kielestä, jonka substantiivi narratio tarkoittaa 

kertomusta ja verbi narrare kertomista (Heikkinen 2018, 172). Englannin kielessä kantasa-

nat ovat muuttuneet substantiiviksi ”narrative” ja verbiksi ”narrare”. Suomessa vakiintuneet 

käsitteet narratiivista ovat tarina ja kertomus. (Vuokila-Oikkonen ym. 2003, 85–86.) Tässä 

tutkimuksessa kertomusta ja tarinaa käytetään toistensa synonyymeina. Narratiivisuuden ja 

sen lähikäsitteiden käyttö lisääntyivät tutkimuskirjallisuudessa noin 1980–luvun puolesta 

välistä alkaen (Heikkinen 2018, 170).  

 
Kerronnallinen tutkimus ei ole tutkimusmetodi, vaan pikemminkin tutkimusote tai tutki-

muksellinen lähestymistapa (Heikkinen 2018, 176), jolla voidaan kuitenkin viitata paitsi tie-

tämisen tapaan ja tiedon luonteeseen myös tutkimuksen viitekehykseen, aineiston hankin-

taan ja sen analysointitapaan (Laitinen & Uusitalo 2008, 117). Yksinkertaisimmillaan nar-

ratiivinen aineisto on mitä tahansa kerrontaan perustuvaa aineistoa, jossa ei välttämättä 
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aseteta vaatimuksia juonellisten kertomusten tuottamisesta (Heikkinen 2018, 180). Narratii-

visella aineistolla voi kuitenkin olla myös erityisiä tunnuspiirteitä, jolloin tarinassa on ajassa 

eteneviä tapahtumakuluja, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Se on toisin sanoen ajassa 

etenevä juoni (Heikkinen 2017, 158; Syrjäläinen ym. 2007, 21), jossa tapahtumat eivät ole 

toisistaan irrallisia, vaan liittyvät toisiinsa syinä ja seurauksina (Hänninen 2018, 190).  

 
Vilma Hänninen (2000, 14–15) kutsuu narratiiviseksi tutkimukseksi kaikkea sellaista tutki-

musta, jossa aineisto koostuu kirjoitetuista tai puhutuista tarinoista. Narratiivisen aineiston 

keruutavat ja muoto voidaan jakaa sen mukaan, kerätäänkö kirjoitettuja vai suullisia narra-

tiiveja (Laitinen & Uusitalo 2008, 122). Kirjoitettu narratiivi voi olla mikä tahansa kerron-

nallinen materiaali, kuten teksti, kuvakertomus tai haastattelu (Kujala 2007, 17; Ronkainen 

ym. 2011, 94). Tässä tutkimuksessa kertojilta saadut narratiivit eli kertomukset koostuvat 

heidän kirjoittamistaan tarinoistaan. 

 
Narratiivisessa tutkimuksessa tutkija voi olla kiinnostunut kertomuksissa esiin tulevista yk-

silön ajatuksista, tunteista, tapahtumista tai kokemuksista. Kerronnallinen tutkimus mahdol-

listaa ymmärtämisen, selittämisen ja kuvaamisen maailmasta (Laitinen & Uusitalo 2008, 

110–111). Narratiivisuudella viitataan lähestymistapaan, jossa ajatellaan kertomuksilla ole-

van tapa ymmärtää omaa elämää. Täten kertomukset toimivat tiedon välittäjinä ja tuottajina. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 218.) Mari Hatavara ja Jarmila Mildorf (2017, 72) ovat 

todenneet, että narratiivisen tutkimuksen valtavirtaa ovat edustaneet omakohtaiset tarinat, 

mutta viime aikoina tieteessä on alettu tutkia myös toisista henkilöistä kerrottuja kertomuk-

sia. Omassa tutkimuksessani olen kiinnostunut koulukiusaajien kertomista ajatuksista ja hei-

dän kokemuksistaan kiusaamisesta. Niiden avulla voidaan havaita ja ymmärtää heidän hen-

kilökohtaisia kokemuksiansa siitä, miksi he kokevat osallistuneensa koulukiusaamiseen pe-

ruskoulun aikana.  

 

 

4.3 Tutkimusaineisto ja sen hankinta  
 

Tutkimuksen aineiston tuottavat aikuiset, jotka kokevat, että ovat osallistuneet koulukiusaa-

miseen peruskoulussa. Peruskoulun koulukiusaamisesta voi olla kulunut aikaa vuosia tai 

vuosikymmeniä. Narratiivinen aineisto on muodostunut kirjoituspyynnön (liite 1) kautta ke-

rätyistä nimettömistä kertomuksista. Jerry Floerch (2004, 162) erottaa sosiaalityön 
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tutkimuksessa kaksi keskeistä elementtiä: toiminnallinen tieto ja kokemusperäinen tieto. 

Kumpaakaan tiedon lajia ei ole kuitenkaan ilman toista. Aineistoni edustaa ensisijaisesti ko-

kemusperäistä tietoa, koska kertojat ovat kirjoittaneet elämänkerrallisia tarinoita. Kertomuk-

set on kirjoitettu nimettöminä, koska halusin luoda tutkittaville mahdollisuuden kirjoittaa 

aroistakin aiheista (Hamarus 2006, 22). Olen antanut tutkittaville myös mahdollisuuden lä-

hettää kirjoitelmansa minulle tarvittaessa sähköpostitse. Kerroin sensitiivisen ja henkilökoh-

taisen aiheen tutkijana kokevani velvollisuudekseni tarjota kertojille mahdollisuuden kertoa 

kirjoitelmapohjan herättämistä tuntemuksista ja ajatuksista halutessaan jälkeenkin päin. 

Näitä yhteydenottoja ei ole tullut tämän tutkielman teon aikana. 

Kyseisen aineistonkeruutavan sekä narratiivisen kirjoittamisen koin toimiviksi toimintata-

voiksi, koska aineiston hankkimiseen täytyi kiinnittää erityistä huomiota, sillä moni saattaa 

kokea aiheen araksi asiaksi (Vuokila-Oikkonen, Janhonen & Nikkonen 2003, 93). Koen, että 

on oleellista tarjota tutkittaville mahdollisuus pohtia rauhassa kokemuksiaan ja siihen liitty-

viä tunteita. Halusin saada aikuistuneiden koulukiusaajien henkilökohtaisia kokemuksia ja 

näkemyksiä peruskoulussa esiintyneestä koulukiusaamisesta. Halusin päästä aineistossa 

mahdollisimman lähelle ja syvälle tutkittavaa ilmiötä juuri henkilökohtaisten kokemusten 

pohjalta. Kuten Pertti Alasuutari (2005, 140) tuo esille, kertoja kertomuksessaan usein pe-

rustelee sen, miksi tarinansa kertoo. Kertoja usein kertomansa lomassa kommentoi kerto-

muksessaan esiintyviä tapahtumia eli tässä kontekstissa sitä, miksi hän kokee, että on kou-

lukiusannut peruskoulussa ja toisaalta sitä, mitä hän pitää koulukiusaamisena.  

Alustavasti olin kahden vaiheilla luodessani tutkimuspyyntöä siitä, tulisiko minun avata kir-

joituspyynnössä sitä, mitä yleensä pidetään koulukiusaamisena. Käsitteen ajattelin tukevan 

kirjoitelmien laatimista, sillä tutkittavien voisi olla vaikea itse havaita ilman määritelmää, 

onko osallistunut koulukiusaamiseen. Päädyin ennen varsinaista aineistonkeruuta kokeile-

maan kirjoituspyynnön saatekirjettä ja Google Formsi:n (liite 2) kirjoitelmapohjan toimi-

vuutta kahdelle koehenkilölle. Lähetin koehenkilöille kaksi erilaista mallia saatekirjeestä: 

ensimmäisessä mallisaatekirjeessä olin määritellyt kiusaamisen yleisen määritelmän ja toi-

sessa saatekirjeessä olin jättänyt vastaajille mahdollisuuden itse päättää sen, minkä näkevät 

koulukiusaamiseksi. Molemmat koehenkilöt pystyivät antamaan palautetta esimerkiksi kou-

lukiusaamisen määritelmästä, apukysymyksistä, saatekirjeestä sekä koko kirjoitelmapohjan 

yleisestä selkeydestä ja sen toimivuudesta. Lopulta koehenkilöiltä saadun palautteen perus-

teella muokkasin tekstiä vielä selkeämmäksi ja päädyin julkaisemaan kirjoituspyynnön 
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saatekirjeen (liite 1) ilman tarkentavaa määritelmää koulukiusaamisesta. Näin tutkittaville 

jäi mahdollisuus itse määritellä se, miten he ymmärtävät koulukiusaamisen. Koska tutkielma 

tavoittelee tietoa koulukiusaamisesta sosiaalisen pääoman viitekehyksessä, vapaamuotoisen 

kertomuksen lisäksi näin tarpeellisena koota apukysymyksiä, jotka ohjasivat kertojaa kes-

kittymään sosiaalisen pääoman merkitykseen koulukiusaamisessa. (kts. Liite 1.) Apukysy-

mysten tarkoituksena oli tukea ja ohjata kertojaa suuntautumaan tutkimustehtävän mukai-

sesti. Lisäksi apukysymysten toivoin tukevan erityisesti niitä henkilöitä, joille kirjoittaminen 

on haasteellista.  

Aloitin aineiston keräämisen 18. tammikuuta vuonna 2022. Kirjoituspyynnön saatekirje 

(liite 1) ja linkki Google Forms:n kirjoitelmapohjaan (liite 2) julkaistiin sosiaalisen median 

kanaville: tutkijan Facebook-, Linkedin- ja Instagram-sivustoille. Nämä sosiaalisen median 

sivustot valikoituivat, koska käytän niitä säännöllisesti ja koen, että näistä jokaisella sivus-

tolla on erihenkisiä ja -ikäisiä henkilöitä. Tutkijan henkilökohtaisen Instagram-sivuston li-

säksi päivitin aktiivisesti koulukiusaamisesta kertovaa Instagram tiliä.  Muun muassa julkai-

suni, jonka laitoin Linkedin profiiliini, keräsi yhteensä huimat 1833 katselukertaa. Lopuksi 

tätä julkaisua jaettiin pyynnöstäni muutaman minun perheenjäseneni Facebook- ja Linkedin- 

sivustoilla. Myös minun viisi ystävääni julkaisivat kirjoituspyynnön heidän henkilökohtai-

sille Instagram-sivustoilleen. Kertomusten kirjoittamiselle asetin aikaa maaliskuun loppuun 

saakka. Tavoitteena oli saada kerättyä seitsemästä kymmeneen tarinaa, jotta tutkimusai-

neisto olisi riittävän laaja kuvastamaan tutkittavaa ilmiötä. Kirjoitelmapyynnön levittäminen 

sosiaalisen median kanavien kautta tuotti tulosta ja kertomuksia kertyikin 13 kappaletta noin 

alle kolmessa kuukaudessa. Pisimmät kertomukset olivat reilun sivun mittaisia ja lyhyemmät 

vain puoli sivua tai jopa sen alle (Times New Roman, fonttikoko 12, riviväli 1,5, yhteensä 

2538 sanaa). 

 

4.4 Aineiston analysointi  

Teemoittaminen eli tematisointi on yksi laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä, jota 

voidaan pitää yhtenä sisällönanalyysin muotona (Tuomi & Sarajärvi 2018, 140). Temati-

soinnissa on kyse siitä, että aineistosta paikannetaan tutkimuskysymyksen kannalta olennai-

set teemat (Juhila 2021). Tematisointia voi tehdä joko aineisto- tai teorialähtöisesti (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 141). Toisin sanoen tematisointia voidaan lähestyä kahdesta eri 
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näkökulmasta: tutkija voi lähestyä kertomusta etsien siitä jo etukäteen suunniteltuihin aihei-

siin eli teemoihin liittyviä merkityksiä, tai tutkija voi lähestyä kertomusta ilman ennakko-

oletuksia ja antaa tekstin itse tuoda ilmi siinä ilmenevät teemat ja merkitykset (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 55). Koska tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää koulukiusaajien 

Putnamin sosiaalisen pääoman tekijöitä koulukiusaamisen ilmiössä, näen toimivaksi, että 

analysointimenetelmäksi hyödynnän teorialähtöistä tematisointia. Teorialähtöisessä analyy-

sissä tutkittavaa ilmiötä määritellään teorian mukaisesti, jolloin analyysia ohjaa aikaisemmin 

määritelty teoria eli analyysissä aineisto suhteutetaan valmiiksi hahmoteltuihin kategorioi-

hin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 80). Tällöin aineistosta etsitään Putnamin sosiaalisen pääoman 

tekijöitä: sosiaaliseen verkostoon liittyminen, normien noudattaminen ja luottamuksen muo-

dostuminen.  

 
Aloitin aineiston analyysin silmäilemällä aineistoa ja lukemalla sen useita kertoja läpi avoi-

mella mielellä. Kuitenkin heti ensimmäisellä lukukerralla aineistosta nousi esiin toistuvia 

aiheita, jotka kirjoitin itselleni ylös erilliseen Word-tiedostoon. Tällöin en vielä tehnyt tar-

kempaa analyysia, vaan lähinnä tutustuin aineistoon. Koska alkuperäinen aineisto on kerätty 

Google Forms:n välityksellä, liitin kertomukset peräkkäin Word-tiedostoon. Tutkittavat on 

nimetty tutkimuksellisten valintojen mukaisesti kertojiksi, ja käytän heistä tutkimuksessa 

kertomusten saapumisjärjestyksen mukaista numerointia. 

 
Aineiston lukuvaiheessa esitin aineistolle seuraavia kysymyksiä: ”Miksi koulukiusaaja kiu-

saa?” ja ”Millaisilta heidän sosiaalisen pääomansa tekijät näyttäytyivät peruskoulussa?”. 

Nämä kysymykset valikoituivat tutkimustehtävän pohjalta. Koin kuitenkin hankalaksi ana-

lysoida aineistoa Word-tiedostossa. Täten päädyin siirtymään Word-tiedostosta perinteiseen 

kynän ja paperin käyttöön, jossa kirjoitin paperille analyysin ensimmäisen tutkimuskysy-

myksen osalta helpommaksi ja Putnamin sosiaalisen pääoman tekijät: sosiaalinen verkosto, 

luottamus ja normit. Tämän jälkeen luin aineistoa läpi yhä uudelleen ja käytin hyödyksi vä-

rikoodeja, toisin sanoen yliviivasin samaa teemaa koskevia kohtia samalla värillä. Yliviiva-

sin sinisellä kohdat, jotka käsittelevät normeja. Yliviivasin vaaleanpunaisella kohdat, jotka 

käsittelevät sosiaalista verkostoa ja keltaisella kohdat, jotka käsittelevät luottamusta. Näin 

aineiston aihepiirit alkoivat jäsentyä minulle entisestään ja koin aineiston tematisoinnin 

melko nopeaksi ja helpoksi, kun sain yliviivattua samaa teemaa sisältyvät sitaatit kertomuk-

sista. Yliviivaamisen jälkeen päädyin takaisin erilliseen Word-tiedostoon ja kirjoitin löytä-

mäni sitaatit sosiaalisen pääoman tekijöistä allekkain. Tämän jälkeen koin varsinaisen 
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analyysin tekemisen helpommaksi, kun samaan aiheeseen liittyvät kohdat olivat helposti lu-

ettavissa allekkain.  

 
Jäsennän aineiston teemoittelua taulukossa 1. Sosiaalinen pääoma jakautui pääteemoihin 

Putnamin (1993) sosiaalisen pääoman teoreettisen viitekehyksen pohjalta, jotka esitetään 

ensimmäisellä rivillä. Niiden alle on luokiteltu aineistosta löytyneet alateemat. Tällä tavoin 

jäsenneltynä ja teemoiteltuna aineisto antaa vastauksia tutkimuskysymykseen, millaisina 

Putnamin sosiaalinen pääoma näyttäytyy tutkimushenkilöiden kertomuksissa. Merkityksen 

kuvailu ja tulkinta syvenee tulosluvussa.  

 

Taulukko 1. Aineiston teorialähtöinen teemoittelu: sosiaalisen pääoman merkitykset koulu-

kiusaamiseen osallistumiselle.  

 

 
 

Huomasin kuitenkin jossain vaiheessa tematisoinnin tekoa, että joissakin kertomuksissa ker-

tojat olivat määritelleet kiusaamisen ilmiötä, omaa toimintaa oli tunnistettu ja sen vaikutuk-

sia oli analysoitu myöhempiin elämänvaiheisiin. Halusin ottaa nämäkin näkemykset mukaan 

tuodakseni esiin heidän subjektiivisen kokemuksensa. Ja näistä syntyi toinen tulosluku ja 

tutkimustehtävä. Tässäkin analyysissä olen hyödyntänyt teorialähtöistä tematisointia. 



 29 

Vertaan kertomuksissa esitettyjä kiusaamisen nimeämisiä ja määritelmiä kiusaamisen ylei-

seen määrittelyyn.  

 
Aineistolainaukset on merkitty kursivoinnilla lainausmerkkien sisälle. Tekstistä pois jätetyt 

analyysin kannalta epäolennaiset kohdat on merkitty kolmella pisteellä (…). (Hirsijärvi, Re-

mes & Sajavaara, 2009, 120, 358.) En pidä ensiarvoisen tärkeänä tuoda esiin sitä, mitä val-

taosa koulukiusaajista on vastannut. Sen sijaan pyrin tuomaan kaikkien aineistoon vastan-

neiden äänen ainakin jollakin tasolla kuuluviin analyysissäni. Teoreettinen viitekehys eli 

Putnamin sosiaalisen pääoman kolmijako ohjasi siis vahvasti aineiston analyysiä muodos-

taen analyysille yläteemat. Tulosluvussa esitän aineiston analyysin pohjalta muodostetut tu-

lokset ja keskustelutan niitä sosiaalisen pääoman teoreettisen viitekehyksen näkökulman 

kanssa. Pyrin suhteuttamaan tuloksia ja niistä tehtyjä tulkintoja aiempiin koulukiusaamisen 

tutkimuksiin. 

 

 

4.5 Tutkimuseettiset kysymykset ja tutkijan positio  
 

Tutkimuksen tekoon liittyy eettisiä kysymyksiä, jotka tutkijan on otettava koko tutkimus-

prosessin aikana huomioon. Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että tutkija tutkimuksente-

ossa noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 23.) Tut-

kimusprosessin aikana sitoudun tutkimuksen teon eettisiin periaatteisiin ja hyvän tieteellisen 

käytännön noudattamiseen (TENK). Tutkimuksen etiikalla tarkoitetaan eettisten kysymys-

ten tarkastelua, jotka nousevat esille tutkimuksen suorittamisen eri vaiheissa, kuten suunnit-

telussa, menetelmien valinnassa, aineiston kokoamisessa ja luokittelussa (Pietarinen & Lau-

nis 2002, 46). Tutkimusetiikalla tarkoitetaan myös tieteeseen kohdistuvien loukkausten ja 

epärehellisyyden tunnistamista ja torjumista (Tuomi & Sarajärvi 2018, 150). Noudatan tie-

teellisen tutkimusaineiston eettisiä periaatteita läpi tutkielmani prosessin, ideointivaiheesta 

tutkimustulosten kautta raportoimiseen (Alasuutari 2005, 15; Vilkka 2015, 41). Käytän ke-

rättyä aineistoa ainoastaan tutkimuskäyttöön.  

 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuudessa olennaista on tutkimuksen koherenssi eli johdon-

mukaisuus. Tarkka katsaus siitä, mitä tutkitaan, miten tutkitaan ja miten tutkimus on eden-

nyt, on johdonmukaisuuden kannalta tärkeää. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 135–138.) Tällä 

tarkoitetaan sitä, että tutkija esittää koko tutkimusprosessin avoimesti (Hirvonen 2006, 31). 
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Tutkimuksessa käytetyt metodit, teoriat ja välineet tuodaan selkeästi esille. Hyvän tutkimuk-

sen kriteerinä oleva johdonmukaisuus korostuu itse tekstissä argumentaation ja lähteiden 

käytön kautta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124). Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu re-

hellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyöhön liittyvissä asioissa (Hirvonen 

2006, 31). Lähteiden käyttö on merkittävä osa tutkimuksen eettisyyttä. Lähteet tulee viitata 

oikein eikä lähteitä tule jättää merkitsemättä. Tarkka viittaaminen on osa hyvää tieteellistä 

käytäntöä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 130; Vilkka 2015, 42) ja se tukee myös tutkijan omaa 

pohdintaa.  

 
Yksi laadullisen tutkimuksen perusperiaatteista on vapaaehtoisuus, jolloin ihmisarvon kun-

nioittaminen tulee olla tutkimuksessa lähtökohtana. Henkilöiden itsemääräämisoikeutta py-

ritään kunnioittamaan antamalla henkilöille mahdollisuus päättää, haluavatko he osallistua 

tutkimukseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 25.) Tutkimusaineistoon osallistuneet 

henkilöt ovat antaneet laatimansa kertomuksensa tutkimuskäyttöön vapaaehtoisesti. Pyrin 

huolellisuuteen ja aineiston kunnioittamiseen niin, että tutkimustulosten julkinen raportointi 

ei ole vahingollista tutkittaville eivätkä myöskään tutkittavien henkilöllisyydet tule tutki-

muksessa näkyville (Hänninen 2008, 125, 133). Olen kerännyt aineiston sähköisesti, joka 

mahdollistaa sen, että aineistoa on voitu kerätä täysin anonyymina. Nimettömän vastaamisen 

lisäksi sähköisen kirjoitelman etuna verrattuna haastatteluun on se, että tutkimukseen osal-

listuvat henkilöt ovat voineet kirjoittaa kertomuksensa itselleen sopivana ajankohtana ja pa-

neutua aiheeseen rauhassa.  

 
Narratiivista tutkimusta perustellaan usein tutkimusotteen sensitiivisyydellä. Eettisen arvok-

kuuden pohjana pidetään sitä, että tutkimuksessa annetaan tutkittaville mahdollisuus saada 

äänensä kuuluviin heitä itseään koskettavissa asioissa. Tutkittavat ovat itse julkaisemalla 

ratkaisseet sen, mitä haluavat tuoda esiin sekä antaneet tarinan tutkijan käyttöön tietoisina 

siitä, että tutkija lukee, arvioi ja analysoi tarinaa. Tästä huolimatta narratiivisen tutkimuksen 

teko ei kuitenkaan ole eettisesti ongelmatonta. Narratiivisessa tutkimuksessa tutkittavat ker-

tovat omaa henkilökohtaista elämäntarinaansa tutkittavasta ilmiöstä, johon tutkijana käytän 

tiettyä menetelmää aineiston analysointia varten. Tutkijana teen itsenäisesti omia tulkinto-

jani tarinoista, jotka voivat olla ristiriidassa tutkimukseen osallistuvan kertojan tulkinnan 

kanssa. (Hänninen 2008, 123–125, 131.) Eettistä pohdintaa tulee siis toteuttaa läpi koko tut-

kimuksen, myös tulosten tulkinnan vaiheessa. Tutkijana olen tarkkaan pohtinut, mitä termejä 

tulen tutkimuksessani käyttämään. Esimerkiksi vaikka nyky-yhteiskunnassamme 
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koulukiusaamisesta korostetaan kouluväkivallan termiä kiusaamisen synonyyminä, olen 

päätynyt käyttämään tässä tutkielmassa koulukiusaamisen ja kiusaamisen käsitteitä toistensa 

synonyymeinä ja sivuttanut kouluväkivalta-termin, koska juuri näiden termien parissa ker-

tojat ovat pohtineet henkilökohtaisia kokemuksiaan peruskoulun koulukiusaamisesta. Eli 

kun puhun kiusaamisen ilmiöstä yleisellä tasolla, käytän termejä koulukiusaaja ja kiusaaja. 

Lisäksi olin kahden vaiheella, miten tulen nimeämään kertojat. Pohdin, nimeänkö tutkimuk-

seen osallistuvat henkilöt koulukiusaajiksi vai keksisinkö jokaiselle kertojalle oman tunnis-

tenimen. Lopuksi en päätynyt käyttämään kumpaakaan, koska tutkijana haluan käyttää neut-

raaleja termejä tutkimukseen osallistujista, joten nimesin heidät kertojiksi. 

 
Tutkijan on pohdittava omaa rooliaan ja asemoitumista tutkittavaan ilmiöön ja kontekstiin 

(Pohjola 2007, 23). Tässä suhteessa täytyy todeta, että omat kokemukseni koulukiusaajana 

voivat vaikeuttaa ilmiön tarkastelua. Minua tutkijana sekä vapaaehtoisia tutkittavia henki-

löitä yhdistää peruskoulussa koettu kiusaaminen. Minun elämänkokemukseni vaikuttaa tut-

kimukseen, niihin silmälaseihin, joiden läpi tarkastelen (Hamarus 2006, 45) koulukiusaa-

mista. Olen kuitenkin ennen tutkimukseni suunnitteluvaihetta pohtinut omaa asemaani suh-

teessa tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin, sen aiheeseen ja kohderyhmään. Olen pohtinut 

omaa rooliani ja asemoitumistani tutkittavaan ilmiöön (Pohjola 2007, 23), jolloin olen päät-

tänyt, että tutkijana en mitätöi tutkittavien henkilöiden tarinoiden arvoa, epäile tai kyseen-

alaista tutkittavien henkilöiden kertomaa (Hänninen 2008, 131, 132). Ensioletukseni oli, että 

lapsilla ja nuorilla on joitakin mahdollisia vajeita hyvinvoinnissaan ja elämässään, mistä 

syystä hän altistuu osallistumaan epäedulliseen toimintaan eli kiusaamaan muita vertaisia. 

Tutkimusta tehdessä minun tulee kuitenkin pitää mielessä se, että minun omat kokemukseni 

ja ajatukset kiusaamisesta ja mahdollisista syy-seuraus-suhteista eivät saa vaikuttaa tulosten 

tulkintaan väärentävästi. Tietysti omat kokemukset ja käsitykset ovat ohjanneet tutkimuksen 

aiheen valinnassa, mutta ne eivät saa ohjata tutkimustuloksia ja tulkintaa tiedostamattomasti. 
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5 KOULUKIUSAAJAN SOSIAALINEN PÄÄOMA  
 

 

Tässä pääluvussa vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, millaisena Putnamin sosi-

aalinen pääoma näyttäytyy koulukiusaajien kertomuksissa. Käsittelen Putnamin (1993) so-

siaalisen pääoman kolmijaon merkityksiä koulukiusaajien sosiaalisen pääoman muodostu-

miseen kertomusten avulla kolmessa alaluvussa: sosiaalisen verkoston yhteys koulukiusaa-

miseen, normien yhteys koulukiusaamiseen ja luottamuksen yhteys koulukiusaamiseen. 

Kunkin alaluku konkretisoi temaattisen analyysin teemojen sisältöä. 

 

 

5.1 Sosiaalisen verkoston yhteys koulukiusaamiseen  
 

Toista vahingoittavaan toimintaan vaikuttavat monet tekijät. Niin koettu fyysinen väkivalta, 

väkivallan näkeminen kasvuympäristössä kuin traumaattinen lapsuus. (Schulman 2004, 

150.) Vanhemman arvaamaton käytös ja kodin jatkuva kireä ilmapiiri saavat lapsen tunte-

maan itsensä turvattomaksi. Sosiaalinen pääoma on usein nähty myönteisenä välineenä tar-

kastella kasvuympäristön merkityksiä lasten ja nuorten terveyteen (ks. Ellonen & Kor-

kiamäki 2005). Kasvuympäristössä perheellä on merkitystä sosiaalisen pääoman lähteenä 

(Lehtinen & Vuorisalo 2007, 213), mutta myös sosiaalisen pääoman toteutumatta jäämisenä, 

kuten seuraavassa kertomuksessa. 

 

Perheväkivalta 
 

K12:”En muista vuosiluokkaa milloin aloitin koulukiusaamisen, mutta sen 
muistan millaisesta perhetaustasta olen. En ole enää tekemisissä vanhempieni 
kanssa, nimittäin kasvuolosuhteeni eivät olleet normaalit. Vanhempani käytti-
vät fyysistä ja henkistä väkivaltaa minuun ja toisiaan kohtaan. Muistan hetkiä 
ja yksittäisiä päiviä kun vanhemmat tekivät ja toimivat tavoin, joita en ymmär-
tänyt.”  
 

Kertoja tuo esiin, että hän ei muista peruskoulun vuosiluokkaa, milloin oli koulukiusannut, 

mutta hän kertoo, millaisista kotioloista hän oli peräisin. Kyseinen sitaatti antaa tutkijalle 

kuvan, että peruskoulun kiusaamista ei muisteta, koska kotiympäristön aiheuttamat ikävät 

tapahtumat ovat kertojalla päällimmäisenä mielessä. Kertoja haluaa korostaa 
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perheväkivallan vaikutuksia kiusaamiseen peruskoulussa. Kiusaaminen peruskoulussa liite-

tään siihen, että kotiympäristössä olosuhteet eivät olleet normaalit. Kertoja oli kohdannut 

kotiympäristössään jatkuvasti sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa. Hänen vanhempansa 

kohdistivat näitä väkivallan muotoja toisiinsa, mutta myös kertojaan. Salmivalli (1998) sekä 

Aho ja Laine (2005) ovat kirjoittaneet, että kotiympäristöllä on vaikutteita lapsen ja nuoren 

kielteiseen käyttäytymiseen eli tässä kontekstissa koulukiusaamiseen. Omalta kasvuympä-

ristöltä lapset ja nuoret saavat vaikutteita, miten toimia missäkin tilanteessa. Kun on joskus 

ollut väkivallan kohteena, voi olla tarve luoda itsellensä suojakuori ja sen myötä tapa, miten 

toimia sosiaalisissa tilanteissa muiden vertaisten kanssa. Kertoja kirjoittaa, että hän ei ole 

nykypäivänä enää tekemisissä vanhempiensa kanssa, koska hän on ymmärtänyt sen, että 

kasvuolosuhteet eivät olleet normaalit koetun henkisen ja fyysisen väkivallan muotojen ta-

kia. Myös seuraava kertoja kirjoittaa kokemustaan perheväkivallasta. 

 

K4:”Lapsuudenperheeseeni kuului äiti, isä ja pikkuveli. Veljeni on kehitys-
vammainen. Isäni on entinen alkoholisti. Tulen vähävaraisesta perheestä. Lei-
päjono oli arkea. En osannut kyseenalaistaa sitä, että sain oman sängyn 10-
vuotiaana, sitä ennen nukuin patjalla lattialla. Lapsuudenperheessä oli mi-
nuun ja veljeeni kohdistunutta henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja sen uhkaa.” 

 

Kertoja kirjoittaa, että hänen kasvuympäristössään oli niin henkistä kuin fyysistä väkivaltaa, 

joka kohdistui sekä häneen että hänen sisarukseensa. Väkivallan lisäksi kertoja viittaa ker-

tomuksessaan vanhempansa käyttäneen päihteitä ja perheen olleen matalatuloinen. Vanhem-

man alkoholiongelma ja matalatuloisuuden ylläpitämä tunnetila ja stressi voivat olla riskite-

kijöitä kaltoinkohteluun. Jaana Haapasalo (2006, 132) tuo tutkimuksessaan esiin perheen 

matalan taloudellisen tilanteen ennustavan lapsille ja nuorille käytösongelmia. Kasvuympä-

ristön alhainen taloudellinen tilanne voi myös heikentää vanhemmuutta ja sen vanhemman 

mahdollisuuksia turvata lapsen ja nuoren turvallista ja ikätasoista kehitystä. Kertoja sai oman 

sängyn vasta kymmenenvuotiaana. Hän kertoo, ettei hän osannut kyseenalaistaa sitä, että oli 

aiempina vuosina nukkunut patjalla. Lapsi ei tiedä, mikä on normaalia, kunnes hän kasvaa 

ja alkaa havainnoimaan häntä ympäröivää maailmaa. Muun muassa Jenna Simonen, Henna 

Pirskanen, Kati Kataja, Marjo Holmila ja Christoffer Tigerstedt (2016) ovat tutkineet van-

hempien runsaan alkoholinkäytön tuottamia ongelmia lasten hyvinvoinnille ja sen tuomia 

vaikutuksia perheen elämään. Heidän artikkelinsa mukaan vanhempien päihteiden käyttö 

vaikuttaa monin tavoin lapsen kasvuympäristöön ja kodin ilmapiiriin: taloudellisina ongel-

mina, perheriitoina, lapsiin kohdistuvina laiminlyönteinä ja väkivaltana. 
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Lapsen ja nuoren aggressiiviseen käyttäytymiseen vaikuttavat tilanne- ja kasvuympäristöte-

kijät. Seuraavassa kertojan kirjoituksessa pohditaan, mistä peruskoulun käytös oli voinut 

mahdollisesti olla peräisin. 

 

K12:”Vanhempien keskinäinen vuorovaikutus oli todella haitallista. Niin isän 
kuin äidin keskinäinen vuorovaikutus oli aggressiivista. Luulen, että perin tä-
män aggressiivisen vuorovaikutuksen heiltä. Luulen, että en osannut perus-
koulussa keskustella tai ilmaista tunteitani oikealla tavalla. (…) En jotenkaan 
tullut millään toimeen muiden kanssa. Luulen, etten tullut toimeen tai osannut 
toimia, koska olin kotoolta oppinut tietyn käytäntömallin, jota käytin hyödyksi. 
En myöskään harrastanut mitään, niin en oo missään voinut harjoitella taito-
jani.”  

 

Kertoja peilaa omaa aggressiivista käytöstään vanhempiinsa. Hän korostaa, että hänen van-

hempiensa keskinäinen vuorovaikutus oli haitallista. Hän pohtii, että oli oppinut aggressii-

visen tavan toimia vanhemmiltaan mallioppimisen myötä, koettuaan vanhempien keski-

näistä vihamielistä ja aggressiivista käyttäytymistä. Esimerkiksi Olweus (1992) ja Salmivalli 

(1998) kirjoittavat, että aggressiivisella kasvuympäristöllä on vaikutusta kiusaamiseen ja 

kielteiseen ilmaisutapaan. Kasvuympäristössään lapsi näkee mallin siitä, miten vanhemmat 

ovat keskenään vuorovaikutuksessa (Salmivalli 1998, 144). Jos vanhemmat ilmaisevat itse-

ään aggressiivisesti ja toimivat vuorovaikutuksessa väkivaltaisesti, se voi luoda lapselle tai 

nuorelle tunteen siitä, että tällainen vuorovaikutus on normaali tapa toimia. 

 
Kertoja myös kirjoittaa kertomuksessaan, että hän ei päässyt harjoittelemaan tai oppimaan 

sosiaalisia taitoja, koska hänellä ei ollut harrastusta peruskoulussa. Aho ja Laine (2005) ovat 

tutkimuksessaan kirjoittaneet, että koulukiusaamisella ja puutteellisilla sosiaalisilla taidoilla 

on yhteyttä toisiinsa. Heidän mukaansa henkilöt, joilla on heikot sosiaaliset taidot, turvautu-

vat toimimaan tavalla, minkä ovat jo oppineet. Edellinen kertoja kokee, että oli oppinut ag-

gressiivisen tavan toimia hänen vanhemmiltaan. Henkilöt, joilla on heikot sosiaaliset taidot 

omaavat vähän erilaisia käyttäytymismalleja erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, jonka takia he 

myös turvautuvat toimimaan tutulla tavalla (Aho & Laine 2005, 237). 

 

Perheen talous 

 

K7:”Oma elämäntilanne oli ok, joskin 90-luvun lama painoi ja pakotti jokai-
sen kovemmaksi sisältä. (…) Koulumme oli säännöiltään tiukka ja opettajat 
aivan älyttömän hyviä. Ns. vanhaa koulukuntaa jolla oli auktoriteettia. Ilman 
heitä koko kiusaaminen olisi edennyt pahemmaksi. (…) Perhetaustani oli 
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vaihteleva. Taloudellisesti oli vaikeaa, joskin aina selvittiin ja mistään ei ollut 
ikinä pula. Vanhemmat panostivat lapsiin vaikka heillä oli vaikeaa.” 
 

Taloudellista ahdinkoa kotiympäristössä oli havaittavissa myös olevassa kertojan kertomuk-

sessa. Kertoja kirjoittaa, että 1990-luvun lama oli vaikuttanut hänen kotioloihinsa ja silloin 

hänen täytyi luoda itselleen sisäinen kuori, jotta pystyi selviytymään. Yhteiskuntapoliittinen 

tilanne yhdistyy kertomuksessa perheen elämäntilanteeseen, ja vanhempien sosioekonomi-

sella asemalla on vaikutusta pääoman muodostumisessa. Kertoja pohtii myös koulun roolia 

kiusaamisessa. Kirjoittajan mukaan koulun henkilökunnan vahva puuttuminen kiusaamiseen 

ehkäisi sen vakavoitumista. Kotiympäristön lisäksi myös kouluyhteisöllä on merkitystä las-

ten ja nuorten sosiaalisen pääoman muodostumisessa (Ellonen & Korkiamäki 2006, 230).  

 

K8:”Oma elämäntilanteeni oli tällöin aika sekalainen, perheeni ei ollut tu-
kenani taloudellisissa asioissa ja kaverini joutui olemaan tavalla tai toisella 
rajoituksellinen tukeni jo tuossa iässä. Kotona ja muutenkin minun tekemisiä 
moitittiin ja yleensä kantautui äitipuoleni kautta.”  

 

Edellisen kertojan kuvaaman kaltainen pakko selvitä taloudellisesti omillaan jo hyvin nuo-

rena ei mahdollista sosiaalisen pääoman muodostumista, koska perheen taloudellisella tuella 

on merkittävä asema siinä, että sosiaalista pääomaa muodostuu lapselle (Lehtinen & Vuori-

salo 2007, 213). Michael Woolcock (2000, 27) tuo esille, että sosiaalisen pääoman muodos-

tumisen periaatteena on se, että perhe ja ystävät ovat tärkeitä voimavaroja, joita voi käyttää 

tarvittaessa hyödyksi. Yllä olevassa kertomuksessa kertojan ystävän antama henkinen ja ta-

loudellinen tuki olivat hyvin tärkeässä asemassa. Kirjoittaja ei koe saaneensa samankaltaista 

tukea perheeltään. Taloudellisen tilanteen lisäksi kertoja kirjoittaa hänestä tuntuneen, että 

hänen tekemisiään moitittiin kodin ulkopuolella, mutta myös hänen kotiympäristössään äi-

tipuolen toimesta. Muun muassa Aho ja Laine (2005) kirjoittavat kasvuympäristön vaiku-

tuksista kiusattuun. Heidän mukaansa kiusaajat saattavat kokea tulevansa epäoikeudenmu-

kaisesti kohdelluksi kotiympäristössään, kun heihin kohdistetaan moitteita. 

 

Hyvä kasvuympäristö 

 

K2:”En koe elämäntilanteessani olleen tuolloin mitään poikkeavaa: tulin koh-
tuullisen hyvätuloisesta perheestä, olin suosittu kaveripiirissäni ja olin hyvin 
tunnollinen ja hyvin pärjäävä oppilas.”  
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K11:”Elämäntilanteeni oli tuolloin aika tavallinen kaiketi. Vanhemmat töissä, 
sisaruksia, harrastuksia, kavereita. Elämässä ei ollut mitään erityistä drama-
tiikkaa. (…) Menestyin koulussa ja harrastuksissa.” 

 

K9:”Perhetaustani on hyvä, tukeva ja rakastava perhe taustalla.”  
 

Aiemmin nostin esille kertojien kokemuksia sosiaalisista verkostoista, perheen tiukasta ta-

loudellisesta tilanteesta tai perheessä koetusta henkisestä ja fyysisestä väkivallasta ja sen 

uhasta. Aiemmista kertomuksista poiketen yllä olevissa kertomuksissa kerrotaan perhetilan-

teiden olleen normaaleita. Kertojat kirjoittavat, että kasvuympäristössä ei ollut taloudellisia 

ongelmia, perhe oli myönteisesti läsnä sekä peruskoulussa oli ystäviä, joihin oli pystynyt 

turvautumaan tarvittaessa. Yllä olevien kertojien kertomusten perusteella voidaan todeta, 

että koulukiusaamisen aikana lasten ja nuorten sosiaalinen verkosto voi olla myös myöntei-

nen. Tällöin heidän sosiaalisesta pääomastansa korostuu sen myönteinen merkitys (ks. Ello-

nen & Korkiamäki 2006). Kertojien ja perheen myönteistä suhdetta kuvaa seuraavakin ker-

toja kirjoittaessaan monipuolisesti sen aikaisesta elämäntilanteestaan.  

 

K10:”Perheessä ei erityistä ongelmaa, mutta veljeni kanssa ei tultu toimeen 
kauhean hyvin. Kouluympäristö oli mukava, mutta luokkaryhmässä tapahtui 
kiusaamista ajoittain myös minua kohtaan. Kaveripiiriä oli hieman luokkaka-
vereista ja harrastuspiireistä. En kuitenkaan koulun ja harrastusten ulkopuo-
lella nähnyt kavereita kovin usein.”  

 

Kertoja kuvaa perhettään normaaliksi, mutta hän ei tullut toimeen sisaruksensa kanssa. Ker-

toja pohtii sosiaalista asemaansa kouluympäristössä, jossa oli ystäviä niin koulussa kuin har-

rastuspiireissä, mutta kiusaamista oli kuitenkin kohdistunut ajoittain myös häneen. 

 
 

Valta ja asema vertaisryhmässä 
 

K13:”On vaikea arvioida sitä, miksi tällaisia kiusaamistilanteita on ylipää-
tään ollut. Muistelen, että olen kuitenkin ollut näiden kiusattujen henkilöiden 
kanssa tekemisissä usean vuoden ajan samalla luokalla ollessamme ja meidän 
myös viettäneen hyvässä hengessä aikaa välitunneilla. (…) Olen yksi kolmesta 
lapsesta ja minulla oli ala-asteella hyvin tiivis (…) kaveriporukka. Lisäksi tulin 
hyvin toimeen muiden luokkalaisteni kanssa. Olin varmasti suositusluokassa 
jossain välimaastossa. En erityisen suosittu, mutta en itse kiusattukaan. Muis-
tan, että mukana on ollut myös muita lapsia, mutta en ole kokenut ainakaan 
esimerkiksi ryhmäpainetta. Yhden lapsen kiusaamisen taustalla oli muistaak-
seni jonkinlainen kateudentunne kyseisen lapsen jatkuvasti uusista vaatteista 
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ja muusta materiasta. Toisen lapsen kohdalla muistan, että vieraskielinen nimi 
herätti hauskoja sanamuunnoksia.”  
 

Kiusaamisen kohteeksi olevien henkilöiden kanssa saatetaan hyvinkin olla koulukavereita, 

joiden kanssa tulee puuhasteltua erilaisia asioita. Tällöin kiusattua ei ole eristetty muusta 

sosiaalisesta verkostosta, vaan kiusattu henkilö on osana vertaisryhmää. Sen sijaan Pörhölä 

(2008) kirjoittaa, että vertaisyhteisöt kannattavat usein samanlaisia arvoja, jolloin vertais-

ryhmässä kiusaaminen kohdistuu todennäköisemmin vertaisryhmän ulkopuolisiin henkilöi-

hin (vrt. Pörhölä 2008, 94). Kertoja kirjoittaa, että oli vaikea arvioida sitä, miksi hän oli 

ryhtynyt kiusaamaan. Oman toiminnan analysoiminen voi olla vaikeaa. Kertoja pohtii, että 

kiusaamiseen liittyi asioita, jotka erottivat heidät muista kavereista.  

 
Kiusaamiseen liitetään jopa hauskanpitoa toisen kustannuksella, jossa nöyryytetään jotakin 

henkilöä. Myös Hamarus ja Kaikkonen (2007, 231) ovat artikkelissaan tuoneet esiin, että 

koulukiusaamiseen liittyy hauskanpitoa. Siihen liittyy samalla väistämättä vallan aspekti. 

Hamarus (2006) on tutkimuksessaan kirjoittanut, että kiusaamisen kohteena olevalle henki-

lölle luodaan erilaisuutta muihin yhteisön jäseniin nähden. Kiusatulle henkilölle luodaan 

maine, jotta hänet on helppo erottaa muista vertaisista. Edellä erilainen nimi oli herättänyt 

hauskoja sanamuunnoksia ja tälle henkilölle oli erilaisen nimen takia luotu vertaisten kesken 

tietynlainen maine.  

 
Kertojan kirjoituksessa välittyy myös kateuden tunne toista kiusattua kohtaan. Kateuden 

tunne oli kohdistunut asioihin, mitä toisella henkilöllä on (Jokinen 2007, 41). Siinä henkilö 

arvostaa ja ihailee jotakin sellaista, jota toisella henkilöllä on, mutta mikä häneltä itseltään 

puuttuu (Kaski & Nevalainen 2017, 65). Kertoja vertaa rooliaan suhteessa muiden vertaisiin. 

Kertojan mukaan kiusaamisessa ei ollut kyse ryhmäpaineesta, vaikka kiusaamisessa oli mu-

kana muitakin kavereita. 

 

K8:”Yleensä muut kaverit eivät olleet kiusaamisen takana vaan pelkästään 
minä. Koen, että en ollut kiinnostunut kyseisen henkilön jutuista ja oma ilmai-
sutapani oli heikko, jolloin osoitin epäkiinnostukseni kiusaamalla. Myös osit-
tain puheet kaverieni kautta vaikuttivat omaan näkemykseeni tästä henkilöstä 
ja saatoin käyttää niitä mukana luodessa kuvaa tästä kiusatusta henkilöstä.”  

 

Tavallisimmin koulukiusaamiseen liitetään tietyn oppilaan ärsyttävä ominaisuus tai tapa 

(Salmivalli 1998, 101), joka ei miellytä. Kiusatusta ei pidetä ja se tuodaan vertaisyhteisössä 

julki ja samalla tälle mielipiteelle haetaan yhteisössä kannatusta. Vertaisyhteisön mielipide 
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kiusatusta, heidän asenteensa ja luodut mielikuvat kiusatusta vaikuttavat kertojan näkemyk-

seen henkilöstä. Kuten Salmivalli (1998) kirjoittaa, roolit syntyvät suhteessa vertaisryhmän 

odotuksiin ja tarpeisiin. Näitä mielipiteitä, asenteita ja luotuja mielikuvia kiusatusta pystyy 

hyödyntämään kiusaamisessa.  

 
Edellinen kertoja pohtii kertomuksessaan myös kiusaamisen rooleja. Hän kutsuu itseään 

pääkiusaajaksi ja koki, että muut vertaiset eivät kiusanneet hänen kouluympäristössään. Ker-

toja tuo esille, että hänen ilmaisutapansa olivat heikot peruskoulussa, jonka hän koki syyksi 

sille, miksi hän oli ilmaissut epäkiinnostuksena aggressiivisella tavalla eli kiusaamalla. Hei-

koilla ilmaisutavoilla viitataan sosiaalisten taitojen puutteeseen, kun taas sosiaalisten taito-

jen omaaminen liitetään myönteiseen vuorovaikutukseen (Salmivalli 1998, 19). Seuraavassa 

kuvataan, kuinka hyväksi tarkoitetut sosiaaliset taidot voivat jäädä vain perheen sisäiseksi. 

 

K3:”Olin itse [uskonnollisesta, TS] perheestä ja se oli minun heikkouteni jota 
peittelin. Luokallani ja rinnakkaisluokalla oli (…) muutama [uskonnolliseen 
liikkeeseen kuuluvan, TS] perheen lapsi ja kohdistin kiusaamistani enimmäk-
seen heihin, jotta minua ei pidettäisi yhtenä heistä. Minulla on siis 9 sisarusta 
ja olin perheen nuorin. Kotona kiinnitettiin paljon huomiota hyviin käytösta-
poihin. Luonnollisesti isossa perheessä vanhempien huomio jakautui monen 
lapsen kesken ja sitä kautta itsekin opin epäitsekkyyttä.”  

 

Kertoja pohtii kasvuympäristöään ja sen merkitystä hänen käyttäytymiseensä. Hän kertoo, 

että hänen kotiympäristössään oli kiinnitetty huomiota hyviin käytöstapoihin ja ohjattu 

epäitsekkyyteen. Kertoja koki, että oli kiusattava samaan uskontokuntaan kuuluvia, jotta hän 

sai piilotettua oman taustansa. Toisten kiusaaminen mahdollisti sen, että pystyi luomaan 

suojan sille, että häneen ei kohdisteta kiusaamista perheen uskonnollisen taustaa liittyen. 

Muun muassa Hamarus (2006, 64) kirjoittaa, että kiusaaja ryhtyy kiusaamaan, koska pelkää, 

että häntä voidaan alkaa kiusata. 

 
Vertaisryhmän vaihtuminen kouluympäristössä vaikuttaa kiusaamiseen osallistumiseen. 

Seuraavassa kertomuksessa välittyy tutkijalle kertojan taito kyseenalaistaa kiusaaminen ja 

sen oikeutus. Kertoja tavallaan puuttui kiusaamiseen jättäytymällä pois vertaisryhmästään, 

joka ylläpiti kiusaamista. 

 

K11:”Kiusaaminen tuntui minusta menevän jotenkin överiksi jossain vai-
heessa ja jättäydyin siitä itse pois. Samalla hieman koulukaverit vaihtuivat, 
vaikka kaveripiiri sinänsä pysyi samansa. En vaan viettänyt kiusaajaporukan 
kanssa yhdessä aikaa koulussa, mutta näin osaa heistä vapaa-ajalla erikseen. 
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Ystävystyin myös tämän kiusaamisen kohteen kanssa ja olemme edelleen hyviä 
ystäviä, molemmat kohta kolmekymppisiä.” 

 

Edellä korostuu oman toiminnan ymmärtäminen ja vertaisryhmän merkitys kiusaamisen il-

miössä. Kertoja pohtii omaa rooliaan kiusaamisessa ja muiden vertaisten merkitystä kiusaa-

misen ylläpitämisessä. Kertomuksessa tulevat esiin kiusaamiseen osallistuvat ja sen mah-

dollistajat. Kertoja oli yksi ryhmän kiusaajista, vaikka hän ei ollut pääkiusaaja. Kiusaaja 

kertoo jättäytyneensä pois niistä koulukavereiden ryhmistä, jotka ylläpitivät edelleen kiu-

saamista. Kertoja kertoo ystävystyneen henkilön kanssa, jota tuli kiusattua.  

 

 
5.2 Normien yhteys koulukiusaamiseen  
 

Vertaisyhteisön normien merkitys kiusaamiseen 

 

Seuraavaksi siirryn vertaisyhteisössä vallitseviin normeihin ja hyväksyttyihin toimimisen 

tapoihin. Vertaisryhmäyhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on tutkimuksissa todettu olevan 

osuutta kiusaamisen ylläpitämiseen ja siihen osallistumiseen (Hamarus 2008). 

 

K2:”Muistan siihen liittyneen ristiriitaisia ja syyllisyyden tunteita, ja välillä 
se johti myös ristiriitaiseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi muistan tilanteen, 
jossa luokassa äänestettiin kaikkien tekemien piirrosten joukosta paras piirus-
tus; mielestäni kiusatun (…) piirustus oli paras, joten anonyymiyden turvin 
äänestin sitä, vaikka ääneen tein aloitteen haukkua sitä ystävieni kanssa.”  
 
 

Kertoja kuvaa, kuinka kiusaamiseen liittyi ristiriitaisia tunteita. Hänellä oli halu palkita kiu-

satun henkilön kuvaamataidon teos, sillä hän oli pystynyt nimettömyyden turvin äänestä-

mään kiusatun luokkakaverin teosta. Vertaisten henkilöiden kanssa hän kuitenkin oma-aloit-

teisesti haukkui teosta, koska se oli kiusatun tehtävä. Tunteet ja teot eivät toimi kertomuk-

sessa yhdenmukaisesti. Kiusaamista ylläpiti yhteisö (Kaski & Nevalainen 2017, 38), jossa 

kertoja sinä hetkenä oli ja joka ohjasi kertojaa toimimaan yhteisöä miellyttämiseen. 

 

K5:”Aloin kiusaamaan kun minua kiusattiin.. purin pahaa oloani toiseen. Kiu-
saaminen alkoi siitä että minua kiusaavat henkilöt alkoivat kaveeraamaan 
kanssani ja he kiusasivat sitten toista. Osallistuin kiusaamiseen koska tuli pai-
nostettu olo ja voin huonosti ja purkasin sen väärin ulos kiusaamalla. (…) Itse 
olin silloin masentunut. (…) Kaverini olivat kiusaajia.”  



 40 

Aineisto-ote osoittaa, että sosiaalisella kontekstilla oli osuutta koulukiusaamiseen osallistu-

miseen. Kiusaaminen oli yhteydessä vertaisyhteisöön ja sen ylläpitämään ryhmäpaineeseen. 

Muun muassa Riikka Korkiamäki (2013, 42) kirjoittaa nuorten ihmissuhteilla olevan merki-

tystä sosiaalisen tuen, kontrollin, normien ja luottamuksen muodostumisessa. Käyttäytymi-

sen sosiaaliset ja kulttuuriset säännöt ja normit muotoutuvat kulloisenkin kulttuurisen ja yh-

teiskunnallisen tilanteen ja ilmapiirin mukaan. 

 
Edellinen kertoja pohtii koulukiusaajaksi päätymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Hän näkee yh-

teyden siinä, että, oli päätynyt aluksi kiusaamisen kohteeksi, jonka jälkeen hän oli alkanut 

itse kiusaamaan ryhmäpaineen takia. Hän kuvailee, että oli alkanut kaveeraamaan juuri nii-

den henkilöiden kanssa, jotka alkujaan kiusasivat häntä. Kiusaamisen kohteeksi päätyminen 

on vahingoittanut kertojaa ja luonut pahaa oloa. Kiusaamiseen osallistuminen mahdollisti 

kertojalle yhteisöön liittymisen ja siihen kuulumisen. Ryhtymällä kiusaamaan hän ei päätty-

nyt itse enää kiusaamisen kohteeksi. Hän tuo esiin omaa heikon psyykkisen vointinsa kiu-

saamisen aikana. Kertoja oli kompensoinut omaa pahoinvointiaan hakemalla kiusaamisella 

parempaa asemaa vertaisyhteisössä ja suosiota muilta vertaisilta (ks. Baks 1997). Kiusaami-

nen oli jonkinlainen välikappale oman psyykkisen tasapainon saavuttamiseksi (ks. Aho & 

Laine 2005). Muitakin samankaltaisia kertomuksia ryhmäpaineesta ja vertaisyhteisöissä 

muotoutuvasta kiusaamisesta oli löydettävissä. Seuraava kertoja pohtii kiusaamisen merki-

tystä vertaisyhteisölleen. Hän kertoo, että toisen kiusaamisella muodostui vertaisryhmänsä 

yhdistävä voima. 

 

K11:”Kiusaaminen alkoi ala-asteella, muistaakseni kolmannella luokalla ja 
loppui viidennellä tai kuudennella luokalla. (…) Lisäksi se tuntui olevan ryh-
mässä yhdistävä voima, kun oli yhteinen ”vihollinen.”” 

 

Kiusaajista muodostui yhtenemäisempi ryhmä, kun oli yhteinen kiusaamisen kohde. Kiu-

saaminen on ryhmäilmiö, jossa vertaiset houkuttelevat kiusaajaa yhteiskunnallisten normien 

vastaiseen käyttäytymiseen. Muun muassa Salmivalli (1998) ja Herkama (2012) kuvailevat 

kiusaamisen tapahtuvan tyypillisesti ryhmässä ja perustuvan ryhmän jäsenten välisiin sosi-

aalisiin suhteisiin. Yhteinen vihollinen eli henkilö, jota koulukiusataan, luo vertaisyhteisölle 

yhdistävän tekijän ja tekemisen, jonka myötä toiminta laajentuu koko vertaisyhteisöön. 

Muun muassa Hamarus (2008) kirjoittaa, että kiusatulle luodaan maine, jonka avulla kiusat-

tua kiusataan. Pohtiessaan kiusaamisen syitä, seuraava kertoja korostaa, että kiusaaminen 

johtui vertaisryhmästä ja sen ylläpitämästä vahvasta ryhmäpaineesta. Sosiaalinen ympäristö, 
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johon kertoja kuului vaikutti siihen, millaisen roolin hän omaksui. Kiusaaminen liittyi ryh-

män yhteenkuuluvuuteen (ks. Salmivalli 1998).  

 

K2:”En muista pelänneeni, että minut suljettaisiin ulos porukasta jos kieltäy-
tyisin osallistumasta kiusaamiseen, mutta ryhmäpaine siihen taisi silti olla 
vahva, erityisesti koska aktiivisimmat kiusaajat olivat parhaita ystäviäni. (…) 
Varmaankin joukkoon kuuluakseni liityin mukaan kiusaamiseen. 5.–6. luokalla 
(…) lakkasin osallistumasta kiusaamiseen ja (…) ystävystyinkin jossain vai-
heessa kyseisen kiusatun (…) kanssa, mikä tukee ajatuksia siitä, että omalla 
kohdallani kiusaaminen oli vahvasti sidoksissa ystäväporukkaan ja ryhmäpai-
neeseen. Kiusaamiseen osallistuminen oli helpompi vaihtoehto kuin siitä kiel-
täytyminen tai siihen puuttuminen, vaikkei se hyvältä tuntunutkaan.” 

 

Kertoja toivoi, että kiusaamalla hän pysyisi vertaistensa joukossa. Kertoja kokee kiusaami-

sessa olleen kyse ryhmäpaineesta. Läheisimmät ystävät olivat ylläpitäneet kiusaamista, 

jonka vuoksi kertojan piti osallistua yhteiseen toimintaan. Sosiaaliseen pääomaan liittyy ne-

gatiivisia vaikutuksia, koska yhteenkuuluvuuden velvoite oikeuttaa käyttäytymiseen, jota 

pidetään kielteisenä (ks. Ellonen & Korkiamäki 2005). Toinen mahdollisuus oli lakata osal-

listumasta toisen henkilön kiusaamiseen. Tästä muodostuikin käännekohta kiusaamisessa. 

Kertoja kuvaa, kuinka oli ystävystynyt henkilön kanssa, jota hän oli aiemmin yhdessä ver-

taisten kanssa kiusannut.  

 

Kiusaajan asenne kiusaamiseen 

 

K4:”Olin kiusaamani ihmisen ainoita läheisempiä ihmisiä luokallamme ja 
olemme tietyssä määrin hyvin samanlaiset taustaltamme ja perhepiiristämme. 
Minä puolestani halusin huomiota suositummilta luokkalaisilta, joihin en kuu-
lunut ja luulin, että uhriani kiusaamalla saisin hyväksyntää. Hän uskalsi olla 
oma itsensä, minä en niin paljon ja se satutti.”  

 

Edelliselle kirjoittajalle kiusaaminen on ollut keino saada tunnustusta ja tiettyä asemaa ver-

taisten ryhmässä (ks. Salmivalli 2003). Kertomuksessa korostuu, että kiusaamisen taustalla 

oli kiusaajan huono itsetunto. Kiusaaja saattoi hakea itsetunnolleen vahvistusta koulun suo-

situilta vertaisilta, joihin hän ei kuulunut. Statuksen eli ryhmässä saavutetun sosiaalisen ase-

man perusteella voidaan puhua suosituista henkilöistä (Salmivalli 1998, 14). Kertoja kuvit-

teli kiusaamisen luovan hänelle hyväksyntää muiden koulukavereiden silmissä. Tunne ver-

taisryhmään kuulumisesta ja myönteisen aseman saaminen ryhmässä ovat tärkeitä (Salmi-

valli 2000, 17). Jokainen haluaa kuulua johonkin ryhmään, jossa tulee hyväksytyksi. Tämä 
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korostuu erityisesti nuorena, kun etsitään omaa identiteettiä ja paikkaa maailmassa. Myös 

Hamarus (2006, 113; 2012, 37) tuo tutkimuksissaan esiin, että kiusaamisen taustalla voi olla 

kiusaajan keino saada itselleen tunnustusta ja tiettyä asemaa sosiaalisessa ryhmässä.  

 
Kiusaaja saattaa olla kiusatulle läheinenkin henkilö (Herkama 2012, 81), kuten edellisessä 

kertomuksessa. Kertoja tuo esiin, että oli kiusatun henkilön läheisempiä ystäviä. Kertojalla 

ja kiusatulla henkilöllä oli yhtäläisyyksiä taustoihin liittyen. Se, että on samanlaiset lähtö-

kohdat, mutta toinen uskaltautuu olemaan oma itsensä, saattaa herättää kateuden tunteita 

toisessa osapuolessa, kuten kertojassa. Dorothy Espelage ja Christine Asidao (2001) ovatkin 

todenneet, että kateus ja koulukiusaajan tuntema alemmuuden tunne voivat olla syynä kiu-

saamiseen osallistumiselle. Myös Salmivalli (1998) ja Hamarus (2006) tuovat esille tutki-

muksissaan, että huonolla itsetunnolla on yhteyttä vahingoittavaan käyttäytymiseen.  

 
Itsetunto liittyy siihen, miten tuodaan itseä esiin vertaisryhmässä ja toisaalta siihen, miten 

onnistutaan muita alistamalla säilyttämään tunne vallasta ja vahvuudesta (Salmivalli 1998, 

141). Myös seuraava kertoja pohtii omaa käyttäytymistään suhteessa muiden vertaisten käyt-

täytymiseen. 

 

K7:”Olin ristiriitainen silloin. Jos heikompia kiusattiin niin kiusasin kiusaajia. 
Samalla kuitenkin muutaman ”outolinnun” kiusaamiseen osallistuin itsekin. 
(…) Klassinen koska muutkin.”  

 

Kertoja puolustaa koulussa heikompia osapuolia, joita kiusattiin. Toisten henkilöiden puo-

lustamisen hän näkee myönteisenä asiana. Kuitenkin kertoja tuo esille, että puolustaessaan 

kiusattuja, hän kiusasikin kiusaajia ja näin hän ylläpiti normien vastaista toimintaa. Hän ker-

too, kuinka itsekin oli kiusannut muutamaa oppilasta toteamalla ”klassinen koska muutkin”. 

Sosiaalisen pääoman näkökulmasta yhteisön normit ovat yhteydessä yleiseen yhteiskunnan 

toimintaan. Kertojan sanontaan viitaten lapset ja nuoret toimivat helpommin samalla tavalla 

kuin miten muutkin ryhmän jäsenet, vaikka tunnistavat toiminnan vääräksi (ks. Ellonen & 

Korkiamäki 2005). 

 
Muitakin samankaltaisia kuvauksia liittyen vertaisyhteisön merkitykseen ja ryhmän ylläpi-

tämään kiusaamiseen kerrottiin. Seuraavassa kertomuksessa kiusaamista tapahtui harvoin 

kahden kesken, vaan yleensä läsnä oli muitakin samanhenkisiä vertaisia, jotka ylläpitivät 

kiusaamista. Tällaista vertaisyhteisön ylläpitämää kiusaamista voidaan kutsua ryhmäilmi-

öksi (ks. Salmivalli 1998, 33).  
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K9:”Harvoin sitä yksin kiusasi toista kahden kesken, enemmän porukassa. 
Koen, että kiusaamiset alkoivat murrosiän alkuvaiheella (…). Kun tytöt rupe-
sivat kiinnostamaan ja piti näyttää coolilta, valittiin heikko uhri. (…) Oli va-
littava, oletko mukana kiusaamisessa vai annatko mahdollisuuden, että kiu-
saaminen kohdistuu sinuun.”  

 

Kertoja pohtii murrosiän merkitystä ja sen vaikutuksia peruskoulussa tapahtuvaan kiusaa-

miseen. Koska kertojaa alkoi murrosikäisenä kiinnostamaan tytöt, hänen tuli näyttää ”coo-

lilta”. Haluamansa aseman ja huomion sai tytöiltä valitsemalla vertaisista heikko uhri, jota 

kiusattiin. Kun tiedetään, että henkilö ei vastusta, hän on helpompi kohde kuin se, joka vas-

tustaa kiusaamista puolustamalla itseään (Hamarus 2006, 65). Kiusaaminen oli siis keino 

saada itsellensä tunnustusta ja tiettyä asemaa vertaisryhmässään. Muun muassa Hamarus 

(2012) kirjoittaa väitöskirjassaan, että kiusaamisen takana voi olla henkilökohtainen pelko. 

Edellinen kertoja pohtii, että oli valittava joko kiusata toista tai antaa mahdollisuus sille, että 

kiusaaminen kohdistuu häneen. Kertojien yhteiskuntasuhde ilmeneekin kipuiluna, jonka he 

liittävät oman käyttäytymisensä pohdintaan ja neuvotteluna suhteessa ennalta määritettyihin 

ja valmiina annettuihin yhteisön normeihin ja hyväksyttynä pidettyyn käyttäytymiseen. 

 

 

5.3 Luottamuksen yhteys koulukiusaamiseen  
 

Luottamus ilmenee yhteiskunnassa usealla eri tasolla. Luottamus voi näyttäytyä kahden toi-

mijan luottamuksena toisiinsa tai luottamus voi olla myös useamman ihmisen välistä luotta-

musta (Kouvo 2014, 16). Luottamuksen on usein katsottu viittaavan toisiin ihmisiin (Gid-

dens 1990, 31).  

 

Kiusaaja vai kiusattu 

 

K12:”Koen, että olin kiusaaja ja uhri. Koen, että kiusasin muita, jotta saisin 
piiloitettua kaikki ne omat huonot tunteet, mitä minulla oli kertynyt. Minulla ei 
ollut sisaruksia tai kovin läheiset välit sukulaisiin taikka isovanhempiin. Eli en 
päässyt purkaamaan ajatuksiani muiden kanssa. Taikka edes osannut.”  

 

Edellisen kirjoittajan kokemus kiusatuksi tulemisesta oli heikentänyt hänen luottamustaan 

ihmisiin. Sosiaalinen verkosto, jossa pystyy luontevasti jakamaan omia ajatuksiaan ja sen 

myötä luomaan luottamuksellista suhdetta toisiin henkilöihin on kirjoittajalla hyvin kapea. 
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Kertoja pohtii suhdettaan sukulaisiinsa sekä sitä, ettei hänellä ollut ketään, jonka kanssa ja-

kaa ajatuksiaan ja murheitaan. Muun muassa Risto Harisalo ja Ensio Miettinen (2010, 23) 

tuovat esiin, että luottamuksen tunne syntyy tilanteissa, joissa ollaan vuorovaikutuksellisessa 

suhteessa toisen henkilön kanssa. Kertoja kirjoittaa, että olemattomien vuorovaikutussuhtei-

den vuoksi hän ei osannut purkaa ajatuksiaan muiden ihmisten kanssa. Kertoja kokee itsensä 

uhriksi ja kiusaamisen oman uhriutumisensa seurauksena. Sisaruksilla on myönteisiä vaiku-

tuksia lapsen ja nuoren sosiaaliseen kehitykseen (Salmivalli 1998, 143), koska se tarjoaa 

arkipäiväisen mahdollisuuden jakaa elämää muiden ihmisten kanssa. Kertoja yritti siirtää 

omaa pahaa oloaan pois itsestään. Kiusaaminen tuottaa kiusatulle mielipahaa, jolla hän ta-

vallaan kompensoi henkilökohtaista pahoinvointiaan (ks. Aho & Laine 2005, 238). 

 
Seuraavissa kahdessa kertomuksessa on mainittu sekä kiusaajan että kiusatun roolit (ks. Sal-

mivalli 1998). Kiusaaja on aiemmin itse tullut kiusatuksi. Kiusaamiseen osallistumisella en-

simmäinen kertoja siirsi huomion pois omista virheistään sekä huonon olonsa toiselle hen-

kilölle. 

 

K3:”Olen kiusannut ja osaltani ollut myös kiusattu. (…) Itse olen jälkikäteen 
todennus suurimmaksi syyksi omaan toimintaani omista ”virheistä” ja ”heik-
kouksista” huomion siirtämisen muiden ”virheisiin” ja ”heikkouksiin”.”   

 

K5:”Aloin kiusaamaan kun minua kiusattiin.. purin pahaa oloani toiseen.” 

 

Myös jälkimmäisessä kertomuksessa kiusaamisen kerrottiin kohdistuneen aiemmin kerto-

jaan. Jokinen (2007, 235) on tuonut esiin, että koulukiusaajaakin on saatettu kiusata.  Luot-

tamus on kaikkien ihmissuhteiden pohja (Kaski & Nevalainen 2017, 21). Kiusatuksi pääty-

minen alkujaan luo pelon tunteita siitä, että päätyisi uudelleen kiusatuksi. Tämän pelon tun-

teen voisi selättää ja varmistaa, että ei itse päätyisi kiusatuksi ryhtymällä itse kiusaamaan 

muita (ks. Hamarus 2006). Seuraava kertoja tuo esiin, että koulu oli pettänyt kertojan luot-

tamuksen. Hän ei saanut apua, vaikka sitä haki. 

 

K5:” (…) koulussa ei kuunneltu vaikka kertoi että minua kiusataan. Henkilö-
kuntaa ei kiinnostanut.”  
 

Luottamus koostuu yleisistä odotuksista ja käyttäytymisestä, minkä nähdään kuuluvan jo-

kaiseen myönteiseen ihmissuhteeseen. Luottamuksen menettäminen nostaa pelkoa ja toisen 

henkilön motiivien kyseenalaistamista. (Luoma-Aho 2005, 396.) Kun lasta ja nuorta on 
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koulukiusattu, hän saattaa menettää luottamuksen tunteen muun muassa muihin vertaisiin 

tai kasvuympäristössään oleviin henkilöihin.  

 

Valta-asema 

 

K1:”Kiusaaminen alkoi, kun jäin luokalle ja vaihdoin luokkaa. Uudessa luo-
kassa halusin luoda roolia, koska olin vanhempi kuin muut. (…) Olin kiusaaja 
syystä, koska minulla ei ollut kaikkia samoja taitoja tai harrastuksia kuin 
muilla. En sano, että kiusaaminen oli oikein, mutta se oli minulle pakokeino 
todellisuudesta. (…) Voit vain kuvitella, että miltä minusta tuntui käydä 1-vuo-
siluokka uudelleen, kun jopa nuoremmat oppilaat osasivat lukea minua parem-
min. Jouduin lukemaan kevyempiä kirjoja kuin mitä muut ja välillä kesken op-
pitunnin minut siirrettiin erityisopettajan luokkaan opiskelemaan.”  

 

Kertomuksessa näyttäytyy kertojan epävarmuus (vrt. Olweus 1992). Epävarmuus ilmeni 

omien taitojen vertailemisena luokan muihin oppilaisiin. Kertoja pohtii vuosiluokalle jäämi-

sen tuomaa häpeän tunnetta. Hän kertoo, että hänestä tuntui, että hänellä ei ollut samoja 

taitoja kuin muilla koululaisilla. Hän vertaa muiden taitoja omiin taitoihinsa. Hän kirjoittaa 

lukutaidottomuudestaan, jonka takia hänet siirrettiin kesken oppituntien erityisopettajan 

luokkaan. Kouluhenkilökunnan toiminnan motiivina ei oletettavasti ollut loukata kertojaa, 

silti erityisluokanopettajan huoneeseen siirtyminen oli kertojalle loukkaava ja häpeällinen 

kokemus. Hänestä tuntuu, että kiusaamalla muita vertaisia luokkaympäristössään, hän sai 

piilotettua oman epävarmuutensa ja kiusaamalla hän tavoitteli parempaa asemaa luokkayh-

teisössä. Hän pyrki roolinsa myötä peittämään omat heikkoutensa, jotta häntä ei alettaisi 

kiusaamaan luokalle jäämisestä ja lukutaidottomuudesta. Muun muassa Salmivalli (1998) 

nostaa esiin, että huonon itsetunnon omaava henkilö luo itselleen peiteroolin kiusaamalla 

muita. 

 

K10:”Kiusaaminen on alkanut 4–5.luokalla ja päättyi viimeistään 6.luokan 
lopussa. Valta-asemaan vaikuttaminen. Oma kokemus kiusattuna olemisesta 
johdattaa hakeutumaan parempaan valta-asemaan, jotta ei itse olisi kiusat-
tuna. Itse olin 3.luokalla ja myöhemmin alakoulussa aika ajoin koulukiusattu. 
Näihin aikoihin olin myös kiusattuna harrastuspiirissä ollessani ryhmäni nuo-
rin. Kiusaaminen tapahtui vastareaktiona henkilökemioiden kohdatessa ja 
usein myös oman pahan olon purkaantumisesta.”  
 

Kertoja kertoo kiusaamisen kohdistuneen häneen sekä harrastuksissa että kouluympäris-

tössä, kun hän oli kolmannella vuosiluokalla. Rooli kiusatusta kiusaajaan vaihtui, kun hän 

oli neljännellä ja viidennellä vuosiluokalla. Toisin sanoen noin vuosi kiusaamisen 
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päätymisen jälkeen. Kertoja kokee, että kiusaamisen tavoitteena hänellä oli vallan saaminen 

vertaisryhmässään. Kiusaaminen oli tässä tapauksessa tarkoitushakuista piilotettua toimin-

taa, jotta hän ei itse päätyisi enää vertaisten kiusaamaksi. Monissa tutkimuksissa on havaittu 

kiusaamisen tavoitteena olevan juuri vallan tavoittelu ja sen valta-aseman ylläpitäminen (ks. 

Olweus 1992; Salmivalli 2003), sillä kun kiusaajalla on valtaa, hän myös saa yliotteen mui-

hin vertaisiin. Kiusaamisen kautta kiusaaja nauttii vallastaan ja tuottaa pelon ja turvattomuu-

den tunteen muissa vertaisissa (Hamarus 2006, 177). 

 

Oman itsensä löytäminen  

 

K11:”Jälkikäteen olen tunnistanut, että kiusaaminen saattoi olla niin sanottua 
häpeän siirtoa. Olin aika itsevarma tuolloin, mutta jotain lohtua siitä varmaan 
(muka) sai, että kiusaamalla itseensä liittyvän häpeän sai siirrettyä muualle. 
Ei tätä tunnetta silloin osannut tunnistaa tai varsinkaan sanoittaa. Koin louk-
kaavana sen, minkälaisia syitä aikuiset selittivät kiusaamiselle, kuten esimer-
kiksi kateuden, se itse asiassa vain sai raivostumaan enemmän kohteelle. (…) 
Olin lapseksi mielestäni aika rohkea ja reipas. Minulla ei ollut tarvetta esittää 
mitään kuuluakseni joukkoon ja uskalsin sanoa mielipiteeni, jos pidin jotain 
asiaa hölmönä.”  

 

Kiusaamalla vertaista saa piilotettua oman häpeän tunteensa ja siirrettyä häpeän toiselle. 

Muun muassa Hamarus (2006) kirjoittaa kiusaamisen vaikuttimina olevan häpeän tunteen 

siirtäminen toiselle henkilölle.  Kertoja sanottaa, että ”ei tätä tunnetta silloin osannut tun-

nistaa tai varsinkaan sanoittaa”. Aikuisten puuttuminen kiusaamiseen ja sen selittäminen 

kateudella loi kertojalle entistä enemmän vihan tunteita koulukiusattua kohtaan. Kertoja kir-

joittaa, että hän oli peruskoulussa itsevarma (ks. Olweus 1992). Itsevarmuudestaan huoli-

matta hän koki, että hän sai jotakin lohtua kiusaamisella, kun sai siirrettyä häpeän tunteen 

toiselle osapuolelle. Kertojan häpeän tunne oli voinut voimistua, kun koulun aikuiset puut-

tuivat kiusaamiseen ja kuvailivat kiusaamisen syyksi kateuden tunteen kiusattua kohtaan. 

 

K8:”Uskon, että osaksi kiusaaminen johtui omasta pahasta olostani sekä siitä, 
etten oikein tiennyt kuka olen. Toisin sanoen en osannut pitää omia puoliani 
kauhean hyvin sekä yleensä tapana oli matkia muiden tyyliä, ilmaisutapaa, 
luonnetta sekä erilaisia piirteitä. Uskon, että itsensä etsiminen ja löytäminen 
(…) oli vielä vaiheessa ja sen takia en kyennyt ilmaisemaan omia mielipiteitä 
asioista ja pyrin toteuttamaan itseäni muiden kautta. (…) Omaa pahaa oloa ei 
tulisi koskaan kohdistaa ulkopuolisiin.”  
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Edellinen kertoja pohtii monipuolisesti kiusaamistaan. Toisaalta hän liittää kiusaamisen 

oman itsensä etsimiseen ja kaveriporukkaan, toisaalta hän toteaa sen johtuneen myös henki-

sen hyvinvoinnin puutteesta. Luottamuksen puute voi ilmetä myös siten, että henkilö ei usko 

omiin kykyihinsä ja taitoihinsa, jolloin mallia otetaan ympäristöstä. Kertoja kuvaa, että ”ta-

pana oli matkia muiden tyyliä, ilmaisutapaa, luonnetta sekä erilaisia piirteitä”. Hän pohtii 

sitä, kuinka jäljitteli vertaisyhteisönsä tapoja toimia ja ajatella asioista sekä ilmaista itseään. 

Kertomuksessa pohditaan myös oman identiteetin kehitystä. Kertoja kokee, että oli kiusan-

nut peruskoulussa, koska itsensä etsiminen ja löytäminen olivat vielä vaiheessa. Tästä joh-

tuen kertoja pohtii, että helpompi tapa toimia ja ajatella asioista oli toimia siten, miten muut 

vertaiset toimivat ja ajattelivat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 48 

6 KIUSAAMISEN NIMEÄMINEN JA VAIKUTUKSET MYÖ-

HEMPÄÄN ELÄMÄÄN 
 

 

Tässä pääluvussa vastaan toiseen tutkimuskysymykseen, miten aikuistuneet koulukiusaajat 

määrittelevät koulukiusaamisen kertomuksissaan. Tarkastelen tätä koulukiusaamisen käsit-

teen kautta. 

 

6.1 Sosiaalisen verkoston ja luottamuksen yhteydet ilmiön nimeämiseen  

 
Tutkimuksissa koulukiusaaminen näyttäytyy systemaattisena tekona, joka kohdistuu usein 

ja toistuvasti samaan henkilöön (ks. Olweus 1992; Salmivalli 1998). Kun koulukiusaaminen 

määritellään systemaattisuuden kautta, ei yksittäistä tekoa luokitella kiusaamiseksi (Salmi-

valli 2003). Sanna Herkama (2012) on tutkinut väitöskirjassaan koulukiusaamisen loukkaa-

via vuorovaikutusprosesseja oppilaiden vertaissuhteissa. Herkama kirjoittaa, että jotkut op-

pilaat mainitsivat vastauksissaan kiusaamisen toistuvuuden ja pitkäkestoisuuden. Tyypilli-

sesti Herkaman väitöskirjassa oppilaat viittasivat toistuvuudella siihen, että kiusaamista on 

jokin sellainen satuttaminen tai loukkaaminen, joka toistuu ja tapahtuu koko ajan. (Mt., 85.) 

Omassa aineistossani kiusaaminen ilmeni myös yksittäisenä kiusaamisena ja oli sidoksissa 

epäsäännöllisiin tilanteisiin eikä niinkään päivittäisenä ja systemaattisena kiusaamisena.  

 

K13:”Koen, että olen varmasti kiusannut jossain vaiheessa, tai muistan aina-
kin yksittäisiä hetkiä systemaattisen kiusaamisen sijaan. (...) Kiusaamistilan-
teet ovat kuitenkin olleet yksittäisiä ja hetkittäisiä. Kiusaamisen ajattelen ol-
leen nimenomaan koulukiusaamista siksi, että se tapahtui koulupäivän aikana 
emmekä olleet tekemisissä vapaa-ajalla.”  

 

On kuitenkin tärkeä huomioida, että kiusaaminen on subjektiivinen kokemus niin kiusatulle 

kuin kiusaajalle. Kuten kertoja kirjoittaa, ”koen, että olen varmasti kiusannut jossain vai-

heessa”. Kertoja määrittelee kiusaamisen juuri koulukiusaamiseksi, koska hän ei ollut teke-

misissä vapaalla-ajallaan kiusattavan henkilön kanssa. Kiusaamista siis tapahtui pelkästään 

koulupäivän aikana kouluympäristössä. Edellinen kertomus eroaa seuraavasta kertomuk-

sesta siten, sillä edellä kiusaamiseen ei liittynyt jatkuvuutta. Sen sijaan alla olevassa kerto-

muksessa kerrotaan kiusaamisen olleen jatkuvaa toimintaa tiettyä henkilöä kohtaan. 
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K8:”Kiusaaminen ei ollut jokapäiväistä, mutta jatkui usein. Kiusaaminen il-
meni syrjintänä ja selän takana puhumisella. (…) Kiusaaminen ilmeni ilkeillä 
katseilla ja tunnin loputtua pyrin kiirehtimään muiden kanssa pois paikalta tai 
etenemään seuraavalle tunnille nopeempaa tahtia kuin mitä kiusattu henkilö. 
Pyrin myös kuiskimaan muiden seurassa ja sopimaan yhteisiä juttuja muiden 
kesken.”  

 

Yllä olevassa sitaatissa kiusattua kiusattiin usein, joten se edustaa systemaattista kiusaamista 

(ks. Salmivalli 1998), koska kiusaaminen oli toistuvaa. Kiusattuun ei kohdistettu fyysistä 

väkivaltaa, vaan kiusaaminen ilmeni esimerkiksi erilaisin ilmein, elein, selän takana puhu-

malla ja eristämällä kiusattu muista vertaisista (ks. Hamarus 2006). Kiusaamisen kokeminen 

vaihtelee yksilöittäin sekä yhteisöittäin. Jokainen yhteisö määrittelee sen, mitä se pitää kiu-

saamisena ja mitä ei. Joissain yhteisöissä karski kielenkäyttö ja herjan heittäminen ovat kiu-

saamista, kun taas toisessa yhteisössä se on vain huumoria. Yhteisöissä vallalla oleva käsitys 

siitä, mikä on kiusaamista voi poiketa yksittäisen yksilön näkemyksestä ja kokemuksesta. 

Kiusaaminen voi olla myös niin huomaamatonta, että sitä on ulkopuolisen vaikea havaita. 

Pienet katseet, toistuvasti päälle puhuminen tai selän kääntäminen ryhmässä, ovat esimerk-

kejä tästä. (Kaski ym. 2017, 12–14.) 

 

K11:”Olen koulukiusannut. Kiusaaminen alkoi ala-asteella, muistaakseni kol-
mannella luokalla ja loppui viidennellä tai kuudennella luokalla. Kiusaaminen 
oli porukasta poisjättämistä ja selän takana puhumista.”  
 
K4:”Koen, että kiusasin yläasteella luokkakaveriani. Kiusaaminen oli hen-
kistä väkivaltaa: nälvimistä, ulkopuolelle jättämistä.”  
 

K3:”Kiusaaminen oli pääasiassa porukassa nauramista ja pilkan tekoa selän 
takana kiusattuja kohtaan.”  

 
 

Kirjoittajat kuvaavat piiloista kiusaamista eli henkistä kiusaamista, jossa kiusattua oli eris-

tetty vertaisryhmästä ja hänestä oli puhuttu pahaa selän takana. Kertojat kuvaavat, että kiu-

saamisen tarkoituksena oli sulkea kiusattu henkilö muista vertaisista. Kiusatun eristämistä 

jatkui ensimmäisessä kertomuksessa noin kolmen vuoden ajan. Tällainen pitkään jatkunut 

kiusaaminen voidaan määritellä systemaattiseksi kiusaamiseksi. Muun muassa Herkama 

(2012, 87) mainitsee kiusaamisessa olevan kyse vertaissuhteiden manipuloinnista, jolla hän 

tarkoittaa sitä, että kiusattu syrjitään ja poissuljetaan vertaisryhmien kaveriporukasta tarkoi-

tuksellisesti. Toinen kertojista sanoittaa piiloisen kiusaamisen henkiseksi väkivallaksi (vrt. 

Salmivalli 1998, 44). Kolmannessa kertomuksessa kertoja kuvailee kiusaamisen olleen 
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porukasta pois jättämistä ja pilkan tekoa kiusatun selän takana. Kiusaaminen siis näyttäytyy 

usein epäsuorana kiusaamisena (ks. Salmivalli 2003, 12). 

 

K2:”Kiusaamisen kohteeksi joutunut (…) tuli luokallamme lukuvuoden alussa 
kun luokkia yhdisteltiin ja hänet eristettiin porukasta varmaankin saman tien. 
Kiusaaminen oli luokan (…) joukosta ulkopuolelle sulkemista, nimittelyä, se-
län takana puhumista ja halventavien juttujen levittämistä kyseisestä (…). 
Osallistuin näistä kaikkiin, ja sitä tapahtui jossain muodossa päivittäin.”  

 

Tässä kertoja kuvaa peruskoulun aikaista kiusaamista päivittäiseksi ja systemaattiseksi. Kiu-

saaminen oli piiloista ja epäsuoraa. Hän kirjoittaa, että kiusaaminen oli syrjimistä, nimitte-

lyä, selän takana puhumista ja halventavien asioiden levittämistä kiusatusta henkilöstä. Ker-

tojan lisäksi kiusaamisessa oli muita mukana. Kiusaamista oli nimenomaan ylläpidetty ver-

taisten kanssa, mikä korostaa kiusaamista ryhmäilmiönä.  Ryhmäilmiön kaltaista kiusaa-

mista Salmivalli (2003) nimeää epätasaväkiseksi kiusaamiseksi, koska kiusaajan roolissa 

olevia henkilöitä oli monta kiusattua henkilöä nähden. Tässä sitaatissa näyttäytyy epätasa-

väkisyyttä vertaisten henkilöiden välillä myös siksi, koska kiusaamisen kohteeksi tullut hen-

kilö oli siirtynyt toiseen luokkaan, kun luokkia oli koulussa yhdistetty. Toisin sanoen uuteen 

luokkaympäristöön siirtynyt henkilö asettui epätasa-arvoiseen asemaan muihin luokkaym-

päristössä oleviin nähden, koska muut vertaiset olivat jo tuttuja henkilöitä toisilleen. 

 

K1:”Tajusin vasta aikuisiässä, että kiusasin muita, koska meidän kiusaami-
semme oli piiloista kiusaamista. Meillä oli oma ”porukka” ja siihen poruk-
kaan ei otettu kaikkia luokkakavereita mukaan. Meidän ”porukka” puuhasteli 
välitunneilla asioita yhdessä emmekä halunneet muiden osallistuvan meidän 
leikkeihimme mukaan.”  

 

Koulukiusaaminen on usein piilossa oleva ilmiö, jota edes sen osapuoletkaan eivät tunnista 

(Hamarus 2012, 27). Kertoja kirjoittaa, että ymmärsi koulukiusanneen vasta aikuisiässä. Hän 

oli aikuisena pohtinut käyttäytymistään ja tajunnut, että oli ylläpitänyt kiusaamista, koska 

hänellä oli tapana syrjiä ulkopuolisia koulukavereita vertaisten kanssa. Näitä syrjittäviä hen-

kilöitä ei haluttu leikkeihin mukaan. Myös seuraavassa kertomuksessa kuvataan piiloista 

kiusaamista.  

 

K13:”Olen voinut myös tietämättäni osallistua jonkun kiusaamiseen vain ole-
malla puuttumatta tilanteisiin. Tämä oli varmasti yläasteella hyvinkin tyypil-
listä, sillä vaikka näki kiusaamista sivusta, ei itse halunnut puuttua siihen siinä 
pelossa, että itseä alettaisiin kiusata.”  
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Kertoja pohtii omaa rooliaan kiusaamisen mahdollistajana. Hän kertoo vetäytyneensä kiu-

saamistilanteista syrjään puuttumatta kiusaamiseen, vaikka näki tilanteet. Hän pohtii tämän-

kaltaisen syrjään vetäytymisen olleen tyypillistä. Syrjään vetäytyminen kiusaamistilanteissa 

on yksi kiusaamisen muoto, koska vetäytymällä syrjään hän oli mahdollistanut kiusaamisen 

(ks. Salmivalli 1998, 52). Kiusaamista mahdollistaja on kiusaamistilanteissa läsnäoleva ul-

kopuolinen henkilö, joka ei osallistu tai puutu kiusaamiseen. Hän on sivusta katsoja, joka ei 

tee mitään. Sivusta seuratessaan mahdollistaja ylläpitää kulttuuria, jossa kiusaamista hyväk-

sytään (Kaski & Nevalainen 2017, 38). Kertoja kirjoittaa syrjään vetäytymisen kiusaamisen 

tilanteista johtuneen pelon tunteista. Hän ei puolustanut kiusattua tai puuttunut kiusaami-

seen, jotta häntä itseään ei alettaisi kiusata. 

 

 

6.2 Muuttuva normimaailma  
 

Kiusaaminen jättää jälkiä kiusatun lisäksi myös kiusaajaan. Kiusaamisen seurauksia oli ym-

märretty jälkeenpäin ja pyydetty anteeksi henkilöltä, jota oli kiusattu. 
  
 

K8:”Olen pahoitellut asiaa kyseiseltä henkilöltä jälkeenpäin ja asiasta puhut-
tiin moneen otteeseen sen tapahtuma-aikana yläasteella. Olen silti välillä pu-
hunut kaverieni kanssa mm. Siitä kuinka käytös olisi voinut olla erilaista ja 
omaa pahaa oloa ei tulisi koskaan kohdistaa ulkopuolisiin. Olen katunut kiu-
saamistani tähän päivään asti monta kertaa.”  

 

Kertoja kirjoittaa, että oli välillä jutellut kavereidensa kanssa kiusaamisesta ja siitä, että käy-

tös olisi voinut olla toisenlaista. Kertoja korostaa, että oli keskustellut siitäkin, että henkilö-

kohtaista pahoinvointia ei olisi saanut kohdistaa ulkopuoliseen henkilöön. Kertoja pohtii pe-

ruskoulun aikaisen käytöksensä vaikutuksia nykyään. Hän kertoo, että katuu sen ajan kiu-

saamista tähän päivään saakka. Muun muassa Hamarus (2012, 101) kirjoittaa kiusaaminen 

jättävän jälkensä myös kiusattuun. Hamarus kirjoittaa kiusaajan joskus kantavan tekoaan 

läpi elämänsä ja kokevan siitä myös huonoa omatuntoa.  

 

K4:”En ole kertonut kellekään kokemuksestani, koska pidän sitä hävettävänä. 
Olin yliopistoaikoina enemmän häneen yhteydessä, kun sattumalta päädyimme 
samaan yliopistoon. Olen pohjattoman iloinen siitä, että uhrini on elossa, opis-
kelee. En kuitenkaan halu vähätellä itseäni, koska olin koulukiusaaja ja se on 
raukkamaista.”  
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Tässä kertoja kirjoittaa, että hän pitää kiusaamista häpeällisenä asiana. Häpeän tunteen takia 

hän ei ole uskaltautunut kertomaan kenellekään kiusaamisesta. Nykyään hän kokee kiusaa-

misen raukkamaisena asiana. Kertoja myös pohtii olevansa iloinen siitä, että kiusattu henkilö 

oli jatkanut opintojaan korkeakouluun. Toisin kuin Salmivalli (1998, 69) kirjoittaa, että usein 

koulukiusaaja pysyy kiusaajan roolissa. Omassa aineistossani kertojat katuvat sitä, että osal-

listuivat kiusaamiseen, mikä liittynee osin aineistonkeruutapaan. Kirjoittajat ovat tunnista-

neet kiusanneensa ja ovat olleet siitä halukkaita myös kertomaan. 

 

K12:”Olen koulukiusannut peruskoulussa enkä ole ylpeä siitä. Kiusaaminen 
alkoi itse asiassa jo ala-asteella.”  

 

K3:”Kiusaaminen tuntui aina pahalta tapahtuneen jälkeen mutten kuitenkaan 
silloin osannut olla kokonaan kiusaamatta. Jälkikäteen olen miettinyt että pal-
jon käytöksessäni oli nimenomaan ajattelemattomuutta. Lapsena ja teininä ei 
osannut analysoida omaa käytöstä eikä ajatella kiusaamisen seurauksia. Olen 
jälkikäteen puhunut erään kiusaamani henkilön kanssa viestien välityksellä 
hänen otettua minuun yhteyttä. Hän kertoi kiusaamisen vaikuttaneen häneen 
syvästi ja käyneensä sen vuoksi vuosia terapiassa. Pyysin anteeksi käytöstäni 
ja hänelle aiheuttamaani tuskaa ja koitin antaa hänelle vastauksia mistä käy-
tökseni johtui. Hän kertoi vastaukseni merkitsevän hänelle paljon ja kiitti sitä. 
Tiedän ettei tuo anteeksipyyntö valitettavasti korjaa niitä henkisiä haavoja 
joita hänelle olen muiden kiusaajien kanssa aiheuttanut. Sen lisäksi että olen 
kiusaamisellani aiheuttanut suurta tuskaa ja traumoja, olen myös itse jälkikä-
teen kärsinyt sen aikaisesta käytöksestäni. Voin sanoa oman kiusaamiseni ai-
heuttaneen myös itseeni pysyviä henkisiä haavoja, joista en voi syyttää muuta 
kuin itseäni. Kiusaaminen on asia jota elämäni virheistä eniten kadun.”  

 

Edelliset kirjoittajat ovat jälkikäteen pohtineet, mistä toista vahingoittava käyttäytyminen eli 

kiusaaminen oli voinut johtua. Tuodaan esiin, että kiusaaminen oli johtunut omasta ajattele-

mattomuudesta, koska lapsena ja nuorena oli vaikea analysoida omaa toimintaa ja sen seu-

rauksia. Vaikka kertoja koki kiusaamisen tuntuneen aina pahalta, hän ymmärsi käyttäytymi-

sen olleen kiusaamista vasta jälkikäteen. 

 
Kertoja kirjoittaa, että kiusattu henkilö oli ottanut häneen jälkeenpäin yhteyttä ja kertonut 

kiusaamisen jättäneen häneen syviä haavoja, jonka takia kiusattu kävi keskustelemassa asi-

asta ammattilaisen kanssa. Kertoja mainitsee, että ymmärsi sen, että vaikka hän oli pyytänyt 

kiusatulta anteeksi, anteeksipyyntö ja anteeksianto eivät tulisi häivyttämään kaikkia niitä 

henkisiä haavoja, joita hän oli tuottanut kiusatulle kiusaamisellaan. Koulukiusaamiseen osal-

listuminen, sen ylläpitäminen ja kärsimyksen tuottaminen vertaiselle olivat tuottaneet 
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kertojallekin henkisiä haavoja. Kertoja kokee, että kiusaaminen oli asia, josta hän elämänsä 

virheistään katuu eniten.  

 

K5:” Kyllä [olen keskustellut, TS] psykologin kanssa. Kadun tekojani todella 
paljon ja olen pyytänyt anteeksi henkilöltä ketä kiusasin. Tulen muistamaan 
koko loppu elämän minkälainen kusipää olin...”  

 

K1:”Nyt olen 25-vuotia ja edelleen käsittelen psykologin kanssa asioita, miten 
olen peruskoulun aikana toiminut.”  

 

Edelliset kertojat kirjoittivat, että kiusaaminen oli vaikuttanut omaan hyvinvointiin. Kiusaa-

jat ovat käsitelleet asiaa ammattilaisen kanssa. He kertovat katuvansa ja kärsivänsä aiem-

masta käyttäytymisestään. Aikuistuessaan he ovat paremmin tunnistaneet peruskoulun ta-

pahtumat ja mahdollisesti asiaan on vaikuttanut myös yhteiskunnassa tapahtunut asenneil-

maston muutos.  

 

K7:”Omille lapsilleni tosin opettanut parempaa käytöstä ja niiden hiljaisten 
tai ”ärsyttävien” lapsien jättämistä rauhaan. Kaikkien kaveri ei tarvitse olla, 
mutta kiusata niitä ei saa.”  

 

Seuraavaa kertojaa henkilökohtainen kokemus koulukiusaamiseen osallistumisesta oli myö-

hemmässä elämänvaiheessa tuottanut sen, että omille lapsilleen oli opettanut erilaisia käyt-

täytymismalleja kuin mitä tuli itse nähneeksi lapsuudessaan. Kertoja kirjoittaa, että opetti 

lapsillensa sen, että sellaistenkin henkilöiden kanssa tulee käyttäytyä oikein, joista ei pidä. 

Koulukiusaamisesta oli siis keskusteltu omien lasten kanssa, jotta kiusaamista voi ennalta-

ehkäistä. 

K9:”En ole [keskustellut,TS], kiusaaminen on jäänyt pois vanhemmassa iässä. 
Omat arvomaailmat ja ajatukset selkeämmät.”  

 

Aikuistuessa arvomaailma muuttuu ja toisenlaiset arvot korostuvat. Kertoja kirjoittaa, että 

kiusaaminen oli jäänyt pois vanhemmassa iässä, koska arvomaailmat ja henkilökohtaiset 

ajatukset olivat selkeämmät.  

 

K13:”En ole käsitellyt asiaa muiden kanssa. Tunnen piston sydämessäni, 
mutta jollakin tapaa vierastan ajatusta, että laskisin itseni koulukiusaajaksi. 
Suurimmaksi osaksi sen vuoksi, että kiusaaminen oli pientä, mutta samalla 
olen tietämättäni voinut olla osa kokonaisuutta, mikäli näitä henkilöitä on 
mahdollisesti kiusattu muutenkin samoista asioista.”  
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Yllä olevassa kertomuksessa kerrotaan, että henkilö oli osallistunut kiusaamiseen, mutta tätä 

tosiasiaa oli vaikea hyväksyä. Kertoja kirjoittaa, että ei laskenut itseään koulukiusaajaksi, 

koska kiusaaminen oli pientä. Hän kuitenkin tuo esille kiusaamisen subjektiivisuuden. 

Vaikka hänestä kiusaaminen tuntui vähäiseltä, oli se voinut kiusatusta tuntua isolta asialta, 

jos muutkin vertaiset olivat kiusanneet häntä. Muun muassa Räsänen (1992), Aho ja Laine 

(2005) sekä Hamarus (2006) ovat huomioineet kiusaamisen subjektiivisuuden, kun ovat 

määritelleet kiusaamista. He näkevät, että on oleellista nähdä yksilön henkilökohtainen ko-

kemus kiusaamisesta.  
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7 YHTEENVETO  
 
 

7.1 Takaisin teoriaan  
 

Tutkimukseni aihe liittyy lasten ja nuorten osallistumiseen kiusaamiseen. Aivan viime ai-

koina on tullut esiin nuorten vakavia väkivalta- ja kiusaamistapauksia, kuten Koskelan tei-

nimurha 4. joulukuuta 2020, jonka uutisointi on koskettanut meistä jokaista. Keskusteluissa 

huomio on yleensä keskittynyt uhrien kokemuksiin eli heihin, joita kohtaan kiusaamista tuo-

tetaan. Näissä yleisissä keskusteluissa löytyy harvemmin tilaa empatialle tekijää tai syytettyä 

kohtaan. Tekijöistä ja syytetyistä henkilöistä saatetaan puhua kielteisesti, eikä oteta huomi-

oon sitä, mitkä tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet heidän toista vahingoittavaan käytök-

seensä. Kiusaaminen tai väkivallan kohteeksi päätyminen aiheuttaa kärsimystä. Uhrien tari-

noita on koskettava lukea, ja se saattaa herättää meissä pelkoa ja ahdistusta. Pelon ja ahdis-

tuksen tunteista tulisi sivuttaa hetkeksi ja pysähtyä miettimään, miksi joku alkujaan kiusaa? 

Mikä aiheuttaa kiusaajassa sen, että hän käyttäytyy toista vertaista kohtaan vahingoittavalla 

tavalla? Kiusaamista on tutkittu pitkään ja maailmanlaajuisesti. Aiempien tutkimusten kiin-

nostus on keskittynyt kiusatun näkökulmaan. Tässä tutkimuksessa olen keskittynyt perus-

koulussa tapahtuneeseen kiusaamiseen aikuistuneiden koulukiusaajien näkökulmasta. Olen 

hakenut vastauksia kahteen tutkimuskysymyksiin; millaisena Putnamin sosiaalinen pääoma 

näyttäytyy koulukiusaajien kertomuksissa ja miten aikuistuneet koulukiusaajat määrittelevät 

koulukiusaamisen kertomuksissaan. 

 
Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitettiin, millaiset ovat koulukiusaajien sosiaali-

sen pääoman tekijät. Tarkastelin kiusaajien kirjoittamia kertomuksia Putnamin sosiaalisen 

pääoman käsitteistön ohjaamana. Nämä sosiaalisen pääoman tekijät liittyvät Putnamin 

(1993) mukaisesti sosiaaliseen verkostoon, jossa luotetaan normien vastavuoroisesti toteu-

tuvan. Sosiaalisen pääoman muodot jakautuvat siis sosiaaliseen verkostoon, luottamukseen 

ja toimintasääntöihin eli normeihin. Tutkielman mukaan kertojat, jotka olivat kiusanneet pe-

ruskoulussa, nimesivät yleisimmiksi syiksi käyttäytymiselleen ryhmäpaineen, vertaisryh-

män ja pelon. Esille nousivat myös ajattelemattomuus, sosiaalisten taitojen puute, perhevä-

kivalta, sen näkeminen ja kokeminen sekä pahoinvointi. Valtaosa kertojista oli elänyt lap-

suutensa haavoittavissa olosuhteissa. Kertojien elämässä esiintyneistä haavoittavista teki-

jöistä merkittävimmäksi nousi kotiolojen epävakaus. Se ilmeni vanhemman runsaana 
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päihteiden käyttönä, perheen huonona taloudellisena tilanteena sekä niin vanhempiin kuin 

lapsiin ja nuoriin kohdistuneena väkivaltana. Useat kertojat olivat kohdanneet perheväkival-

lan lisäksi muitakin traumatisoivia tapahtumia kuten sen, että heitä oli koulukiusattu ennen 

kuin he alkoivat kiusaamaan. Alla oleva kuvio havainnollistaa koulukiusaajan sosiaalisen 

pääoman toteutumista kertomusten perusteella (kuvio 1).  Sosiaalisen pääoman olen jakanut 

Putnamin (1993) sosiaalisen pääoman määritelmän mukaisesti sosiaalisen verkoston, luot-

tamuksen ja normien kolmijakoon. Kuviossa ympyröiden osittainen päällekkäisyys kuvaa 

sitä, että sosiaalisen pääoman osa-alueilla on yhteys toisiinsa. Esimerkiksi ilman luottamuk-

sen tunnetta lapsen ja nuoren on mahdoton muodostaa luottamuksellista sosiaalista verkos-

toa, joka on yksi sosiaalisen pääoman osatekijä. Toisin sanoen jo pelkästään yhdenkin teki-

jän, sosiaalisen verkoston, luottamuksen tai normien vaurioituminen, voi vahingoittaa kiu-

saajaksi nimetyn henkilön sosiaalista pääomaa. 

 

 
 

Kuvio 1. Koulukiusaajan sosiaalisen pääoman esiintyminen kertomuksissa 
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Useimmissa kertomuksissa pohdittiin kotioloja, mikä liittyy sosiaaliseen verkostoon. Ker-

tomuksista kotioloista päällimmäiseksi nousi perheväkivallan kokemus. Väkivalta kohdistui 

niin vanhempiin kuin kertojiin ja heidän muihin perheenjäseniinsä. Kertomuksissa väkival-

taa ilmeni sekä fyysisenä että henkisenä väkivaltana vanhempien toimesta. Perheväkivallalla 

oli merkitystä kertojien kielteiseen käyttäytymiseen peruskoulussa, koska mallioppimisen 

myötä oppii vahingoittavan tavan toimia. Toista vahingoittava tapa toimia kertoi myös sosi-

aalisten taitojen vähyydestä. Väkivaltaa ylläpitävän kotiympäristön johdosta, ei ollut muo-

dostunut muita tapoja ja taitoja, kuinka käsitellä omia tunteita tai kuinka toimia vertaisten 

kanssa vuorovaikutuksellisessa ympäristössä. Myös sosiaalisten taitojen puutteella on 

osuutta siihen, miksi koulukiusaaja kiusaa.  

 
Kotioloihin sisältyy myös perheen taloudellinen tilanne, joka vaikuttaa muun muassa sosi-

aalisen verkoston muodostumiseen. Perheen heikko taloudellinen tilanne esti harrastamisen 

ja niissä sosiaalisten taitojen harjoittelemisen. Perheen tuottaman sosiaalisen verkoston li-

säksi lapset ja nuoret muodostavat itse sosiaalisia verkostojaan. Näiden sosiaalisten verkos-

tojen muodostuminen jää pintapuoliseksi, jos kouluympäristön lisäksi ei ole mahdollisuuk-

sia päästä tutustumaan ja muodostamaan kaverisuhteita harrastuksissa. Vaikka tutkimustu-

lokset yhtäältä osoittavat, että epävakaa kotiympäristö vaikuttaa lasten ja nuorten harjoitta-

maan kiusaamiseen, osa kertojista kuvaa kotiympäristöään normaaliksi, rakastavaiseksi ja 

hyvätuloiseksi. Tutkimustulokset siis osoittavat, että kiusaajat tulevat sekä vakaista kuin   

epävakaista kotiympäristöistä.  

 
Tutkimustulokset osoittavat vertaisilla olevan suuri merkitys siihen, miksi koulukiusaaja 

kiusaa. Vertaisten merkitys peruskoulussa ilmenevään kiusaamiseen on yhteydessä yhteen-

kuulumisen tunteen hakemiseen. Läheisempien ystävien ollessa kiusaajia tai osallistuessa 

kiusaamiseen tulee itsekin osallistuttua kiusaamiseen, jotta kuuluu vertaisryhmään. Vertais-

ten mielipiteet vaikuttavat siihen, miksi kiusaaja kiusaa. Toisaalta kiusattu saattoi olla myös 

osa vertaisryhmää eli ryhmään kuuluminen ei takaa sitä, ettei joutuisi kiusatuksi.  

 
Luottamuksen merkitys näkyi kertomuksissa monin tavoin. Luottamus ilmeni luottamuk-

sen puutteena itseä tai koulun henkilökuntaa kohtaan ja siten, että kiusaamisessa tavoiteltiin 

valta-asemaa vertaisissa. Kiusaaja voi hakeutua valta-asemaan yhteisössään, koska hän pel-

kää tulla itse kiusatuksi. Kiusaamisen tavoitteena on turvata se, että ei tulisi itse enää kiusa-

tuksi hakeutumalla parempaan valta-asemaan. Kiusaajilla on sisäistä tuskaa, jota he kiusaa-

malla siirtävät kiusatulle, koska sisäinen tuska ahdistaa ja tuottaa huonoa oloa (Jokinen 2007, 
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27). Kiusaajakin on uhri (Rigby 1997, 43), joka tarvitsee apua ja tukea. Useissa kertomuk-

sissa kiusaajat kertoivatkin aikuistuttuaan käsitelleensä kiusaamisena toimimistaan ammat-

tilaisten kanssa ja katuvansa sitä.  Luottamuksen puute yhdistyi kertomuksissa heikkoon it-

sevarmuuteen. Itseään tuli toteutettua muiden kautta muun muassa siten, että vertaisten mie-

lipiteet kiusatusta omaksuttiin. Muiden vertaisten ylläpitämä maine kiusatusta ohjaa kiusaa-

jaa kiusaamaan. 

 
Vertaisryhmän yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on osuutta kiusaamiseen. Vertaisryhmän 

asenteet luovat yhteisiä tapoja toimia tietyssä ympäristössä eli normeja (kuvio 1). Yhteisö, 

jossa kiusaaja sinä hetkenä on, määrittää sen, kenen kanssa saa viettää aikaa ja ketä kiusa-

taan. Vertaisten asenne kiusaamiseen luo myös positiivisen suhtautumisen kiusaamiseen, 

koska nuoruusiässä haetaan hyväksyntää muilta ja toimitaan tavalla, jonka muutkin vertaiset 

arvostavat ja hyväksyvät. Kiusaamista oli pidetty myös normien vastaisena, joskus myös 

tunnistettu yleisempien normien vastaiseksi ja vääräksi toimintatavaksi, mutta, koska muut-

kin vertaiset kiusaavat, luo se jonkintasoisen hyväksynnän kiusaamaan yleisimmistä nor-

meista huolimatta. Vertaisissa yhteinen tekeminen eli kiusaaminen luo yhdistävän tekijän ja 

tekemisen. Nämä yhdistävä tekijät ja tekemiset loivat myös ryhmäpaineita. Jos läheisimmät 

ystävät ylläpitivät kiusaamista, ryhtyi kertojakin kiusaamaan. Vertaisryhmän asenteiden li-

säksi myös kiusaajan henkilökohtainen asenne vaikutti siihen, miksi hän kiusaa. Kiusaajan 

epävarmuudesta johtuen kiusaaminen oli keino saada tunnustusta ja tiettyä asemaa vertais-

ryhmissä.  

 
Tutkielmassa on nähty tärkeänä antaa kertojille mahdollisuus itse määritellä sitä, miten he 

kiusaamisen näkevät ja kokevat. Kiusaaminen ilmeni kiusaajan subjektiivisena kokemuk-

sena tapahtuneesta. Yleisesti kiusaamisen määritelmissä korostetaan kiusaamisen kestoa ja 

toistuvuutta. Tässä tutkimuksessa kiusaaminen liittyi suhteessa aikaan ja sosiaaliseen yhtei-

söön. Yhtä kertojaa lukuun ottamatta kiusaamistilanteita oli kuvailtu yksittäisinä eikä niin-

kään systemaattisena ja toistuvana tekona. Usein koulukiusaamiseksi on luokiteltu toiminta, 

jossa näkyy voimasuhteiden epätasapaino kiusaajan ja kiusatun välillä (Herkama 2012, 21). 

Kertomuksissa oli löydettävissä voimasuhteiden epätasapaino siten, että kiusaajia oli kiusat-

tua nähden enemmän. Toisaalta voimasuhteiden epätasapaino ei välittynyt yhtä selkeästi 

niissä kertomuksissa, joissa kiusaajia oli vain yksi. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että 

kiusaaminen voi olla sekä selkeästi havaittavaa eli fyysistä väkivaltaa että piiloista eli 
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henkistä kiusaamista (Herkama 2012, 11). Tutkielmassa yhtä kertojaa lukuun ottamatta mää-

rittelivät kiusaamisen piiloisena eli epäsuorana kiusaamisena. 

 
Usein tutkimuksissa ja yleisissä keskusteluissa kiusaamisen uhreiksi nähdään kiusatut. Tässä 

tutkimuksessa ilmeni, että myös kiusaajat ovat omalla tavallaan uhreja, sillä heidän kasvu-

ympäristönsä saattavat olla sellaiset, että sen ehdoilla tarkoituksenmukaisesti toimiminen 

saattaa johtaa muiden kiusaamiseen (Hamarus 2008, 12). Kertomuksista näkee, että kiusaa-

minen on jättänyt arpia kiusaajaan, joita on jouduttu aikuistuneena käsittelemään ammatti-

laisen kanssa. Toisaalta tutkimustulokset myös osoittavat, että kiusaamisesta on voinut olla 

hankala keskustella, koska aikuistuttua kiusaaminen on hävettänyt. Ainoastaan yksi kerto-

jista vierasti sitä, että laskisi itsensä koulukiusaajaksi. Vierastamisestaan huolimatta hän oli 

korostanut kiusatun subjektiivista kokemusta tulla kiusatuksi, vaikka kiusaajan mielestä pe-

ruskoulun kiusaaminen oli pientä. Monissa kertomuksissa korostettiin anteeksipyyntöä kiu-

satulta ja sen havaitsemista, että kiusaaminen on väärin ja omaa huonoa oloa ei saisi kohdis-

taa kiusaamalla.  

 

 

7.2 Koulukiusaaja uhrina  
 

Samalla kuin tein tutkielmaa ja perehdyin aiheilmiöön syvemmin, ensioletukseni oli, että 

lapsilla ja nuorilla on joitakin vajeita niin hyvinvoinnissaan kuin elämässään, jonka takia he 

altistuvat vahingoittavaan toimintaan eli kiusaamaan toisia vertaisia. Tutkimus vahvisti en-

sioletukseni kiusaamisesta ja aiheilmiöstä. Kiusaamistilanteissa uhreina ovat siis, niin kiu-

satuksi joutuneet henkilöt kuin kiusaajat. Siksi olisi arvokasta selvittää kiusaamistapauksissa 

kiusaajien perimmäiset syyt heidän käyttäytymiselleen, siihen, miksi koulukiusaaja kiusaa. 

Näin kiusaamista voitaisiin ennaltaehkäistä monipuolisemmin ja myös ennaltaehkäistä kiu-

saamisen vakavoitumista.   

 
Sosiaalityön ammattilaisena minua huolestutti kertojissa moni asia, kuten heidän hyvinvoin-

tinsa, perhetilanteensa ja vertaisten merkitys kiusaamiseen. Eniten minua ammattilaisena 

huolestutti perheväkivallan muodot. Lapsiin ja nuoriin kohdistunut väkivalta vaarantaa tur-

vallista kehitystä ja kasvuympäristöä. Lapset ja nuoret toistavat tai purkavat kiusaamiseen 

sen, mitä ovat itse kohdanneet kasvuympäristössään. He myös mallioppimisen myötä lä-

hiympäristöissään tavan toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Kertomusten analyysi 
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korostaa, että olisi oleellista käsitellä kiusaamistilanteita kokonaisvaltaisesti ja havainnoida 

yksityiskohtaisesti kiusaamiseen liittyviä rooleja ja taustoja. Kiusaajia ei tulisi nähdä vain 

käyttäytymiseen syyllisinä, vaan tulisi huomioida heidän taustansa ja perimmäiset syyt sille, 

miksi he kiusaavat.  

 
Tällä hetkellä olleessani työelämässä perhesosiaalityöntekijänä kohtaan usein asiakastilan-

teissa sosiaalisten taitojen puutteita lapsilla ja nuorilla. On itsestäänselvää, että sosiaalisia 

taitoja tarvitaan elämän eri osa-alueilla, myös kouluympäristössä, jossa lapsi ja nuori viettää 

suurimman osan arjestaan. Sosiaalisten taitojen avulla osataan kohdata muut vertaiset ja lu-

kea heidän tunteitansa eleiden ja ilmeiden avulla. Sosiaalisten taitojen puute taas aiheuttaa 

muun muassa kiusaamisen kaltaisia tilanteita vertaisten välillä. Vaikka sosiaalitoimen puo-

lelta saatetaan tarjota tukea sosiaalisten taitojen kehittämiseen, pohdin kuitenkin sitä, että 

tulisiko koulussa harjoittaa nykyistä tietoisemmin sosiaalisia taitoja. Jotta kaikkia lapsia ja 

nuoria kohdattaisiin tasa-arvoisesti, kaikki saisivat koulussa samanlaista opetusta ja valmen-

nusta vuorovaikutustaitoihin. Olisiko kouluissa mahdollista tarjota koululaisille tunnetaito-

jen opettamista yhtenä oppiaineena. Kuten tämän tutkimuksen tuloksetkin osoittavat, sosi-

aalisten taitojen puutteilla on ollut vaikutusta siihen, miksi koulukiusaaja kiusaa. Sosiaalis-

ten taitojen opettaminen kouluympäristössä mahdollistaisi matalan kynnyksen tuen lapsille 

ja nuorille, sivuuttamatta kuitenkaan moniammatillisen työskentelyn merkitystä sekä kiu-

saamistilanteiden selvittelyä moniammatillisen yhteistyön kautta.  

 
Koen tärkeänä pohtia myös tutkielman tekemiseen liittyviä haasteita ja ajatuksia. Koen itseni 

erittäin etuoikeutettuna, kun olen päässyt tutkimaan kertojien omakohtaisten kirjoitusten 

avulla sitä, miksi kiusaaja kiusaa. Etenkin siksi, koska olen ollut sekä kiusaaja että kiusattu. 

Tiedän sen tunteen, miltä tuntuu olla kiusaaja, mutta myös sen pelon tunteen, jonka kiusa-

tuksi päätyminen minulle aiheutti. Tutkielman tekeminen haastoi minua valtavasti, koska 

tunnen empatiaa ja surua sitä kohtaan, mitä osa Suomen lapsista ja nuorista kokee.  Minun 

osaltani kiusaaminen ei lähtenyt samoista asioista liikkeelle kuin aineiston kertojien. Minä 

en kiusannut siksi, koska olisin kokenut kotiympäristössäni väkivaltaa tai sen uhkaa. Minä 

kiusasin, koska ulkonäköni piirteistä johtuen en ollut yhtä suomalainen kuin muut vertaiset. 

Vaikka tutkielman tekeminen haastoi minua valtavasti omien kokemusteni johdosta, otin 

tämän haasteen vastaan ilomielin. Tutkielman toteutusvaiheessa ei enää riittänyt omien ko-

kemusten pohtiminen, vaan minun täytyi sivuttaa omat kokemukset ja tuli osata itse esittää 

tulkintoja ja näkemyksiä aineistosta. Aluksi tämä tuntui pelottavalta ja koin syyllisyyttä sitä 
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kohtaan, että entisten koulukiusaajien tuli mennä ajasta taaksepäin ja pohtia niitä peruskou-

lun aikoja, joihin he eivät välttämättä enää halunneet palata. Aineistoja lukiessani koin kui-

tenkin intohimoa siitä, että pääsin tuomaan esille koulukiusaajien äänen. Koen olevani 

avainasemassa tämän merkittävän kokemustiedon esille tuojana ja sitä kautta koulukiusaa-

jien äänen, joka jää usein varjoon. 

 
Jatkossa koulukiusaamisen ilmiötä olisi mielekästä tutkia ryhmädynamiikan näkökulmasta, 

koska tässä tutkimuksessa monet kertojat korostivat kiusaamisen osallistumisen johtuneen 

vertaisryhmän roolista, pelosta ja sen ylläpitämästä dynamiikasta. Keskeisintä tutkimisessa 

on se, että kiusaaja saa kasvot ja tulee nähdyksi. Hänet tulisi nähdä kokonaiselämäntilan-

teestaan ja oman elämänsä uhrina, joka kaipaa tulla huomatuksi. 
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LIITTEET  
 
LIITE 1 
 
 (Kirjoituspyyntö koulukiusaajille -saatekirje) 

Hei, 

Oletko osallistunut koulukavereiden kiusaamiseen peruskoulussa?  

Olen Talan Sharif, sosiaalityön maisteriopiskelija Lapin yliopistosta ja teen pro gradu -tut-

kielmaa koulukiusaamisesta kiusaajien kertomana. Tutkimukseni käsittelee peruskoulussa 

tapahtunutta kiusaamista. Toivon, että voit auttaa minua etsimään vastausta kysymykseen: 

miksi koulukiusaaja kiusaa? Haluan antaa tutkimuksessani äänen koulukiusaajille. Toivon 

saavani kirjoituksia aikuisilta, jotka ovat peruskoulussa ollessaan koulukiusanneet. Koulu-

kiusaamisesta voi olla kulunut aikaa vuosia tai vuosikymmeniä. Haluaisitko sinä kertoa mi-

nulle tarinasi? Aihe kiinnostaa minua, koska olen itse ollut koulukiusaaja peruskoulussa.  

Tutkimukseni on laadullinen narratiivinen tutkimus, johon kerään aineistoa kirjoitelmilla. 

Jos haluat osallistua tutkimukseen ja koet, että olet osallistunut toisen koululaisen kiusaami-

seen peruskoulussa, kirjoita minulle vapaamuotoinen kirjoitelma. Voit kirjoittaa vapaamuo-

toisen tarinan tai voit myös käyttää seuraavia apukysymyksiä tarinasi kerronnassa:  

1. Koetko, että olet kouluaikanasi koulukiusannut? Milloin ja miten kiusaaminen alkoi? 

2. Miten jälkikäteen näet sen, miksi osallistuit kiusaamiseen?  

3. Millaisissa tilanteissa tai hetkissä koulukiusaaminen tapahtui? Millainen oli oma elämän-

tilanteesi tuolloin?  

4. Millainen on perhetaustasi? Millainen oli kouluympäristösi ja kaveripiirisi tuolloin? 

5. Oletko myöhemmin keskustellut tai käsitellyt asiaa joidenkin ihmisten kanssa?  

Jos haluat, voit tuoda kirjoitelmassasi esiin nykyisen ikäsi tai sen, kuinka kauan koulukiu-

saamisesta on aikaa ja millä luokilla koulukiusaamista tapahtui.  
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Kirjoitelmia käytän ainoastaan pro gradu -tutkimuksen tekoa varten. Kertomuksia, joita käy-

tän Pro gradu -tutkielmassani, käsittelen niin, että niistä ei voi tunnistaa kertojaa. Aineistoa 

säilytän huolellisesti ja tietoturvallisesti koko tutkimusprosessin ajan. Tutkijana sitoudun 

vaitiolovelvollisuuteen ja noudatan eettistä tutkimuskäytäntöä. 

Pyydän lähettämään kirjoitukset minulle viimeistään 31.3.2022. Voit kirjoittaa tarinasi joko 

seuraavan linkin kautta tai lähettää sen minulle sähköpostitse (Jos linkki ei aukea klikkaa-

malla, voit kopioida sen eri selaimeen):  

https://docs.google.com/forms/d/1eFBR4J2Ab7jdueMG3Z42U_fx-

5LPWTPhPqYjQdxRJ48/edit 

Tutkimuksen ohjaajana toimii yliopistonlehtori YTT Liisa Hokkanen Lapin yliopistosta, 

liisa.hokkanen@ulapland.fi.  

Kiitän lämpimästi sinun kirjoitelmastasi. Mikäli tutkimukseni herättää kysymyksiä tai jokin 

askarruttaa, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse.  

Ystävällisin terveisin,  

Talan Sharif, Lapin yliopistosta, tsharif@ulapland.fi 
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LIITE 2 

 (Google Forms:n kirjoitelmapohja)  
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