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Tässä laadullisessa tutkimuksessa tutkittiin kiusaamisen ilmenemistä suomalaisissa lasten kuvakirjoissa 2010-
luvulla. Kiusaamisilmiö valittiin sen ajankohtaisuuden sekä ajattomuuden vuoksi. Aihetta lähestyttiin tutkimalla 
kiusaamisen muotoja, kiusaamisrooleja, kiusaamisen taustalla olevia tekijöitä sekä kiusaamistilanteen 
ratkaisua. Koulukiusaamisesta on tehty tutkimuksia, mutta pienten lasten kiusaamista on tutkittu vähän. 
Tutkimustiedon niukkuuden vuoksi haluan tutkimukseni avulla tuoda tutkimustietoa pienten lasten 
kiusaamisesta kuvakirjojen kautta. 

Tutkimuksen aineistoon valikoitui kymmenen suomalaista kuvakirjaa, joissa aiheena oli kiusaaminen. 
Tutkimusaineistoa etsittiin Pirkanmaan kirjastoverkkoon kuuluvista kirjastoista ja aineisto rajattiin vuosiin 2010-
2019. Tutkimusmenetelmänä oli sisällönanalyysi, jonka perusteella rakennettiin analyysitaulukot. Analyysi 
suoritettiin kahdessa eri vaiheessa. Taulukon perusteella aineistosta etsittiin kiusaamiseen liittyviä rooleja, 
kiusaamistapoja, taustasyitä sekä ratkaisuja kiusaamistilanteeseen. Analyysitaulukossa huomioitiin myös 
tekstin ja kuvan suhde, sillä kuvakirjoissa kuva ja teksti yhdessä antavat tietoa kirjan sanomasta. 

  Tutkimuksen tulokset osoittivat, että suomalaisissa lasten kuvakirjoissa kiusaaminen ilmenee pääosin 
psyykkisenä ja sanallisena kiusaamisena. Kiusaamisen taustalla olevat syyt olivat moninaiset, varsinkin 
erilaisuus, ennakkoluulot ja erikoiset asut saivat aikaan syrjintää. Kiusaajat olivat useimmiten poikia kuin 
tyttöjä, kun taas kiusattuina oli tyttöjä ja poikia tasavertaisesti. Kiusaamiseen liittyviä muita rooleja eli hiljaisia 
hyväksyjiä, kiusaajan apureita ja kiusatun puolustajia näkyi myös aineistossa. Kiusaamistilanteet ratkaistiin 
pääosin aikuiselle kertomalla sekä anteeksipyynnöllä. Kuvan ja tekstin suhde oli yhteneväinen, ne täydensivät 
toisiaan ja antoivat lisäinformaatiota toisistaan lukijalle. 

Tulosten perusteella suomalaiset lasten kuvakirjat välittävät kiusaamisesta viestiä, että kiusaamisesta tulisi 
kertoa aikuiselle ja kiusaaminen on usein psyykkistä ja sanallista. Tulokset myös osoittavat, että kiusaaminen 
on ryhmäilmiö ja erilaiset kiusaamisen roolit näkyvät myös kuvakirjoissa. Kuvakirjojen avulla lapset 
samaistuvat kiusattujen ja kiusaajien tunteisiin. Tutkimus tuo kasvatustieteellisestä näkökulmasta tietoa 
pienten lasten kiusaamisesta ja siitä, miten kiusaamistilanteet voidaan ratkaista. 
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1 JOHDANTO 

Jo pienet lapset osaavat poissulkemisen ja syrjimisen taidon. Ulkopuolisen 

silmissä kaikki lapset voivat päästä leikkiin mukaan, mutta todellisuudessa yksi 

lapsi on voitu jatkuvasti sulkea leikin ulkopuolelle antamalla hänelle vähäpätöisen 

roolin leikissä. Ryhmän muut lapset saavat syntymäpäiville kutsun, mutta yksi 

lapsista jää ilman. Onko tämä jo kiusaamista vai normaalia ristiriitaa lasten 

arjessa? Kiusaamisen määrittely on hankalaa, varsinkin kun kaikki riitely ja 

konfliktit eivät ole kiusaamista. Kiusaaminen on myös aina ajankohtainen ja 

ajaton ilmiö – sitä on ollut aina. Kiusaaminen huolettaa myös yhtä enemmän 

varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja vanhempia. Koulukiusaamisesta on tehty 

useita tutkimuksia, mutta alle kouluikäisten kiusaaminen on aihe, jota ei ole vielä 

tutkittu yhtä paljon. Tutkimustietoa ja kirjallisuutta kiusaamisesta 

varhaiskasvatuksessa on hyvin vähän (Repo 2013, 34; Laine 1998, 498).  

Kiusaamisen ehkäisy jo varhaiskasvatuksessa on tärkeää, jotta vääränlaiset 

toimintatavat eivät siirtyisi koulumaailmaan.  Christina Salmivalli on tutkinut paljon 

koulukiusaamista ja tehnyt useita tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita 

kiusaamisilmiöstä vuosikymmenien ajan. Päiväkoti-ikäisten lasten kiusaamista 

taas on tutkinut laajemmin Laura Repo. Salmivallin ja Revon tutkimuksiin ja 

tutkimusartikkeleihin viittaan paljon teoriaosuudessani, vaikkakaan yhtä tiettyä 

teoriaa kiusaamisesta ei tutkimukseni pohjalla käytetä. 

Nyt on herätty siihen ajatukseen, että pienetkin lapset osaavat kiusata. 

Vasta pari vuotta sitten kiusaamisen ehkäisy kirjattiin ensimmäistä kertaa 

varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasvatuslaki ohjaa, että lasta tulee suojata 

väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä (10 §). Aikaisemmin kiusaaminen 

on ollut lakien mukaan kiellettyä peruskoulussa, ammattiopistoissa ja lukioissa. 

Nyt sama kielto ulottuu jo varhaiskasvatukseen. Jo Suomen perustuslaissa 

mainitaan turvallisuus ja koskemattomuus. Suomen perustuslaissa on turvattu 

jokaiselle oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja 

turvallisuuteen. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä 
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vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. 

(Perustuslaki 7§). Lain lisäksi varhaiskasvatuksessa on otettu kiusaamisen 

ehkäisy huomioon jo esimerkiksi tilasuunnittelussa ja pedagogiikan 

suunnittelussa. Pienryhmien avulla on helpompi seurata lasten sosiaalisia 

suhteita ja seurata ryhmän dynamiikkaa. Varhaiskasvatuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2018, 20) mainitaan, että 

varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään 

muodossa eikä keneltäkään.  Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä 

ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti osana toimintakulttuurin kehittämistä. 

Olennaista toiminnassa on kiusaamisen ennaltaehkäisy, joka tulisikin olla osa 

varhaiskasvatuksen kiusaamisen puuttumisen ja ehkäisyn suunnitelmaa. 

(Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteet 2018, 80.) Päiväkodissa 

kiusaamista ehkäisevä työ voisi vähentää myös koulukiusaamista. Pienten lasten 

vuorovaikutustaidot ovat kehittymässä, joten lapset eivät ole vielä omaksuneet 

kiusaajan tai kiusatun toimintatapoja.  

Päiväkodeissa kiusaaminen on arkipäivää, mutta ilmiötä ei kuitenkaan aina 

tunnisteta kiusaamiseksi. Kiinnostuin kiusaamisilmiöstä, sillä olen itse usein 

törmännyt kiusaamisilmiöön varhaiskasvatuskentällä ja huomannut miten lasten 

kengissä kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa on. Pienten lasten 

kiusaamisesta on vielä vähän tutkimustietoa. Kuvakirjat aineistona ja ilmiön 

kohteena ovat hyvä tutkimuskohde, sillä lastenkirjallisuus on hyvä tapa 

keskustella kiusaamisesta. Kuvakirjojen avulla voidaan auttaa lapsia 

ymmärtämään kiusaamisen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Varhaislapsuudessa olisi 

hyvä tilaisuus puuttua lasten ongelmiin, kun niihin voidaan vielä tehokkaimmin 

vaikuttaa (Laine 2002, 156). Koen myös, että varhaiskasvatuksen opettajana 

kuvakirjat ovat pedagogisesti vahva työväline tunteiden ja empatian 

harjoittelussa. Varhaiskasvatuksen opettajana voin myös puuttua 

kiusaamistilanteisiin niihin törmätessäni. Revon (2001, 200) mukaan 

kiusaaminen vähentyy aina aikuisen puuttuessa kiusaamistilanteisiin, joten 

aikuisen rooli onkin erittäin tärkeä kiusaamistyössä. Opettajilla on merkittävä rooli 

kiusaamisen vastaisissa ohjelmissa ja opettajat tulisikin olla intervention kohteina 

(Veenstra, Lindenberg, Huitsing, Sainio & Salmivalli 2014, 135). 

Pienten lasten sosiaaliset suhteet ja taidot kehittyvät varhain. Yksi 

merkittävä väline sosiaalisten taitojen opettamiseen on lasten kuvakirjat. 
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Kuvakirjoilla on tärkeä kasvattava tehtävä – ne voivat opettaa erilaisia tunteita, 

auttaa samaistumaan sekä lisätä empatiakykyä. Kaikki kirjat, joita lapsille luetaan 

tai joita he lukevat itse, vaikuttavat lapsen käsitykseen itsestä ja ympäröivästä 

maailmasta. Nykyään lastenkirjat antavat aihetta ajatella elämän keskeisiä 

kysymyksiä ja niiden avulla lapsi voi harjoitella tunteita, kokemuksia sekä 

asenteita. Lastenkirjallisuuden tehtävänä on antaa lapselle iloa ja viihdykettä, 

mutta myös opettaa. (Heikkilä-Halttunen 2010, 26–28.) Esimerkiksi kuvakirjojen 

avulla lapset oppivat käsittelemään hankaliakin asioita, kuten pelkoa ja 

yksinäisyyttä. Kuvakirjoissa on aiheita, jotka ovat lapselle tärkeitä ja auttavat 

tutkimaan lasta mietityttäviä asioita. (Karasma & Suvilehto 2014, 19.) Kuten juuri 

ryhmästä poissulkemista ja syrjimistä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(2016, 41-43) korostetaan, että lasten kanssa tutustutaan lastenkirjallisuuteen ja 

toiminnassa hyödynnetään muun muassa lastenkirjallisuutta. 

Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää, miten suomalaisissa lasten 

kuvakirjoissa käsitellään kiusaamista ja millaisena kiusaaminen kuvataan. 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä kiusaamisen tietoisuutta lasten kuvakirjojen 

kautta. Tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia kiusaamismuotoja lasten 

kuvakirjoissa esiintyy, millaisia kiusaamisilmiöön liittyviä rooleja lasten 

kuvakirjoissa näkyy, millaisia kiusaamisen syyt ovat lasten kuvakirjoissa sekä 

millaisia ratkaisukeinoja kiusaamiselle on annettu lasten kuvakirjoissa. Lisäksi 

pohdin myös kuvakirjojen tekstin ja kuvan yhteyttä, sillä niiden vuorovaikutus 

antaa paremman kuvan kiusaamisen ilmenemisestä lasten kuvakirjoissa kuin 

pelkkä kirjan teksti tai kuva. Näiden kysymysten kautta saan tietoa 

kiusaamisesta. Kuvakirjoja käytetään varhaiskasvatuksessa paljon ja ne kuuluvat 

varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisiin välineisiin, varsinkin tunnetaitoja 

käsitellessä. Kiusaaminen on laaja ja vaikea teema, jota varhaiskasvatuksen 

opettaja voisi käsitellä kuvakirjojen kautta. Tutkimukseni tulosten avulla 

varhaiskasvattajat saavat käsityksen siitä, miten suomalaiset kuvakirjat 

käsittelevät kiusaamista ja voivat niiden avulla havainnollistaa lapsille 

kiusaamistilanteita ja kiusaamiseen liittyviä tunteita. Toivon, että tutkimukseni 

auttaisi varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja perheitä löytämään hyviä 

kiusaamisilmiöön liittyviä kirjoja. Ehkä tietoisuuden kautta saadaan lisättyä 

kiusaamisen ennaltaehkäisevää työtä sekä puuttumista pieniinkin 

kiusaamistilanteisiin. 
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Tutkimukseni alkaa kiusaamisen määrittelyllä ja kiusaamisilmiön teorian 

esittelemisellä. Teoriaosuudessa lähestyn aihetta tutkimalla kiusaamisen 

muotoja, syitä, rooleja. Esittelen varhaiskasvatuksessa tapahtuvan kiusaamisen 

lisäksi koulukiusaamiseen liittyviä tutkimuksia ja teoreettisia lähtökohtia. 

Tutkimustulosten vähyyden vuoksi onkin tärkeää kuvailla koulukiusaamista, jotta 

saadaan tutkittua myös varhaiskasvatuksessa kiusaamista. Tässä tutkimuksessa 

kiusaamisen ajatellaan olevan tahallista, tietoista ja toistuvaa toisen loukkaamista 

ja satuttamista. Kiusaaminen voi olla fyysistä, sanallista tai psyykkistä 

kiusaamista (Repo 2013, 84-85; Hamarus & Kaikkonen 2011, 56). 

Kiusaamisilmiöön liittyy kiusaajan ja kiusatun lisäksi muita rooleja. Salmivalli 

(2010; 1998, 209-211) on tutkinut näitä rooleja, joita ovat kannustajat, apurit, 

hiljaiset hyväksyjät ja puolustajat. Myös Repo (2001, 79) on tutkinut näitä 

kiusaamiseen liittyviä rooleja. Salmivalli (2010) toteaa, että kiusattujen 

ominaisuuksia on tärkeää tutkia, jotta saadaan enemmän tietoa riskitekijöistä ja 

kiusaamisilmiöstä yleensä.  

Kiusaamisen jälkeen käsittelen lastenkirjallisuutta ja kuvakirjoja sekä niiden 

tehtäviä ja merkitystä. Rhedinin (1992) määritelmän mukaan kuvakirjassa on joka 

aukeamalla vähintään yksi kuva, ja kuvakirja kertoo tarinaa tekstin sekä kuvan 

avulla. Tutkimuksessani kuvakirjat käsitetään lapsille tarkoitetuiksi kirjoiksi, joissa 

on jokaisella sivulla sekä kuvia että tekstiä. 

Tutkimuksen toteuttaminen -kappaleessa esittelen oman tutkimukseni 

filosofiset näkökulmat, metodologiset lähtökohdat, aineiston kuvauksen sekä 

aineiston analyysin, jonka suoritin sisällönanalyysilla. Lopuksi esittelen 

tutkimukseni tulokset sekä pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja 

jatkotutkimuskysymyksiä.  

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka aineiston analyysi tehdään 

sisällönanalyysillä. Valitsin laadullisen lähtökohdan, sillä pyrin saamaan 

kokonaisvaltaista tietoa tutkimukseni kohteesta eli kiusaamisesta lasten 

kuvakirjoissa. Tutkimukseni tarkoitus on saada kuvailevaa tietoa kuvakirjoista ja 

niiden sisällöistä (Eskola & Suoranta 2014, 165–166).  

Kiusaamisella voi olla vakavat seuraukset. Kiusaaminen ei ole ohimenevä 

tapahtuma, vaan useilla jatkuu monia vuosia ja siihen liittyy usein myös 

kokonaisvaltainen ihmisarvon menettäminen vertaisryhmässä. Kiusatuista voi 

tulla ajan mittaan yhä arempia ja syrjäänvetäytyviä. Myös masentuneisuudella ja 



   
 

9 

kiusaamisella on vahva yhteys toisiinsa. Kiusatun lisäksi kiusaajalle kiusaaminen 

on kehityksellinen riski. Kiusaaja voi jatkaa kiusaamista ja alistavaa käytöstä 

muita kohtaan myöhemminkin, jos kiusaamiseen ei puututa. (Salmivalli 2010.) 

Koulun aikuisten ja oppilaiden ei ole helppo tunnistaa kiusaamista, mutta 

varsinkin lasten huoltajille kiusaamisen huomaaminen on erityisen hankalaa. 

(Kauppi & Pörhölä 2008, 15-16.)  
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2 KIUSAAMINEN 

2.1 Kiusaamisen määrittelyä 

Kiusaaminen on sekä ajankohtainen että ajaton ilmiö, sillä kiusaamista on ollut 

aina. Kiusaaminen on ryhmäilmiö, joka kehittyy tyypillisesti ryhmässä. 

Arkikielessä kiusaaminen -käsitettä käytetään tarkoittaen viatonta härnäämistä, 

kiusantekoa tai kiusoittelua, mutta kiusaamisella tarkoitetaan paljon vakavampaa 

ilmiötä (Salmivalli 2010, 12-13). Kiusaamisen muodostuu yhteisössä 

tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa (Hamarus 2006, 206). 

Christina Salmivallin (2010, 12-15) mukaan kiusaaminen on toistuvasti 

kohdistuvaa vihamielistä käyttäytymistä, joka kohdistuu yhteen ja samaan 

henkilöön. Kiusaamiseen liittyy myös aina tahallisuus ja tietoisuus. Kiusaaminen 

ei siis ole mitä tahansa aggressiivista käyttäytymistä, väkivaltaisuuksien 

tekemistä tai oppilaiden välisiä tappeluita, vaan teon tarkoitus on tietoisesti 

loukata ja satuttaa. (Repo 2001, 40; Salmivalli 2010, 12-15.) Hamaruksen (2006, 

206) määritelmän mukaan kiusaamisessa erilaisuus on keskeisessä roolissa, 

sillä usein kiusaajien huomio keskittyy kiusatun erilaisuuteen.  

Kiusaamisessa esiintyy myös aina osapuolien epätasaväkisyys eli kiusattu 

on heikompi kuin kiusaaja jollakin lailla, jonka avulla kiusaaja saa otteen 

kiusatusta. Kiusaajalla voi olla fyysisesti enemmän voimaa tai valtaa ryhmässä, 

joten voidaankin siis sanoa kiusaamisen olevan voiman tai vallan väärinkäyttöä. 

Kaikki aggressiivinen käytös ei kuitenkaan ole kiusaamista. Erimielisyydet ja 

konfliktit kuuluvat ihmisten normaaliin sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

Kiusaamisen määrittelyssä on tärkeää huomata tekojen systemaattisuus, eli 

kiusattua kiusataan monin eri tavoin ja usein pitkällä aikavälillä. Kiusaaminen 

tarkoittaa usein melko pysyvää olotilaa, sillä se ei ole vain yksittäistapahtuma 

vaan toistuvasti ja systemaattisesti tapahtuvaa toimintaa. (Salmivalli 2010, 13-

20; 1998, 112-120.) 
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Usein kiusaamisen määritelmiin kuuluu ajatus, että kiusaamisessa on kyse 

uhrin ja kiusaajan välisestä voimasuhteen epätasapainosta. Epätasapainoon 

liittyy myös koettu ylivoimaisuuden tunne, sillä kiusaaja koetaan usein 

vahvemmaksi vaikkei hän sitä olisikaan. (Kirves & Stoor-Grenner 2009, 4-6.) 

Kiusaamisen ja muun aggressiivisen käytöksen ero on juuri tässä 

epätasaväkisyydessä – toinen on alistettu ja toinen alistaja. Roolijaot ovat selkeät 

ja epätasaiset. (Salmivalli 2010, 13-20; 1998; 112-120.) Myös Hamarus & 

Kaikkonen (2011, 58) ovat huomanneet kiusaamisen määritelmään liittyvän 

valtaepätasapainon.  

Kiusaamistutkimuksen linjat ja suunnat ovat olleet joko yksilökeskeisiä tai 

valta- ja vuorovaikutuskeskeisiä. Kiusaamisen kokeminen on myös hyvin 

yksilöllistä, eri ihmiset kokevat kiusaamisen eri tavalla. (Kirves & Stoor-Grenner 

2009, 4-6.) Hamarus ja Kaikkonen (2011, 58-68) ovat sitä mieltä, että 

kiusaamiselle täytyisi antaa määritelmä, jotta ilmiöön voitaisiin puuttua aikaisessa 

vaiheessa. Kiusaamiseen liittyvät piirteet, kuten pitkäkestoisuus ja toistuvuus 

voivat joissakin tapauksissa estää kiusaamisen havaitsemista jo heti 

alkuvaiheessa. Tärkeä piirre kiusaamisen määrittelyssä on myös yksilön oma 

subjektiivinen kokemus. Nämä oleelliset piirteet ovat varhaisen puuttumisen 

kannalta tärkeitä. Yhteisössä, kuten koululuokassa olisi tärkeää olla yhtenäinen 

käsitys ja ymmärrys siitä, mitä kiusaamisella tarkoitetaan ja miten se ilmenee. 

(Hamarus & Kaikkonen 2011, 58.) 

Jos kiusaamista ajatellaan janana, olisi toisessa ääripäässä kiusoittelu ja 

toisessa taas fyysinen väkivalta (Hamarus & Kaikkonen 2011, 56-64). Hamarus 

ja Kaikkonen (2011, 58) kirjoittavat siitä, kuinka tutkimuksiin perustuva tiukka ja 

rajallinen kiusaamisen määritelmä voi jopa estää kiusaamiseen puuttumista 

yhteisöissä.  Salmivalli (1998, 122-120) uskoo, että kiusaajat haluavat tehdä 

vaikutuksen ikätovereihin ja uskovat tulleensa ihailluksi, kun kiusaavat muita 

ikätovereitaan. On kuitenkin tärkeää myös muistaa jokaisen lapsen omat 

kokemukset ja henkilökohtaiset tilanteet määritellessä kiusaamista (Kirves & 

Sajaniemi 2012, 383-400). Tutkimuksessani näen kiusaamisen olevan tahallista 

fyysistä, psyykkistä tai sanallista satuttamista. Hamaruksen ja Kaikkosen (2011, 

58) tavoin kuitenkin ajattelen, että kiusaamisen rajallinen määritelmä voi estää 

kiusaamisen huomaamista ja siihen puuttumista. Ymmärrän myös, että 

kiusaamiseen liittyy vahvasti vuorovaikutus ja subjektiivinen kokemus. Jaan 
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Salmivallin (2010) ajatuksen siitä, että kiusaaminen on toistuvaa, tietoista ja 

siihen liittyy vahvasti epätasaväkisyys. Tietoisuuden ja tahallisuuden piirteet 

kuitenkin koen tutkimuksessani haastaviksi havainnoida, sillä tietoisuutta on 

vaikea nähdä täysin kuvakirjoista. Näen tahallisuuden ja tietoisuuden näkyvän 

kuvakirjoissa siten, että kiusaajien teot eivät ole vahinkoja, esimerkiksi kuvakirjan 

hahmo ei vahingossa törmää toiseen vaan tahallisesti lyö toista.  

2.1.1 Kiusaamismuodot 

Kiusaaminen voidaan jakaa sekä suoraan kiusaamiseen että epäsuoraan 

kiusaamiseen. (Repo 2013, 80; Kauppi & Pörhölä 2008, 15-16; Salmivalli 2010.) 

Suorassa kiusaamisessa kiusaaja osoittaa kielteiset teot, kuten lyömisen 

suoraan uhriin. Epäsuora kiusaaminen taas ilmenee esimerkiksi ulkopuolelle 

jättämisenä tai selän takana puhumisena. (Repo 2015, 80.) Suora kiusaaminen 

määritellään kohteen satuttamiseksi fyysisen ja verbaalisin keinoin, kun taas 

epäsuora kiusaaminen määritellään uhrin satuttamiseksi kiertoteitse. Epäsuora 

kiusaaminen näkyy esimerkiksi uhrin arvostelemisena tai juorujen levittämisenä. 

Suora kiusaaminen on helpompi tunnistaa kuin epäsuora. (Kauppi & Pörhölä 

2008, 15-16.) 

Kiusaaminen voidaan jaotella myös fyysiseen, sanalliseen tai psyykkiseen 

kiusaamiseen (Hamarus & Kaikkonen 2011, 56). Fyysisistä satuttamista on 

esimerkiksi potkiminen, töniminen, lyöminen ja omaisuuden vahingoittaminen tai 

vieminen. Verbaalinen eli sanallinen kiusaaminen on nimittelyä, uhkailua, 

kiristämistä, pakottamista tai pilkkaamista tai ulkonäön ja käyttäytymisen 

pilkkaamista ja naurunalaiseksi tekemistä. (Kauppi & Pörhölä 2008, 15-16; 

Salmivalli 2010, 13-15.) Sanallinen ja epäsuora kiusaaminen ovat yleisimpiä 

kiusaamismuotoja (Salmivalli 2010, 13-15). 

Myös Repo (2013, 74) on jakanut kiusaamismuodot fyysiseen, psyykkiseen 

ja sosiaaliseen. Fyysisiä kiusaamismuotoja ovat nipistely, töniminen, leikkien 

sotkeminen, potkiminen ja esteenä oleminen. Sanallista kiusaamista on 

haukkuminen, nimittely, härnääminen, lällättäminen, haukkuminen, vaatteiden ja 

hiusten kommentointi. Psyykkistä kiusaamista on uhkailu, manipulointi, 

kiristäminen, ilveily, poissulkeminen, leikin sääntöjen muuttaminen ja selän takan 

puhuminen. (Repo 2013, 74.) 
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Myös internetin tai matkapuhelimien kautta tapahtuvaa kiusaamista on 

paljon. Kiusaamisen muoto ei niinkään ole tärkeä määrittelylle – vaan tekojen 

systemaattisuus määrittelevät onko kyse kiusaamisesta. Kiusaaminen on 

tapahtuma, mikä jatkuu pitkällä aikavälillä, esimerkiksi monilla kiusatuilla 

kiusaaminen jatkuu koko peruskoulun ajan. (Salmivalli 2010, 13-15.) 

2.1.2  Miksi kiusataan? 

Kiusaamisen syyt eivät ole yksiselitteiset ja kiusaamiselle voidaan etsiä syitä 

yksilö-, pienryhmä- ja koululuokan tasolta sekä vielä laajemmalle eli 

yhteiskuntatasolle. Vanhemmat ja perhetaustat vaikuttavat lapsen 

käyttäytymiseen, mutta kaikki lasten toiminnat ja ominaisuudet eivät ole 

vanhempien syytä tai ansiota. Yksilötasolla kiusaamisen syitä etsitään 

kiusattujen lasten tai kiusaajien ominaisuuksista ja persoonallisuuden piirteistä. 

(Salmivalli 1998; 2010.) Poikkeavat ulkoiset ominaisuudet, kuten lihavuus tai 

laihuus sekä tietynlainen temperamentti, kuten arkuus, vetäytyväisyys voivat 

lisätä riskiä kiusaamiselle (Junttila ym, 2002, 62-66). Arkuus, epävarmuus ja 

huono itsetunto lisäävät kaikkein selkeimmin riskiä altistua kiusaamiselle, mikä 

johtuu luultavammin siitä, että kiusaajien on helppo saada epävarmoista ja 

aroista lapsista yliote. Myöskin uudet oppilaat tai heikossa asemassa olevat 

lapset joutuvat kiusatuiksi muita yleisemmin, sillä heillä ei ole kaveripiiriä, joka 

puolustaisi. Lapset, jotka ovat kiusattuja, saattavat itsekin kiusata, olla 

aggressiivisia tai härnätä toisia lapsia. Kuitenkin pitää muistaa, että koskaan 

kiusaaminen ei ole kiusattujen ominaisuuksien syytä eikä mikään oikeuta 

kiusaamiseen. (Salmivalli 2010.) Maahanmuuttajataustaiset lapset joutuvat 

Suomessa kiusatuiksi muita yleisemmin (Salmivalli 2010; Kirves & Sajaniemi 

2012, 383-400). Joidenkin tutkijoiden, kuten Kirves & Sajaniemi (2012, 383-400) 

mukaan kiusaajat ovat myös useammin poikia kuin tyttöjä. 

Alasaari ja Katainen toteavat (2016, 16), että tiukoilla sukupuolirooleilla on 

vaikutusta kiusaamiseen. Stereotyyppinen ja liian tiukasti sukupuoleen liittyvä 

käsitys lisää kiusaamista lasten välillä, rajoittavat toimintaa ja vähentävät 

huomiota sukupuolen moninaisuudelta (Alasaari & Katainen 2016, 16). 

Tutkimuksissa on huomattu, että kiusaajia on monenlaisia. Kiusaajan 

ominaisuuksiin voidaan yhdistää aggressiivinen käyttäytyminen (Perren & 
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Alsaker 2005, 45-57; Salmivalli 2010.) Myös kiusatut voivat olla 

aggressiivisempia kuin vertaistoverinsa (Perren & Alsaker 2005, 46). Myös 

huonot kotiolosuhteet voivat lisätä riskiä muiden kiusaamiselle. Vallan ja 

statuksen havittelu on kiusaajille ominaista. Mutta myös aggressiivisen lisäksi on 

olemassa toisenlaisia kiusaamistyyppejä – jotkut kiusaajat ovat taitavia, 

menestyviä ja statusta haluavia. Pitää kuitenkin huomioida, että kiusaamisessa 

on kysymys sosiaalisesta roolista, johon vaikuttavat ryhmä, normit ja sen 

hetkinen sosiaalinen tilanne. Myös moni tavallinen lapsi lähtee mukaan 

kiusaamiseen, jos muut ryhmässä toimivat niin. (Salmivalli 2010.) Kiusaamisen 

uhrit ovat vähemmän sosiaalisia, yhteistyötaitoisia kuin ne lapset, jotka eivät tule 

kiusatuksi. Kiusatuilla on myös vähemmän johtajuustaitoja ja he ovat 

alistuvaisempia. Kiusaajat taas ovat epäsosiaalisempia ja heillä on enemmän 

johtajuustaitoja kuin lapsilla, jotka eivät ole osallisina kiusaamiseen millään 

tavalla. (Perren & Alsaker 2005, 45-57.) Uhri voi myös alkaa kiusaamisen jälkeen 

käyttäytyä sosiaalisesti kömpelömmin, joten ei voida suoraan liittää kiusatun 

ominaisuuksiin sosiaalisesta kömpelyyttä. Kiusatuilla on usein myös heikko 

itsetunto ja he ajattelevat muiden olevan heitä viehättävämpiä ja älykkäämpiä. 

(Salmivalli 1998, 102-106.) 

On tutkittu, että nuoret, jotka kiusaavat muita, omistavat positiivisen 

minäkäsityksen itsestään. He kuitenkin eivät koe tulleensa ymmärretyiksi ja 

hyväksytyiksi omassa perheessään. (Salmivalli 1998, 129.) Yhdeksi kiusaamisen 

syyksi voidaankin esittää kiusaajan halua korostaa itseään ja halua päästä esille 

(Salmivalli 1998, 140). 

2.1.3 Roolit kiusaamisessa 

Kiusaajan ja kiusatun lisäksi kiusaamisilmiöön voidaan liittää muita rooleja. 

Kiusaamisessa voi näkyä myös kannustajat, apurit, hiljaiset hyväksyjät ja 

puolustajat. Kannustajat ovat lapsia, jotka kerääntyvät paikalle katselemaan 

kiusaamista, naureskelevat ja rohkaisevat kiusaajaa. Apurit taas auttavat 

kiusaajaa ja ovat mukana kiusaamisessa. Hiljaiset hyväksyjät seuraavat 

tilannetta sivusta, mutta eivät uskalla tai halua puuttua siihen. Puolustajat ovat 

lapsia, jotka puolustavat kiusattua. Puolustajat ovat yleensä itse ryhmässä 

suosittuja lapsia, jotka hyvässä asemassa vertaistensa joukossa. Lasten rooleilla 
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kiusaamistilanteessa on suuri merkitys sille, miten kauan kiusaaminen jatkuu. 

Lapset ovat myös itse hyvin tietoisia omista rooleistaan kiusaamistilanteissa. 

(Salmivalli 2010; 1998, 209-211.) Myös Repo (2001, 79) on tutkinut 

kiusaamiseen liittyviä rooleja. Repo (2001, 79) puhuu kiusaamisen vahvistajan 

roolista eli kiusaajan apurista. Vahvistaja ihailee kiusaaja, jonka vuoksi antaa 

kiusaajalle vallan tunteen. Vahvistaja kiusaamistilanteessa voi olla myös 

tiedostamattaan. Kiusaamiseninterventioissa tulisikin puuttua näihin vahvistajiin, 

sillä usein he huomaavat vasta aikuisen puuttumisen jälkeen tehneensä väärin. 

(Repo, 2001, 79.) 

Yang & Salmivalli (2013, 723-738) ovat tutkineet kiusaamisen erilaisia 

muotoja sekä oppilaita, jotka ovat sekä kiusattuja että kiusaajia. Heitä kutsutaan 

”kiusaaja-uhreiksi”. Tutkimustietoa heistä on jonkin verran, mutta tarvitaan vielä 

enemmän tietoa, millä tavoin he kiusaavat muita ja miten eroavat muista 

”puhtaista” kiusatuista ja kiusaajista. Kiusaaja-uhrit ovat useimmiten tyttöjä ja he 

käyttävät suoraa kiusaamista enemmän kuin ”puhtaat” kiusaajat. Kiusaaja-uhrit -

ryhmä käyttää myös monipuolisemmin eri tapoja kiusata, varsinkin sanallista ja 

fyysistä kiusaamista. Kiusaaja-uhrit myös kärsivät tulosten mukaan enemmän 

kiusaamisesta kuin ”puhtaat” kiusatut. Tämä johtuu heidän ystävien puutteesta 

sekä hylkäysefektistä – heidät hylätään vertaisryhmissä useammin verrattuna 

vertaistovereihinsa. Kiusaaja-uhrien ajatellaan ansaitsevan kiusaamisen, sillä he 

itsekin kiusaavat muita. Tulokset eivät kuitenkaan selvittäneet, johtuuko 

kiusaajauhrien hyökkääminen vertaisiaan kohtaan siitä, että he ovat myös itse 

kiusaamisen uhreja ja siksi kiusaavat myös toisia vai ovatko he kiusaamisen 

uhreja johtuen heidän omasta aggressiivisesta käyttäytymisestään. (Yang & 

Salmivalli 2013, 735; Salmivalli 1996, 12.) Myös kiusaaja-uhri-roolissa olevat tytöt 

kertovat helpommin vanhemmilleen kiusaamisesta verrattuna kiusaaja-uhri-

roolissa oleviin poikiin Houndoumadi & Pateraki (2001, 19-26). 

Salmivallin ym. (1996) mukaan myös naispuoliset kiusaajat ovat 

mahdollisesti sosiaalisesti ja sanallisesti älykkäitä lapsia, jotka voivat valita 

sanansa hyvin ja huvittaa sillä muita lapsia hyökkäämällä sanallisesti ja 

epäsuorasti. Kun taas poikien sosiaalisen käyttäytymiseen hyväksytään 

aggressiivinen käyttäytyminen verrattuna tyttöihin. (Salmivalli ym.1996, 11-13.) 

Tytöt myös kertovat kiusaamisesta useammin vanhemmilleen kuin pojat, joita 

kiusataan (Houndoumadi & Pateraki 2001, 19-26). Sosiaalisen taitavan 
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käyttäytymisen näkökulmassa korostetaan taitojen puutetta sosiaalisten 

ongelmien yhteydessä sekä sosiaalisesti taitavan kiusaajan roolia 

vertaisryhmässä. Kuitenkaan kiusaajan määritteleminen sosiaalisesti taitavaksi 

on hankala, sillä kiusaaja voi olla osaltaan taitava tunnistamaan sosiaalisia 

tilanteita ja toisaalta hänellä on vaikeuksia asettua toisen ihmisen asemaan. 

(Laaksonen 2012, 14-16.)  

Kiusattujen rooleja voidaan tutkia myös uhrien reagoinnin kautta. Kiusatut 

vastaavat hyvin eri tavoin kiusaamiseen. Kiusatut voivat vastata aggressiolla, 

välinpitämättömyydellä tai avuttomuudella. Aggression avulla vastaavat kiusatut 

sanovat takaisin kiusaajalle tai hyökkäävät muuten kiusaajan kimppuun. 

Avuttomat eivät osaa tehdä mitään tilanteelle, he joko rupeavat itkemään tai 

lähtevät esimerkiksi kesken päivän koulusta kotiin. Välinpitämättömät taas eivät 

välitä kiusaamisesta ja eivät ota kiusaamista vakavasti. Nämä kuvaukset ovat 

kuitenkin vertaistovereiden kuvauksia kiusatuista, eivätkä siten välttämättä kuvaa 

kiusatun subjektiivista ajatusta kiusaamisen vastaamisesta. Esimerkiksi hyvin 

harva kiusattu kokee olevansa välinpitämätön ja kiusaaminen on aina 

traumaattinen kokemus. Yksi ajatus kiusatuista on, että he käyttäytyvät 

palkitsevasti kiusaajaa kohtaan tullessaan kiusatuiksi esimerkiksi näyttämällä 

kärsimystään. (Salmivalli 1998, 102-106.) 

Kiusaaminen on ryhmässä tapahtuva ilmiö, joten kaikki kiusaamisroolit, 

kuten kiusaaja, kiusaajan apuri, sivustakatsoja, kiusattu ja kiusatun puolustaja 

pitäisi ottaa huomioon kiusaamisvastaisessa työssä. Kaikkia rooleja tulisi käyttää 

kiusaamisen ehkäisemistyössä ja kaikkiin rooleihin tulisi puuttua, eikä vain 

keskittyä kiusaajiin ja kiusattuihin. Olisi ehkä jopa helpompi vaikuttaa 

sivustaseuraajien käyttäytymiseen kuin kiusaajien käyttäytymiseen. (Salmivalli 

ym. 1996, 13.) Myös Repo (2001, 78-79) on todennut, että ryhmän kaikkien lasten 

rooleja tulisi tutkia kiusaamisen tutkimuksissa ja jo pienten lasten vertaissuhteista 

on löydettävissä erilaisia kiusaamisen rooleja. 

 

2.2 Koulukiusaaminen 

Koulukiusaaminen on yleinen ilmiö Suomen kouluissa, jopa 5-15% 

peruskouluikäisistä lapsista on kiusattuja tutkimusten mukaan (Salmivalli 2010). 
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Koulukiusaaminen määritellään toistuvaksi yhden tai useamman oppilaan 

vahingoittamiseksi, loukkaamiseksi, syrjimiseksi ilman, että uhri voi puolustautua 

syrjintään (Kauppi & Pörhölä, 2008, 24). 

Kiusatuksi itsensä tuntevien lasten määrä laskee tasaisesti iän myötä, mikä 

osaltaan voi johtua kiusaamiseen taipuvaiset lapset valikoivat tarkemmin iän 

myötä ketä kiusaavat. Pienet lapset eivät myöskään aina osaa arvioida, miten 

usein heihin kohdistuu kiusaamista. Myös kiusaavien lasten määrä laskee 

tutkimuksien mukaan iän myötä. Lapset oppivat, että kiusaaminen ei ole sallittua. 

Kuitenkin murrosikään tullessa kiusattujen ja kiusaajien luvut taas kasvavat, mikä 

kertoo yläluokissa kiusaamisen olevan suurempaa kuin alaluokilla. (Salmivalli 

2010, 113-115.) 

Koulukiusaamisesta on puhuttu jo viime vuosikymmenien ajan, mutta 

kuitenkaan kiusaamista ei ole saatu vähentymään. Kouluilla ei ole tarpeeksi 

tehokkaita välineitä ja toimintamalleja kiusaamisen vähentämiseksi. 

Kiusaamisella voi olla pitkäaikaiset negatiiviset vaikutukset kiusatun elämälle. 

Ryhmän osallisuus koulukiusaamisessa on merkittävä. Kiusaamisilmiön 

sijoittaminen ryhmäkontekstiin auttaa myös ymmärtämään yksilöiden syitä 

kiusaamiselle. Ryhmätason tutkimukset kiusaamisessa ovat edistäneet 

kehittämään tehokkaita interventioita kiusaamista vastaan. (Salmivalli 2010, 112-

120.) Kiusaamisen vastaiset interventiot vaikuttavat myös herkemmin kiusaajiin, 

jotka eivät ole niin suosittuja vertaistensa keskuudessa verrattuna verrattuna 

kiusaajiin, joilla on korkea sosiaalinen status. (Garandeau, Leeb & Salmivalli 

2014, 44-50.) 

Carrol-Lind ja Kearney (2004, 19-22) raportoivat tutkimusartikkelissaan 

Uudessa-Seelannissa tehdystä tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin kiusaamisen 

laajuutta, luonnetta ja esiintyvyyttä. Tutkimukseen osallistui 1370 oppilasta 

seitsemästä eri peruskoulusta ja kolmesta eri lukiosta. Tulokset osoittivat, että 

kaikki koulut raportoivat kiusaamista näkyvän kouluissa. Toisissa kouluissa 

kiusaamista oli enemmän ja toisissa kouluissa vähemmän. Tutkimuksen 

kyselylomakkeiden avulla selvitettiin kiusaamisen eri muotojen yleisyyttä ja 

esiintyvyyttä eli missä kiusaamista todella tapahtuu. Tutkimuksen osallistujista 

63% oli kokenut viimeisen vuoden aikana kiusaamista, kun taas 37% ei ollut 

kokenut kiusaamista viimeisen vuoden aikana. Yleisin kiusaamismuoto tuloksien 

mukaan kouluissa oli fyysinen kiusaaminen eli potkiminen, lyöminen ja töniminen 
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sekä naljailu. 78% oppilaista, jotka olivat kokeneet kiusaamista, olivat kertoneet 

kiusaamisesta kaverille, kun taas tapauksista vain 38% oli kertonut 

vanhemmalle/huoltajalle. Tuloksien mukaan suurin osa kiusaajista oli samalla 

luokalla kuin kiusattu tai ainakin saman ikäinen, mikä kumoaa ”kiusaajat ovat aina 

isompia” – oletuksen. (Carrol-Lind & Kearney 2004, 21-22.) Oppilaat 

luultavammin kertovat vanhemmilleen helpommin fyysisestä kiusaamisesta kuin 

epäsuorasta, sillä ajattelevat heidän ottavan fyysisen kiusaamisen vakavammin 

(Kauppi & Pörhölä, 2008, 17). Koulun aikuisten ja oppilaiden ei ole helppo 

tunnistaa kiusaamista, mutta varsinkin lasten huoltajille kiusaamisen 

huomaaminen on erityisen hankalaa. Vanhemmat eivät näe lasten käyttäytymistä 

koulussa, joten he voivat vain tietää sen, mitä lapset heille kertovat ja tulkita 

niiden perusteella näkemyksensä kiusaamisesta. Lapsi käyttäytyy myös hyvin eri 

tavoin perheessä kuin koulumaailmassa, joten vanhemmilla on usein 

myönteisempiä käsityksiä lapsensa osallistumisesta kiusaamiseen. Vanhempien 

tietoisuutta kiusaamistilanteista pitäisi lisätä, jotta vanhemmat voisivat osallistua 

kiusaamisen vastaiseen työhön sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. (Kauppi & 

Pörhölä 2008, 15- 24.) 

Ryhmän normeilla on myös vaikutusta kiusaamiseen. Normit tarkoittavat 

ryhmässä vallitsevia sääntöjä, joiden mukaan tulisi käyttäytyä ja mitkä asiat eivät 

ole hyväksyttäviä ryhmässä. Normit ovat sääntöjä, joita usein ei sanota ääneen. 

Niitä tulee noudattaa ja usein ryhmä rankaisee, jos normeja rikotaan. 

Tutkimusten mukaan lapset esimerkiksi ajattelevat, että kiusatun kaveriksi 

alkaminen herättää muissa kavereissa paheksuntaa. Varsinkin koululuokkien 

ryhmänormit ovat yleensä kiusaamista kannustavia ja iän lisääntyessä normit 

muuttuvat yhä kiusaamista edistävämmiksi. Salmivallin (2010) mukaan 

myöskään huono ilmapiiri ei suoraan ole yhteydessä kiusaamisen ilmenemiseen 

ryhmässä. Opettajalla on taas vaikutusta ryhmässä, varsinkin koululuokassa 

tapahtuvaan kiusaamiseen. Opettajan herkkyys huomata ja havaita kiusaaminen 

on välttämätön edellytys puuttumiselle. Myös opettajan halukkuus sitoutua 

kiusaamisen ehkäisemiseen ja hoitamiseen sekä hänen käytössään olevat 

menetelmät ja tuki auttavat kiusaamisen ehkäisyssä. Koulukiusaamisessa tulisi 

huomioida koulun kasvatuskulttuuri, työskentelykulttuuri ja kasvattajien asenteet 

kiusaamista kohtaan ja sitä kautta edistää kiusaamisen vastaista työtä. 

(Salmivalli 2010.) 
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Kiusaamisen vastaiset interventiot voidaan jakaa yksilötason, luokkatason 

ja koulutason interventioihin. Interventiot voidaan jakaa lisäksi ennaltaehkäiseviin 

interventioihin ja akuutteihin kiusaamistapauksiin puuttuviin interventioihin. 

Kolmannen jaon mukaan interventiot voidaan myös jakaa yleisiin ja 

kohdennettuihin tapauksiin. Yleiset interventiot koskevat kaikkia riippumatta 

ovatko he mukana kiusaamistapauksissa vai eivät. Kohdennetut interventiot 

kohdentuvat niihin lapsiin, jotka ovat olleet mukana kiusaamisessa (kiusaajat, 

kiusatut). Useimmiten kohdennetut interventiot tapahtuvat silloin kun on tullut ilmi 

kiusaamistapaus. Kiusaamisen vähentäminen on tehokkainta, kun kiusaamiseen 

puututaan monella tasolla eli liitetään yhteen yleiset (ennaltaehkäisevät) ja 

kohdennetut toimenpiteet. (Salmivalli 2010.) Tärkeä viesti kasvattajille on se, että 

kiusaajia ei välttämättä tarvitse muuttaa toisenlaisiksi, vaan vaikuttamalla koko 

ryhmän normeihin voimme vähentää muun muassa sosiaalisesti arkojen lasten 

joutumista kiusatuiksi. (Salmivalli 2010.) 

 

2.3 Kiusaaminen varhaiskasvatuksessa  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 16) korostetaan, että 

varhaiskasvatuksessa tulee ehkäistä kiusaamista ja siihen puututaan. 

Kiusaamista ei sallita, vaan se tunnistetaan, siihen puututaan ja ehkäistään 

tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Lapsen kanssa opetellaan ratkaisemaan 

ristiriitoja rakentavasti ja kiusaamistilanteista keskustellaan lasten ja huoltajien 

kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 31.) 

Tutkimustietoa ja kirjallisuutta kiusaamisesta pienten lasten keskuudessa 

on vähän (Repo 2013, 34; Laine 1998, 498). Kiusaaminen ei ole ilmiö, mikä 

koskee vain nuoria ja aikuisia. Myös hyvinkin pienet lapset osaavat jättää toisia 

leikin ulkopuolelle, nimitellä ja kiusata fyysisesti.  (Repo 2013, 34.) Kiusaamista 

voidaan tarkastella usean eri teoreettisen kehyksen kautta ja niiden mallien avulla 

pystymme kuvaamaan, selittämään ja yhdistämään asioita ilmiöön. Kiusaamista 

voidaan tutkia sosiaalisen konstruktivismin, jossa oppiminen ja käyttäytyminen 

ajatellaan tapahtuvan sosiaalisten yhteisöjen kautta. (Repo 2015, 9-10.) 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Folkhälsan ovat toteuttaneet 

Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten parissa -hankkeen 2009-2010, jossa 
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tarkoituksena oli selvittää kiusaamisilmiön esiintymistä alle kouluikäisten lasten 

parissa. Hankkeen tuloksissa esiteltiin erilaisia kiusaamistapoja, joita lasten, 

vanhempien ja henkilökunnan kertomuksista ja havainnoinneista löytyi. Tavat 

jaettiin fyysiseen, sanalliseen ja psyykkiseen kiusaamiseen. Fyysinen 

kiusaaminen esiintyi esimerkiksi lyömisenä, potkimisena, vaatteiden repimisenä 

ja leikkien sotkemisena. Sanallinen kiusaaminen piti sisällään haukkumista, 

nimittely, lällättelyä, puhumatta jättämistä ja kuiskuttelua, kun taas psyykkinen 

kiusaaminen oli muun muassa uhkailua, kiristämistä ja poissulkemista. (Kirves & 

Stoor-Grenner 2009, 18-19.) Yleisin kiusaamismuoto päiväkodissa on leikin 

ulkopuolelle jättäminen (Repo 2015, 36). Kun taas Junttila ym. (2002, 61), että 

päiväkodissa tapahtuu paljon fyysistä kiusaamista. Nämä edellä mainitut ovat 

samoja kiusaamisen muotoja, jotka näkyvät myös koulukiusaamisessa. Myös 

Kirves ja Sajaniemi (2012, 383-400) ovat huomanneet saman ilmiön kuin muut 

tutkijat: alle kouluikäisten keskuudessa kiusaaminen ilmenee hyvin samalla 

tavalla kuin koulukiusaaminen.  

Lapset ymmärtävät kiusaamisen melko samalla lailla kuin aikuiset. Pienet 

lapset myös ymmärtävät hyvin minkälaiset teot tai toiminta voivat satuttaa toista 

ja osaavat kuvailla sellaista käyttäytymistä. Pienet lapset osaavat kuvailla 

kiusaamista fyysiseksi teoiksi tai sanalliseksi väkivallaksi. Esimerkiksi 

nipistäminen, töniminen ja lyöminen sekä nimittely kuuluivat lasten mielestä 

kiusaamiseen. Myös leikkien keskeyttäminen ja leikeistä ulkopuolelle jättäminen 

olivat kiusaamista. Lasten mielestä kiusaaminen tarkoittaa kaikkea 

käyttäytymistä, mikä aiheuttaa pahoja tunteita vertaisryhmän jäsenille. 

Kiusaamista esiintyy päiväkodissa päivittäin. (Repo 2015, 31-33.) Pojat ja 

erityistä tukea tarvitsevat lapset joutuvat kiusaamisilmiön kanssa tekemisiin 

useammin kuin vertaisensa (Repo 2015, 37-39).   

Päiväkodissa lapsille muodostuu erilaisia rooleja ja asemia. On tärkeää, että 

jokainen lapsi tulee hyväksytyksi omassa vertaisryhmässään. Toiset lapset ovat 

suosittuja leikkikavereita, kun taas toisia lapsia syrjitään. (Lehtinen 2001, 89-90.) 

Laine (1998, 497) toteaa, että syrjäytyminen kaveripiiristä alkaa jo 

varhaislapsuudessa. Torjunta, kiusatukseni tuleminen ja yksinäisyys merkitsevät 

syrjäytymistä ja ne vaikuttavat negatiivisesti lapsen kehitykseen. Syrjäytyminen 

aiheuttaa tulevaisuudessa sopeutumisongelmia ja vaikeuksia, varsinkin 

koulumaailmassa. Lasten kaverisuhteisiin liittyy paljon samoja piirteitä kuin 
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aikuistenkin välisiin suhteisiin. Syrjäytyneiden lasten kaverisuhteisiin liittyy usein 

lapsen sosiaalista ongelmista, kuten sosiaalisen käyttäytymisen säätelyn 

hallitsemattomuudesta. Syrjäytyneet lapset usein myös arvostavat itseään 

vähemmän kuin ei-syrjäytyneet lapset, mikä tarkoittaa, etteivät he usko 

menestykseensä kavereiden joukossa. Näissä tilanteissa tarvitaan aikuisen 

tukea ja ohjausta, jotta myös voidaan tuen avulla ennaltaehkäistä tulevaisuuden 

sopeutumisvaikeuksia. Tärkeää olisikin huomata, ketkä päiväkodissa ovat 

syrjäytyneitä tai alttiita syrjäytymiselle. (Laine 1998, 489.) Varhaislapsuudessa 

lasten ongelmat ovat vasta alkuvaiheessa, joten niihin puuttuminen olisi hyvä 

aloittaa jo aikaisin, kun niihin vielä voidaan vaikuttaa parhaiten. (Laine 2002, 156).  

Myös päiväkodissa pienten lasten kiusaamistilanteissa esiintyy 

vallankäyttöä, jossa heikomman eli uhrin on hankala puolustaa itseään. (Repo, 

2001, 200). Valta kietoutuu eri muodoissa lasten vertaissuhteisiin, esimerkiksi 

negatiivisissa vallan muodoissa käytetään uhkailua, manipulointia ja alistamista. 

Näissä valtasuhteissa ja tilanteissa lapset toimivat epätasa-arvoisista asemista 

käsin. Pienet lapset osaavat myös taitavasti keksiä toisistaan nimityksiä, jotka 

voivat saada negatiivisia merkityksiä vuorovaikutustilanteissa. (Lehtinen 2001, 

88-90.) 

Syrjään vetäytyneiden lasten aktivoittaminen sosiaaliseen ryhmään olisi 

tärkeää, jotta voidaan ennaltaehkäistä koulussa tapahtuvaa syrjäytymistä. (Laine 

1998, 489.) Pienten lasten kiusaamisen ehkäisyllä yritetään nimenomaan 

ennaltaehkäistä koulussa tapahtuvaa kiusaamista, joten siksi on myös olennaista 

määritellä koulukiusaamisilmiötä puhuttaessa varhaislapsuudessa tapahtuvasta 

kiusaamisesta. (Repo 2013, 34.)  

Kiusaamistilanteen ratkaiseminen ja puuttuminen ei ole vain pienen hetken 

ajan tapahtuva tilanne, vaan kiusaamisen puuttumisen tulisi olla laajempi 

kokonaisuus. Tärkeää pienten lasten kanssa kiusaamisen ehkäisyssä on, että 

kiusaamistilanne otetaan vakavasti. Aikuisen tulee myös lähteä mukaan lasten 

leikkeihin ja toimintaan, jotta pystyy havaitsemaan, miksi lapsen täytyy käyttää 

kiusaamisen keinoja. Silloin kasvattajan kannattaa myös pohtia kysymyksiä 

lapsen asemasta - Tunteeko lapsi asemansa heikoksi ryhmässä? Haluaako lapsi 

huomiota ja suosiota? Onko lapsi oppinut saamaan tahtonsa läpi esimerkiksi 

kiristämällä ja käyttäytymällä uhkaavasti? (Repo 2001, 199.) 
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3 KUVAKIRJOJEN TAUSTAA 

3.1 Lastenkirjallisuus 

Lastenkirjallisuutta määritellessä on tärkeää aloittaa lapsen määrittelystä. YK:n 

lasten oikeuksien sopimus määrittelee lapsen alle 18-vuotiaaksi henkilöksi. Lapsi 

rakentuu kuitenkin ajallisesti ja paikallisesti, sillä eri kulttuureissa ja ajanjaksoina 

lapsi on määritelty eri tavoin kuin nyt alle 18-vuotiaaksi. Lastenkirjallisuus siis 

voisi määritellä kirjallisuudeksi, jonka lukijat ovat lapsia. Kuitenkaan pelkästään 

lapset eivät lue lastenkirjallisuutta, vaan kaikenikäiset. (Mustola 2014, 13-14.) 

Lastenkirjallisuudella on Mustolan (2014, 183) mukaan kolme olennaista piirrettä, 

joita ovat vertauskuvallisuus, kirjoitustyyli ja huumori. Asiat ja tilanteet kuvaillaan 

lastenkirjallisuudessa symbolisesti tai vertauskuvallisesti, esimerkiksi kirjojen 

hahmot voivat olla ihmisten lailla puhuvia eläimiä. (Mustola 2014, 183–185.)  

Sekä lasten- että nuortenkirjallisuus on oma maailmansa, johon kuuluu 

laajasti eri aiheita, kuten satuja, seikkailuja ja kertomuksia lasten ja nuorten 

kasvuongelmista. Lasten- ja nuortenkirjallisuus on lapsia ja nuoria varten 

kirjoitettua kirjallisuutta, jota he itse pystyvät lukemaan. Näiden kahden käsitteen 

välinen ero ei ole täysin selkeä, mutta yleensä lapsi siirtyy noin kymmenen 

ikävuoden jälkeen nuortenkirjallisuuden pariin. Tällöin lapsi kokee, että sadut 

eivät enää ole niin mielenkiintoisia, vaan häntä alkavat kiinnostaa enemmän 

seikkailukirjat ja realistiset kuvaukset. Lastenkirjallisuus on laji, jolla on osittain 

kasvattava ja opettava tarkoitus. Kasvatustieteet ja kasvatusperiaatteet 

vaikuttavat lastenkirjallisuuteen, ja niiden avulla on haluttu opettaa erilaisia 

asioita eri aikoina. Kirjoissa kuvataan hankaliakin asioita, kuten syntymää, 

kuolemaa, sotaa ja avioeroa, jotka ovat osa nykyelämää. Lapsen annetaan 

kuitenkin vielä olla lapsi, eikä kirjoissa käsitellä esimerkiksi väkivaltaa tai seksiä. 

(Karasma & Suviehto 2014, 12–14.) Yläkäsitteenä lastenkirjallisuus rakentuu 

selkeämmin kielessä kuin esimerkiksi nuortenkirjallisuus. Kuitenkin lasten- ja 

nuortenkirjallisuus kattaa laajemmin eri ikäryhmiä, mutta käsitteen ongelmana on 
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vauvaikäisten jääminen ulkopuolelle. Lastenkirjallisuudessa tulee huomioida se, 

että lukijan ikä nousee esille käsitteessä. (Rättyä 2012, 53.) 

Lapsuuden eri ikäkausien henkiset tarpeet otetaan huomioon 

lastenkirjallisuudessa ja siksi on luotu kuvakirjan lisäksi pienille soveltuva 

ensikirja, lasten katselukirja, lastenromaani, aapiskirja ja lukuvaikeudesta 

kärsiville lapsille oma kirjansa. Yleensä lapsen ajattelu ja kielellinen kehitys 

etenee säännönmukaisesti. Lapsi on satuiässä 4–7-vuotiaana ja noin 7–11-

vuotiaana lapsen kielen ja ajattelun kehitys siirtyy abstraktille tasolle. Tällöin lapsi 

alkaa valitsemaan kirjoja omien mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti. 

(Lappalainen 1979, 16–17.) 

Rättyän (2012, 54) mukaan myös on tiedostettava lastenkirjallisuuden 

rinnalle kuvitusten käyttö ja kuvitusten yhdistäminen päälajeihin. Rättyä (2012, 

54) jakaa lastenkirjallisuuden useampaan eri tyyppiin, joista ensimmäiset neljä 

perustuvat Torben Gregersenin (1979) teksteihin. Gregersenin teksteihin 

perustuvat tyypit ovat katselukirjat (väri-, eläin-, numeroaiheita), kuvakertomukset 

(juoni yhdistää kuvat), kuvakirjat (joka aukeamalla vähintään 1 kuva) ja kuvitettu 

kirja, jota kutsutaan myös kuvitetuksi tekstiksi tai eeppinen kuvakirjaksi. Loput 

tyypit ovat lelukirjat (äänikirjat, palapelikirjat, aukkokirjat), kuvaromaanit, otsikko- 

ja vinjettikuvitetut kirjat. (Rättyä 2012, 54.) Kuvitettua kirjaa ja kuvakirjaa voi myös 

tarkastella lajinäkökulmasta eli erotella vallitseeko teksti teoksia vai ovatko kuva 

ja sana yhtä vahvoja. Kirjoitusaikakausi myös vaikuttaa lajipiirteisiin, esimerkiksi 

kirjemuoto on ollut aikaisemmin kirjeromaanin tunnusmerkki. (Rättyä 2012, 54.) 

Lastenkirjallisuuden syntyyn on olennaisesti vaikuttanut se, että lasta ei 

pidetty enää vain pienenä aikuisena. Lapsen omia ja yksilöllisiä tarpeita alettiin 

ottaa enemmän huomioon. Tämän kehityksen voidaan katsoa alkaneen 

viimeistään 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa ja se näkyi etenkin Euroopan 

kehittyneissä maissa. Kehitys ei vielä tässä vaiheessa näkynyt työväen piirissä, 

vaan siellä lapsia pidettiin vielä pitkään vain työvoimana. Suomeen saapui 1800-

luvulla romantiikan virtaus, jossa lasta ei pyritty kasvattamaan nopeasti 

aikuiseksi, vaan häntä ihailtiin viattomuuden ja spontaaniuden vuoksi. 

Kirjallisuutta ruvettiin kääntämään suomen kielelle 1830-luvulla, sillä sen nähtiin 

antavan malleja suomalaiselle kirjallisuudelle. Suomalaisen lastenkirjallisuuden 

voidaan katsoa syntyneen vuosina 1847–1849, jolloin ilmestyi useita 

alkuperäisteoksia. (Ihonen 2003, 12–19.) Lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 
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kirjoja ei eriytetty sukupuolen mukaan 1800-luvulla ja kirjat edustivat perinteisiä 

ajatusmalleja. Perinteisinä ajatusmalleina nähtiin esimerkiksi isänmaan ja 

vanhempien kunnioittaminen. Vuosisadan lopulla alettiin kuitenkin nähdä tarvetta 

sukupuolen eriyttävälle kirjallisuudelle. (Huhtala 2003, 38.) Vasta 2000-luvulla on 

aloitettu miettimään lastenkirjallisuuden ja nuorisokirjallisuuden käsitteiden 

käyttöä. Nuoruuden käsite ei ollut enää samanlainen kuin 1900-luvulla ja nuoruus 

ajateltiin kohdistuvan myös nuoriin työssäkäyviin aikuisiin.  

Lastenkirjallisuudella on useita eri tehtäviä. Lastenkirjat vahvistavat kasvua 

ja kehitystä, rikastavat kielen maailmaa ja mielikuvitusta sekä houkuttelevat 

lapset lukemaan ja oppimaan kirjojen kautta. Kirjat tarjoavat välineitä ja 

materiaaleja ymmärtää muuttuvaa maailmaa ja yhteiskunta. Kirjat myös auttavat 

lapsia sosialisoitumaan yhteiskunnan jäseniksi ja maailmankansalaisiksi. 

(Rastas 2013, 7-23.) Lastenkirjallisuus antaa vertaistukea ja ratkaisumalleja 

vaikeisiin tilanteisiin ja siten auttaa vaikeiden tunteiden ymmärtämisessä ja 

käsittelyssä (Mustola 2014, 186). Lastenkirjat myös lisäävät lasten ymmärrystä, 

vähentävät pelkoa ja hämmennystä vaikeisiin aiheisiin liittyen sekä kasvattavat 

moraalia. (Mustola 2014, 171, 186–187.) Nykyään lastenkirjojen tarkoitus ei ole 

ainoastaan opettaa luku- ja kirjoitustaitoa kuten ennen, vaan tarkoitus on 

enemmänkin kertoa lapselle elämästä (Karasma & Suviehto 2014, 12–14). 

On olemassa monia aiheita, joista ei haluta lastenkirjallisuudessa puhua. 

Nämä tabut vaihtelevat riippuen kansalaisuudesta sekä maanosasta ja ovat 

yhteydessä uskontoon, koulutustasoon, kansallisuuteen ja kulttuuriin. Kaikki 

kirjat, joita lapsille luetaan tai joita he lukevat itse, vaikuttavat lapsen käsitykseen 

itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Nykyään lastenkirjat antavat aihetta ajatella 

elämän keskeisiä kysymyksiä ja niiden avulla lapsi voi harjoitella tunteita, 

kokemuksia sekä asenteita. Lastenkirjallisuuden tehtävänä on antaa lapselle iloa 

ja viihdykettä, mutta myös opettaa. (Heikkilä-Halttunen 2010, 26–28.)  

3.2 Kuvakirja 

3.2.1 Kuvakirjan määritelmä 

Saksalainen Heinrich Hoffmann tunnetaan kuvakirjan luojana. Hän loi vuonna 

1845 Jörö-Jukka-teoksen, joka tiedetään vielä nykyäänkin. Tämän kuvakirjan 
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luominen lähti liikkeelle siitä, että hän halusi ostaa pojalleen joululahjaksi 

kuvakirjan. Hän ei kuitenkaan löytänyt sellaista kaupasta, joten hän päätti tehdä 

kuvakirjan itse. (Karasma & Suvilehto 2014, 25–26.)  

Kuvakirjan määrittelystä ei ole olemassa yhtä ainoaa määritelmää 

(Heinimaa 2001, 142). Nikolajeva (2000, 11) määrittelee kuvakirjan 

taidemuodoksi, joka yhdistää verbaalista ja visuaalista tasoa. Rhedinin (1992) 

määritelmän mukaan kuvakirjassa on oltava joka aukeamalla vähintään yksi kuva 

ja kuvakirja kertoo tarinaa tekstin sekä kuvan avulla. Rhedinin (1992) mielestä 

kuvakirja on kaunokirjallinen teos, joka määritellään kohteensa eli lapsien 

mukaan. Hän luokittelee ne kolmeen ryhmään eli eeppiseen kuvakirjaan, 

laajennettuun kuvakirjaan ja alkuperäiseen kuvakirjaan. Eeppisessä kuvakirjassa 

kuva selkeyttää tekstiä ja korostaa oleellisia kohtia tarinassa. Laajennetussa 

kuvakirjassa kuvat laajentavat tarinaa silloin, kun tekstiä on vähän. 

Alkuperäisessä kuvakirjassa teksti ja kuva muodostavat yhtenäisen 

kokonaisuuden, eivätkä ne toimi ilman toisiaan. (Rhedin 1992, 15.) 

Tutkimuksessani kuvakirjoilla tarkoitetaan lapsille tarkoitettuja kirjoja, joissa 

jokaisella sivulla on sekä kuvia että tekstiä. Tässä tutkimuksessa kuvakirja 

määritellään myös niin, että teksti ja kuva liittyvät toisiinsa ja tukevat toistensa 

sanomaa. 

Gregersen puolestaan jaottelee kuvakirjat katselukirjoihin, 

kuvakertomuksiin, kuvakirjoihin ja kuvitettuihin lastenkirjoihin. Katselukirjoissa ei 

ole tekstiä eivätkä kuvat välttämättä etene loogisessa järjestyksessä. (Ks. 

Heinimaa 2001, 142.) Katselukirjoja sanotaan myös lasten ensikirjoiksi, sillä 

yleensä ne ovat lasten ensimmäinen kosketus lastenkirjallisuuteen. Ne on 

tarkoitettu 10–24 kuukauden ikäisille lapsille ja niissä on värikkäät sekä selkeät 

kuvat. (Karasma & Suvilehto 2014, 29.) Kuvakertomuksissa kuviin on liitetty lyhyt 

teksti. Kuvakirjassa kuva ja teksti muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa 

kuva ja sana ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kuvitetussa lastenkirjassa 

vain muutamassa kohdassa on kuvallinen kommentti. Gregersenin jaotelma 

nähdään hieman ongelmallisena, sillä siinä kuvakirja on sekä ylä- että alakäsite. 

(ks. Heinimaa 2001, 142–143.)  

Kuvakirjat havainnollistavat erilaisia tuntemuksia, kuten pelkoa ja 

menetystä. Kuvakirjaan liittyvät seikkailut ja yllätykset, vaikka tapahtumat 

itsessään eivät olekaan suuria. Kuvakirjan loppu on yleensä onnellinen. (Laukka 
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1996, 62.) Karasma ja Suvilehto (2014, 21) toteavat, että kuvakirjoissa on erilaisia 

muotoja ja sävyjä, jotka voivat olla tyyliltään leikkisiä, voimakkaita ja viipyileviä. 

Heikkilä-Halttusen (2010,12) mukaan kuvakirjoissa kerrotaan realistisesti 

arkipäiväisistä asioista ja lasten kohtaamisista ja ajatuksista. Nikolajeva & Scott 

(2001, 211) puolestaan kirjoittavat kuvakirjojen luomasta todellisuuden, 

mielikuvituksen ja haaveiden sekoituksesta. Lasten kirjat tarjoavat lapsilukijoille 

tilapäisen mahdollisuuden paeta todellisuudesta, jonka aikuiset heille luovat.  

Kuvakirjalle olennaista on juuri tällainen romanttinen lapsi-ihanne sekä ajatus 

lapsesta lähempänä luontoa ja eläimiä kuin aikuisia ihmisiä. (Nikolajeva & Scott 

2001, 211.) Tämä eläinten ja luonnon ihannointi näkyy myös tutkimukseni 

aineistossa, sillä useassa aineistoni kuvakirjassa hahmot ovat eläimiä ja 

ympäristönä toimii metsä tai muu luonnonympäristö. 

3.2.2 Kuvakirjan tehtävä 

Lasten kuvakirjalla on ollut paljon erilaisia tehtäviä aikojen saatossa. Sen yhtenä 

tehtävänä on ollut opettaa ja kasvattaa, jolloin kirjassa on kuvattu tietyn ajan 

ihanteita ja tapoja. Se on myös siirtänyt arvoja ja normeja sekä viihdyttänyt ja 

hauskuuttanut. Nykyaikana lasten kuvakirjoihin kuuluu myös draamallinen 

jännittävyys, jota ei aiemmin kuvakirjoissa esiintynyt. (Karasma & Suvilehto 2014, 

22.) Yksi draamallisen jännityksen keinoista on sivunkääntämisen draama, joka 

tarkoittaa kuva-aukeamien keskinäistä suhdetta ja kerronnan etenemistä sivua 

käännettäessä. Se opettaa myös loogista päättelykykyä, sillä lapsen on 

pääteltävä, miten tarina jatkuu kuva kuvalta. (Heinimaa 2001, 156–158.) 

Kirjallisuuskasvatuksen tavoite on viedä lapsia kirjallisuuden pariin, 

synnyttää kokemuksia lukemisesta, innoittaa lukuharrastukseen sekä opettaa 

kriittistä lukemista (Rättyä 2012, 56). Marttila (1972, 48) toteaa kuvakirjan 

tehtäväksi välineenä olemisen, jonka avulla lapsi peilaa todellisuutta. 

Kuvakirjoissa on aiheita, jotka ovat tärkeitä lapselle ja auttavat tutkimaan lasta 

mietityttäviä asioita. Kuvakirjoissa voidaan käsitellä hankaliakin asioita, kuten 

pimeän pelkoa ja yksinäisyyttä. Niiden avulla lapset oppivat ymmärtämään, että 

vaikeista asioista ja haasteistakin voi selvitä. Kuvakirjoissa aiheet käsitellään 

sopivalta etäisyydeltä eli kirjassa on hahmoja, joiden kokemuksiin lapset voivat 

samaistua tunnetasolla. (Karasma & Suvilehto 2014, 19.) Heikkilä-Halttusen 
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(2010, 112) mielestä ei ole yhdentekevää millaista lapsikuvaa kuvakirjat 

tarjoavat, sillä kuvakirjan kautta lapsi peilaa omaa minuuttaan ja suhdettaan 

muihin. 

Kuvakirjan tehtävänä on myös toimia tietokuvakirjana eli välittää tietoa 

lapselle. Sen tarkoitus on antaa lukutaidottomalle lapselle tietoa kuvien 

välityksellä ja toimia lukutaitoisten lasten apuna tiedon kartuttamisessa. 

Tietokuvakirjojen aiheena voivat olla esimerkiksi luonto, eläimet sekä lapsi itse. 

(Lappalainen 1979, 172–173.) Kuvakirja on usein lapselle tärkeä esine, koska 

sitä voi kosketella ja sen kanssa voi leikkiä. Yleensä kuvakirjan lukutilanne on 

mukava, sillä lapsi saa kahdenkeskistä aikaa aikuisen kanssa. Kuvakirjaa 

yleensä luetaan yhä uudelleen ja uudelleen. Lapselle jännitystä synnyttää myös 

kirjan muoto ja sen selaileminen. Kuvakirjan avulla lapsi myös oppii uusia sanoja 

ja löytää sieltä tuttuja esineitä, mikä on jännittävä kokemus lapselle. (Laukka 

1996, 63.)  

Mirja Kokko (2012) on käsitellyt väitöskirjassaan Sureva mieli sanoin ja 

kuvin - Läheisensä menettäneen lapsen kokemus Riitta Jalosen ja Kristiina 

Louhen kuvakirjoissa kuoleman teemaa ja läheisensä menettänen lapsen surun, 

ikävän ja toipumisen esittämistä kertovassa fiktiossa. Kokon (2012) mukaan 

kuolemaan ja suruun liittyvät ei-näkyvät ja kokemuksen ulottumattomiin jäävät 

sisällöt konkretisoituvat visuaalisten kuvien avulla. Kuvan ja sanan kiinteä 

yhteistoiminta luo mahdollisuuden päästä surevan lapsen mieleen. (Kokko 2012, 

7-9.) 

Visuaalinen kerronta luo tekstin kanssa mahdollisuuden kokea samoja 

tunteita kuin tarinan hahmot kokevat. Lukija voi saada kuvan ja sanan 

vuorovaikutuksen kautta saada paljon tietoa henkilöhahmojen koetuista tunteista. 

Sillä tavoin myös kertova fiktio antaa ihmisille tilaisuuden kokea jotakin sellaista, 

mitä he eivät ole todellisuudessa kokeneet. (Kokko 2012, 321.) Tarinamaailman 

kuva voi tarjota samastumiskohteen lapselle, joka oikeasti käsittelee vaikeita 

tunteita todellisessa maailmassa. Se voi toimia omanlaisena vertaistukena 

lapselle. (Kokko 2012, 14.) 

Yhteydet kuvien välillä ovat myös merkityksellisiä. Kun irtaudutaan 

yksittäisestä kuvasta ja mennään kohti laajempaa kokonaisuutta, kuvien 

kontekstin merkitys kasvaa. Kuva luo merkityksellisyyttä ja tulkintaa, kun sitä 

tarkkaillaan suhteessa muihinkin kirjan kuviin. Tämä kuvakirjojen kuvien 
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sarjallisuus havainnollistaa kuvakirjan moniulotteisuutta ja luo kuvakirjan 

kokonaisuuden.  (Kokko 2012, 321.) 

3.2.3 Kuva ja sana 

Noin 15–18 kuukauden ikäisenä lapsi alkaa ymmärtää, että kuva esittää jotain. 

Tämä vaihe liittyy symbolifunktion kehittymiseen ja puheen oppimiseen. Pienelle 

lapselle kuvioiden muoto ja selkeys sekä kuvion tuttuus ovat tärkeitä asioita. 

Pienet lapset pitävät pyöreistä muodoista, koska muoto on helpompi erottaa 

muista kuvioista. Lapsi pitää enemmän kirkkaista kuin neutraaleista väreistä. 

Kuvan tärkeys näkyy myös siinä, että kirjaa katsellessa ensin lapselle opetetaan 

kuvan nimeäminen ja vasta myöhemmin siirrytään tekstiin. Pienelle lapselle on 

tärkeää, että kuvakirjan kuvissa asiat toistuvat samanlaisina, kuvat ovat 

yksinkertaisia ja niissä on tuttuja esineitä. (Kivinen 1972, 13–16.) 

Kuvakirja ei ole pelkästään tekstiä, vaan se on myös taideteos, jossa näkyy 

oman aikansa vaikutukset. Kuvakirjan kuvat ovat aikojen kuluessa muuttuneet 

yhä esteettisemmiksi ja laadukkaammiksi. Kuvan merkitys on kasvanut 

suuremmaksi, ja se onkin tärkeä viestinnän väline nykymaailmassa. Kuvat myös 

tukevat tekstiä, joten niitä ei voi jättää pois kuvakirjoista. Yhtälailla kun tekstiä 

tulkitaan, myös kuvia analysoidaan ja tarkastellaan. (Heinimaa 2001, 143–144.) 

Kuvakirjan tarkastelussa ei kuitenkaan riitä, että tulkitsee pelkästään kuvaa tai 

tekstiä, vaan on katsottava niiden kokonaisuutta. Jos tulkitsee vain toista näistä 

osa-alueista, saattaa jotain oleellista jäädä huomaamatta. (Laukka 1988, 159.) 

Sana ja kuva ohjaavat toinen toiseensa kuvakirjoissa ja lukija myös tarkistaa 

kuvasta tekstin tarjoamaan tietoa sekä vastaavasti tekstistä tarkistetaan kuvan 

tarjoamaa informaatiota. Sanan ja kuvan suhde on jatkumo, jossa lukija tarkistaa 

esitysmuotojen informaatioita. Sanat myös lisäävät kuvien kerronnallisuutta ja 

näkökulmia kuviin. (Nikolajeva & Scott 2001, 12.) Kuvien tarkoitus taas on 

vahvistaa tekstiä (Kokko 2012, 10). Kuva ja teksti luovat yhdessä kirjan 

vaikuttavuuden, kun sanallinen ja verbaalinen yhdistyvät (Nikolajeva & Scott 

2001, 1).  Kuva ja sana eivät esiinny usein ilman toisiaan ja kuvien merkityksen 

tiedetään olevan kytketty kielelliseen kommunikaatioon jo aikojen alussa.  Kuvan 

ja sanan suhde ja vuorovaikutus on muuttunut jatkuvasti. (Mikkonen 2005, 14-

15.) On myös tärkeä pohtia, voiko kuvan ja sanan vastaavuus olla koskaan täysin 
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mahdollista. Kuvalla ja sanalla on kummallakin oma tehtävänsä, vaikka 

molemmat niistä synnyttävät merkityksiä ja pyrkivät yhdenmukaisuuteen. Kuvan 

ja sanan esitysmuotojen ero näkyy niiden merkityksen tulkinnassa ja 

vaikutuksessa. Kuvallisen tai sanallisen merkin käyttötapa esimerkiksi 

kuvakirjassa määrää sen, korostuuko visuaalisuus vai verbaalisuus ja miten näitä 

esitysmuotoja tulee yhdistää. (Mikkonen (2005, 16.) Kuvan ja sanan suhteesta 

rakennettu tulkinnan voi kuitenkin aina purkaa ja rakentaa uudestaan. (Kokko 

2012, 10.) 

Lapset ovat aina olleet kiinnostuneita erilaisista kuvista ja katselevat niitä 

mielenkiinnolla. Lapsi suhtautuu kuviin tunteellisesti ja ottaa niiden kautta 

vastaan erilaisia viestejä. Lapsi kiinnittää kuvissa huomiota enemmän kuvan 

sisältöön kuin muodollisiin ominaisuuksiin. Kuitenkin kuvien viivat, värit ja muodot 

tehoavat lapseen tiedostamattomalla tavalla ja se vaikuttaa kirjasta saatuun 

kokonaiselämykseen. Lapsi omaksuu kuvakirjan kuvien kautta visuaalista kieltä, 

joka näkyy esimerkiksi lapsen piirustuksissa. Niissä hän jäljittelee näkemäänsä 

visuaalista kieltä. Kuvakirjan kuvaan lapsen on helpompi syventyä kuin 

televisiossa nähtävään kuvaan, joka liikkuu. (Laukka 2001, 63–65.) Jos kuvat 

ovat motivoivia, niin lapsi luultavasti pysyy kirjan ääressä pidemmän aikaa. Kuvat 

tukevat myös muistamista ja kehittävät mielikuvitusta. Kuvakirjat eivät kuitenkaan 

ole pelkkiä kuvia, vaan niihin liittyy myös teksti. Teksti voi olla kirjoitettuina 

sanoina, mutta se voi myös muotoutua kuvien perusteella loogiseksi jatkumoksi. 

Yleensä kuvakirjojen tekemisessä lähdetään liikkeelle tekstistä, ja tekstin pohjalta 

kuvitetaan kuvat. (Hatva 1993, 132–134.) Yksittäisestä kuvasta on vaikea etsiä 

alkua tai loppua, vaikka aika on kuitenkin läsnä kuvassa esimerkiksi viitatessa 

menneeseen. Kuvasta voi myös nähdä hahmojen reaktioita johonkin tilanteeseen 

tai asiaan, mikä on menneessä tapahtunut. (Happonen 2007, 221– 222.) 

Yksittäisestä kuvasta ei voida tunnistaa ajallisesti rajattua tapahtumien ja 

tilanteiden kronologista jatkumoa, kuten yleensä tekstistä voidaan  (Mikkonen 

2005, 184). 

Tekstin ja liikkumattoman kuvan välistä suhdetta voidaan analysoida 

korkeamman merkityksen kautta. Kuvat luovat yhdessä laadullisesti 

korkeamman merkityksen, joka osoittaa niiden jännitteistä 

vuorovaikutussuhdetta. Kuvakirjan kuvia voidaan jopa verrata elokuvan otoksiin. 

Kuvat avautuvat syvyyssuuntaisesti tekstin lineaarisen kulkuun nähden, joten 
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niillä on oma suhteellinen aikakäsityksensä. Lukija muodostaa käsityksensä 

tarinan visuaalisesta maailmasta kuvaparin avulla. Kuvakirjojen kuvaparit luovat 

kuvallista käsitteistöä. (Launis 2001, 69.) Erilaiset jaottelut kuvan ja sanan 

vuorovaikutuksesta helpottavat analysoimista. Monet sanan ja kuvan 

vuorovaikutuksen muodoista voivat sekoittua tai toimia samanaikaisesti, joten 

välillä on myös hankala päätellä, onko kuva vai sana johtavampi tekijä 

kuvakirjassa. (Mikkonen 2005, 334.) 

Happosen (2001) mukaan semioottiset teoriat korostavat kuvien ja sanojen 

samankaltaisuutta, sillä kummallakin on omat konventionsa ja sanojen lisäksi 

kuvia opitaan lukemaan kulttuurista käsin (Happonen 2001, 101). Kuvakirjat 

kommunikoivat kahden eri tason avulla, ikonisen ja tavanomaisen merkkien 

avulla. Ikonisia merkkejä ovat merkit, joissa merkitsijä ja merkitty yhdistyvät 

suoraan toisiinsa, esimerkiksi tietokoneessa toiminnoissa on tulostimen kuva, 

joka edustaa suoraan tulostinta. Näissä tapauksissa emme tarvitse lisätietoja 

ymmärtääksemme kuvan sanomaa. Tavanomaisilla merkeillä taas ei ole suoraa 

yhteyttä merkittyyn asiaan. Meidän täytyy yhdistää esimerkiksi kielen, puhutun 

kielen ja viestinnän, kuten tunnusten merkit yhteen, jotta tiedämme mitä jokin 

sana tarkoittaisi. Kuvakirjojen kuvat ovat juuri niitä monimutkaisia ikonisia 

merkkejä ja kuvakirjojen sanat monimutkaisia tavanomaisia merkkejä. Kuvien ja 

kuvien tarkoitus on edustaa tai esittää, kun taas sanojen tehtävä on kertoa. 

Perinteiset merkit ovat johdonmukaisia, kun taas ikoniset merkit eivät anna 

suoraa ohjeistusta, miten lukea niitä. Nämä kaksi tasoa luovat yhdessä monia 

mahdollisuuksia kuvan ja sanan välille kuvakirjoissa. (Nikolajeva & Scott 2001, 

1-3.) Tutkimuksessani on tärkeää huomioida kuvan ja sanan kokonaisuus. 

Nikolajeva & Scott (2001) ajatusten mukaisesti tutkimuksessani kuva ja teksti 

ohjaavat toisiinsa ja lukija pystyy täten tarkistamaan kuvasta tekstin tarjoamaa 

informaatiota kiusaamisesta sekä tekstin tarjoamaa tietoa kiusaamisesta voi 

tarkistaa kuvasta.  
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää, miten suomalaisissa lasten 

kuvakirjoissa käsitellään kiusaamista ja millaisena kiusaaminen kuvataan. 

Tehtävänä on selvittää, millaista kiusaamista kuvakirjoissa esiintyy, miksi 

kiusattuja kiusataan, millaisia rooleja kuvakirjoissa kiusaamisilmiölle annetaan ja 

miten kiusaamistilanteet ratkaistaan. Kiusattujen ja kiusaajien roolien lisäksi 

haluan selvittää, löytyykö kuvakirjoista muita kiusaamisen liittyviä rooleja. 

Tutkimuksessa tutkitaan myös, mikä on tekstin ja kuvan suhde käsitellyissä 

lasten kuvakirjoissa.  

Lähestyn aihetta kasvatustieteen näkökulmasta käsittäen lasten kuvakirjat 

tunnekasvatuksen ja sosiaalisten taitojen opettamisen työvälineenä. 

 

Tutkimuskysymykset ovat 

 

1. Millaisia kiusaamismuotoja on 2010-luvun lasten kuvakirjoissa? 

2. Millaisia kiusaamisrooleja on 2010-luvun lasten kuvakirjoissa? 

3. Millaisia kiusaamisen syyt ovat 2010-luvun lasten kuvakirjoissa? 

4. Millaisia ratkaisukeinoja kiusaamiselle on annettu 2010-luvun lasten 

kuvakirjoissa? 

 

Tässä tutkimuksessa kiusaamisen ajatellaan olevan tahallista, tietoista ja 

toistuvaa toisen loukkaamista ja satuttamista. Kiusaaminen voi olla fyysistä, 

sanallista tai psyykkistä kiusaamista. Käsitän kiusaamisilmiöön liittyvän vahvasti 

erilaiset kiusaamisroolit kiusaajan ja kiusatun lisäksi. Tunnistan myös, että 

tutkimusten mukaan kiusaaminen on subjektiivinen kokemus, joten myös 

analysoidessani kiusaamista, siihen vaikuttavat omat ajatukseni ja käsitykseni 

kiusaamisesta. Käsitän tahallisuuden ja tietoisuuden määritelmän kiusaamisessa 
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näkyvän kuvakirjoissa siten, että kiusaajien teot eivät ole vahinkoja, esimerkiksi 

kuvakirjan hahmo ei vahingossa törmää toiseen vaan tahallisesti lyö toista. 

Tutkimuksessani täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että tietoisuutta en kuitenkaan 

pysty täysin havainnoida kuvakirjoista. Tutkimuksessani kuvakirjat käsitetään 

lapsille tarkoitetuiksi kirjoiksi, joissa on jokaisella sivulla sekä kuvia että tekstiä. 

Tässä tutkimuksessa kuvakirja määritellään myös niin, että teksti ja kuva liittyvät 

toisiinsa ja tukevat toistensa sanomaa. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimukseni ontologia on luonteeltaan ihmisten käsityksiin perustuva 

kokonaisuus (sosiaalinen ontologia). Kiusaaminen on subjektiivinen kokemus, 

sillä ihmisten käsitykset ja kokemukset kiusaamisesta vaikuttavat miten ja 

millaisena he käsittävät ilmiön. Tutkimustuloksia voidaan sosiaalisessa 

todellisuudessa ajatella historiallisesti muuttuvina ja paikallisina, eikä ainoastaan 

paikattomina ja ajattomina (Eskola & Suoranta 2014, 16). Tutkimuksessani täytyy 

ottaa huomioon ajan, historian ja yhteiskunnan vaikutus kiusaamisilmiöön. 

Nykyhetken käsitykset vaikuttavat siihen mitä tiedämme kiusaamisesta, historia 

vaikuttaa siihen mitä tutkimuksia kiusaamisesta on tehty aikaisemmin ja nämä 

yhdessä taas vaikuttavat tutkimustuloksiin. Aika ja paikka vaikuttavat ihmisten 

käsityksiin ja kokemuksiin kiusaamisesta. 

Tutkimukseni tieteenfilosofinen perusta on hermeneutiikassa, joka näkyy 

tarkastelun ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen tähtäävässä lähestymistavassa. 

Hermeneutiikassa painotetaan, että merkitykset ovat riippuvaisia ympäröivästä 

kulttuurisesta kontekstista, jossa se on alun perin rakentunut sekä kontekstista, 

josta käsin merkityksiä tulkitaan (Patton 2002, 113). Käyttämissäni 

tutkimusmenetelmissä oma tulkinta on keskeisessä asemassa. Tässä 

tutkimuksessa tulkitsevien menetelmien käyttö perustuu käsitykseen kuvakirjojen 

sisällöstä kokonaisuutena. Kuvakirjoissa ei ole valmiita merkityksiä, vaan kirjojen 

välittämät merkitykset muodostuvat lukijan ja tekstin välisessä 

vuorovaikutuksessa. Tutkijan muodostamien merkitysten avulla teksteistä voi 

löytää myös laajemmin yleistettävissä olevia piirteitä, sillä mahdollisten 

merkitysten alue on rajallinen (Lehtonen 1996, 132, 156). 

Tutkija on osa merkitysyhteyttä, jota hän tutkii. Kaikki laadullinen tutkimus 

tapahtuu siis elämismaailmassa ja ihmisten erityislaatuisuus ohjaa laadullisen 

tutkimuksen vaatimuksia. Tutkittava sekä tutkija itse ovat kietoutuneet 
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merkitysten kokonaisuuteen, eikä sitä tapahtumaa voi erottaa ihmisenä 

olemisesta tai ihmisen toimista. Ihmisen tapa ymmärtää kysymykset, joita hän 

tutkimuksessaan tutkii, vaikuttaa koko tutkimukseen.  (Varto 2005, 15, 34.) 

Tutkimuksen metodo 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa hyödynnetään aineistona 

lasten kuvakirjoja. Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka kuvakirjoissa 

käsitellään kiusaamista ja miten kiusaaminen ilmenee kuvakirjoissa. 

Tutkimusaineisto koostuu kiusaamista käsittelevistä suomalaisista lasten 

kuvakirjoista, jotka ovat ilmestyneet vuosina 2010-2020. Kuvakirjojen analyysi 

sisältää kuvakirjojen kuvien tulkintaa sekä kuvakirjojen tekstin sisällönanalyysia. 

Tutkimusmenetelmäni on kvalitatiivinen, sillä pyrin saamaan kokonaisvaltaista 

tietoa tutkimukseni kohteesta eli kiusaamisesta lasten kuvakirjoissa. Haluan 

myös kuvata todellista elämää. Tavoitteenani tutkimuksessa on saada kuvailevaa 

tietoa kuvakirjoista ja niiden sisällöistä sekä selitettävää tietoa, sillä vertailen 

kuvakirjojen sisältöjä toisiinsa. (Eskola & Suoranta 2014, 165–166.) 

Tieteelliselle työlle olennaisia piirteitä ovat kriittisyyden vaatimus ja 

väitteiden perusteleminen (Hilpelä 2002, 77).  Laadullinen tutkimus on empiiristä 

ja se painottaa kohdeilmiön käsitteellistä pohdinnan merkitystä. Laadullinen 

tutkimus tarkastelee havaintoaineistoa ja argumentoi empiirisen analyysin kautta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 22; Eskola & Suoranta 2014, 14-15.)  

Laadullisilla eli kvalitatiivisilla aineistonkeruumenetelmillä pyritään 

tavoittelemaan maailmaa sellaisena kuin ihmiset sen kokevat, eikä vain 

tunnuslukujen kautta. (Hilpelä 2002, 81.) Laadullisessa tutkimuksessa voidaan 

käyttää aineistonkeruumenetelminä muun muassa haastattelua, kyselyä, 

havainnointia ja erilaisiin dokumentteihin perustuvaa tietoa (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 77). Laadullista aineistoa voi olla esimerkiksi myös päiväkirjat, kirjeet tai 

muu kirjallinen tai kuvallinen aineisto (Eskola & Suoranta 2014, 15). Laadullisen 

aineiston analyysin on tarkoitus rakentaa uutta tietoa tutkittavasta kohteesta ja 

asiasta sekä lisätä aineistoon selkeyttä. Aineistossa olevaa tietoa halutaan 

kasvattaa luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää. (Eskola & Suoranta 2014, 

138.)  

Laadullisen tutkimuksen tavoite on ymmärtää ja selittää ilmiöitä, eikä 

todistaa niiden olemassaoloa (Varto 2005, 7-8). Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkijan täytyy tutustua huolellisesti tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön 
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(Bengtson, 2016). Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoitus tehdä yleistyksiä, 

vaan halutaan kuvata ja ymmärtää ilmiöitä ja jotain tiettyä toimintaa. 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään myös antamaan ilmiöille tulkinta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 85.) Tutkimukseni pyrkii ymmärtämään ja selittämään 

kiusaamisen ilmiötä ja sen näkymistä lasten kuvakirjoissa.  

Laadullinen tutkimussuunnitelma painottaa tutkimusprosessin ja eri 

vaiheiden yhteen kietoutumista.  Joskus kuitenkin tutkimussuunnitelmaa ja -

ongelmia täytyy tarkistaa uudestaan kerätessä aineistoa, mikä välillä tarkoittaa 

myös palaamista alkuperäiseen aineistoon. (Eskola & Suoranta 2014, 16.) 

Tutkimuksessani keskitytään pieneen määrään tapauksia eli kuvakirjoja ja 

pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti, mikä kuuluu 

laadullisen tutkimuksen piirteisiin (Eskola & Suoranta 2014, 18). 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, ettei tutkija sekoita omia 

asenteitaan ja arvostuksiaan tutkimuskohteeseen, mikä ei ole aina niin helppoa. 

Objektisuus usein syntyy omien subjektiivisuuksiensa tiedostamisesta, mikä 

onkin tutkimuksessa ideaalinen tavoite. (Eskola & Suoranta, 2014, 16-18.) 

Tutkimuksessani pyrin tiedostamaan omat asenteeni ja käsitykseni 

kiusaamisesta ja sen avulla huomioimaan tutkimuksen objektivisuuden 

pysymisen. 

5.2 Tutkimuksen aineisto 

Tutkimuksessani aineistohankintamenetelmänä on käytetty valmiita aineistoja eli 

kuvakirjoja. Kuitenkaan aina valmiit aineistot eivät ole sopivia tutkimukseen, vaan 

niitä on muokattava ja rajattava tutkimukseen sopivaksi (Hirsjärvi ym. 2004, 175). 

Valmiita aineistoja käyttäessä tutkimuksessa on huomioitava 

tekijänoikeuskysymykset, luvat ja lähdetietojen merkitsemiskäytännöt. Valmiit 

aineistot voivat tutkimusprosessissa edetä joko omista ongelmista aineiston 

etsimiseen tai valmis aineisto saattaa synnyttää tutkijan kehittämään uusia 

tutkimuskysymyksiä. (KvaliMOTV.) Tutkijoiden kannattaisi enemmän pohtia, 

voisivatko käyttää valmiita aineistoja eikä käyttää aikaa täysin uuden aineiston 

keräämiseen (Eskola & Suoranta, 2014, 118-120). 

Tämän tutkimuksen aineisto on valmista aineistoa eli kuvakirjoja, joiden 

tehtävänä on antaa lapselle iloa sekä viihdyttää ja opettaa. (Heikkilä-Halttunen 
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2010, 26–28.) Tutkimusaineistoon kuuluu 10 kuvakirjaa, jotka ovat vuosilta 2010 

(1), 2013 (3), 2014 (1), 2016 (3), 2017 (1), 2018 (1). Vuosilta 2019 ja 2020 ei 

valikoitunut aineistoon yhtäkään kirjaa, vaikka alun perin otin vuosiluvut mukaan 

aineistoon. Vuodelta 2020 ei ollut vielä ehtinyt tulla kirjastojen aineistokantoihin 

kiusaamiseen liittyvää kirjoja, joten jouduin rajaamaan vuoden pois aineistostani. 

Kirjojen aiheet ja sisällöt ovat erilaisia, mutta kiusaaminen on teemana kaikissa 

– osassa se näkyy selvemmin ja osassa epäselvemmin. Pääasiassa kirjojen 

päähahmot ovat joko lapsia tai eläinhahmoja, paitsi Rohkea pikku auto -kirjassa 

hahmot ovat autoja ja Näkymätön -kirjassa hahmot ovat avaruusolentoja. 

Hankin tutkimusaineistoni Pirkanmaan verkkokirjastosta eli PIKI-kirjastosta. 

PIKI-kirjasto on Pirkanmaan kaupungin- ja kunnankirjastojen muodostama 

seudullinen verkosto. Piki-kirjastoihin kuulu 22 eri kirjastoa ympäri Pirkanmaata. 

Valitsin aineistoksi vuosien 2010-2019 kuvakirjat, koska halusin saada 

aineistooni mahdollisimman uusia kirjoja. 2010-2019 vuosien kirjat saattavat 

kuvata paremmin nyky-yhteiskuntaa, kuin esimerkiksi 1900-luvun kuvakirjat. 

Kyseisien vuosin kirjat ovat myös todennäköisesti hankittu kirjastoihin, eikä 

hävikkiä ole tapahtunut. Lastenkirjallisuutta haluan tutkia sen vuoksi, että lasten 

kirjoja käytetään opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa paljon ja tutkimukseni voi 

tuoda varhaiskasvatuksen ammattilaisille apua työelämään. 

Aloitin aineiston etsimisen PIKI-kirjastohaun avulla. Lähdin etsimään 

aineistoa verkkokirjastosta hakusanalla ”kiusaaminen”. Hakusanalla löytyi 697 

teosta. Rajasin hakua lastenkirjallisuuteen, jolloin nuorisokirjallisuus ja 

aikuiskirjallisuus karsiutuivat pois. Haku tuotti 178 kirjaa. Tämän rajauksen 

jälkeen tein myös rajauksen kuvakirjoihin eli poistin katselukirjat, cd-kirjat, e-kirjat 

ja paksulehtiset kirjat pois aineistosta. Hakutuloksiin ilmestyi 69 teosta. Koska 

halusin rajata hakua 2010-2019 vuonna ilmestyneisiin kuvakirjoihin, hakutulos 

näytti 37 kuvakirjaa. Tämän jälkeen katsoin kaikki kirjat, jotka olivat saatavilla 

Tampereen pääkirjastosta Metsosta ja lähdin paikan päälle Metso-kirjastoon.  

Kirjastosta lainasin noin 20 kuvakirjaa, joista tiputin ensimmäisen 

lukukerran jälkeen 9 kuvakirjaa, sillä tippuneissa kuvakirjoissa ei näkynyt 

kiusaaminen niin selvästi kuin muissa lainaamissani kuvakirjoissa. Toisella 

kierroksella aineistoista tippui vielä 6 kirjaa pois. Karsintakierroksella tippuivat 

kaikki kirjat, joiden alkuperäiskieli ei ollut suomi. Päätin tehdä rajauksen 

suomalaisten tekijöiden kuvakirjoihin, sillä ne saattaisivat kuvastaa kaikkein 
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parhaiten suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisissa yhteiskunnassa tapahtuvaa 

kiusaamista. Rajauksen jälkeen aineistoon jäi 5 kuvakirjaa, joissa näkyi 

selkeimmin kiusaamista. 

Keväällä 2020 lisäsin aineistooni vielä 5 uutta kuvakirjaa, joten loppujen 

lopuksi aineistoksi tuli 10 suomalaista kuvakirjaa vuosilta 2010-2019. (LIITE 1). 

Vuodelta 2020 en saanut aineistooni kuvakirjaa, sillä kirjaston aineistokantaan ei 

ollut vielä ehtinyt päivittyä uusimmilla kuvakirjoilla, jotka olisivat liittyneet 

kiusaamiseen.  

 

Suomalaiset lasten kuvakirjat, jotka valitsin aineistooni ovat: 

 

 

Empo ja oikea ystävä   

Harainen, Pirkko & Virkamäki, Ulla (kuvitus) 

2014 

 
 

Virkamäki 2014 

 

Hipinäaasi apinahiisi 

Hytönen, Ville & Pikkujämsä, Matti (kuvitus) 

2013 

  

Pikkujämsä 2013 

 

Hirmuinen Sanahiiri 

Helander, Seija & Stolt, Anne (kuvitus) 

2018 
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Stolt 2018 

 

Illi ja langaton puhelin 

Lemmetty, Jukka 

2010 

 

Lemmetty 2010 

 

Lotta Leppäkerttu 

Suutari, Mervi ja Tuure, Matilda (kuvitus) 

2013 

 

 

Tuure 2013 

 

Näkymätön  

Hirvonen, Elina & Tietäväinen, Ville 

(kuvitus) 

2016 

 

 

Tietäväinen 2016 

 

Piki 

Kirkkopelto, Katri 

2016 

 Kirkkopelto 2016 
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Rohkea pikku auto 

Bagge, Tapani & Hämäläinen, Jusa 

2013 

 Lyytinen 2013 

 

Väpä Sorsa  

Olkinuora, Susanna & Jusslin, Julia 

(kuvitus) 

2016 

 
 

Jusslin 2016. 

 

Zorro-kettu ja harmipussi  

Honkanen, Salme & Valkama, Lassi 

2017 

 
 

Honkanen 2017. 

 

Tarkemmat esittelyt kirjoista liitteessä 1 (LIITE 1) 

5.3 Aineiston analyysi 

Tutkimukseni aineiston analyysin menetelmäksi valikoitui laadullinen 

sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi soveltuu kirjoitettujen, visuaalisten ja suullisten 

aineistojen analysointiin. Sisällönanalyysin keskeinen ajatus on tiivistää ja 

luokitella suuria tekstejä seuraamalla rakennettuja koodaamisen sääntöjä, jotta 

niitä olisi helpompi tulkita (Salo 2015, 169). Valmiiden aineistojen analysointeja 



   
 

40 

on monenlaisia, esimerkiksi aineiston kvantifiointi, tapaustutkimukseen liittyvät 

keinot tai historian tutkimuksen tavat (Eskola & Suoranta, 2014, 118-120).   

Sisällönanalyysilla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus yleisessä 

ja tiivistetyssä muodossa. Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota 

käytetään hyödyksi laadullisessa tutkimuksessa ja sen avulla pyritään tekemään 

tiivistetty ja yleinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysi on 

tekstianalyysia, siinä etsitään tekstin merkityksiä ja kuvataan dokumenttien 

sisältöä sanallisesti. Sisällönanalyysin avulla aineisto järjestetään tiiviiseen ja 

selkeään muotoon ilman että siinä oleva tieto häviää. Sisällönanalyysi voidaan 

tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 91, 103–108.) Sisällönanalyysia käyttäessä ollaan kiinnostuneita 

erityisesti tutkimusaineistossa esiintyvästä kielestä ja sen piirteistä (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 117). 

Sisällönanalyysi voi olla sekä ilmeinen että piilevä. Sisällönanalyysi ei 

itsessään synnytä varsinaista analyysiä, vaan se tuottaa luokitteluja ja aineiston 

uudelleen järjestelyä.  Piilevässä analyysissä aineistoa täytyy tulkita teoriaa ja 

löytää tutkittavan ilmiön ja tutkimusongelmien kannalta oleelliset tekijät. 

(Bengtsson 2016, 166.) Sisällönanalyysillä pyritään tekemään tiivistetty ja yleinen 

kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, siinä etsitään 

tekstin merkityksiä ja kuvataan dokumenttien sisältöä sanallisesti. 

Sisällönanalyysin avulla aineisto järjestetään tiiviiseen ja selkeään muotoon 

ilman että siinä oleva tieto häviää. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 103–108.)  

Sisällönanalyysia on myös kritisoitu termin hämärtymisestä. Laadullisia 

analyysimenetelmät ovat menneet paljon eteenpäin, mutta myös saaneet 

erilaisia painotuksia, joten myös termi ei ole enää niin selkeä. Sisällönanalyysistä 

puuttuu usein myös reflektiivisyys ja analyysi on ohutta ja ongelmatonta. (Salo 

2015, 169, 176.)  

Tämä tutkimus ei nojaa mihinkään yhteen tiettyyn teoriaan. Aineiston 

analyysia ohjaa kuitenkin aikaisemman tiedon perusteella luotu valmis 

teoriakehys eli tutkimukset ja lähdeteokset kiusaamisesta, lastenkirjallisuudesta 

ja kuvakirjoista. Sisällönanalyysi menetelmänä sopii tutkimuskysymyksieni 

selvittämiseen, sillä tavoitteena on selvittää ja jäsentää kiusaamista lasten 

kuvakirjoissa.  
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Tutkijan oma ymmärrys vaikuttaa luokkien muodostumiseen ja sen avulla 

on helpompi löytää suurista tekstimassoista yhdistäviä tekijöitä (Salo 2015, 169, 

172).  Aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa poimin aineistoista eli 

kuvakirjoista vain tutkimuskysymysten kannalta tärkeimmät asiat. Toisessa 

vaiheessa vertailin kirjoja ja tarkensin tutkimukseni kohteita. 

Tässä tutkimuksessa kiusaamisen ajatellaan olevan tahallista, tietoista ja 

toistuvaa toisen loukkaamista ja satuttamista. Käytän aineiston analyysissani 

Revon (2013, 74) jakoa kiusaamisesta. Hän jakaa kiusaamisen fyysiseen 

sanalliseen ja psyykkiseen. Fyysisiä kiusaamismuotoja ovat nipistely, töniminen, 

leikkien sotkeminen, potkiminen ja esteenä oleminen. Sanallista kiusaamista on 

haukkuminen, nimittely, härnääminen, lällättäminen, haukkuminen, vaatteiden ja 

hiusten kommentointi. Psyykkistä kiusaamista on uhkailu, manipulointi, 

kiristäminen, ilveily, poissulkeminen, leikin sääntöjen muuttaminen ja selän takan 

puhuminen. (Repo 2013, 74.) Kiusaamisen määrittelyn piirteisiin kuuluu 

olennaisesti tekojen toistuvuus, jota en kuitenkaan voi todeta kuvakirjoista, jos 

toistuvuutta ei ole erikseen mainittu. Käsitän kiusaamisilmiöön liittyvän vahvasti 

erilaiset kiusaamisroolit kiusaajan ja kiusatun lisäksi. Tunnistan myös, että 

tutkimusten mukaan kiusaaminen on subjektiivinen kokemus, joten myös 

analysoidessani kiusaamista, siihen vaikuttaa omat ajatukseni ja käsitykseni 

kiusaamisesta.  

Tutkimuksessani kuvakirjoilla tarkoitetaan lapsille tarkoitettuja kirjoja, joissa 

jokaisella sivulla on sekä kuvia että tekstiä. Kuvakirjaan liittyy myös määritelmä, 

että teksti ja kuva ovat yhteneväiset ja tukevat toistensa sanomaa ja 

informaatiota. Analyysivaihe toteutettiin pääosin keväällä 2020 kahdessa osassa. 

Aloitin analyysini kuvakirjojen lukemisella. Ensimmäisen lukemiskerran jälkeen 

aloin tutkimaan tarkemmin kiusaamisen näkymistä, kiusaamisen syitä sekä 

kiusaamisrooleja. Tutkin myös ratkaistiinko kiusaamistilanne mitenkään. Tein 

tutkimuskysymyksiini perustuen analyysitaulukon (TAULUKKO 1), johon keräsin 

vastauksia aineistosta. Ensimmäisessä analyysivaiheessa siis tutkin kirjoista, 

miten kuvakirjoissa kiusataan, kuka on kiusattu ja kuka on kiusaaja, onko 

aineistossa muita kiusaamiseen liittyviä rooleja, miksi kiusattua kiusataan ja 

miten kiusaamistilanne ratkeaa vai ratkeaako tilanne ollenkaan. Halusin tutkia, 

onko kuvakirjoissa kiusaajalla tai kiusatulla joitakin piirteitä, jotka ovat 

yhteneväisiä jokaisessa kuvakirjassa. Sukupuolen päättelen aineistoista tekstin 
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ja kuvien perusteella, esimerkiksi nimen ja vaatteiden perusteella. Joudun 

kuitenkin huomioimaan analyysissani, että sukupuolta en voi päätellä jokaisesta 

hahmosta. Esimerkiksi eläinhahmoista ei voi päätellä ovatko he tyttöjä vai poikia, 

jos asiaa ei ole erikseen mainittu tekstissä. Tässä analyysivaiheessa sain 

analyysitaulukon pohjalta kokonaiskuvan aineistoni kiusaamisilmiöstä. 

 

TAULUKKO 1.  

 

Teos 

Vuosi 

Kiusaamis 

-muoto 

Syy Roolit Ratkaisu 

Lotta 

Leppä-

kerttu 

2013 

Leikin 

ulkopuolelle 

jättäminen, 

nimittely  

Lotalla ei ole 

pilkkuja, kuten 

muilla 

leppäkertuilla 

Kiusattu: 

Lotta 

Leppäkerttu, 

tyttö 

 

Kiusaajat: 

Muut 

hyönteiset  

 

Aikuinen 

puuttuu 

tilanteeseen 

Anteeksipyyntö 

Näkymä-

tön 

2016 

Leikin 

ulkopuolelle 

jättäminen 

Toinen 

kiusaaja ei 

päästä leikkiin, 

koska on tyttö. 

Toisen 

kiusaajan syy 

ei selviä. 

Kiusattu: 

Kapteeni, 

tyttö 

 

Kiusaajat: 

Muut 

päiväkodin 

lapset, pojat 

ja tytöt 

Aikuinen 

puuttuu 

tilanteeseen, 

keskustelu 
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Empo ja 

oikea 

ystävä 

2014 

Nimittely, 

naureskelu 

 

Ennakkoluulot, 

erilaisuus 

Kiusattu: 

Paavo 

Pystykorva 

poika  

 

Kiusaajat: 

Muut 

eläimet  

 

Muut roolit: 

Kiusatun 

puolustaja 

Empo  

 

Kiusattua 

puolustetaan 

Väpä 

Sorsa 

2016 

Juoruilu, 

selän takana 

puhuminen, 

nimittely, 

ryhmän 

ulkopuolelle 

jättäminen, 

pelottelu 

Ennakkoluulot 

sorsista 

Kiusattu: 

Väpä Sorsa, 

poika 

 

Kiusaajat:  

Muut 

eläimet 

 

Kiusatulta 

pyydetään 

anteeksi 

Piki 

2016 

Leikin 

ulkopuolelle 

jättäminen,  

nimittely, 

Pikillä 

erikoinen 

supersankarin 

asu → 

erilaisuus 

Kiusattu: 

Piki 

 

Kiusaaja: 

Pisin otus 

Aikuinen 

puuttuu 

tilanteeseen, 

kiusattua 

puolustetaan 
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leikissä 

huonon rooliin 

joutuminen 

 

Muut roolit:  

Kiusatun 

puolustaja, 

hiljainen 

hyväksyjä,  

Kiusatun 

apuri  

Rohkea 

pikku 

auto 

2013 

Nimittely, 

pilkkaaminen 

 

Mertsillä on r-

vika 

Kiusattu: 

Mertsi, 

poika 

 

Kiusaaja: 

Jokke, poika 

 

Muut roolit: 

Kiusatun 

puolustaja 

Kiusattu saa 

ystävän 

Illi ja 

langaton 

puhelin 

2010 

Nauraminen, 

pilkkaaminen,  

lällättely 

  

Illillä ei ole 

oikeaa 

puhelinta, 

vaan 

leikkipuhelin 

Kiusattu: Illi, 

tyttö 

 

Kiusaajat: 

Milo ja Albin, 

isommat 

pojat 

Välit selviävät 

itsestään, 

tilannetta ei 

ratkaista 
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Zorro-

kettu ja 

harmi-

pussi 

2017 

Nimittely, 

estäminen 

 

Syy ei selviä Kiusattu: 

Zorro-kettu  

 

Kiusaajat: 

Sammakko 

ja krokotiili 

 

Aikuiselle 

kertominen 

 

Hipinä-

aasi 

apina-

hiisi 

Nimittely, 

pilkkaaminen 

nauraminen 

 

Kiusattujen 

ominaisuudet: 

raskas 

hengitys ja 

kömpelyys 

Kiusattu: 

Aasi, jonka 

oli vaikea 

hengittää 

Apina, joka 

oli suuri ja 

kömpelö 

 

Kiusaajat: 

giraffi, 

marsu, 

haisusiili, 

hattupäinen 

jääkettu, 

villakarhu 

(muut 

metsän 

eläimet) 

Ystävän 

löytäminen 

Hirmui-

nen 

sanahiiri 

2018 

Nauraminen, 

nimittely, 

pilkkaaminen 

Alma Akilina ei 

osannut lukea 

koulussa 

Kiusattu: 

Alma 

Akilina, tyttö 

Aikuinen 

puuttuu 

tilanteeseen, 

kiusaaja 
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Kiusaaja:  

Kalle, poika 

 

Muut roolit: 

kiusatun 

puolustaja 

pyytää 

anteeksi 

 

 

Toisessa analyysivaiheessa lähdin analysoimaan aineistoa kirja kerrallaan ja 

vertailemaan niitä toisiinsa. Tein jokaiselle aineistokirjalla oman taulukon (LIITE 

2), johon lisäsin analyysitaulukon 1 kohdat sekä uutena lisäyksenä kuvan ja 

tekstin suhteen.  Tutkin kiusaamisen muotoja tarkemmin eli keskityin 

luokittelemaan kiusaamisen tavat fyysiseksi, psyykkiseksi vai verbaaliseksi. 

Tutkin myös tarkemmin kiusaamisrooleja, esimerkiksi kiusaajan ja kiusatun 

sukupuolta ja kokoa. Ensimmäisessä analyysitaulukossa olin analysoinut näkyikö 

kiusaamistilanteen ratkaisua kuvakirjoissa. Tässä vaiheessa keskityin tutkimaan 

myös tekstin ja kuvan suhdetta ja lisäsin sen kirjojen erillisiin 

analyysitaulukkoihin. Analysoin kohtaavatko kirjan teksti ja kuvat, ovatko ne 

yhteneväiset vai kertovatko ne täysin eri sanomaa. Nämä taulukot liitin 

tulososioon. 
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6 TULOKSET 

6.1 Kiusaaminen kuvakirjoissa  

Tässä tulososiossa esittelen toisen analyysivaiheen taulukot sekä esittelen kirja 

kerrallaan, miten niissä ilmenee kiusaamismuoto, kiusaajan ja kiusatun roolit, 

muut kiusaamiseen liittyvät roolit, kiusaamisen taustalla oleva syy ja 

kiusaamistilanteen ratkeaminen sekä tekstin ja kuvan suhde.  

 

Lotta Leppäkerttu, Mervi Suutari ja Matilda Tuure 

 

Kiusaamis -

muoto 

 

Kiusat-

tu/ 

kiusa-

tut 

 

Kiusaaj

a/ 

kiusaaj

at 

 

 

 

Muut 

roolit  

 

Kiusaami-

sen syy 

 

Tilanteen 

ratkeaminen 

 

Tekstin ja 

kuvan 

suhde 

 

Psyykkinen, 

sanallinen  

 

Tyttö, 

pieni 

leppäker

ttu 

 

Muut 

hyöntei

set  

 

 

 

Hiljaiset 

hyväksyjät  

 

Erilaisuus 

 

Aikuisen 

puuttuminen, 

anteeksipyyntö 

 

Teksti ja 

kuva 

yhteneväi

set, teksti 

kertoo 

enemmän 

 

Lotta Leppäkerttu on tarina leppäkertusta, jolla ei ole pilkkuja ja on siten 

erilainen kuin muut pilkulliset leppäkertut. Kirjan aluksi Lotta leikkii ystävänsä 

Heikki Heinäsirkan kanssa, mutta Heikki löytää uusia ystäviä koppakuoriaisista. 

Koppakuoriaiset tirskuvat, supattelevat ja osoittelevat Lotta Leppäkerttua. He 
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nauravat Lotalle, kysyvät pilkaten ”Mahdatko sinä ollakaan mikään oikea 

hyönteinen? Taidat olla pikemminkin vain marja”. Koppakuoriaiset eivät 

myöskään päästä Lottaa leikkiin mukaan ”Mene kotiin mansikka! Tämä leikki on 

hyönteisiä varten”. Heikki Heinäsirkka kääntää katseena poispäin muiden 

koppakuoriaisten ilkkuessa. Kirjassa ilmeni siis psyykkistä kiusaamista eli leikin 

ulkopuolelle jättämistä sekä sanallista kiusaamista eli nimittelyä, kuiskuttelua, 

osoittelua, nauramista. Fyysistä kiusaamista kirjassa ei kuitenkaan esiintynyt. 

Roolit ovat aika selkeät, Lotta leppäkerttu on kiusaamisen kohteena ja 

koppakuoriaiset kiusaajia. Heikki Heinäsirkka taas on hiljainen hyväksyjä, joka ei 

itse kiusaa ystäväänsä, mutta ei myöskään puutu kiusaamiseen. Heikki 

Heinäsirkka myös kääntää katseensa pois ja sulkee siten Lotan ryhmän 

ulkopuolelle. Syy kiusaamiselle myös ilmenee kiusaajien sanoissa – Lotalla ei ole 

pilkkuja kuten muilla leppäkertuilla. Erilaisuus on siis syy kiusaamiselle. 

Lotta lentää kauas pois masentuneena koppakuoriaisten ilkkumisesta, 

laskeutuu auringonkukkapellolle, josta hänet löytää sinisilmäinen tyttö. 

Sinisilmäinen tyttö keskustelee äitinsä kanssa erilaisuudesta ja Lotta ymmärtää 

heidän puheensa jälkeen, kuinka erilaisuus voi olla rikkaus eikä sitä tarvitse 

hävetä. Lotta lentää takaisin kotiin, jossa on järjestetty etsintäpartio Lotan 

katoamisen takia. Koppakuoriaiset ovat paljastaneet Lotta Leppäkertun isälle, 

että ovat pilkanneet Lottaa, jossa isä toteaa heille mitä kiusaaminen voi saada 

aikaan. Aikuinen siis puuttuu kiusaamiseen, mutta vasta siinä vaiheessa, kun 

Lotta on hävinnyt. Tässä vaiheessa myös selviää, että koppakuoriaiset pelkäsivät 

Lottaa sen erilaisuuden vuoksi. Kun Lotta palaa, koppakuoriaiset pyytävät 

anteeksi. Lopuksi Lotta puolustaa itseään ja selittää muille, kuinka erilaisuutta ei 

tule pilkata vaan hyväksyä se. Kirja loppuu Heikki Heinäsirkan ja Lotta 

Leppäkertun jälleennäkemiseen ja riemukkaaseen leikkiin, jota muut hyönteiset 

jäävät katselemaan. On tutkittu, että kiusaamisen uhrit voivat vastata hyvin eri 

tavoin kiusaamiseen. Kiusatut voivat vastata aggressiolla, 

välinpitämättömyydellä tai avuttomuudella (Salmivalli 1998, 106-107). Tässä 

aineistossa Lotta vastaa ensin kiusaamiseen avuttomuudella eli lähtemällä 

kiusaamistilanteesta pois ja sanomatta kiusaajille mitään. Kuitenkin sen jälkeen 

Lotta puolustaa itseään, mikä taas ei osoittaa avuttomuuden päinvastaisuutta.  

Kirjassa kiusaaminen selvitettiin anteeksi pyytämällä sekä aikuisen 

puuttumisella. Kuvakirjan teksti ja kuva täydentävät ja vastaavat toisiaan. Kuva 
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ja teksti luovat yhdessä kirjan vaikuttavuuden, kun sanallinen ja verbaalinen 

yhdistyvät (Nikolajeva & Scott 2001, 1). Teksti kuitenkin kertoo enemmän kuin 

kuvat ja tekstistä tuli ilmi asioita, joita ei kuvista olisi saanut selville. Esimerkiksi 

kuvasta pystyi huomaamaan vain koppakuoriaisten nauramisen ja heinäsirkan 

kääntymisen poispäin leppäkertusta. Teksti täydensi kuvaa ja antoi lisää tietoa 

kiusaamismuodoista. Ilkkumista, nimittelyä ja haukkumista on myös vaikea 

kuvata kuvien avulla, tekstin avulla on helpompi kuvailla tekoja ja asioita 

tarkemmin. Kuvien avulla pystyi huomaamaan kiusaamisen liittyviä tunteita, 

kuten kiusatun surua. 

 

Näkymätön – Elina Hirvonen ja Ville Tietäväinen 

 

Kiusaamismuoto 

 

Kiusattu/ 

kiusatut 

 

Kiusaaja 

/ 

kiusaajat 

 

Muut 

roolit 

 

 

Kiusaa-

misen 

syy  

 

 

Tilanteen 

ratkeami-

nen 

 

Tekstin ja 

kuvan 

suhde 

 

Psyykkinen 

 

Kapteeni, 

tyttö 

 

Pojat, 

tytöt 

 

Ei ole 

 

Ei selviä 

kirjasta, 

Kapteeni 

on tyttö 

Aikuinen 

(päiväkodin 

opettaja) 

puuttuu, 

keskustelu 

Täydentävät 

toisiaan, 

yhteneväiset 

 

Kirjan alussa esitellään tyttö nimeltään Kukka, joka kuitenkin haluaa häntä 

kutsuttavan Kapteeniksi. Niinpä kirjassa puhutaankin koko ajan Kapteenista. 

Kapteeni on kuvien perusteella avaruusolio, jonka kavereina ovat avaruustyypit 

eli ihmiset. Kukaan muu ei näe avaruustyyppejä kuin Kapteeni. Kapteeni lähtee 

päiväkotiin, jossa hän yrittää lähteä muiden lasten leikkiin mukaan. ”Et saa tulla 

meidän leikkiin!” toistetaan useamman kerran Kapteenille. Seuraavaksi Kapteeni 

kokeilee mennä poikien leikkiin mukaan, mutta pojat eivät anna tyttöjen tulla 

leikkiin mukaan. Kotona on paha mieli, mutta ei kerro vanhemmille pahasta 

mielestä, vaikka vanhemmat kyselevätkin. Kapteeni pohtii mitä teki väärin, oliko 

asento tai ilme väärä? Mikä hänessä on vikana?  



   
 

50 

Kirjassa kiusaajat ovat sekä tyttöjä että poikia. Kiusaaminen on kirjassa 

psyykkistä kiusaamista. Kapteeni jätetään leikkien ulkopuolelle eikä päästetä 

mukaan, sillä Kapteeni on tyttö.  Muuta syytä kiusaamiselle ei kirjassa näytetä 

kuin sukupuoli.  Kirjassa Kapteeni ilmenee kaksi tapahtumaa, jossa Kapteeni jää 

leikin ulkopuolelle. Ensimmäisen kerran Kapteeni yrittää päästä tyttöjen 

nukkeleikkiin, mutta tytöt kieltävät. Toisen kerran pojat taas jättävät leikin 

ulkopuolelle, koska eivät halua tyttöä leikkiin mukaan.  

Kiusaamistilanne ratkeaa aikuisen puuttumisella. Kapteenin äiti puhuu 

päiväkodin opettajan kanssa, mutta kirjassa ei selviä kertoiko Kapteeni äidille vai 

arvasivatko vanhemmat Kapteenin käyttäytymisestä tilanteen. Päiväkodin 

opettaja kirjoittaa lapulle ”Kaikki mahtuu leikkiin!”, jonka jälkeen aamupiirillä 

opettaja ja lapset keskustelevat miltä tuntuu, kun jää leikin ulkopuolelle. 

Keskustelun jälkeen Kapteeni lähtee leikkimään pienen kiharatukkaisen pojan 

kanssa, eikä millään haluaisi lähteä päiväkodista kotiin äidin tultua hakemaan 

häntä.  

Kuva ja teksti ovat yhteneväiset, mutta ilman tekstiä kuvista ei voisi päätellä 

kiusaamista tapahtuvan. Kuvat täydentävät tekstiä. Teksti myös antaa lisätietoa 

moneen asiaan, esimerkiksi tekstistä voidaan päätellä, että Kapteenia on kiusattu 

aikaisemminkin, sillä jo kirjan ensimmäisillä sivuilla Kapteeni ei haluaisi mennä 

millään päiväkotiin.  

 

Empo ja oikea ystävä – Pirkko Harainen ja Ulla Virkamäki 

Kiusaamis-

muoto 

Kiusattu/ 

kiusatut 

Kiusaaja/ 

kiusaajat 

Roolit Kiusaamis-

syy 

Ratkaisu Tekstin 

ja kuvan 

suhde 

Psyykkinen, 

sanallinen 

Paavo 

Pystykorva 

Poika 

Muut 

metsän 

eläimet 

Kiusatun 

puolusta-

ja 

Erilaisuus Kiusattua 

puolus- 

tetaan 

Tekstistä 

tuli ilmi 

asioita, 

joita ei 

kuvissa 

näkynyt. 

 

Empo ja oikea ystävä – kirja kertoo Empo Leijonasta, joka on kiltti, ystävällinen 

ja vähän hiljainen. Empo on myös vahva niin kuin leijonat ovat, mutta ei pidä 
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pullistelusta tai painojen nostelusta vaan huuliharppunsa soittamisesta. Kirja 

etenee Emposta kertoen, minkälainen Empo on, mitä hän harrastaa ja mitä tekee 

kesälomalla. Kuitenkaan näistä mikään ei ole sellaista, mitä Empo haluaisi olla 

tai haluaisi harrastaa. Empo tahtoisi oppia tanssimaan, vaikka harrastaakin 

jalkapalloa kuten kaikki muutkin pojat. Empo käy lomalla sukulaisissa, vaikka ei 

viihdy isoissa joukoissa, vaan haluaisi viettää lomansa lukien ja joella onkien.  

Eräänä päivänä paikalle saapuu outo eläin, jolla on oudot korvat ja erilainen 

häntä kuin muilla. Muut metsän eläimet pilkkaavat ja nauravat tulokkaalle Paavo 

Pystykorvalle. Kiusaamismuotoina ovat psyykkinen ja sanallinen kiusaaminen, 

kuten ilkkuminen ja nauraminen. Kiusaajat ovat muut metsän eläimet, joita 

tekstissä ei esitellä. Kuvastakin voi päätellä, että naurajat ovat muut eläimet, 

kuten seepra, possu, apina, virtahepo, elefantti ja kirahvi. Kuitenkaan kiusaajien 

sukupuolta ei kuvien perusteella voi päätellä.  Kiusattu on uusi tulokas Paavo 

Pystykorva, joka on nimen perusteella poika. Paavolla on erilaiset korvat ja häntä, 

joten erilaisuus on syy muiden eläinten kiusaamiselle. Kirjan kuvista päätellen 

ollaan myös viidakossa ja muut eläimet ovat viidakon eläimiä, kuten elefantti, 

apina, leijona. Paavo pystykorva taas on koira, jonka yleensä on kotieläin eikä 

viidakossa asuva villieläin.  

Yllättäen mukava, hiljainen ja kiltti Empo puolustaakin Paavoa ja pyytää 

jalkapallopeliin mukaan, jolloin muutkin eläimet ymmärtävät miten erilaisia korvia 

ja häntiä heillä kaikilla on. Tilanne siis ratkeaa kiusatun puolustamiselle.  Kirja 

eroaa muista tutkimukseen otetuista kirjoista sen suhteen, että kirjassa kerrotaan 

kiusatun puolustajasta, kiltistä ja hiljaisesta Emposta, eikä ilkkumisen kohteeksi 

joutuneesta Paavosta. Repo (2001, 78) mainitseekin, että jos kiusaamiseen 

puututaan, myös vahvistajan rooleissa olevat lapset vähentyvät. Se taas 

tarkoittaa, että kiusaajan ympärillä toimivat lapset lopettavat kiusaamisen 

vahvistamisen (Repo 2001, 78). 

Kirjan kuva ja teksti ovat yhdenmukaiset, esimerkiksi tekstissä kirjoitetaan, 

kuinka Linda Leopardi antoi Empolle lakritsia syntymäpäivälahjaksi ja samalla 

aukeamalla kuvassa esiintyy Linda ja Empo lakritsipussin kanssa. Teksti antaa 

myös lisätietoa kuville ja täydentää niitä. Esimerkiksi tekstin perusteella selvisi, 

että Empo halusi olla erilainen kuin mitä oli. Kuvat taas kertoivat vain sen, mitä 

Empo oli muiden mielestä. 
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Väpä Sorsa – Susanna Olkinuora ja Julia Jusslin 

 

Kiusaamis- 

muoto 

 

Kiusattu/ 

kiusatut 

 

Kiusaaja/ 

kiusaajat 

 

Muut 

roolit 

 

 

Kiusaamisen 

syy  

 

 

Tilanteen 

ratkeaminen 

 

Tekstin ja  

kuvan suhde 

 

Psyykkinen,  

Sanallinen, 

 

 

Poika,  

Väpä 

Sorsa 

 

Muut 

metsän 

eläimet 

 

Ei ole 

 

Ennakkoluulot 

 

Anteeksi- 

pyytäminen 

Yhteneväiset, 

teksti kertoo 

enemmän 

kuin kuva. 

 

Väpä Sorsa -kirja kertoo ennakkoluuloista ja erilaisuudesta. Väpä Sorsa muuttaa 

Tyynimetsään, mutta metsän eläimet ovat ennakkoluuloisia Väpää kohtaan. He 

ovat kuulleet kammottavia huhuja ilkeistä ja ärsyttävistä sorsista, minkä vuoksi 

sekä pelkäävät että inhovat sorsia. Väpän muuttaessa Tyynimetsään, muut 

eläimet pakoilevat häntä aluksi. Eläimet päättävät yhdessä pelotella Väpä Sorsaa 

ja suunnittelevat pelottavan naamarin, jolla säikäyttävät Väpä sorsan. Kuitenkin 

juoni paljastuu Väpä Sorsalle, ja eläimet alkavat huudella Väpälle. Väpä 

loukkaantuu metsän eläinten vihasta ja aikoo lähteä Tyynimetsästä. Kirjassa 

esiintyy psyykkistä kiusaamista eli pelottelua, ulkopuolelle jättämistä ja selän 

takana puhumista. Myös verbaalista kiusaamista ilmenee, sillä muut eläimet 

ilkkuvat ja nimittelevät Väpää.  

Kiusaamistilanne selviää anteeksipyynnöllä. Kirjan lopussa metsän eläimet 

katuvat tekojaan, kun huomaavat kuinka surulliseksi Väpä heidän teostaan tuli. 

He pyytävät Väpältä anteeksi ja selittävät miksi olivat ilkeitä hänelle. Väpä antaa 

anteeksi ja palaa takaisin Tyynimetsään. Muut metsän eläimet taas huomaavat, 

että ennakkoluulot sorsista olivat turhia ja sorsat ovatkin mukavia kavereita. 

Kirjassa kiusaamisen syy siis on ennakkoluulot – sorsista liikkuu ilkeitä huhuja, 

joita metsän eläimet uskovat ja sen vuoksi ovat ilkeitä Väpälle. 

Teksti ja kuvat täydentävät toisiaan, tekstistä kuitenkin selviää enemmän 

kuin kuvista. Teksti lisää kuvien kerronnallisuutta ja tuo näkökulmia kuviin 

(Nikolajevan & Scottin (2001, 12). Tekstiä on myös enemmän kuin kuvia. 
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Tekstistä pystyi tarkistamaan kuvien tarjoamaa tietoa ja päinvastoin. Kuvista 

ilmenee hyvin eläinten tunteet, esimerkiksi itkevä Väpä kuvastaa Väpän surua. 

Metsän eläimet kuvataan kuvissa pää ja korvat alhaalla, joka ilmentää heidän 

katuvaisuuttaan.   

 

Piki – Katri Kirkkopelto 

 

Kiusaamis

-muoto 

 

Kiusattu

/ 

kiusatut 

 

Kiusaaja/ 

kiusaajat 

 

Muut 

roolit 

 

 

Kiusaami-

sen syy  

 

 

Tilanteen 

ratkeami-

nen 

 

Tekstin ja 

kuvan suhde 

 

Psyykkinen 

Sanallinen 

 

Piki 

 

Pisin otus 

 

 

 

Hiljainen 

hyväksyjä, 

kiusaajan 

apurit, 

kiusatun 

puolustaja 

 

Erilaisuus, 

uusi lapsi 

 

Aikuinen 

puuttuu 

tilanteeseen 

 

Yhteneväiset, 

tunteet 

näkyvät 

kuvissa  

 

Piki -kirjassa tutustutaan Pikiin, joka pukeutuu Salamasankarin asuun ja on 

menossa ensimmäistä kertaa metsään, jonne muut lapset olivat rakentaneet 

majan. Piki on innoissaan ja ajattelee saavansa paljon uusia ystäviä. Majalle 

saapuessaan Pikiä ei kuitenkaan päästetä leikkiin mukaan. Pisin otus nimittelee 

Pikiä pyjamapelleksi ja muut lapset eivät sano mitään, vaan katselevat lattiaa. 

Pikille tulee pahaa mieli, mitä hän purkaa Isolle eli tarinan ”aikuiselle”. Tarina 

etenee ja Pikin pahaa mieltä näytetään tekstin ja kuvien avulla. Piki myös lopulta 

kertoo tilanteesta Isolle, joka lupaa tulla mukaan majalle. Piki pääsee seuraavan 

kerran majaleikkiin mukaan, sillä lapset eivät uskalla sanoa Isolle vastaan. 

Kuitenkin Pisin käskee Pikiä olemaan leikissä vartijan roolissa, jolloin Piki joutuu 

mennä majan ulkopuolelle ja vahtia jos joku tulee. Muut lapset myöntyvät 

Pisimmän ehdotukseen, sillä eivät uskalla sanoa hänelle vastaan.  

Yksi yleinen vallankäyttö lasten vertaissuhteissa on leikin sääntöjen 

muuttelu. Se tarkoittaa, että lapsi hyväksytään leikkiin mukaan, mutta 
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todellisuudessa häntä ei kuitenkaan pidetä tasavertaisena leikin jäsenenä eikä 

hän voi samalla lailla osallistua leikkiin, kuten muut lapset. Esimerkiksi lapselle 

annetaan rooli, jossa ei voi osallistua leikkiin tai ei pysty vaikuttamaan leikin 

kulkuun. (Repo 2001, 75.) Tässä kuvakirjassa Piki joutuu vartijan-rooliin leikissä, 

jolloin hän joutuu olemaan majaleikin ulkopuolella eikä todellisuudessa pääse itse 

leikkiin mukaan. 

Piki yrittää päästä takaisin majaan, mutta taas Pisin kieltää ja muut lapset 

hihittävät. Lopulta Piki hermostuu tilanteeseen ja lähtee leikistä pois metsään, 

jolloin myös majassa muiden lasten välille syttyy riita. Tupsukorvainen lapsi, joka 

yritti aikaisemminkin puolustaa Pikiä, uskaltautuu sanomaan Pisimmälle vastaan 

ja lähtee myös leikistä pois. Tämän jälkeen myös muut lapset lähtevät leikistä ja 

Pisin jää lopulta yksin majaan. Tupsukorvainen menee Pikin perään metsään ja 

heistä tulee ystävät. Kirja loppuu Ison ja Pikin keskusteluun, jossa Iso pohtii, että 

ehkä Pisin kiusasi, koska ei osannut olla kiva kaveri ja silti Piki voisi olla 

ystävällinen seuraavan kerran Pisimmälle, vaikkeivat he ystäviä olisikaan.  

Piki -kirjassa rooleja liittyen kiusaamiseen oli eniten verrattuna muihin 

tutkimuksen kuvakirjoihin. Pisin oli kiusaaja, Piki kiusattu, Tupsukorvainen 

kiusatun puolustaja ja muut lapset niin sanottuja hiljaisia hyväksyjiä. Hiljaiset 

hyväksyjät näkivät kiusaamista, mutta eivät tehneet asialle mitään. Pipopäinen 

oli myös kiusaajan apuri, joka tirskui ja hihitteli, kun Pisin nimitteli Pikiä 

pyjamapelleksi. Tupsukorvainen lopuksi puolustaa Pikiä esimerkiksi kysymällä, 

miksi Piki ei saa tulla leikkiin mukaan ja yrittämällä vastustaa Pisimmän keksimiä 

sääntöjä. Tupsukorvainen myös ensimmäisenä lähtee leikistä pois Pikin perään. 

Kiusaaja eli Pisin on nimensä mukaisesti myös lapsiryhmän pisin, mutta 

sukupuolta nimen ja kuvan perusteella ei voi todeta. 

Kirjan kiusaamismuoto on psyykkistä eli ulkopuolelle jättämistä sekä 

nimittelyä pyjamapelleksi. Kiusaamisen syytä ei suoraan kerrota kirjassa, mutta 

Piki on uusi lapsi ryhmässä ja hänellä on erikoinen asu päällä, mikä aiheuttaa 

kiusaamista (Salmivalli 1998, 102-106). Aluksi kiusaamiseen puuttuu Iso, joka 

lähtee majalle mukaan ja pyytää muilta, että Piki pääsisi mukaan leikkiin. 

Kiusaaminen ei kuitenkaan lopu siihen, vaan jatkuu aikuisen lähdettyä pois. On 

tutkittu, että kiusaamista tapahtuu eniten silloin, kun valvovaa silmää eli opettajaa 

tai muuta aikuista ei ole paikalla (Carrol-Lind & Kearney  2004, 22), mikä näkyy 

myös tässä kuvakirjan tilanteessa. 
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Kun kiusaamiseen puututaan, kiusaamisen osallistuvien vahvistajien ja 

apureiden määrä vähenee. (Repo  2001, 79). Yksi majaleikin lapsista, 

Tupsukorvainen, puolustaa Pikiä ja lähtee leikistä pois, jonka jälkeen myös muut 

lapset jättävät Pisimmän yksin majaan. Pikistä ja Tupsukorvaisesta tulee ystäviä. 

Kiusaamistilanne ratkeaa siis aikuisen puuttumisella ja uuden kaverin 

löytämisellä. 

Tekstin ja kuvan suhde on yhteneväinen, teksti ja kuvat ovat 

vuorovaikutuksessa ja kertovat samaa asiaa. Tekstiä on enemmän kuin kuvia, ja 

tekstissä myös kerrotaan asioita, mitä pelkästään kuvista ei voisi saada selville. 

 

Rohkea pikku auto – Tapani Bagge & Jusa Hämäläinen 

 

Kiusaamis-

muoto 

 

Kiusattu/ 

kiusatut 

 

Kiusaaja/ 

kiusaajat 

 

Muut 

roolit 

 

 

Kiusaami-

sen syy  

 

 

Tilanteen 

ratkeaminen 

 

Tekstin ja 

kuvan 

suhde 

 

Psyykkinen, 

Sanallinen  

 

Mertsi, 

poika 

 

Jokke, 

poika 

 

Kiusatun 

puolustaja 

 

R-vika 

 

Uuden 

kaverin 

löytäminen 

 

Täydentävät 

toisiaan 

 

Rohkea pikku auto kertoo tarinaa Mertsistä, joka ei osaa sanoa R-äännettä. 

Mertsi ihailee poliisi-isäänsä ja uskoo, ettei kukaan ole kiusannut häntä koskaan. 

Mertsiä sen sijaan kiusaa Jokke, joka nauraa ja pilailee Mertsille ärrävian vuoksi. 

Mertsi tapaa jäätelöauton luona Iita-auton, joka ei osaa lausua L-äännettä. Mertsi 

ja Iita ystävystyvät. He törmäävät Jokkeen, joka haastaa Mertsin jalkapallo-

otteluun. Mertsi häviää ottelun Jokelle, mutta huomaa ettei voitto ole tärkein. 

Voiton sijaan tärkeämpää on se, että Mertsi on saanut uuden kannustavan 

ystävän Iitan, jonka kanssa vaikeudet on helpompi kohdata. 

On tutkittu, että ärsyttävä ominaisuus tai tapa voi saada muut kiusaamaan. 

Kiusatut lapset jollakin tavalla erilaisia ja omituisia. (Salmivalli 1998, 102-106.) 

Kirjassa kiusaamisen syy on Mertsin R-vika, mikä voi saada toiset lapset 

kiusaamaan.  
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Jokke-auto nauraa, pilailee ja lällättelee Mertsille eli kirjan kiusaaminen on 

sanallista kiusaamista. Kiusaaja ja kiusattu ovat molemmat poikia. Vaikka kirjan 

hahmot ovat autoja, voi sukupuolen päätellä Jokke ja Mertsi-nimien perusteella.  

Jokke-kiusaaja näyttää kuvissa suuremmalta kuin Mertsi. Tekstistä ilmenee, että 

Jokke kamppaa Mertsin pelissä ja pelaa ottelussa epäreilusti. Kirjan tekstistä voi 

myös päätellä, että kiusaamista on tapahtunut ennenkin, sillä tekstissä mainitaan 

Joken olevan kiusannut Mertsiä aikaisemminkin. 

Kiusaamistilanne ei ratkea kirjan aikana, mutta annetaan ymmärtää, että 

uuden ystävän saaminen auttaa kiusattua tilanteessa. Esimerkiksi häviö 

jalkapallo-ottelussa ei haittaa niin paljon, kun Mertsi oli kuitenkin voittanut uuden 

ystävän. Mertsin ystävä Iita myös kannustaa Mertsiä ja lohduttaa häntä häviön ja 

Joken pilkkaamisen jälkeen, joten Iita toimii kirjassa kiusatun puolustajana. 

Teksti ja kuva kulkevat käsi kädessä. Tekstistä ilmenee asioita, joita 

pelkästään kuvista ei voisi saada selville, esimerkiksi Mertsin R-vika ja Iitan L-

vika ilmenevät vain tekstin perusteella. Kuvistakin löytyy asioita, joita tekstistä ei 

löydy, esimerkiksi kuvan perusteella voi todeta Mertsin äidin olevan 

ambulanssiauto. Kuva ja teksti myös siten täydentävät toisiaan. 

 

Illi ja langaton puhelin – Jukka Lemmetty 

 

Kiusaamis- 

muoto 

 

Kiusattu/ 

kiusatut 

 

Kiusaaja/ 

kiusaajat 

 

Muut 

roolit 

 

 

Kiusaamisen 

syy  

 

 

Tilanteen 

ratkeaminen 

 

Tekstin ja  

kuvan 

suhde 

 

Psyykkinen, 

Sanallinen 

 

Illi, tyttö 

 

Milo ja 

Albin, 

pojat 

 

 

Ei ole 

 

Ominaisuus 

puuttuu 

 

Ei selkeää 

ratkaisua, 

tilanne 

selviää 

itsestään. 

 

Yhteneväiset 

 

Illi ja langaton puhelin -kirjassa seikkailee tyttö nimeltään Illi. Kirjan aluksi Illi 

askartelee peltipurkeista puhelimet itselleen ja kaverilleen Emmalle. Kuitenkin 
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naapurin pojat Albin ja Milo nauravat Illin peltipurkkipuhelimille ja pilkkaavat niitä, 

sillä heillä on oikeat langattomat puhelimet. Illin harmitukseksi myös Emmalla on 

kännykkä ja Emma alkaa leikkimään Albinin ja Milon kanssa kännyköillään, jolloin 

Illi jää yksin. Illi pyytää sen vuoksi isältään kännykkää ja saakin sen heti 

seuraavana päivänä. Tällöin Illi haluaa härnätä myös muita lapsia uudella 

puhelimellaan eikä suostu leikkimään Emman, Albinin ja Milon kanssa. Tilanne 

ratkeaa, kun kännykkä jää vahingossa Illin koiran Osmon kieleen kiinni ja Emma, 

Albin ja Milo auttavat Illiä hädässä. Tämän jälkeen he jatkavat yhdessä leikkejä.  

Kirjassa kiusaaminen on psyykkistä. Albin ja Milo pilkkaavat Illiä ja 

naureskelevat hänelle, sillä hänellä ei ole kännykkää kuten heillä.  Kuitenkaan 

tästä kirjasta ei voi samalla tavalla todeta kiusaamista kuten muista tutkimuksen 

kirjoista. Kiusaamisen toteaminen on epäselvää sen takia, että Illi ei myöskään 

koe samalla tavalla pahaa oloa ja kiusatuksi tulemista kuten muissa tutkimuksen 

aineistokirjoissa kiusatut kokevat. Illin kaveri Emma on ”hiljainen hyväksyjä”, joka 

ei puutu pilkkaamiseen, vaan lähtee poikien leikkiin mukaan jättäen Illin yksin. Illi 

kuitenkin itsekin kääntää tilanteen saamalla itse uuden puhelimen ja jättämällä 

toiset lapset huomiotta ja härnäämällä heitä. Lopuksi koko tilanne ratkeaa, mutta 

ei anteeksipyynnöllä tai aikuisen puuttumisella kuten muissa aineiston 

kuvakirjoissa.  

Teksti ja kuvat täydentävät toisiaan. Teksti rakentui kuvien avulla järkeväksi 

jatkumoksi (Hatva 1993, 132–134), joiden avulla pystyi seuraamaan kirjan juonta 

helpommin. 

Zorro-kettu ja harmipussi – Salme Honkanen ja Lassi Valkama 

 

Kiusaamis- 

muoto 

 

Kiusattu/ 

kiusatut 

 

Kiusaaja/ 

kiusaajat 

 

Muut 

roolit 

 

 

Kiusaamisen 

syy  

 

 

Tilanteen 

ratkeaminen 

 

Tekstin ja  

kuvan 

suhde 

 

Sanallinen, 

Fyysinen 

 

Zorro-

kettu, 

poika 

 

Sammakko 

ja krokotiili 

 

Ei ole 

 

Syy ei selviä 

 

Aikuiselle 

kertominen 

 

Kuvat 

täydentävät 

tekstiä 
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Zorro-Kettu ja harmipussi on tarina, jossa syvennytään kiusatun tunteiden lisäksi 

kiusaajan ajatusmaailmaan. Pikkukettu Zorro on kotimatkalla, kun kaksi ilkimystä 

yllättää Zorron pysäyttämällä ja estämällä hänen pyörällä ajonsa sekä 

haukkumalla Zorron lippistä rumaksi. Kirjan kiusaajat ovat siis ”kaksi ilkimystä”, 

jotka kuvista päätellen ovat sammakko ja krokotiili. Heidän sukupuoltaan ei voi 

päätellä. Kiusaamisen kohde on Zorro-kettu. Zorro-nimestä ja lippiksestä 

päättelen, että Zorro on poikakettu. Kiusaamismuoto kirjassa on sanallinen sekä 

fyysinen. 

Kotona Zorro kertoo äidille kiusaajista ja itkee pahaa oloaan. Äiti kertoo 

Zorrolle tarinan pussinäätä-Elmosta. Elmoa kutsutaan Rontiksi sen ilkeilyn 

vuoksi. Rontti irvistelee ja äksyilee muille ja kantaa mukanaan harmipussia, johon 

se kerää ikäviä muistoja, harmituksia ja kiusankappaleita. Rontti oli kantanut 

harmipussiaan kauan, niin kauan, että halusi jo päästä eroon siitä. Kuitenkin 

Rontti yritti parantaa oloaan olemalla toisille ilkeä, koska ei tiennyt mitä muuta 

olisi tehnyt. Rontti kohtaa lammaskaksoset, jotka suostuttelivat Rontin 

tapaamaan heidän ystäviään Bluuta ja Auroraa. He ovat ovat taikakettuja, jotka 

kokoavat surut ja harmitukset ja tekevät niistä revontulia taivaalle. Bluun ja 

Auroran avulla Rontti päästää harmipussinsa sisällöstä eli kaikesta vihasta irti.  

Rontti-tarinan jälkeen Zorro huomaa, että huolet helpottuvat niistä 

kertoessa jollekin. Yhdessä äidin kanssa pohditaan, mitä hankalissa tilanteissa 

voisi tehdä. Tilanne ratkeaa siis aikuiselle puhumalla. Kirjassa päästään 

hyppäämään kiusaajan Rontin ajatusmaailmaan sisään. Rontti kantaa mukanaan 

harmipussia, johon on kerännyt kaikki surut, kiukut, mielenpahoitukset. Rontti on 

uupunut kiukkuunsa ja harmipussin kantamiseen. Rontilla oli paha olla eikä 

tiennyt mikä auttaisi oloa, joten purki kiukkuaan toisiin. ”Mutta kun minä en osaa, 

sanat ovat vaikeita minulle” -lause kertoo hyvin Rontin ajatuksista, hän ei osaa 

päästää kiukusta irti ja tarvitsee siihen taikakettujen apua. Kun Rontti päästää 

harmista, kiukuista ja suruista irti, tulee hänkin onnelliseksi.  

Nikolajevan & Scottin (2001, 12) mukaan sana ja kuva ohjaavat toinen 

toistaan, jolloin lukija pystyy myös tarkistamaan esimerkiksi kuvasta tekstin 

tarjoamaa informaatiota.  Zorro-kettu ja harmipussi -kirjassa kuva täydensi tekstiä 

useassa aukeamassa sekä antoi lisätietoa tekstille. Esimeriksi kiusaajista 

puhutaan tekstissä nimellä ”ilkimykset”, kun taas kuvien avulla voi huomata 

ilkimysten olevan krokotiili ja sammakko.  
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Hipinäaasi apinahiisi – Ville Hytönen ja Matti Pikkujämsä 

 

Kiusaamis- 

muoto 

 

Kiusattu/ 

kiusatut 

 

Kiusaaja/ 

kiusaajat 

 

Muut 

roolit 

 

 

Kiusaamisen 

syy  

 

 

Tilanteen 

ratkeaminen 

 

Tekstin ja  

kuvan 

suhde 

 

Sanallinen, 

psyykkinen  

 

 

Aasi ja 

apina 

 

Muut 

metsän 

eläimet 

 

Ei ole 

 

 

Erilaisuus 

 

Ystävän 

löytäminen 

 

Yhteneväiset 

 

Hipinäaasi apinahiisi-tarinassa tutustutaan aasiin, jolla on heikot keuhkot. Aasin 

keuhkoista kuuluu ”hiih hiih”, mikä aiheuttaa muissa metsän eläimissä 

pilkkaamista ja nauramista. He nimittelevät aasia hipinäaasiksi.  Marsu, kala, 

kirahvi, siili ja karhu kokoontuvat yhdessä pilkkaamaan aasia, jolloin aasi lähtee 

pois kiusaajien luota. Itkiessään muiden ilkeyttä hän kohtaa kömpelön apinan, 

jota myös kiusataan sen ison koon ja kömpelyyden vuoksi. Apinaa nimitellään 

apinahiisiksi, sillä hänen jaloistaan kuuluu kävellessä ”hsshh hsshh”. Apina ja 

aasi ystävystyvät ja näyttävät yhdessä muille metsän eläimille, miten erilaisuus 

on rikkaus.  

Aasia ja apinaa kiusataan, koska heillä on poikkeavat ominaisuudet ja siksi 

ovat erilaisia kuin muut metsän eläimet. Fyysistä kiusaamista ei ilmene kirjassa, 

mutta psyykkistä ja sanallista kiusaamista näkyy. Kiusattuja osoitellaan, pilkataan 

ja heille nauretaan. Sanallisesti heitä kiusataan nimittelemällä hipinäaasiksi ja 

apinahiisiksi. Lehtinen (2001, 90) toteaakin, että pienet lapset osaavat taitavasti 

keksiä toisistaan nimityksiä, jotka voivat saada negatiivisia merkityksiä 

vuorovaikutustilanteissa. Kiusaajista eikä kiusatuista voi tekstin tai kuvien 

perusteella todeta, mitä sukupuolta he edustavat. Kiusaamistilanne ratkeaa, kun 

kiusatut löytävät toisensa, ystävystyvät ja saavat siten tukea toisistaan 

kiusaamistilanteessa. 
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Teksti ja kuvat yhteneväiset ja täydentävät toisiaan. Kuvista ei voi päätellä 

kiusaamismuotoa eikä kiusaamistilannetta, mutta eläinten tunteet näkyvät 

kuvissa. Esimerkiksi surullinen aasi ilmenee kuvassa kyynelien avulla. 

Kuvakirjojen tehtävä onkin havainnollistaa erilaisia tunteita, kuten surua ja pelkoa 

(Laukka 1996, 62). 

 

Hirmuinen Sanahiiri – Seija Helander & Anne Stolt 

 

Kiusaamis

-muoto 

 

Kiusattu

/ 

kiusatut 

 

Kiusaaja

/ 

kiusaajat 

 

Muut 

roolit 

 

 

Kiusaami

-sen syy  

 

 

Tilanteen 

ratkeaminen 

 

Tekstin ja 

kuvan 

suhde 

 

Sanallinen,  

Psyykkinen 

 

 

Tyttö, 

Alma 

Akilina 

 

 

Poika, 

Kalle 

 

Kiusatun 

puolustaj

a 

 

Alma 

Akilina ei 

osaa 

lukea  

 

Aikuisen 

puuttuminen, 

anteeksipyynt

ö 

 

Kuvat ja 

teksti 

täydentävä

t toisiaan 

 

Hirmuinen Sanahiiri -kirja kertoo Alma Akilinasta ja hänen nalleistaan Taunosta 

ja Nellistä. Alma Akilina aloittaa ensimmäisen luokan, jonne nallet Tauno ja Nelli 

pääsevät mukaan. Koulussa kuitenkin asustaa Hirmuinen Sanahiiri, joka 

varastelee lapsilta kirjaimia, jotta he eivät oppisi lukemaan. Kansakoulun Kalle 

osoittelee ja ilkkuu Almaa mörökölliksi, koska Alma ei osaa lukea aapista tunnilla 

ja Hirmuinen Sanahiiri varastaa aakkoset Alman suusta. Hirmuista Sanahiirtä 

eivät kuitenkaan näe muut kuin lapset, jotka eivät vielä osaa lukea. Alma Akilinan 

kaveri Matti puolustaa Almaa, mutta opettaja ei puutu kiusaamiseen. Kirjassa 

esiintyy sekä sanallista kiusaamista, kuten nimittelyä mörökölliksi, että psyykkistä 

kiusaamista, kuten osoittelua, nauramista, pilkkaamista. Kiusaajana toimii Kalle-

poika ja kiusattuna Alma Akilina-tyttö. Alma Akilinan kaveri Matti puolustaa Alma 

Akilinaa, joten hänen roolinsa on kiusatun puolustaja. Matti ei naura Almalle 

muiden lasten mukana ja sanoo Kallelle vastaan hänen nimitellessä Almaa 

mörökölliksi. 
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Alman nallet Tauno ja Nelli pohtivat miten voisivat auttaa Alma Akiliinaa ja 

voittaa Hirmuisen Sanahiiren. He keksivät viedä tikkataulun koululle, sillä Alma 

Akilina on taitava heittämään tikkaa ja voisi siten näyttää muille koululaisille 

olevan taitava jossakin muussa – vaikka ei lukemisessa olisikaan. Samaan 

aikaan Alma Akilinan isoisä on puhunut koulun opettajan kanssa kiusaamisesta. 

Opettaja kertoo kaikille luokassa, että ketään ei saa kiusata. Kallekin pyytää 

lopulta Alma Akilinalta anteeksi. Näin kiusaamistilanne siis ratkeaa aikuisen 

puuttumisella sekä kiusaajan anteeksipyynnöllä. Kuitenkaan kirjan alussa 

opettaja ei puuttunut kiusaamiseen, vaan vasta Alma Akilinan isoisän 

puuttumisen jälkeen aloittaa kiusaamisesta keskustelun koululuokassa. Kirjassa 

seikkaillaan 1940-luvulla, jolloin Karjalasta jouduttiin evakkoon ympäri Suomea. 

Siksi myös kirjassa eletään aikakautta, jolloin esimerkiksi vanhempien ihmisten 

kunnioittaminen oli tärkeää. Voisi päätellä, että Alma Akilinan isoisän vaikutus 

kansakoulun opettajaan oli suuri, sillä hänen kanssaan keskusteltuaan opettaja 

puuttui kiusaamiseen. Veenstra ym. (2014, 135) ovatkin maininneet, että 

opettajilla merkittävä rooli kiusaamisen vastaisissa ohjelmissa ja opettajat 

tulisikin olla kiusaamisen intervention kohteina. Myös vanhempien tietoisuutta 

kiusaamistilanteista pitäisi lisätä, jotta vanhemmat voisivat osallistua 

kiusaamisen vastaiseen työhön sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn (Carrol-Lind 

& Kearney 2004, 24). Myös Revon (2001, 200) mukaan kiusaaminen vähentyy 

aina, jos aikuinen puuttuu heti kiusaamistilanteisiin.  

Kirjan teksti ja kuvat ovat yhteneväiset ja kirjan kuvat täydentävät kirjan 

tekstiä. Kiusaamisen liittyvät tunteet ja ilmeet näkyvät kuvista, esimerkiksi 

Kansakoulun Kallen irvistys sekä Alma Akilinan jähmettynyt ilme opettajan 

pyytäessä lukemaan Maamme-kirjaa. 

6.2 Eettisyys 

Eettisesti hyvässä tutkimuksessa on tieteellisiä tietoja ja toimintatapoja, joita 

käytetään tutkimuksen teossa. Hyvin suunniteltu tutkimus lisää myös eettisyyttä. 

Laadukas ja luotettava tutkimus myös sisältää tieteen sisäisten hyvien 

tieteellisten käytäntöjen noudattamista. Kriittisistä ongelmista keskusteleminen 

liittyen esimerkiksi tutkimusongelmaan, tutkimusmenetelmiin tai 

tutkimustavoitteisiin luo hyvää tutkimusetiikkaa. (Kuula 2011.)  
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Pyrin ottamaan huomioon tutkimuksen eettisyyden koko tutkimuksen ajan. 

Tutkielmassani tutkin kirjallista ja kuvallista tekstiä, joten tutkimuksessa ei tarvitse 

huomioida anonymiteetin säilymistä. Tutkijan oma puolueettomuus kuitenkin 

tulee myös ottaa huomioon tutkimuksen luotettavuudessa ja eettisyydessä 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Jos tutkimus kohdistuu ihmisiin, esimerkiksi 

lapsiin, tulisi osallistujien tulla nimettömiä ja tutkimustietojen luottamuksellisia. 

Tutkijan on kerrottava tutkimukseen osallistuville tutkimuksen tavoitteet, 

menetelmät, jotta osallistuja tietää mistä tutkimuksessa on kyse. Tutkimukseen 

osallistuvilla on myös oikeus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen ja keskeyttää 

missä vaiheessa vain osallistumisensa tutkimukseen. Tutkimukseen 

osallistuminen tulee olla vapaaehtoista. Tutkimustietojen tulee olla täysin 

luottamuksellisia ja osallistujien tulee olla nimettömiä, jotta tutkittavien 

anonymiteetti säilyy. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131-132.)  

Tutkimuksessa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia 

ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä (2012). Jos tutkimus on tehty 

tieteellisen käytännön vaatimalla tavalla, on tutkimus vain silloin luotettava ja 

eettisesti hyväksyttävä. Tutkimusetiikan näkökulmasta tutkimuksessa on 

noudatettava tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä 

huolellisuutta ja tarkkuutta. Näitä toimintatapoja on käytettävä sekä 

tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä tulosten 

arvioinnissa. Tutkimuksessa on käytettävä eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, 

tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksen tulee olla avointa ja tulosten 

julkaiseminen vastuullista. Tutkimuksessa huomioidaan myös muiden tutkijoiden 

työ ja viitataan heihin asianmukaisella tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012, 6.) 

Tutkimuksen luotettavuutta käsitellään validiteetin (tutkimus tutkii sitä, mitä 

on luvattu) ja reliabiliteetin (tuloksien toistettavuus) avulla (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 136). Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston hankinta on pikemminkin 

luotettavuus- kuin eettisyyskysymys, sillä kyseessä ovat ns. valmiit aineistot. 

Aineistona kuvakirjoihin ei liity suuria eettisiä kysymyksiä tai ongelmia, sillä 

kuvakirjat ovat suurelle yleisölle tarkoitettua aineistoa, johon kaikilla on vapaa 

pääsy. Kuvakirjoilla on opetuksellisia ja kasvatuksellisia tavoitteita, mutta ne eivät 

kuitenkaan ole varsinaisia oppikirjoja. Sen vuoksi ei voi olettaa, että kuvakirjat 

kertoisivat täysin totuudenmukaisesti kiusaamisesta tai kiusaamistilanteiden 
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oikeasta ratkaisutavasta. Kuvakirjoissa näkyy myös varmasti kirjailijan ja 

kuvittajan omat näkemykset, maailmankatsomukset, tavoitteet ja ajatukset.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen johtopäätölset esitellään seuraavasti: ensimmäisenä esitellään 

kuvakirjoista löydetyt kiusaamismuodot ja toisena kiusaamiseen liittyvät roolit, 

jossa käsitellään kiusaajan ja kiusatun roolia sekä muita kiusaamiseen liittyviä 

rooleja. Kolmantena esitellään kiusaamiseen taustalla olevia syitä ja neljäntenä 

miten kiusaamistilanne on ratkaistu kuvakirjoissa sekä viimeisenä esitellään 

kuvan ja tekstin yhteyttä aineistossa. Tuloksissa käsitellään vain ne kirjat, joissa 

tarkasteltava asia ilmenee. 

Käytän johtopäätösten esittelyssä Revon (2010, 74) jakoa kiusaamisesta. 

Hän jakaa kiusaamisen fyysiseen sanalliseen ja psyykkiseen. Fyysisiä 

kiusaamismuotoja ovat nipistely, töniminen, leikkien sotkeminen, potkiminen ja 

esteenä oleminen. Sanallista kiusaamista on haukkuminen, nimittely, 

härnääminen, lällättäminen, haukkuminen, vaatteiden ja hiusten kommentointi. 

Psyykkistä kiusaamista on uhkailu, manipulointi, kiristäminen, ilveily, 

poissulkeminen, leikin sääntöjen muuttaminen ja selän takan puhuminen. (Repo 

2010, 74.) 

7.1 Kuvakirjoissa psyykkistä ja sanallista kiusaamista 

Aineistossa psyykkistä ja sanallista kiusaamista esiintyi kaikkein eniten. 

Yhdeksässä kirjassa esiintyi sekä psyykkistä että sanallista eli verbaalista 

kiusaamista. Ainoastaan yhdessä kirjassa esiintyi fyysistä kiusaamista.  Zorro-

kettu ja harmipussi (Honkanen & Valkama, 2017) oli ainoa aineiston teoksista, 

jossa ei näkynyt psyykkistä kiusaamista ja Näkymätön (Hirvonen & Tietäväinen, 

2016) oli ainoa teos, jossa ei ilmennyt sanallista kiusaamista. Melkein kaikissa 

kuvakirjoissa oli samaan aikaan sekä psyykkistä että sanallista kiusaamista. 

Fyysistä kiusaamista oli kaikkein vähiten aineistossa, ainoastaan yhdessä 

kirjasta kymmenestä esiintyi fyysistä kiusaamista. Zorro-kettu ja harmipussi -

teoksessa kiusaajat estivät Zorro-ketun pyörällä ajamisen menemällä Zorro-
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ketun eteen. Kuitenkaan muita fyysisiä kiusaamismuotoja, kuten tönimistä, 

lyömistä, potkimista tai leikkien sotkemista ei aineistossa näkynyt.  

 ”Matkalla kaksi ilkimystä pysäytti Zorron. Ne tulivat pyörätielle Zorron 
eteen. Ilkkuivat Zorron lippistä rumaksi ja väittivät, ettei hän osaa kunnolla 
pyöräillä”  
(Zorro-kettu ja harmipussi. Honkanen & Valkama, 2017) 

Kuvakirjojen psyykkisiä kiusaamismuotoja olivat poissulkeminen, selän takana 

puhuminen, pilkkaaminen ja ilveily sekä uhkailu. Yleisin psyykkisistä 

kiusaamismuodoista oli poissulkeminen leikistä tai ryhmästä.  

”Tytöt kääntävät hänelle selkänsä. Selät ovat kuin raskaat, suljetut ovet” 

 (Näkymätön. Hirvonen & Tietäväinen, 2016) 

Poissulkeminen on epäsuoraa kiusaamista. Poissulkemista ryhmässä näkyi 

esimerkiksi kuvakirjoissa Piki, Näkymätön, Hipinäaasi apinahiisi, Lotta 

Leppäkerttu ja Väpä Sorsa. Esimerkiksi Lotta Leppäkerttu-kuvakirjassa muut 

koppakuoriaiset eivät päästä Lottaa leikkiin mukaan ja pilkkaavat nauramalla, 

osoittelemalla ja pilkkaamalla mansikaksi leppäkertun sijaan. Kun taas Väpä 

Sorsa-kuvakirjassa muut metsän eläimet menevät piiloon estääkseen Väpän 

tulemisen ryhmäänsä mukaan. Hirmuinen Sanahiiri-kuvakirjassa Almalle 

tirskutaan, nauretaan ja Almaa pilkataan. Piki-kirjassa muut lapset jättävät Pikin 

leikin ulkopuolelle antamalla hänelle leikkiroolin, jolla ei voi vaikuttaa leikin 

kulkuun ja joka todellisuudessa ei ole osa leikkiä. Piki joutuu leikissä vartijan-

rooliin, joka seisoo majan ulkopuolella, kun muut lapset leikkivät majan sisällä. 

Pikiä myös pilkataan, nauretaan ja selän takana hihitellään. 

”Ovi avautuu. Pisin kurkistaa ulos.  
Vartijat ovat aina ulkopuolella, eikä vartija voi olla kukaan muu, Pisin 
komentaa.”  
(Piki, Kirkkopelto 2016) 

 

Uhkailua ja pelottelua esiintyi Väpä Sorsa-kuvakirjassa, kun metsän eläimet 

pelottelevat Väpää hirviöksi pukeutuneena. He myös puhuvat Väpästä selän 

takana pahaa.  

Sanallista kiusaamista kuvakirjoissa oli haukkuminen, nimittely, 

härnääminen, lällättäminen ja vaatteiden kommentointi. Yleisin sanallisen 
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kiusaamisen muodoista oli nimittely. Nimittelyä esiintyi esimerkiksi Zorro-kettu ja 

harmipussi-kuvakirjassa, jossa Zorron lippistä ilkuttiin rumaksi. Piki-kuvakirjassa 

Pikiä nimitellään ”pyjamapelleksi”, Lotta Leppäkerttu-kirjassa ilkutaan Lottaa 

mansikaksi, Hipinäaasi apinahiisi-kirjassa taas aasia ja apinaa nimitellään 

hipinäaasiksi ja apinahiisiksi sekä härnätään heitä. Empo ja oikea ystävä- 

kuvakirjassa Paavo pystykorvaa pilkataan erilaisten hännän ja korvien takia. 

Hirmuinen Sanahiiri -kuvakirjassa päähahmoa Almaa nimitellään mörökölliksi ja 

kiusaaja lällättelee hänelle. Illi ja langaton puhelin -kuvakirjassa naapurin 

isommat pojat lällättelevät ja ilkkuvat Illille ja hänen leikkipuhelimelleen. Rohkea 

pikkuauto-kirjassa kiusaaja Jokke pilkkaa ja lällättelee Mertsille, joka ei osaa 

sanoa R-sanaa. 

”Oletkos tullut hipisemään tänne, senkin hipinäaasi apinahiisi? Sinun 
hipinäsi on kuin laahaisi puuta pitkin polkua” 
(Hipinäaasi apinahiisi, Hytönen& Pikkujämsä, 2013) 

”Punainen kuin mansikka, hahhahhaa, ja pyytää piiloleikkiin. Ei kukaan voi 
löytää sinua mansikoiden joukosta. Mene kotiisi mansikka! Tämä leikki on 
hyönteisiä varten!” 
(Lotta leppäkerttu on erilainen, Suutari & Tuure, 2013) 

7.2 Hiljaiset hyväksyjät, kiusatun kannustajat 

Aineistoissa pojat olivat kiusaajia enemmän verrattuna tyttöihin. Kiusaajat olivat 

poikia viidessä kuvakirjassa, mutta ainoastaan yhdessä kuvakirjassa kiusaajat 

olivat sekä tyttöjä että poikia. Lopuista viidestä kuvakirjasta ei voinut tunnistaa 

kiusaajien sukupuolta, sillä hahmot olivat eläimiä, joiden nimien tai vaatteiden 

perusteella ei voinut todeta sukupuolta.  

”Rontin kaltaisia, joilla on tunteet sekaisin, toiveet ja ilo sekaisin” 
(Zorro-kettu ja harmipussi. Honkanen & Valkama, 2017) 

Yhdessä aineiston teoksista, Zorro-kettu ja harmipussi-kirjassa, syvennytään 

tarkemmin myös kiusaajan ajatusten sisälle. Kuvakirjassa katsotaan asioita 

kiusaajan näkökulmasta ja sitä kautta saadaan myös selville, että jotkut kiusaajat 

kiusaavat, koska heillä itsellä on paha olla. Kuitenkaan muuten kiusaajista ei 

voida todeta yhtäläisyyksiä. Myöskään kokoeroja ei voinut todeta kuvien ja tekstin 

perusteella, ainoastaan Piki-kuvakirjassa kiusaajan kuvaillaan olevan pisin ja Illi 

ja langaton puhelin -kuvakirjassa kiusaajien todetaan olevan ”isompia poikia”. 
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Kiusatut olivat tasapuolisesti sekä tyttöjä, että poikia. Kahdesta 

kuvakirjasta, Piki ja Hipinäaasi apinahiisi, ei voinut todeta kiusattujen sukupuolta. 

Tuloksien perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä siitä, kiusataanko tyttöjä vai 

poikia enemmän. Kiusatut kuvattiin usein kuvissa surullisiksi kiusaamisesta. 

Kiusatut tunsivat surua, vihaa, pettymystä ja hämmennystä. 

Kaikkia kiusaamiseen liittyviä rooleja ilmeni aineistossa. Tuloksissa selvisi, 

että neljässä kuvakirjassa näkyi myös kiusaajan apuri, kiusatun puolustaja, 

kannustajia sekä hiljaisia hyväksyjiä. Lotta Leppäkerttu on erilainen -kuvakirjassa 

Heikki Heinäsirkka välttelee Lotan katsetta, vaikka itse ei kiusakaan Lottaa 

koppakuoriaisten mukana. Heikki Heinäsirkka on hiljainen hyväksyjä.  

Lottakerttu tavoittelee Heikki Heinäsirkan katsetta, mutta tämä on kääntynyt 
kokonaan poispäin. Heikki Heinäsirkka katselee poispäin kuin ei tuntisi 
ystäväänsä enää lainkaan. 
(Lotta Leppäkerttu on erilainen Suutari & Tuure, 2013) 

Matti puolustaa Alma Akilinaa Matti-kiusaajalta Hirmuinen Sanahiiri-kuvakirjassa, 

jolloin Matti toimii kiusatun puolustajana. Myös Rohkea pikku auto -kuvakirjassa 

Mertsin uusi kaveri Iisa puolustaa Mertsiä Jokke-kiusaajaa vastaan. Piki-

kuvakirjassa esiintyy kiusatun apuri, kiusaajan kannustaja ja hiljaisia hyväksyjiä. 

”Pipopäinen” kannustaa ja myöntäilee kiusaajaa ”Pisintä” kaikessa mitä hän 

sanoo, jolloin hän toimii kiusaajan kannustajan roolissa. Muut majan lapset 

kirjassa ovat hiljaisia hyväksyjiä, sillä eivät kiusaa, mutta eivät estä myöskään 

kiusaamista. 

7.3 Kiusattu eroaa muista lapsista 

”Minäkin olen leppäkerttu, vaikka selässäni ei ole pilkun pilkkua” 
(Lotta Leppäkerttu on erilainen, Suutari & Tuure, 2013) 

Syyt kiusaamiselle olivat moninaiset tutkimuksen aineistona olleissa 

kuvakirjoissa. Kiusatuilla on kuitenkin piirteitä, joiden vuoksi he joutuvat 

kiusaamisen uhreiksi. Yksi piirre melkein kaikilla kiusatuilla oli: he poikkesivat 

jollakin tavalla muista. Ulkoinen ominaisuus esimerkiksi pilkuttomuus tai erilaiset 

korvat ja häntä aiheuttivat muissa nauramista ja pilkkaamista. Ulkoiset 

poikkeavuudet tai piirteet aiheuttivat nimittelyä ja sanallista kiusaamista eniten.   
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Kiusattu ei osannut lukea tai sanoa r-äännettä tai hänen hengityksensä rahisi 

hänen liikkuessaan. Kiusaamisen uhriksi joutui myös jos puki erikoisen asun, 

kuten supersankarin asun päällensä tai jos ei omistanut oikeaa puhelinta, kuten 

Illi ja langaton puhelin-kuvakirjassa: 

”Hah, hah, peltipuhelin. Eihän sillä voi lähettää edes tekstareita, Milo ilkkuu” 

(Illi ja langaton puhelin, Lemmetty 2010) 

 Myös ennakkoluulot olivat syy kiusaamiselle, huhut ja juorut aiheuttivat vääriä 

käsityksiä, mikä johti kiusaamiseen. Väpä Sorsa-kuvakirjassa sorsia pelättiin, 

koska muut eläimet olivat kuulleet sorsien olevan rasittavia ja äänekkäitä. 

Yhdessä kuvakirjassa myös syrjimistä esiintyi sukupuolen takia. Näkymätön-

kuvakirjassa pojat eivät päästäneet Kapteenia leikkiin mukaan, sillä hän oli tyttö. 

Muissa kirjoissa ei esiintynyt sukupuoleen liittyvää kiusaamista. 

Aina kuitenkaan kiusaamisen syy ei selvinnyt kuvakirjasta. Voidaankin 

todeta, että aina selkeää syytä kiusaamiselle ei ole.  

”Ilkimykset ovat outoja. Miksi pitää kiusata toisia, Zorro mietti.”  
(Zorro-kettu ja harmipussi, Honkanen & Valkama, 2017) 

” Hän miettii mikä ilme hänellä oli, missä asennossa hänen varpaansa 
olivat, mitä hänen olisi pitänyt sanoa”   
(Näkymätön, Hirvonen & Tietäväinen, 2016) 

7.4 Aikuiselle puhuminen helpottaa 

Kiusaamistilanteet ratkeavat aikuisen puuttumisella, keskustelulla, 

anteeksipyynnöllä, kiusatun puolustamisella. Myös ystävystyminen ja kaverin 

saaminen antaa helpotuksen kiusaamistilanteelle. Yksi kuvakirjan 

kiusaamistilanne myös ratkeaa itsestään. Tilanteet ratkaistiin eniten aikuiselle 

kertomisella. Kuvakirjat tarjoavatkin ratkaisua kiusaamistilanteeseen aikuisen 

puuttumisella. Kaikille kuvakirjoille yhteistä oli kuitenkin se, että jokaisessa loppu 

oli onnellinen eikä kiusaamista enää lopussa ole.   

Kuvakirjoissa kiusaamistilanne ratkeaa aikuiselle, kuten äidille ja isälle 

kertomalla. Aikuinen kuuntelee, keskustelee, lohduttaa sekä puuttuu tilanteeseen 

esimerkiksi puhumalla opettajan tai kiusaajien kanssa. Zorro-kettu ja harmipussi 

-kuvakirjassa kuvataan Zorron helpotusta puhuttuaan äidilleen kiusaamisesta. 
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”Huolet helpottavat, kun niistä puhuu. Niinpä Zorro kertoi äidilleen 
ilkimyksistä, kiusaamisesta ja pahasta mielestä ennen nukahtamistaan. 
Yhdessä ne miettivät mitä hankalissa tilanteissa olisi hyvä tehdä”  
(Zorro-kettu ja harmipussi, Honkanen & Valkama 2017) 

Aikuiselle kertominen ei aina tapahdu heti, vaan vasta myöhemmin, kun enää 

pahaa oloa ei pysty pidättämään. 

”Kapteeni haluaisi kertoa kaiken, mutta hän ei voi. Hän pelkää, että äidille 
ja isälle tulee paha mieli, jos hän sanoo, että hänestä ei tykätä.” 
(Näkymätön, Hirvonen & Tietäväinen 2016) 

Kuitenkaan aina aikuiselle kertominen ei vaikuta kiusaamisen loppumiseen, 

ainakaan heti. Hirmuinen Sanahiiri-kuvakirjassa luokan opettaja huomasi 

kiusaamisen, mutta ei puuttunut siihen mitenkään. Opettaja keskeytti 

kiusaamisen vasta, kun kiusatun isoisä tuli keskustelemaan kiusaamisesta hänen 

kanssaan. Carol-Lind & Kerney (2004, 22) raportoivat myös tapauksia, joissa 

opettaja ei tehnyt kiusaamiseen lopettamisen eteen mitään. Silloin oppilaat myös 

kertoivat vähemmän todennäköisemmin opettajalle kiusaamisesta, sillä opettaja 

ei ollut aikaisemminkaan estänyt kiusaamista (Carrol-Lind & Kearney  2004, 22). 

Kiusaajat myös katuvat tekojaan ja pyytävät anteeksi. Anteeksipyyntö 

tapahtuu usein sen jälkeen, kun kiusaajat ovat ymmärtäneet miten väärin ovat 

kiusattua kohtaan tehneet. Myös anteeksipyynnön yhteydessä usein kiusaajat 

selittävät kiusaamisen syyn, kuten Lotta Leppäkerttu on erilainen -kirjassa 

tapahtuu: 

”Me pilkkasimme häntä, mutta meitä pelotti, kun Lottakerttu ei ole tavallisen 
näköinen leppäkerttu.” 
(Lotta Leppäkerttu on erilainen, Suutari & Tuure 2013) 

Myös Väpä Sorsa-kuvakirjassa metsän eläimet selittävät anteeksipyynnön 

yhteydessä, kuinka eivät ole koskaan tavanneet sorsaa ja kuulleet heistä niin 

ikäviä huhuja, että ennakkoluulojen vuoksi halusivat pelotella häntä. 

Kiusaamistilanteet ratkeavat usein myös kiusatun puolustamisella ja uuden 

ystävän saamisella. Rohkea pikku auto- kuvakirjassa Mertsi löytää Iisasta uuden 

ystävän, joka myös puolustaa häntä kiusaaja-Jokkea vastaan. Piki-kuvakirjassa 

tupsukorvainen lapsi puolustaa Pikiä ja sanoo kiusaajalle vastaan, jolloin myös 

muuta lapset uskaltautuvat lähtemään kiusaajan leikistä pois. Ystävän 

löytäminen saa myös aikaan iloa kiusaamistilanteen keskellä. 
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”Piki hymyili. Hymy kutitti hännänpäässä asti saaden sen iloisesti 
heilumaan. Teki mieli pomppia vähän, sellaisia pieniä pompahduksia.” 
(Piki, Kirkkopelto 2016) 

Myös Hipinäaasi apinahiisi -kuvakirjassa kuvataan tätä ystävän löytämisen 

rikkautta: 

”Nämä rohkeat kaverukset päättivät olla surkuttelematta muiden eläinten 
kiusaamista.  

Ne olivat vahvoja yhdessä ja näyttäisivät muille, ettei erilaisuus ole 
heikkous vaan rikkaus.”  

(Hipinäaasi apinahiisi Hytönen & Pikkujämsä 2013) 

7.5 Kuva ja teksti täydensivät toisiaan 

Kaikissa kuvakirjoissa oli jokaisella sivulla sekä tekstiä että kuvia. Kuvat ja teksti 

olivat pääosin yhteneväisiä ja täydensivät toisiaan. Usein teksti antoi lisätietoa 

kuvista ja vastaavasti kuvat antoivat lisää informaatiota tekstiin. Kuvissa oli paljon 

yksityiskohtia, mitä tekstissä ei kuvattu. Tunteet välittyivät kuvien välityksellä, 

esimerkiksi kyyneleet kuvastivat surua ja hymy iloa. Kuvien perusteella ei voinut 

päätellä kiusaamisen syitä, vaan siihen tarvittiin tekstin antamaa informaatiota. 

Kaikki kuvakirjat havainnollistivat erilaisia tunteita ja ajatuksia, kuten pelkoa, 

surua ja pettymystä.  Kuvakirjojen loput olivat onnellisia. Aineiston kuvakirjojen 

kuvitus toi kiusaamisen käsittelyyn myös vertauskuvallisen tason, jota 

lastenkirjallisuudessa hyödynnetään hankalia ja vaikeita asioita käsiteltäessä 

(Mustola 2014, 184). Kuvat myös syvensivät ajatusta kiusatun surusta ja 

pettymyksestä ja luovat siihen syvyyttä.  
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8 POHDINTA 

8.1 Pohdinta 

Tässä luvussa analysoin tutkimukseni johtopäätöksiä sekä tulkitsen saamiani 

tuloksia. Keskustelen kiusaamisen ilmiöstä tulosten ja teorian kanssa, pohdin 

aikuisen tärkeää roolia kiusaamisen vastaisessa työssä sekä tutkimuksen 

luotettavuutta ja jatkotutkimuksen näkökulmia aiheeseen. Hirsjärvi ym. (2009, 

229-230) mukaan tulosten analysoinnin jälkeen tulokset on selitettävä ja 

tulkittava, sillä tuloksista on tehtävä esitettäviä johtopäätöksiä.  

Kiusaaminen jaetaan fyysiseen, sanalliseen ja psyykkisen kiusaamiseen. 

Tuloksissa suomalaisissa lasten kuvakirjoissa esiintyi eniten psyykkistä ja 

sanallista kiusaamista. Revon (2001, 81) mukaan tytöt käyttävät enemmän 

psyykkisen kiusaamisen muotoja, mutta myös heitä kiusataan enemmän 

psyykkisesti, mikä näkyy myös aineistooni valituissa kuvakirjoissa. Sanallinen 

kiusaaminen on kuitenkin Revon (2001, 81) mukaan yhtä yleistä. Pojat kuitenkin 

käyttävät enemmän uhkailua kuin tytöt, vaikka se kuuluukin psyykkisiin 

muotoihin. Vastaavasti poikiin kohdistuu enemmän fyysistä kiusaamista ja pojat 

kiusaavat enemmän fyysisesti kuin psyykkisesti. (Repo 2001, 81-82.) Pienet 

lapset usein ymmärtävät fyysisen kiusaamisen kiusaamiseksi, sillä se on 

näkyvämpää kuin esimerkiksi psyykkinen kiusaaminen (Junttila ym.  2002, 61). 

Tutkimuksessani ei kuitenkaan ilmennyt paljon fyysistä kiusaamismuotoa.  

Kiusaajat ovat useimmiten poikia (Repo 2001 78; Kirves & Sajaniemi 2012, 383-

400), minkä omat tutkimustulokseni alleviivaavat. Aineistossani pojat kiusasivat 

tyttöjä enemmän, vaikkakin molemmat olivat yhtä usein kiusaamisen uhreina. 

Kiusaajien ominaisuuksista ei löytynyt enempää yhtäläisyyksiä kuin sukupuoli, 

kuten kiusatuilla. Myöskään koon tai iän perusteella ei löytynyt yhtäläisyyksiä, 

vain kahdessa tutkimuksen teoksessa kiusaaja oli suurempi kooltaan kuin 

kiusattu. Carrol-Lind & Kearney (2004, 21-22) ovat myös tutkimuksessaan 

huomanneet, että suurin osa kiusaajista on saman ikäisiä ja saman kokoisia kuin 
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kiusatut. Kiusaajien minäkäsityksen on tutkittu olevan myönteinen (Junttila ym., 

2002, 66; Salmivalli 1998, 129), mikä on pohdittava ilmiö, sillä usein kiusaamisen 

syyksi oletetaan kiusaajan heikko itsetunto.  

On myös paljon tutkittu kiusaajia, jotka ovat itsekin kiusattuja. Tätä roolia ei 

kuitenkaan omassa tutkimuksen aineistossani ollut. Lapset, jotka ovat kiusattuja, 

saattavat itsekin kiusata, olla aggressiivisia tai härnätä toisia lapsia. (Salmivalli 

2010.) Vaikka tutkimuksessani kiusaamisen syitä kuvakirjoista etsinkin, haluan 

korostaa Salmivallia (2010) lainaten, että koskaan kiusaaminen ei ole kiusattujen 

ominaisuuksien syytä eikä mikään oikeuta kiusaamiseen. 

Kiusatuilla lapsilla kuitenkin on piirteitä, joiden vuoksi he ovat valikoituneet 

uhreiksi. Kiusattujen ominaisuuksia olisi tärkeä tutkia, jotta saataisiin tietää miksi 

he juuri joutuvat kiusatuiksi. (Salmivalli 1998, 98.) Tutkimuksessani syitä 

kiusaamiselle oli tuloksien mukaan monia, mutta yleisin oli erilaisuus tai muu 

poikkeava ominaisuus, kuten r-vika tai erilainen häntä.  

Tutkimuksen perusteella voidaankin todeta, että aikuisella on tärkeä rooli 

kiusaamistilanteissa ja kiusaamisen ehkäisemisessä. Lasten kuvakirjoissa 

kiusaaminen ratkaistiin aikuiselle kertomalla ja sitä kautta aikuinen puuttui 

kiusaamiseen. Aina kun aikuinen puuttui kiusaamiseen, kiusatun olo helpottui ja 

kiusaaminen loppui. Todellisuudessa kuitenkaan aina kiusaaminen ei lopu, 

vaikka aikuinen puuttuisi siihen. Kuitenkin vanhemmilla ja kasvattajilla on 

merkittävä rooli ilmiön ehkäisyssä ja puuttumisessa. Carol-Lind & Kerney (2004, 

22) ovat tutkineet, että kiusaamista tapahtuu eniten siellä missä opettajia tai 

valvojia ei ole paikalla. Myös Repo (2001, 200) on todennut useassa eri 

lähteessä, että kiusaaminen vähentyy aina, kun aikuinen puuttuu niihin. 

Kiusaaminen ei välttämättä lopu aikuisen puuttumiseen, mutta ainakin vähentää 

sitä. Kiusaamisen huomaaminen ei kuitenkaan ole helppoa, varsinkin epäsuoraa 

kiusaamista on hankala havaita. (Laine 1998, 498.)  

Opettajilla on merkittävä rooli kiusaamisen ehkäisemisessä sekä 

kiusaamisen vastaisessa työssä. Kiusaaminen ei ole nopeasti ohi menevä ilmiö, 

vaan se kitkeminen ryhmässä vaatii opettajalta paljon työtä ja panostusta. 

Veenstra ym. (2014, 35) mukaan opettajat tulisivatkin olla intervention kohteina. 

Luokissa, joissa opettaja ei ole tehokas kiusaamisen vastaisessa työssä, 

tapahtuu kiusaamistakin helpommin kuin luokissa, joissa opettaja näkee vaivaa 
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tehostaakseen kiusaamisen vastaista työtä. Ajan myötä opettajan kiusaamisen 

vastainen työ johti myös kiusaamisen vähentymiseen. (Veenstra ym., 2014, 135.)  

Kiusaamistilanteet ratkaistiin myös anteeksipyynnön avulla lasten 

kuvakirjoissa. Repo (2013, 175) mainitsee, että yhteiskunnassamme on ollut 

tapana opettaa lapsia pyytämään anteeksi, jos he loukkaavat toista. Kuitenkaan 

jos lapsi ei tunne syyllisyyttä eikä kadu tekojaan, ei anteeksi pyytämisellä ole 

suurtakaan merkitystä.  Anteeksipyytämisen tarkoitus syntyy vasta, kun lapset 

moraalin kehitys on rakentunut ja lapsi kykenee tuntemaan syyllisyyden tunteita. 

(Repo 2013, 175.) Anteeksipyyntö on kuitenkin parempi tapa ratkaista 

kiusaamistilanne kuin se, että tilanteelle ei tehtäisiin mitään, varsinkin kun 

kyseessä ovat lapset, jotka vasta harjoittelevat sosiaalisia taitoja.  

Kuvakirjat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisten yksi tärkeä pedagoginen 

työväline. Kuvakirjat välittävät tietoa ja niiden avulla lapsi voi käsitellä vaikeita 

asioita. Ne havainnollistavat erilaisia tunteita ja niiden avulla vaikeita asioita voi 

käsitellä sopivalta etäisyydeltä. Kuvakirjojen avulla voidaan käsitellä kiusaamista 

ja onkin tärkeää, mitä sanomaa kuvakirjat välittävät kiusaamisesta. Tutkimukseni 

perusteella kuvakirjat esimerkiksi välittävät tietoa, että aikuiselle kannattaa kertoa 

kiusaamisesta. 

8.2 Tutkimuksen luotettavuuden ja jatkotutkimuksen pohdintaa 

Tutkimuksessa olen käyttänyt kattavasti vuosien 2010-2019 kuvakirjoja, joten 

aineisto on monipuolinen eri vuosilta, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Olen 

myös kirjannut aineistoni kirjoittajat ja kuvittajat tutkimuksessani moneen kertaan. 

Kirjoittajat ja kuvittajat näkyvät analyysivaiheessa, aineiston kuvauksessa sekä 

lähteissä. Tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät, aineistonhankinta, 

tutkimuksen prosessin kulku on kuvattu tarkasti ja yksityiskohtaisesti, joten lukija 

voi niiden pohjalta arvioida tutkimuksen ja tulosten luotettavuutta. Jokainen 

tulkitsija ja analysoida tekee kuitenkin tulkinnat omista lähtökohdistaan, jolloin 

tutkijan oma tausta ja kokemukset vaikuttavat tuloksiin. Tutkijan täytyy kuitenkin 

varmistua, että tulkinnat ovat puhtaita eikä konteksti suuntaa tuloksia tai 

analysointia (Bengtsson 2016). Analyysimenetelmien avulla saadut tulokset ja 

tulkinnat ovat aina henkilökohtaisia ja jokainen tutkija tulkitsee omista 

lähtökohdistaan. Tulkitsen tutkijana aineistoa oman taustan ja käsitykseni 
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pohjalta, mutta pyrin objektiivisuuteen. Analyysitaulukot myös helpottivat tulosten 

tarkastelua ja johtopäätösten tekemistä.  

Tutkimuksen luotettavuutta lisää teoriatriangulaatio (Eskola & Suoranta 

2014, 69-70). Tutkimusaineistoni tulkinnassa hyödynnetään useita teoreettisia 

näkökulmia, eikä teoria pohjaudu vain yhteen teoriaan. Tutkimukseni eettisyyttä 

lisää myös lähdeluettelon monipuolisuus, sillä olen käyttänyt sekä suomalaisia 

että ulkomaalaisia lähteitä. 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa tulee huomioida tutkimuksen 

pieni aineisto. Tutkimusaineistoni koostui kymmenestä lasten kuvakirjasta, joka 

ei kuitenkaan voi antaa kokonaisvaltaista kuvaa suomalaisista kiusaamista 

käsittelevistä kuvakirjoista. Otoksen suurempi määrä olisi voinut olla suurempi, 

jolloin myös tulokset olisivat olleet paremmin yleistettävissä. Kuitenkin tässä 

kohtaa pitää huomioida pro gradu -työn rajallisuus. Jatkotutkimuksia ajatellen 

voisi otos olla suurempi ja saada yleistettävämpi tulos kuvakirjoista. Tulee myös 

muistaa, että laadullisen tutkimuksen tavoite ei ole pyrkiä yleistettävän tiedon 

luontiin, vaan ymmärtää ja selittää ilmiöitä (Varto 2005, 7-8). Sisällönanalyysi 

sopi tutkimukseeni hyvin, sillä sisällönanalyysin avulla sain tehtyä 

kiusaamisilmiöstä mahdollisimman yleisen ja tiivistetyn kuvauksen. 

Sisällönanalyysissä etsitään tekstin merkityksiä ja kuvataan kuvien sisältöä 

sanallisesti. Sisällönanalyysin perusteella muodostin analyysitaulukot, jotka 

auttoivat jäsentämään sekä analyysiä että tuloksia. 

Aineisto rajattiin suomalaisiin lasten kuvakirjoihin, mikä tarkoitti 

suomalaisten kirjailijoiden kirjoittamia kuvakirjoja. Suomalaisen kuvakirjan 

määritteleminen onkin haasteellista, sillä suomalaisuus voi liittyä teoksen kieleen, 

kirjailijaa, julkaisumaahan tai kustantajaan. Luotettavuudessa täytyy myös 

huomioida tutkimustiedon vähyys liittyen kiusaamiseen lasten kuvakirjoissa. 

Kiusaamisesta itsestään on paljonkin tutkimustietoa, varsinkin 

koulukiusaamisesta. Kuitenkaan kiusaamisesta varhaislapsuudessa ei ole yhtä 

paljon tutkittu. Nämä asiat täytyy huomioida luotettavuutta arvioidessa. 

Luotettavuuteen vaikuttaa myös kiusaamisen määrittelyn vaikeus. 

Kiusaamiseen liittyy vahvasti pitkäkestoisuus sekä toistuvuus (Hamarus & 

Kaikkonen 2011, 58), joita kuvakirjojen perusteella ei voi tutkia. Kuvakirjat ovat 

usein lyhyitä ja kuvaavat vain tietyn hetken ja tilanteen, joten toistuvuutta ja 

pitkäkestoisuutta ei voi arvioida kirjoista.  Myös sukupuolen määrittely 
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kuvakirjoissa aiheutti haasteita, sillä piti rajata, miten sukupuoli määritellään 

kuvakirjoissa. Voiko päätellä nimen ja ulkonäön perusteella onko hahmo tyttö vai 

poika? 

 

Jatkossa tarvitaan tutkimusta enemmän kiusaamisesta lasten kuvakirjoissa, sillä 

aiheesta oli tehty tutkimusta hyvin vähän ja oli hankala löytää luotettavaa lähdettä 

teemasta. Myös varhaiskasvatuksen kentältä muutenkin tarvitaan enemmän 

tutkimuksia, sillä kuten olen aikaisemmin maininnutkin, tutkimuksia 

varhaislapsuudessa tapahtuvasta kiusaamisesta ei ole riittävästi. Varhaisen 

intervention näkökulmasta olisi kuitenkin tärkeää pystyä tunnistamaan ja 

puuttumaan lasten sosiaalisiin haasteisiin mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa (Laaksonen 2012, 11). Lasten syrjäytymistä voidaan ehkäistä 

päiväkodissa, jossa voidaan vahvistaa syrjäytymisen suojatekijöitä ja vähentää 

riskejä. Päiväkoti kuitenkin tarvitsee yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta yhdessä 

voidaan luoda onnistunut ehkäisymenetelmä pienten lasten syrjäytymiselle. 

(Laine 2002, 156.) Syrjäytymisen ehkäisyssä voidaan myös hyödyntää 

lastenkirjallisuutta.  

Jatkossa tarvitaan myös tutkimusta enemmän kiusaajien ominaisuuksista 

sekä myös kiusaamisen muista rooleista kuin kiusaajasta ja kiusatusta.  

Kiusaaminen on ryhmässä tapahtuva ilmiö, joten kaikki kiusaamisroolit, kuten 

kiusaaja, kiusaajan apuri, sivustakatsoja, kiusattu ja kiusatun puolustaja pitäisi 

ottaa huomioon kiusaamisen tutkimuksissa ja kiusaamisen vastaisessa työssä. 

Kiusattujen ominaisuuksia olisikin tärkeää tutkia, jotta saadaan enemmän tietoa 

riskitekijöistä ja kiusaamisilmiöstä yleensä (Salmivalli 2010). 
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LIITTEET 

LIITE 1: 

 

AINEISTO: 

Empo ja oikea ystävä – Pirkko Harainen ja Ulla Virkamäki (2014) 

Empo on pieni poika, jolla on tapana myötäillä - olla mieliksi muille. Usein hän 

tekisi mieluummin jotain ihan muuta, mutta ei oikein osaa ilmaista omaa tahtoaan. 

On helpompi mennä muiden mukana. 

Sitten eräänä päivänä seudulle saapuu Paavo, jonka erilaisuutta monien on 

vaikea hyväksyä. Empoa tulijan tyly vastaanotto harmittaa siinä määrin, että 

tavoistaan poiketen hän rohkaistuu kertomaan oman mielipiteensä. 

 

Hipinäaasi apinahiisi – Ville Hytönen ja Matti Pikkujämsä (2013) 

Hipinäaasi apinahiisi on satu kahdesta yksinäisestä eläimestä, joilla on 

molemmilla oma erikoislaatuinen piirteensä. Pieni keuhkorikkoinen aasi sanoo 

”hiih, hiih” ja suuresta kömpelöstä apinasta kuuluu kävellessä ”hsshh, hsshh”. 

Muut metsän eläimet naureskelevat onnettomana hipisevälle aasille ja surkeana 

laahsutavalle apinalle, joiden olo käy entistäkin yksinäisemmäksi. Mutta kun aasi 

ja apina eräänä päivänä kohtaavat toisensa, kuinka käykään? 

 

Tarina juoksuttaa eteemme joukon toinen toistaan värikkäämpiä eläinhahmoja, 

joista Matti Pikkujämsän kuvitus maalaa todellisia persoonallisuuksia. Lempeän 

anarkistinen ja viisas satu ystävyydestä muistuttaa, että olemme kaikki erilaisia – 

ja juuri siksi niin samanlaisia. 

 

Hirmuinen Sanahiiri – Seija Helander ja Anne Stolt (2018) 

Evakkonallet, Tauno ja Nelli, jatkavat seikkailujaan kirjasarjan toisessa osassa. 

Karjalan Koivistolta evakkona Espooseen muuttanut Alma Akilina menee 

ensimmäiselle luokalle kouluun. Se on tietysti jännittävää, semminkin kun 
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lukeminen tuottaa päänvaivaa. Koulussa hirmuinen Sanahiiri varastaa kirjaimet 

ja Kansakoulun Kalle kiusaa. Mitenhän tästä selvitään? 

 

Illi ja langaton puhelin – Jukka Lemmetty (2010) 

Kaikilla pihan lapsilla on kännykät. Paitsi Illillä. Jos hänellä olisi hieno 

simpukkapuhelin, kaikki haluaisivat olla hänen parhaita kavereitaan.  

Syntymäpäivälahjaksi Illi saakin upouuden puhelimen, josta tulee heti hänen 

elämänsä keskipiste. Hänellä ei ole aikaa leikkiä vanhojen ystävien kanssa, kun 

pitää soitella prinsseille ja prinsessoille, filmitähdille ja idolseille.  

Sitten Osmo-koira tekee tempun, joka saa Illin huomaamaan ystävien 

merkityksen. 

 

Lotta Leppäkerttu – Mervi Suutari ja Matilda Tuure (2013) 

Lotta Leppäkertun siivissä ei ole pilkun pilkkua. Lotta ei kuitenkaan murehdi 

pilkuttomuuttaan, ei ennen kuin koppakuoriaiset huomaavat sen. Mitä sitten 

tapahtuu? Tuleeko paras ystävä apuun? 

Lotta Leppäkertun koskettava tarina kertoo pilkuttomasta leppäkertusta, joka 

kohtaa ennakkoluuloja, jopa kiusaamista, mutta oppii hyväksymään 

erilaisuutensa. 

 

Näkymätön – Elina Hirvonen ja Ville Tietäväinen (2016) 

Kukka ei halua olla Kukka. Hän haluaa olla Kapteeni, joka johtaa kaikkivoipaisten 

Avaruustyyppien joukkoja. Päiväkodissa hän haluaisi leikkiä toisten lasten 

kanssa, mutta toiset eivät halua häntä leikkiin. Onneksi Avaruustyypit tietävät, 

miten toimia silloin, kun Kapteenin omat neuvot ovat loppu. 

 

Piki – Katri Kirkkopelto (2016) 

”Minäkin haluaisin mukaan!! 

Piki oli innoissaan. Se oli menossa ensi kertaa metsään, jonne muut lapset olivat 

rakentaneet majan. Piki oli pukeutunut Salamasankarin asuun. Salamasankari oli 

kaikkein nopein ja rohkein. 

Mutta miten kävikään? Uudet kaverit eivät ottaneetkaan Pikiä mukaan, vaan 

läimäyttivät oven kiinni sen nenän edessä. 
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Onneksi on Iso, jolla on lämmin syli. Ison rauhoittavat sanat lohduttavat 

murheellista pikkuolentoa. Yhdessä Ison kanssa Piki miettii, miten päästä 

kavereiden leikkeihin mukaan ja millainen on hyvä kaveri. Pikikin löytää lopulta 

oman ystävän, Lumin. 

Piki on tarina ryhmässä tapahtuvasta kiusaamisesta, itsetunnon vahvistamisesta, 

tunteista ja ystävyydestä. 

 

Rohkea pikku auto – Tapani Bagge ja Jusa Hämäläinen (2013) 

Mene sinä Mertsi ulos leikkimään! Hyvähän isän oli sanoa. Isä oli iso ja vahva 

poliisiauto. Kukaan ei varmaan ollut uskaltanut kiusata häntä pienenä. Olikohan 

isä koskaan edes ollut pieni? 

Mertsi on sininen pikkuauto, jota tympäisee mennä pihalle. Siellä kun on iso ja 

ilkeä Jokke. Jokke kiusaa Mertsiä, koska Mertsi ei osaa sanoa ärrää. 

Mutta eräänä päivänä Mertsi tutustuu toiseen pikkuautoon, tyttöön nimeltä Iisa. 

Yhdessä ystävykset huomaavat, että tärkeintä on olla kiva kaveri ja pelata reilua 

peliä. Kiusaavan yökkärin kaverina ei halua olla kukaan! 

 

Väpä Sorsa – Susanna Olkinuora ja Julia Jusslin (2016) 

Mikseivät tyynimetsäläiset pidä sorsista? Mitä tapahtuu, kun hyväntahtoinen 

Väpä muuttaa ensimmäisenä sorsana Tyynimetsään? Entä miten kolme suurta 

tammenterhoa liittyvät tarinaan? 

Tyynimetsän tarinoita -sarjan ensimmäinen osa tutustuttaa sinut Tyynimetsään 

ja sen asukkaisiin. Lähde ottamaan selvää, mitä Väpä Sorsalle tapahtuu! 

 

Zorro-kettu ja Harmipussi – Salme Honkanen ja Lassi Valkama (2017) 

Pikkukettu Zorro on kotimatkalla, kun kaksi ilkimystä yllättää sen. ”Kiusaajat ovat 

outoja”, Zorro ihmettelee. Illalla äiti kertoo Zorrolle yllättävän tarinan 

pussinäädästä nimeltään Rontti, joka on väsynyt olemaan ilkimys. Rontin 

pelastajaksi löytyy tähtihäntäinen Bluu, joka osaa tehdä revontulitaikoja! Taika ja 

lempeät lampaat auttavat Ronttia päästämään irti pahasta olostaan ja ilkeydestä. 

Zorro oivaltaa, että puhuminen ja kuunteleminen auttavat, vaikka on asioita, 

joiden ymmärtäminen on vaikeaa. Silti monimutkaisiinkin asioihin voi löytyä 

yksinkertaisia ratkaisuja. 
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LIITE 2 

Tyhjä analyysitaulukko 1: 

Teos Vuosi Kiusaamismuoto  Syy Roolit Ratkaisu 
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LIITE 3 

Tyhjä analyysitaulukko 2: 

 
Kiusaa-
mis-
muoto 

 
Kiusattu/ 
kiusatut 

 
Kiusaaja/ 
kiusaajat 

 
Muut 
roolit 

 
Kiusaami-
sen syy 

 
Tilan-
teen 
ratkea-
minen 

 
Tekstin 
ja  
kuvan 
suhde 

       

 


