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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää poissulkemista kiusaamisen muotona varhaiskasvatusikäisillä 
lapsilla. Kiusaamista esiintyy jo varhaiskasvatusikäisillä ja poissulkeminen on yleisin kiusaamisen muoto. Pois-
sulkemisessa on kyse ryhmädynamiikkaan liittyvästä ilmiöstä, jossa joku jätetään tahallisesti ryhmän ulkopuo-
lelle. Kiusaamisella on pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia ja tästä syystä kiusaamisen ehkäisy jo varhaisessa 
vaiheessa onkin tärkeää. 

Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja sen tavoitteena oli selvittää, millaista kan-
sainvälistä tutkimusta aiheesta on tehty vuosina 2010-2020. Tutkimushaussa kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 
yhdeksän vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia vuosilta 2012-2020. Aihe oli rajattu koskemaan varhaiskasva-
tusikäisiä, koska useimmiten kiusaamista on tutkittu vanhempien lasten parissa. Tutkimuksen avulla kartoitet-
tiin, millaista tutkimusta poissulkemisesta on tehty sekä mitä tutkimuksissa käsitetään poissulkemisella. Tutki-
muksen tarkoitus oli kartoittaa tutkimusaiheeseen mahdollisesti liittyviä tutkimuksellisia aukkoja sekä helpottaa 
poissulkemisen tunnistamista ja siihen puuttumista.   

Tuloksissa selvisi, että kiusaamista oli tutkittu sekä poikkileikkaus- että pitkittäistutkimuksen keinoin ja me-
netelminä oli käytetty haastattelua, kyselylomakkeita, havainnointia tai näiden yhdistämistä. Näkökulmina tut-
kimuksissa oli lasten, varhaiskasvatuksen opettajien ja vanhempien näkökulmat. Poissulkemista tarkasteltiin 
tutkimuksissa yksilötekijöistä, kontekstuaalisista tekijöistä sekä sosiaalisista prosesseista käsin. Jatkotutki-
musaiheiksi tutkimuksissa esitettiin tarve tutkia lisää poissulkemisen määrittelyä ja eri näkökulmien vaikutusta 
ilmiöön. Tutkimusten mukaan poissulkeminen oli hyvin yleinen kiusaamisen muoto varhaiskasvatusikäisillä 
lapsilla. Se näyttäytyi tutkimuksissa esimerkiksi epäsuorana tai suorana poissulkemisena, huomiotta jättämi-
senä, poissulkemisen suunnitteluna tai poissulkemisella uhkailuna tai juoruiluna. 

Poissulkeminen kiusaamisen muotona on monitasoinen ilmiö, jonka tutkimukselle on selkeästi tarvetta. 
Olisi tärkeää selvittää poissulkemista varhaiskasvatusikäisillä lapsilla tarkemmin sekä tutkia tieteellisesti ole-
massa olevia kiusaamisen ehkäisykeinoja. 
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1 JOHDANTO  

  
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan poissulkemista kiusaamisen muotona var-

haiskasvatusikäisillä lapsilla. Kiusaaminen on vuorovaikutussuhteissa ilmenevä 

ongelma, jossa valtaa käytetään epäsymmetrisesti ja toistuvasti toisen osapuo-

len loukkaamiseksi. Varhaiskasvatusympäristössä kiusaaminen on toimin-

taa, joka vaikuttaa koko lapsiryhmän sosiaalisiin rakenteisiin. (Pikkumäki & Pel-

tola 2017, 10.) Kiusaamista esiintyy jo päiväkodeissa ja se on monelta osin sa-

mantyyppistä kuin kouluikäisillä. Yleisin kiusaamisen muoto on kaverisuhteista 

poissulkeminen. Kiusaamiseen tulisi puuttua mahdollisimman varhain, jolloin on 

vielä mahdollista vaikuttaa siihen ehkäisevillä toimenpiteillä. (Repo & Sajaniemi 

2015a, 462.) Kiusaamisella on pitkäaikaisia vaikutuksia, jonka vuoksi sen aikai-

nen tunnistaminen ja ehkäisy olisi erityisen tärkeää.   

 Varhaiskasvatuslain (540/2018) 10§ mukaan varhaiskasvatuksessa ”lasta 

tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä”. Myös Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteissa (2018, 20-22) painotetaan lapsen toimijuutta ja 

osallisuutta sekä myönteisiä tunnekokemuksia ja toimivia vuorovaikutussuhteita. 

Yksi tärkeimmistä asioista lapselle on, että hän kokee kuuluvansa yhteisöön. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 31.) Varhaiskasvatuksessa lap-

set saavat usein ensimmäisiä kokemuksia kodin ulkopuolisessa yhteisössä toi-

mimisesta ja lapsiryhmässä olemisesta. Lapset harjoittelevat ryhmässä vuorovai-

kutustaitoja ja ryhmässä toimimista.  (Vuorisalo & Eerola-Pennanen 2018, 

247.) Varhaiskasvatus on myös usein ensimmäinen kodin ulkopuolinen paikka, 

jossa aikuiset voivat havaita ja arvioida mahdollisia vuorovaikutuksen pulmatilan-

teita (Vlachou, Andreou, Botsoglou & Didaskalou 2011, 330). Varhaiskasvatus-

suunnitelman (2018, 31) mukaisesti kiusaaminen tulee tunnistaa, siihen tulee 

puuttua ja sitä tulee ehkäistä tietoisesti ja suunnitelmallisesti.  Laadukkaan var-

haiskasvatuksen edellytys on, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja että hän 

pystyy kokemaan oppimisen iloa ja osallisuutta ryhmässä (Repo 2015, 53). 
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Kiusaamisen juuret ovat varhaislapsuudessa ja kiusaamisen ehkäisyyn var-

haiskasvatuksessa tulisi kiinnittää huomiota mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa (Repo & Sajaniemi 2015a, 462). On tärkeää, että varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset tunnistavat ajoissa kiusaamiseen johtavia tekijöitä ja että heillä on 

työkaluja puuttua asiaan nopeasti. Kiusaamiseen puuttuminen ja ennaltaehkäisy 

tulisi nähdä lapsen oikeutena: työntekijän tehtävä on auttaa lasta löytämään so-

siaalisesti hyväksyttäviä keinoja toimia ryhmässä muiden lasten kanssa. (Repo 

2015, 52-53). Varhainen puuttuminen vaikuttaa lapsen psykologista, sosiaalista 

ja fyysistä turvallisuutta lisäävästi (Repo 2015, 3).  Varhaisella kiusaamiseen 

puuttumisella voidaan estää tilanteen paheneminen ja vähentää kiusaamisen 

negatiivisia vaikutuksia lapsen sosiaaliseen kehitykseen sekä tunnekehityk-

seen (Vlachou ym. 2011, 330).   Mitä aikaisemmin negatiiviseen vuorovaikutuk-

seen puututaan, sitä parempia tuloksia on mahdollista saada (Pikkumäki & Pel-

tola 2017, 11).  

Kiusaamisessa on kyse ryhmän toiminnasta ja niin ehkäisyssä kuin kiusaa-

miseen puuttumisessa tulee huomioida koko ryhmä (Repo & Sajaniemi 2015b, 

17). Kiusaamiseen puuttumisessa tulisi välttää rangaistuksia, koska ne voivat 

päinvastoin lisätä kiusaamista ja tehdä ehkäisevän työn vaikeammaksi toteuttaa 

(Repo & Sajaniemi 2015a, 471). Kiusaamisen ehkäisyn kannalta on tärkeää 

muuttaa kiusaamisen mahdollistavaa ryhmän toimintakulttuuria, syventää lasten 

ja aikuisten välisiä suhteita, kiinnittää huomiota ryhmän sosiaalisiin taitoihin 

sekä vertaisten toimintaan kiusaamistilanteissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2017). 

Kiusaamista on tutkittu paljon kouluikäisillä lapsilla, mutta poissulkemista 

kiusaamisen muotona on tutkittu niin koulu- kuin varhaiskasvatusikäisillä lap-

silla vähemmän. Vlachou ym. (2011) tarkastelivat kirjallisuuskatsauksessaan 

varhaiskasvatusikäisten lasten kiusaamista ja siihen liittyviä tekijöitä. Poissulke-

misesta kiusaamisen muotona varhaiskasvatusikäisillä lapsilla ei löytänyt aiem-

pia kirjallisuuskatsauksia.   

Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää, mil-

laista varhaiskasvatusikäisiin kohdistuvaa tutkimusta poissulkemisesta kiusaami-

sen muotona löytyy.  Kirjallisuuskatsauksen avulla pystymme kartoittamaan, mitä 

asioita nykyinen tutkimus kattaa ja mitä asioita poissulkemisesta olisi vielä tar-

peellista tutkia.   
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2 KIUSAAMINEN 

Keskeiset käsitteet tutkimuksessamme ovat kiusaaminen ja erityisesti poissulke-

minen kiusaamisen muotona ja varhaiskasvatus. Avaamme tässä osiossa näitä 

käsitteitä ja käsittelemme aiheesta aiemmin tehtyjä kirjallisuuskatsauksia. 

 

2.1 Kiusaaminen ilmiönä ja sen esiintyvyys 

Kiusaamisen määrittely ei ole yksiselitteistä, koska kyseessä on aina subjektiivi-

nen kokemus (Repo 2015, 12). Kiusaamisessa on usein kyse ryhmämuotoisesta 

vallankäytöstä, jossa sama/samat ihmiset toistuvasti tuottavat tietylle ihmiselle 

pahaa mieltä ja kiusatuksi tulleen on vaikea puolustautua (Salmivalli 2010, 112). 

Usein ajatellaan, että kiusaamisen erottaa esimerkiksi riitelystä sen toistuvuus, 

tietoisuus ja epäsuhta valtasuhteissa. Pienten lasten kohdalla tämä määritelmä 

ei kuitenkaan aina toimi, onhan monesti esimerkiksi pienen lapsen kielelliset tai-

dot vielä kehittymättömät. (Repo 2015, 11-12.)  

Pienetkin lapset osaavat usein nimetä fyysistä ja sanallista kiusaamista, 

mutta poissulkemista he eivät välttämättä tunnista kiusaamiseksi ja siksi se voi 

jäädä kokonaan käsittelemättä.  (Repo 2015, 31.) On myös huomioitava, että pie-

nellä lapsella ei välttämättä ole myöskään keinoja kertoa kiusaamisesta ja siksi 

aikuisen on toimittava hänen apunaan ja tulkkinaan.   Kiusaaminen ja poissulke-

minen ryhmästä voi varsinkin pienillä lapsilla olla osittain tiedostettua ja osittain 

tiedostamatonta. Pienet lapset eivät välttämättä ymmärrä, mitä seurauksia kiu-

saamisella tai poissulkemisella ryhmästä on kiusatulle lapselle. (Repo 2015, 12.) 

Jos verrataan koulu- ja varhaiskasvatusikäistä kiusaajaa, on varhaiskasvatusikäi-

sellä kiusaajalla usein ystäviä ja hän on useimmiten hyvin integroitunut ryh-

määnsä. (Vlachou ym. 2011, 339). 

Lapsilla kiusaaminen näyttäytyy useimmiten joko näkyvänä fyysisenä ag-

gressiivisuutena tai piiloisena kiusaamisena, kuten poissulkemisena tai huhujen 
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levittelynä (Pikkumäki & Peltola 2017, 10). Kaverisuhteista poissulkeminen ol-

lessa yleisin kiusaamisen muoto (Repo 2015, 36). Suomessa tehdyn laajan tut-

kimuksen mukaan kiusaamista on tavalla tai toisella kokenut päiväkodeissa 

12,6 prosenttia 3-6–vuotiaista lapsista. Noin 7 prosenttia lapsista oli kiusaa-

jia, 3,3 prosenttia kiusattuja ja loput 2,2 prosenttia olivat kiusaaja-uh-

reja. (Repo 2015, 36.) Erityisesti pienet lapset ovat muita useammin kiusaaja-

uhreja (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 22.) Kiusaaja-uhri ei pääse osaksi 

lapsiryhmää kiusaamiseksi tulkitun käyttäytymisensä vuoksi vaan toiset lapset 

torjuvat aggressiivisesti käyttäytyvän kiusaaja- uhrin (Repo 2015, 13). Kiusaaja-

uhrin toiminta koetaan muita häiritseväksi ja hänellä on kiusaajiin verrattuna 

usein vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa kuten leikkiin liittymisessä (Laaksonen 

2014, 37). 

 

2.2 Kiusaamisen vaikutukset 

 Kiusaamisella on sekä lyhyt- että pitkäkestoisia vaikutuksia lapsen myöhempään 

elämään. Vaikutukset saattavat näkyä esimerkiksi tunne-elämän vaikeuk-

sina tai koulun välttelemisenä. (Vlachou ym. 2011, 330.) Jos lasta kiusataan 

poissulkemalla häntä kaverisuhteista, on riski, että lapsi alkaa itse kiusata 

muita tai hän vaihtoehtoisesti uhriutuu eli joutuu itse kiusaamisen koh-

teeksi (Godlenski, Kamper, Ostrov, Hart & Blakely-McCure 2014, 387). Kun so-

siaalisesti poissuljettuja lapsia tarkasteltiin   4-vuotiaina ja uudelleen 6-vuotiaina, 

oli lasten käytöksessä tapahtunut muutos. Erityisesti lapset, jotka olivat aggres-

siivisempia valmiiksi, alkoivat käyttäytyä entistä aggressiivisemmin jouduttuaan 

poissuljetuiksi. (Stenseng, Belsky, Skalicka& Wichstrøm 2014, 1643.)  

 

2.3 Poissulkeminen kiusaamisen muotona pienillä lapsilla 

Poissulkemisella tarkoitetaan vuorovaikutuksessa tapahtuvaa kontrollointia, jolla 

jätetään joku tahallisesti ryhmän ulkopuolelle (Fanger, Frankel & Hazen 2012, 

224). Poissulkemisessa on kyse ryhmädynamiikkaan liittyvästä ilmiöstä, vaikka 

poissulkemisen käynnistääkin usein vain muutama lapsista. Poissulkeminen 
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näyttäytyy usein hyvin suoraan, toiselle lapselle voidaan esimerkiksi verbaalisesti 

ilmoittaa, ettei häntä haluta leikkiin. Poissulkeminen voi näkyä myös toisen lap-

sen huomiotta jättämisenä, hänelle selän kääntämisenä tai niin, että hän jää aina 

ilman paria. (Pikkumäki & Peltola 2017, 14-15.) 

  Kiusaamista ei usein haluta tunnustaa tapahtuvaksi pienten lasten kes-

kuudessa ja poissulkemisen kohdalla saatetaan myös ajatella, etteivät pienem-

mät lapset välttämättä ymmärrä mitä poissulkeminen on. Tutkimuksessa on kui-

tenkin havaittu, että jo 3-vuotiaat lapset huomaavat poissulkemisen leikeissä 

(Hwang & Marrus & Irvin & Markson 2017, 515).  Poissulkeminen voi olla kuiten-

kin niin epäsuoraa, ettei sen havainnointi ole helppoa edes aikuiselle ja toiminta 

voi jatkua pitkäänkin ennen kuin siihen puututaan (Pikkumäki & Peltola 2017, 

15). Aikuisen voi olla myös hankala havaita milloin riitely muuttuu kiusaamiseksi 

(Repo 2015, 34). Tämä lasten sosiaalisiin suhteisiin liittyvän ilmiön huomiotta jät-

täminen tai kieltäminen aiheuttaa tilanteen, jossa lapset eivät saa tarvitsemaansa 

tukea tilanteissa, joissa sitä eniten tarvitsisivat. (Vuorisalo & Eerola-Pennanen 

2018, 235). Kiusaaminen ilmeneekin ryhmädynamiikan negatiivisena ilmiönä, 

jossa lapsi yrittää löytää paikkaansa yhteisössä ja sen hierarkiassa. Tä-

män asian tiedostaminen jälkeen, on aikuisen helpompi auttaa lasta löytämään 

rakentavia keinoja olla osa ryhmää. (Vuorisalo & Eerola-Pennanen 2017, 246.)  

 

2.4 Aiemmat kirjallisuuskatsaukset 

Lähes kaikissa kirjallisuuskatsauksissa on keskitytty kouluikäisiin lapsiin. Salmi-

vallin (2010) kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin kiusaamista kouluikäisten ver-

taisryhmän näkökulmasta. Katsauksen mukaan kiusaaminen rakentuu vallankäy-

tön kautta ryhmämuotoiseksi ilmiöksi, joka usein pahenee ajan kuluessa. Kiusaa-

miseen voidaan puuttua vaikuttamalla koko ryhmän toimintaan varsinaisten kiu-

saajien lisäksi. Katsauksessa nostettiin esille sivustakatsojien rooli, jotka usein 

haluamattaankin lisäävät pienillä eleillä tai hiljaisella hyväksynnällä kiusaamista. 

Kiusaamiseen puuttuminen voi olla järkevää aloittaa puuttumalla heidän toimin-

taansa, koska sillä voidaan muuttaa ryhmän negatiivisia toimintamalleja. (Salmi-

valli 2010.)   Myös eri-ikäisten (3-17 –vuotiaiden) lasten vanhempien näkökulmia 

kiusaamiseen on tutkittu. Yhteenvetona katsauksessa todettiin, että vanhempien 
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sekä koulujen/päiväkotien tulee sitoutua yhteisesti ottamaan vastuuta kiusaami-

seen puuttumisesta. Tämä edellyttää asioista keskustelua ja yhteisen ymmärryk-

sen löytymistä. (Harcourt, Jasperse & Green 2014, 387.) Empatian tuntemisen ja 

kiusaamisen välisestä yhteydestä lapsilla ja nuorilla oli myös tehty kirjallisuuskat-

saus (Noorden, Hasalager, Cillessen & Bukowsk 2015).    

Alle kouluikäisiin lapsiin keskittynyttä tutkimusta on tarkasteltu systemaatti-

sen kirjallisuuskatsauksen avulla vähemmän ja löysimmekin vain yhden kirjalli-

suuskatsauksen, joka keskittyi alle kouluikäisiin. Vlachou ja kollegat (2011) ovat 

tarkastelleet millaisena kiusaaminen näyttäytyy ja miten se ilmenee alle kouluikäi-

sillä lapsilla. Tutkimuksessa painotetaan erityisesti kiusaamisen fyysistä luon-

netta pienillä lapsilla, pienet lapset eivät katsauksen mukaan käytä niin paljon 

esimerkiksi poissulkemista. Toisena tutkimuskohteena on kiusaamisen riskiteki-

jät, kuten perhetekijät sekä geneettiset tekijät. Katsaus kuvailee, mitkä asiat voi-

vat vaikuttaa kiusaamisroolien muodostumisessa ja nostaa esimerkiksi esille 

mahdollisena syynä kiusatuksi tulemiselle ylisuojelun. Kolmantena tutkimuskoh-

teena on ryhmän rooli kiusaamistilanteissa. Ryhmän roolista pienten lasten kiu-

saamisessa ei ole tuolloin juuri ollut tutkimusta saatavilla, joten kirjallisuuskat-

sauksessa esitellään kouluikäisiä koskevaa tutkimusta ja mietitään tulosten so-

vellettavuutta varhaiskasvatusikäisiin lapsiin. Katsauksen loppupäätelmä on, että 

kiusaamiseen liittyvät roolit ovat lähes samanlaiset riippumatta lapsen iästä. Kiu-

saamiseen liittyvän samankaltaisuuden takia olisi tärkeää, että kiusaamiseen 

puututtaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Katsauksessa tarkastel-

tiin lisäksi kiusaamisen vastaisia ohjelmia sekä tilojen vaikutusta kiusaamisen 

yleisyyteen eli onko kiusaaminen yleisempää esimerkiksi luokkahuo-

neissa, vai pihamaalla.  (Vlachou ym. 2011.)  

Aiemmat kirjallisuuskatsaukset antavat meille hyvän käsityksen tutkimuk-

sista, jotka keskittyvät kiusaamiseen kouluikäisillä lapsilla Poissulkemiseen liitty-

viä kirjallisuuskatsauksia emme kuitenkaan löytäneet. Niin ikään varhaiskasva-

tusikäisiä koskevia kirjallisuuskatsauksia on tehty harvemmin. Näin ollen, koska 

aiemmin ei ole tehty poissulkemisen tutkimukseen liittyviä kirjallisuuskatsauksia, 

pyrimme opinnäytetyömme avulla paikkaamaan tätä aukkoa.   
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Selvitämme tässä tutkielmassa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla 

poissulkemista kiusaamisen muotona varhaiskasvatusikäisillä lapsilla. Ra-

jaamme aiheen koskemaan nimenomaan varhaiskasvatusikäisiä, koska useim-

miten kiusaamista on tutkittu kouluikäisten tai sitä vanhempien lasten keskuu-

dessa ja harvemmin keskitytty pieniin lapsiin (Repo 2015, 11; Vlachou ym. 2011, 

329). Selvitämme ensinnäkin, millaista poissulkemisen tutkimus on eli millaisin 

menetelmin poissulkemista on tutkittu. Tarkastelemme, millaisia teoreettisia nä-

kökulmia poissulkemisen tutkimuksessa on nähtävissä ja millaisia jatkotutkimus-

aiheita tutkimuksista nostetaan esille. Selvitämme myös, mitä tutkimuksissa kä-

sitetään poissulkemisella ja miten se tutkimuksissa on ilmennyt varhaiskasvatus-

ikäisillä lapsilla.  Tarkoituksenamme on myös löytää tutkimusaiheeseen mahdol-

lisesti liittyviä tutkimuksellisia aukkoja. Toivomme myös, että kirjallisuuskatsauk-

sesta olisi apua poissulkemisena tapahtuvan kiusaamisen tunnistamisessa ja sii-

hen puuttumisessa. 

  

Tutkimuskysymyksemme ovat:   

  

1) Millaista poissulkemisen tutkimus on?  

a) Millaisia menetelmiä poissulkemisen tutkimiseen on käytetty?  

b) Millaisia teoreettisia näkökulmia poissulkemisen tutkimuksessa on nähtä-

vissä?   

c) Millaista jatkotutkimusta tutkimuksissa suositellaan?   

2) Mitä poissulkeminen tutkimuksissa kiusaamisen muotona tarkoittaa varhais-

kasvatusikäisillä lapsilla?  
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3.2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus. Valitsimme menetelmäksi systemaat-

tisen kirjallisuuskatsauksen, koska sen avulla voidaan koota yhteen, arvioida ja 

tehdä synteesiä isosta määrästä tieteellisiä tutkimuksia asetettujen tutkimusky-

symysten pohjalta. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella voidaan selvit-

tää, mitä tietystä aihepiiristä tai ilmiöstä tiedetään tällä hetkellä ja toisaalta myös 

se, mitä siitä ei vielä tiedetä. (Harden & Thomas 2010, 750; Petticrew & Roberts 

2005, 2.) Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tulee kiinnittää huo-

miota kattavaan alkuperäistutkimuksen keräämiseen ja valikoimiseen, jotta väl-

tetään mahdolliset puutteellisesta valikoinnista johtuvat harhat. (Harden & Tho-

mas 2010, 751; Metsämuuronen 2009, 47.) Alkuperäistutkimuksen laadun tulee 

myös heijastua punnittaessa tutkimukselle annettavan painoarvon mää-

rää. (Metsämuuronen 2009, 47.) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus auttaa hyö-

dyntämään olemassa olevaa tutkimusta tehokkaasti ja sen avulla voidaan tuottaa 

näyttöön perustuvaa tietoa käytännön työn tueksi (Metsämuuronen 2009, 47; 

Petticrew & Roberts 2005, 13).   

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus edellyttää tarkkaa suunnittelua ja pro-

sessin kuvaamista, sillä tutkimuksen pitää olla toistettavissa. Prosessi alkaa tut-

kimuksen aihepiirin rajauksella, jonka jälkeen määritetään millä ehdoilla alkupe-

räinen aineisto, joko hyväksytään tutkimukseen tai hylätään. Tämän jälkeen suo-

ritetaan kirjallisuushaku (Metsämuuronen 2009, 47.) Noudatimme opinnäyte-

työssämme Petticrew`n ja Roberts`n (2005, 27) kirjassaan esittelemiä syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen työvaiheita, jotka alkavat tutkimuskysymys-

ten asettamisella sekä pohtimalla, millaisia tutkimuksia katsaukseen tarvitaan, 

jotta kysymyksiin voidaan vastata. Seuraavaksi tehdään tutkimushakua, jonka 

jälkeen päätetään, mitkä tutkimukset täyttävät sisäänottokriteerit ja näin ol-

len otetaan mukaan kirjallisuuskatsaukseen. Valittuja tutkimuksia arvioidaan kriit-

tisesti, niistä tehdään synteesiä ja arvioidaan tutkimusten tuloksia. Synteesivaihe 

onkin tärkeä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa, koska valittujen tutki-

musten avulla vastataan tutkimuskysymyksiin. (Harden & Thomas 2010, 

752). Kirjallisuuskatsauksen viimeisessä vaiheessa tulokset julkistetaan (Pet-

ticrew & Roberts 2005, 27).  
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3.3 Tutkimusaineisto ja analyysi  

Valitsimme opinnäytetyöhömme tutkimushaun tulosten perusteella relevantteja 

vertaisarvioituja tieteellisiä tutkimuksia ja rajasimme haun vuodesta 2010 eteen-

päin. Ainoa varhaiskasvatusikäisten lasten kiusaamiseen liittyvä kirjallisuuskat-

saus on julkaistu vuonna 2011 (Vlachou ym.), jonka vuoksi valikoimme katsauk-

seemme pääasiallisesti sen jälkeen ilmestyneitä artikkeleita. Jotta emme olisi 

menettäneet mitään katsauksemme kannalta oleellista otimme mukaan hakuun 

myös vuoden 2010 aikana ilmestyneet tutkimukset, sillä niitä oli Vlachoun ym. 

(2011) katsauksessa vaan kolme kappaletta.  

Aineiston haussa ensisijainen tapa oli etsiä erilaisista tietokannoista alku-

peräistutkimuksia. Tämän jälkeen tarkastelimme valittujen tutkimusten lähdeluet-

teloita ja valikoimme mukaan tutkimukset, jotka täyttävät aineiston rajauskritee-

rit. (Metsämuuronen 2009,48.) Katsaukseen soveltuvia tieteellisiä artikkeleita et-

simme erityisesti kasvatustieteellisistä tietokannoista sekä aiheesta tehtyjen tut-

kimusten lähdeluetteloita tutkimalla. Tietokannat, joita käytimme, olivat An-

dor, ProQuest, Ebsco, Taylor& Francis sekä Google Scholar. Tutkimushaun eh-

tona oli, että hakulausekkeiden hakusanat esiintyvät tutkimusten otsikoissa. Il-

man rajauksia aineisto olisi käsittänyt tuhansia tutkimuksia, joten tällä kei-

nolla saimme rajattua isoa aineistomäärää pienemmäksi.   

Hakusanoina tieteellisten tutkimusten haussa käytimme: poissulkeminen, 

kiusaaminen, varhaiskasvatus, varhaiskasvatusikäiset lapset, päivähoito, pienet 

lapset. Englanniksi nämä hakusanat ovat: (social) exclusion, bullying, relational 

aggression, peer victimization, early childhood education, preschool, daycare, 

kindergarten, small children. Hakusanoista rakensimme erilaisia haku-

lausekkeita, kuten: Bullying AND ("early childhood education" or preschool or kin-

dergarten), Social exclusion AND ("early childhood education" or pre-

school or kindergarten).   Haulla “social exclusion” AND ("early childhood educa-

tion" or preschool or kindergarten)” tuli joko vahvasti psykologiaan tai sosiaali-

seen syrjäytymiseen liittyviä tutkimuksia. Ensisijaisena hakulausekkeena toimikin 

“Bullying AND ("early childhood education" or preschool or kindergarten)”.  

Rajasimme haun vuosina 2010-2020 julkaistuihin, vertaisarvioituihin tutki-

muksiin. Tällä tavalla hakutuloksia tuli Tampereen yliopiston Andor-hakujärjestel-

mällä yhteensä 5309. Rajasimme hakua vielä niin, että hakusanojen tuli esiintyä 
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otsikossa, jonka jälkeen tarkasteluun jäi 30 tutkimusta. Näistä tutkimuksista osa 

karsiutui pois jo tiivistelmien lukemisen jälkeen. Kymmenen tutkimusta ei liittynyt 

kiinteästi aiheeseemme vaan käsitteli esimerkiksi pelkästään kiusaamisen erilai-

sia rooleja, kuusi tutkimuksista oli katsauksia, kaksi tutkimusta esiintyi useam-

paan kertaan ja kaksi tutkimusta oli saatavilla vain alkuperäiskielellä, toinen es-

panjaksi ja toinen turkin kielellä. Jäljelle jäi siis 10 tutkimusta, joista lopulliseen 

analyysiin valikoitui kolme tutkimusta. Seitsemän tutkimuksista karsiutui pois, 

koska niissä käsiteltiin kiusaamista yleisellä tasolla, erittelemättä poissulkemista 

kiusaamisen muotona. Loput kuusi katsaukseemme soveltuvaa tutkimusta löy-

simme tutkimusten lähdeluetteloita tutkimalla.  

Teimme tutkimuskysymyksiemme pohjalta kirjallisuuskatsaukseen valikoi-

tuneista tieteellisistä artikkeleista yhteenvedon. Taulukkomuotoisessa yhteenve-

dossa esitellään jokaisesta artikkelista pääkohdat. Yhteenvedossa kerrotaan tut-

kimuksen tekijät, julkaisuvuosi, tutkimuksen aihe, tutkimuksen menetelmät, tulok-

set ja johtopäätökset. Valituista artikkeleista tehty yhteenveto lisättiin opinnäyte-

työn liitteeksi.  
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4 TULOKSET  

4.1 Poissulkeminen tutkimuksissa 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui yhdeksän kiusaamista käsittelevää tutkimusar-

tikkelia (liite 1). Tutkimuksista kolme oli tehty Yhdysvalloissa, kaksi Norjassa ja 

yhdet Suomessa, Etelä-Koreassa, Uudessa-Seelannissa ja Turkissa. Tutki-

musartikkeleista kaksi oli julkaistu vuosina 2012 ja 2016 ja loput tutkimukset olivat 

vuosilta 2014, 2015, 2017, 2018 ja 2020. Tutkimukset jakautuivat siis melko ta-

saisesti vuosille 2012-2020. Opinnäytetyöhömme ei valikoitunut yhtään artikkelia 

vuosilta 2010-2011 vaikka hakumme kattoikin vuodet 2010-2020.  

TAULUKKO 1. Tutkimusten julkaisuajankohdat ja lukumäärät julkaisumaittain. 

Julkaisuajankohta Lukumäärä Julkaisumaa 
2010 0 - 
2011 0 - 
2012 2 

  
Suomi  
Yhdysvallat 

2013 0 - 
2014 1 Yhdysvallat 
2015 1 Yhdysvallat 
2016 2 Etelä-Korea 

Norja 
2017 1 Norja 
2018 1 Uusi-Seelanti 
2020 1 Turkki 
Yhteensä  9   

 
 

Tutkimuksista neljä oli julkaistu kasvatustieteellisessä lehdessä ja viisi psykolo-

gian alan lehdessä. Vaikka kaikissa tutkimuksissa käsiteltiin poissulkemista, vain 

yksi kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista keskittyi nimenomaan pois-

sulkemiseen kiusaamisen muotona.  
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Tutkimuksissa kuvattiin poissulkemista erilaisilla käsitteillä, joissa poissul-

keminen nähtiin kiusaamisen lisäksi osana sosiaalista aggressiota (Fanger, Fran-

kel & Hazen 2012), relationaalista aggressiota (Ostrov ym. 2014; Ostrov ym. 

2015; Swit 2018) tai sosiaalista poissulkemista (Lee, Smith & Monks 2016). 

Osassa tutkimuksia poissulkeminen kiusaamisen muotona luokiteltiin relationaa-

liseksi (Ostrov ym. 2015 Swit 2018; Tanrikulu 2020) tai psykologiseksi kiusaa-

miseksi (Kirves & Sajaniemi 2012) tai siitä puhuttiin poissulkemisena (Cameron 

& Kovac 2016; Helgeland & Lund 2017; Kirves & Sajaniemi 2012) tai poissulke-

misena vertaissuhteista (Fanger, Frankel & Hazen 2012). 

 

 

4.1.1  Poissulkemisen tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

Poissulkemisen tutkimus oli pääasiallisesti poikkileikkaustutkimusta ja tutkimuk-

sista suurin osa oli tehty kvantitatiivisin menetelmin. Katsaukseen valituista artik-

keleista kuusi oli toteutettu poikkileikkaustutkimuksena ja kolme tutkimuksista oli 

pitkittäistutkimuksia. Kuudessa tutkimuksessa oli käytetty kvantitatiivisia, yh-

dessä kvalitatiivisia ja kahdessa näitä kahta tutkimusmenetelmää oli yhdistetty. 

TAULUKKO 2. Käytetyt tutkimusmenetelmät, aineiston hankintapa sekä kenen 
näkökulmasta tutkimus tehty 

Tutkimuksen tekijät ja tutki-
muksen nimi 

Tutkimuksen menetelmä ja 
aineiston hankintatapa 

Tutkimuksen näkökulma 

Cameron & Kovac 2016 
An examination of par-
ents´and preschool work-
ers´perspectives of bullying 
in preschool 
 

Kvantitatiivinen poikittaistutki-
mus 
Kyselylomake 

Vanhempien ja opettajien 
näkökulma 
 

Fanger, Frankel, & Hazen 
2012 
Peer exclusion in preschool 
children`s play: naturalistic 
observations in a playground 
setting 
 

Kvantitatiivinen poikittaistutki-
mus 
Havainnointi 

Lasten näkökulma 

Helgeland & Lund 2017 
Children´s voices on bullying 
in kindergarten 

Kvalitatiivinen poikittaistutki-
mus 
Haastattelu ja havainnointi 

Lasten näkökulma 
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Kirves & Sajaniemi 2012 
Bullying in early educational 
settings 

Kvantitatiivinen-kvalitatiivinen 
poikittaistutkimus 
Kyselylomake ja haastattelu 
 
 

Lasten, opettajien ja van-
hempien näkökulma 

Lee, Smith & Monks 2016 
Participant roles in peer-vic-
timization among young chil-
dren in South Korea: peer-, 
self- and teacher-nomina-
tions 
 

Kvantitatiivinen pitkittäistutki-
mus 
Kyselylomake ja haastattelu 

Lasten ja opettajien näkö-
kulma 

Ostrov ym. 2015 
Replication and extension of 
the early childhood friendship 
projects: effects on physical 
and relational bullying 
 

Kvantitatiivinen pitkittäistutki-
mus 
Havainnointi ja kyselylomake 

Lasten ja opettajien näkö-
kulma 
 

Ostrov ym. 2014 
A gender-balanced approach 
to the study of peer victimiza-
tion and aggression subtypes 
in early childhood 
 

Kvantitatiivinen pitkittäistutki-
mus 
Havainnointi ja kyselylomake 
 

Lasten ja opettajien näkö-
kulma 
 

Swit 2018 
Early childhood educators´ 
and parents´ perceptions of 
bullying in preschool 
 

Kvantitatiivinen-kvalitatiivinen 
poikittaistutkimus 
Kyselylomake, jossa osittain 
avoimet kysymykset 
 

Vanhempien ja opettajien 
näkökulma 

Tanrikulu 2020 
Teacher raports on early 
childhood bullying: how of-
ten, who, what, when and 
where 
 

Kvantitatiivinen poikittaistutki-
mus 
Kyselylomake 

Opettajien näkökulma 

 

Kiusaamista oli tutkittu menetelmällisesti kolmella eri tavalla: kyselylomakkein, 

havainnoinnin avulla tai haastattelemalla tutkimukseen osallistuvia henkilöitä. 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat joko lapsia, vanhempia tai päiväkodin 

henkilöstöä. Kyselylomaketta oli käytetty kolmessa tutkimuksessa, kyselylomak-

keen ja havainnoinnin yhdistelmää kahdessa tutkimuksessa, kahdessa käytettiin 

kyselylomaketta ja haastattelua, yhdessä haastattelua ja havainnointia sekä yh-

dessä havainnointia. Kiusaamista oli tutkittu lasten ja opettajien näkökulmista kol-

messa tutkimuksessa, kahdessa vanhempien ja opettajien näkökulmasta, kah-

dessa lasten näkökulmasta, ja yhdessä opettajien näkökulmasta, sekä yhdessä 

tutkimuksessa päiväkodin henkilöstön, vanhempien ja lasten näkökulmista. 



17 

4.1.2 Tutkimusten teoreettiset näkökulmat 

Tutkimuksissa poissulkemista tarkasteltiin yksilötekijöistä, kontekstuaalisista te-

kijöistä tai sosiaalisista prosesseista käsin.  Tutkimusten teoreettinen näkökulma 

tuli esille rivien välistä luettuna: teoriataustojen määrittelyssä ja käsittelyssä, tut-

kimusmenetelmien valinnassa ja raportoitujen tuloksien kautta. 

Kaikissa tutkimuksissa tuotiin esille kiusaamisilmiön moniulotteisuus ja sii-

hen liittyvien tekijöiden moninaisuus. Kiusaamisessa ovat vaikuttamassa yksi-

löön, kontekstiin, sosiaalisiin suhteisiin ja kulttuuriin liittyvät tekijät. Kahdessa tut-

kimuksissa painotettiin yksilöön ja hänen ominaisuuksiinsa liittyvää näkökulmaa 

(Lee, Smith & Monks 2015; Tanrikulu 2020), kun taas kolmessa painotettiin 

enemmän kiusaamisilmiön sosiaalista luonnetta. (Fanger, Frankel & Hazen 2012; 

Helgeland & Lund 2017; Kirves & Sajaniemi 2012). Useassa tutkimuksessa ker-

rottiin taustateoriassa kiusaamisen vahvasta yhteisöllisestä ja ryhmäprosessei-

hin liittyvästä luonteesta, mutta käytetyt tutkimusmenetelmät keskittyivät kuiten-

kin yksilötekijöiden tutkimiseen. (Cameron & Kovac 2016, Helgeland & Lund 

2017, Kirves & Sajaniemi 2012). Vaikka tutkimus olisi ollut teoreettisesti sitoutu-

nut kehityspsykologiseen tarkasteluun, korostettiin myös kontekstuaalisten teki-

jöiden merkitystä. Usein kuitenkin vasta pohdinnassa nostettiin esille myös sosi-

aalisen prosessimallin merkitys kiusaamisilmiön jatkuvuudessa. (Ostrov 

ym.2014, 583.)  

Myös kulttuurin merkitys kiusaamisilmiössä nostettiin esille kahdessa tutki-

muksessa (Lee, Smith & Monks 2015; Helgeland & Lund 2017). Esimerkiksi kol-

lektiivinen, yhteisön merkitystä korostava kulttuuri voi vaikuttaa voimakkaasti sii-

hen, että kiusaamisesta ja sen eri muodoista ei voida puhua sosiaalisen syrjäy-

tymisen pelon vuoksi. Tämä luonnollisesti vaikuttaa voimakkaasti myös lapsien 

käsityksiin kiusaamisesta ja siihen, kuinka ilmiötä tunnistetaan. Kiusaaminen 

näyttäytyykin tällöin voimakkaasti yksilöön kohdentuvana toimintana ja yksilön 

ominaisuutena, joiden vuoksi hänet voidaan eristää muusta yhteisöstä (Lee, 

Smith & Monks 2015). Yksilölähtöiseen näkökulmaan viittaa usein, jos tutkimuk-

sessa on käytetty menetelminä yksilön ominaisuuksia kuvaavia tekijöitä, kuten 

esimerkiksi kuvailua kiusattujen ja kiusaajien ominaisuuksista. Missään tutkimuk-
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sessa ei kuitenkaan keskitytty ainoastaan yksilötekijöiden kuvaamiseen vaan mu-

kana oli aina jokin muu näkökulma, kuten esimerkiksi kontekstiin liittyvä lapsiryh-

män koostumus tai koko. (Lee, Smith & Monks 2015; Tanrikulu 2020.) 

Kirjallisuuskatsauksessa ei ollut nähtävissä selkeätä muutosta teoreetti-

sissa näkökulmissa vuosien 2010-2020 välisenä aikana. Havaittavissa ei ollut 

esimerkiksi muutosta yksilölähtöisestä ympäristö- ja sosiaalisiin tekijöihin siirty-

misestä. Tutkimuksista yli puolet oli psykologian alan tutkimuksia ja loput kasva-

tustieteellisiä. Psykologian alan tutkimuksissa painotettiinkin enemmän yksilöte-

kijöitä, mutta samaa oli nähtävissä myös kasvatustieteellisissä tutkimuksissa.  

 

4.1.3  Tutkimuksissa esille nousseet jatkotutkimusaiheet 

  

Tutkimuksissa nousi esille useita jatkotutkimusaiheita, jotka jaottelimme kolmeen 

eri teemaan. Poissulkemisen määrittely ja se, kenen näkökulmasta poissulke-

mista määritellään, oli yksi keskeinen teema. Tämän lisäksi tuli esille tarve tutkia 

poissulkemista monitasoisesti ottaen huomioon esimerkiksi lasten iän tai kulttuu-

risten tekijöiden vaikutuksen. Kolmantena teemana näkyi tarve tutkia kiusaami-

sen ehkäisyä.  

Yksi poissulkemisen tutkimisen haasteista on kiusaamisen ja erityisesti 

poissulkemisen määritteleminen. Poissulkemisen käsite ja se kenen näkökul-

masta määrittelyä pitäisi tehdä, vaihteli tutkimuksesta toiseen. Osa tutkimuksista 

painotti lapsen näkökulman tärkeyttä, toisissa korostettiin aikuisten näkökulmaa 

ja kolmansissa haluttiin kuulla niin aikuisten kuin lasten mielipiteitä. Yhteistä oli 

kuitenkin tarve selvittää, miten vastaajat käsittävät kiusaamisen. Tarkastelemis-

samme tutkimuksissa suurimmassa osassa yksi tutkimuskysymyksistä oli selvit-

tää tutkittavien käsitystä kiusaamisesta. Jos kiusaamista ei määritellä tutkimuk-

sessa, niin vastausten erot saattavat johtua tutkittavien erilaisista käsityksistä kiu-

saamisesta (Swit 2018, 26). 

Useassa tutkimuksessa tuotiin esille, kuinka tärkeä olisi jatkotutkimuksessa 

tutkia kiusaamista lapsen näkökulmasta käsin eikä pelkän aikuisen havainnoinnin 

perusteella tuomita kielteistä käytöstä kiusaamiseksi. Swit (2018,26) painotti, että 

olisi tärkeä kysyä lapsilta itseltään heidän motiiveistaan toiminnan takana. Myös 
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Cameron ja Kovac (2016, 249) ehdottavat, että poissulkemisen kohdalla olisi ai-

hetta tarkemmin tutkia lapsen toiminnan taustasyyt, milloin lapsi toimii poissulke-

vasti aikomuksenaan vahingoittaa toista ja milloin ei. 

Toisaalta myös jatkotutkimuksissa pitäisi ottaa huomioon lasten näkökul-

man lisäksi aikuisen näkökulma asiaan. Vain ymmärtämällä paremmin kasvatta-

jien käsityksiä, voidaan ammatillista koulutusta kehittää siihen suuntaan, että 

kasvattajat jakaisivat saman käsityksen kiusaamisesta. Olisi myös aiheellista tut-

kia, erottavatko kasvattajat aggression ja kiusaamisen toisistaan. (Swit 2018, 26.) 

Tutkimuksissa tuli nimittäin ilmi, kuinka vaikea kasvattajien on erottaa toisistaan 

aggressiivisuus ja varsinainen kiusaaminen (Kirves & Sajaniemi 2012 396 ja Swit 

2018, 26). Helgeland & Lund (2017, 139-140) painottavat, kuinka poissulkemista 

pitäisi tutkia mahdollisimman laajasti niin henkilökunnan, vanhempien kuin las-

tenkin näkökulmista sekä kvalitatiivisilla että kvantitatiivisilla keinoilla. 

Tutkimuksissa nousi vahvasti esille myös tarve jatkotutkimukselle, joka ot-

taisi huomioon niin kulttuuristen tekijöiden, lasten iän ja sukupuolen kuin ympä-

ristön vaikutuksen kiusaamiseen. Kulttuurisilla tekijöillä on suuri vaikutus ihmisten 

käsityksiin kiusaamisesta ja tutkimuksissa pitäisikin ottaa paremmin huomioon 

niin etnisten ryhmien edustus kuin miesten suhteellinen vähäisyys vastaajissa 

(Swit 2018, 26). Etelä-Koreassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin lasten halut-

tomuus nimetä itsensä kiusaajiksi, kun kyse oli poissulkemisesta ja tutkijat olivat 

epävarmoja mikä eron aiheuttaa. Kulttuurien välistä tutkimusta tarvittaisiin, jotta 

tiedettäisiin, riippuuko ero poissulkemisen ja muiden kiusaamisen muotojen vä-

lillä poissulkemisen luonteesta vai eteläkorealaisesta kulttuurista, jossa poissul-

kemista ei nähdä niin vahvasti kiusaamisena. (Lee, Smith & Monks 2016, 297.)  

 Myös lasten iän ja sukupuolen merkitystä kiusaamiseen pitäisi tutkia enem-

män ja ylipäätään jatkotutkimuksessa pitäisi huomioida eri tahojen vaikutus kiu-

saamiseen. Ei ole esimerkiksi tietoa siitä, muuttuvatko kiusaamisen muodot ja 

lisääntyykö poissulkeminen kiusaamisen muotona lasten kasvaessa  (Ostrov ym. 

2014, 582). Myös Kirves & Sajaniemi (2012, 385) ja Swit (2018, 26.) tuovat esille 

sen, kuinka lasten käsitykset kiusaamisesta voivat olla erilaisia eri ikäryhmillä. Iän 

lisäksi pitäisi tutkia lasten sukupuolen vaikutusta siihen, millaisena poissulkemi-

nen eri vaiheissa näyttäytyy (Cameron & Kovac 2016 249.) Tutkimuksessa tulisi 
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painottaa, ettei vastausta poissulkemisilmiöön löydy tutkimalla pelkästään yksi-

löitä, vanhempia, opettajia tai ympäristöä, yksistään. Ilmiöön liittyvät useat tasot 

on huomioitava. (Ostrov ym. 2014, 585.)  

  Kolmas teema, joka nousi esille tutkimuksissa, oli poissulkemisen ehkäisy. 

Ehkäisyä pidettiin tarpeellisena ja tutkimuksissa saatettiin tuoda esille kuinka tär-

keää, olisi ennaltaehkäistä kiusaamista. Kuitenkin vain yhdessä tutkimuksista tar-

kasteltiin, pitkittäistutkimuksen avulla, intervention vaikutusta kiusaamisen eh-

käisyyn. Ongelmaksi muodostui, että kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja interven-

tioon tarkoitettuja ohjelmia ei juurikaan ole varhaiskasvatusikäisille (Tanrikulu 

2020, 497). Tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin intervention vaikutusta, todettiin 

relationaalisen kiusaamisen vähentyneen interventioryhmässä verrattuna verrok-

kiryhmään. Tutkimuksessa tosin painotettiin jatkotutkimuksen tärkeyttä, jotta ky-

seistä interventiota voitaisiin kutsua näyttöön perustuvaksi. (Ostrov, Godleski, 

Kamper-Demarco, Blakely-Mcclure& Celenza 2015). Ylipäätään tutkimuksissa 

pidettiin tärkeänä saada poissulkemisesta lisää pitkittäistutkimusta sekä kuvaa-

vaa tutkimusta.  

 

4.2 Poissulkeminen kiusaamisen muotona varhaiskasvatusikäisillä 
lapsilla 

4.2.1 Poissulkemisen tavat 

Useassa tutkimuksessa selvisi, että poissulkeminen on yleistä alle kouluikäisten 

lasten keskuudessa. (Cameron & Kovac 2016; Fanger, Frankel & Hazen 2012; 

Helgeland & Lund 2017; Kirves & Sajaniemi 2012; Tanrikulu 2020.) Poissulkemi-

nen näyttäytyi tutkimuksissa epäsuorana tai suorana poissulkemisena, huomiotta 

jättämisenä, poissulkemisen suunnitteluna tai poissulkemisella uhkailuna tai juo-

ruiluna. (Fanger, Frankel & Hazen 2012, 244-245; Ostrov ym.2015, 447; Swit 

2018,23; Tanrikulu 2020, 491.) Epäsuorassa poissulkemisessa leikin sääntöjä 

muutettiin niin, että lapsi ei päässyt halustaan huolimatta mukaan leikkiin. Suora 

poissulkeminen ilmeni taas kielteisenä vastauksena, kun lapsi kysyi lupaa liittyä 

leikkiin. Huomiotta jättämisessä lapsi jätti esimerkiksi selvän leikkiin liittymispyr-
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kimyksen kokonaan huomiotta, vaikka sen oikeasti huomasikin. Vähiten käytet-

tynä keinona oli poissulkemisen suunnittelu ja sillä uhkailu, joka konkretisoi hyvin 

poissulkemisen suunnitelmallisen luonteen. (Fanger, Frankel & Hazen 2012, 

244- 245; Ostrov ym. 2014, 577; Ostrov ym. 2015, 447; Tanrikulu 2020, 491.)   

4.2.2 Lapsien käsitykset poissulkemisesta 

Lapset eivät osanneet yleensä nimetä poissulkemista kiusaamistilanteissa, 

vaikka toisaalta lasten kiusaamisen kokemukset liittyivätkin vahvasti poissulje-

tuksi tulemiseen.  Hyvin pienetkin lapset kuvailivat, mitä tarkoittaa tulla torjutuksi 

ja eristetyksi ryhmästä. (Helgeland & Lund 2017, 136; Kirves & Sajaniemi 2012, 

393.) Lapset kertoivat poissulkemisen kokemuksistaan ja siitä, kuinka surulliseksi 

he tunsivat itsensä, jos heillä ei ollut ketään, kenen kanssa leikkiä. Suurimmalla 

osalla lapsia oli jo kokemus siitä, että heillä ei ollut ketään leikkikaveria. Lapsilla 

esiintyi tutkimusten mukaan jännitystä siitä, tulevatko he poissuljetuiksi vertais-

ryhmässään. (Helgeland & Lund 2017, 138-139; Kirves & Sajaniemi 2012, 391.) 

Vaikka lapset tunnistivatkin omalla kohdallaan poissulkemiseen liittyvän 

käyttäytymisen, eivät he kuitenkaan välttämättä tunnistaneet sitä toisten lasten 

kohdalla. Lasten oli esimerkiksi vaikea nimetä poissulkemiseen liittyviä rooleja, 

kuten kiusaaja, uhri ja puolustaja toisin kuin esimerkiksi fyysisestä kiusaamisesta 

puhuttaessa (Lee, Smith & Monks 2016, 294). Lapset eivät myöskään välttämättä 

tunnistaneet, että poissulkemiseen liittyvät roolit eivät olleet vapaaehtoisesti va-

littuja. He saattoivat ajatella, että leikeistä poissuljetut lapset olivat tyytyväisiä 

leikkiessään yksin. (Kirves & Sajaniemi, 2012,393.) Myös Lee, Smith & Monks 

(2016, 294) huomasivat tutkimuksessaan, että lasten voi olla vaikea huomata, 

milloin joku lapsi tulee poissuljetuksi. Lapsi ei välttämättä tiedä, onko toiminta ta-

hallista vai haluaako toinen vaan leikkiä yksinään. Erityisen vaikeaa lapsen oli 

tunnistaa huomiotta jättämisenä ilmenevää poissulkemista (Fanger, Frankel & 

Hazen 2012, 245). Toisaalta lapset saattoivat myös poissulkea toisia lapsia omaa 

leikkiään suojellakseen (Fanger, Frankel & Hazen 2012, 248). 
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4.2.3 Vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön käsitykset poissul-
kemisesta 

Tutkimuksissa selvitettiin vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön käsityk-

siä ja näkemyksiä kiusaamisesta. Poissulkeminen käsitettiin useimmiten toimin-

tana, jossa lapsi jää leikeistä ulkopuoliseksi tai ehdollistavana uhkailuna (jos et 

teen niin kuin sanon, en leiki kanssasi). Kolmantena teemana kiusaamiseen liit-

tyen nousi esiin kiusatuksi tulleen oman kokemuksen merkitys. (Cameron & Ko-

vac 2016, 1967; Kirves & Sajaniemi 2012, 394) Vanhempien ja varhaiskasvatuk-

sen henkilöstön mielestä oli tärkeää huomioida, että kiusaaminen on aina sub-

jektiivinen kokemus. Kyse on aina henkilökohtaisesta kokemuksista ja eri ihmiset 

kokevat kiusaamisen aina eri tavalla. (Kirves & Sajaniemi 2012, 394.) Vanhem-

mat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset näkivät myös kiusaamisen yksilöllisyy-

den huomioinnin tärkeänä. Tällä tarkoitetaan, että kiusaamisen määrittelyssä tu-

lisi huomioida esimerkiksi lapsen ikä, sosiaalinen kypsyys ja ympäristötekijät. 

(Swit 2018, 24.) Ylipäätään voisi olla tarpeellista käyttää erilaisia kriteerejä kiu-

saamisen määrittelyyn, eri konteksteissa ja ihmisen kehityksen eri vaiheissa (Ca-

meron & Kovac 2016, 1968).  

Tutkimuksissa esitettiin myös ristiriitaisia käsityksiä siitä, että kiusaamisen 

voidaan nähdä kuuluvan osaksi lapsen normaalia kehitystä. Tämän käsityksen 

pohjalta voisi ajatella, että pienet lapset eivät edes osaisi kiusata. Aikuiset eivät 

myöskään läheskään aina pitäneet poissulkemista kiusaamisena, vaikka sen tun-

nistivatkin. (Swit 2018, 24-25.) Poissulkeminen ei kaikkien mielestä ollut aggres-

siivista, vahingoittamiseen tähtäävää käyttäytymistä. Fanger, Frankel & Hazen 

2012, 225). 

 

4.2.4 Yksilöön, sosiaaliseen kontekstiin ja kulttuuriin liittyvien tekijöiden 
merkitys kiusaamisessa 

Tutkimuksissa oli nähtävissä erilaisten tekijöiden ja näkökulmien vaikutus kiusaa-

misilmiöön. Useassa tutkimuksessa todettiin, että kiusaamisessa on kyse ryhmä-

muotoisesta vallankäytöstä (Fanger, Frankel ja Hazen 2012, 245; Kirves & Saja-

niemi 2012, 393; Helgeland & Lund 2017, 140). Kiusaamisen sosiaaliseen luon-

teeseen oli kuitenkin keskitytty vähänlaisesti missään tutkimuksessa. Monessa 
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tutkimuksista sen sijaan nostettiin esille ja selvitettiin yksilöön liittyviä tekijöitä, 

jotka ovat yhteydessä kiusaamisilmiöön (Helgeland & Lund 2017, 139-140; Lee, 

Smith & Monks 2016, 297; Tanrikulu 2020, 495 & 497.) Katsaukseen valitut tut-

kimukset on tehty eri puolilla maailmaa ja tutkimuksissa nousi myös esille kult-

tuurin vaikutus kiusaamisilmiön ymmärtämisessä.  

Poissulkeminen määriteltiin varhaiskasvatuksen henkilöstön taholta lasten 

väliseksi vallankäytöksi ja sosiaalisten suhteiden manipuloinniksi (Kirves & Saja-

niemi, 2012, 393). Toisaalta vallankäyttöä tapahtui kiusaamisen osalta myös var-

haiskasvatuksen henkilöstön taholta. Se näkyi lasten eriarvoisena kohteluna, 

huomiotta jättämisenä erityisesti kiusatuiksi tulleiden lasten osalta. Aikuiset salli-

vat poissulkemisen näiden lasten kohdalla ja osallistuivat siihen myös itse. Päi-

väkodeissa, joissa henkilökunta salli poissulkemisen, tunsivat lapset usein it-

sensä turvattomiksi. (Helgeland & Lund 2017, 139-140.)  

Vaikka kiusaaminen käsitetään usein ryhmäilmiöksi, on siinä edelleen vah-

vasti läsnä yksilölähtöinen ajattelu. Lasta saatettiin siis pitää syyllisenä siihen, 

että hän tuli kiusatuksi (Lee, Smith & Monks 2016, 297). Kiusatuksi tulleet lapset 

tulevat luokitelluiksi tietynlaisiksi ja tällöin lapset olemuksellaan ja käytöksellään 

ikään kuin aiheuttavat kiusaamisen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö nimesi asi-

oita, jotka vaikuttavat siihen, että joku lapsi tulee muita useammin kiusatuksi. 

Näitä olivat esimerkiksi lapseen liittyvät ominaisuudet, kuten huono kielitaito tai 

perhetausta. (Helgeland & Lund 2017, 139-140). Yksilölähtöinen ajattelu näkyi 

tutkimuksissa myös siinä, että kiusaajan ja kiusatuksi tulleen lapsen henkilökoh-

taisiin ominaisuuksiin, kuten kokoon, sukupuoleen tai käyttäytymisongelmiin kiin-

nitettiin huomiota. Lapset, joilla on erityisen tuen tarpeita, ovat useammin sekä 

kiusaajia että tulevat kiusatuiksi. (Kirves & Sajaniemi 2012, 395). Kaikissa tutki-

muksissa ei kuitenkaan todettu samaa yhteyttä (Tanrikulu 2020, 495 & 497).  

Kulttuuristen tekijöiden vaikutus käsityksiimme kiusaamisesta nousi selke-

ästi esille kahdessa tutkimuksessa. Norjalaisessa tutkimuksessa huomattiin, että 

kiusaaminen käsitettiin useammin poissulkemiseksi kuin esimerkiksi toisen fyy-

siseksi kiusaamiseksi. Mahdollisena selityksenä tälle tutkijat pitivät kulttuurisia te-

kijöitä ja norjalaisessa kontekstissa tärkeäksi noussutta painotusta kaikkien mu-

kaan ottamiseen. (Cameron & Kovac 2016, 1967.) Vastaavasti toisessa tutkimuk-

sessa kulttuuristen tekijöiden arveltiin taas selittävän poissulkemisen vähäisyyttä 

verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin.  Poissulkemista kun ei tutkijoiden mukaan 
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välttämättä nähdä esimerkiksi Etelä- Koreassa samalla tavalla kiusaamisena kuin 

toisissa maissa. Heidän mukaansa käsityserot voivat johtua kollektivistiseksi ja 

individualistiseksi luokiteltujen kulttuurien eroista. (Lee, Smith & Monks 2016, 

297.) 
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5 POHDINTA  

5.1 Poissulkemisen tutkimus ja kiusaaminen ilmiönä 

5.1.1 Poissulkemisen tutkimus ja siihen liittyvät käsitteet 

Vaikka monessa tutkimuksessa sanottiinkin poissulkemisen olevan yleisin kiu-

saamisen muoto, löysimme vain vähän tutkimusta, jossa keskityttäisiin pelkäs-

tään poissulkemiseen.  Valitsemistamme tutkimuksista ainoastaan Fanger, Fan-

kel & Hazen (2012) olivat tutkineet pelkästään poissulkemista. Muut tutkimukset 

käsittelivät poissulkemista vain yhtenä kiusaamisen osa-alueena. Ylipäätään 

pienten lasten kiusaamisesta on olemassa vain vähän tutkimusta (Tanrikulu 

2020,490). Pienten lasten kiusaamista olisikin syytä tutkia enemmän, koska se 

poikkeaa tietyiltä osin kouluikäisten lasten kiusaamisesta. Osa aikuisista ei esi-

merkiksi halua pienten lasten kohdalla määritellä relationaalista kiusaamista (ku-

ten poissulkemista) kiusaamiseksi (Swit 2018, 24-25). 

Tutkimuksissa käytettiin poissulkemisesta toisistaan poikkeavia käsitteitä. 

Osa tutkimuksista puhui ilmiöstä nimellä poissulkeminen tai poissulkeminen ver-

taissuhteista ja toisissa tutkimuksissa puhuttiin relationaalisesta tai psykologi-

sesta kiusaamisesta. Kasvatustieteellisissä lehdissä julkaistut tutkimukset käytti-

vät useasti termiä poissulkeminen (Cameron & Kovac 2016; Helgeland & Lund 

2017; Kirves & Sajaniemi 2012) ja psykologian alan lehdissä terminä oli taas use-

ammin relationaalinen aggressio ( Ostrov ym. 2014; Ostrov ym. 2015; Swit 2018). 

Yksi tekijä, joka vaikuttaa tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin sekä käytettyyn 

termistöön on tutkijan koulutus ja tieteenala. Myös tutkimuksissa käytetyt mene-

telmät voivat olla hieman erityylisiä tieteenalasta riippuen. Erityisesti kasvatustie-

teellistä tutkimusta varhaiskasvatusikäisten poissulkemisesta tarvittaisiin lisää. 

Psykologian alan tutkimuksissa, kun tutkimuksen painopiste tuntui olevan hieman 
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erilainen kuin kasvatustieteellisissä tutkimuksissa. Kasvatustieteellisissä tutki-

muksissa kiusaaminen nähtiin useammin sosiaalisesti rakentuneena ilmiönä, kun 

taas psykologian alan tutkimuksissa pääpaino oli yksilöön liittyvissä tekijöissä. 

5.1.2 Kiusaaminen ilmiönä ja sen muutos lapsen kasvaessa 

Kaikissa tutkimuksissa tuotiin esille kiusaamisilmiön monitasoinen ja monimutkai-

nen luonne. Erityisen haastavaa sen ymmärtäminen, huomaaminen ja siihen 

puuttuminen on pienten lasten kohdalla, koska heillä ei ole aina välttämättä kei-

noja kertoa kiusaamisesta. Erityisesti poissulkemisen kohdalla varhaiskasvatus-

ikäiset lapset eivät osanneet suoraan kysyttäessä nimetä poissulkemista, vaan 

kertoivat kiusaamisen olevan sanallista tai fyysistä toimintaa, jolla tuotetaan toi-

selle pahaa mieltä (Helgeland & Lund 2017, 136). Tutkimuksissa kävi myös ilmi, 

etteivät lapset läheskään aina havainneet toisen lapsen poissulkemista. Tai 

vaikka lapsi olisikin havainnut poissulkemisen, ei hän välttämättä tiennyt, oliko 

toiminta tahallista vai halusiko toinen lapsi omasta halustaan leikkiä yksinään. 

(Kirves & Sajaniemi, 2012,393; Lee, Smith & Monks 2016, 294.) Varhaiskasva-

tuksen opettajan tehtävässä korostuukin opettaa lapsille empatia- ja tunnetaito-

jen harjoittelua. Kiusaamisen käsittely ja asian konkretisointi pienten lasten 

kanssa kypsyystason mukaisesti voisi auttaa toisten huomioimisessa. Jos lapset 

jätetään itse käsittelemään negatiiviset tilanteet ja tunnetilat, menetetään mah-

dollisuus opettaa lapsille oikeita toimintatapoja (Swit 2018, 25-26). 

Kiusaamisessa on myös kyse subjektiivisesta kokemuksesta, jonka vuoksi 

jokainen kokee asian omalla tavallaan. Kuten Kirves ja Sajaniemi (2012, 391) 

toteavat niin kiusaamisen ilmiönä ja sen esiintyvyyden tutkiminen on haastavaa, 

koska kiusaaminen tarkoittaa eri asioita eri kielillä ja vaihtelee myös lapsen iästä 

riippuen. On erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta löytää totuutta ilmiöstä, joka on 

niin vaikeasti määriteltävissä ja subjektiivinen luonteeltaan (Kirves & Sajaniemi 

2012 397). 

 Useissa katsauksemme tutkimuksissa oli nähtävissä voimakkaasti yksilö-

tekijöitä painottava näkökulma, vaikka toisaalta ilmiön käsitettiinkin olevan voi-

makkaasti sidoksissa sosiaaliseen ympäristöön ja kulttuurisiin tekijöihin. Yksilö-

lähtöiseen näkökulmaan vaikuttavia tekijöitä voi olla useita: siihen voi vaikuttaa 

mm. tutkijan tieteenala ja koulutus, kiusaamiseen liittyvien tekijöiden tutkimisen 
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haasteellisuus ja keinojen vähyys, mutta näkökulmassa voi olla näkyvissä myös 

tutkijan oma käsitys ja näkemys kiusaamisilmiöstä ja siihen liittyvistä syistä. Yk-

silötekijöihin painottuva tutkimus ei kuitenkaan auta löytämään keinoja kiusaami-

sen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen, koska kyseessä on myös ryhmädynamiik-

kaan ja kontekstiin liittyvä ilmiö. Yksilötekijöihin keskittyminen saattaa päinvastoin 

leimata lapsia kiusaajiksi ja kiusatuiksi. Samalla tavalla varhaiskasvatuksen hen-

kilöstöllä on erilaisia käsityksiä kiusaamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Swit (2018, 24) totesikin tutkimuksessaan, että varhaiskasvattajien olisi tärkeää 

olla tietoisia näkemyksistään ja käsityksistään pienten lasten kiusaamisessa, 

koska nämä vaikuttavat siihen, miten he reagoivat ja toimivat näitä tilanteita koh-

datessaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstön on siis erittäin tärkeää tarkastella 

omia sekä tiimin jäsenten arvoja ja näkemyksiä, koska niillä on vaikutusta siihen, 

miten kiusaamisilmiötä käsitetään ja niihin keinoihin, joilla siihen puututaan. 

Tutkimusten mukaan kiusaamisilmiötä tulisikin lähestyä käytännössä moni-

tasoisesti. Siinä tulisi huomioida yksilötason lisäksi ryhmä sekä koko koulun tai 

päiväkodin taso. Koulun tai päiväkodin tasolla tarkoitetaan koko yhteisön ja ym-

päristön yleistä ilmapiiriä. Vertaisryhmätaso sisältää kiusaamisongelmaan liitty-

vät reaktiot; kiusaamiseen joko osallistutaan tai se pyritään selvittämään. (Repo 

& Sajaniemi 2015a, 464.)  

Useissa tutkimuksissa oli nostettu esille lasten iän vaikutusta heidän käsi-

tykseensä kiusaamisesta ja kuinka kiusaaminen mahdollisesti muuttuu lapsen 

kasvaessa. Asiaa ei kuitenkaan ole juuri tutkittu pitkittäistutkimuksella, joten 

myöskään vaikutuksesta emme mekään voi varmasti sanoa mitään. Kuitenkin 

olemassa olevasta tutkimuksesta saadaan jotain käsitystä, miksi lapsen aggres-

sioon pitäisi kiinnittää huomiota jo varhaislapsuudessa. Ostrovin ym. (2014, 584) 

mukaan lapsi, joka itse käyttää reaktiivista relationaalista aggressiota joutuu use-

ammin myöhemmässä vaiheessa myös itse kiusaamisen uhriksi. Toisessa tutki-

muksessa taas todettiin, että fyysisesti aggressiivisella lapsella on isompi riski 

joutua relationaalisen aggression uhriksi (Lee, Smith & Monks 2016, 296). Tutki-

muksissamme ei tutkittu asiaa toisinpäin eli voiko kiusatuksi tuleminen aiheuttaa 

myös kiusaajaksi muuttumista. Pohdimme myös, muuttuvatko kiusaamisen tavat 

vaikeammin havaittavaksi ja ehkä myös sosiaalisesti hyväksytymmäksi lasten 

kasvaessa. Korvautuuko fyysinen aggressiivisuus mahdollisesti poissulkemisella 
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ja muulla näkymättömällä kiusaamisella lasten kasvaessa. Meidän tarkastelemis-

samme tutkimuksissa aihetta ei ole tutkittu. Kuitenkin sekä Vlachou ym. (2011, 

331) että Repo & Sajaniemi (2015b, 17) toteavat, että epäsuora kiusaaminen ku-

ten poissulkeminen lisääntyisi lapsilla iän myötä. 

5.2 Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatusikäisillä lapsilla 

Kiusaamisen ehkäisy on erittäin tärkeää varhaiskasvatusikäisillä lapsilla. Näyttää 

nimittäin siltä, että kiusaamisen käytösmallit ja siihen liittyvät roolit omaksutaan 

varhaislapsuudessa (Kirves & Sajaniemi 2012, 395). Kuitenkin todistetusti toimi-

via keinoja pienten lasten keskuudessa tapahtuvan kiusaamisen ehkäisemiseksi 

on tarjolla hyvin vähän. Tutkimuksissa nostettiin esille tarve tieteellisesti tutkituille 

ohjelmille, joilla kiusaamista voitaisiin ehkäistä varhaiskasvatusikäisten lasten 

keskuudessa. Kouluikäisille lapsille on esimerkiksi olemassa useita kansainväli-

sestikin tunnettuja kiusaamisenehkäisyohjelmia, mutta varhaiskasvatusikäisille 

lapsille tarkoitettuja tutkimukseen perustuvia kiusaamisenehkäisyohjelmia ei 

löydy. Varhaiskasvatuksen kentällä on kuitenkin käytössä runsaasti erilaisia kiu-

saamiseen ehkäisyyn tarkoitettuja ohjelmia ja toimintamalleja, joita on kerätty 

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämään raporttiin.  (Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö 2017, 40-42.)  

Yhdessä katsauksemme tutkimuksessa toteutettiin interventiotyyppisesti 

kiusaamisen ehkäisyohjelmaa kahdeksan viikon ajan. Käytetty Early Childhood 

Friendship Project (ECFP) koostuu lasten ikätason mukaisesta leikillisestä toi-

minnasta, jonka tarkoituksena on vähentää fyysistä ja relationaalista kiusaamista. 

Ohjelma on kehitetty nimenomaan puuttumaan kiusaamiseen mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. (Ostrov ym. 2015, 446.) Löysimme myös toisen pienille 

lapsille kehitetyn kiusaamisen ehkäisyyn tarkoitetun ohjelman: The Bernise Prog-

ram against Victimization in Kindergarten and Elementary School (Be-prox). Oh-

jelma on kehitetty 1998 ja myös sen tarkoituksen on havaita kiusaamisilmiö mah-

dollisimman varhaisessa vaiheessa, keskustella kiusaamisesta, ehkäistä kiusaa-

misen esiintyvyyttä ja puuttua ja lopettaa kiusaaminen. Ohjelman tarkoituksena 

on muuttaa opettajien asenteita ja lisätä heidän taitojaan kiusaamisilmiön koh-
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taamisessa. Keskeisenä tavoitteena on terveiden vuorovaikutussuhteiden luomi-

nen positiivisin keinoin. (Alsaker & Valkanover 2012, 16-17.) Emme kuitenkaan 

löytäneet tutkimusta tämän ohjelman käytöstä. 

Repo ja Sajaniemi (2015a, 472) huomasivat tutkimuksessaan, että jos päi-

väkodissa oli olemassa kiusaamisen ehkäisemiseen liittyvät ohjeet, kiusaami-

seen myös puututtiin onnistuneemmin. Päiväkodin ja päiväkotiryhmän toiminta-

kulttuurilla onkin suuri merkitys kiusaamisen ehkäisyssä. Pienten lasten kiusaa-

misesta tulisi puhua enemmän ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi saada 

ajantasaista koulutusta kiusaamisen ehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Ideaali-

sinta olisi, että ryhmässä otettaisiin jokaisen lapsen tarpeet huomioon ja kiusaa-

misen ehkäisy ja siihen puuttuminen perustuisi tähän lähtökohtaan. Heidän mu-

kaansa Suomessa olisi kuitenkin tarvetta myös valmiille kiusaamisen ehkäisyoh-

jelmille (Repo & Sajaniemi 2015a, 472). Kiusaamisen vastaisia ohjelmia ja toi-

mintamalleja toki löytyy useita varhaiskasvatusikäisillekin lapsille (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö 2017, 40-42). Valmiiden ohjelmien lisäksi olisi kuitenkin tärkeä 

saada tieteellistä tutkimusta ohjelmien vaikuttavuudesta, jotta niitä voitaisiin ottaa 

systemaattisemmin käyttöön varhaiskasvatuksessa.  

5.3 Tutkimuksen eettisyys 

Tässä opinnäytetyössä on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä edellyt-

tää muun muassa yleistä tutkimuksen tekemiseen liittyvää rehellisyyttä ja tark-

kuutta kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Tärkeätä on myös avoin raportointi 

tutkimustuloksissa sekä asianmukaisten viittauskäytäntöjen noudattaminen mui-

den tutkijoiden töiden osalta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Metsä-

muurosen (2009, 33) mukaan tieteellisen tuloksen tulee olla replikoitavissa. 

Olemmekin pyrkineet siihen, että koko tutkimusprosessi on läpinäkyvä ja tutki-

mus on siten toistettavissa. Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti olemme 

kunnioittaneet muiden tutkijoiden tekemään työtä ja olemme käyttäneet asianmu-

kaisia viitekäytäntöjä heidän tutkimustensa osalta. Kunnioitamme muiden tutki-

joiden töitä ja olemme pyrkineet antamaan niille kuuluvan arvon opinnäytetyös-

sämme. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 
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5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusehdotukset 

Aiheen rajaukseen liittyviä asioita pohdimme paljon, koska poissulkeminen kiu-

saamisen muotona varhaiskasvatusikäisillä lapsilla oli vastoin ennakko-oletuksi-

amme vaikeasti tavoitettava ilmiö. Kävimme läpi lukuisia kiusaamiseen liittyviä 

tutkimuksia, jotta löysimme myös poissulkemista käsittelevät tutkimukset. Kiu-

saamiseen liittyviä tutkimuksia löytyi paljon, joten rajasimme tutkimushaun niin, 

että hakusanat tuli löytyä tutkimuksen otsikosta. Tämä on saattanut vaikuttaa 

niin, että jokin aihepiiriin liittyvä tutkimus onkin jäänyt opinnäytetyömme ulkopuo-

lelle. Koska poissulkemisesta oli haastavaa löytää tutkimuksia, käytimme yhtenä 

tiedonkeruumenetelmänä helmenkalastusta eli etsimme opinnäytetyöhömme so-

veltuvia tutkimuksia artikkeleiden lähdeluetteloista. Tämä vaikuttaa tiedonhaun 

toistettavuuteen, koska näin valikoidut artikkelit eivät löydy asiasanahaulla.  Ha-

kusanoissa olisi ollut myös jo alunperin järkevää käyttää yhdistelmää Bullying 

AND “early childhood*” eikä bullying AND “early childhood education”, koska täl-

löin olisimme löytäneet haulla kolmen sijasta viisi kirjallisuuskatsaukseen sovel-

tuvaa tutkimusta. Tämä olisi lisännyt tiedonhaun toistettavuutta.  

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että tutkijat arvioivat koko 

prosessin ajan kriittisesti siihen liittyviä tutkimuksia ja niiden tutkimusmenetelmiä 

ja -tuloksia. Tämän pohjalta on mahdollista muodostaa oma käsitys tutkimuksen 

luotettavuudesta. (Metsämuuronen 2009, 34.) Käytimme aineistona ainoastaan 

vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, joita pidetään yleisesti luotettavina läh-

teinä (Metsämuuronen 2009, 43). Opinnäytetyöhömme soveltuvia tutkimuksia 

tarkastellessamme kiinnitimme kuitenkin huomiota myös tutkimusten laatuun.  

Valittujen tutkimusten osalta tutkimusvaiheet ja menetelmälliset ratkaisut olivat 

selkeästi kuvattuna ja kerrottuna. Tutkimuksissa nostettiin esille tutkimusten heik-

kouksia ja kehittämiskohteita ja saatuja tuloksia oli pohdittu huolellisesti.  

Sovimme työnjaosta ja käytännöistä opinnäytetyöhön liittyen etukäteen, 

mutta myös tutkimusprosessin edetessä vaihe kerrallaan. Tämä toimintatapa 

pohjautuu Tutkimuseettisen toimikunnan (2012) ohjeisiin. Keskustelimme myös 

säännöllisesti työn tekemiseen liittyvistä asioista. Perehdyimme molemmat kaik-

kiin katsaukseen valikoituneisiin tutkimuksiin ja kirjoitimme pääkohdat artikke-

leista yhteiseen taulukkotiedostoon. Tutkijatriangulaation mukaisesti kävimme 



31 

molemmat läpi tutkimusmateriaalin ja olimme mukana kaikissa tutkimuksen vai-

heissa. Tämän voidaan ajatella lisäävän opinnäytetyömme luotettavuutta. Tallen-

simme kaikki opinnäytetyöhömme liittyvät aineistot yhteiseen kansioon. Opinnäy-

tetyötä kirjoitimme online-tiedostona, jolloin yhteinen tiedosto oli koko ajan ajan-

tasainen. Yhteistyötä haastoi kevään tilanne, joka esti tapaamiset kasvotusten, 

mutta yhdessä tekeminen sujui silti hyvin koko prosessin ajan. 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi oli hyvin opettavainen ja saimme 

arvokkaita tuloksia tutkimuksen tämänhetkisestä tilanteesta poissulkemisesta 

kiusaamisen muotona varhaiskasvatusikäisillä lapsilla. Prosessin aikana kiinnos-

tus ilmiötä kohtaan kasvoi ja tulosten myötä kävi selväksi, että kokonaisvaltaisesti 

lapseen ja hänen vertaissuhteisiinsa liittyvää ilmiötä tulisi tutkia lisää eri näkökul-

mista. Jatkossa olisi mielenkiintoista tehdä interventiotutkimus poissulkemisilmi-

östä ja lasten, varhaiskasvatuksen ja vanhempien näkemyseroista. Olisi myös 

mielenkiintoista ja tarpeellista selvittää kiusaamisen ehkäisyohjelmien vaikutuk-

sia varhaiskasvatusympäristössä.  
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LIITTEET 

LIITE 1 

Tekijät & vuosi Artikkeli Tutkimuksen tarkoitus Menetelmät Tulokset Johtopäätökset 
Cameron D.C & 
Kovac V.B. 
2016 

An examination of par-
ents´and preschool 
workers´perspectives 
of bullying in preschool 
  
  

Selvittää ja vertailla van-
hempien ja varhaiskasvatuk-
sen opettajien käsityksiä kiu-
saamisen esiintyvyydestä, 
kiusaamisen määrittelystä, 
kiusaajan ja kiusatuksi tul-
leen rooleista sekä sukupuo-
len merkityksestä kiusaami-
sessa. 

Kvantitatiivinen kyselylo-
makkein toteutettu tutki-
mus. Tutkimukseen osal-
listui 141 vanhempaa (lap-
set 3-6-vuotiaita) ja 81 var-
haiskasvatuksen opettajaa 
kuudesta päiväkodista. 

Vanhemmista 49% ja varhais-
kasvatuksen opettajista 67% 
mielestä kiusaamista esiintyi 
päiväkodissa. Leikistä poissul-
keminen, uhkailu ja lapsen ko-
kemus kiusatuksi tulemisesta 
olivat yhteydessä kiusaami-
seen. Vanhemmilla oli huomat-
tavasti negatiivisempi asenne 
kiusaajia kohtaan ja heidän 
mielestään kiusaaminen oli su-
kupuolesta riippuvaista.  
 

Kiusaamiseksi luokiteltiin kerta-
luontoiset tapahtumat, mutta vain 
yksi neljästä oli sitä mieltä, että 
kiusaamisen tulee olla tahallista, 
jotta se luokitellaan kiusaamiseksi. 
Tutkimus nostaa esille kysymyk-
sen, soveltuuko nykyinen tutki-
muksen ja kirjallisuuden käsitys 
kiusaamisesta varhaiskasvatus-
ikäisiin lapsiin.  

Fanger S.M., 
Frankel, L.A. & 
Hazen N. 2012 

Peer exclusion in pre-
school children`s play: 
naturalistic observa-
tions in a playground 
setting 

Tutkia poissulkemisen ja so-
siaalisen aggression yh-
teyttä sekä pienten lasten 
sosiaalisen statuksen yh-
teyttä heidän käyttämiinsä 
poissulkemisen keinoihin. 

Kvantitatiivinen tutkimus, 
joka toteutettiin havainnoi-
malla ja äänittämällä lap-
sia vapaan leikin aikana. 
Tutkimukseen osallistui 42 
lasta (4-6-vuotiasta). Eri-
tyisesti selvitettiin poissul-
kemista, lasten käyttämiä 
käsitteitä ja lasten käyttäy-
tymistä. Lisäksi selvitettiin 
sosiometrisiä tekijöitä (so-
siaalinen hyväksyntä, tor-
junta ja dominanssi)   

Tutkimuksessa löytyi neljä 
poissulkemisen tapaa: piiloi-
nen (39%), näkyvä (27%), huo-
miottajättäminen (19%) ja pois-
sulkemisen suunnittelu (9%). 
Sukupuoli vaikutti poissulkemi-
sen käyttämiseen, tytöillä pois-
sulkeminen oli yleisempää. Ty-
töt käyttivät piiloista poissulke-
mista enemmän, suositut tytöt 
käyttivät taas enemmän huo-
miottajättämistä. Piiloinen pois-
sulkeminen oli pojilla yhtey-
dessä suurempaa sosiaaliseen 
hyväksyntään ryhmässä. 

Sosiaalisen aggression ja poissul-
kemisen suhteen määrittely ja 
erottaminen ei ole helppoa. Pienet 
lapset saattavat suojella leikkiänsä 
sulkemalla toisia lapsia pois lei-
kistä, koska pelkäävät heidän sot-
kevat leikin. Lapset, jotka osaavat 
käyttää sosiaalisesti hyväksytym-
piä poissulkemisen keinoja ovat 
pienemmässä vaarassa muodos-
taa negatiivisia vertaissuhteita. 
Poissulkeminen voi pienillä lapsilla 
olla normatiivista eikä sosiaalista 
aggressiivisuutta. Poissulkemista 



 

voidaan jopa pitää sosiaalisesti tai-
tavana käytöksenä. 
 

Helgeland, A. & 
Lund, I. 2017 

Children´s voices on 
bullying in kindergar-
ten 

Tutkimuksessa selvitettiin, 
miten varhaiskasvatusikäi-
set lapset ymmärtävät kiu-
saamisen ja millaisia koke-
muksia heillä on kiusaami-
sesta. 

Kvalitatiivinen haastattelu-
jen ja havainnoinnin avulla 
toteutettu tutkimus. Nel-
jässä päiväkodissa fokus-
ryhmähaastatteluihin osal-
listui 15, yksilöhaastatte-
luihin 16 ja havainnointiin 
142 lasta (4-5-vuotiasta) 

Kiusaaminen määriteltiin jonkin 
ikävän sanomiseksi tai teke-
miseksi. Lapset pelkäsivät eni-
ten sitä, että tulevat poissulje-
tuiksi ryhmässä. Jokaisessa 
päiväkodissa poissuljettiin sys-
temaattisesti lapsia leikistä. 
Nämä lapset jätettiin huomiotta 
sekä lasten että aikuisten kes-
kuudessa. 

Millaiset asenteet ovat hyväksyt-
tyjä päiväkodin toimintakulttuu-
rissa? Lapset kokevat turvatto-
muutta päiväkodeissa, joissa pois-
sulkemiseen ei puututa. Päiväko-
din henkilökunta salli usein pois-
sulkemisen ja jätti huomiotta lap-
set, jotka käyttivät sitä kiusaami-
sen muotoa.  
 

Kirves, L. & Sa-
janiemi, N. 2012 

Bullying in early edu-
cational settings 

Kiusaamisen esiintyvyyden 
ja sen muotojen selvittämi-
nen sekä erot koulu- ja var-
haiskasvatusikäisten lasten 
kiusaamisessa. Eroavatko 
lasten, varhaiskasvattajien 
ja tutkijoiden käsitykset kiu-
saamisesta ja sen määritte-
lystä. 

Kvantitatiivisen ja kvalita-
tiivisen tutkimuksen yhdis-
telmä. Tietoa kerättiin ky-
selylomakkeilla 6910 lap-
sen varhaiskasvattajilta 
(n=770), haastateltiin yh-
teensä 114 lasta (n=61), 
varhaiskasvattajaa (n=29) 
ja vanhempaa (n=24). 
 

Kiusaaminen varhaiskasvatuk-
sessa oli samankaltaista kuin 
koulussa. Kiusaaminen oli jo-
kapäiväinen ilmiö ja 12.6% lap-
sista oli jotenkin osallisena kiu-
saamisessa. Yleisintä oli psy-
kologinen kiusaaminen 
(10,7%), jossa poissulkeminen 
oli käytetyin kiusaamisen 
muoto. Verbaalinen kiusaami-
seen oli toisiksi yleisintä ja fyy-
sistä kiusaamista esiintyi vähi-
ten. Maahanmuuttajataustaiset 
ja lapset, joilla oli erityisen tuen 
tarvetta, olivat osallisina kiu-
saamisessa useammin kuin 
muut. Viimeksi mainitut olivat 
usein kiusaaja-uhreja (39,1%) 
 

Aikuiset ja lapset määrittelivät kiu-
saamisen samalla tavalla. Kiusaa-
miseen liittyvät käyttäytymismallit 
ja roolit on nähtävissä jo varhai-
sessa lapsuudessa. 
 

Lee, S-H., 
Smith, P.K. & 
Monks, C.P. 
2016 

Participant roles in 
peer-victimization 
among young children 
in South Korea: peer-, 
self- and teacher-nom-
inations 

Tutkimuksessa selvitettiin 
osallistumisrooleja aggres-
siivisessa käytöksessä: roo-
lien pysyvyyttä, sukupuo-
lieroja sekä yhteyttä pidet-
tynä olemiseen. 

Kvantitatiivinen tutkimus, 
joka toteutettiin haastatte-
luin ja kyselylomakkein 
kahdesti kahden kuukau-
den välein. Tutkimukseen 
osallistui 95 (5-7-vuoti-

Aggressiivisessa käytöksessä 
havaittiin neljä roolia: kiusaaja, 
uhri, puolustaja-lopettaja ja 
puolustaja-kertoja. Aggressiota 
oli fyysistä, verbaalista, sosiaa-
lista poissulkemista ja huhujen 
levittelyä. Lapset raportoivat 

Poissulkemisessa oli havaittavissa 
eniten eroa uhrin ja kiusaajan itse-
nimeämisessä. Taustalla voi olla 
erilaiset käsitykset kiusaamisesta 
ja kiusatuksi tulemisessa. Fyysi-
sesti aggressiiviset lapset tulivat 
muita useammin relationaalisen 



 

asta) lasta ja kuusi var-
haiskasvatuksen opetta-
jaa. 

yleensä itsensä uhriksi ja ver-
taisensa kiusaajaksi. Sosiaali-
nen poissulkeminen erosi 
muista aggression tyypeistä 
käytöksen toistuvuuden ja roo-
lien osalta. 

aggression uhreiksi (poissulkemi-
nen ja huhujen levittely). 
 

Ostrov, J.M., 
Godlenski, S.A., 
Kamper-De-
Marco, K.E., 
Blakely-
McClure, S.J. & 
Celenza, L. 
2015 

Replication and exten-
sion of the early child-
hood friendship pro-
jects: effects on physi-
cal and relational bully-
ing 

Tutkittiin ennaltaehkäisevän 
intervention avulla sen vai-
kutusta kiusaamisen eh-
käisyyn. Interventio kesti 8 
viikkoa. 

Kvantitatiivinen tutkimus, 
jossa ryhmiä havainnoitiin 
ja ryhmien opettajat täytti-
vät arviointilomakkeen en-
nen ja jälkeen intervention.  
Tutkimukseen osallistui 
141 3-5-vuotiasta lasta 
kuudesta eri koulusta. 
Puolet lapsiryhmistä toimi-
vat interventioryhminä ja 
puolet verrokkiryhminä. 

Relationaalinen kiusaaminen 
(mm.poissulkeminen) väheni 
interventioryhmässä verrattuna 
verrokkiryhmään. Verrokkiryh-
mässä myös relationaalisen ja 
fyysisen kiusaamisen uhriksi 
joutui vähemmän tyttöjä kuin 
verrokkiryhmässä. 

Tutkimuksen tulokset tukevat var-
haisen puuttumisen tärkeyttä kiu-
saamisen vähentämiseksi kou-
luissa.  Intervention avulla lapset 
oppivat ystävyyssuhteiden kehittä-
mistä jo varhaisessa kehitysvai-
heessa. 
 
 

Ostrov, J.M., 
Kamper, K.E., 
Hart, E.J., God-
lenski, S.A. & 
Blakely-
McClure, S.J. 
2014 

A gender-balanced 
approach to the study 
of peer victimization 
and aggression sub-
types in early child-
hood 

Tutkittiin mahdollista yh-
teyttä vertaisten uhriksi jou-
tumisen ja aggression eri 
muotojen välillä.  

Kvantitatiivinen tutkimus, 
jossa lapsia havainnoitiin 
ja opettajat täyttivät arvi-
ointilomakkeen kahteen 
otteeseen neljän kuukau-
den välein. Lapsia havain-
noitiin heidän uhriksi joutu-
misestaan ja kasvattajilta 
kyseltiin, miten eri lapset 
reagoivat erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa. Tut-
kimuksen ensimmäiseen 
osaan osallistui 301 lasta 
ja toiseen 269. Lapsia oli 7 
koulusta ja 28 eri luokalta. 

Tytöt osoittivat enemmän rela-
tionaalista (mm.poissulkemi-
nen) kuin fyysistä aggressiivi-
suuta. Pojilla oli ensimmäisellä 
kerralla enemmän proaktiivista 
relationaalista aggressiota kuin 
fyysistä aggressiota, toisella 
mittauskerralla eroja aggressii-
visuuden määrässä ei ollut. 
Opettajien ilmoittama proaktii-
vinen relationaalinen aggressio 
vähensi havaittua relationaali-
sen aggression uhriksi joutu-
mista, kun taas reaktiivinen re-
lationaalinen aggressio lisäsi 
uhriksi joutumista. 

Varhaislapsuudessa pojat osoitta-
vat tyttöjä enemmän fyysistä ag-
gressiivisuutta mutta myös yhtä 
paljon relationaalista aggressiivi-
suutta kuin tytöt. Tytöille relatio-
naalinen aggressio näyttäisi ole-
van tyypillinen aggression muoto 
jo varhaislapsuudessa. 

Swit, S.C. 2018 Early childhood edu-
cators´ and parents´ 
perceptions of bullying 
in preschool 

Haluttiin tutkia henkilökun-
nan ja vanhempien käsityk-
siä pienten lasten kyvystä 
harjoittaa kiusaamista ja 
yleisimmistä havain-
noiduista kiusaamisen ta-
voista. 

Käytettiin sekä kvantitatii-
visia että kvalitatiivisia me-
netelmiä. 93 kasvattajaa ja 
75 vanhempaa vastasivat 
avoimiin kysymyksiin kiu-
saamisesta varhaislap-
suudessa. Vastauksia 

Suurin osa vastaajista oli sitä 
mieltä, että pienet lapset kyke-
nevät kiusaamiseen, mutta kiu-
saaminen ei ole aina tahallista. 
Osa vastaajista oli kuitenkin 
haluttomia luokittelemaan 

Aikuisten omilla näkemyksillä voi 
olla vaikutusta siihen, miten he kä-
sittelevät kiusaamista. Tarvittai-
siinkin vanhempien ja kasvattajien 
yhteistä keskustelua aiheesta. 
Tutkimuksessa todetaan, että 



 

analysoitiin mm. korre-
laatiotestein. 

pienten lasten kielteistä käy-
töstä kiusaamiseksi, jotta lap-
set eivät leimautuisi. Erityisesti 
relationaalisen kiusaamisen 
kohdalla osa vastaajista oli sitä 
mieltä, ettei kysymyksessä ole 
kiusaaminen. 

vaikka on tärkeää olla luokittele-
matta lapsia kiusaajiksi niin kiel-
teistä käyttäytymistä ei voida 
myöskään ohittaa. Lapsia pitää tu-
kea vaihtoehtoisten toimintatapo-
jen käytössä, jotta kielteinen käy-
tös ei muutu vakavaksi kiusaa-
miseksi. 

Tanrikulu,I. 
2020 

Teacher raports on 
early childhood bully-
ing: how often, who, 
what, when and where 

Tutkimuksessa haluttiin sel-
vittää kiusaamisen yleisyyttä 
ja kiusaamisen muotoja var-
haiskasvatuksessa. Tämän 
lisäksi selvitettiin kiusaajien 
ja uhrien ominaispiirteitä, 
missä paikoissa ja milloin 
kiusaamista esiintyy sekä 
vaikuttaako luokan koko tai 
opettajien koulutustaso kiu-
saamisen yleisyyteen. 
 

Kvantitatiivinen tutkimus, 
johon osallistui 246 päivä-
kotien opettajaa. Heidän 
opettamiensa lasten iät 
vaihtelivat 36-72kk. Tutki-
mus toteutettiin anonyy-
milla kyselylomakkeella, 
joka koostui viidestä osi-
osta väittämiä.   

 Yleisin kiusaamisen muoto oli 
leikeistä poissulkeminen 
24.4%, ja seuraavaksi yleisintä 
oli fyysinen kiusaaminen kuten 
lyöminen ja nipistely. Useimmi-
ten kiusaajat olivat poikia, joilla 
oli käytösongelmia, he olivat 
taitavia vallankäyttäjiä ja hyviä 
tunteiden ilmaisussa. Kiusatut 
noudattivat ohjeita, olivat hyviä 
tunteiden ilmaisemisessa ja 
heillä oli hyvä perheen sisäinen 
kommunikaatio. Kiusaamista 
tapahtui useimmiten vapaan 
leikin aikana ja Opettajien kor-
keampi koulutus on yhtey-
dessä kasvaneeseen määrään 
kiusaamista. 

Tutkimuksen mukaan luokkien ta-
sapuoliseen sukupuolijakaumaan 
tulisi kiinnittää huomiota kiusaami-
sen ehkäisemiseksi, koska suku-
puoli vaikuttaa kiusaamisen esiin-
tyvyyteen.  Kiusaaminen on myös 
yleisempää, kun aikuisen valvon-
taa ei ole ja tähän tulisi kiinnittää 
huomiota päiväkotiympäristössä. 
Tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä 
aikuinen-lapsi –suhdeluvun ja kiu-
saamisen esiintymisen välillä. En-
nakko-oletuksista poiketen, tutki-
muksessa kuitenkin selvisi, että 
opettajan korkeampi koulutustaso 
oli yhteydessä suurempaan mää-
rään kiusaamistapauksia luo-
kassa. 
 

 

 

 


