
 

 

Stålarminkadun päiväkodin kaikissa ryhmissä käsitellään kiusaamiseen liittyvät asiat yhteisesti 

sovitulla tavalla.  

 

Pienen lapsen kohdalla satunnaiset konfliktit eivät ole kiusaamista, vaan vuorovaikutustaitojen harjoittelua, 

eivätkä ne lähtökohtaisesti vaadi muuta kuin taitojen opettamista ja opettelua. 

 

Kiusaamista tai epäasiallista käytöstä ovat mm. 

• Töniminen, raapiminen, pureminen, tavaroiden heittely, lällättely, leikin ulkopuolelle 

sulkeminen, ikävät sanat ja kaverin estäminen. 

Lapsi ei kiusaa siksi, että olisi paha, vaan siksi, että hänellä on syystä tai toisesta paha olla, tai hänellä on 

kehittymättömät taidot sosiaalisen kanssakäymisen suhteen. Tehtävämme on opettaa sosiaalisia- ja 

tunnetaitoja, mutta eteneminen tapahtuu pienin askelin ja saattaa kestää hyvinkin kauan. Pitkäjänteisyyttä 

ja kärsivällisyyttä siis tarvitaan. 

 

1. Miten edistämme vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja ehkäisemme kiusaamista? 

 

a. Olemme aktiivisesti läsnä lasten leikeissä, ohjaten, ennakoiden ja havainnoiden.  

b. Pyrimme tuntemaan lapset ja heidän tapansa toimia – lapsen siirtyessä uuteen ryhmään 

käydään ”siirtäen vaihdettava”- keskustelu jossa kerrotaan kaikki oleellinen tieto lapsesta. 

c. Käytämme kirjallisuutta, valmista materiaalia (tunnekortteja) satuja, satuhierontaa, liikuntaa, 

paritehtäviä, draamaa, teatterimateriaaleja, esim. sorminukkeja.  

d. Yhteiset säännöt on laadittu lasten ja henkilökunnan kanssa.  

e. Huomioimme toiminnan suunnittelussa ja pienryhmiin jaettaessa ryhmädynamiikan. 

f. Tutustumme myös perheiden tapoihin ja arvoihin (alkukeskustelu) 

g. Suhtaudumme suvaitsevasti kaikkiin perheisiin, lapsiin ja toisiimme – emme harrasta 

minkäänasteista syrjintää. 

h. Aikuiset pohtivat omaa ajatteluaan kriittisesti ja toimivat positiivisena mallina, oman 

toimintansa merkityksen tiedostaen, luovat positiivista ryhmähenkeä. 

i. Emme leimaa tiettyyn rooliin, vaan annamme jokaiselle mahdollisuuden onnistua. 

j. Ehkäisemme kiusaajaroolin muodostumista opettamalla tunnetaitoja. 

k. Opetamme kaveri- ja tunnetaitoja, harjoittelemme empatiaa. 

l. Sanoitamme tunteita, kertaamme asioita, annamme läheisyyttä ja aikaa → ns. positiivinen 

kosketus. 

m. Puutumme tilanteisiin, selvittämällä konfliktitilanteet heti.  

n. Kysymme ja/tai näytämme halutun toimintatavan. 

o. Asetumme lapsen tasolle (ei kaukaa huutelua)  

p. Reflektoimme omaa toimintaamme → oppimisympäristön muokkaus, työskentelytaitojen 

harjoittelu → parityöskentely → pienryhmät → tunneryhmät 

 
 



 

 

 

 

2. Miten meillä havaitaan onko kiusaamista vai ei? 

a. Havainnoimme ja kuuntelemme lapsia kaikissa tilanteissa, erityisesti siirtymätilanteissa 

olemme tarkkana. 

b. Olemme läsnä lasten leikissä aktiivisesti myös ulkoilutilanteissa, ennakoimme tilanteita. 

c. Lapset kertovat aikuisille, jos joku on kiusannut. Kannustamme lapsia kertomaan, jos joku 

toimii väärin, vaikka se ei kohdistuisikaan itseen (kaveritaidot). 

d. Saamme tietoa myös vanhempien kautta. 

e. Kiusaamis-sanan tarkoituksenmukainen käyttö – selvitämme ensin tilanteen, ennen kuin 

tiedämme onko kyseessä tietoinen kiusaaminen vai jokin muu tilanne, kuten 

vuorovaikutustaitojen harjoittelu. 

 

3. Miten toimimme kun kiusaamista havaitaan? 

a. Puhumme välittömästi ja selvitämme asian. Keskustelemme ao. lasten kanssa ja opetetaan 

pyytämään anteeksi ikätaso huomioiden. 

b. Pyrimme löytämään syyn toiminnan takana. 

c. Asetumme tilanteeseen lapsen tasolle, asia puhutaan asianosaisten kesken, jokaiselle 

annetaan puheenvuoro. 

d. Pysäytämme tilanteen välittömästi kun se on havaittu. 

e. Näytämme halutun toimintatavan. 

f. Emme syyllistä, menemme lapsen tasolle. 

g. Sanoitamme tunteita jo pienillekin.  

h. Opetamme mikä on ”Paha kosketus – Hyvä kosketus”. 

i. Puhumme ryhmässä, piirrämme, käytämme kuvia, draamaa, opetamme syy-

seuraussuhteita. 

j. Tehostamme kaveri- ja tunnetaitojen harjoittelua 

k. Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa, systemaattisuus, keskustelemme yhdessä 

molempien osapuolten kanssa → syiden selvittäminen, tuen antaminen molemmille. 

 

4. Miten toimimme kiusaajan kanssa? 

a. Pysäytämme teon ja yritämme saada hänet ymmärtämään mikä oli virhe käyttäytymisessä. 

Kerromme oikean tavan ja puhumme tunteista. Näytämme tarvittaessa tunnekuvia. 

b. Olemme empaattisia, asetumme lapsen tasolle, kuuntelemme kunnioittavasti, nimeämme 

tunteita.  

c. Kiusaajassa huomataan hyvä ja vahvistetaan myönteistä käyttäytymistä. 

d. Pohdimme syitä kiusaamisen takana ja pyrimme estämään negatiivisen käyttäytymisen 

kierteen. 

e. Anteeksi pyytämistä opetellaan niin, että lapsi ymmärtää sen merkityksen ja syyn. 

f. Huomaamme hyväksyttävän toiminnan kehumalla ja kannustamalla. 



 

 

g. Ennakoimme haastavat tilanteet. 

h. Kohtelemme lasta kunnioittavasti mutta tarvittaessa jämäkästi.  

i. Vältämme pelkkää kieltämistä.  

j. Keskustelut yhdessä molempien osapuolten kanssa → syiden selvittäminen, tuen antaminen 

molemmille. 

 

5. Miten toimimme kiusatun kanssa? 

a. Lohdutamme ja kohtaamme lapsen pahan mielen empaattisesti. 

b. Pyrimme turvaamaan lapselle turvallisuuden tunteen olemalla lapsen apuna ja tukena. 

c. Huomioimme ja lohdutamme myös ”julkisesti” ja käymme asian yhdessä läpi. 

d. Kerromme, että se mitä kiusaaja teki oli väärin, mutta lapsessa itsessään ei ole vikaa.  

e. Opetamme turvataitoja, oman kehon suojaamista, EI-sanaa. 

f. Opetamme turvautumaan aikuiseen. 

 

6. Miten toimimme kiusaajan perheen kanssa? 

 

a. Informoimme vanhempia tapahtuneesta. 

b. Satunnaiset konfliktitilanteet selvitetään päiväkodissa, mutta jatkuvampi kiusaaminen 

toivotaan otettavan myös kotona puheeksi.  

c. Tarvittaessa kutsumme perhepalaverin koolle = perheet + henkilökunnan edustus 

→väliarviointi, voidaan tarvita useampi kokoontuminen. Kannustamme yhteiseen 

toimintalinjaan. 

d. Päiväkodin toiminta on aina perusteltua.  

e. Keskustelemme avoimesti tilanteesta, muistamme kertoa kuitenkin myös positiiviset asiat 

lapsen toiminnasta.  

f. Toivomme perheiltä yhteistyötä.  

g. Ohjaamme hakemaan apua tarvittaessa, etsimme yhdessä ratkaisua ja tukitoimia, esim. 

Voimaperheet. 

h. Annamme kirjavinkkejä.   

 

7. Miten kiusatun perheen kanssa toimitaan? 

 

a. Kerromme mitä on tapahtunut, että asiaan on puututtu, se on selvitetty ja teemme 

kaikkemme, ettei se toistuisi.  

b. Kysymme, onko lapsi kertonut ja miten asiasta kotona. 

c. Keskustelemme avoimesti, pahoittelemme, kerromme toimintatavoistamme, painotamme, 

että tilanne on käyty läpi ja siihen palataan tarvittaessa. 

d. Korostamme kuitenkin, että lapsilla erilaisia tilanteita käsiteltävänä, eikä asioiden 

korjaantuminen tapahdu lyhyessä ajassa, vaan kärsivällisyyttä ja yhteistyötä tarvitaan 

kaikilta osapuolilta. 



 

 

 

 

 

8. Mihin tekemämme toimenpiteet johtavat? 

a. Kiusaaminen vähenee vähitellen. 

b. Toteutamme arjessa sen, mitä olemme suunnitelleet ja sovimme esim. pienryhmien vaihdot. 

c. Otamme yhteyttä tarvittaessa esim. päiväkodinjohtajaan, veoon, kasvatus- ja 

perheneuvolaan asioiden eteenpäin viemiseksi. 

d. Reflektoimme toimintatapojamme, kehitämme ryhmähenkeä. 

e. Harjoittelemme työskentelytaitoja →parityöskentely →pienryhmät →tunneryhmät 

f. Keskustelemme tekemistämme havainnoinneista tiimissä: ”Miten itse aikuisena toimin?, 

Kiusaamista vai vuorovaikutustaitojen harjoittelua?, Miten puutumme tilanteeseen?”  

 

 

9. Miten toimenpiteiden toimivuutta myöhemmin arvioidaan? 

a. Keskustelemme tiimissä miten toimenpiteet ovat toimineet, mitä meidän tulee muuttaa tai 

kehittää, mitä vanhemmat ovat asiasta kommentoineet ja miten lasten tilanne on kehittynyt. 

b. Pysähdymme pohtimaan ja havainnoimaan toimintaa.  

c. Keskustelemme ja mallinnamme tilanteita. 

d. Havainnoimme edelleen, keskustelemme vanhempien ja lasten kanssa. 

e. Arvioimme toimintaamme vasu-keskusteluissa. 

f. Otamme käyttöön uusia hyväksi havaittuja menetelmiä – kunhan niistä on yhdessä 

keskusteltu ja sovittu. 

g. Palaamme aina tarvittaessa asiaan, mutta vähintään aina syyskauden alussa päivitämme 

toimintamallin. 

 

 
 


