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1 JOHDANTO  

 
Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata, millaisia kokemuksia koulukiusaa-

mista kokeneilla 18–25-vuotiailla nuorilla aikuisilla on ystävyyssuhteistaan. 

Koulukiusaamisen tutkiminen on varsin runsasta. Aikaisemmat alan tutki-

mukset (ks. esim. Ledley, Storch, Coles, Heimberg, Moser & Bravata 2006) 

ovat tarkastelleet koulukiusaamisen vaikutuksia myöhempiin ihmissuhteisiin 

ja niissä tutkittavaa ilmiötä on tutkittu kvantitatiivisin menetelmin ja mitta-

rein. Verrattain vähän on kuitenkin tehty sellaista tutkimusta, jossa koulu-

kiusaamista kokeneiden kokemuksia ystävyyssuhteista olisi tarkasteltu kah-

delta ajalta: kouluajalta ja nykyisyydestä. Tutkimalla ilmiötä näistä näkökul-

mista, voidaan saada arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, millainen merkitys 

ystävyyssuhteilla on koulukiusaamista kokeneille. Tutkimalla ilmiötä laadul-

lisesti, voidaan päästä paremmin kiinni yksilönäkökulmaan: millaisia ovat 

koulukiusaamisen koetut vaikutukset ystävyyssuhteissa.  

 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koulukiusaamiskokemukset 

vaikuttavat ystävyyssuhteisiin monin eri tavoin. On osoitettu, että koulu-

kiusaamista kokeneilla on vain vähän ystäviä ja he pelkäävät menettävänsä 

vähäisetkin ystävänsä (Pörhölä 2008). Silti tutkimukset (ks. esim. Hodges, 

Boivin, Vitaro & Bukowski 1999) ovat osoittaneet, että ystävyyssuhteilla on 

tärkeä merkitys koulukiusaamista kokeneille. Erityyppisen kiusaamisen on 

todettu vaikuttavan ystävyyssuhteissa koettuun tyytyväisyyteen (ks. esim. 

Gini 2008).   

 

Koulukiusaamiskokemukset jättävät jälkensä myös myöhempiin ihmissuhtei-

siin. Eri tutkimusten mukaan kokemukset koulukiusaamisesta vaikuttavat 

esimerkiksi siihen, miten hyvin koulukiusaamista kokeneet voivat luottaa ys-

täviinsä, miten tyytyväisiä he ovat ystävyyssuhteisiinsa ja miten riippuvaisia 

he kokevat voivansa olla ystävyyssuhteistaan (ks. esim. Jantzer, Hoover & 

Narloch 2006; Ledley, Storch, Coles, Heimberg, Moser & Bravata 2006).  
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Tässä tutkimuksessa tarkastelen koulukiusaamista kokeneiden nuorten ai-

kuisten ystävyyssuhteita kahdelta eri ajalta. Ensiksi tavoitteenani on kuvata, 

millaisia piirteitä koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhteissa oli esiinty-

nyt aikana, jolloin heitä kiusattiin. Toiseksi tutkin, millaisia koulukiusaamista 

kokeneiden ystävyyssuhteet olivat nykyään nuorena aikuisena. Tarkasteltavat 

ilmiöt ovat ystävyyssuhteisiin sitoutuminen ja suuntautuminen, itsestä ker-

tominen ja sosiaalinen tuki.  On selvää, että ystävyyssuhteet voivat muuttua 

aikuisiällä. Esimerkiksi Rawlins (2007) on tutkimuksissaan osoittanut, että 

ystävyyssuhteisiin vaikuttavat aikuisuudessa monet eri tekijät. Esimerkiksi 

erilaisten elämäntilanteiden myötä ystävyyssuhdetta koskevat odotukset ja 

ystävyyssuhteiden rakenne voivat muuttua.  

 

Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan tarkastele ystävyyssuhteiden kehityskaa-

ria tai muuttumista. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävässä asemassa 

ovat tutkittavien omat kokemukset ystävyyssuhteistaan: millaisia odotuksia 

heillä on ystävyyssuhteistaan ja mitä ystävyyssuhteet heille merkitsevät, mi-

ten he kokevat voivansa sitoutua niihin, miten paljon he puhuvat kiusaamis-

kokemuksistaan ystävilleen ja millainen merkitys ystäviltä saadulla sosiaali-

sella tuella on ollut heille? Näitä piirteitä tutkimalla voidaan saada parempi 

kuva siitä, millainen vaikutus koulukiusaamiskokemuksilla on ystävyyssuh-

teisiin.  
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA  

 
Tämän luvun keskeisimpänä tarkoituksena on kuvata koulukiusaamisilmiötä 

(luku 2.1) sekä sitä, millaiset piirteet ovat ominaisia ystävyyssuhteille (luku 

2.2 alkaen). Tuon esille tutkimuskirjallisuuden valossa, miten yleistä koulu-

kiusaaminen on ja miten se määritellään tutkimuskirjallisuudessa (ks. esim. 

Crick & Nelson 2002; Olweus 1992; Karhunen & Pörhölä 2007). Oma tutki-

mukseni kohdistuu 18–25-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin, jotka olivat kokeneet 

itsensä koulukiusatuiksi jossain elämänsä vaiheessa.  Tämän ikäisten tutkimi-

nen on perusteltua, koska eri tutkimusten (ks. esim. Gini 2008; Ledley, Storch, 

Coles, Heimberg, Moser & Bravata 2006) mukaan koulukiusaamiskokemuk-

silla on todettu olevan vaikutuksia aikuisiän ihmissuhteisiin. Kolmanneksi 

esittelen tutkimuksia, jotka puoltavat ystävyyssuhteiden myönteisiä vaiku-

tuksia koulukiusaamisessa (ks. esim. Hodges, Malone & Perry 1997; Hodges, 

Boivin, Vitaro & Bukowski 1999; Schmidt & Bagwell 2007).  

 

2.1 Koulukiusaaminen 
 

Koulukiusaaminen on yleinen ja lisääntyvä ongelma kaikkialla maailmassa. 

Salmivalli (2003, 14) toteaa, että eri tutkimusten mukaan peruskouluikäisistä 

lapsista kiusaamista kokee 5–15 prosenttia.  Kiusaaminen on pitkäkestoinen 

ongelma. Tämän osoittaa Souranderin, Helstelän, Heleniuksen ja Pihan (2000) 

tekemä tutkimus. Heidän tutkimuksensa aineisto koostui 8–16-vuotiaista nuo-

rista.  Keskeisin tulos oli, että tytöistä 12 % ja pojista 13 % kiusattiin vielä 16 

vuoden iässä.  

 

”Koulukiusaamisella tarkoitetaan toistuvaa ja pitkäkestoista yksittäisen oppi-

laan nöyryyttämistä tai satuttamista tilanteissa, joissa hyökkäyksen kohde ei 

tunne pystyvänsä puolustautumaan tasavertaisesti” (Karhunen & Pörhölä 

2007, 1). Olweuksen (1992, 14–15) mukaan kiusaamisella tarkoitetaan sitä, että 
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uhri on toistuvasti alttiina yhden tai useamman henkilön negatiivisille teoille. 

Negatiivisilla teoilla Olweus tarkoittaa sitä, että joku tuottaa tai yrittää tuottaa 

toiselle tahallisesti vammoja tai epämiellyttävän olon. Tämä voi tapahtua hä-

nen mukaansa verbaalisesti, esimerkiksi nimittelemällä, tai fyysisesti, esimer-

kiksi potkimalla. Olweuksen (1992, 15) mukaan negatiiviset teot voidaan 

tuottaa myös ilman sanoja, kuten jättämällä uhri ryhmän ulkopuolelle.   

 

Salmivalli (2003, 11) puolestaan määrittelee kiusaamisen vihamieliseksi käyt-

täytymiseksi, joka kohdistuu toistuvasti yhteen ja samaan oppilaaseen. Ol-

weus (1992, 15) korostaa myös kiusaamista koskevassa määritelmässään pit-

käkestoisuutta, jolloin yksittäiset ja satunnaiset negatiiviset teot eivät ole hä-

nen mukaansa kiusaamista. Omassa tutkimuksessani tarkoitan koulukiusaa-

misella yksilön subjektiivista kokemusta koulukiusaamisesta, joten käytän 

termiä koulukiusaamista kokenut nuori aikuinen. Tällöin koulukiusaaminen voi 

olla kaikkea sellaista, minkä nuoret aikuiset olivat itse kokeneet kiusaamiseksi 

kouluaikoinaan.  

 

Erittäin suuressa osassa koulukiusaamista käsittelevästä kirjallisuudesta ero-

tetaan toisistaan suoran ja epäsuoran kiusaamisen muodot (Olweus 1992, 15; 

Pörhölä 2008, 95). Suoraa kiusaamista ovat Pörhölän mukaan esimerkiksi uh-

rin fyysinen ja verbaalinen satuttaminen, kun taas epäsuora kiusaaminen on 

vaikeammin havaittavissa olevaa, esimerkiksi juorujen levittämistä.  

 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut siitä, millaiset piirteet olivat tyypillisiä 

koulukiusaamista kokeneiden ja heidän ystäviensä välisissä suhteissa. Pörhö-

län (2006, 4) mukaan tasapainoisessa ystävyyssuhteessa on tyypillistä, että 

molemmat osapuolet viihtyvät toistensa seurassa ja kokevat suhteen palkitse-

vaksi. Koulukiusaamista kokeneiden ja heitä kiusaavien suhdetta voidaan sen 

sijaan luonnehtia epätasapainoiseksi, sillä uhri ei pysty puolustautumaan, kun 

häntä alistetaan ja nöyryytetään. (Pörhölä 2006, 3.) Olweus (1992, 15) kuvaa 

tämän tyyppistä suhdetta asymmetriseksi voimasuhteeksi.   
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Salmivalli (2003, 11) puolestaan kuvaa kiusaamista voiman ja vallan vää-

rinkäytöksi, jossa kiusaaja on jollakin tavalla uhriaan vahvempi. 

Voimasuhteiden ero voi Salmivallin mukaan perustua esimerkiksi ikään ja 

asemaan ryhmässä ja alistaminen voi tapahtua yksittäisen lapsen, ryhmän tai 

jopa koululuokan taholta.  

 

Amerikkalainen tutkija Crick (2002, 1998) on tutkinut paljon relationaalista 

kiusaamista. Relationaalisella kiusaamisella tarkoitetaan ihmissuhteissa ilme-

nevää kiusaamista, jonka tarkoituksena on vahingoittaa vertais- ja ystävyys-

suhteita. Tämä voi ilmetä esimerkiksi sosiaalisten aktiviteettien ulkopuolelle 

jättämisenä tai ystävyyssuhteiden kontrolloimisena. (Crick, Nelson, Morales, 

Cullerton-Sen, Casas & Hickman 2001, 197; Crick & Bigbee 1998, 337.) Crickin 

ja Nelsonin (2002, 599–607) tutkimus osoitti, että relationaalinen kiusaaminen 

on yleisempää tyttöjen kuin poikien keskuudessa. Myös Hamaruksen (2006, 

87) tutkimus selvitti, että kiusaamista voi tapahtua ystävyyssuhteissa. Tällai-

sesta ilmiöstä Hamarus käyttää nimitystä suhdekriisi. Suhdekriisi voi alkaa 

niin, että kolmas henkilö vaikuttaa osapuolten väliseen suhteeseen tavalla, 

joka johtaa kiusaamiseen.  

 

2.1.1 Koulukiusaamisen vaikutukset ihmissuhteisiin 

 
Eri tutkimukset ovat osoittaneet, että koulukiusaamiskokemukset vaikuttavat 

vielä aikuisenakin ihmissuhteisiin (ks. esim. Jantzer, Hoover ja Narloch 2006; 

Ledley, Storch, Coles, Heimberg, Moser & Bravata 2006; Schäfer, Korn, Smith, 

Hunter, Mora – Merchàn, Singer & van der Meulen 2004). Tutkimuksista on 

löydettävissä monenlaisia suuntauksia. On haluttu selvittää vertaissuhteiden 

laatua (Pörhölä 2008) ja kiusaamisen vaikutuksia myöhempiin ihmissuhteisiin 

(Ledley & kumppanit 2006; Schäfer & kumppanit 2004). Lisäksi Gini (2008, 

812–820) on tutkinut erilaisten kiusaamisen muotojen ja ystävyyssuhteissa il-

menevän tyytyväisyyden välistä yhteyttä.  Oman tutkimukseni kannalta voi-

daan pohtia, kuinka paljon koulukiusaamista kokeneilla oli ollut ystäviä 
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koulukiusaamisaikana, olivatko he olleet tyytyväisiä ystävyyssuhteisiinsa 

sekä millaisiin ystävyyssuhteiden piirteisiin koulukiusaamiskokemukset oli-

vat vaikuttaneet. Esittelen seuraavassa aikaisempien näitä tekijöitä selvittä-

neiden tutkimusten antia.  

 

Oman tutkimukseni kannalta voidaan hyvinkin olettaa, että nuoret aikuiset, 

joita kiusataan koulussa, kokevat ystävyyssuhteensa eri tavalla verrattuna yk-

silöihin, jota ei kiusata. Lapsuuden ja nuoruuden läheisiä ihmissuhteita ku-

vataan yleensä vertaissuhteiksi, joilla tarkoitetaan suhteita keskimäärin sa-

manikäisten ja samalla kehitystasolla olevien ihmisten kanssa. Vertaissuhteet 

voivat olla esimerkiksi kaveri- ja ystävyyssuhteita.  Tutkimustulokset osoitti-

vat, että kiusaamisesta kokeneilla oli eniten vertaissuhdeongelmia, jotka ilme-

nivät esimerkiksi ystävien vähyytenä tai puuttumisena. Lisäksi kiusaamista 

kokeneet pelkäsivät menettävänsä vähäisetkin ystävänsä. (Pörhölä 2008, 94–

104.)  

 

Tutkimukseni kannalta on kiinnostavaa pohtia, vaikuttavatko koulukiusaa-

miskokemukset ystävyyssuhteisiin vielä nuorena aikuisenakin. Tutkimukset 

ovat osoittaneet, että koulukiusaamiskokemukset voivat vaikuttaa vielä ai-

kuisiänkin ihmissuhteisiin.  Jantzer, Hoover ja Narloch (2006, 146–156) olivat 

tutkimuksessaan kiinnostuneita kiusaamisen pitkäaikaisista vaikutuksista 

ystävyys- ja parisuhteisiin. Tutkijat tarkastelivat, vaikuttivatko kiusaamisko-

kemukset luottamukseen ja tyytyväisyyteen ihmissuhteissa. Tutkimuksen 

mukaan näyttää siltä, että mitä enemmän yksilöä oli kiusattu koulussa, sitä 

tyytymättömämpi hän oli ystävyyssuhteisiinsa ja sitä vaikeampaa hänen oli 

luottaa toiseen osapuoleen. 

 

Ledley, Storch, Coles, Heimberg, Moser ja Bravata (2006, 33–40) ovat tutkineet 

lapsuudessa tapahtuvan kiusaamisen vaikutusta myöhempiin interpersonaa-

lisiin suhteisiin. Ledleyn ja kumppaneiden (2006, 34) mukaan koulukiusaa-

miskokemukset voivat aiheuttaa sen, että yksilöt kokevat, että he eivät voi 
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luottaa toiseen tai olla riippuvaisia toisesta osapuolesta. Tämä voi johtaa hei-

dän mukaansa siihen, että koulukiusaamista kokeneet välttelevät joitakin in-

terpersonaalisia suhteita tai kokevat huolta niiden kehittymisestä. Heidän tut-

kimuksensa osoitti, että kiusaamisella ei ollut vaikutusta ystävien määrään, 

mutta tyypillisiä kiusaamisesta aiheutuvia seurauksia ihmissuhteissa näytti-

vät olevan vähentynyt kyky luottaa ja olla riippuvainen toisesta osapuolesta 

sekä huoli hylätyksi tulemisesta. Kiusaamiskokemukset vaikuttivat siis ennen 

kaikkea ihmissuhteiden laatuun.  

 

Schäfer, Korn, Smith, Hunter, Mora – Merchàn, Singer ja van der Meulen 

(2004, 379–394) halusivat selvittää pitkittäistutkimuksessaan, millaisia vaiku-

tuksia kouluaikaisilla kiusaamiskokemuksilla oli uhrien myöhempiin ystä-

vyyssuhteisiin. Tutkimustulosten perusteella näytti siltä, että erityisesti ne uh-

rit, joita oli kiusattu pitkään, kokivat itsensä yksinäisiksi, heillä oli vaikeuksia 

pitää yllä ystävyyssuhteitaan, he kokivat nykyisissä ystävyyssuhteissaan pel-

koa hylätyksi tulemisesta ja heidän oli vaikeaa luottaa nykyisiin ystäviinsä.  

 

Tutkimukseni kannalta on kiinnostavaa pohtia, millaisella kiusaamisen muo-

dolla oli ollut vaikutuksia ystävyyssuhteisiin. Gini (2008, 812–820) oli tutki-

muksessaan kiinnostunut siitä, millainen vaikutus suoralla ja relationaalisella 

kiusaamisella oli nuorten ystävyyssuhteissa koettuun tyytyväisyyteen. Hän 

tarkasteli myös, kokivatko kiusaamista kokeneet tarvetta affektiivisiin ystä-

vyyssuhteisiin. Affektiiviset ihmissuhteet ovat sellaisia interpersonaalisia 

suhteita, joissa yksilöt voivat saada ja antaa emotionaalista tukea ja läheisyyttä 

(Takahashi & Sakomoto 2000, 453). Ginin tutkimus osoitti, että molemmat 

kiusaamisen muodot vaikuttivat negatiivisesti ystävyyssuhteissa koettuun 

tyytyväisyyteen, ts. kiusaamisesta seurasi tyytymättömyyttä ystävyyssuh-

teissa. Lisäksi Ginin tutkimus osoitti, että relationaalista kiusaamista kokeneet 

nuoret, jotka tarvitsivat affektiivisia ystävyyssuhteita, kokivat kaikista eniten 

tyytymättömyyttä ystävyyssuhteissaan.  
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2.1.2 Ystävyyssuhteiden merkitys koulukiusaamisessa 

 

Tutkimusongelmani kannalta on kiinnostavaa pohtia, millainen merkitys ys-

tävillä oli ollut itse kiusaamisongelmaan. Voidaanko olettaa, että tasapainoi-

silla ystävyyssuhteilla olisi ollut merkitystä koulukiusaamisen kannalta? Lu-

kuisat tutkimukset puoltavat ystävyyssuhteiden myönteistä ja suojaavaa vai-

kutusta koulukiusaamisongelmassa (ks. esim. Hodges, Boivin, Vitaro & Bu-

kowski 1999, 94–101; Schmidt & Bagwell 2007, 439–460).  

 

Tutkimuksilla on haluttu selvittää muun muassa, vähentävätkö vastavuoroi-

set ystävyyssuhteet kiusaamista (Boulton, Trueman, Chau, Whitehand & 

Amatya 1999, 461–466), miten ystävät voivat suojella yksilöitä koulukiusaami-

selta (Hodges, Malone & Perry 1997, 1032–1039) ja millaiset piirteet ystävyys-

suhteissa mahdollistavat kiusaamiselta suojaavan vaikutuksen (Schmidt & 

Bagwell 2007, 439–460). Esittelen seuraavaksi edellä mainituista tutkimuksista 

sellaisia tuloksia, jotka ovat olennaisia oman tutkimukseni kannalta.  

 

Boultonin ja kumppaneiden (1999) tutkimukset osoittavat, että vastavuoroi-

silla ystävyyssuhteilla on kiusaamista vähentävä ja kiusaamiselta suojaava 

vaikutus. Tutkittavat, joilla ei ollut ystäviä, kokivat lisääntynyttä kiusaamista. 

Hodges, Boivin, Vitaro ja Bukowski (1999, 94–101) ovat tutkineet paljon ystä-

vyyssuhteiden suojaavaa vaikutusta koulukiusaamisen kannalta. Tutkimuk-

sesta saatujen tulosten mukaan ystävillä oli kiusaamiselta suojaava vaikutus. 

Hodges, Malone ja Perry (1997, 1037) esittivät, että ystävyyssuhteet suojaavat 

yksilöä koulukiusaamiselta, koska kiusaajat pelkäävät yleensä ystävien kos-

toa. Toiseksi he esittivät, että sellaiset lapset, joilla oli ystäviä, viettivät vä-

hemmän aikaa yksin, jolloin he olivat vähemmän alttiita kiusaamiselle. Kol-

manneksi heidän mukaansa ystävät voivat auttaa koulukiusaamista kokeneita 

selviytymään kiusaamisesta esimerkiksi antamalla neuvoja siihen, miten kiu-

saamisesta aiheutuvia konflikteja voitaisiin ratkaista. Kochenderfer ja Ladd 

(1997, 59–73) esittävät, että ystävät voivat auttaa vähentämään kiusaamista 
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esimerkiksi puolustamalla kiusaamista kokevaa tai kertomalla kiusaamisesta 

opettajalle.  

 

Schmidt ja Bagwell (2007) tarkastelivat myös ystävyyssuhteiden suojaavaa 

vaikutusta koulukiusaamisen kannalta. He olivat erityisesti kiinnostuneita 

ystävyyssuhteiden laadusta: millaiset piirteet ystävyyssuhteissa mahdollista-

vat suojaavan vaikutuksen? He tutkivat lisäksi, auttavatko ystävyyssuhteet 

kiusaamista kokeneita selviytymään kiusaamisesta aiheutuvista ongelmista, 

kuten masentuneisuudesta. Schmidtin & Bagwellin (2007, 442) mukaan palkit-

seviin ystävyyssuhteisiin kuuluvat olennaisina piirteinä seura, turvallisuuden 

tunne, luottamus, apu, tuki ja läheisyys. He myös toteavat, että huonolaatui-

sissa ystävyyssuhteissa esiintyy kiusaamista. Heidän tutkimustuloksensa 

osoittavat, että sellaiset ystävyyssuhteissa esiintyvät piirteet, kuten luotetta-

vuus, riippuvuus, turvallisuus, tuki ja konfliktien ratkaisu, suojaavat kiusaa-

misen vaikutuksilta, kuten masentuneisuudelta.  

 

2.2 Ystävyyssuhde 
 

2.2.1 Ystävyyssuhteen määrittelyä  

 

Miten koulukiusaamista kokeneet nuoret aikuiset kuvaavat ystävyyssuhtei-

taan? Tutkimuskirjallisuudessa ystävyyssuhteen määritteleminen ei ole yksi-

selitteistä.  Ystäviksi voidaan kutsua henkilöitä, joiden kanssa vietetään aikaa 

erilaisten harrastusten parissa tai joiden kanssa jaetaan itselle merkittäviä asi-

oita. Kuitenkin ystävyyssuhteiden ensisijaisia tavoitteita voidaan luonnehtia 

sosioemotionaalisiksi, sillä esimerkiksi yhteenkuuluvuus ja emotionaalinen 

tuki ovat ystävyyssuhteissa tärkeitä. Ystävyyssuhteisiin vaikuttavat paljon 

osapuolten ystävyyssuhteita koskevat tavoitteet. (Hays 1988, 391–395.) Knapp 

ja Vangelisti (2009, 226) kuvaavat, että ystävät ovat henkilöitä, jotka pitävät 

salaisuuksia, suojelevat yksilön haavoittuvuutta ja tukevat ja auttavat vai-

keina aikoina ja joiden kanssa voidaan jakaa itselle tärkeitä asioita. 
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Hays (1988, 395) määrittelee ystävyyssuhteen vapaaehtoiseksi riippuvuus-

suhteeksi, johon kuuluu eritasoista toveruutta, läheisyyttä, kiintymystä ja 

vastavuoroista tukea. Jotkut teoreetikot tarkoittavat vapaaehtoisuudella esi-

merkiksi sitä, että osapuolilla ei ole erityisiä vaatimuksia sen suhteen, miten 

paljon toisen osapuolen pitäisi käyttää aikaa ystävyyssuhteeseen, ja toiseksi 

sitä, että yksilöllä on vapaus päättää, miten voimakkaasti hän sitoutuu ystä-

vyyssuhteisiinsa. (Guerrero, Andersen & Afifi 2007, 7–8; Trenholm & Jensen 

2008, 299.) Pohdittaessa sitä, millä tavalla ystävyyssuhteet ovat suuntautuneet 

ja millaiset tarpeet ja tavoitteet niissä korostuvat, voidaan havaita, miten esi-

merkiksi tuki, sitoutuminen, luottamus ja itsestä kertominen ilmenevät ystä-

vyyssuhteissa (ks. esim. Guerrero, Andersen & Afifi 2007, 18; Rawlins 2004, 

277).  

 

Kaverisuhteita ovat esimerkiksi suhteet koulu- ja opiskelukavereiden kanssa. 

Näitä suhteita voidaan luonnehtia tehtäväsuuntautuneiksi. Tehtäväsuuntau-

tuneisuus (engl. task orientation) tarkoittaa sitä, että suhteiden ylläpitäminen 

tapahtuu pääosin erilaisten harrastusten avulla. Lisäksi on havaittu, että luot-

tamus on niissä heikompaa kuin ystävyyssuhteissa, niissä ei puhuta itselle 

tärkeistä asioista syvällisellä tasolla ja niihin ei sitouduta yhtä voimakkaasti 

kuin ystävyyssuhteisiin.  (Guerrero, Andersen & Afifi 2007, 18; Rawlins 2004, 

277; Rose & Serafica 1986, 275–288.) Ystävyyssuhteita voidaan sen sijaan luon-

nehtia emotionaalisesti suuntautuneiksi. Tällöin on tyypillistä, että osapuolet 

jakavat itselleen merkittäviä asioita vastavuoroisesti, ovat valmiita panosta-

maan ystävyyssuhteeseen ja sitoutuminen on molemminpuolista. (Rawlins 

2004, 277.)  

 

DeVito (2007, 260) määrittelee ystävyyssuhteen näin:  
 
”Friendship is an interpersonal relationship between two interdependent  
person that is mutually productive and characterized by mutual positive 
regard”.   
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Guerreron, Andersenin ja Afifin (2007, 6) mukaan interpersonaaliseen vuoro-

vaikutussuhteeseen kuuluu, että osapuolet vaikuttavat toisiinsa mielekkäällä 

tavalla ja osapuolten keskinäinen vuorovaikutus on ainutlaatuista ja toistuvaa.  

DeVito painottaa edellä olevassa määritelmässään ystävyyssuhteen interper-

sonaalista näkökulmaa. Tämä korostaa sitä, että ystävyyssuhde on kahden yk-

silön välinen riippuvuussuhde, joka on molemmille osapuolille vastavuoroi-

sesti antoisa ja johon kuuluu olennaisesti vastavuoroinen välittäminen.  

 

2.2.2 Ystävyyssuhteita luonnehtivia piirteitä 

 
Tässä tutkimuksessa tutkin koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhteita 

kahdelta eri ajanjaksolta. Olen kiinnostunut siitä, millaisia tutkimukseen osal-

listuneiden ystävyyssuhteet olivat olleet koulukiusaamisaikana ja millaisia 

heidän ystävyyssuhteensa olivat nykyään, nuorena aikuisena.  

 

Aikaisemmat tutkimukset (ks. esim. Pörhölä 2008) ovat osoittaneet, että 

koulukiusaamista kokeneilla on varsin vähän ystäviä. Matthews (1986) on 

tutkinut aikuisten ystävyyssuhteita pidemmällä aikavälillä. Hänen määritte-

lemiään ystävyystyylejä ovat hyödyntäneet esimerkiksi Wright ja Patterson 

(2006, 163–170) tutkiessaan aikuisten ystävyyssuhteiden erilaisia piirteitä, ku-

ten ystävyyssuhteiden kestoa. Matthewsin (1986, 33–58) aikuisten ystävyys-

tyylejä koskevat tutkimukset auttavat ymmärtämään, että yksilöiden välillä 

voi olla suuriakin eroja esimerkiksi sen suhteen, mitä he odottavat ystävyys-

suhteiltaan ja kuinka paljon heillä on ystäviä elämänsä aikana.  

 

Sitoutumattomilla yksilöillä (engl. independets) on vain vähän ystäviä elämänsä 

aikana, eivätkä he ystävysty kovin helposti.  He luonnehtivat ystävyyssuhtei-

taan pitkälti kaverisuhteiksi, jolloin he eivät odota ystävyyssuhteiltaan syväl-

lisiä keskusteluja. Yksityisyyden arvostaminen ja ystävyyssuhteiden ylläpitä-

minen erilaisten harrastusten avulla ovat tämän tyylin omaaville tärkeitä. Si-

toutumattoman yksilön ystävyyssuhteita koskevat odotukset voivat olla silti 
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korkeita: he voivat olla hyvin valikoivia sen suhteen, keiden kanssa he ystä-

vystyvät, ja he voivat pelätä, että heidän ystävänsä loukkaavat heitä jollain ta-

valla. Ystävyystyyliltään sitoutumattomat yksilöt eivät kuitenkaan ole Matt-

hewsin mukaan ystävyyssuhteisiinsa tyytymättömiä tai koe itseään yksinäi-

siksi. (Matthews 1986, 34–45.) 

 

Huomaavaisilla/tarkkaavaisilla yksilöillä (engl. discerning) on myös vain vähän 

ystäviä elämänsä aikana, mutta keskeinen ero verrattuna sitoutumattomiin on 

se, että he odottavat ystävyyssuhteiltaan enemmän emotionaalista tukea. Ys-

tävyystyyliltään huomaavaiset/tarkkaavaiset yksilöt arvostavat suuresti vä-

häisiäkin ystäviään. Wrightin ja Pattersonin (2006) tutkimus osoitti, että yksi-

löillä, jotka olivat suuntautuneet ystävyyssuhteisiinsa tällä tavoin, oli pidem-

piä ja kestävämpiä ystävyyssuhteita verrattuna muihin ystävyystyyleihin. 

(Matthews 1986, 52; Wright & Patterson 2006, 163–170.)  

 

Edellisten tyylien välimuotona voidaan pitää omistushaluisia (engl. acquisiti-

ves). Tämän tyylin omaavat yksilöt pitävät ystävyyssuhteitaan suuressa ar-

vossa, ja ystävyyssuhteisiin sitoutuminen on heillä voimakasta. Heillä on 

vaihtelevasti ystäviä elämänsä aikana, mutta välimatkoista ja elämänmuutok-

sista huolimatta he pystyvät pitämään ystäviinsä yhteyttä. Yksilöt, joilla on 

tällainen tyyli, ovat avoimia myös uusille ystävyyssuhteille. (Matthews 1986, 

52–58; Wright & Patterson 2006, 163–170.)  

 

Guerrero, Andersen ja Afifi (2007, 7–8, 165–167) kuvaavat piirteitä, jotka ovat 

ominaisia erityyppisille ihmissuhteille. Esittelen seuraavaksi heidän mainit-

semistaan piirteistä sellaisia, jotka soveltuvat mielestäni parhaiten kuvaamaan 

ystävyyssuhteita. Guerrero ja kumppanit luonnehtivat ystävyyssuhteita sy-

viksi (engl. intimate), joka tarkoittaa heidän mukaansa sitä, että ystävyyssuhtei-

ssa osapuolet ovat keskenään riippuvaisia. Knapp ja Vangelisti (2009, 227) li-

säävät että tällöin on tyypillistä, että osapuolet pitävät toistensa seurasta ja 

haluavat viettää aikaa toistensa seurassa säännöllisesti. Lisäksi osapuolet aut-
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tavat ja tukevat toisiaan vastavuoroisesti ja haluavat, että heidän suhteensa 

jatkuu. Toisaalta Rose ja Serafica (1986, 275–288) havaitsivat omassa tutki-

muksessaan, että säännöllinen yhteydenpito oli tärkeämpää ystävyyssuh-

teissa, jotka luokiteltiin satunnaisiksi. Sitoutuminen nousi puolestaan 

merkittävämmäksi ystävyyssuhteissa, jotka tutkittavat luokittelivat parhaim-

miksi.   

 

Guerreron ja kumppaneiden (2007, 8) mukaan ihmissuhteet voivat olla myös 

tyydyttäviä tai epätyydyttäviä, joka tarkoittaa heidän mukaansa sitä, että tyy-

dyttävissä ihmissuhteissa molemmilla osapuolilla on hyvä olla, kun taas epä-

tyydyttävissä suhteissa osapuolet kokevat tyytymättömyyttä.  He kuvaavat 

ihmissuhteita myös pitkä- ja lyhytkestoisiksi. Heidän mukaansa sitoutuminen on 

tärkeää pitkäkestoisissa ihmissuhteissa. Pitkäkestoisuus on tyypillistä erityi-

sesti sukulaissuhteissa, mutta ystävyyssuhteet voivat olla heidän mukaansa 

olosuhteista tai yksilön valinnoista johtuen joko pitkä- tai lyhytkestoisia.     

 

Rawlins (2004) ja Baxter ja Braithwaite (2008, 349–360) ovat tutkineet vuoro-

vaikutussuhteita dialektiseltä kannalta. Tällöin ajatellaan, että vuorovaikutus-

suhteet ovat jatkuvassa liikkeessä ja niihin vaikuttavat erilaiset vastakkaiset 

jännitteet. Dialektiseltä kannalta katsottuna ystävyyssuhteet ovat dynaamisia 

ja niihin voivat vaikuttaa monet yksilölliset (esim. odotukset), interpersonaali-

set (esim. itsestä kertominen) ja sosiaaliset (esim. toiset ihmiset) tekijät. (Raw-

lins 2004, 274–277.) Viestinnän alan tutkimuksessa on hyödynnetty paljon 

Rawlinsin dialektiikan teoriaa ja Baxterin relationaalisen dialektiikan teoriaa. 

Esimerkiksi Godwin ja Stump (2008) hyödynsivät Rawlinsin (1992) näkemyk-

siä tutkiessaan sosiaalisen tuen vaikutuksia ystävyyssuhteissa. Rawlinsin teo-

ria on Guerreron ja kumppaneiden (2007, 208) mukaan keskittynyt kuvaa-

maan erityisesti ystävyyssuhteissa ilmeneviä jännitteitä.    

 

Ihanteellinen/todellinen (engl. ideal/real) -jännite kuvaa ystävyyssuhteita koske-

via odotuksia. Sanalla ”ystävä” voi olla eri yksilöille hyvinkin erilainen mer-
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kitys, jolloin myös ystävyyssuhdetta koskevat odotukset voivat olla erilaiset. 

Tämä voi näkyä Godwinin ja Stumpin (2008, 5–6) mukaan esimerkiksi siinä, 

kuinka paljon osapuolet odottavat saavansa toisiltaan sosiaalista tukea tai 

millä tasolla he keskustelevat itselleen tärkeistä asioista. Mikäli odotukset ys-

tävyyssuhteista ovat erilaiset, ystävyyssuhteet eivät ole osapuolille tarpeeksi 

palkitsevia. (Godwin & Stump 2008, 5–6; Rawlins 2004, 275.) Olisi kiinnosta-

vaa pohtia, ovatko koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhdetta koskevat 

odotukset samansuuntaisia kuin heidän ystäviensä odotukset niistä. 

 

Yksityinen/julkinen (engl. private/public) -jännite kuvaa sitä, millaisen kuvan 

osapuolet haluavat antaa ystävyyssuhteestaan ulkopuolisille (Guerrero, An-

dersen & Afifi 2007, 208; Rawlins 2004, 275).  Itsenäisyys/riippuvuus (engl. ide-

pendent/dependent) -jännite painottaa ystävyyssuhteen vapaaehtoista piirrettä. 

Osapuolilla voi olla tarvetta riippuvuuteen, jolloin he odottavat toisen olevan 

tarvittaessa saatavilla, mutta toisaalta osapuolet tarvitsevat myös omaa tilaa. 

Ongelmia voi muodostua, mikäli toisen riippuvuutta koskevat tarpeet ovat 

liian voimakkaat tai jos toinen osapuoli osoittaa, että ei ole tarvittaessa saata-

villa esimerkiksi tuen tarpeeseen. (Godwin & Stump 2008, 6; Guerrero, An-

dersen & Afifi 2007, 208; Rawlins 2004, 276.)  

 

Kiintymys/instrumentaalisuus (engl. affection/instumentality) -jännite kuvaa osa-

puolten emotionaalisia tarpeita (esim. hyväksymistä) ja instrumentaalisia tar-

peita (esim. jonkin ongelman konkreettista ratkaisua). Toisin sanoen yksilöllä 

voi ystävyyssuhteessaan olla tarvetta osoittaa hyväksyntää mutta toisaalta 

tarvetta auttaa toista osapuolta konkreettisesti. Osapuolilla on ystävyyssuh-

teissa tapana arvioida toistensa tarpeellisuutta. Ongelmia muodostuu, mikäli 

toinen osapuoli kokee jatkuvasti olevansa yksipuolisesti se, joka auttaa ja tu-

kee. (Godwin & Stump 2008, 6; Guerrero, Andersen & Afifi 2007, 208; Rawlins 

2004, 276.)  
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Arviointi/hyväksyntä (engl. judgement/acceptance) -jännite kuvaa sitä, että ystä-

vyyssuhteessa osapuolet odottavat saavansa rehellistä arviointia omasta ta-

vastaan toimia mutta osapuolilla on myös tarve saada hyväksyntää omana it-

senään. (Guerrero, Andersen & Afifi 2007, 208; Rawlins 2004, 277.) Koulu-

kiusaamista kokeneilla voi olla esimerkiksi tarve saada ystäviltään arviointia 

kiusaamiseen johtaneista syistä, mutta samalla he ehkä myös odottavat, että 

heidän ystävänsä ilmaisevat, että kiusaaminen ei ollut heistä johtuvaa.  

 

Avoimuus/suojautuvuus (engl. openess/protectiveness) -jännite liittyy keskeisesti 

itsestä kertomiseen (ks. Rawlins 1983). Yksilöllä on tarve puhua avoimesti it-

selleen tärkeistä asioista, mutta kertoessaan avoimesti esimerkiksi ongelmis-

taan hän altistuu haavoittuvuudelle, jolloin hän odottaa, että toinen osapuoli 

on häntä kohtaan hienotunteinen. Itsestä kertominen vaatii vahvaa osapuolten 

välistä luottamusta. Luottamus itsestä kertomisen yhteydessä tarkoittaa sitä, 

että toinen osapuoli kertoo omat näkemyksensä vilpittömästi ja rehellisesti 

osoittaen silti hienotunteisuutta toisen persoonallisuutta kohtaan. (Rawlins 

1983, 2004.) Itsestä kertomista pohdin tarkemmin luvussa 2.2.4.  

 

Tutkimukseni kannalta on mielenkiintoista pohtia, kuinka paljon koulu-

kiusaamista kokeneilla oli ystäviä nykyään nuorena aikuisena. Ystävyyssuh-

teiden makrodynaaminen näkökulma kuvaa ystävyyssuhteita pidemmällä ai-

kavälillä. Tästä näkökulmasta katsottuna ystävyyssuhteet nähdään alttiiksi 

muutoksille, jolloin esimerkiksi erilaiset elämäntapahtumat voivat vaikuttaa 

ystävyyssuhteisiin. (Patterson 2007, 30.) Rawlins (2007, 275–291) on tutkinut, 

mitä eri-ikäiset aikuiset odottavat ystävyyssuhteiltaan ja miten he kuvaavat 

ystävyyssuhteitaan. Hänen tutkimuksensa osoitti, että aikuiset odottavat, että 

heidän ystävänsä ovat tarvittaessa valmiita tukemaan heitä, mutta toisaalta 

tutkittavat myös ilmoittivat, että heillä ei ole paljon aikaa ystävilleen erilaisten 

elämänmuutoksien vuoksi. Lisäksi tutkimus osoitti, että aikuisten ystävyys-

suhteissa on tyypillistä, että ne muuttuvat helposti esimerkiksi erilaisten elä-

mänmuutosten myötä, jolloin osapuolet saattavat kasvaa erilleen. 



 20 

 2.2.3 Ystävyyssuhteisiin sitoutuminen  

 

Johnson (1991, 118–123) tarkastelee sitoutumista kolmesta eri näkökulmasta, 

jotka ovat henkilökohtainen sitoutuminen (engl. personal commitment), moraalinen 

sitoutuminen (engl. moral commitment) ja strukturaalinen sitoutuminen (engl. 

structural commitment). Henkilökohtainen sitoutuminen kuvaa hänen mu-

kaansa sitä, millainen asenne ja halu yksilöllä on suhteen jatkumiseen. Tutki-

mustani ajatellen voidaan pohtia esimerkiksi sitä, odottavatko koulukiusaa-

mista kokeneet ystävyyssuhteiltaan jatkuvuutta ja pitkäkestoisuutta. Moraali-

nen sitoutuminen kuvaa Johnsonin mukaan sitä, millainen arvo ihmissuhteilla 

on yksilöille. Näin ollen onkin kiinnostavaa pohtia, lisäävätkö kiusaamiskoke-

mukset ystävyyssuhteiden arvostusta. Strukturaalinen sitoutuminen kuvaa 

Johnsonin mukaan sitä, millainen merkitys suhteeseen panostamisella on.  

 

Investointimalli (engl. investment model) ja laajempi investointimalli (engl. ex-

panded investment model) (ks. Rusbult, Drigotas & Verette 2007, 115–136) selit-

tävät, miksi yksilöt ovat sitoutuneet ihmissuhteisiinsa, miten sitoutumista pi-

detään yllä ja miten sitoutuminen on yhteydessä ihmissuhteissa koettuun 

tyytyväisyyteen. Heidän tutkimustensa mukaan sitoutuminen ja suhteen yllä-

pito ovat yhteydessä tyytyväisyyteen ihmissuhteissa. Rusbultin ja 

kumppaneiden mukaan malli perustuu Thibautin ja Kelleyn (1959) luomaan 

keskinäisen riippuvuuden teoriaan (engl. interdependence theory), jossa ovat olen-

naisia tunnustukset (engl. rewards) ja hinta (engl. costs) sekä vertailutaso (engl. 

comparison level).  

 

Tunnustukset kuvaavat positiivisia asioita, joita yksilö saa suhteeseen sijoit-

tamisesta. Näitä voivat olla Guerreron ja kumppaneiden (2007, 212) mukaan 

esimerkiksi välittämisen tunne ja tuki.  Hinta puolestaan kuvaa heidän mu-

kaansa negatiivisia asioita, joita suhteeseen panostamisesta voi seurata. Tämä 

voi ilmetä Guerreron ja kumppaneiden (2007, 212) mukaan esimerkiksi luo-

pumisena jostakin itselleen tärkeästä suhteen vuoksi. Kun yksilö arvioi, hyö-
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tyykö hän suhteeseen panostamisesta, voidaan puhua vertailun tasosta. Suh-

teeseen panostaminen riippuu pitkälti siitä, millaisia vaihtoehtoja yksilöllä on, 

esimerkiksi kokeeko yksilö, että hänen on parempi olla sitoutumatta ystä-

viinsä tai sitoutuuko hän mieluummin esimerkiksi sukulaisiinsa kuin ystä-

viinsä. Mikäli yksilö kokee, että suhteeseen panostamisesta seuraa enemmän 

kuin hän on odottanut, voidaan todeta, että hän on tyytyväinen suhteeseen. 

(Guerrero, Afifi & Andersen 2007, 213; Thibaut & Kelley 1959, 12–13, 21 Rus-

bultin, Drigotaksen ja Veretten 2007, 117–118 mukaan.)  

 

Guerreron, Andersenin ja Afifin (2007, 212–215) mukaan tunnustukset ja hinta 

voivat olla joko emotionaalisia (esimerkiksi negatiiviset ja positiiviset tunteet), 

sosiaalisia (esimerkiksi yhteiset harrastukset), instrumentaalisia (esimerkiksi 

auttaminen jonkin tehtävän hoitamisessa) tai ne voivat liittyä myös erilaisiin 

mahdollisuuksiin (esimerkiksi panostaminen mahdollistaa uusien asioiden te-

kemisen).  Voidaankin pohtia, mitä panostaminen ystävyyssuhteisiin oli vaa-

tinut koulukiusaamista kokeneilta.  

 

Rusbultin ja kumppaneiden laatima investointimalli korostaa sitoutumisessa 

myös yksilön näkökulmaa. Rusbultin ja kumppanit (2007, 119–120, 123) kat-

sovat, että sitoutuneille yksilöille on tyypillistä, että he tarvitsevat ihmissuh-

teitaan, tuntevat yhteenkuuluvuutta toista osapuolta kohtaan, suhtautuvat 

ihmissuhteisiinsa pidemmällä tähtäimellä ja kokevat tyydytystä siitä, että toi-

nen osapuoli voi ihmissuhteessa hyvin. Näin ollen heidän mukaansa sitoutu-

neet yksilöt ovat valmiita itse pysymään ihmissuhteissaan ja ylläpitämään 

niitä. Rusbult ja kumppanit näkevät siis sitoutumisen hyvin pitkälle yksilölli-

senä kokemuksena, joka riippuu muun muassa siitä, miten paljon yksilö pa-

nostaa ihmissuhteisiinsa. Tutkimukseni kannalta on kiinnostavaa pohtia, mi-

ten tärkeäksi tutkittavat olivat kokeneet sitoutumisen ystävyyssuhteissaan. 

On myös kiinnostavaa pohtia, muuttuiko ystävyyssuhteisiin sitoutuminen 

nuorena aikuisena. 
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Millä tavalla koulukiusaamista kokeneet olivat panostaneet ystävyyssuhtei-

siinsa? Rusbultin ja kumppaneiden (2007, 124) laatima laajempi investointi-

malli kuvaa sitä, miten ihmissuhteisiin sitoutuminen näkyy niiden ylläpitämi-

sessä. Omaa tutkimustani ajatellen sovellan heidän laatimastaan mallista kä-

sitettä halukkuus uhrautua (engl. willigness to sacrifice) (ks. Guerrero, Andersen 

& Afifi 2007, 220–221; Rusbult, Drigotas & Verette 2007, 129), koska tämä kä-

site painottaa enemmän yksilönäkökulmaa. Rusbultin ja kumppaneiden (2008, 

129) mukaan halukkuus uhrautua tarkoittaa sitä, että yksilö on ihmissuhteis-

saan halukas ratkaisemaan konflikteja ja ajamaan enemmän suhteen etua kuin 

omaa etuaan. Rusbult ja kumppanit viittaavat useisiin tekemiinsä tutkimuk-

siin, joissa on todettu, että halukkuudella uhrautua on positiivinen yhteys si-

toutumiseen, tyytyväisyyteen ja panostamiseen.  

 

Olivatko koulukiusaamista kokeneet panostaneet ystävyyssuhteisiinsa tasa-

puolisesti ja olivatko he kokeneet, että panostaminen oli vastavuoroista? 

Tasapuolisuuden teoria (engl. Equity theory), joka oli Guerreron, Andersenin ja 

Afifin (2007, 221) mukaan alun perin Deutcshin (1985) kehittelemä, kuvaa sitä, 

panostavatko osapuolet suhteeseen tasapuolisesti ja miten se vaikuttaa 

suhteeseen.  Teorian keskeisimmät käsitteet ovat alihyötyminen (engl. under-

benefitedness) ja ylihyötyminen (engl. overbenefitedness). Ensimmäinen käsite ku-

vaa sitä, että yksilö panostaa suhteeseen enemmän kuin mitä hän kokee saa-

vansa suhteesta. Toinen käsite puolestaan kuvaa sitä, että yksilö hyötyy suh-

teesta enemmän kuin mitä hän on siihen itse panostanut. (Canary & Stafford 

2007, 7–8; Guerrero, Andersen & Afifi 2007, 222.)  

 

Tutkimukseni kannalta käsitteellä alihyötyminen voisi kuvata esimerkiksi 

sellaista tilannetta, jossa koulukiusaamista kokenut kokee ystävyyssuhteiden 

ylläpitämisen liian yksipuoliseksi. Ylihyötyminen kuvaisi puolestaan sellaista 

tilannetta, jossa koulukiusaamista kokenut kokisi, että hänen ystävänsä pa-

nostavat ystävyyssuhteeseen runsaasti mutta hän ei itse anna riittävästi 

resursseja ystävyyssuhteeseen. Tällaista ilmiötä kutsutaan epäoikeudenmukai-
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suudeksi (engl. inequity), ja useat tutkimukset ovat osoittaneet, että se vaikuttaa 

vuorovaikutussuhteissa muun muassa ylläpitämiseen ja yleiseen tyytyväi-

syyteen. (Guerrero, Andersen & Afifi 2007, 222–225.) Tasapuolisessa tai tasa-

painoisessa vuorovaikutussuhteessa on puolestaan tyypillistä, että molemmat 

osapuolet kokevat, että heidän panostuksensa ja suhteesta saamansa hyöty 

ovat tasapainossa. Tällöin molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä suhteeseen, 

mikä näkyy itselle tärkeiden asioiden jakamisena ja sitoutumisena. (Guerrero, 

Andersen & Afifi 2007, 224–225; Pörhölä 2006, 4.)  

 

2.2.4 Itsestä kertominen ystävyyssuhteissa  

 

Itsestä kertomisella (engl. self-disclosure) tarkoitetaan sellaista tietoa, jota yksilöt 

kertovat itsestään toisille, jota toiset eivät saisi muuten tietää. Tähän voivat 

kuulua esimerkiksi oma arvomaailma, oma käyttäytyminen, omat ominai-

suudet ja luonteenpiirteet. Itsestä kertominen voi olla kuvailevaa tai arvioivaa. 

Se voi liittyä tuntemuksiin, asioihin, kokemuksiin tai menneisyyden tapahtu-

mien kuvailemiseen. (DeVito 2007, 65; Hargie & Dickson 2004, 229; Trenholm 

& Jensen 2008, 217.) Omaa tutkimustani ajatellen kuvaileva itsestä kertominen 

voi olla esimerkiksi kiusaamistilanteiden kuvailua (mitä kiusaamistilanteissa 

tapahtui), arvioiva puolestaan esimerkiksi kiusaamisesta aiheutuvien tunte-

musten kertomista ja analysoimista (miltä uhrista tuntui, kun häntä oli kiu-

sattu, ja miksi häntä kiusattiin).   

 

Bauminger, Finzi-Dottan, Chason & Har-Even (2008, 411) lisäävät, että itsestä 

kertomiseen vaikuttavat yksilön taipumus ja halukkuus jakaa henkilökohtai-

sia ajatuksiaan ja tunteitaan toisten kanssa.  Tutkimukseni kannalta onkin 

kiinnostavaa näin ollen pohtia, kuinka paljon koulukiusaamista kokeneet oli-

vat puhuneet kiusaamisesta ystäviensä kanssa ja puhuivatko tutkittavat kiu-

saamiskokemuksistaan nykyisissä ystävyyssuhteissaan.  
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Eri tutkimukset ovat osoittaneet, että itsestä kertominen on yleistä ystävien 

keskuudessa. Mathewsin, Derlegan ja Morrown (2006, 85–92) tutkimus osoitti, 

että runsaat 60 % tutkittavista puhui itselleen tärkeistä asioista ystävilleen. 

Tämän tutkimuksen mukaan tutkittavat puhuivat itselleen merkittävistä asi-

oista useammin ystävilleen ja seurustelukumppaneilleen kuin vanhemmil-

leen.  

 

Useat tutkijat (ks. esim. Derlega, Metts, Petronio & Margulis 1993; DeVito 

2007) ovat sitä mieltä, että itsestä kertomisella on ihmissuhteissa tärkeä mer-

kitys. Itsestä kertominen lisää yksilön tietoisuutta omasta itsestään, antaa yk-

silölle hyväksyntää ja mahdollistaa erilaisten ongelmien ratkaisemisen. Itsestä 

kertominen on myös tärkeää suhteen ylläpidon ja sitoutumisen kannalta.  

(Hargie & Dickson 2004, 229; Derlega, Metts, Petronio & Margulis 1993, 2–3; 

DeVito 2007, 68.) Guerreron, Afifin ja Andersenin (2007, 96) mukaan useat 

tutkimukset ovat myös painottaneet vastavuoroisuuden merkitystä itsestä 

kertomisen yhteydessä.  Tällöin osapuolet jakavat itselleen merkittäviä asioita 

vastavuoroisesti. Omaa tutkimustani ajatellen onkin kiinnostavaa pohtia, 

millainen merkitys mahdollisilla jaetuilla kiusaamiskokemuksilla oli ollut 

koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhteissa.  

 

Knapp ja Vangelisti (2009, 262–263) toteavat, että itselle merkittävien asioiden 

jakaminen vaatii luottamusta vuorovaikutuskumppaneiden välillä, koska ja-

kaessaan itselleen tärkeitä asioita yksilö altistaa itsensä haavoittuvuudelle ja 

toinen osapuoli voi näin ollen ottaa yksilöstä vallan. Knapp ja Vangelisti to-

teavatkin, että tämän vuoksi yksilöt voivat puhua itselleen merkittävistä asi-

oista mieluummin tuntemattomille.   Knappin ja Vangelistin (2009, 262–263) 

mukaan luottamus itsestä kertomisen yhteydessä tarkoittaa sitä, että yksilö 

voi luottaa siihen, että hän voi tarvittaessa kertoa ystävilleen itselleen tärkeistä 

asioista ja hänen ystävänsä käyttäytyvät häntä kohtaan positiivisesti. Rawlin-

sin vuonna 1983 tekemä nuorten itsestä kertomista käsittelevä tutkimus 

osoitti, että itsestä kertominen voi olla nuorten ystävyyssuhteissa ongelmal-
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lista. Rawlinsin mukaan ystävyyssuhteissa yksilö toivoo jakavansa itselleen 

tärkeitä asioita ystäviensä kanssa luottamuksellisesti mutta toivoo samalla, 

että hänen ystävänsä ovat häntä kohtaan rehellisiä. Ongelmia voi syntyä, jos 

yksilö kokee, että hänen ystävänsä eivät ole häntä kohtaan riittävän hieno-

tunteisia, toisin sanoen eivät ota huomioon hänen tunteitaan.  

 

Mathews, Derlega ja Morrow (2006, 85–92) olivat tutkimuksessaan kiinnostu-

neita siitä, millaiset asiat tutkittavat nuoret mielsivät erityisen henkilökohtai-

siksi. Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella tutkittavien mielestä omaa 

itseä koskeva tieto, kuten epäonnistumiset, ennakkoluulot ja pelot, miellettiin 

erityisen henkilökohtaiseksi. Myös ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat olivat 

tutkittavien mielestä arkoja. Oman tutkimukseni kannalta on näin ollen kiin-

nostavaa pohtia, millaiset koulukiusaamiseen liittyvät asiat tutkittavat olivat 

mieltäneet erityisen kipeiksi ja mistä kiusaamiseen liittyvistä asioista he olivat 

puolestaan puhuneet ystävilleen.  

 

Vaikka aikaisemmat tutkimukset ovatkin osoittaneet, että itsestä kertominen 

on yleistä ystävien keskuudessa, on kuitenkin huomattavaa, että osa yksilöistä 

haluaa vältellä puhumista itselleen tärkeistä asioista joko osittain tai kokonaan 

tai puhuu tietyistä aiheista esimerkiksi vain ystävilleen tai vanhemmilleen. 

Tätä ilmiötä kutsutaan aiheen välttelyksi (engl. topic avoidance). (Guerrero, An-

dersen & Afifi 2007, 265–266.) Guerrero ja kumppanit viittaavat tekemiinsä 

tutkimuksiin, joissa kävi ilmi, että yleisimmin ihmissuhteissa välteltiin puhu-

masta muun muassa ihmissuhteiden tilasta, negatiivisista menneisyyden ko-

kemuksista ja epäonnistumisista ja ystävyyssuhteiden ominaispiirteistä.   

 

Guerrero ja kumppanit (2007, 266–267) kokoavat tietoa useista tutkimuksista, 

joissa on pyritty selvittämään, miksi yksilöt välttelevät osittain tai kokonaan 

itselleen tärkeistä asioista puhumista. Ensimmäinen syy liittyy ihmissuhteiden 

ylläpitoon. Yksilöllä voi olla heidän mukaansa tarve pitää tietyt asiat itsellään, 

koska hän pelkää, että toinen osapuoli ei hyväksy hänen ajatuksiaan.  
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Toinen syy korostaa puolestaan yksilöä: hän voi esimerkiksi pelätä saavansa 

toiselta osapuolelta kritiikkiä. Kolmas syy liittyy tietoon: yksilö voi 

esimerkiksi epäillä, että kertoessaan itselleen tärkeistä asioista toinen osapuoli 

ei vastaakaan toivotulla tavalla. Kiusaamista kokeneista voi ehkä tuntua siltä, 

että puhuminen ei edistä ongelman ratkaisua tai ystävät eivät tue heitä 

tarpeeksi.  

 

2.2.5 Sosiaalinen tuki ystävyyssuhteissa  

 

Mikkolan (2006, 24, 30) sosiaalisen tuen määritelmä perustuu Albrechtin ja 

Adelmanin (1987) ja Albrechtin ja Goldsmithin (2003) määritelmiin. Tällöin 

sosiaalisella tuella (engl. social support) tarkoitetaan muun muassa yksilön 

käsityksiä hyväksytyksi tulemisesta ja hallinnan tunteesta. Näin ollen 

sosiaalinen tuki auttaa Mikkolan mukaan yksilöä hallitsemaan tilanteisiin 

liittyvää epävarmuutta ja vahvistaa yksilön käsityksiä elämän hallinnasta ja 

hyväksytyksi tulemisesta.  

 

Sosiaalisen tuen rinnalla käytetään myös käsitettä supportiivinen viestintä. 

Burleson ja MacGeorge (2002, 374) määrittelevät supportiivisen viestinnän 

verbaaliseksi tai non-verbaaliseksi käyttäytymiseksi, jonka tarkoituksena on 

antaa tukea sellaisille, jotka tukea tarvitsevat. Monet tutkijat näkevät, että so-

siaalisella tuella on ystävyyssuhteissa tärkeä merkitys. Tukea tarjoavat ystä-

vyyssuhteet vaikuttavat eri tavoin emotionaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin 

ja auttavat lieventämään surua ja ahdistusta sekä selviytymään erilaisista on-

gelmista. Sosiaalisella tuella on myös tärkeä merkitys ystävyyssuhteiden lu-

jittamisessa ja ylläpitämisessä. (Albrecht, Burleson & Goldsmith 1994, 419; 

Burleson 2003, 557.)  

 

Miten koulukiusaamista kokeneiden ystävät olivat tukeneet heitä kiusaami-

seen liittyvissä asioissa? Derlega, Barbee ja Winstead (1994, 137–139) ovat tut-

kineet sosiaalista tukea ystävyyssuhteissa. He ovat tarkastelleet sosiaalista tu-
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kea prosessina, jossa erilaiset tekijät, kuten tuen hakijan odotukset sosiaali-

sesta tuesta ja vuorovaikutussuhde, vaikuttavat tuen vastaanottamiseen ja 

tuen antamiseen. Heidän laatimansa mallin mukaan ystäviltä saatu tuki voi 

olla suuntautunut emotionaalisesti, jolloin tuen tarkoituksena on ilmaista tu-

kea tarvitsevalle, että hänestä välitetään. Ongelmaan suuntautuneen tuen tar-

koituksena on puolestaan tarjota konkreettista ratkaisua ongelmaan. Tämän 

tyyppistä tuen muotoa Cutrona ja Suhr (1994, 116) kuvaavat myös käsitteellä 

toimintaa mahdollistava tuki.  

 

Burleson (2003, 552) on määritellyt käsitteen emotionaalinen tuki. Hänen mu-

kaansa emotionaalinen tuki on viestintäkäyttäytymistä, jonka tarkoituksena 

on auttaa tukea tarvitsevaa selviytymään ahdistuksesta. Hänen mukaansa loh-

duttaminen (engl. comforting) on hyvin keskeinen emotionaalisen tuen muoto. 

Lohduttamisen tarkoituksena on Burlesonin (2010, 160) mukaan muuttaa tuen 

vastaanottajan tunteita ja auttaa yksilöä näin voimaan paremmin.  

 

Burleson (2008; 2010) on tuoreimmissa tutkimuksissaan juuri keskittynytkin 

tarkastelemaan sosiaalista tukea sanomien kannalta. Toisin sanoen hän on 

tarkastellut, millaiset verbaaliset viestit mahdollistavat tuen lohduttavan ja te-

hokkaimman vaikutuksen. Burlesonin (2008, 208) mukaan tuen antajan on 

tärkeintä tiedostaa tukea antaessaan, mitä hän sanoo. Hänen määrittelemänsä 

käsite henkilökeskeisyys (engl. person centeredness) kuvaa sitä, kuinka hyvin tuen 

antaja ottaa huomioon verbaalista tukea antaessaan tuen vastaanottajan tun-

teet. Seuraavaksi pohdin hänen laatimaansa teoriaa oman tutkimukseni kan-

nalta.  

 

Millainen ystäviltä saatu tuki oli auttanut koulukiusaamista kokeneita sel-

viytymään kiusaamisongelmasta? Pohdittaessa sosiaalista tukea viestinnän tai 

sanoman sisällön kannalta Burlesonin (2008, 208–209; 2010, 162) mukaan 

vähäinen henkilökeskeisyys (engl. low person-centered message) kuvaa sitä, että 

tuen antaja ei ota tukea antaessaan huomioon tukea tarvitsevan tunteita. 
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Tällöin tuen antaja voi esimerkiksi kritisoida tai syyttää tuen vastaanottajaa tai 

kertoa hänelle, miten hänen pitäisi toimia tai käyttäytyä. Oman tutkimukseni 

kannalta tällainen tuki voisi ilmetä esimerkiksi niin, että koulukiusaamista 

kokeneiden ystävät kehottaisivat koulukiusaamista kokeneita kostamaan 

heitä kiusanneille tai moittisivat tai syyttäisivät heitä.  

 

Kohtalainen henkilökeskeisyys (engl. moderately person-centered message) tarkoittaa 

Burlesonin (2008, 208–209) mukaan sitä, että tuen antaja lohduttaa tukea tar-

vitsevaa ja yrittää ymmärtää hänen tunteitaan mutta koettaa myös tarjota tu-

kea tarvitsevalle muuta ajateltavaa ja selityksiä tilanteille. Oman tutkimukseni 

kannalta tällainen tuki voisi olla esimerkiksi sitä, että koulukiusaamista koke-

neiden ystävät pohtisivat yhdessä koulukiusaamista kokeneiden kanssa kiu-

saamiseen johtaneita syitä ja kiusaamistapahtumia ja toiseksi tarjoaisivat 

koulukiusaamista kokeneille muuta ajateltavaa kuin kiusaaminen.  

 

Burlesonin tutkimukset ovat osoittaneet, että kaikista tehokkain tuen muoto 

on sellainen tuki, jossa tuen antaja auttaa tuen tarvitsijaa tunnistamaan ja il-

maisemaan vapaasti omat tunteensa ja arvioimaan sitä, miltä hänestä tuntuu. 

Tätä Burleson (2008, 208–209) kutsuu vahvaksi henkilökeskeisyydeksi (engl. high 

person- centered message). Tässä tuen muodossa on myös Burlesonin mukaan 

tyypillistä, että tuen antaja kertoo omista vastaavanlaisista kokemuksistaan ja 

auttaa näin tukea tarvitsevaa. Oman tutkimukseni kannalta tämä voisi olla 

esimerkiksi vastavuoroista kiusaamiskokemusten jakamista ja sitä, että kou-

lukiusaamista kokeneiden ystävät rohkaisevat kiusaamista kokeneita puhu-

maan kokemuksistaan. Pohdittavaksi nouseekin, miten koulukiusaamista ko-

keneet olivat tunteneet hyötyneensä siitä, että he olivat saaneet mahdollisesti 

jakaa kiusaamiskokemuksiaan.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 
Tämän luvun tarkoituksena on kuvata tutkimukseni kannalta olennaiset vai-

heet. Luku alkaa tutkimuksen tavoitteiden ja metodologisten lähtökohtien 

pohtimisella, jolloin esittelen tutkimuskysymykset ja pohdin tieteenfilosofisia 

lähtökohtia. Seuraavaksi pohdin, miksi päädyin laadulliseen tutkimusottee-

seen ja esittelen tutkimusmenetelmän.  Luvussa 3.3 tuon esille, miten keräsin 

tutkimusaineiston. Luvun viimeisessä kappaleessa kerron, miten käsittelin ja 

analysoin tutkimusaineiston.  

 

3.1 Tutkimuksen tavoitteet ja metodologiset lähtökohdat 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata, millaisia kokemuksia koulu-

kiusaamista kokeneilla nuorilla aikuisilla on ystävyyssuhteistaan kouluaikana 

ja nykyisin. Tutkimukseen osallistuvien ikäjakaumaksi olen asettanut 18–25 

vuotta. Tämän ikäisten tutkiminen on perusteltua, koska aikaisemmat tutki-

mukset ovat osoittaneet, että koulukiusaamisella on vaikutuksia nuorten ai-

kuisten ystävyyssuhteisiin (ks. esim. Jantzer, Hoover & Narloch 2006, 146–156; 

Ledley, Stroch, Coles, Heimberg, Moser & Bravata 2006, 33–40). Näiden tut-

kimusten perusteella on todettu, että koulukiusatuilla nuorilla aikuisilla on 

ihmissuhteissaan erityisesti vaikeuksia luottaa toiseen osapuoleen sekä vaike-

uksia olla riippuvainen toisesta osapuolesta.   

 

Tutkimuksessani tarkastelen koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhteita 

kahdelta ajalta: olen kiinnostunut siitä, millaisia piirteitä heidän ystävyys-

suhteissaan oli esiintynyt aikana, jolloin he kokivat koulukiusaamista, ja mil-

laisia heidän ystävyyssuhteensa olivat nykyään nuorena aikuisena. Tarkaste-

lemalla nykyisiä ystävyyssuhteita voidaan saada arvokasta ja vertailevaa tie-

toa esimerkiksi siitä, kuinka paljon koulukiusaamista kokeneilla oli nykyään 
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ystäviä, miten he kokivat voivansa luottaa ystäviinsä ja millainen merkitys 

ystävyyssuhteilla oli heidän elämässään.  

 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Miten koulukiusaamista kokeneet nuoret aikuiset kuvaavat ystävyyssuhtei-

taan kouluaikanaan ja nykyisin?  

 

2. Miten koulukiusaamista kokeneet ovat suuntautuneet ja sitoutuneet ystävyys-

suhteisiinsa?  

 

3. Millainen merkitys itsestä kertomisella ja sosiaalisella tuella on ollut 

koulukiusaamista kokeneiden nuorten aikuisten ystävyyssuhteissa?  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää, millaiset piirteet 

luonnehtivat koulukiusaamista kokeneiden nuorten aikuisten ystävyyssuh-

teita.  Tämä tutkimuskysymys tuo vastauksen siihen, minkä verran koulu-

kiusaamista kokeneilla oli ollut ystäviä koulukiusaamisaikana ja minkä verran 

heillä oli ystäviä nykyään nuorena aikuisena. Tämän tutkimuskysymyksen 

tavoitteena on selvittää myös, keitä koulukiusaamista kokeneiden ystävät oli-

vat olleet koulukiusaamisaikana ja keitä heidän ystävänsä olivat nykyään 

nuorena aikuisena. Lisäksi tällä kysymyksellä selvitetään, millainen merkitys 

ystävyyssuhteilla oli ollut koulukiusaamista kokeneille koulukiusaamisaikana 

ja millainen nykyään. Tämän tutkimuskysymyksen avulla pyritään myös sel-

vittämään, miten koulukiusaamiskokemukset vaikuttivat heidän nykyisiin 

ystävyyssuhteisiinsa. 

  

Toisen tutkimuskysymyksen tavoite korostaa yksilönäkökulmaa. Kysymyk-

sen tarkoituksena on selvittää, miten koulukiusaamista kokeneet olivat si-

toutuneet ja suuntautuneet ystävyyssuhteisiinsa aikana, jolloin heitä kiusat-

tiin, ja nuorena aikuisena. Tämä tutkimuskysymys kuvaa myös itsestä kerto-
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misen helppoutta. Suuntautuminen kuvaa tässä tutkimuksessa ystävyyssuh-

detta koskevia odotuksia, luottamuksen kokemusta sekä kiusaamisesta pu-

humisen helppoutta.  Sitoutuminen puolestaan kuvaa sitä, miten koulu-

kiusaamista kokeneet olivat panostaneet ystävyyssuhteisiinsa koulukiusaa-

misaikana ja miten he panostivat niihin nykyään.  

 

Kolmas tutkimuskysymys selvittää sosiaalista tukea ja itsestä kertomisen 

merkitystä. Tällöin saadaan vastauksia siihen, millainen merkitys itsestä ker-

tomisella oli ollut koulukiusaamista kokeneille nuorille aikuisille, millaista tu-

kea he olivat saaneet koulukiusaamisajan ystävyyssuhteissaan ja millaista tu-

kea he saivat nykyisissä ystävyyssuhteissaan. Lisäksi tämän kysymyksen tar-

koituksena on selvittää, miten tutkimushenkilöt olivat kokeneet hyötyvänsä 

sosiaalisesta tuesta koulukiusaamisaikana ja miten he kokivat hyötyvänsä 

siitä nykyään. Taustakysymysten, kuten kiusaamisen kestoon ja luonteeseen 

liittyvien kysymysten, tarkoituksena on kuvata, miten paljon ja millä tavoin 

tutkimukseen osallistuneita oli kiusattu.  

 

Tässä tutkimuksessa ystävyyssuhteita tarkastellaan sekä suhteen että yksilön 

näkökulmista. Suhteen kannalta katsottuna ystävyyssuhde voidaan nähdä 

interpersonaalisena vuorovaikutussuhteena, joka määritellään kahden yksilön 

väliseksi vuorovaikutussuhteeksi, jossa esiintyvä vuorovaikutus on toistuvaa 

ja vastavuoroista (Guerrero, Andersen & Afifi 2007, 6). Omassa tutkimukses-

sani interpersonaalista näkökulmaa kuvaavat itsestä kertominen (engl. self-dis-

closure), ystävyyssuhteiden ylläpitäminen ja sosiaalinen tuki.  

 

Konstruktivismin teoria pyrkii ymmärtämään, että yksilöiden välillä on eroja 

muun muassa siinä, mitä he tavoittelevat vuorovaikutussuhteiltaan ja miten 

he tulkitsevat kokemuksia, tapahtumia ja ihmisiä (Burleson & Rack 2008, 51–

61). Omassa tutkimuksessani yksilönäkökulmaa kuvaavat koulukiusaamista 

kokeneiden ystävyyssuhdetta koskevat odotukset, ystävyyssuhteiden merki-

tys sekä suuntautuminen ja sitoutuminen. Tutkimustani ajatellen ja aikaisem-
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pien tutkimusten perusteella voidaan hyvinkin olettaa, että ystävyyssuhteilla 

on erilainen merkitys koulukiusaamista kokeneille kuin sitä kokemattomille.  

 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa ilmiötä fenomenologis-hermeneuttisesta tie-

teenfilosofisesta näkökulmasta. Fenomenologiassa olennaisia ovat ihmisen 

omat kokemukset suhteessa maailmaan, jossa hän elää. Kokemukset puoles-

taan muodostuvat merkitysten mukaan, eli eri yksilöt antavat kokemuksilleen 

erilaisen merkityksen. Fenomenologiseen teoriaan kuuluu myös olennaisesti 

yhteisöllisyys, jolloin ajatellaan, että merkitysten lähde on yksilön yhteisö. 

(Laine 2001, 26–29.)  

 

Tässä tutkimuksessa kokemukset ovat hyvin keskeisiä. Kokemuksilla tarkoi-

tan tässä tutkimuksessa tutkimushenkilöiden omia kokemuksia koulu-

kiusaamisesta, joten koulukiusaamista on kaikki se, minkä tutkimukseen 

osallistuvat mieltävät itse koulukiusaamiseksi. Laineen (2001) kuvaama yhtei-

söllisyys tarkoittaa tässä tutkimuksessa koulukiusaamiskontekstia, jolloin 

voidaan ajatella ja olettaa, että ystävyyssuhteiden merkitys kumpuaa koulu-

kiusaamiskontekstista ja koulukiusaamiskokemuksista.  

 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa koulukiusaamista kokeneiden nuorten ai-

kuisten ystävyyssuhteiden merkitystä kahdelta ajalta. Olen kiinnostunut siitä, 

millainen merkitys ystävyyssuhteilla oli ollut koulukiusaamista kokeneille ai-

kana, jolloin heitä oli kiusattu, ja toisaalta millainen niiden merkitys oli nyky-

ään nuorena aikuisena. Tällöin tutkimustani voidaan lähestyä myös osittain 

narratiivisesti. Heikkinen (2001, 119) tuo esille narratiivisuuden konstruktiivi-

sena tutkimusotteena, jossa ihminen Heikkisen mukaan rakentaa tietonsa ai-

kaisemman kokemuksen varaan. Tätä tutkimusta ajatellen voidaan olettaa, 

että tutkimushenkilöiden nykyisten, nuorena aikuisena koettujen ystävyys-

suhteiden merkitys voi rakentua osittain kiusaamiskokemusten varaan, jolloin 

ystävyyssuhteilla voi olla erilainen merkitys koulukiusaamista kokeneille 

kuin sitä kokemattomille.  
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Syrjälä ja Numminen (1988, 67–70) tuovat esille myös elämäkerrallisen lähes-

tymistavan, jossa ihmisellä ajatellaan olevan menneisyys, nykyhetki ja tule-

vaisuus. Syrjälä ja Numminen pohtivat, että tässä lähestymistavassa ihminen 

näkee elämänsä kokonaisuuden merkityksen suhteessa johonkin yksittäiseen 

tapahtumaan. Olennaista on myös se, että ihmistä ohjaavat hänen aikaisem-

mat elämänkokemuksensa. Omassa tutkimuksessani jää nähtäväksi, olivatko 

yksittäiset kiusaamiskokemukset sinällään vaikuttaneet siihen, millainen 

merkitys ystävyyssuhteilla oli koulukiusaamista kokeneille nuorille aikuisille 

nykyään.  

 

3.2 Tutkimusmenetelmä 

 
Tässä tutkimuksessa lähestyn tutkittavaa ilmiötä laadullisesti. Metsämuuro-

nen (2008, 14) pohtii, että laadullinen tutkimusote on sopiva mm. silloin, kun 

ollaan kiinnostuneita enemmän tapahtumien yksityiskohtaisuudesta kuin 

yleisluontoisuudesta, sekä silloin, kun tutkija on kiinnostunut tietyissä ta-

pahtumissa mukana olleiden yksilöiden merkitysrakenteista. Tässä tutkimuk-

sessa tavoitteenani on ymmärtää ystävyyssuhteita ja niiden merkitystä yksi-

löiden eli koulukiusaamista kokeneiden näkökulmasta. Miten he olivat koke-

neet ystävyyssuhteensa ja millaisen merkityksen he olivat antaneet ystävyys-

suhteilleen? Kontekstit, joita vasten tarkastelen ystävyyssuhteiden merkitystä, 

ovat koulukiusaamisaika ja nykyaika, jona tutkittavat olivat nuoria aikuisia.  

 

Eskolan ja Suorannan (2005, 13–20) mukaan kvalitatiiviselle tutkimukselle on 

tyypillistä muun muassa tutkittavien näkökulma, hypoteesittomuus sekä har-

kinnanvarainen otanta. Tässä tutkimuksessa tutkittavien näkökulman huomi-

oiminen tarkoittaa sitä, että tarkastelen ystävyyssuhteiden merkitystä koulu-

kiusaamista kokeneiden näkökulmasta, jolloin he saavat itse pohtia, miten he 

olivat kokeneet ystävyyssuhteensa ja niiden merkityksen koulukiusaamisai-

kana ja miten he kokivat ystävyyssuhteensa ja niiden merkityksen nykyään.  
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Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (1998, 137, 161–165) pohtivat laadullisen ja mää-

rällisen tutkimuksen eroja. Määrällisessä tutkimuksessa korostuu aineiston 

mitattavuus, kun taas laadullisessa tutkimuksessa pääpaino on tutkittavan 

ilmiön kokonaisvaltainen kuvaaminen ja tutkittavien äänen esille tuominen. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut kuvata ystävyyssuhteita koulu-

kiusaamista kokeneiden kannalta: miten juuri he kuvaavat ystävyyssuhtei-

taan, mitä he niiltä erityisesti odottavat ja miten he arvelevat kiusaamiskoke-

musten heijastuneen siihen, millainen merkitys ystävyyssuhteilla oli nykyään 

nuorena aikuisena? Tällöin ilmiön tutkiminen laadullisesti on perusteltua. 

Kvantitatiivisella tutkimustavalla voitaisiin saada sinänsä arvokasta tietoa 

esimerkiksi siitä, kuinka moni koulukiusaamista kokenut on tyytyväinen ys-

tävyyssuhteisiinsa, mutta tällöin tutkittavien oman kokemusmaailman ku-

vaaminen jäisi kenties niukemmaksi.   

 

Hypoteesittomuus tarkoittaa Eskolan ja Suorannan (2005, 19) mukaan sitä, 

että tutkijalla ei ole tutkittavasta ilmiöstä ja sen tuloksista tarkkoja ennakko-

oletuksia. Eskola ja Suoranta (2005, 20) painottavat, että tutkijan tulisi kuiten-

kin tiedostaa nämä ennakko-oletuksensa. Omina ennakko-oletuksinani voi-

daan pitää kokemuksiani koulukiusattuna olemisesta ja sen myötä ystävyys-

suhteiden tärkeää merkitystä omassa elämässäni. Tiedostin kuitenkin nämä 

ennakko-oletukset tutkimukseni eri vaiheissa ja pidin lähtökohtana sitä, että 

ystävyyssuhteilla on eri yksilöille erilainen merkitys. Eskolan ja Suorannan 

(2005, 18) mukaan harkinnanvarainen otanta tarkoittaa sitä, että tutkija kes-

kittyy tutkimaan pientä määrää tapauksia ja analysoimaan niitä huolellisesti. 

Tässä tutkimuksessa tavoitteenani ei ollut tutkia sitä, kuinka moni koulu-

kiusaamista kokenut nuori aikuinen koki ystävyyssuhteensa merkittäviksi, 

vaan pikemminkin tuoda esille, miten eri tavoin eri yksilöt olivat kokeneet 

ystävyyssuhteensa.  

 

Tutkimusmenetelmäksi olen valinnut kyselylomakkeen, jonka laadin Jyväs-

kylän yliopiston ylläpitämään Korppi-tietojärjestelmään. Viestinnän tutki-
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muksessa erilaiset kyselyt ovat usein käytetty metodi, ja ne soveltuvat hyvin 

muun muassa kokemusten tutkimiseen (Frey, Botan & Krepps 2000, 99). Tässä 

tutkimuksessa kaikki kysymykset muutamaa taustakysymystä lukuun otta-

matta ovat avoimia kysymyksiä. Avointen kysymysten etuna voidaan pitää 

laajaa saatavuutta, hyvää anonymiteettiä ja sitä, että vastaajat voivat vastata 

kysymyksiin omin sanoin. Lisäksi avointen kysymysten etuna on suljettuihin 

kysymyksiin verrattuna se, että niissä vastaajat eivät tule valinneeksi sattu-

malta ensimmäistä mahdollista vastausvaihtoehtoa, mikä on usein suljettujen 

kysymysten ongelma.  Toisaalta avoimiin kysymyksiin vastaaminen voi viedä 

paljon aikaa ja niiden analysoiminen voi olla vaikeaa.  (Foddy 1993, 128, 131; 

Frey, Botan & Krepps 2000, 100–104.)  

 

Kyselyn edut tulivat ilmi myös tässä tutkimuksessa. Tutkijana pystyin var-

mistamaan anonymiteetin laatimalla kyselyn sellaiseksi, että tutkittavista ei 

jäänyt järjestelmään tunnistetietoja. Tavoitteenani oli saada tutkimukseen 

mahdollisimman laaja joukko tutkittavia. Tämä menetelmä mahdollisti laajan 

saatavuuden, koska pystyin lähettämään lomakkeen samanaikaisesti useam-

malle taholle ja tutkittavalle. Kyselyn etu oli myös se, että tutkittavilla oli 

mahdollisuus vastata siihen omalla ajallaan.  

 

3.3 Aineiston keruu  

 

Aineiston keruu tapahtui joulukuun 2008 ja huhtikuun 2009 välisenä aikana. 

Otin yhteyttä sähköpostitse eri paikkakuntien oppilaitosten rehtoreihin ja jär-

jestöjen toiminnanjohtajiin saadakseni tutkimusluvan. Saatuani tutkimuslu-

van lähetin ilmoituksen tutkimuksesta (ks. liite 1) sähköpostitse oppilaitosten 

rehtoreille tai järjestöjen toiminnanjohtajille, jotka levittivät pyyntöäni eteen-

päin halutulle kohderyhmälle. Vaihtoehtoisesti kävin laittamassa itse ilmoi-

tuksen sovittuun paikkaan.  Ilmoituksessa pyysin halukkaita ottamaan mi-

nuun yhteyttä noin kahden viikon kuluessa ilmoituksen laittamisesta.  
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Kun tutkittavat ottivat minuun yhteyttä, lähetin heille sähköpostitse kirjeen 

(ks. liite 2), jossa oli linkki Korppi- tietojärjestelmässä olevaan suojattuun 

kyselylomakkeeseen (ks. liite 3). Tutkittavat vastasivat kyselyyn omalla 

ajallaan. Annoin tutkittaville noin 2–3 viikkoa aikaa vastata kyselyyn.  

 

Hain tutkimukseni kohderyhmäksi 18–25-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka ovat 

kokeneet itsensä koulukiusatuiksi jossakin elämänsä vaiheessa. Tutkimukseni 

kannalta oli siis olennaisempaa, että tutkittavilla henkilöillä oli ollut kiusaa-

miskokemuksia menneisyydessä kuin nykyisyydessä, koska olin ennen kaik-

kea kiinnostunut siitä, miten koulukiusaamiskokemukset heijastuvat nykyi-

siin ystävyyssuhteisiin. Tämän ilmoitin kirjeessä, jonka lähetin henkilöille, 

jotka ilmoittivat halukkuudestaan osallistua tutkimukseen.   

 

Kyselyä kävi katsomassa Korppi-tietojärjestelmässä yhteensä 47 henkilöä. Ky-

selyyn tuli 44 vastausta, joista 13 oli puutteellisia (mainittu vain sukupuoli, 

ikä, taustakysymykset tai vastattu osittain vain ensimmäiseen tai toiseen osi-

oon) tai tyhjiä. Analysoinnissa olen ottanut huomioon ainoastaan sellaiset tut-

kittavat, jotka ovat vastanneet jokaiseen kysymykseen, koska halusin saada 

mahdollisimman monipuolisen kuvan kiusaamisen vaikutuksista ystävyys-

suhteisiin. Kun mukaan ei lasketa vaillinaisia vastauksia, sain yhteensä 34 

vastausta, joista 28 oli naisten kirjoittamia ja 6 miesten. Tutkittavista suurin 

osa (18 henkilöä) oli iältään 21- ja 23-vuotiaita. Loput vastaajat olivat 19–25 

vuotta vanhoja. Kyselyyn vastasi myös yksi 30-vuotias. Kunkin tutkittavan 

vastaus oli noin 4 sivun mittainen. Yhteensä tekstiaineistoa kertyi noin 136 si-

vua. Luvussa 6 tuon tarkemmin esille, milloin tutkimushenkilöitä oli kiusattu 

ja millaista kiusaaminen oli luonteeltaan.  
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3.4 Aineiston käsittely ja analysointi  

 

Eskolan ja Suorannan (2005, 178) mukaan teemoittelu soveltuu hyväksi ana-

lysointitavaksi jonkin käytännön ongelman ratkaisemisessa. Teemoittelun 

avulla aineistosta on mahdollista nostaa esille tutkimusongelmaa valaisevia 

teemoja. Aineistosta voi poimia sen sisältämiä keskeisiä aiheita, ja aineiston 

voi esittää kokoelmana erilaisia kysymyksenasetteluja. Tässä tutkimuksessa 

aloitin teemoittelun poimimalla aineistosta kunkin tutkimuskysymyksen alle 

liittyvät asiakokonaisuudet. Tämän jälkeen etsin tutkimusaineistosta jokaisen 

teeman alle sitä kuvaavia alateemoja, jotka esittelen tarkemmin luvussa 6.  

Teemoittelun lisäksi aineistoa voidaan myös tyypitellä, jolloin aineistosta et-

sitään samankaltaisuuksia, tyypillisimpiä ominaisuuksia tai merkityksiä (Es-

kola & Suoranta 2005, 174, 181; Lähdesmäki, Hurme, Koskimaa, Mikkola & 

Himberg 2008). Eskolan & Suorannan (2005, 182) mukaan tyypittely voi olla 

joko autenttinen eli yhden vastauksen sisältämä tyyppi tai yhdistetty mahdol-

lisimman laaja tyyppi useammasta eri vastauksesta. Olisin voinut tässä tutki-

muksessa hyödyntää tyypittelyä esim. ystävyystyylien osalta mutta laajan ai-

neiston vuoksi päädyin ainoastaan teemoittelemaan aineistoa.  

 

Tutkimusaineistoni analysoinnin lähtökohtana olivat tutkimuskysymykset. 

Aloitin analysoinnin ryhmittelemällä kunkin kyselylomakkeen kysymyksen 

alle kysymykset, jotka vastasivat kuhunkin tutkimuskysymykseen. Ensimmäi-

nen tutkimuskysymys selvitti, miten koulukiusaamista kokenut nuori aikuinen ku-

vaa ystävyyssuhteitaan. Kyselylomakkeen kysymykset, joissa tutkittavat saivat 

kertoa, minkä verran heillä oli ystäviä koulukiusaamisaikana ja minkä verran 

heillä on ystäviä nykyään, kuvaavat ystävyyssuhteiden määrää. Koulu-

kiusaamista kokeneiden ystäväpiiriä kuvaavat sellaiset kysymykset, joissa 

tutkittavat kertovat, keitä heidän ystävänsä olivat koulukiusaamisaikana ja 

keitä heidän ystävänsä ovat nykyään. Ystävyyssuhteita luonnehtivia piirteitä 

kuvaavat kyselylomakkeen kysymykset, joissa tutkittavat kuvaavat, millaisia 

heidän ystävyyssuhteensa olivat koulukiusaamisaikana, miten heidän ystä-



 38 

vänsä panostivat ystävyyssuhteisiin koulukiusaamisaikana ja miten heidän 

ystävänsä panostavat ystävyyssuhteisiin nykyään. Ystävyyssuhteiden merki-

tystä selvittää koulukiusaamisaikaa koskeva kysymys, jossa tutkittavat saavat 

pohtia, millainen merkitys ystävyyssuhteilla oli heille, ja nykyisiä ystävyys-

suhteita koskeva kysymys ”Miten arvelet kiusaamiskokemusten heijastuneen 

siihen, millainen merkitys ystävyyssuhteilla on nykyään elämässäsi?”. Seuraa-

vaksi etsin aineistosta tähän tutkimuskysymykseen liittyviä teemoja. Vastauk-

sista muodostin seuraavat neljä teemaa. Näihin teemoihin liittyvät alateemat 

esittelen luvussa 6.  

 

1. Ystävyyssuhteiden määrä 

2. Ystäväpiiri  

3. Ystävyyssuhteita luonnehtivat piirteet  

4. Ystävyyssuhteiden merkitys  

 

Ensimmäisellä teemalla hain vastauksia siihen, minkä verran koulukiusaa-

mista kokeneella on ollut ystäviä aikana, jolloin häntä kiusattiin ja nykyään. 

Toisella teemalla pyrin selvittämään, keistä koulukiusatun ystäväpiiri muo-

dostuu. Kolmas teema kuvaa ystävyyssuhteiden laatua. Tällä teemalla hain 

vastauksia siihen, millaisia ystävyyssuhteita tutkittavilla on ollut koulu-

kiusaamisaikana ja millaisia heidän ystävyyssuhteensa ovat nykyään. Neljäs 

teema kuvaa ystävyyssuhteiden merkitystä. Hain tällä teemalla vastauksia 

siihen, millainen merkitys ystävyyssuhteilla oli koulukiusaamista kokeneille 

koulukiusaamisaikana ja nykyään.  

 

Toinen tutkimuskysymys selvitti, miten koulukiusaamista kokenut nuori aikuinen 

oli suuntautunut ja sitoutunut ystävyyssuhteisiinsa aikana, jolloin häntä kiusattiin ja 

nykyään. Kyselylomakkeen koulukiusaamisaikaa ja nykyisyyttä koskevat 

kysymykset, joissa tutkittavat saivat pohtia, millaisia odotuksia heillä oli ollut 

ystävyyssuhteistaan koulukiusaamisaikana ja millaisia odotuksia heillä oli 

ystävyyssuhteistaan nykyään nuorena aikuisena, miten helppoa tai vaikeaa 
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heidän oli luottaa ystäviinsä koulukiusaamisaikana ja miten he kokivat luotta-

vansa ystäviinsä nykyään verrattuna koulukiusaamisaikaan, toivat vastauksia 

siihen, miten koulukiusaamista kokeneet ovat suuntautuneet ystävyyssuhtei-

siinsa. Lisäksi kyselylomakkeen koulukiusaamisaikaa koskeva kysymys siitä, 

mistä kiusaamiseen liittyvistä asioista koulukiusaamista kokeneet olivat pu-

huneet ystäviensä kanssa, toi vastauksia tähän tutkimuskysymykseen.   

 

Tähän tutkimuskysymykseen vastauksia antoivat myös nykyisiä ystävyys-

suhteita koskevat kysymykset siitä, mistä kiusaamiseen liittyvistä asioista 

koulukiusaamista kokeneet puhuivat erityisesti ystäviensä kanssa, jos he pu-

huivat ystävilleen kiusaamiskokemuksistaan, sekä olivatko tutkittavat nykyi-

sissä ystävyyssuhteissaan halukkaita puhumaan kiusaamiskokemuksistaan. 

 

Kyselylomakkeen kysymykset siitä, miten koulukiusaamista kokeneet panos-

tivat ystävyyssuhteisiinsa kiusaamisaikana ja miten he panostavat niihin ny-

kyään, selvittivät ystävyyssuhteisiin sitoutumista. Tästä tutkimuskysymyk-

sestä muodostin kaksi eri teemaa.  

 

1. Suuntautuminen ystävyyssuhteisiin 

2. Sitoutuminen ystävyyssuhteisiin 

 

Ensimmäisen teeman avulla etsin vastauksia siihen, millaisia odotuksia kou-

lukiusaamista kokeneilla oli ollut ystävyyssuhteistaan koulukiusaamisaikana 

ja millaisia odotuksia heillä oli ystävyssuhteistaan nykyään. Lisäksi etsin vas-

tauksia siihen, miten tutkimushenkilöt olivat kokeneet voivansa luottaa ystä-

viinsä koulukiusaamisaikana ja miten he kokivat voivansa luottaa ystäviinsä 

nykyään nuorena aikuisena. Tämän teeman avulla etsin myös vastauksia sii-

hen, mistä kiusaamiseen liittyvistä asioista oli puhuttu ja puhuttiin ystävien 

kanssa.   
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Toinen teema selvitti, miten koulukiusaamista kokenut on sitoutunut ystä-

vyyssuhteisiinsa, jolloin voidaan saada selville muun muassa se, mitä asioita 

koulukiusaamista kokenut piti ystävyyssuhteissaan tärkeinä ja miten hän piti 

ystävyyssuhteitaan yllä ja panosti niihin. Kyselylomakkeen koulukiusaamis-

aikaa koskeva kysymys siitä, miten koulukiusaamista kokenut oli panostanut 

ystävyyssuhteisiinsa, toi vastauksen tähän teemaan. Nykyisiä ystävyyssuh-

teita koskeva kysymys siitä, miten koulukiusaamista kokenut nuori aikuinen 

panosti nykyisiin ystävyyssuhteisiinsa, toi vastauksen tähän tutkimuskysy-

mykseen painottaen nykyisiä, nuoren aikuisen ystävyyssuhteita.  

 

Kolmas tutkimuskysymys selvitti, millainen merkitys itsestä kertomisella ja sosi-

aalisella tuella on ollut koulukiusaamista kokeneen ystävyyssuhteissa. Kyselylomak-

keen koulukiusaamisaikaa koskeva kysymys, jossa tutkittavat saivat pohtia, 

miten merkittäväksi he olivat kokeneet koulukiusaamisesta puhumisen ystä-

viensä kanssa, ja nykyisiä ystävyyssuhteita koskevat kysymykset siitä, miten 

halukkaita tutkittavat olivat nykyään puhumaan kiusaamiskokemuksistaan 

ystäviensä kanssa ja puhuivatko he nykyään ystäviensä kanssa koulukiusaa-

misesta, antoivat vastauksia itsestä kertomisen merkitykseen. Itsestä kertomi-

sesta muodostin yhden teeman, jota kuvasin nimellä kiusaamisesta puhumi-

sen merkitys.  

 

Sosiaalinen tuki kuvasi tässä yhteydessä saadun tuen merkitystä. Etsin vasta-

uksia siihen, millaista tukea tutkittavat olivat odottaneet ja saaneet ystäviltään 

koulukiusaamisaikana, miten he kokivat hyötyneensä siitä sekä millaista tu-

kea tutkittavat kokivat vielä nykyään, nuorena aikuisena, tarvitsevansa. Ky-

selylomakkeen koulukiusaamisaikaa koskevat kysymykset ”Saitko mielestäsi 

tarpeeksi tukea ystäviltäsi kiusaamiseen liittyvissä asioissa?”, ”Millaisiin kiu-

saamiseen liittyviin asioihin koit tarvitsevasi ystäviesi tukea?” ja ”Miten ystä-

väsi tukivat sinua?” antoivat vastauksia sosiaalisen tuen merkityksestä koulu-

kiusaamisaikana. Nykyisiä ystävyyssuhteita koskevat kysymykset ”Mihin 

koulukiusaamiseen liittyviin asioihin/muistoihin koet tarvitsevasi ystäviesi 
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tukea?” ja ”Miten ystäväsi tukevat sinua niissä?” kuvasivat sosiaalisen tuen 

merkitystä nykyisissä ystävyyssuhteissa. Vastauksista muodostin kaksi eri 

teemaa, hyödyntäen Burlesonin (2010) näkemyksiä sosiaalisesta tuesta.  

 

1. Korkea henkilökeskeisyys 

2. Kohtalainen henkilökeskeisyys 

 

Ensimmäinen teema kuvasi, millainen merkitys mahdollisilla jaetuilla kiu-

saamiskokemuksilla ja lohduttamisella oli ollut koulukiusaamista kokeneiden 

ystävyyssuhteissa ja miten tämä tuen muoto ilmeni ystävyyssuhteissa. Toinen 

teema kuvasi sitä, miten puolustaminen ilmeni ystävyyssuhteissa ja millaisilla 

muilla keinoilla ystävät tukivat kiusaamista kokeneita.  

 

Siteeraamissani esimerkeissä käytän kooditunnuksia N ja M. Kooditunnus N 

kuvaa naispuolisten tutkittavien vastauksia ja M miespuolisten tutkittavien 

vastauksia. Tunnusten edessä oleva numero on vastauksen järjestysnumero ja 

jälkimmäinen numero kertoo vastaajan iän.  
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

 
Tämän luvun tarkoituksena on esitellä tutkimukseni keskeisimmät tulokset. 

Aloitan luvun tuomalla lyhyesti esille, miten koulukiusaaminen määritellään 

tutkimuskirjallisuudessa. Tämän jälkeen kuvaan, millaisia kokemuksia tutki-

mukseeni osallistuneilla henkilöillä oli ollut koulukiusaamisesta. Sen jälkeen 

siirryn varsinaisiin tutkimustuloksiin. Kuvaan ensin, millaisia ystävyyssuh-

teita koulukiusaamista kokeneilla oli ollut koulukiusaamisaikana, ja sen jäl-

keen tuon esille, millaisia heidän ystävyyssuhteensa olivat nykyään nuorena 

aikuisena. Ystävyyssuhteiden tarkastelun lähtökohtana ovat tutkimuskysy-

mykset, jotka esittelin luvussa 3.1. Keskeisimpinä näkökulmina ovat ystävyys-

suhteiden merkitys, ystävyyssuhteisiin sitoutuminen ja suuntautuminen sekä 

luottamus, itsestä kertominen ja sosiaalinen tuki.  

 
Tutkimushenkilöistä erittäin suuri osa (33 vastaajaa) kertoi, että heitä oli kiu-

sattu säännöllisesti. Tällöin he kuvasivat, että kiusaamista oli tapahtunut 

useita vuosia, päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Tutkittavia, jotka il-

moittivat, että heitä oli kiusattu koko peruskoulun ajan tai lähes koko perus-

koulun ajan, oli 16. Näistä henkilöistä neljä ilmoitti, että kiusaaminen oli jat-

kunut vielä lukiossa tai muissa peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa. Pari 

tutkittavaa kertoi, että heitä oli kiusattu päiväkodista tai esikoulusta asti aina 

koko peruskoulun ajan. Muutamat tutkittavat kuvasivat, että kiusaaminen oli 

toisinaan kausittaista, jolloin kiusaamista oli tapahtunut lähinnä 3., 4. ja 5. 

luokilla, jonka jälkeen tilanne oli rauhoittunut.  Osa tutkittavista myös kertoi, 

että heitä oli kiusattu vain yhden lukuvuoden ajan (7., 8. tai 9. luokalla) tai 

vain lukiossa tai osin ala-asteella jatkuen yläasteelle.  Ainoastaan yksi tutkit-

tava ilmoitti, että häntä oli kiusattu hyvin vähän.  

  

Vastausten perusteella tutkittavat olivat kokeneet sekä suoraa että epäsuoraa 

kiusaamista. Suora kiusaaminen oli ilmennyt esimerkiksi haukkumisena, ul-
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konäön arvostelemisena, tavaroiden anastamisena ja siirtämisenä, uhkailuna, 

piirustusten tuhoamisena ja vähättelevinä katseina. Seuraavassa esimerkissä 

tutkittava kuvaa kokemaansa suoraa kiusaamista:  

 

”--Joka päivä tapahtuvaa haukkumista, toisinaan kivillä heittelyä ja vaatteiden 
varastamista sekä joskus harvoin potkimista ja lyömistä. Usein kiusaajat ottivat 
kantaa ulkonäkööni ja älykkyyteeni, sanomalla muun muassa että olen ruma ja 
tyhmä. Yläasteella varsinkin tytöt tykkäsivät huoritella paljon ja pilkata pukeu-
tumistani.” (18. N21)  

 
 
Epäsuora kiusaaminen oli ilmennyt vastausten perusteella muun muassa pe-

rättömien juorujen levittämisenä ja luottamuksen menettämisenä. Varsin 

suuri osa vastaajista (18 tutkittavaa) oli kokenut relationaalista kiusaamista. 

Tämä oli ilmennyt esimerkiksi siten, että koulukiusaamista kokeneet oli jätetty 

kutsumatta syntymäpäiville, heitä ei ollut huolittu pari- tai ryhmätöihin tai 

heidät oli jätetty muutoin ryhmän ulkopuolelle. Seuraavat sitaatit kuvaavat 

epäsuoraa ja relationaalista kiusaamista:  

 

--Syrjintää, ei huolittu mukaan porukkaan, naureskeltiin ja kommentoitiin 
keskenään muka huomaamattomasti pukeutumiselle ym. asioille. ei ns. näkyvää 
kiusaamista. Tästä eivät varmasti tienneet muut kuin minä ja kiusaajat.”  
(26. N24)  
 
”Minut otettiin mukaan jos opettaja käski että ’tällä välitunnilla ketään ei jä-
tetä yksin.” (3. N20)  

 
 

4.1 Koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhteet  

 

Tutkimukseni kannalta on kiinnostavaa pohtia, minkä verran koulukiusaa-

mista kokeneella oli ollut ystäviä koulukiusaamisaikana. Kun tarkastellaan 

koulukiusaamista kokeneiden nykyisiä ystävyyssuhteita, on kiinnostavaa 

myös selvittää, muuttuiko koulukiusaamista kokeneen ystäväpiiri, kun kiu-

saamisesta oli kulunut aikaa. Kiinnostavaa on myös saada selville, keitä 

koulukiusaamista kokeneen ystävät olivat olleet koulukiusaamisaikana. Mil-
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laiset tekijät olivat luonnehtineet heidän ystävyyssuhteitaan? Oliko ystävyys-

suhteet koettu vastavuoroisina? Seuraavien teemojen on tarkoitus tuoda vas-

tauksia näihin kysymyksiin.  

 

4.1.1 Ystävyyssuhteiden määrä  

 

Tällä teemalla hain vastauksia siihen, minkä verran koulukiusaamista koke-

neilla oli ollut ystäviä aikana, jolloin heitä oli kiusattu ja minkä verran heillä 

oli ystäviä nykyään nuorena aikuisena. Kun tarkastellaan koulukiusaamista 

kokeneiden ystävyyssuhteita aikana, jolloin heitä oli kiusattu, tutkimusai-

neistosta erottuu kolme eri alateemaa: ei lainkaan tai vähän ystäviä, vaihtele-

vasti ystäviä ja paljon ystäviä. Suurin osa tutkittavista kertoi, että heillä oli 

ollut koulukiusaamisaikana vain vähän ystäviä, keskimäärin 1–3 ystävää.  

Muutama näistä tutkittavista kuvasi itseään yksinäiseksi ja kertoi toivoneensa, 

että hänellä olisi ollut enemmän ystäviä.  

 

Ei lainkaan/vähän ystäviä  

 

Alla olevasta sitaatista voidaan havaita, että koulukiusaaminen oli vaikutta-

nut tutkimushenkilön ystävyyssuhteiden vaihtelevuuteen hyvinkin vahvasti. 

Näin ollen tutkimushenkilö oli halunnut viettää mieluummin aikaa yksin. 

 

”Hyvin vähän. Minulla oli vaihtelevasti 1–3 lähempää ystävää tai kaveria, jotka 
yleensä vaihtuivat jossain vaiheessa, kun kiusaajat olivat saaneet ympäripuhu-
tuksi olemaan olematta minun kanssani. Vietin aikaani myös usein mielelläni 
yksin, koska silloin ei ainakaan kukaan päässyt nälvimään ja sain tehdä sellaisia 
asioita, joita minua huvitti. Näin jälkeenpäin ajateltuna olin kuitenkin aika yk-
sinäinen.” (25. N23)   

 
 
Seuraavassa sitaatissa tutkittava nosti esille luottamuksen merkityksen pohti-

essaan omia koulukiusaamisajan ystävyyssuhteitaan. Hän myös kuvasi, että 

osa hänen ystäväpiiristään oli koostunut toisista koulukiusaamista kokeneista, 
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joilta hän oli kokenut saavansa jonkin verran tukea, vaikkei viettänytkään 

heidän kanssaan aikaa.  

 

”Todellisia ystäviä ei oikeastaan, enemmänkin sellaisia ihmisiä, joihin yritti 
luottaa ja joiden toivoi muuttuvan ja lopettavan ainaisen selkäänpuukottamisen 
hetken ’luottamusvaiheen’ jälkeen. Muutama muu koulukiusattu eri luokilta, 
joiden kanssa ei kuitenkaan viettänyt aikaa, mutta sai vähän henkistä tukea kui-
tenkin. Harrastuksista oli lisäksi yksi ystävä.” (16. N24)  

 
 
Vaihtelevasti ystäviä  

 

Toiseksi suurin osa tutkimukseen osallistuneista kuvasi, että heillä oli ollut 

koulukiusaamisaikana vaihtelevasti ystäviä. Tällöin heidän kaveri- ja ystävä-

piirinsä oli laajentunut ja muuttunut siirryttäessä ala-asteelta yläasteelle, 

vaihdettaessa koulua tai luokkaa tai muutettaessa uudelle paikkakunnalle. 

Tyypillistä oli myös se, että lähes kaikki tutkittavat olivat mieltäneet kave-

risuhteita olevan määrällisesti enemmän kuin ystävyyssuhteita.  Seuraavissa 

esimerkeissä voidaan havaita koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhtei-

den kirjavuus ja vaihtelevuus. Ensimmäisessä sitaatissa tutkittava kuvasi, että 

hänen ystävyyssuhteidensa vaihtelevuuteen olivat vaikuttaneet riidat ja ystä-

vyyssuhteissa esiintyvä syrjintä sekä muutokset koulun käynnissä. Vaikka 

hän kertoikin, että hänellä oli ollut muutama todellinen ystävä, hän oli silti 

kokenut itsensä yksinäiseksi ja oli valmis panostamaan ystävyyssuhteisiinsa.  

 

”Oikeita ystäviä ei ollut 1–4 luokilla ala-asteella. Ne kaverit, joiden kanssa lei-
kin vapaa-aikanani, eivät ’tunteneet’ ja halunneet leikkiä kanssani koulussa. 
Kertasin neljännen luokan ja sitten rinnakkaisluokalleni tuli eräs naapurin 
tyttö, josta tuli silloin ensimmäinen oikea ystäväni. Hänen kanssaan olen nyky-
äänkin parhaita kavereita. Mutta sain liikaa olla kuitenkin yksin. Yläasteella oli 
aluksi ystäviä, mutta sitten kun meitä oli kolme tyttöä ja kaksi heistä ei sietänyt 
enää toisiaan, joten minun piti valita toinen. Tämä toinen, jonka valitsin, yritti 
lopulta hallita elämääni ja jonkun aikaa hallitsikin. Kun hän oli ainoa ystäväni, 
tein mitä vaan, että hän oli kanssani. Hän kuitenkin vältteli minua. Yläasteen 
loppupuolella sain sitten jo jonkun verran ystäviä. Lukiossa tuli jo muutama 
oikea ystävä, josta tiedän, etteivät he enää minua vahingoittaisi. Joukkueharras-
tuksessani minulla tuli riita yhden joukkuelaisen kanssa ja sitten hän levitti 
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minusta pahaa sanaa ja minua alettiin syrjiä joukkueessa. Sain sitten vaihdet-
tua joukkuetta, jossa minut otettiin jo hyvin vastaan!”(3. N20) 

 
 
Myös seuraava sitaatti havainnollistaa hyvin koulukiusaamista kokeneiden 

ystävyyssuhteiden vaihtelevuuden. Tutkittava toi esille, että ala-asteen alku-

puolella hänellä oli ollut vain vähän ystäviä, mutta hän oli kuitenkin onnistu-

nut solmimaan ala-asteen loppupuolella yhden kestävän ystävyyssuhteen. 

Hän myös kuvasi, että aloittaessaan yläastetta hänellä ei ollut yhtään ystävää, 

mutta tilanne muuttui yläasteen keskivaiheilla, jolloin hän oli solminut ystä-

vyyssuhteen häntä kiusanneiden kanssa. Sitaatista voidaan myös havaita, että 

tutkittavan kaveripiiri oli laajentunut siirryttäessä lukioon, mutta hän kuvasi 

sen aikaista kaveripiiriään kuitenkin pintapuoliseksi.  

 

”Ala-asteella ei ollut ketään paitsi pääsin poikien leikkeihin mukaan. 5–6 luo-
kalla sain ystävän, jonka kanssa olen vielä tänäkin päivänä väleissä. Ylä-asteella 
ei aluksi ollut myöskään ketään, olin aivan yksin, mutta sitten 8–9 luokalla sain 
kolmesta kiusaajastani mutkien kautta kaksi ystävää, loppuaika yläasteella meni 
kohtalaisen leppoisasti vaikka kiusaamista oli läpi koulun. Lukiossa minulla oli 
pintapuolisia kavereita 4–5 ja nyt on paljon ystäviä, mutta ei niin läheisiä.”  
(8. N19)  

 
 
Paljon ystäviä  

 

Vähemmistöllä tutkimukseen osallistuneista oli ollut koulukiusaamisaikana 

paljon ystäviä. Heidän vastauksistaan voidaan myös havaita se, että kave-

risuhteita oli ollut määrällisesti enemmän kuin ystävyyssuhteita ja ystävyys-

suhteet olivat lisääntyneet siirryttäessä ala-asteelta yläasteelle.  

 

”Minulla oli paljon ystäviä, todellisia, hyviä ystäviä noin neljä- viisi, sen lisäksi 
todella hyviä kavereita kymmenkunta.” (2. N21)  
 
”Luokkatovereista on aina löytynyt ystäviäkin, ala-asteella ystäviksi luokitel-
tuja ihmissuhteita oli ehkä noin 4 ja ylä-asteella jo sitten kymmenkunta.” 
 (33. M21)  
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Tutkimukseni kannalta on myös hedelmällistä pohtia, minkä verran koulu-

kiusaamista kokeneella oli nykyään nuorena aikuisena ystäviä: oliko koulu-

kiusaamista kokeneiden ystäväpiiri laajentunut, pysynyt ennallaan, muuttu-

nut vai kenties pienentynyt? Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että 

koulukiusaamista kokeneilla oli joko vähän tai ei lainkaan ystäviä tai sitten 

muutamia tai paljon ystäviä. Hyvin suuressa osassa kaikista vastauksista kävi 

ilmi, että kavereita miellettiin olevan nykyäänkin enemmän kuin ystäviä.  

 

Vähän ystäviä  

 

Tutkimukseen osallistuneista yhdeksän henkilöä ilmoitti, että heillä oli nuo-

rena aikuisena vain vähän ystäviä, keskimäärin 1–3. Yksi tutkittava ilmaisi, 

että hän mielsi hyväksi ystäväkseen ainoastaan elämänkumppaninsa.  

 

”En tiedä onko minulla yhtään varsinaista todella hyvää ystävää, sanan varsi-
naisessa merkityksessä. Sana ’ystävä’ on mielestäni vanha sana, jota ei voi käyt-
tää kevein perustein. Minulla riittää kavereita koulussa, ja myös koulun ulko-
puolella.” (34. M23)  
 
”Muutama. Yksi parempi, pari enemmän kaveripohjalla mutta tärkeitä kuiten-
kin.” (16. N24)  

 
 
Seuraavassa esimerkissä kirjoittavalla koulukiusaamista kokeneella ei ollut 

nykyisin yhtään ystävää. Hänen ystäväpiirinsä koostui ainoastaan koulu- ja 

harrastuskavereista.  

 

”Todella hyviä ystäviä ei tällä hetkellä yhtään. Harrastusten ja koulun kautta 
sellaisia, joiden kanssa en vietä aikaa koulun tai harrastusten ulkopuolella.”  
(6. N21)  

 
 
Ainoastaan yksi tutkittavista kertoi, että hänellä oli nykyään vähemmän ystä-

viä kuin koulukiusaamisaikana. Ensimmäinen lause kuvasi tutkittavan ystä-

vyyssuhteita koulukiusaamisaikana ja toinen lause hänen nykyisiä ystävyys-

suhteitaan.  
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”Minulla oli paljon ystäviä, todellisia, hyviä ystäviä noin neljä-viisi, sen lisäksi 
todella hyviä kavereita kymmenkunta.  
 
 ”Vähemmän kuin lapsena, ehkä noin 3 hyvää ystävää ja noin viisi hyvää kave-
ria.” (2. N21)  

 
 
Muutamia ystäviä 

 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että enemmistöllä (17 vastaajalla) oli nyky-

ään muutamia ystäviä. Tällöin tutkittavat ilmoittivat, että heillä oli ystäviä 

keskimäärin alle kymmenen. Näistäkin vastauksista kävi ilmi, että kave-

risuhteita miellettiin olevan määrällisesti enemmän kuin ystävyyssuhteita.  

 
”Minulla on muutama läheinen ystävä, paljon kavereita.” (26. N24)  

 
 
Seuraavasta sitaatista voidaan hyvin havaita, että tutkittavan oli hyvinkin 

hankala päättää, kenet hän mieltäisi ystäväkseen. Tutkittavan vastauksesta 

ilmeni, että tähän saattoi vaikuttaa esimerkiksi vähentynyt yhteydenpito, 

jonka vaikutuksesta voidaan päätellä, että ystävyyssuhde oli ehkä muuttunut 

kaveritasolle.  Myös tämä tutkittava toi esille, että hänen kumppaninsa oli ny-

kyään hänen paras ystävänsä. Kuitenkin hän piti edelleen yhteyttä myös ai-

kaisemmassa elämänvaiheessaan solmittuihin ystävyyssuhteisiinsa.  

 

”En tiedä osaanko sanoa kummilapseni äitiä enää ystäväksi, koska näemme har-
voin ja puhumme muutenkin ehkä kerran puolessa vuodessa. Kihlattuni on pa-
ras ystäväni tällä hetkellä. Lisäksi pidän yhteyttä entiseen kämppikseeni ja hä-
nen kautta läheiseksi tulleen ystäväni kanssa.” (18. N21)   

 
 
Paljon ystäviä  
 
 
Tulosten perusteella näyttää siltä, että kahdeksalla vastaajalla oli nykyään 

paljon ystäviä. Seuraavassa esimerkissä tutkittava kuvaa, että hänellä oli ny-

kyisin paljon ystäviä. Koulukiusaamisaikana hänellä oli ollut vain muutamia 

ystäviä eikä juuri lainkaan kavereita. 
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”Suhteellisen paljon, hyviä ystäviä on jotain 5–10, tuttavia ja kavereita hyvin 
runsaasti.” (10. N22) 

  
 
Seuraavissa esimerkeissä tutkittavat kertoivat, että heillä oli ollut koulu-

kiusaamisaikana hyvin vähän tai ei ollenkaan ystäviä, mutta nykyään nuo-

rena aikuisena he kuitenkin kokivat, että heillä oli paljon ystäviä. Esimerkkien 

ensimmäiset lauseet kuvaavat koulukiusaamisajan ystävyyssuhteita ja toiset 

lauseet nykyisiä ystävyyssuhteita. Ensimmäisestä esimerkistä voidaan ha-

vaita, että kavereita oli nykyään huomattavasti enemmän.  

 

”Ala-asteella ei juurikaan. –– Meille hankittiin koira jotten olisi niin yksinäi-
nen.  
Hyviä ystäviä ehkäpä kymmenkunta, kavereita huomattavasti enemmän.” 
 (32. M30)  
 
”Yritin olla kiusaajien kanssa kavereita. Välillä mahduin mukaan leikkeihin, 
mutta suurimmaksi osaksi en. Muita kavereita ei oikeastaan ollut. Satunnaisia 
suhteita silloin tällöin.  
 Koen, että minulla on todella paljon ystäviä.” (14. N23)  

 
 
4.1.2 Ystäväpiiri  

 

Toisella teemalla hain vastauksia siihen, ketkä olivat olleet koulukiusaamista 

kokeneiden ystäviä koulukiusaamisaikana ja ketkä olivat heidän ystäviään 

nykyään nuorena aikuisena.  Tutkimustulosten perusteella tämä teema ryh-

mittyi kahdeksi eri alateemaksi, jotka ovat koulu- ja opiskelukaverit ja koulun 

ulkopuoliset ystävät ja sukulaiset.  

 

Koulu- ja opiskelukaverit  

 

Koulukiusaamisaikana valtaosa tutkimushenkilöiden ystävistä oli ollut koulu- 

ja opiskelukavereita, mutta osalle koulun ulkopuoliset ystävät sekä sukulaiset 

olivat olleet tärkeitä. Koulu- ja opiskelukavereista osa oli ollut rinnakkais-

luokkalaisia, kiusaamista kokeneita sekä myös heitä kiusanneita. Koulun ul-
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kopuolisilla ystävillä, kuten naapureilla ja kirjeystävillä, oli ollut kiusaamista 

kokeneille tärkeä merkitys. Myös lemmikit olivat tuoneet lohtua yksinäisyy-

teen. Koulukiusaamisaikana tutkimushenkilöt olivat kokeneet tärkeiksi ystä-

vikseen myös sukulaiset, kuten sisarukset ja serkut.  Seuraavassa esimerkissä 

tutkimushenkilö kuvasi ystävyyssuhteidensa kirjavuutta. Hän nosti esille 

erityisesti koulun ulkopuolisten ystävien, kuten lemmikkien ja kirjeystävien, 

merkityksen.  

 

”Ala-asteella siis ystäviäni olivat koulutoverit sekä koirani, harrastin myös kir-
jeenvaihtoa ja nämä ystävät olivat tärkeitä. Yläasteelle mentäessä kirjekaverei-
den merkitys,–– oli henkireikäni. Myös koirani ja kissani olivat minulle todella 
tärkeitä, heille pystyin ’kertomaan’ kaikki huoleni, kun kukaan muu ei 
kuunnellut/välittänyt. Ylä-asteella sain 9lk:lla hyvän ystävän –– Mutta täytyy 
korostaa, että ilman kirjoittamista ja eläimiä en olisi yläasteesta selvinnyt.”  
(7. N21) 

 
 
Seuraava esimerkki puolestaan kuvaa, että tutkimushenkilöä kiusanneet oli-

vat kuuluneet hänen ystäväpiiriinsä. Hän toi myös esille, että hänellä oli ollut 

kiusaamisaikana muutama hyvä ystävä. Hän ilmoitti, että ala-asteen viimei-

sellä luokalla hänellä ei ollut juurikaan ystäviä, ja tällöin hän kertoi viettä-

neensä aikaa yksin suojautuakseen kiusaamiselta. 

 

”Osa kiusaajistani oli alun perin minun ystäviäni, jotka sitten hakeutuivat sel-
laiseen porukkaan, joka harrasti kiusaamista. Minulla oli aina kiusattuna olles-
sanikin muutama hyvä ystävä. ––” (5. N21)  

 
 
Koulun ulkopuoliset ystävät ja sukulaiset  
 
 
Nykyäänkin nuorena aikuisena koulukiusaamista kokeneiden ystäväpiiri 

muodostui suurimmaksi osaksi opiskelu-, työ-, ja harrastuskavereista ja myös 

heitä kiusanneista. Sukulaiset ja elämänkumppanit olivat myös tärkeitä ystä-

viä. Muutama tutkimukseen osallistunut kuvasi, että hänen ystäväpiirinsä laa-

jentui elämänmuutosten myötä, jolloin hän sai uusia ystäviä esimerkiksi lap-

sen saamisen tai parisuhteen aloittamisen myötä. Seuraavassa sitaatissa tut-
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kittava kuvasi, millainen hänen ystäväpiirinsä oli nuorena aikuisena. Sitaatista 

voidaan havaita, että häntä kiusanneet kuuluivat hänen ystäväpiiriinsä.  

 

”Ystäväni ovat suurimmaksi osaksi joko tämän hetkisiä tai entisiä koulukave-
reita. Harrastuksista saatuja kavereita on jonkun verran, mutta heidän kans-
saan en ole niin paljon tekemisissä. Erikoista kyllä, mutta myös entiset kiusaa-
jat kuuluvat parhaimpiin ystäviini.” (14. N23)  

 
 

Alla olevassa sitaatissa tutkimushenkilö kuvasi erilaisten elämänmuutosten, 

kuten ulkomaille muuton, vaikutusta nykyisiin ystävyyssuhteisiinsa. Sitaatti 

osoittaa, että ystävyyssuhteet ovat ihmissuhteina vaihtelevia: osa ystävyys-

suhteista oli kestänyt kouluajasta tähän päivään. Hän kertoi myös ystävysty-

neensä serkkujensa kanssa ja saaneensa aikuisena lisää ystäviä.  

 

”Kaksi parasta ystävääni koulusta ovat sitä edelleen. Opiskelupaikkani koulussa 
tulen kaikkien kanssa hyvin toimeen vietän tiiviisti aikaa n. kuuden ihmisen 
kanssa. Tunnen myös paljon koulun ulkopuolisia ihmisiä, vaikka paikkakunta 
on pieni. Serkuistani on tullut parhaita kavereitani sen jälkeen kun pääsimme 
murrosiästä yli. Myös sisarukseni ja heidän vaimonsa ovat tärkeitä ystäviä. 
Tällä hetkellä vaihdossa ollessani kaveripiirini on laajempi kuin koskaan, mi-
nulla on useampi eri kaveripiiri ja näen ihmisiä päivittäin. Todella läheisiä 
niistä on 6. Poikakaverini on myös yksi parhaista ystävistäni ja tunnen osittain 
läheisesti hänen kaveripiiriään. Matkusteltuani välivuotenani kolme vuotta sit-
ten tutustuin ihmisiin, joihin edelleen pidän tiiviisti yhteyttä netin välityksellä 
ja he ovat käyneet minua Suomessa tapaamassa.” (21. N23)   

 
 
4.1.3 Ystävyyssuhteita luonnehtivat piirteet  
 
 
Kolmas teema selvitti, millaisia koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuh-

teet olivat olleet koulukiusaamisaikana ja millaisia heidän ystävyyssuhteensa 

olivat nykyään nuorena aikuisena. Vastausten perusteella tästä teemasta 

muodostui kaksi eri alateemaa, jotka ovat epätasapainoinen ystävyyssuhde ja 

tasapainoinen ystävyyssuhde. Vastauksista, joista ilmeni, että ystävyyssuhtei-

siin panostaminen oli vastavuoroista, joko yhtä tiivistä tai harvaa tai tutkitta-

vat kokivat ne muutoin palkitsevina, muodostin alateeman tasapainoinen ys-

tävyyssuhde. Tässä tutkimuksessa epätasapainoisia ystävyyssuhteita luon-
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nehtivat yksipuolinen panostaminen ystävyyssuhteeseen, kiusaamisen esiin-

tyminen ystävyyssuhteessa, ongelmat luottamuksessa ja ystävien vaihtele-

vuus.  

 

Epätasapainoinen ystävyyssuhde 

 

Vähemmistö tutkimukseen osallistuneista kuvasi koulukiusaamisajan ystä-

vyyssuhteitaan epätasapainoisiksi. Epätasapainoisissa ystävyyssuhteissa oli 

ollut tyypillistä kiusaamisen esiintyminen, yksipuolinen ylläpito, vaihtelevuus 

ja luottamuksen rikkominen.  

 

Alla olevassa esimerkissä tutkittava kuvasi ystävyyssuhdettaan epätasapai-

noiseksi suhteeksi, jossa voidaan havaita kiusaamista.  

 

”Ystävyyteni M:n kanssa oli yhtä vuoristorataa. Häntä oli varmasti kiusattu 
enemmän kuin minua koko ala-asteen ajan. M alisti minua, oli ystäväni milloin 
huvitti, pakotti tekemään kotiläksyt hänen puolestaan, kertoi ’salaisuuteni’ 
muille ja oli hyvin kaksinaamainen. Tämä oli hyvin stressaavaa aikaa.”  
(7. N21)  

 
 
Seuraavasta sitaatista voidaan havaita, kuinka tutkittavan luottamusta oli 

koeteltu varsin rajusti koulukiusaamisaikana. Sitaatin mukaan tutkittava olisi 

ollut itse halukas luottamaan ystäviinsä, mutta kun luottamus oli petetty tar-

peeksi monta kertaa, hän oli alkanut pitää itselleen tärkeät asiat omana tieto-

naan. Luottamus oli siis vaikuttanut itsestä kertomiseen. Hän kuitenkin ku-

vasi, että koki suhteen harrastuskaveriinsa läheiseksi, vaikka ei avautunut-

kaan tälle itselleen tärkeistä asioista. Yhteinen harrastaminen tuntui antavan 

hänelle muuta ajateltavaa.  

 

”Aluksi ihmiset tuntuivat olevan mukavia, mutta sen jonkin ajan kuluttua kun 
olivat saaneet luottamukseni, käyttivät sitä sitten hyväkseen. Herkkäuskoinen 
kun olin, uskoin aina kun sanottiin, että ’emmä enää sitä tee’, ’emmä tahallani’, 
tai muita lupauksia.  
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Kuitenkin se puukko tuntui selkään osuvan heti kun käännyin… ei välttämättä 
tarvinnut edes kääntyä, mutta ei sitä tahtonut nuorempana uskoa, että joku 
tahallaan teki kiusaa…Aika yksipuolista, epätoivoista rimpuilua se lopulta taisi 
olla. Harrastuskaverini oli paljon läheisempi, mutta en hänenkään kanssaan 
oikeastaan kovin paljon mistään puhunut. Enemmän lähinnä harjoiteltiin lajia 
yhdessä ja pidettiin siten hauskaa. Jos en muuta, niin opin ainakin pitämään 
suuni kiinni kaikista itselleni tärkeistä asioista, ettei mitään ikävää niiden 
suhteen sattuisi eikä kukaan pilaisi niitä minulta. Luottamus jäi lopulta puut-
tumaan, kun tarpeeksi monta kertaa lyötynä oppi.” (16. N24)  

 
 
Alla oleva sitaatti kuvaa, että koulukiusaamista kokenut ei ollut kokenut ystä-

vyyssuhteitaan vastavuoroisiksi, sillä yhteydenpito oli ollut yksipuolista.  

 

”Suurimmaksi osaksi olin ainut, joka otti yhteyttä ja pyysi leikkimään. Minulle 
soitettiin todella harvoin.” (14. N23)  

 
Muutaman tutkittavan nykyisiä ystävyyssuhteita voidaan kuvata epätasapai-

noisiksi. Seuraavassa sitaatissa tutkittava kuvasi, että hänen ystävänsä jaksoi-

vat panostaa ja nähdä vaivaa ystävyyssuhteeseen. Tutkittava toi myös esille, 

että hän ei koe itse kykenevänsä panostamaan tarpeeksi ystävyyssuhteisiinsa.   

 

--”Varsin suuresti. En ole mikään kovin helppo tapaus useinkaan, enkä hyvä 
pitämään yhteyksiä. He sen sijaan jaksavat yrittää, ehdottaa kaikenlaista, akti-
voida ja pyrkiä luomaan luottavaista ilmapiiriä, avautumaan itse ja odottamaan 
kärsivällisesti, että itse olisin joskus valmis – avaamaan sen oven enkä vain 
raottamaan sitä – lopettamaan iänikuisen pakoonjuoksun ja suojautumisen.” 
(16. N24)  

 
 
Seuraavassa sitaatissa tutkittava tuo puolestaan esille, että hän toivoisi näke-

vänsä ystäviään enemmän. 

 

”Kaikki on muuten hyvin ystävyyssuhteissani, mutta toivoisin näkeväni ystä-
viäni enemmän kuin nykyisin.” (9. N21)  

 
 
Alla olevat sitaatit osoittavat puolestaan, että tutkittavilla oli vain vähän sel-

laisia ystäviä, jotka panostavat ystävyyssuhteisiin. Sitaateissa kuvastuu myös 
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se, että koulukiusaamista kokenut toivoisi, että hänen ystävänsä näkisivät 

vaivaa ystävyyssuhteiden ylläpitoon. 

 

”Välillä tuntuu, että ystävyyteen panostavia on vain pari ––.” (13. N21)  
 
”–– Odotan myös, että he ’näkevät vaivaa’ pitää yhteyttä, eikä niin, että minä 
olisin aina se, joka ottaa yhteyttä.” (23. N20)  

 
 
Tasapainoinen ystävyyssuhde  
 
 
Tutkimustulosten mukaan valtaosa oli kokenut ystävyyssuhteensa tasapainoi-

siksi koulukiusaamisaikana. Tällöin tutkimushenkilöt kertoivat, että heidän 

ystävänsä olivat panostaneet ystävyyssuhteisiin samalla tavoin kuin he, niissä 

oli esiintynyt vastavuoroista asioiden jakamista tai he olivat kokeneet muu-

toin ystävyyssuhteensa palkitseviksi. Seuraava tutkittava nostaa esille tuen 

merkityksen ystävyyssuhteessa. Hän kuvasi myös, että hänelle oli ollut tär-

keää se, että hänen ystävänsä olivat puolustaneet häntä. 

  

”Ne olivat tärkeitä ja kannustavia. Etenkin parhaan kaverin tuki oli tärkeä. Jos-
kus koulussa ystäväni nousivat sanomaan puolestani kiusaajia vastaan. Mo-
nesti tuli vaikealla hetkellä (näin jälkeenpäin ajateltuna) tärkeä välittämisen ja 
turvallisuuden tunne.” (15. N23)  

 
 
Seuraavasta sitaatista on havaittavissa yhteisten harrastusten, itselle merkittä-

vien asioiden ja luottamuksen merkitys ystävyyssuhteissa. Tutkittava nosti 

myös esille, että hänen ystävänsä olivat olleet koulukiusaamista kokeneita, 

jolloin vertaistuki nousi tärkeäksi. 

 

”Kerroimme kaiken toisillemme, teimme yhdessä paljon kaikenlaista (leikki, har-
rastukset, elokuvat, yökyläilyt, juttutuokiot). Ystävyyssuhteet olivat todella 
luotettavia, rehellisiä eikä niissä esiintynyt kiusaamista. Koimme olevamme toi-
sillemme turvaverkko. Useat parhaista ystävistäni olivat myös kiusattuja.” 
(2. N21)  
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Eräs koulukiusaamista kokenut toi myös esille, että hänen ystävänsä antoivat 

hänelle muuta ajateltavaa kuin kiusaaminen.  

 

”Kuka mitenkin, osa oli ja on edelleen luotettavimpia ystäviäni, he kuuntelivat 
ja antoivat muuta ajateltavaa kuin kiusaaminen koulussa.” (19. N25)  

 
 
Yksi tutkittava nosti esille yhteisten harrastusten merkityksen ystävyyssuh-

teissa.  

 

”–– Ystäväni tekivät samoin. Ystäväni olivat kanssani suht samanhenkisiä, 
joten yhteiset intressit tukivat myös ystävyyssuhdetta.” (5. N21)  

 
 
Nykyään nuorena aikuisena valtaosa tutkittavista koki ystävyyssuhteensa ta-

sapainoisiksi. Tällöin tutkittavat kokivat ystävyyssuhteensa palkitseviksi, jol-

loin ystävyyssuhteeseen panostaminen oli samantapaista: yhteydenpito oli 

molemmin puolin yhtä tiivistä tai harvaa tai molemmat osapuolet kokivat, 

että heillä ei ollut tarpeeksi aikaa ystävyyssuhteelle.  

 
Seuraavasta sitaatista voidaan havaita, että koulukiusaamisajan ja nykyisten 

ystävyyssuhteiden välillä tapahtui muutosta: nykyiset, nuoren aikuisen ystä-

vyyssuhteet koettiin palkitsevammiksi.  

 

”Se mitä he tekevät minulle, minä teen heille. Ensimmäistä kertaa tuntuu, että 
minusta välitetään kun minua odotetaan ja pyydetään mukaan erilaisiin juttui-
hin.” (22. N19)  

 
Alla olevasta sitaatista voidaan havaita, että nykyiset ystävyyssuhteet koettiin 

palkitseviksi harvasta yhteydenpidosta huolimatta. Tällöin ystävyyssuhteet 

koettiin siis vastavuoroisiksi.  

 

”Ottavat harvoin yhteyttä. Kun näemme, meillä on aina paljon keskusteltavaa 
ja hauskaa tekemistä yhdessä. Ystävät eivät ole jättäneet minua, vaan muistavat 
olemassaoloni.” (17. N25) 
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Seuraavassa esimerkissä tutkittava kuvasi ystävyyssuhteitaan kestäviksi, 

vaikka välimatkaa on paljon. 

 

”Samalla tavalla kuin minä. He ovat kiinnostuneita asioistani ja pysyvät elä-
mässäni, vaikka välimatkaa on paljon.” (2. N21)  

 
 
Tästä sitaatista voidaan havaita, että ystävyyssuhde oli silti vastavuoroinen, 

vaikka yhteydenpito oli harvaa.  

 

”Tällä hetkellä tuntuu, että aikaa ei ole jäänyt tälle asialle tarpeeksi. 
Ystävillä taitaa olla vähän sama tilanne.” (26. N24) 

 
 
4.1.4 Ystävyyssuhteiden merkitys  
 
 
Lähes kaikki tutkittavat ilmoittivat, että ystävyyssuhteilla oli ollut heille kiu-

saamisaikana todella tärkeä merkitys. 

 

”Ystäväni olivat minulle siinä elämänvaiheessa tärkeintä.” (10. N22)  
 
”––Pidin kiinni kuin hukkuva köydestä.” (12. N24) 

 
 
Seuraavassa sitaatissa tutkittava kuvasi, että yhteiset harrastukset sekä itselle 

merkittävien asioiden jakaminen olivat olleet tärkeitä asioita ystävyyssuh-

teissa. 

 

”–– Tapasin ystäviäni lähes päivittäin ja oli tärkeää, että pääsin tekemään 
heidän kanssaan kaikenlaista yhdessä. Oli myös tärkeää, että pääsin puhumaan 
ystävilleni ihan kaikesta mieltä askarruttavasta.” (23. N20)    

 
 
Vastausten perusteella ystävyyssuhteilla oli ollut merkitystä a) itse kiusaa-

misongelmaan ja b) hyväksytyksi tulemiseen.  Alla olevassa sitaatissa tutkit-

tava kuvasi, että ystäviensä ansiosta hän oli säästynyt osittain kiusaamisen 

vaikutuksilta.  
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”Elintärkeä. Jos minulla ei olisi ollut noita ystäviä, olisi kiusaaminen varmasti 
vaikuttanut paljon enemmän ja vahvemmin kuin mitä se nyt teki.” (2. N21)  

 
 
Seuraavassa esimerkissä tutkittava nosti esille, että ystävyyssuhteet auttoivat 

jaksamaan kiusaamisongelman kanssa. 

 

”Ystävyyssuhteilla oli suuri merkitys jaksamisen kannalta. Se auttoi tunte-
maan itsensä normaaliksi.” (24. N20)  

 
 
Seuraava tutkittava kuvasi liittoutumisen merkitystä: sen ansiosta hän ehkä 

koki turvallisuuden tunnetta.  

 

”Suuri merkitys varsinkin yläasteella, joka paikkana oli kuin taistelutanner, 
kiusaa tai tulee kiusatuksi. Yksin siellä oli hyvin heikoilla joten liittoutuminen 
jonkun kanssa oli melkeinpä elinehto” (18. N21)  

 
 
Seuraavissa esimerkeissä tutkittavat toivat esille, että ystävyyssuhteilla oli ol-

lut merkitystä erityisesti hyväksytyksi tulemisen kannalta. Ystävyyssuhteilla 

oli myös vaikutusta henkiseen hyvinvointiin ja yksinäisyyden tunteeseen.  

 

”Koin ystävyyssuhteet hyvin tärkeinä ja minulle oli erittäin tärkeätä olla hy-
väksytty ystävieni silmissä ––.” (23. N20)  
 
”Elintärkeä merkitys. Pystyin olemaan heidän kanssa oma itseni ja tunsin tule-
vani hyväksytyksi juuri sellaisena kuin olen. Ilman heitä olisin varmasti masen-
tunut ja kokenut itseni yksinäiseksi.” (17. N25)  
 

Ainoastaan kaksi tutkittavaa toi esille, että ystävyyssuhteilla oli heille kiusaa-

misaikana vähäinen merkitys. Tutkittavat olivat kokeneet selviytyneensä pää-

sääntöisesti yksin.  

 

”Aika vähäinen. Selviän omillani, mutta ystävät ovat aika kivoja.” (22.N 19)  
 
”Liian vähäinen merkitys, mutta ne auttoivat unohtamaan koulupäivän pai-
neet.” (20. N24)  
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4.1.5 Kiusaamisen vaikutukset nykyisiin ystävyyssuhteisiin  

 

Voidaanko olettaa, että kiusaamisella oli kauaskantoisia vaikutuksia nuoren 

aikuisen ystävyyssuhteisiin? Seuraava koulukiusaamista kokenut kertoi kou-

lukiusaamisaikaan liittyvän tilanteen, joka vaikutti hänen nykyisiin, nuorena 

aikuisena kokemiinsa ystävyyssuhteisiin. Sitaatista voidaan havaita, että hän 

olisi toivonut, että ystävät olisivat erityisesti puolustaneet häntä koulu-

kiusaamisaikana.  

 

”–– Istun (muka) ystäväni kanssa pulpetin ääressä ennen kuin ope tuli luok-
kaan. Pojat pilkkasivat minua ja tämä vieressäni istuva tyttö ei pitänyt yhtään 
puoliani, hän vain hymähteli mukana. Minä kun olisin halunnut jonkun puo-
lustavan minua. Haluan, että ystäväni puolustavat ja kannustavat minua, 
osaan tosin itsekin nykyään paremmin pitää puoleni.” (3. N20)  

 
 
Vastausten perusteella koulukiusaaminen vaikutti a) ystävyyssuhteiden ar-

vostukseen, b) ystävystymiseen ja c) ystävyyssuhteiden ylläpitoon. Seuraa-

vaksi esittelen näihin alateemoihin liittyviä tutkimustuloksia.  

 

a) Ystävyyssuhteiden arvostus  

 

Suuri osa vastaajista ilmoitti, että kiusaamisen myötä ystävyyssuhteet olivat 

heille erittäin tärkeitä. Kiusaaminen vahvisti ystävien tarvetta. Tutkittavat 

kertoivat myös arvostavansa nykyisiä ystävyyssuhteitaan todella paljon. Ys-

tävyyssuhteet auttoivat myös selviämään kiusaamisesta.  

Seuraavan tutkittavan vastauksesta ilmeni, että koulukiusaamiskokemustensa 

myötä hän arvosti ystävyyssuhteitaan enemmän. 

 

”Arvostan ystäviäni ehkä hieman enemmän enkä pidä heitä itsestään selvyy-
tenä. Toisaalta ymmärrän, että voin pilata koko homman helpostikin.” 
 (2. N21)  
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Tämä tutkimushenkilö puolestaan kuvasi, että hänelle riitti vain muutama 

ystävyyssuhde.  

 
”Olen arka ja minulle riittää pari tärkeää ihmissuhdetta: yksi naispuolinen ys-
tävä ja mieheni. Olen vähään tyytyväinen” (12. N24)  

 
 
Seuraavan tutkittavan vastauksesta voidaan havaita sosiaalisen tuen merkitys 

ja toisaalta ystävyyssuhteiden vapaaehtoisuus.  

 

”Ilman ystäviä ei olisi turvaverkkoa, johon pudota, jos jotain ikävää sattuu. Ystä-
vät ovat myös se hauska puoli elämässä eli se asia, joka ei ole pakko vaan oma va-
linta.” (5. N21)  
 

Luottamukselliset ystävyyssuhteet auttoivat pääsemään yli kiusaamiskoke-

muksista, kuten seuraavan tutkittavan kuvaus osoittaa. 

 

”Koen, että saan ystävyyssuhteiltani paljon ja että haavat, joita kiusaa-
misaikoina sain ovat alkaneet parantua nyt kun olen saanut luottamuksen ar-
voisia ystäviä…eli nykyiset ystävyyssuhteet auttavat pääsemään yli huonoista 
kokemuksista, vaikka ne eivät kokonaan unohtuisikaan, mutta helpottuvat.”  
(7. N21)  

 
 
Ainoastaan kahden tutkittavan vastauksista kävi ilmi, että he eivät kokeneet, 

että ystävyyssuhteilla olisi heidän elämässään suurta merkitystä. Kenties kiu-

saamiskokemukset olivat vaikuttaneet näihin tutkittaviin niin, että he valitsi-

vat mieluummin yksinolon kuin ystävien seuran.  

 

”Sen jälkeen kun on ollut vihattu monta vuotta, tuntee sen todella oudoksi kun 
on ihmisiä, joita saattaa sanoa ystäviksi. Loppujen lopuksi tunnen, ettei ystä-
villä ole kovasti merkitystä. Selviän yksinkin. Olenhan minä aina selvinnyt.” 
(22. N19)  
 
 
”Ei haittaa vaikka ei olisi yhtään ystävää, kyllä siitä selviää…vaikea kysymys.. 
on hyvä että on ystäviä, mutta kun nykyään ei ole sellaisia syvällisiä ystävyys-
suhteita, joissa voisi kertoa asioita, jotka painavat esim. omaa mieltä.” (8. N19)  
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b) Ystävystyminen  

 

Viidentoista tutkittavan vastauksista kävi ilmi, että kiusaamisella oli vaiku-

tusta ystävyyssuhteiden solmimiseen. Seuraava tutkittava ilmoitti, että kiu-

saamisen seurauksena hän oli epäileväinen uusien ystävien kanssa ja luotta-

mus rakentui hitaasti.  

 

”Luottaminen on todella vaikeaa. Ystävyyssuhteita muodostaessa herää jatku-
vasti ajatuksia ’hän taitaa nauraa minulle selkäni takana ja halveksii minua, 
hän ei halua olla missään tekemisissä kanssani ja välttelee minua. Menee pit-
kään ennen kuin pääsen epäilyksistä eroon ja alan luottamaan ihmiseen.” 
 (22. N19)  

 
Seuraava tutkittava toi puolestaan esille, että erityisesti uusien ystävien löy-

täminen oli hankalaa juuri sen takia, ettei hän kokenut voivansa luottaa ystä-

viinsä. 

 

”Uusien ystävien löytäminen on hankalampaa, koska en luota siihen, että he 
olisivat luottamuksen arvoisia ja tukisivat minua.” (19. N25) 

 
 
Seuraavasta sitaatista ilmenee, että kiusaamiskokemukset vaikuttivat luotta-

mukseen, sillä niiden vuoksi tutkittava koki pelkoa tärkeiden ystäviensä me-

nettämisestä. Tämä vaikutti myös uusien ystävyyssuhteiden solmimiseen. 

 

”Minun on vaikea luottaa ja koen pelkoa tärkeiden ihmisten menettämisestä. 
Minun on vaikea solmia uusia ystävyyssuhteita ja en luota paljon uusiin ihmi-
siin. Minusta on tullut varovainen.” (17. N25)  
 

 
Yksi tutkittava tuo esille, että hän kokee uusiin ihmisiin tutustumisen helpoksi 

mutta syvällisten suhteiden solmimisen nykyään vaikeaksi.  

 

”On helppoa tutustua, mutta vaikea päästää lähelle uutta ihmistä. En pakota 
kenenkään pitämään minusta” (8. N19) 
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c) Ystävyyssuhteiden ylläpito  

 

Muutama tutkittava toi esille, että heidän oli nykyään vaikea pitää yllä ystä-

vyyssuhteita, vaikka he kokivatkin ne tärkeiksi. Lisäksi muutamat tutkittavat 

kertoivat, että nykyisissä ystävyyssuhteissaan he olivat varsin herkkiä arvos-

telulle, arkoja puhumaan itselleen tärkeistä asioista tai pelkäsivät ripustautu-

vansa liikaa ystäviinsä.  

 

Seuraavassa esimerkissä tutkittava tuntui arvostavan ystäviään mutta pelkää-

vän liiallista ripustautumista ja pysytteli näin ollen ystävistään etäällä. Kiu-

saaminen vaikutti siis jollakin tavalla riippuvuuden kokemiseen muista ihmi-

sistä. Voidaan myös päätellä, että tutkittava pelkää, ettei hänen ystävänsä 

vastaa hänen odotuksiinsa.  

  

”Ainakin näitä osaa arvostaa todella paljon – ihmisiä, jotka oikeasti tuntuvat 
välittävän, jotka oikeasti ovat lämpimiä eivätkä vain esitä huvikseen. Pelkään 
vain liian epätoivoisesti ripustautuvani näihin ja pysyttelen siksi niin etäisenä, 
että heitäkin se joskus häiritsee.” (16. N24)  

 
 
Seuraava tutkittava toi esille, että hän oli ystävyyssuhteissaan erityisen herkkä 

arvostelulle. Kiusaaminen vaikutti siis jollakin tavalla itsetuntoon. 

 

”Kiusaamiseen liittyen ystävyyssuhteisiini vaikuttaa se, että olen edelleen vä-
hän herkkä sille, jos minua mitenkään kritisoidaan.” (23. N20)   

 
 
Seuraavan esimerkin tutkittava kuvasi, että luottamus ja itsestä kertominen 

olivat hänelle vaikeita asioita ystävyyssuhteissa. Luottamus siis vaikutti it-

sestä kertomiseen tässäkin tapauksessa.  

  

”En osaa luottaa ihmisiin, joten en voi myöskään olla avoin asioista. En pidä 
yleensäkään siitä, että kerron omista asioistani. Vaatii todella paljon aikaa ja 
keskustelua ihmisen kanssa, jotta voin luottaa häneen ja kertoa asioistani”.  
(30. M25)  
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Seuraava sitaatti osoittaa, että kiusaamisesta seurasi ystävyyssuhteiden yllä-

pidon vaikeuksia. 

 

”Ystävyyssuhteet ovat minulle tärkeitä, vaikka en osaakaan pitää niitä yllä.” 
(28. N23)  

 
 
4.2 Suuntautuminen ja sitoutuminen ystävyyssuhteisiin  

 

Tutkimukseni kannalta on mielekästä pohtia, miten nuoret aikuiset, jotka oli-

vat kokeneet itsensä koulukiusatuiksi, sitoutuvat ja suuntautuvat ystävyys-

suhteisiinsa. Voidaanko esimerkiksi olettaa, että ystävyyssuhteisiin panosta-

misella olisi koulukiusaamista kokeneille erityinen merkitys? Entä mitä kou-

lukiusaamista kokeneet odottavat ystävyyssuhteiltaan? Asettavatko koke-

mukset koulukiusaamisesta ystävyyssuhteille erityisiä odotuksia? Voidaan 

myös olettaa, että kiusaamisesta puhuminen on hyvin yksilöllistä, jolloin 

pohdittavaksi nousee, mistä kiusaamiseen liittyvistä asioista koulukiusaa-

mista kokeneet olivat puhuneet koulukiusaamisaikana.  

 

Mistä kiusaamiseen liittyvistä asioista puhuttiin nykyisissä ystävyyssuhteissa? 

Entä miten koulukiusaamista kokenut sitoutuu nykyään ystävyyssuhtei-

siinsa? Aikaisemmissa luvuissa toin esille, että eri tutkimusten mukaan kou-

lukiusaamiskokemukset vaikuttavat ihmissuhteissa muun muassa luottamuk-

seen. Näin ollen tutkimukseni kannalta on hedelmällistä pohtia, miten help-

poa koulukiusaamista kokeneella nuorella aikuisella oli ollut luottaa ystä-

viinsä koulukiusaamisaikana. Millaista luottaminen oli nykyisissä ystävyys-

suhteissa? Tässä alaluvussa esitettyjen teemojen on tarkoitus valaista näitä 

asioita.  
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4.2.1 Suuntautuminen ystävyyssuhteisiin 

 

Suuntautumisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ystävyyssuhteita koskevia 

odotuksia, luottamuksen yksilöllistä kokemusta ja koulukiusaamisesta pu-

humista. Vastausten perusteella tämä teema ryhmittyi kolmeksi eri alatee-

maksi, jotka olivat a) ystävyyssuhdetta koskevat odotukset, b) koulukiusaa-

mista kokeneen luottamus ystäviinsä ja c) koulukiusaamisesta puhuminen. 

Seuraavassa luon tarkemman katsauksen näihin alateemoihin.  

 

a) Ystävyyssuhdetta koskevat odotukset  

 

Lähes kaikki vastaajat odottivat ystävyyssuhteiltaan luottamusta. Tämän 

vuoksi ryhmittelin luottamuksen omaksi odotuksia kuvaavaksi alateemak-

seen ja etsin vastausten joukosta esimerkkejä, joissa oli perusteltu luottamusta 

tarkemmin. Lisäksi vastanneissa oli myös henkilöitä, jotka eivät odottaneet 

nykyisiltä ystävyyssuhteiltaan mitään erityistä. Tätä vastaajajoukkoa kuvaan 

alateemalla ”ei erityisiä odotuksia”.   

 

Tämän tutkimuksen vastausten perusteella ystävyyssuhteeseen liittyvät odo-

tukset, joita voidaan kuvata sosioemotionaalisiksi, koskivat ystävyyssuhteen 

jatkuvuuden, vastavuoroisuuden, sosiaalisen tuen ja suhteen ylläpitämisen 

merkitystä.  Odotukset, joita voidaan kuvata instrumentaalisiksi, painottivat 

taas yhdessäolon sekä samankaltaisten kiinnostuksenkohteiden merkitystä. 

Näyttää siltä, että suuri osa koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhteita 

koskevista odotuksista oli painottunut sosioemotionaalisesti, jolloin muun 

muassa omistautuneisuus ystävyyssuhteille, sosiaalinen tuki sekä hyväksyntä 

näyttivät olevan koulukiusaamista kokeneille tärkeitä. Vastausten perusteella 

on silti hyvin vaikeaa tuoda selvästi esille, kumpi näkökulma, emotionaalinen 

vai instrumentaalinen, painottuu vahvemmin. Vastausten perusteella moni 

sellainen, joka ilmoitti odottavansa ystävyyssuhteiltaan esimerkiksi sosiaalista 

tukea tai hyväksyntää, ilmoitti myös arvostavansa esimerkiksi yhteisiä har-
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rastuksia ja mutkatonta yhdessäoloa. Koulukiusaamisaikana ystävyyssuhteita 

koskevat odotukset, joita voidaan kuvata sosioemotionaalisiksi, olivat liitty-

neet pääsääntöisesti hyväksyntään, tukeen ja aitoon läsnäoloon, kuten seuraa-

vat sitaatit osoittavat. Samalla voidaan kuitenkin havaita myös yhdessä viete-

tyn ajan merkitys.  

 
”Odotin etenkin sitä, että minut hyväksytään sellaisena kuin olen, eikä ystävä 
tuomitse. Toisena odotin luottamusta, ettei ystäväni kerro eteenpäin hänelle 
kertomiani luottamuksellisia asioita. Kolmantena odotin mukavaa yhdessä te-
kemistä.” (23. N20)  

 
 
Yllä olevassa sitaatissa sosioemotionaalisia odotuksia kuvaa koulukiusaamista 

kokeneen toive luottamuksesta. Instrumentaalisiin odotuksiin viittaa puoles-

taan mukava yhdessä tekeminen. Seuraavan tutkittavan toive siitä, että hänen 

ystävänsä pitävät häntä tärkeänä ystävänä, viittaa odotuksiin, joita voidaan 

kuvata sosioemotionaalisiksi. 

 

”Odotin, että heidän kanssaan voi itkeä ja nauraa ja että he ovat minun luotta-
muksen arvoisia, ja että he myös he pitävät minua tärkeänä ystävänään.” 
 (3. N20)  

 
Seuraavan tutkittavan ystävyyssuhdetta koskevat odotukset olivat puolestaan 

painottuneet instrumentaalisesti. Samalla voidaan havaita, kuinka kiusaami-

nen oli vaikuttanut hänen ystävyyssuhdetta koskeviin odotuksiinsa.  

 

”Vietettyäni aikani suuressa porukassa, kuvittelin tyttöjen ystävyyssuhteiden 
olevan luonnostaan sellaisia, vaikeita ja hallitsemattomissa. Aina joku osa po-
rukasta oli riidoissa keskenään ja juoruilu oli jokapäiväistä. Kun tapasin kaksi 
ystäväni, tajusin että ystävyys voi olla paljon parempaa. Nyt siis sanoisin, että 
luotettavuus, mutkattomuus ja se, että on hauskaa yhdessä.” (21. N23) 

 
Nykyisiltä ystävyyssuhteilta odotettiin hyvin paljon samoja asioita kuin kou-

lukiusaamisajan ystävyyssuhteiltakin eli hyväksyntää, tukea ja itselle tärkeistä 

asioista puhumista. Verrattuna koulukiusaamisaikaan nykyisiltä ystävyys-

suhteilta odotettiin kuitenkin enemmän pitkäkestoisuutta ja jatkuvuutta sekä 

säännöllistä ja vastavuoroista ylläpitoa. Muutama vastaaja kertoi, että he ha-
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luaisivat olla ystäviinsä yhteydessä tiiviimmin. Seuraavat sitaatit kuvaavat 

osuvasti ystävyyssuhteiden ylläpidon ja jatkuvuuden tärkeyttä.  

 

Seuraavasta sitaatista voidaan havaita, että tutkittavan ystävyyssuhdetta kos-

kevat odotukset liittyvät moneen eri asiaan. Hän toivoo ystävyyssuhteiltaan 

ennen kaikkea sitä, että voi jakaa itselleen tärkeitä asioita luottamuksellisesti, 

eli itsestä kertominen liittyy tässäkin tapauksessa tiiviisti luottamukseen. Hän 

ilmaisee toiveensa myös vastavuoroisuudesta, joka näyttää linkittyvän vah-

vasti itsestä kertomiseen: siihen, että hänen ystävänsäkin kertoisivat hänelle 

avoimesti itselleen tärkeistä asioista. Luottamus siis näyttää liittyvän kiinteästi 

itsestä kertomiseen. Lisäksi tutkittava toivoo ystävyyssuhteiltaan pitkäkestoi-

suutta.  

 

”Nykyään odotan luotettavuutta ja toivon pitkäaikaisuutta. Rehellisyyttä enkä 
amerikkalaista pinnallista small talk- suhdetta. Toivon avautuvani ystävilleni 
ilman pelkoa jutun leviämisestä. Ja odotan ystävieni osoittavan luottamusta 
avautumalla vastaavasti minulle.” (21. N23)  

 
 
Seuraavat kaksi sitaattia osoittivat, että ystävyyssuhteilta odotetaan ennen 

kaikkea vastavuoroista ylläpitoa, joka näyttää liittyvän toiveeseen säännölli-

sestä yhteydenpidosta. Toisaalta ensimmäisessä sitaatissa tutkittava kokee 

panostavansa ystävyyssuhteisiinsa itse hyvin voimakkaasti, joten hän toivoo 

samaa ystäviltään. Toisessa sitaatissa taas tutkittava kokee, että ei jostain 

syystä pysty itse pitämään yhteyttä ystäviinsä, joten hän toivoo yhteydenpitoa 

ystäviltään.  

 

”Odotan edelleen, että ystäväni hyväksyisivät minut sellaisena kuin olen. Odo-
tan myös, että he ’näkevät vaivaa’ pitää yhteyttä, eikä niin, että minä olisin aina 
se, joka ottaa yhteyttä.” (23. N20)  
 
”Ainoa odotus on se että, jos minä en pidä yhteyttä, niin kaverit voisivat ottaa 
yhteyttä ja kysyä, mitä kuuluu. Itse olen todella huono pitämään yhteyttä.” 
 (31. M23)  
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Seuraavasta sitaatista voidaan havaita, että ystävyyssuhteita koskevat odotuk-

set painottuvat sekä instrumentaalisesti että sosioemotionaalisesti. Instru-

mentaalisuuteen viittaa tutkittavan ilmaisema toive yhdessä vietetystä ajasta. 

Sosioemotionaalisuuteen viittaa puolestaan toive jakaa vastavuoroisesti itselle 

merkittäviä asioita.  

 

”Odotan ystäviltäni luottamusta ja halua viettää aikaa kanssani. He eivät vietä 
kanssani aikaa säälistä, vaan halusta. Heidän kuuluu olla kiinnostuneita myös 
minunkin asioistani ja pystyä keskustelemaan kanssani. Olisi se myös kivaa jos 
synttärini muistettaisiin.” (22. N19)  

 
 
Ei erityisiä odotuksia  
 
 
Viisi vastaajaa ilmoitti selkeästi, ettei heillä ollut nykyään ystävyyssuhteista 

minkäänlaisia odotuksia. Usein tähän oli syynä heikko luottamus, kuten seu-

raavat sitaatit osoittavat. Luottamus näytti siis vaikuttavan ennen kaikkea ih-

missuhteiden solmimiseen. 

 

”Huonoja, koska en pysty luottamaan ihmisiin, joten en myöskään voi luoda 
kovin helposti luotettavia ihmissuhteita.” (30. M25)  
 
”En odota ystävyyssuhteilta mitään. Haluan vain, että minuun luotetaan ja 
minä voin luottaa. Kukaan ei pakota minua mihinkään, pidä minua itsestään 
selvyytenä, alista tai ehdollista minua.” (7. N21)  

 
Luottamus  

 

Lähes jokaisessa vastauksessa koulukiusaamista kokeneet odottivat ystävyys-

suhteiltaan luottamusta ja luotettavuutta. Tämä oli tärkeä elementti niin kou-

lukiusaamisajan ystävyyssuhteissa kuin nykyisissäkin ystävyyssuhteissa. Seu-

raavat esimerkit kuvaavat koulukiusaamista kokeneiden tämänhetkisiä odo-

tuksia ystävyyssuhteistaan. Odotuksissa painottuu luottamus. Esimerkeistä 

on havaittavissa erityisesti vastavuoroisuuden merkitys, joka ilmenee mo-

lemminpuolisena asioiden jakamisena. 
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”Tärkeintä on luottamus. Kun monesti on pettynyt on vaikea luottaa. Olen op-
pinut luottamaan ihmisiin, jotka luottavat minuun. Esim. huomaan luottamuk-
sen olevan yhteistä jos kerromme salaisuuksia. En kerro näitä salaisuuksia edes 
avomiehelleni.” (13. N21)  

 
Tässä sitaatissa tutkittava ilmaisi lisäksi toiveensa hyväksytyksi tulemisesta.  

 

”Molemminpuolinen luottamus edelleen. Toivoisi voivansa olla ihan luonnolli-
sesti ja rentona kavereidensa kanssa, ilman turhaa jännittyneisyyttä ja varau-
tuneisuutta. Varpaillaan kun ei enää todennäköisesti tarvitsisi niin olla… Kai 
sitä pelkää, ettei se ns. todellinen minä voisi tulla hyväksytyksi. Se, ettei kum-
mankaan tarvitse esittää tai yrittää olla jotain muuta kuin on, vaan voi vain 
olla – se on olennaista.” (16. N24)   

 
 
b) Koulukiusaamista kokeneiden luottamus ystäviinsä  

 

Tämä alateema kuvasi luottamusta yksilöllisenä kokemuksena.  Vastausten 

perusteella tästä alateemasta oli eroteltavissa henkilöitä, jotka luottivat ystä-

viinsä vahvasti, vaihtelevasti ja heikosti. Seuraavassa kuvaan näitä tarkem-

min.  

 

Ystäviinsä vahvasti luottavat  

 

Henkilöitä, joiden luottamusta ystäviinsä voidaan kuvata vahvaksi, oli tut-

kittavista 12. He kokivat, että heidän oli ollut yleensä helppoa luottaa ystä-

viinsä koulukiusaamisaikana tai heillä oli ollut edes muutama sellainen ys-

tävä, johon he olivat kokeneet voivansa luottaa.  

 

”Ystäviin oli helppoa luottaa, koska he eivät koskaan kiinnittäneet ulkonäkööni 
huomiota tai muutoin toimineet kuten kiusaajat.” (33. M21) 

 
 

Seuraava tutkittava kuvaa, että hänellä oli ollut muutama luottamuksen ar-

voinen ystävä koulukiusaamisaikana. 

 

”Kyllä ne ystävät, joita oli, oli luottamuksen arvoisia enkä sitä kyseenalaista-
nut.” (4. N24) 
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Alla olevasta sitaatista voidaan havaita, että kirjoittaja oli kokenut luottavansa 

helposti ihmisiin. 

 

”Hyväntahtoisena ja luottavaisena ihmisenä varmastikin helppoa.” (32. M30)   
 
 
Seuraava tutkittava tuo esille, että koulukiusaamisaikana hänen oli ollut pa-

rempi luottaa ystäviinsä kuin olla yksin.  

 

”Luotin melko sokeasti ihmisiin, koska se oli parempaa kuin yksinolo.” 
 (14. N23)  

 
 
Hieman alle puolet (14 vastaajaa) koki, että he luottivat ystäviinsä nykyään 

vahvemmin tai jopa enemmän kuin koulukiusaamisaikana.  

 

Seuraavassa sitaatissa koulukiusaamista kokenut kuvaa, että hän koki nykyi-

sessä ystäväpiirissään vahvaa luottamusta.  

 

”Erittäin hyvin. Nyt ystävät ovat karsiutuneet niin, että olen vain sellaisten 
ihmisten kanssa, joihin tosiaan luotan.” (4. N24)  
 

 
Seuraava tutkittava kuvasi, että ajan myötä hän oli oppinut luottamaan ystä-

viinsä paremmin.  

 

”Hyvin, olen itse kasvanut ja oppinut luottamaan enemmän. Ehkä vielä pa-
remmin voin luottaa heihin, kuin silloin aikaisemmin.” (15. N23)  

 
 
Seuraava vastaaja kuvaa, että hän voi nykyään, nuorena aikuisena, luottaa 

ystäviinsä paremmin. Kiusaamisesta puhumisen myötä hän pystyi luotta-

maan myös häntä kiusanneisiin. Tällöinkin luottamus näyttää liittyvän sel-

västi itsestä kertomiseen. Luottamus oli kasvanut, kun koulukiusaamiseen 

liittyvät ristiriidat oli saatu selvitettyä.  

 



 69 

”Koen luottavani ystäviini nykyään paremmin. Niidenkin ystävien kanssa, 
jotka kiusasivat minua, sain 8. luokan alussa puhuttua asiasta ja nykyään tulen 
heidän kanssaan hyvin toimeen ja koen voivani luottaa heihin.” (23. N20)  

 
 
Alla olevasta sitaatista voidaan havaita, että koulukiusaamista kokeneen oli 

ollut koulukiusaamisaikana vaikeaa luottaa ihmisiin mutta ajan myötä hän oli 

alkanut luottaa paremmin. Sitaatista on myös havaittavissa, että luottamus on 

samalla vahvistanut ystävyyssuhdetta.  

 

”Olen saanut luottamukseni takaisin. En pystynyt aikaisemmin luottamaan 
ihmisiin juuri lainkaan, mutta tavattuani työkaverini paketti alkoi jotenkin 
purkautumaan ja yhtäkkiä kerroin hänelle todella aroista asioista ja jotenkin 
kummalla tavalla luotin häneen vaikka olimme tunteneet vain muutamia kuu-
kausia, ehkä tämä onkin rakentanut meidän suhteestamme niin vahvan. Luok-
kakaverin kanssa aloimme puhua aroista aiheista jo parin viikon päästä siitä 
kuin tutustuimme, jollain tavalla luotin häneenkin, tämä oli todella uutta mi-
nulle.” (7. N21)  

 
 
Seuraava tutkittava tuo esille, että hän koki voivansa nykyään luottaa ystä-

viinsä, mutta epäili, ettei itse ole luottamuksen arvoinen.  

 

”Huomattavasti enemmän, jos verrataan yläasteen alkuun. Jos kutsun jotakuta 
ystäväksi, se yleensä tarkoittaa sitä, että luotan heihin ––. Mutta pelkään, että 
ystäväni pitävät minua epäluotettavana.” (21. N23)  

 
 
Ystäviinsä vaihtelevasti luottavat  

 

Henkilöitä, joiden luottamusta ystäviinsä voidaan kuvata vaihtelevaksi, oli 

kyselyyn vastanneista 10. Nämä henkilöt kertoivat, että luottamus ystäviin 

riippui paljolti tilanteesta, asiasta tai ihmisestä.  

 

Seuraava sitaatti osoittaa, että luottamus oli vahvempaa ala-asteella ja muut-

tui siirryttäessä yläasteelle. Luottamukseen oli vaikuttanut ennen kaikkea se, 

että tutkittavan ystävät olivat olleet luottamuksen arvoisia.  
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”Ala-asteella luotin ehkä liikaakin joihinkin ystäviin ja jouduin muutaman ker-
ran katkerasti pettymään. Ylä-asteen alussa olin varovainen ja pessimistinen 
kaverieni suhteen. Mitään ei oikein uskaltanut ottaa todesta. Yläasteen loppu-
puolen kahteen kaveriin luotin ja luotan edelleen ehdotta. He eivät koskaan an-
taneet aihetta epäillä muuta.” (21. N23)  

 
 
Alla olevassa sitaatissa tutkittava tuo esille, että hänen oli helppoa luottaa 

muissa kuin kiusaamiseen liittyvissä asioissa. Voidaan siis olettaa, että kiu-

saaminen itsessään on hyvin arka ja kipeä asia, jolloin siitä puhuminen vaatii 

luottamusta. 

 

”Helppoa oli luottaa muissa kuin kiusaamiseen liittyvissä asioissa. Uskoin ettei 
ystävilläni ollut mitään syytä satuttaa minua. Sitä varten en hyväksynytkään 
ketä tahansa lähelleni.” (10. N22)  

 
 
Seuraava tutkimushenkilö puolestaan kuvaa, että hän ei kokenut voivansa 

luottaa koulutovereihinsa mutta luottamus oli vahvempaa hänen harrastuk-

sistaan saamiensa ystävien keskuudessa.  

 

”Koulutovereihini en niinkään luottanut ja ajattelin heidän jättävän minut. 
Vapaa-ajan ystäviin olen luottanut koko ajan.” (17. N25)  

 
 
Tutkittavat kuvasivat koulukiusaamisajan luottamusta myös siten, että se oli 

ollut alussa helpompaa ja muuttunut ajan kuluessa vaikeammaksi. Kiusaa-

miskokemukset siis vaikuttivat luottamukseen.  

 

”Alussa luotin herkästi, sittemmin opin siihen, että ettei keneenkään kannata 
luottaa, koska useimmiten käy vain huonosti. Lopulta tulin ehkä liiankin epä-
luuloiseksi kaikkien suhteen.” (16. N24) 
 
”Alussa oli helppoa luottaa kun ajattelin, että kaikki palaisi ennalleen, jos vain 
antaisin asian olla ja jatkaisin elämää niin kuin ennenkin. Kun huomasin, ettei 
tilanne parannukaan ja etäännyin kavereistani, en enää osannut luottaa heihin. 
––” (28. N23)  
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Seuraava tutkittava toi kuitenkin esille, että hänen kohdallaan luottamus ys-

täviin oli ollut päinvastaista kuin edellisissä esimerkeissä. Luottamus oli kas-

vanut hiljalleen. Parhaan ystävänsä kanssa hän oli kuitenkin kokenut luotta-

muksen vahvaksi koko ajan.  

 

”Aluksi oli vaikeaa, mutta pikkuhiljaa luottamus kasvoi. Parhaaseen ystävään 
minun oli helppo luottaa alusta alkaen.” (15. N23) 

 
 
Tutkittavat, joiden luottamusta nykyisissä ystävyyssuhteissaan voidaan luon-

nehtia vaihtelevaksi, kokivat, että he luottivat ystäviinsä hitaasti tai yhtä pal-

jon kuin koulukiusaamisaikana, miettivät tarkasti, keneen he voivat luottaa, 

tai kokivat voivansa luottaa lähimpiin ystäviinsä tai sellaisiin, jotka olivat an-

sainneet luottamuksen.  

 

Seuraava koulukiusaamista kokenut toi esille, että hän koki luottavansa nyky-

ään ystäviinsä enemmän kuin koulukiusaamisaikana, mutta kertoi olevansa 

silti epävarma koettaessaan luottaa ystäviinsä.  

 
”Vieläkin on se tietty epävarmuus, ettei arimpien ja tärkeimpien asioiden suh-
teen uskalla luottaa toiseen täysin eikä välttämättä osinkaan. Jonkinasteinen va-
rautuneisuus on jäänyt, mutta kohtuullisesti kuitenkin kehtaa jo luottaa. 
Vaikka teoriassa tiedän, että näihin ihmisiin voisin luottaa, käytännössä kanta-
pään kautta opittu arkuus voittaa.” (16. N24)  

 
 
Seuraavassa sitaatissa tutkittava toi esille, että hän luottaa ystäviinsä parem-

min kuin aikaisemmin mutta miettii silti tarkkaan, mitä asioita haluaa kertoa 

itsestään. 

 

”Luotan ystäviini nykyään paremmin, mutta huomaan yhä, että mietin tark-
kaan muun muassa mitä asioita haluan ystävieni tietävän minusta.” 
 (9. N21)  
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Alla olevasta sitaatista kävi ilmi, että ystäviin luottaminen tapahtui hitaasti. 

 

”Alan luottaa todella hitaasti. Varmistelen ja tarkkailen pitkään, ennen kuin 
alan kertoa luottamuksellisia asioita.” (12. N24)  

 
 
Seuraava tutkittava taas kuvasi, että hän koki voivansa luottaa ystäviinsä ny-

kyisin nuorena aikuisena yhtä paljon kuin aiemminkin.  

 
”Yhtä paljon. Ainut ystävä joka petti luottamukseni, ei ollut elämässäni sen 
jälkeen eikä muita vastaavia tapauksia ole tullut ilmi, joten koen voivani luottaa 
jäljelle jääneisiin.” (10. N22)  

 
 
Ystäviinsä heikosti luottavat  

 

Henkilöt, joiden vastauksista oli selkeästi havaittavissa, että he eivät olleet ko-

keneet voivansa luottaa ystäviinsä koulukiusaamisaikana, oli kaikkiaan 11. 

Nämä tutkittavat ilmoittivat selkeästi, että heidän oli ollut vaikea luottaa ys-

täviinsä, tai he kokivat, että heillä oli ollut vain muutama ystävä, johon luot-

taa.  

 

”En luottanut heihin, koska he pettivät luottamukseni kerta toisensa jälkeen.” 
(7. N21) 

  
 
Seuraavasta sitaatista kävi ilmi, että koulukiusaamista kokeneen oli ollut to-

della vaikea luottaa ystäviinsä koulukiusaamisaikana. Hän toi kuitenkin esille, 

että hänellä oli ollut muutama ystävä, johon hän oli kokenut voivansa luottaa. 

Tämä oli mahdollistanut kiusaamisesta puhumisen.  

 

”Oli muutama ystävä, joihin luotin täysin. Minun oli vaikea luottaa ihmisiin. 
Uskon, että tämä johtuu siitä, että kiusaajani olivat entisiä ystäviäni, joihin olin 
myös kerran luottanut. Onneksi uskalsin luottaa muutamaan ystävään sen ver-
ran, että sain kokemuksiani purettua, sillä muuten asiat olivat jääneet täysin 
käsittelemättä. Luottaminen oli kuitenkin erittäin vaikeaa, ja pyrinkin pääsään-
töisesti sulkemaan asiani omaan tietooni enkä antanut itsestäni mitään muille 
ihmisille, lukuun ottamatta niitä muutamaa ystävää.” (5. N21)  
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Seuraavasta sitaatista käy ilmi, että luottamus riippui paljolti vuorovaikutus-

suhteesta. Tutkittava ilmoitti luotettavimmaksi ystäväkseen siskonsa.  

 

”Minulla oli vain yksi ihminen, kehen luottaa, ja se oli siskoni. Muille en olisi 
ikinä uskoutunut tärkeimmistä asioistani. Heille saattoi kertoa vain sellaisista 
pikkujutuista.” (22. N19)  

 
 
Alla olevasta sitaatista taas ilmenee, että koulukiusaamista kokenut oli voinut 

luottaa vahvimmin sellaiseen henkilöön, jolla oli ollut myös kokemusta kou-

lukiusaamisesta.  

 

”Joskus mietin, että mitähän pahaa tuokin voisi minusta puhua. Ala- ja yläas-
teella ei oikein ollut ystävää, johon luottaa, paitsi yksi, joka oli kanssa koulu-
kiusattu..” (3. N20)  

 
 
Vähemmistö kyselyyn vastanneista koki luottavansa edelleen heikosti ystä-

viinsä. Nämä tutkittavat kokivat, että luottamuksen syntyminen ystävyys-

suhteissa vaati runsaasti aikaa, tai he kokivat luottavansa ystäviinsä vähem-

män kuin koulukiusaamisaikana. 

 

”En vieläkään pysty luottamaan niin paljon, että pystyisin puhumaan kaikkein 
syvimmistä tunnoistani.” (31. M23)  

 
 
Seuraavat sitaatit osoittivat, että luottamus syntyi hitaasti ja koulukiusaami-

sella oli ollut vaikutusta kiusaamista kokeneiden heikkoon luottamukseen.  

 

”Luottamuksen saaminen on vaikeaa. Inhoan niitä hetkiä kun tajuan, ettei vie-
läkään pysty luottamaan ja oletan kaikkien vihaavan minua. Pitää edetä todella 
varovasti ja vasta sitten, kun on varma ettei sinua aleta pitää pilkkanaan, voi 
avautua enemmän. Luottamus aikana jona minua kiusattiin kääntyi aina mi-
nua vastaan, ja siksi en pysty luottamaan nytkään.” (22. N19)  

 
 

”Luottamus syntyy nykyään vaikeimmin ja syvempään ystävyyteen on vaike-
ampi päästä. Olen hieman tottunut olemaan yksin ja oppinut pitämään yksinäi-
syydestä. Aiemmin olin sen verran sinisilmäinen, että luotti helpommin toi-
seen. Kai sellaiset kokemukset jättävät arpia sisimpään.” (8. N19)  
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c) Kiusaamisesta puhuminen 
 
 
Kuinka moni koulukiusaamista kokeneista oli kokenut merkittäväksi kiusaa-

misesta puhumisen? Mistä kokemuksista koulukiusaamista kokeneet olivat 

erityisesti puhuneet? Voidaanko olettaa, että koulukiusaamisesta puhuttiin 

vielä nuorena aikuisenakin, nykyisissä ystävyyssuhteissa?  Koska näen kiu-

saamisesta puhumisen hyvin yksilöllisenä asiana, koin merkittäväksi käsitellä 

sitä ystävyyssuhteisiin suuntautumisen yhteydessä.  

 

Kahdenkymmenenkolmen tutkittavan vastauksista kävi ilmi, että he eivät ol-

leet kokeneet koulukiusaamisesta puhumista merkittäväksi 

koulukiusaamisaikana. Asia oli ollut jollain tavalla arka, kuten seuraavan tut-

kittavan vastaus osoitti:  

 

”Me ei puhuttu koskaan ystävien kanssa koulukiusaamisesta, vaikka molemmat 
sen selvästi tiedostivat. Asia oli silloin kovin ajankohtainen ja arka.”  (9. N21) 

 
 
Muutama tutkittava toi esille, että he olivat puhuneet kiusaamisesta jonkin 

verran koulun ulkopuolisille henkilöille, kuten kirjeystävälle tai vanhemmalle. 

Seuraava tutkittava ilmaisi, että hän olisi halunnut puhua kiusaamisesta 

enemmän ystäviensä kanssa, mutta koki luottaneensa kuitenkin enemmän 

omiin vanhempiinsa.  

 

”Olisin halunnut puhua –– enemmän asiasta. Puhuin pahasta olosta enem-
mänkin vanhemmilleni, kuin kavereilleni, sillä tiesin, että vanhempiini voisin 
luottaa varmasti.” (28. N23)  

 
 
Seuraava tutkittava ilmoitti, että hänelle oli erittäin tärkeää saada jakaa kiu-

saamiskokemuksiaan kirjeystävänsä kanssa, jolla oli myös kokemuksia kou-

lukiusaamisesta. Hänen vastauksestaan voi havaita koulun ulkopuolisen ys-

tävän merkityksen.  
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”Ei ollut ystäviä, joiden kanssa puhua. Mutta oli erittäin merkittävää, että sain 
kirjoittaa kirjeystävälleni kiusaamisesta, myös toisella puolella Suomea asuvaa 
kirjeystävääni kiusattiin, joten hän oli vertaistukeni.” (7. N21) 

 
 
Neljän tutkittavan vastauksista kävi ilmi, että he olivat puhuneet ystäviensä 

kanssa suorasta kiusaamisesta. Seuraavan tutkittavan vastauksesta voidaan 

havaita, että suorasta kiusaamisesta puhuminen oli koettu merkittävämmäksi.  

 

”Jos toinen oli ilkeä päin näköä, mutta ei me puhuttu siitä, jos joku puhui selän 
takana pahaa tai ei. Se oli samantekevää – suora käytös merkitsi.” (20. N24) 

 
 
Kaksi tutkittavaa ilmoitti, että he olivat puhuneet ystäviensä kanssa epäsuo-

rasta kiusaamisesta. Seuraavasta esimerkistä käy ilmi, että koulukiusaamista 

kokenut oli saanut kaverinsa kautta kuulla, että hänen ystävänsä eivät halua 

olla hänen kanssaan. Samalla tutkittava ilmaisi, että hän oli kokenut kiusaa-

misesta puhumisen kipeäksi.  

 

”Ehkä kerran joku kaveri otti puheeksi, etteivät vanhat ystäväni ole enää kans-
sani, koska olivat todenneet, etten ole tarpeeksi ’cool’. Keskustelu jäi kuitenkin 
tähän, sillä koin aiheen liian kipeäksi puhua.” (26. N24)  

 
Yksi tutkittava toi esille, että hän ei ollut jutellut ystäviensä kanssa kiusaami-

sesta mutta olisi kokenut sen erittäin tarpeelliseksi. Samalla hän toi esille sen, 

että kiusaaminen vaikutti ihmissuhteissa erityisesti luottamukseen.  

 

”En jutellut heidän kanssaan asiasta. Se olisi ollut erittäin tärkeää, sillä hauta-
sin asiat itseeni ja ne tulivat pintaan myöhemmin –– etten vieläkään pysty 
luottamaan ihmisiin kuin vasta heidän useasti todistettua olevansa luottamuk-
sen arvoisia.” (25. N23)   

 
Seuraava tutkittava kertoo, että hän ei puhunut kiusaamisesta, koska pelkäsi 

leimautumista ystäviensä silmissä. 

  

”En oikeastaan puhunut siitä. Hänen, joka ei tiennyt, ei myöskään tarvinnut 
tietää – kai sitten pelkäsin, että leimautuisin hylkiöksi eikä hänkään sitten halu-
aisi olla kanssani, kenties.” (16. N24)  
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Kahdentoista muun tutkittavan vastauksista kävi ilmi, että he olivat puhuneet 

ystäviensä kanssa kiusaamisongelmasta: kiusaamiseen liittyvistä tuntemuk-

sista, pahasta olosta, siihen johtaneista syistä sekä heitä kiusanneiden motii-

veista. Seuraava tutkittava oli lisäksi kokenut tärkeäksi tietää, mitä hänen ys-

tävänsä olivat ajatelleet kiusaajien mielipiteistä hänestä.  

 

”Kiusaajien mielenlaadusta ja motiiveista. Paljon piti ystäviltä kysellä, mitä 
ajattelivat kiusaajien mielipiteistä minusta.” (18. N21) 

 
 
Seuraava tutkittava oli kokenut lisäksi tärkeäksi pohtia kiusaamisen syitä sekä 

sitä, oliko hänen ystäviään kiusattu ja miten kiusaamisesta olisi voinut selvitä.  

 

”Miksi minua kiusataan, onko minussa jotain vikaa ja onko ystäviäni kiusattu 
ja miten heitä on kiusattu? Miten voisin selvitä kiusaamisesta ja mistä voisin 
saada tukea.” (17. N25) 

 
 
Kolmetoista tutkittavaa ei halunnut puhua nykyisissä ystävyyssuhteissaan 

koulukiusaamisesta, koska he kokivat asian arkaluonteiseksi tai kokivat jo 

päässeensä asian yli.  

 

”Menneisyyden kiusaamisilla ei ole minkäänlaista erityisasemaa elämässäni, jo-
ten siitä ei ole minkäänlaista tarvetta puhua. Kerran taisin yhden ystäväni 
kanssa vertailla kiusaamistapoja (häntäkin oli nimitelty) ja miten reagoimme 
siihen pienenä.” (27. N23)  

 
 
 
 
Reilusti yli puolet vastaajista (21 vastaajaa) ilmoitti, että he olivat nykyään 

halukkaita puhumaan ystäviensä kanssa kiusaamisesta. Osa näistä vastaajista 

ilmoitti, että he olivat nykyisin halukkaampia puhumaan kiusaamiskokemuk-

sistaan tai he puhuivat kiusaamisesta, mikäli se liittyi asiayhteyteen.  

 
”Jos aihe tulee esille, kerron, että minua on kiusattu koulussa ja minulla ei ollut 
nuorena yhtään ystävää.” (12. N24) 
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Seuraava tutkittava tuo esille, että hän on oppinut puhumaan kiusaamisesta 

luotettavan ystävänsä kanssa.  

 

”Ystävieni kanssa puhun lähes päivittäin tästä aiheesta, aina jos mieltäni pai-
naa tämä asia puhun siitä. Ennen salasin asian niin hyvin kuin pystyin enkä 
puhunut kenellekään, nyt olen oppinut, että puhuminen kannattaa luotettavan 
ihmisen kanssa.” (7. N21)   

 
 
Kolmen tutkittavan vastauksesta voitiin havaita, että he puhuivat ystävilleen 

epäsuorasta kiusaamisesta.  

 
”Puhun siitä, mitä on eristäminen, täydellinen eristäminen ja kylmyys.”  
(20. N24)  

 
 
Kahden tutkittavan vastauksista kävi ilmi, että he puhuivat nykyisissä ystä-

vyyssuhteissaan suorasta kiusaamisesta, kuten pilkkaamisesta. Seitsemän-

toista tutkittavan vastauksista puolestaan ilmeni, että he puhuivat nykyisissä 

ystävyyssuhteissaan yleisesti kiusaamisongelmasta: sen herättämistä tun-

teista, seurauksista, vaikutuksista tai heitä kiusanneista. Seuraava tutkittava 

toi esille, että hän koki tarpeelliseksi puhua kiusaamisesta ystävilleen valis-

tusmielessä.  

 
”Emme puhu useinkaan koulukiusaamisesta ystävieni kanssa. Olen kuitenkin 
yrittänyt puhua kiusaamisesta ystävilleni valistusmielessä ja kehottanut heitä 
puhumaan nuoremmille sisaruksilleen muun muassa siitä, ettei ketään saa kiu-
sata, koska se jättää mm. pysyvät muistot kiusatulle ja pahimmassa tapauksessa 
pilaa koko kiusatun elämän.” (9. N21)  
 

Seuraavan tutkittavan vastauksesta kävi ilmi, että hän puhui ystävilleen eri-

tyisesti luottamuksen merkityksestä. Samalla hän pelkäsi kiusaamisen jatku-

van tulevaisuudessa.  

 

”–– Puhun siitä, miten ehdotonta on, että toiseen ihmiseen täytyy pystyä 
luottamaan ja luottamus on ansaittava. Ja kerron siitä, mitä olen kokenut ja että 
pelkään että minulle tehdään samoin tulevaisuudessa. Kerron myös siitä, että 
voin olla hyvin sinisilmäinen ja suostua pompoteltavaksi. ––” (7. N21) 
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4.2.2 Ystävyyssuhteisiin sitoutuminen  

 

Aloitin tämän teeman analysoimisen jaottelemalla vastaukset kahteen eri ala-

teemaan, jotka olivat voimakas panostaminen ja heikko panostaminen. Voi-

makas panostaminen kuvasi tässä tutkimuksessa sellaisia tutkittavia, joiden 

vastauksista oli havaittavissa esimerkiksi halu omistautua ja uhrautua ystä-

vyyssuhteissa, tiivis yhteydenpito ystäviin sekä halu olla itse luottamuksen 

arvoinen ja lojaali ystävä. Vähäinen panostaminen taas kuvasi sellaisia vasta-

uksia, joissa tutkittavat ilmoittivat panostavansa vähän ystävyyssuhteisiinsa 

tai viettävänsä aikaa mieluummin yksin.  

 

Seuraavaksi etsin näistä vastauksista sellaisia teemoja, jotka voisivat kuvata 

voimakasta panostamista ja vähäistä panostamista. Voimakasta panostamista 

kuvaan teemalla halukkuus uhrautua ja vähäistä panostamista teemalla hyö-

tyminen suhteeseen panostamisesta.  

 

Halukkuus uhrautua 

 

Valtaosa vastanneista näytti panostaneen ystävyyssuhteisiinsa koulukiusaa-

misaikana voimakkaasti. Tällöin oli tyypillistä, että koulukiusaamista koke-

neet olivat nähneet paljon vaivaa ystävyyssuhteisiinsa, ilmoittivat olevansa 

itse luottamuksen arvoisia ystäviä ja olivat pitäneet tiiviisti ja säännöllisesti 

yhteyttä ystäviinsä. Seuraavasta sitaatista käy ilmi, että koulukiusaamista ko-

kenut oli nähnyt todella paljon vaivaa panostaessaan ystävyyssuhteisiinsa esi-

merkiksi asettamalla muiden tarpeet omiensa edelle.  

 

”Sokeana yritin milloin mitäkin. Yritin painaa mieleeni kaiken, mistä muut pi-
tivät ja huomioida näitä asioita. Yritin muuttua sellaiseksi, että minusta pidet-
täisiin – muokata itseäni sellaiseksi, että kelpaisin toisille. Järjestin tapahtumia, 
hankin ja tein lahjoja, yritin keksiä jotain hauskaa jokaiseen päivään ja tärväsin 
tuhottomasti resurssejani turhaan. En koskaan näyttänyt, kuinka paljon mi-
nuun jotkin asiat sattuivat ja yritin aina näyttää vain iloisemman ja vahvem-
man puoleni, niellä kaiken parhaani mukaan kun kerran ’ansaitsin sen’.”  
(16. N24)  
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Seuraavasta kahdesta sitaatista voidaan havaita voimakas henkilökohtainen 

panostaminen. Ystävien tarpeet oli asetettu koulukiusaamisaikana aina etusi-

jalle.  

 

”Olemalla ystävällinen ja kärsivällinen, en kertonut jos joku asia loukkasi tai 
jos pahoitin jostain mieleni, kuuntelin, asetin aina muut etusijalle.” (6. N21)  
 
”Asettamalla ystävät etusijalle, jos olin suunnitellut jotain ja tarvitsivat apua, 
peruin muut suunnitelmat.” (10. N22)  
 
 

Seuraavan tutkittavan vastauksessa halu olla itse hyvä ystävä viittaa voimak-

kaaseen sitoutumiseen.  

 
”Olin itse mahdollisimman hyvä ystävä kaikille ja en jättänyt ketään ulkopuoli-
seksi.” (19. N25)  

 
 
 
Alla olevan tutkittavan vastauksesta voidaan havaita yhteydenpidon merki-

tys. 

 

”Pidin yhteyttä, pyysin heitä kylään ja joskus vaikeilla hetkillä yritin olla 
avuksi.” (15. N23)  

 
 
Nykyään nuorena aikuisena suurin osa vastaajista (26 vastaajaa) kertoi pa-

nostavansa paljon ystävyyssuhteisiinsa. Alla olevasta sitaatista käy ilmi, että 

ystävyyssuhteisiin panostaminen, jota voidaan kuvata henkilökohtaisena 

omistautumisena, näkyi yhteydenpitona, vastavuoroisena asioiden jakami-

sena sekä haluna suhteen jatkumisesta.  

 

”Pidän ystäviini paljon yhteyttä, halaan heitä kun näen. Puhun asioista jotka 
minua vaivaavat ja olen kuuntelevana korvana heille. Omalta osaltani haluan 
pitää huolen siitä että ystävyys pysyy vastavuoroisena, molemmat antavat ja 
ottavat eikä vain toinen anna ja toinen ota esim. huolien kertomisessa.”  
(7. N21)  
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Seuraavasta sitaatista voidaan havaita, että koulukiusaamista kokeneella oli 

voimakas halu panostaa ystävyyssuhteiden jatkumiseen. 

 

”Täysillä, yritän tehdä kaikkeni näiden ystävyyssuhteiden pitämiseen.”  
(19. N25) 

 
 
Hyötyminen suhteeseen panostamisesta 

 

Tutkimushenkilöitä, joiden ystävyyssuhteisiin panostamista voidaan kuvata 

vähäiseksi, oli alle puolet. Tällöin oli tyypillistä, että tutkittavat ilmoittivat pa-

nostaneensa koulukiusaamisaikana ystävyyssuhteisiinsa vähän, olivat olleet 

valikoivia ystäviensä suhteen, yrittivät miellyttää ystäviänsä tai ilmoittivat ol-

leensa omasta puolestaan liian vähän yhteydessä ystäviinsä. Seuraava tutkit-

tava ilmoitti, että hän ei panostanut ystävyyssuhteisiinsa koulukiusaamisai-

kana juuri ollenkaan. 

 

”En juuri ollenkaan. En siinä tilanteessa pystynyt olemaan sosiaalinen kenen-
kään kanssa.” (28. N23)  

 
Alla olevasta sitaatista voidaan havaita valikoitavuus ystävien suhteen. 

 

”Kun joku oikein oli tärkeä, huomioni kohdistui lähinnä häneen. Oli porukoita, 
joissa aina joku oli kerrallaan paras kaveri.” (4. N24)  

 
 
Nykyään nuorena aikuisena alle puolet tutkittavista panosti vähän ystävyys-

suhteisiinsa. Tällöin oli tyypillistä, että tutkittavat joko ilmaisivat halutto-

muutensa yhteydenpitoon (ensimmäinen sitaatti), toiveen tiiviimmästä yh-

teydenpidosta (toinen sitaatti) tai sen, että eivät mielestään panosta tarpeeksi 

ystävyyssuhteisiinsa (kolmas sitaatti).  

 

Seuraavasta sitaatista on havaittavissa, että rajoittunut sitoutuminen ilmenee 

haluttomuutena pitää yllä ystävyyssuhteitaan.  
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”Ajatus yhteydenpidosta ahdistaa minua päivittäin suunnattomasti. ––” 
 (18. N21)  

 
 

Seuraavasta sitaatista voidaan havaita, että koulukiusaamista kokenut koki 

nykyään panostavansa ystävyyssuhteisiinsa vähemmän kuin koulukiusaa-

misaikana mutta toivoi kuitenkin voivansa luottaa ystäviinsä enemmän. 

 

”Liiankin vähän suhteessa siihen miten paljon yritin nuorempana. Varautunei-
suus vaivaa. No, ainakaan en enää yritä muovautua sellaiseksi kuin toiset ehkä 
haluaisivat. Yritän sen sijaan löytää itseni niiden valheiden alta ja arvostaa 
myös ystäviäni olemalla mahdollisimman rehellinen tai ainakin olemalla kerto-
matta turhia tarinoita. Yritän luottaa ja voittaa pelot ja varaumat.” (16. N24)  
 
 

Alla oleva tutkittava ilmaisi arvostavansa ystäviään, vaikka ei panostanutkaan 

ystävyyssuhteisiinsa mielestään tarpeeksi. 

 

”Sanoisin, että en kovinkaan hyvin. Tiedän, että ystävät ovat tärkeitä, mutta 
siltikään en panosta tarpeeksi.” (31. M23)  
 
 

4.3 Itsestä kertominen ja sosiaalinen tuki ystävyyssuhteissa  
 
 
4.3.1 Koulukiusaamisesta puhumisen merkitys  

 

Miten merkittäväksi koulukiusaamisesta puhuminen oli koettu koulukiusaa-

misaikana? Miten koulukiusaamista kokeneet olivat tunteneet hyötyneensä 

kiusaamisesta puhumisesta? Oliko kiusaamisesta puhuminen auttanut vä-

hentämään kiusaamista?  

 

Kun aloitin teemoittelemaan kysymystä siitä, miten merkittäväksi koulu-

kiusaamista kokenut oli kokenut kiusaamisesta puhumisen koulukiusaamis-

aikana, jaottelin vastaukset karkeasti kahteen eri luokkaan: kiusaamisesta pu-

huminen oli joko koettu merkittäväksi tai sitä ei ollut koettu merkittäväksi. 

Sellaisissa vastauksissa, joissa kiusaamisesta puhuminen oli koettu merkittä-
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väksi, oli tyypillistä, että kiusaamisesta puhuminen tai sen jakaminen jollakin 

muulla tavalla, esimerkiksi kirjoittamalla, oli koettu tarpeelliseksi. Vastauk-

sista, joiden perusteella kiusaamisesta puhumista ei ollut koettu merkittä-

väksi, ilmeni, että kiusaamisesta ei puhuttu, puhumisesta ei koettu olevan 

apua, kiusaaminen koettiin tabuksi, kiusaamisongelma salattiin tai pelättiin 

leimautumista tai murtumista, jos asia olisi otettu puheeksi.  Vastausten pe-

rusteella hieman alle puolet (16 vastaajaa) oli kokenut kiusaamisesta puhumi-

sen merkittäväksi ja 17 vastaajaa ei ollut kokenut kiusaamisesta puhumista 

merkittäväksi. Yksi tutkittava ei osannut sanoa, oliko kokenut kiusaamisesta 

puhumisen merkittäväksi.   

 

Kiusaamisesta puhumisella oli ollut merkitystä a) yhteisten kokemusten jakami-

sen b) jaksamisen ja c) kiusaamisongelman ymmärtämisen kannalta.  

 

Seuraavat sitaatit valaisevat yhteisten kokemusten jakamisen merkitystä.  

 

”Erittäin merkittäväksi, en olisi varmaan jaksanut ilman sitä. Ja koska se oli 
usein molemminpuolista kertomista omista kiusatuksi tulemisen kokemuksista, 
oli se myös toiselle osapuolelle helpottavaa, mitä pidin tärkeänä. Minua kiusaa-
valle ystävälle en koskaan puhunut kiusaamisesta, en edes kuvitellut puhu-
vani.” (2. N21) 

 
 
Seuraavan tutkittavan vastauksesta voidaan havaita, että vaikka hänellä ei 

ollut koulukiusaamisaikana ystäviä, joiden kanssa jakaa kiusaamiskokemuk-

sia, koulun ulkopuolisen ystävän (kirjeystävän) kanssa hän oli kokenut kiu-

saamisongelman jakamisen hyvin tärkeäksi.  

 

”Ei ollut ystäviä, joiden kanssa puhua. Mutta oli erittäin merkittävää että sain 
kirjoittaa kirjeystävälleni kiusaamisesta, myös toisella puolella Suomea asuvaa 
kirjeystävää kiusattiin, joten hän oli vertaistukeni.” (7. N21)  
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Alla olevassa sitaatissa tutkittava kertoi kokeneensa kiusaamisesta puhumisen 

tärkeäksi toisen kiusaamista kokeneen kanssa mutta ilmoitti kuitenkin ol-

leensa kiusaamisen pelossa hieman varovainen kertoessaan kokemuksistaan.  

 

”–– Joskus uskouduin toiselle luokkamme kiusatulle, koska tiesin hänen läpi-
käyneen samaa. Olimme jonkin verran ystäviä, mutta ehkä ajattelin tulevani 
vielä enemmän kiusatuksi, jos vietän liikaa aikaa toisen kiusatun kanssa…Tosin 
silloin kuin puhuin jonkun kanssa, siitä tuli helpottunut olo.” (21. N23)  

 
Seuraavassa sitaatissa tutkittava tuo ilmi kiusaamisesta puhumisen oman jak-

samisensa kannalta.  

 

”Koin kiusaamisesta puhumisen hyvin merkittäväksi. Se lievensi omaa sisäistä 
pahaa oloa ja keskustelemalla asiasta sai myös uusia näkökulmia asiaan.”  
(23. N20)  

 
 
Seuraavat sitaatit osoittavat, että kiusaamisesta puhuminen oli auttanut ym-

märtämään paremmin kiusaamisongelmaa sekä vähentämään kiusaamista.  

 

”Erittäin merkittäväksi, koska kiusaamisesta vaietaan edelleen ja kun siitä us-
kaltaa puhua avoimesti niin voi huomata, että jotakuta toistakin on kiusattu 
eikä ole yksin surujensa kanssa.” (1. N25)  
 
”Minusta tuntui, etten halunnut vaivata heitä sillä ongelmalla. Kuitenkin jos 
puhuimme siitä, se oli terapeuttista näin myöhemmin ajateltuna. Yläaste-ystä-
väni olivat eräät koulun suosituimmista tytöistä, joten se saattoi vaikuttaa 
myös kiusaamisen vähentymiseen.” (13. N21)  
 
”–– Se auttoi ymmärtämään, mistä kiusaaminen johtuu ja siinä sai paljon 
luotettavamman kuvan itsestään ulkopuolisin silmin kuin esim. vanhem-
milta”(27. N23)  

 
 
Muista vastauksista kävi ilmi, että kiusaamisesta puhuminen olisi koettu 

koulukiusaamisaikana tärkeäksi, mutta aiheesta ei kuitenkaan puhuttu tai 

siitä puhuttiin vain vanhemmille.  

 



 84 

”Olisin halunnut puhua heidän kanssaan enemmän asiasta. Puhuin pahasta 
olosta enemmänkin vanhemmilleni kuin kavereilleni, sillä tiesin, että vanhem-
piini voisin luottaa varmasti.” (28. N23)  

 
 
Miksi noin puolet vastanneista ilmoitti, että he eivät olleet puhuneet kiusaa-

misesta ystävilleen? Vastausten perusteella tähän olivat syinä muun muassa 

tuen puute, se, ettei puhumisesta koettu olevan apua, ja se, että koulukiusaa-

mista kokenut tunsi, että ongelmasta puhuminen ei ollut kiinnostanut ketään.  

 

”En oikeastaan puhunut siitä. Hänen, joka ei tiennyt, ei myöskään tarvinnut 
tietää – kai sitten pelkäsin, että leimautuisin hylkiöksi [––].” (16. N24)  

 
 
Alla oleva koulukiusaamista kokenut oli pelännyt myös murtuvansa, mikäli 

hän olisi puhunut ongelmastaan.  

 

”En puhunut siitä. Pelkäsin murtuvani ja jätin asian sisälleni. Koulussa pu-
huttiin yleisestä asennoitumisesta minua ja jotain meitä muita kohtaan. Mietin 
mistä se kumpusi, sitä me pohdimme.” (20. N24)  

 
 
Seuraavasta sitaatista voidaan havaita, että koulukiusaamisongelma oli koettu 

hävettäväksi asiaksi. 

 

”Koko kiusaamisjuttu tuntui silloin asialta, josta ei mielellään kailotettu toi-
sille! Uskon että nuori ikäni oli myös yksi syy tähän asiaan. Oli todella noloa, 
kun itseä kiusattiin koulussa ja vielä kaikkien nähden.” (9. N21)  

 
 
Koettiinko koulukiusaamisesta puhuminen nykyään nuorena aikuisena tar-

peelliseksi? Kun aloin etsiä aineistosta vastauksia siihen, millainen merkitys 

kiusaamisesta puhumisella on nykyään, jaoin vastaukset karkeasti niihin, joi-

den kirjoittajat kokivat kiusaamisesta puhumisen tarpeelliseksi, ja niihin, joi-

den kirjoittajat eivät kokeneet tarvetta puhua nykyään kiusaamisesta.  

 

Henkilöt, jotka kokivat tarpeelliseksi kiusaamisesta puhumisen nykyään nuo-

rena aikuisena, puhuivat kiusaamisesta tarvittaessa luotettavalle ystävälleen, 
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elämänkumppanilleen tai jollekin, jolla oli itsellään kokemusta kiusaamisesta. 

Kiusaamisesta puhumisen tarpeelliseksi kokevia henkilöitä oli vastaajista rei-

lusti yli puolet.  

 

”Ystäväni kanssa puhun lähes päivittäin tästä aiheesta, aina jos mieltäni painaa 
tämä asia puhun siitä. Ennen salasin niin hyvin kuin pystyin enkä puhunut 
kenellekään, nyt olen oppinut että puhuminen kannattaa luotettavan ihmisen 
kanssa. ––” (7. N21)  
 
”Välillä tulee lähinnä kokemusten jakamis-mielessä puhuttua jos muitakin on 
kiusattu.” (10. N22)  

 
 
Sellaiset henkilöt, joiden vastauksista kävi ilmi, etteivät he yleensä puhuneet 

kiusaamisesta, kertoivat, että kiusaamisesta puhuminen oli heille kipeä asia ja 

sai tunteita pintaan tai että he eivät halua enää muistella menneitä. Toisaalta 

puhumista ei kuitenkaan häpeilty.  

 

”En puhu kovin mielellään. Se saa tunteita pintaan.” (32. M30)  
 
”En minä sitä häpeile. Väittäisin että se jopa vahvisti minua ihmisenä”. 
 (30. M25)  
 
”En vieläkään oikein osaa puhua siitä. Jotenkin ajattelen sen muuttavan heidän 
käsitystään minusta.” (24. N20)  

 
 
4.3.2 Sosiaalisen tuen merkitys ystävyyssuhteissa 
 
 
Millaista tukea koulukiusaamista kokenut oli tuntenut tarvitsevansa ystävil-

tään koulukiusaamisaikana ja millaista tukea hän tunsi tarvitsevansa nykyään 

nuorena aikuisena? Vahva henkilökeskeisyys tarkoittaa tässä tutkimuksessa 

sellaista tukea, jossa ystävät esimerkiksi jakavat vastavuoroisesti kiu-

saamiskokemuksiaan tai lohduttavat kiusaamista kokeneita. Kohtalainen 

henkilökeskeisyys puolestaan tarkoittaa tässä tutkimuksessa sellaista tukea, 

jossa koulukiusaamista kokeneiden ystävät tarjoavat koulukiusaamista koke-
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neille muuta ajateltavaa kuin kiusaaminen tai puolustavat tai ovat valmiita 

puolustamaan kiusaamista kokeneita jollakin tavalla.  

 

Hieman yli puolet vastaajista kertoi, etteivät he olleet saaneet koulukiusaa-

misaikana ystäviltään tukea. Ensimmäisessä sitaatissa tutkittava pohti, että 

syitä tähän olivat olleet se, että kiusaaminen oli ollut huomaamatonta ja ettei 

hän itse ollut puhunut siitä.  

 

”En asiasta oikein puhunut kenellekään, kiusaaminen oli ulospäin hyvin huo-
maamatonta joten moni heistä ei varmaan asiasta edes tiennyt. Olivatpa kui-
tenkin varmaan huomanneet, että entiset ’bestikseni’ eivät enää viettäneet aikaa 
kanssani, mutta silti siitä ei juuri puhuttu kun en itse tehnyt aloitetta.”  
(26. N24)  
 

Seuraavassa sitaatissa tutkittava arveli tuen puutteen johtuvan siitä, että hä-

nen ystävänsä olivat suhtautuneet kiusaamiseen hieman välinpitämättömästi.  

 

”Ystäväni eivät koskaan tukeneet minua. Yksi heistä yritti neuvotella ala-as-
teella välejä poikiin paremmiksi, mutta se ei onnistunut. Heille se oli samante-
kevää olinko kiusattu vai en.” (22. N19)   

 
 
Seuraavassa sitaatissa tutkittava ilmoitti myös, ettei ollut saanut ystäviltään 

tarpeeksi tukea kiusaamiseen liittyvissä asioissa. Sitaatista voidaan havaita, 

että hänen ystävänsä eivät olleet hyväksyneet kiusaamista mutta kiusannei-

den läsnä ollessa he eivät olleet kuitenkaan tehneet mitään.  

 

”En. Ne, jotka olivat samassa koulussa, vetäytyivät aina taka-alalle kiusaajien 
läsnä ollessa ja myöhemmin voivottelivat, miten ilkeitä nämä kiusaajat ovat, ja 
että jonkun pitäisi sanoa heille, miten ikävää heidän käytös on.” (10. N22)  

 
 
Seuraavasta sitaatista voidaan havaita selvästi, että koulukiusaamista koke-

neen ystävät olivat suhtautuneet välinpitämättömästi kiusaamiseen. 

 

”Eivät mitenkään. Kerran kun minua hakattiin olkapäähän opettajan katsellessa 
sivusta, niin eräs kaverini kysyi ’että taitaa olla olkapää herkkänä’.” (30. M25)  
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Hieman alle puolet vastaajista kertoi, että he olivat saaneet riittävästi tukea 

ystäviltään koulukiusaamisaikana. Seuraavassa sitaatissa tutkittava kertoi 

saaneensa ystäviltään tukea, joka oli ilmennyt erityisesti puolustamisena. 

 

”Kyllä, he puolustivat minua ja ottivat minut mukaan asioihin, hieman myös 
patistivat, kun olin arka siihen aikaan.” (15. N23)  
 

Seuraava tutkittava kertoi, että hän sai tukea vain yhdeltä koulun ulkopuoli-

selta ystävältään. Hän ei ollut halukas puhumaan kiusaamisesta, koska hän ei 

kokenut saavansa tarpeeksi tukea ystäviltään kiusaamiseen liittyvissä asioissa. 

 

”Koin saavani tukea ainoastaan yhdeltä ystävältäni (koulun ulkopuolinen). 
Muut tuntuivat haluavan vältellä asiaa, ja sitä kautta opin olemaan puhumatta 
heille asiasta.” (28. N23)  

 
 
Seuraava tutkittava taas toi esille, että hän koki saaneensa riittävästi tukea 

ystäviltään, vaikka he eivät varsinaisesti tienneetkään kiusaamisesta. Tuella 

oli ollut tärkeä merkitys kiusaamisesta selviytymisessä.  

 

”Ystävät olivat henkireikä ja niiden kautta sain pahan olon patistettua taka-
alalle. Ystävät eivät suoranaisesti tienneet kiusaamisesta mutta heillä oli tärkeä 
rooli, jotta pääsin niiden vaiheiden yli.” (33. M21)  

 
 
Ainoastaan yksi tutkittava toi esille, että hän ei kokenut tarvitsevansa ystävi-

ensä tukea koulukiusaamisaikana mihinkään. Kaksi tutkittavaa taas kertoi, 

että he eivät pyytäneet tai edes osanneet pyytää koulukiusaamisaikana tukea. 

Muutama tutkittava ei osannut vastata kysymykseen.  

 

”En oikeastaan osannut ajatella, että tarvitsin tukea kiusaamiseen liittyvissä 
asioissa. Kai jotenkin sopeuduin ja turruin siihen, että minua kiusattiin niin, 
etten osannut nähdä siinä mitään erikoista tai väärää. Totta kai koko ajan halu-
sin, että kiusaaminen loppuu, koska oli aikoja, kun pelkäsin edes mennä kou-
luun ja päätäni särki usein.” (25. N23)  
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Nykyään vajaa puolet tutkittavista koki, että he olivat selvinneet kiusaami-

sesta eivätkä näin ollen koe tarvitsevansa ystäviensä tukea.  

 

”En koe tarvitsevani tukea. Olen käsitellyt ja hyväksynyt asian jo kokonaan.” 
(14. N23)  
 
”Minä en jaa tuskaani kenenkään kanssa. Säälissä rypeminen on inhottavaa. 
Vahva luonne on ollut aina pelastukseni.” (22. N19)  
 

Muutama tutkittava koki tarpeelliseksi, että he voivat nykyään puhua kiu-

saamisesta tarvittaessa ystävälleen.  

 

”En koe enää tarvitsevani paljon tukea kiusaamisasioihin, olen melko hyvin 
päässyt niistä yli, mutta joskus jos on oikein huono fiilis niin silloin on ihanaa 
kun voi soittaa kaverille ja puhua pahan mielensä pois.” (1. N25)  

 
 
Vahvasti henkilökeskeinen tuki  

 

Olivatko koulukiusaamista kokeneet odottaneet ystäviltään erityisesti vasta-

vuoroisten kiusaamiskokemusten jakamista ja lohdutusta? Miten tämä tuen 

muoto oli ilmennyt koulukiusaamisajan ystävyyssuhteissa ja miten koulu-

kiusaamista kokeneet olivat hyötyneet siitä? Yhdentoista tutkittavan vastauk-

sista oli havaittavissa, että he olivat kokeneet tämän tuen muodon koulu-

kiusaamisaikana tärkeäksi. Tällöin tutkittavat ilmoittivat odottaneensa ystä-

viltään ennen kaikkea kannustamista, rohkaisua, myönteistä palautetta ja hy-

väksyntää.  

 

”Että he rohkaisisivat minua ja antaisivat myönteistä palautetta sekä puolustai-
sivat minua eivätkä lähtisi itse mukaan kiusaamiseen.” (17. N25) 

 
 
Seuraavassa esimerkissä tutkittava oli kokenut tarvitsevansa ystäviltään eri-

tyisesti hyväksyntää ja hänen ystävänsä olivatkin näin ollen rohkaisseet häntä 

olemaan oma itsensä.  
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”–– Ystäviltäni koin tarvitsevani tukea ennen kaikkea siinä, että he hyväksyivät 
minut sellaisena kuin olin. Tukea antavat ystäväni vakuuttelivat, että olen hyvä 
juuri tällaisena ja että kiusaavat ystäväni ovat vain kateellisia mollatessaan 
hyviä arvosanojani. He siis tukivat minua kohottamalla sanoillaan itsetun-
toani.” (23. N20)  

 
 
Seuraava tutkittava kertoi, että hänen ystävänsä olivat tukeneet häntä koulu-

kiusaamisaikana monin eri tavoin.  

 

”–– Henkinen puoli oli tärkein, olimme yhdessä ja he osoittivat, että välittivät. 
He myös saattoivat kertoa opettajille, jos minua kiusattiin tai jopa fyysisesti 
hyökätä kiusaajia vastaan. He myös kertoivat vanhemmilleni, että minua on 
kiusattu, vaikken sitä silloin avuksi ymmärtänytkään. Nyt arvostan tätä tekoa.” 
(2. N21)  

 
Seuraava tutkittava kertoi tarvinneensa ystäviltään ennen kaikkea vahvistusta 

siihen, että kiusaaminen ei ollut johtunut hänestä. Hänen ystävänsä olivat 

tällöin tarjonneet hänelle mahdollisuuden keskustella kiusaamisesta vapaasti 

ja tarkastella sitä eri näkökulmista. 

 

”Omien tunteiden purkuun ja varmistukseen, ettei minussa itsessäni ole syytä 
kiusaamiseen –– Sain kertoa, mitä oli tapahtunut ja sanoa miltä tuntuu. Kes-
kustella ja katsella kiusaamista eri näkökulmista. Ystävä yritti tuoda hieman 
positiivisuutta, kun sitä ei itseltäni löytynyt.” (8. N19)  

 
 
Yhdeksän tutkittavan vastauksesta voidaan päätellä, että he kokivat nykyään 

tarvitsevansa ystäviltään vahvistusta esimerkiksi luottamukseen ja siihen, että 

kiusaaminen ei ollut heidän omaa syytään.  

 

”Tukea koin tarvitsevani etenkin siihen, että pystyisin luottamaan enemmän it-
seeni ja että kiusaaminen oli väärin ja ettei minussa ollut mitään vikaa. Haluan 
läsnäoloa ja kannustusta.” (17. N25)  
 
”Se, että ihmisiin oppii luottamaan uudestaan, kestää aika kauan. [––] Varsin 
hyvin tukevat yrityksessäni oppia taas luottamaan (ystävät) ovat osoittautu-
neet tähänastisesti ainakin luottamuksen arvoisiksi ja enemmänkin.” (16. N24)  
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Seuraava tutkittava koki päässeensä yli kiusaamisesta mutta piti kuitenkin 

kiusaamisesta puhumista tarvittaessa hyödyllisenä. 

 

”Olen jo kokenut saavani tarvitsevani tuen kiusaamiseen liittyen. Ystäväni 
ovat tukeneet minua vakuuttamalla, että olen hyvä tällaisena. Ystävien kanssa 
kiusaamisesta puhuminen tuntuu auttavan edelleen asian käsittelyä ja paras 
tuki ystäviltä on se, että he kuuntelevat kokemuksiani ja kertovat mielipitei-
tään.” (23. N20)  

 
Neljän tutkittavan vastauksesta kävi ilmi, että yhteisten kiusaamiskokemusten 

jakamisella oli ollut tärkeä merkitys koulukiusaamisaikana.  

 

”Ystävät kuuntelivat ja sanoivat usein, että jos en välittäisi, niin kiusaajat kyllä 
lopettaisivat. Kiusatuilta ystäviltäni sain vertaistukea. Puhuimme usein koke-
muksistamme. Jo yhdessä liikkuminen toi turvallisuuden tunnetta.”  
(5. N21)  
 
”Puhuimme paljon kokemuksistamme ja siitä mitä joku kiusaajista oli tehnyt ja 
sanonut. Kehuimme toisiamme, mikä hälvensi pahaa mieltä.” (18. N21)  

 
 
Voidaanko olettaa, että ystäviltä saadulla tuella olisi merkitystä myös nykyi-

sissä ystävyyssuhteissa? Yksi tutkittava toi esille, että ei koe tarvitsevansa ys-

täviensä tukea kiusaamiseen liittyviin asioihin tai muistoihin mutta pitää ko-

kemusten jakamista kuitenkin tärkeänä asiana.  

 

”En oikeastaan tarvitse. Puhumme ystävieni kanssa siitä, miten kiusaaminen 
on saattanut vaikuttaa meihin. Tämän tiedostaminen on mielenkiintoista ja toi-
saalta meistä kaikista tärkeää.” (2. N21)  
 
 

Kohtalaisesti henkilökeskeinen tuki  

 

Kolmetoista vastaajaa oli kokenut tämän tuen muodon koulukiusaamisaikana 

tärkeäksi. Tällöin tutkittavat olivat erityisesti toivoneet, että ystävät olisivat 

puolustaneet ja suojelleet heitä koulukiusaamistilanteissa. Lisäksi muutamat 

tutkimushenkilöt olisivat toivoneet, ettei heidän olisi tarvinnut viettää niin 
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paljon aikaa yksin. Myös itselle merkittävistä asioista puhuminen olisi ollut 

tärkeää. 

 

”Ehkä niissä tilanteissa, kun kiusaamista ilmeni, kaipasin ystäväni puolustavaa 
tukea ja usein sitä sainkin. Kiusaamistilanteissa usein tykkäsin itse vetäytyä si-
vuun ja ystäväni taas useimmissa tapauksissa ryhtyi puolustamaan minua.” (9. 
N21)  

 
 
Seuraava tutkittava toi esille tuen merkityksen vahingollisten ihmissuhteiden 

kannalta.  Häntä oli auttanut se, että hän sai viettää aikaa ystäviensä kanssa 

yhteisissä harrastuksissa. 

 

”Joku olisi saanut aikanaan vetää minut pois niistä vahingoittavista ihmissuh-
teista, joita väen väkisin pyrin ylläpitämään, etten olisi niin yksin ja syrjitty 
(vaikka sellaisena lopulta pysyinkin). Fyysisen puolen kestää paljon paremmin, 
mutta henkiset pelit eivät ole minua varten. –– Varsin virkistävää oli se, että sai 
vain olla oma itsensä, olla teeskentelemättä tai esittämättä, olla vain puhumatta 
mitään ja vain pelata/soittaa/harrastaa yhdessä.” (16. N24)  

 
 
Yhdeksän tutkittavan vastauksesta voidaan päätellä, että he saivat nykyään 

tukea, jota voidaan kuvata kohtalaisesti henkilökeskeiseksi. Seuraavassa si-

taatissa tutkittava toivoi saavansa ystäviltään kuuntelua ja keskusteluapua, 

jotta pääsisi yli kiusaamisesta.  

 

”Olisi hyvä saada käsiteltyä varsinkin sellaiset asiat, jotka kalvavat mieltä vuo-
desta toiseen. Luulen, että jotkut kavereistani voisivat kuunnella minua ja kes-
kustella asiasta kanssani.” (34. M23) 

 
 

Seuraava tutkittava toivoi, ettei hänen tarvitsisi jäädä enää yksin ja hänellä 

olisi aina joku, jolle puhua. Hänen nykyiset ystävyyssuhteensa mahdollistivat 

tämän.  

 

”En halua enää jäädä yksin ja haluan, että aina on joku, jolle puhua. He eivät 
jätä minua yksin ja kuuntelevat minua ja mahdollisesti kommentoivat.”  
(3. N20)  
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Näistä yhdeksästä tutkittavasta kaksi ilmoitti, että he olivat jo päässeet yli kiu-

saamisesta mutta toivoivat voivansa itse vaikuttaa siihen, että kiusaamison-

gelma saataisiin vähenemään.  

 

”–– Toivoisin hartaasti, ettei kukaan joutuisi enää kärsimään kiusattuna ole-
misesta tai ainakin se saataisiin vähenemään. Siksi yritän itse valistaa ihmisiä 
asiasta aina kun se on mahdollista.” (9. N21) 
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5 POHDINTA 
 
 
Tämän luvun tarkoituksena on koota yhteen tutkimukseni kannalta keskei-

simmät tulokset sekä yhdistää niitä teoriatietoon. Etenen luvussa tutkimusky-

symysten ja teemojen mukaisessa järjestyksessä. Aluksi kuvaan koulukiusaa-

misajan ystävyyssuhteita ja sen jälkeen nykyisiä, nuoren aikuisuuden ystä-

vyyssuhteita. Teorian pohjalta käyn vuoropuhelua oman tutkimukseni 

kanssa. Pohdin, mitä aikaisemmat tutkimukset ovat selvittäneet vastaavista 

ilmiöistä.  

 

5.1 Ystävyyssuhteita luonnehtivat piirteet 
 

Ystävyyssuhteiden määrä  

 

Tavoitteenani oli selvittää, millaisia koulukiusaamista kokeneen nuoren aikui-

sen ystävyyssuhteet olivat olleet aikana, jolloin häntä oli kiusattu ja millaisia 

ne olivat nykyään nuorena aikuisena. Tällä tutkimuskysymyksellä selvitin 

ystävien määrää, ystäväpiiriä, ystävyyssuhteita luonnehtivia piirteitä, ystä-

vien merkitystä sekä koulukiusaamisen vaikutusta nykyisiin ystävyyssuhtei-

siin.  

 

Pörhölän (2008, 94–104) tekemässä vertaissuhteiden laatua koskevassa tutki-

muksessa ilmeni muun muassa, että koulukiusaamista kokeneilla oli vähän tai 

ei ollenkaan läheisiä ystäviä ja kiusaamista kokeneet pelkäsivät menettävänsä 

vähäisetkin ystävänsä tai kokivat vertaisiinsa tutustumisen vaikeaksi. Saman-

suuntaisia tuloksia ilmeni myös omassa tutkimuksessani. Suurin osa tutki-

mukseeni osallistuneista ilmoitti, että heillä oli ollut koulukiusaamisaikana 

vain vähän ystäviä. Osa näistä tutkittavista kertoi, että he olivat tunteneet it-

sensä yksinäisiksi ja olisivat toivoneet, että heillä olisi ollut enemmän ystäviä. 

Salmivalli (2003, 22) painottaa kuitenkin, että jo yhdenkin hyvän ystävän an-
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siosta voidaan välttyä kiusaamisen pitkäaikaisilta vaikutuksilta. Muutama 

tutkittava toikin esille, että he olivat saaneet toisista koulukiusaamista koke-

neista henkistä tukea, vaikka eivät viettäneetkään heidän kanssaan aikaa. 

Näin ollen voidaankin olettaa, että jo pelkkä tietoisuus siitä, että vastavuo-

roista tukea on tarvittaessa saatavilla, voi olla koulukiusaamista kokeneelle 

tärkeää, vaikka hän joutuisi viettämään aikaa yksin.  

 

Erittäin suuri osa vastaajista ilmoitti, että heillä oli ollut kiusaamisaikana kui-

tenkin kaverisuhteita määrällisesti enemmän kuin ystävyyssuhteita. Rawlins 

(2004) tuo esille, että luottamus on kaverisuhteissa heikompaa kuin ystävyys-

suhteissa. Voidaanko koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhteiden vä-

hyys selittää kenties sillä, että heillä ei ollut tarpeeksi luotettavia ystäviä? 

Patterson (2007, 30) tuo esille, että ystävyyssuhteet ovat ihmissuhteina muu-

tosalttiita, joten ne voivat esimerkiksi erilaisten elämänmuutosten myötä 

muuttua. Omassa tutkimuksessani toiseksi suurin osa vastaajista ilmoitti, että 

heillä oli ollut koulukiusaamisaikana vaihtelevasti ystäviä. Ystävyyssuhteiden 

muutosalttius oli ilmennyt niin, että heidän ystäväpiirinsä oli vaihtunut esi-

merkiksi siirryttäessä luokalta toiselle.   

 

Tutkimukseni kannalta on kiinnostavaa pohtia, kuinka paljon koulukiusaa-

mista kokeneilla nuorilla aikuisilla oli nykyään ystäviä. Ledley, Storch, Coles, 

Heimberg, Moser & Bravata (2006, 33–38) ovat tutkineet lapsuudessa tapahtu-

van kiusaamisen vaikutusta myöhempiin ihmissuhteisiin. Heidän saamiensa 

tutkimustulosten mukaan kiusaamisella ei näytä olevan yhteyttä esimerkiksi 

siihen, kuinka paljon ystäviä kiusatulla on myöhemmässä elämässä.  

 

Matthewsin (1986) aikuisten ystävyystyylejä koskevat tutkimukset osoittavat, 

että yksilöiden välillä on hyvinkin suuria eroja esimerkiksi siinä, kuinka pal-

jon ystäviä yksilöillä on elämänsä aikana ja millainen merkitys ystävyyssuh-

teilla on eri yksilöille. Omassa tutkimuksessani kävi ilmi, että suurimmalla 

osalla vastaajista oli nykyään muutamia, noin alle kymmenen ystävää. Yhdek-
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sän vastaajaa ilmoitti, että heillä oli edelleen vähän ystäviä, keskimäärin 1–3. 

Ainoastaan yksi tutkittava totesi, että hänellä oli nykyään vähemmän ystäviä 

kuin koulukiusaamisaikana. Voisiko kiusaamisen kesto tai muoto vaikuttaa 

tähän? Toisaalta muutama vastaaja ilmoitti, että heillä oli nykyään, nuorena 

aikuisena, jopa enemmän ystäviä kuin koulukiusaamisaikana. Olisikin kiin-

nostavaa tietää, ohjaavatko kiusaamiskokemukset tietynlaiseen ystävyystyy-

liin aikuisena.  

 

Ystäväpiiri 

 

Pörhölän (2008, 94) mukaan lapsella ja nuorella voi olla kouluaikoina useita 

eri vertaissuhteita, joihin kuuluvat muun muassa ystävyys- ja kaverisuhteet 

sekä hyväksikäyttävät vertaissuhteet. Hyväksikäyttävillä vertaissuhteilla tar-

koitetaan ihmissuhteita, joissa esiintyy kiusaamista (Pörhölä 2008, 94). Tutki-

muksessani kävi ilmi, että koulukiusaamista kokeneiden ystäväpiiri koostui 

monista henkilöistä. Koulukiusaamisaikana suurin osa tähän tutkimukseen 

osallistuneiden ystävistä oli ollut koulu- ja opiskelukavereita sekä harrastuk-

sista tulleita ystäviä. Nuorena aikuisena mainittiin myös opiskelu- ja työkave-

rit. Koulukiusaamista kokeneiden koulu- ja opiskelukavereista osa oli rinnak-

kaisluokkalaisia, toisia koulukiusaamista kokeneita tai myös heitä kiusan-

neita. Onkin kiinnostavaa pohtia, miksi osa koulukiusaamista kokeneista mai-

nitsi ystävikseen heitä kiusanneet. Voidaanko ajatella, että ystävyyssuhteilla 

tai vertaisryhmään kuulumisella oli koulukiusaamista kokeneille niin suuri 

merkitys, että he eivät olleet valikoivia ystäviensä suhteen? Osa vastaajista 

mainitsi kuitenkin hyvin tärkeiksi ystävikseen myös koulun ulkopuoliset ys-

tävät, kuten kirjeystävät, lemmikit ja sukulaiset. Näiden ystävien merkitystä 

korostettiin. Koulun ulkopuolisten ihmissuhteiden tärkeyden voi ymmärtää 

hyvin, koska voidaan olettaa, että luottamus on niissä vahvempaa, ja toisaalta 

näille ulkopuolisille ystäville koulukiusaamista kokeneen oli ehkä helpompi 

puhua itselleen merkittävistä asioista. Ulkopuoliset ystävät toivat myös ehkä 

koulukiusatulle muuta ajateltavaa kuin kiusaaminen.  
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Merkittävin ero nuoren aikuisen ystäväpiirin ja koulukiusaamisajan ystävä-

piirin välillä oli se, että erilaisten elämänmuutosten, kuten lapsen saamisen tai 

parisuhteen aloittamisen, myötä ystäväpiiri oli laajentunut. Tämä selittynee 

Pattersonin (2007, 31) mainitseman muutosalttiuden avulla. Toisaalta erään 

tutkittavan ystäväpiiriin kuului edelleen häntä kiusannut. Onkin kiinnostavaa 

pohtia, millainen ystävyyssuhde vallitsee koulukiusaamista kokeneen ja häntä 

kiusanneen välillä. Muutama tutkittava mielsi ainoaksi ystäväkseen elämän-

kumppaninsa. Jantzer, Hoover ja Narloch (2006, 153) toteavatkin koulu-

kiusaamisen vaikutuksia koskevassa tutkimuksessaan, että koulukiusaamista 

kokeneet voivat olla tyytyväisempiä parisuhteissaan kuin ystävyyssuhteis-

saan, koska he ovat ehkä valikoivampia kumppaneidensa kuin ystäviensä 

suhteen. 

 

Ystävyyssuhteiden tasapainoisuus 

 

Tässä yhteydessä hyödynsin Pörhölän (2006, 3–4) määritelmiä tasapainoisista 

ja epätasapainoisista vuorovaikutussuhteista. Kiusaamissuhde on hänen mu-

kaansa epätasapainoinen, sillä siinä toinen osapuoli loukkaa tai alistaa toista 

eikä uhri pysty puolustautumaan. Tässä tutkimuksessa epätasapainoisella 

ystävyyssuhteella viitataan kiusaamisen esiintymiseen, suhteen yksipuoliseen 

ylläpitoon, ystävyyssuhteiden vaihtelevuuteen tai luottamuksen rikkomiseen. 

Pörhölän mukaan tasapainoiseen vuorovaikutussuhteeseen kuuluvat puoles-

taan tasapuolinen panostaminen ja halu ylläpitää suhdetta, minkä seurauk-

sena molemmat kokevat saavansa suhteesta yhtä paljon. Tässä tutkimuksessa 

tasapainoisuus ystävyyssuhteissa ilmeni niin, että koulukiusaamista kokeneet 

tunsivat, että heidän ystävänsä panostivat ystävyyssuhteeseen tasapuolisesti, 

jolloin ylläpito oli joko yhtä tiivistä tai yhtä harvaa. He myös kokivat ystä-

vyyssuhteissaan turvallisuuden tunnetta tai tunsivat saaneensa niistä tukea.  

 

Eri tutkijat, muun muassa Hodges, Boivin, Vitaro ja Bukowski (1999, 94–101), 

painottavat ystävien suojelevaa vaikutusta, mikäli heillä on halu siihen. Voi-
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siko näin ollen päätellä ja olettaa, että yksikin hyvä, palkitseva ystävyyssuhde 

voi olla riittävä koulukiusaamista kokeneelle? Henkilöt, jotka olivat kokeneet 

ystävyyssuhteensa tasapainoisiksi, ilmoittivat, että ystävyyssuhteet olivat tär-

keitä juuri turvallisuuden tunteen ja välittämisen kannalta, niissä ei ollut 

esiintynyt kiusaamista tai he olivat saaneet jakaa niissä kiusaamiskokemuksi-

aan toisen koulukiusaamista kokeneen kanssa. Tällöin voidaan hyvin olettaa, 

että yhteisten kokemusten jakaminen luo ystävyyssuhteeseen tasapainoi-

suutta. Toisaalta tutkimuksessani kävi myös ilmi, että hyvin monella koulu-

kiusaamista kokeneella oli ollut koulukiusaamisaikana enemmän kavereita 

kuin ystäviä. Henkilöt, joiden ystävyyssuhteita voidaan kuvata tasapainoi-

siksi, ilmoittivat, että myös erilaiset yhteiset aktiviteetit olivat tärkeitä. Eräs 

tutkittava toi myös esille, että ystävät antoivat muuta ajateltavaa kuin kiu-

saaminen. Voidaan siis olettaa, että myös sillä, että kiusaamisesta ei puhuttu 

ystävyyssuhteissa, oli omalla tavallaan tärkeä merkitys.  

 

Rawlinsin (2004, 277) mukaan selkein ero kaveri- ja ystävyyssuhteiden välillä 

voidaan havaita juuri siinä, että kaverisuhteet ovat instrumentaalisesti suun-

tautuneita, jolloin erilaiset yhteiset harrastukset ovat emotionaalista tukea tär-

keämpiä. Näin ollen voidaan hyvinkin olettaa, että myös kaverisuhteet voivat 

olla koulukiusaamista kokeneille tärkeitä. Eräs tutkittava, jonka koulukiusaa-

misajan ystävyyssuhteita voidaan luonnehtia epätasapainoiseksi, totesikin, 

että hän oli kokenut läheisimmäksi ystäväkseen harrastuskaverinsa. Tällöin 

voidaan hyvinkin olettaa, että jotkut koulukiusaamista kokeneet voivat kokea 

ystävyyssuhteen palkitsevaksi sen vuoksi, ettei siinä esiinny kiusaamista, ja 

näin ollen heitä palvelevat enemmän instrumentaalisesti suuntautuneet ystä-

vyyssuhteet.  

 

Kuvaan tässä yhteydessä epätasapainoista ystävyyssuhdetta myös ylläpidon 

kannalta. Tutkimustuloksista voidaan havaita kahdenlaista suuntautumista: 

tutkittavat joko kokivat, että heidän ystävänsä olisivat voineet olla heihin 

enemmän yhteydessä, tai nykyisin nuorena aikuisena kokivat, että voisivat 
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itse panostaa enemmän ystävyyssuhteisiinsa. Matthews (1986), johon viittasin 

jo aiemmin, on todennut, että yksilöiden välillä on eroja siinä, miten he ovat 

suuntautuneet ystävyyssuhteisiinsa. Voisiko näin ollen myös olettaa, että yk-

silöt ovat erilaisia siinä suhteessa, millainen merkitys ystävyyssuhteen ylläpi-

dolla heille on? Voidaanko näin ollen ajatella, että koulukiusaaminen vaikut-

taa ystävyyssuhteen ylläpitoon eri tavalla?  

 

Ystävyyssuhteiden merkitys 

 

Hodgesin, Boivinin, Vitaron ja Bukowskin (1999, 94–101) tutkimustulokset 

painottavat ystävyyssuhteiden merkitystä koulukiusaamisongelmassa. Hei-

dän mukaansa ystävyyssuhteilla on merkitystä muun muassa tuen ja selviy-

tymisen kannalta. He viittaavat artikkelissaan myös aikaisemmin tekemiinsä 

tutkimuksiin (1995, 1997), jotka osoittavat, että sellaisia lapsia, joilla oli ystä-

viä, kiusattiin vähemmän.  

 

Omassa tutkimuksessani kävi ilmi, että ystävyyssuhteilla oli ollut koulu-

kiusaamisaikana suuri merkitys. Tutkittavat arvelivat, että kiusaamisella olisi 

ollut paljon kauaskantoisemmat vaikutukset, mikäli heillä ei olisi ollut ystä-

viä. Toiseksi ystävät auttoivat jaksamaan kiusaamisongelman kanssa. Tätä 

mieltä oli myös sellainen tutkittava, jolle ystävyyssuhteilla ei ollut koulu-

kiusaamisaikana suurta merkitystä. Kolmanneksi eräs tutkittava toi esille 

myös liittoutumisen merkityksen: yhdessä ystävien kanssa oli helpompi kes-

tää kiusaamisongelmaa. Osa tutkittavista mainitsi myös, että ystävillä oli ollut 

kiusaamisaikana merkitystä hyväksytyksi tulemisen kannalta, sillä he kokivat 

voivansa olla ystäviensä kanssa omana itsenään. Ainoastaan yksi tutkittava 

toi esille, että hänelle ystävyyssuhteilla oli ollut kiusaamisaikana vähäinen 

merkitys, koska hän oli kokenut selviävänsä omillaan. Kuitenkin erittäin suuri 

osa tutkimukseni osallistujista painotti ystävyyssuhteiden merkitystä. Voi-

daanko näin ollen olettaa, että kiusaaminen vaikuttaa yksilöihin eri tavalla, 

jolloin myös ystävyyssuhteilla on eri yksilöille erilainen merkitys? Seuraa-
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vaksi pohdin, millaisia vaikutuksia koulukiusaamisella oli koulukiusaamista 

kokeneiden nykyisiin ystävyyssuhteisiin.  

 

Kiusaamisen vaikutukset nykyisiin ystävyyssuhteisiin  

 

Vaikuttivatko koulukiusaamiskokemukset nykyisiin ystävyyssuhteisiin? Eri 

tutkimukset ovat osoittaneet, että koulukiusaamista kokeneet ovat tyytymät-

tömiä ihmissuhteisiinsa, heillä on muun muassa vaikeuksia luottaa toiseen 

osapuoleen ja olla riippuvainen toisesta osapuolesta, he pelkäävät tulevansa 

hylätyksi ihmissuhteissa tai he ovat kokeneet vaikeaksi pitää yllä ystävyys-

suhteita (Jantzer, Hoover & Narloch 2006, 146–156; Ledley, Storch, Coles, 

Heimberg, Moser & Bravata 2005, 33–40; Schäfer, Korn, Smith, Hunter, Mora-

Merchàn, Singer & van der Meulen 2004, 379–394).  

 

Samansuuntaisia tuloksia havaittiin myös omassa tutkimuksessani. Koke-

mukset koulukiusaamisesta näyttivät olevan vastaajilla hyvin yksilöllisiä, jol-

loin voidaan päätellä, että kiusaamiskokemukset vaikuttivat tutkittavien kä-

sityksiin heidän ystävyyssuhteistaan eri tavalla. Kiusaamiskokemukset vai-

kuttivat erityisesti ystävyyssuhteiden solmimiseen, sillä uusien ystävien 

löytyminen ja luottamuksen rakentuminen koettiin vaikeaksi. Tällöin tutkitta-

vat kertoivat olleensa epäileviä ja varovaisia uusia ystävyyssuhteita solmies-

saan. Eräs tutkittava toikin esille, että uusiin ystäviin on helppoa tutustua 

mutta heitä on vaikea päästää lähelle. Luottamuksen rakentuminen koettiin 

vaikeaksi sen vuoksi, että tutkittavat kokivat, että ystävät eivät ole luottamuk-

sen arvoisia ja tarjoa heille tarvittaessa tukea. Vaikeus luottaa ystäviin ilmeni 

myös itsestä kertomisen vaikeutena. Eräs koulukiusaamista kokenut kertoi, 

että hänen on todella vaikea kertoa ystävilleen itselleen merkittävistä asioista. 

Toisaalta jotkut tutkimukseen osallistuneet toivat esille, että he olivat koke-

neet hyödylliseksi jakaa kiusaamiskokemuksiaan toisten koulukiusaamista 

kokeneiden kanssa. Luvussa 5.3 tuon tarkemmin esille, millaisista asioista 



 100 

koulukiusaamista kokeneet olivat puhuneet ystäviensä kanssa, ja pohdin it-

sestä kertomisen merkitystä.  

 

Tutkittavat ilmaisivat myös huolensa ystäviensä menettämisestä, ja toisaalta 

heitä huolestutti myös liiallinen riippuvuus ystävistään. Tämä tutkimustulos 

näyttää olevan samansuuntainen kuin aikaisemmat tutkimustulokset (ks. 

esim. Janzer & kumppanit), jotka ovat osoittaneet, että koulukiusaamiskoke-

mukset vaikuttavat muun muassa riippuvuuden kokemiseen ihmissuhteissa. 

Halu ystävyyssuhteen jatkumiseen ja asenne ystävyyssuhdetta kohtaan ku-

vaavat Johnsonin (1991) mukaan ihmissuhteeseen sitoutumista. Sen perus-

teella, miten koulukiusaamista kokeneet kuvasivat ystävyyssuhteitaan ja mil-

lainen merkitys niillä heille oli, voidaan päätellä, että ystävyyssuhteilla oli ol-

lut koulukiusaamista kokeneille tärkeä merkitys koulukiusaamisaikana mutta 

ystävystyminen näytti olevan sen sijaan vaikeaa. Näin ollen olisikin mielen-

kiintoista pohtia, miten koulukiusaamista kokeneet ystävystyvät ja solmivat 

ystävyyssuhteita nuorena aikuisena.  

 

5.2 Suuntautuminen ja sitoutuminen ystävyyssuhteisiin 

 

Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli kuvata koulukiusaamista koke-

neiden suuntautumista ja sitoutumista ystävyyssuhteisiin. Suuntautuminen 

kuvaa tässä tutkimuksessa ystävyyssuhteita koskevia odotuksia, luottamuk-

sen kokemusta ja kiusaamisesta puhumista. Olin kiinnostunut tietämään, 

minkä suuntaisia koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhdetta koskevat 

odotukset olivat olleet koulukiusaamisaikana. Olivatko odotukset painottu-

neet sosioemotionaalisesti, jolloin esimerkiksi ystävyyssuhteiden jatkuvuus ja 

sosiaalinen tuki olivat nousseet merkittäviksi, vai olivatko ystävyyssuhteita 

koskevat odotukset painottuneet instrumentaalisesti, jolloin esimerkiksi erilai-

set jaetut harrastukset olivat olleet tärkeämpiä (ks. esim. Hays 1988; Rawlins 

2004).  
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Tässä tutkimuksessa tarkastelen luottamusta yksilöllisenä kokemuksena, 

minkä vuoksi pohdin, miten koulukiusaamista kokeneet olivat kokeneet voi-

vansa luottaa ystäviinsä aikana, jolloin heitä kiusattiin, ja millaista heidän 

luottamuksensa ystäviin on nykyään nuorena aikuisena. Koin mielekkääksi 

myös tarkastella kiusaamisesta puhumista osittain suuntautumisen yhtey-

dessä, koska myös kiusaamisesta puhuminen on hyvin yksilöllistä. Tällöin 

keskeisimpinä tarkasteltavina asioina ovat kiusaamisesta puhumisen yleisyys 

ja puhumisen sisältö. Olivatko koulukiusaamista kokeneet puhuneet ystävil-

leen kiusaamisongelmasta? Mistä kiusaamiseen liittyvistä asioista oli erityi-

sesti haluttu puhua ystäville? Itsestä kertomisen merkitystä käsittelen tar-

kemmin luvussa 5.3.  

 

Tässä tutkimuksessa sitoutuminen tarkoittaa ystävyyssuhteisiin panostamista 

(ks. esim. Johnson 1991; Knapp & Vangelisti 2009). Olin kiinnostunut tietä-

mään, kuinka voimakkaasti koulukiusaamista kokeneet olivat panostaneet 

ystävyyssuhteisiinsa, miten panostaminen oli näkynyt ystävyyssuhteissa ja 

miten tiiviisti he olivat pitäneet yllä ystävyyssuhteitaan.  

 

Suuntautuminen ystävyyssuhteisiin 

 

Matthews (1986) on tutkimuksissaan saanut selville, millaisia ystävyystyylejä 

aikuisilla voi olla. Omassa tutkimuksessani ei kuitenkaan saatu selville, oh-

jaavatko kiusaamiskokemukset määrätynlaiseen ystävyystyyliin, mutta olen 

kokenut mielekkääksi hyödyntää Matthewsin näkemyksiä soveltuvin osin, 

koska hänen kuvaamiensa ystävyystyylien avulla voidaan muun muassa ha-

vaita, että yksilöiden välillä on eroja siinä, mitä he odottavat ystävyyssuhteil-

taan. Sen sijaan Hays (1988) ja Rawlins (2004) ovat pohtineet, että ystävyys-

suhteet ovat ihmissuhteina eri tavalla suuntautuneita. Haysin (1988, 393) mu-

kaan sosioemotionaalisuus kuvaa ystävyyssuhteissa keskinäistä riippuvuutta, 

jolloin esimerkiksi sosiaalinen tuki on tärkeää. Rawlinsin (2004, 277) mukaan 

instrumentaalisuus kuvaa puolestaan jaettujen harrastusten merkitystä.  
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Näyttää siltä, että koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhdetta koskevat 

odotukset olivat painottuneet koulukiusaamisaikana pääsääntöisesti sosio-

emotionaalisesti. Tämä näkyi hyväksynnän, tuen ja läsnäolon tarpeena. Kou-

lukiusaamista kokeneet olivat myös toivoneet olevansa itse tärkeitä ystäviä 

ystävilleen. Matthews (1986, 52) tuo esille, että huomaavaisen ystävyystyylin 

omaaville on tyypillistä, että he odottavat ystävyyssuhteilta erityisesti emotio-

naalista tukea ja arvostavat suuresti vähäisiäkin ystäviä. Toisaalta omassa tut-

kimuksessani henkilöt, joiden ystävyyssuhteita koskevia odotuksia voidaan 

kuvata sosioemotionaalisiksi, ilmoittivat odottaneensa ystävyyssuhteiltaan 

myös yhdessä tekemistä. Hays (1988, 393) toteaakin, että ystävyyssuhteisiin 

voi niiden sosioemotionaalisesta painottumisesta huolimatta kuulua myös in-

strumentaalista suuntautumista. 

 

Voidaanko olettaa, että koulukiusaamiskokemukset ohjaavat määrätynlaiseen 

ystävyystyyliin aikuisuudessa? Kuten jo aikaisemmin totesin, tässä tutkimuk-

sessa ei selvitetty koulukiusaamista kokeneiden ystävyystyylejä. Silti kuiten-

kin tutkittavien nykyisissä ystävyyssuhteita koskevissa odotuksissa painottui 

edelleen hyväksyntä, tuki ja itselle tärkeiden asioiden jakaminen. Selkeimmin 

havaittava ero verrattuna koulukiusaamisajan ystävyyssuhteisiin oli se, että 

nykyisiltä ystävyyssuhteilta odotettiin enemmän pitkäkestoisuutta, vastavuo-

roisuutta ja jatkuvuutta. Tämä voi olla merkki voimakkaasta sitoutumisesta 

(Rusbult, Drigotas & Verette 2008, 119). Toive vastavuoroisuudesta havaittiin 

ystävyyssuhteen ylläpidon tärkeytenä. Tutkittavat toivoivat, että heidän ystä-

vänsä olisivat heihin tiiviimmin yhteydessä. Toisaalta eräs tutkittava puoles-

taan ilmoitti toivovansa ystäviltään yhteydenpitoa, koska hän ei itse kokenut 

olevansa hyvä pitämään ystäviinsä yhteyttä. Muutama tutkittava ilmoitti, että 

heillä ei ole erityisiä odotuksia ystävyyssuhteitaan kohtaan. Silti he ilmoittivat 

odottavansa ystäviltään ennen kaikkea luottamusta. Luottamuksen odottami-

nen kävi ilmi lähes kaikista vastauksista. Vastaajille oli tyypillistä, että he 

odottavat ystävyyssuhteiltaan siis ennen kaikkea luottamusta, hyväksyntää, 



 103 

tukea, ylläpitoa ja pitkäkestoisuutta. Voidaan siis hyvinkin olettaa, että koulu-

kiusaamista kokeneet sitoutuvat ystävyyssuhteisiinsa voimakkaasti.  

 

Koulukiusaamista kokeneiden luottamus ystäviinsä 

  

Eri tutkimukset ovat vahvasti osoittaneet, että lapsuudessa tapahtuvalla kiu-

saamisella on vaikutuksia luottamukseen tulevissa ihmissuhteissa (ks. esim. 

Jantzer, Hoover & Narloch 2006, 146–156). Oman tutkimukseni perusteella 

näyttää siltä, että koulukiusaamista kokeneiden luottamukseen ystävyyssuh-

teissa vaikutti kiusaaminen ja ystävyyssuhteiden laatu. Koulukiusaamista ko-

keneet ilmoittivat, että he olivat luottaneet koulukiusaamisaikana varsin vah-

vasti ystäviinsä, koska se oli ollut parempi vaihtoehto kuin yksinolo.  

 

Kiusaaminen oli vaikuttanut luottamuksen kokemiseen ystävyyssuhteissa 

monin eri tavoin. Kiusaamisen myötä koulukiusaamista kokeneista oli tullut 

varovaisempia ja epäluuloisempia ystävyyssuhteissaan, mikä oli aiheuttanut 

jossain määrin eristäytymistä koulutovereista ja ystävistä. Toisaalta taas luot-

tamus oli eräässä tapauksessa kasvanut pikkuhiljaa. Ystävyyssuhteiden laatu 

oli myös vaikuttanut luottamukseen. Tutkittavat olivat kokeneet voivansa 

luottaa helpoiten koulun ulkopuolisiin ystäviin, kuten elämänkumppaniin tai 

harrastuksista tulleisiin kavereihin. Myös toiset koulukiusaamista kokeneet 

oli koettu luottamuksen arvoisiksi ystäviksi. Luottamus oli myös linkittynyt 

hyvin voimakkaasti itsestä kertomiseen, ja siihen vaikuttivat paitsi kiusaamis-

kokemuksista puhuminen myös vuorovaikutussuhde. Tutkittavat kokivat 

kiusaamisesta puhumisen helpommaksi muiden koulukiusaamista kokenei-

den kanssa.  

 

Omassa tutkimuksessani saatiin aiempien tutkimusten (ks. esim. Jantzer, 

Hoover & Narloch 2006, 146–156; Pörhölä 2008) kanssa samansuuntaisia tu-

loksia, jotka osoittavat, että koulukiusaamiskokemukset vaikuttavat luotta-

mukseen ihmissuhteissa. Omassa tutkimuksessani havaitsin kuitenkin myös, 
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että joidenkin koulukiusaamista kokeneiden nuorten aikuisten (hieman alle 

puolet vastaajista) oli nykyään helppoa tai jopa aiempaa helpompaa luottaa 

ystäviinsä. Syitä tähän olivat kiusaamisongelman selvittäminen heitä kiusan-

neiden kanssa, ystäväpiirin karsiutuminen sellaiseksi, että se muodostui vain 

luottamuksen arvoisista ystävistä, ja se, että kiusaamisesta oli kulunut aikaa. 

Olisikin mielenkiintoista pohtia, millainen koulukiusaamisen muoto vaikuttaa 

erityisesti luottamukseen ystävyyssuhteissa. Toisaalta osa tutkittavista il-

moitti, että luottamus syntyi nykyisissä ihmissuhteissa hitaasti tai he miettivät 

tarkoin, keneen he voivat nykyään luottaa, koska koulukiusaamisaikoina 

luottamus oli kääntynyt heitä vastaan.  

 

Kiusaamisesta puhuminen 

 

Mistä koulukiusaamiseen liittyvistä asioista koulukiusaamista kokeneet olivat 

puhuneet ystävilleen koulukiusaamisaikoina? Näyttää siltä, että tutkittavat 

olivat puhuneet ystävilleen pääasiassa kiusaamiseen liittyvistä tuntemuksista: 

siitä, miten pahalta tuntuu olla jatkuvasti alistettuna. Toiseksi koulukiusaa-

mista kokeneet olivat halunneet pohtia ystäviensä kanssa kiusaamisen motii-

veja ja syitä: miksi heitä oli kiusattu? Kolmanneksi koulukiusaamista kokeneet 

olivat myös toivoneet voivansa käsitellä ystäviensä kanssa kiusaamisesta sel-

viämistä ja sitä, oliko heidän ystäviään kiusattu. Näin ollen onkin mielekästä 

pohtia, puhutaanko kiusaamisesta vielä silloin, kun siitä on kulunut jo jonkin 

verran aikaa. 

 

Tutkimuksestani saatujen tulosten perusteella yli puolet vastaajista oli nykyi-

sissä ystävyyssuhteissaan halukkaita puhumaan kiusaamisesta tarvittaessa ja 

koki, että heillä oli muutama sellainen ystävä, jolle he voivat puhua kiusaa-

miskokemuksistaan. Jotkut tutkittavat mainitsivat, että he olivat nykyään 

rohkaistuneet puhumaan kiusaamiskokemuksistaan. Tulosten perusteella 

näyttää siltä, että kiusaamiskokemukset ovat yksilöllisiä, jolloin voidaan olet-

taa, että niistä puhuminenkin on yksilöllistä. Eräs tutkittava kertoikin, että 
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hän ei häpeile puhua kiusaamiskokemuksistaan, ja eräs toinen tutkittava il-

moitti koulukiusaamiskokemusten jopa vahvistaneen häntä ihmisenä. Yksi 

tutkittava toi myös esille, että hän oli puhunut kiusaamiskokemuksistaan va-

listusmielessä. Kiusaamiseen liittyviä asioita, joista erityisesti haluttiin puhua 

ystävien kanssa, olivat kiusaamiseen liittyvät tunteet, kiusaamisen seuraukset 

ja vaikutukset sekä luottamuksen merkitys ihmissuhteissa.  

 

Sitoutuminen ystävyyssuhteisiin  

 

Omassa tutkimuksessani olin kiinnostunut tietämään, miten voimakkaasti 

koulukiusaamista kokeneet ovat sitoutuneet ystävyyssuhteisiinsa. Näyttää 

siltä, että koulukiusaamista kokeneiden sitoutuminen ystävyyssuhteisiin on 

voimakasta. Sitoutuminen oli ollut voimakasta niin koulukiusaamisajan ystä-

vyyssuhteissa kuin nykyisissäkin ystävyyssuhteissa nuorena aikuisena. Voi-

makas sitoutuminen kuvasi tässä tutkimuksessa Rusbultin ja kumppaneiden 

(2007) määrittelemää halukkuutta uhrautua suhteelle. Koulukiusaamisaikana 

valtaosalle tutkittavista ystävyyssuhteilla oli ollut tärkeä merkitys. Sitoutumi-

sen kannalta tämä oli näkynyt ystävyyssuhteiden ylläpitämisen tärkeytenä: 

koulukiusaamista kokeneet kertoivat nähneensä paljon vaivaa ylläpitääkseen 

ystävyyssuhteitaan. Lisäksi tämä näkyi myös asenteena ystävyyssuhdetta 

kohtaan, sillä koulukiusaamista kokeneet olivat toivoneet olevansa itse luot-

tamuksen arvoisia ystäviä ja olleet valmiita asettamaan ystäviensä tarpeet 

omien tarpeidensa edelle. Vielä nykyäänkin, nuorena aikuisena, suurin osa 

tutkittavista sitoutui voimakkaasti ystävyyssuhteisiinsa. Verrattuna koulu-

kiusaamisaikaan nykyisiltä ystävyyssuhteilta odotettiin ennen kaikkea jatku-

vuutta ja pysyvyyttä.  

 

Kuitenkaan osa tutkittavista ei ollut sitoutunut ystävyyssuhteisiinsa koulu-

kiusaamisaikana ja nykyään. Mikä tätä kuvasi ja kokivatko he hyötyneensä 

suhteeseen panostamisesta mitenkään? Omassa tutkimuksessani havaittiin 

piirteitä sekä ali- että ylihyötymisestä (Guerrero & kumppanit 2007). Ali-
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hyötyminen kuvasi sitä, että tutkittavat kokivat panostaneensa suhteeseen 

liian yksipuolisesti niin, että he panostivat itse siihen liikaa. Ylihyötyminen 

taas kuvasi sitä, että tutkittavat kokivat, että eivät pystyneet panostamaan 

ystävyyssuhteisiinsa samalla tavoin kuin heidän ystävänsä. Voidaan siis to-

deta, että koulukiusaamiskokemuksilla on vaikutusta sitoutumiseen monin eri 

tavoin.  

 

5.3 Itsestä kertomisen ja sosiaalisen tuen merkitys ystävyyssuh-

teissa 
 

Kolmannen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, millainen merkitys 

itsestä kertomisella ja sosiaalisella tuella oli ollut koulukiusaamista kokenei-

den koulukiusaamisajan ystävyyssuhteissa ja nykyisissä ystävyyssuhteissa. 

Oman tutkimukseni kannalta pohdittavaksi nouseekin näin ollen, millaista tu-

kea koulukiusaamista kokeneet olivat saaneet ystäviltään koulukiusaamisai-

kana ja miten he kokivat hyötyneensä saamastaan tuesta. Tässä kohden hyö-

dynsin soveltuvin osin Burlesonin (2010) näkemyksiä sosiaalisesta tuesta. Hä-

nen mukaansa sosiaalisesta tuesta on erotettavissa korkea ja kohtalainen henkilö-

keskeisyys.  

 

Korkea henkilökeskeisyys kuvaa tässä tutkimuksessa sellaista tukea, jossa 

koulukiusaamista kokeneita lohdutetaan tai heidän kanssaan jaetaan kiusaa-

miskokemuksia vastavuoroisesti. Omassa tutkimuksessani kohtalainen hen-

kilökeskeisyys kuvaa sellaista tuen muotoa, joka jollakin tavalla auttoi lie-

ventämään kiusaamisongelmaa. Se voi ilmetä esimerkiksi puolustamisena.   

 

Tutkimukseni osoitti, että hieman yli puolet vastaajista oli kokenut saaneensa 

ystäviltään tukea koulukiusaamisaikoina. Kuitenkin vain hieman alle puolet 

vastaajista oli kokenut kiusaamisesta puhumisen tai kiusaamiskokemusten ja-

kamisen ystävilleen merkittäväksi koulukiusaamisaikana. Derlega, Metts, Pe-

tronio ja Margulis (1993, 66) tuovat esille, että itsestä kertomiseen liittyy riski 
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haavoittuvaksi tulemisesta, jonka vuoksi itselle merkittävien asioiden puhu-

mista voidaan vältellä. Tämä kävi ilmi osittain myös omassa tutkimuksessani. 

Tutkittavat olivat kokeneet kiusaamisesta puhumisen arkaluonteiseksi, heillä 

ei ollut ystäviä, joiden kanssa puhua kiusaamisesta, tai he olivat olleet halut-

tomia puhumaan siitä. Lisäksi ilmeni, että kiusaamisongelma oli haluttu sa-

lata. Jotkut tutkittavat ilmoittivat, että heillä ei ollut tukea saatavilla tai että he 

olivat pelänneet murtuvansa, jos olisivat ottaneet asian puheeksi. 

 

Tulosten perusteella on vaikea sanoa, mikä tuen muoto oli koettu merkittä-

vämmäksi. Varsin moni tutkittavista oli arvostanut sitä, että he olivat saaneet 

jakaa kiusaamiskokemuksiaan toisten koulukiusaamista kokeneiden kanssa. 

Tämä oli lähentänyt heitä ystävinä. Toisaalta eräs tutkittava ilmoitti myös pe-

länneensä joutuvansa enemmän kiusatuksi, mikäli olisi viettänyt paljon aikaa 

toisen koulukiusaamista kokeneen kanssa. Kuitenkin osa tutkittavista oli ko-

kenut kiusaamisesta puhumisen tärkeäksi esim. vanhempien kanssa, mikäli 

ystäviä ei ollut saatavilla. Lisäksi joidenkin tutkittavien vastauksista huomasi, 

että kiusaamisesta olisi haluttu puhua enemmän kuin mihin oli pystytty. Tu-

loksista kävi myös ilmi, että kiusaamisesta puhumisella oli ollut suuri merki-

tys kiusaamisongelman kannalta. Puhuminen auttoi jaksamaan kiusaamisen 

kanssa ja saattoi myös johtaa osittain ongelman vähentymiseen.  

 

Koulukiusaamista kokeneet olivat arvostaneet sitä, että heidän ystävänsä oli-

vat puolustaneet heitä sanallisesti tai jopa fyysisesti, jos he eivät olleet itse sii-

hen kyenneet. Joskus ystävät olivat myös kertoneet kiusaamisesta opettajalle. 

Koulukiusaamista kokeneet olivat arvostaneet myös sitä, että heidän ystä-

vänsä olivat ottaneet heidät mukaansa harrastuksiin. Osalle jo ystävän läsnä-

olo oli ollut tärkeää. Ystävien puute oli koettu rankaksi. Näyttää siis siltä, että 

koulukiusaamista kokeneet tuntuivat arvostaneen hyvin monenlaista tukea.   

 

Toisaalta esim. välittämisen ja hyväksynnän osoitus ja itsetunnon tukeminen 

olivat olleet myös tärkeitä tapoja osoittaa tukea.  Kuitenkin hieman alle puolet 
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vastaajista ei kokenut saaneensa tukea ystäviltään koulukiusaamisaikoina. 

Tähän olivat olleet syynä tavallisimmin se, että kiusaaminen oli ollut huo-

maamatonta, että he eivät olleet itse puhuneet tai halunneet puhua kiusaami-

sesta tai että he eivät muistaneet saaneensa tukea.  Voidaanko näin ollen siis 

olettaa, että kiusaamisesta puhuminen ja kiusaamiskokemusten jakaminen 

toisten koulukiusaamista kokeneiden kanssa olisi tärkeä tuen muoto, jolla 

voitaisiin vaikuttaa koulukiusaamisongelmaan?  

 

Miksi yli puolet vastaajista koki nykyäänkin tarvitsevansa ystäviensä tukea 

koulukiusaamiseen liittyvissä asioissa? Kiusaaminen näytti joissakin tapauk-

sissa vaikuttavan itsetuntoon, joten ystävien tukea tarvittiin, jotta opittaisiin 

ymmärtämään, että kiusaaminen ei ollut omaa syytä. Lisäksi omassa tutki-

muksessani saatiin joiltakin osin samansuuntaisia tuloksia kuin aikaisem-

missa tutkimuksissa (ks. esim. Janzer ja kumppanit 2006), jotka ovat osoitta-

neet, että kiusaaminen vaikuttaa luottamukseen. Eräs kiusaamista kokenut 

kertoi tarvitsevansa ystäviensä tukea ennen kaikkea siihen, että oppi uudes-

taan luottamaan ystäviinsä. Osa tutkittavista tuntui myös arvostavan sitä, että 

heillä on ystäviä, joille he voivat tarvittaessa puhua kiusaamisesta. Tuloksista 

kävi myös ilmi, että osa tutkittavista koki tärkeäksi kiusaamiskokemusten ja-

kamisen valistusmielessä. Heille oli tärkeää saada jollain tavalla vaikuttaa sii-

hen, että kiusaamisongelma ei lisääntyisi tulevaisuudessa.  

 

Kun tutkittavat pohtivat suuntautumisen yhteydessä omaa halukkuuttaan 

puhua kiusaamisesta nykyisissä ystävyyssuhteissaan, yli puolet tutkittavista 

toi esille, että he ovat nykyään rohkaistuneet puhumaan asiasta. Tähän vai-

kutti varmasti osaltaan se, että kiusaamisesta on kulunut jo aikaa. Ehkä ajan 

myötä myöskään muistot kiusaamiskokemuksista eivät tee kipeää. Näyttää 

siis siltä, että koulukiusaamisella oli vaikutuksia nykyisiin ystävyyssuhteisiin, 

koska valtaosa tutkittavista koki tarvitsevansa vieläkin ystäviensä tukea kou-

lukiusaamiseen liittyvissä asioissa. Yhdeksän tutkittavaa puolestaan ei koke-

nut tarvitsevansa enää ystäviensä tukea kiusaamiseen liittyvissä asioissa. 
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Tällöin tutkittavat ilmoittivat, että he eivät enää halua muistella menneitä tai 

että he olivat jo käsitelleet asian.  Toisaalta kiusaamisesta puhuminen sai joil-

lakin tutkittavilla tunteita pintaan, minkä vuoksi aiheesta ei haluttu puhua.  
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6 PÄÄTÄNTÖ  

 
6.1 Tutkimustulosten arviointia  

 
Kun tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta, voi Mäkelän (1990, 48–61) mu-

kaan pohtia aineiston merkittävyyttä yhteiskunnalliselta kannalta, aineiston 

riittävyyttä ja kattavuutta sekä arvioitavuutta ja toistettavuutta. Mäkelä to-

teaa, että aineiston merkittävyys yhteiskunnalliselta kannalta tarkoittaa sitä, 

että tutkija ottaa huomioon sen, että aineisto on analysoimisen arvoinen. Näen 

oman tutkimukseni kannalta tämän seikan yhdeksi vahvuudeksi. Puhevies-

tinnän alalla on tehty verrattain vähän sellaista tutkimusta, jossa keskitytään 

tarkastelemaan koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhteita kahdelta eri 

ajalta: koulukiusaamisajalta ja nykyisyydeltä. Yhteiskunnallisesti koulu-

kiusaamisilmiö on merkittävä, koska sen tutkiminen on varsin runsasta esi-

merkiksi viestinnän ja kasvatustieteen alalla. Ilmiö seurauksineen on jatkuva 

puheenaihe myös mediassa.  

 

Mäkelä (1990, 50) ottaa kantaa lomakekyselyn luotettavuuteen. Hän toteaa, 

että kysymysten tulee olla merkityssisällöiltään tarkkoja ja ymmärrettäviä. Py-

rin ottamaan tämän seikan huomioon testaamalla lomakkeen useampaan 

kertaan. Toisaalta sain kuitenkin muutamia sellaisia vastauksia, joissa kysy-

myksiä ei ollut ymmärretty. Olisin myös voinut joiltakin osin tiivistää joitakin 

kysymyksiä. Eskolan ja Suorannan (2005, 214) mukaan triangulaatiolla tar-

koitetaan sellaista analysointitapaa, jossa hyödynnetään useita erilaisia ai-

neistonkeruumenetelmiä. Tämä voi lisätä heidän mukaansa tutkimuksen 

luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa keräsin aineistoa ainoastaan verkossa 

olevalla kyselylomakkeella. Aineiston luotettavuutta olisi kenties lisännyt se, 

että olisin suorittanut muutamalle tutkittavalle syvähaastattelun. Tuomi ja Sa-

rajärvi (2004, 138) toteavat, että yksi tutkimuksen luotettavuuden kriteereistä 

on anonymiteetti. Omassa tutkimuksessani tähän täytyi kiinnittää erityistä 
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huomiota paitsi tutkittavan ilmiön arkaluonteisuuden myös tutkimusmene-

telmän osalta. Tutkimusmenetelmän osalta varmistin anonymiteetin niin, että 

loin Korppi-tietojärjestelmässä olevan kyselylomakkeen sellaiseksi, että tut-

kittavista ei jäänyt järjestelmään tunnistetietoja.  

 

Eskolan ja Suorannan (2005, 17) mukaan objektiivisuudella tarkoitetaan sitä, 

että tutkija pyrkii tutkimusta aloittaessaan tiedostamaan omat ennakko-ole-

tuksensa eikä anna niiden ohjata tutkimusta. Omassa tutkimuksessani jou-

duin jatkuvasti tiedostamaan tämän asian. Olen itse kokenut koulukiusaa-

mista ja arvelen sen vaikuttaneen suurelta osin siihen, millaisina koen nykyi-

set ystävyyssuhteeni. En kuitenkaan olettanut sokeasti, että koulukiusaamis-

kokemukset vaikuttaisivat kaikkiin tutkittaviin samalla tavoin kuin itseeni. 

Otin tämän seikan huomioon tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa.  

 

Mäkelän (1990, 52–53) mukaan aineiston riittävyys ja kattavuus tarkoittaa sitä, 

että ensin kannattaa analysoida pieni aineisto ja vasta sitten päättää mahdolli-

sesta lisäaineistosta. Hän myös toteaa, että tulkintoja ei kannata perustaa sa-

tunnaisiin poimintoihin, ja toisaalta hänen mukaansa tulisi myös ennalta 

miettiä, miten laadullinen aineisto saadaan hallittavaan muotoon. Eskola ja 

Suoranta (2005, 215) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa on vaikea en-

nalta arvioida aineiston kokoa. Oman tutkimukseni yhdeksi vahvuudeksi kat-

son monipuolisen aineiston. En perustanut tulkintojani satunnaisiin poimin-

toihin, vaikka pyrinkin ottamaan erilaiset vastaukset huomioon. Sain poimit-

tua aineistosta hyvin erilaisia vastauksia. Huomasin kuitenkin analysointivai-

heessa, että laajaa aineistoa oli hieman vaikea hallita.  

 

Mäkelän (1990, 53–57) mukaan laadullisen aineiston arvioitavuudella tarkoi-

tetaan sitä, että tutkija pyrkii esittämään päätelmänsä niin hyvin, että lukija 

pystyy seuraamaan hänen päättelyään. Myös Tuomi ja Sarajärvi (2004, 138) 

puhuvat tarkan tutkimuksen raportoinnin puolesta. Merkittävimmäksi tutki-

mukseni luotettavuutta heikentäväksi tekijäksi koen kielellisesti hieman epä-
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tarkan raportoinnin. Mäkelän mukaan yksi keino lisätä tutkimuksen arvioita-

vuutta ja toistettavuutta on aineiston luettelointi, jolloin tutkija luettelee 

kaikki ne yksiköt, joihin tulkinnat perustuvat. Havainnot voidaan luokitella 

hänen mukaansa samankaltaisuuksien mukaan. Omassa tutkimuksessani on-

nistuin löytämään aineiston analysointivaiheessa hyvin paljon erilaisia sa-

mankaltaisia luokkia. Tässä tutkimuksessa käytin analyysitapana teemoitte-

lua. Toisaalta tyypittely olisi ollut myös hyvä tapa analysoida tutkimustulok-

sia, koska silloin olisi voitu saada tarkempi ja yksilöidympi kuva esimerkiksi 

koulukiusaamista kokeneiden ystävyystyyleistä ja heidän tavastaan suun-

tautua ystävyyssuhteisiin. Tällöin olisin voinut hyödyntää Matthewsin (1986) 

määrittelemiä ystävyystyylejä.  

 

6.2 Jatkotutkimusideoita  

 
Tutkimukseni osoitti selvästi, että koulukiusaaminen vaikuttaa tavalla tai toi-

sella sitä kokeneiden myöhempiin ystävyyssuhteisiin. Laaja tutkimusaineisto 

antoi runsaasti ideoita mahdollisiin jatkotutkimuksiin. Tässä tutkimuksessa 

tutkin koulukiusaamista kokeneiden ystävyyssuhteita ainoastaan yksilön eli 

koulukiusaamista kokeneen kannalta. Tutkimukseni osoitti joiltakin osin esi-

merkiksi sen, että koulukiusaamiskokemukset vaikuttavat ystävyyssuhteita 

koskeviin odotuksiin, luottamukseen, sitoutumiseen ja sosiaalisen tuen tar-

peellisuuteen.  

 

Mutta millaisiksi koulukiusaamista kokeneiden ystävät kokevat ystävyys-

suhteet, joissa toisena osapuolena on koulukiusaamista kokenut? Millaiset 

asiat ystävyyssuhteessa koetaan erityisen antoisiksi ja mitkä puolestaan haas-

taviksi? Millaisia odotuksia koulukiusaamista kokeneiden ystävillä on ystä-

vyyssuhteista, ja koetaanko ystävyyssuhteet tasapainoisiksi? Tutkimuksessani 

ilmeni, että koulukiusaamista kokeneet kokivat erityisen tasapainoisiksi ja 

vastavuoroisiksi ystävyyssuhteet toisten koulukiusaamista kokeneiden 

kanssa. Tällöin yhteisten kiusaamiskokemusten jakaminen auttoi selviämään 
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kiusaamisongelmasta.  Tällaisia ystävyyssuhteita olisikin tarpeen tutkia 

enemmän, jolloin saataisiin tietoa esimerkiksi siitä, mikä on erityisesti omi-

naista palkitseville ystävyyssuhteille. Tässä tutkimuksessa käytin tutkimus-

menetelmänä kyselylomaketta. Koulukiusaamista kokeneiden ja heidän ystä-

viensä välistä ystävyyssuhdetta olisi mielenkiintoista tutkia haastattelemalla, 

jolloin siitä voitaisiin saada kenties laajempi kuva.  

 

Tässä tutkimuksessa keskityin tutkimaan koulukiusaamista kokeneiden ystä-

vyyssuhteita ainoastaan erilaisten piirteiden, kuten sosiaalisen tuen, itsestä 

kertomisen ja sitoutumisen, kannalta. Jatkossa olisi kuitenkin mielenkiintoista 

keskittyä enemmän tarkastelemaan koulukiusaamista kokeneiden ystävyys-

suhteita erityisesti niiden kehittymisen kannalta. Ystävyyssuhteet ovat ihmis-

suhteina alttiita muutoksille (ks. esim. Patterson 2007; Rawlins 2004). Omas-

sakin tutkimuksessani kävi jossakin määrin ilmi, että koulukiusaamista koke-

neiden ystävyyssuhteet olivat helposti katkeavia ja niihin vaikuttivat erilaiset 

elämänmuutokset. Tällöin olisikin aiheellista tutkia esimerkiksi sitä, miten 

koulukiusaamista kokeneet ystävystyvät. Toiseksi olisi mielenkiintoista tutkia 

tarkemmin sitä, millaisia käännekohtia koulukiusaamista kokeneiden ystä-

vyyssuhteissa on havaittavissa. Miksi jotkin ystävyyssuhteet kestävät ja toiset 

päättyvät? Vaikuttavatko tähän esimerkiksi välimatka, elämänmuutokset tai 

ystävyyttä koskevat odotukset?  
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LIITTEET  

 
Liite 1: Ilmoitus tutkimuksesta 

 
OLETKO KOKENUT ITSESI KOULUKIUSATUKSI?  
 
 
Oletko 18 – 25-vuotias nuori aikuinen ja oletko kokenut itsesi koulu-
kiusatuksi? Haluaisitko osallistua tutkimukseen, jossa tarkastellaan 
kokemuksiasi ystävyssuhteista?  
 
Opiskelen Jyväskylän yliopistossa puheviestintää ja teen aiheesta 
opintoihini liittyvän pro gradu -tutkielman. Tehtävänäsi on kirjoittaa 
kokemuksistasi ystävyyssuhteista annettujen ohjeiden pohjalta. 
Vastauksesi käsitellään täysin luottamuksellisesti ja niitä tullaan 
käyttämään tutkimustarkoituksiin. Henkilötietosi tulevat vain minun 
tietooni. Tutkielmaani ohjaa akatemiatutkija, dosentti Maili Pörhölä.  
 
Tutkimuksen kannalta juuri sinun kokemuksesi ystävyyssuhteistasi 
ovat arvokkaita. Mikäli olet halukas osallistumaan tutkimukseen, 
pyydän sinua ilmoittautumaan minulle sähköpostitse tai puhelimitse 
29.11.2008 mennessä. Ilmoittauduttuasi annan sinulle ohjeet vastaa-
mista varten. Osallistuttuasi tutkimukseen lähetän sinulle kiitokseksi 
elokuvalipun.  
 
Annan mielelläni lisätietoja sähköpostitse osoitteesta 
riitta.a.oikarinen@jyu.fi tai puhelimitse numerosta  
040 7081661  
 
Ystävällisin terveisin 
Riitta Oikarinen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:riitta.a.oikarinen@jyu.fi�
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Liite 2: Kirje ja ohjeet tutkimukseen osallistuneille  
 
Hyvä Tutkimukseen osallistuja!  
 
 
Kiitos mielenkiinnostasi tutkimustani kohtaan! Haluan tutkimuksel-
lani selvittää, miten sinä näet ystävyyssuhteesi ja millaisia asioita ar-
vostat ystävyyssuhteissasi. Tarkoituksena on, että pohdit kokemuk-
siasi ystävyyssuhteistasi aikana, jolloin sinua kiusattiin koulussa 
sekä sitä, millainen suhde sinulla on ystäviisi tänä päivänä.   
 
Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että kirjoitat kokemuksistasi mah-
dollisimman rehellisesti ja vapaasti. Aikaa kysymyksiin vastaami-
seen saat varata puolesta tunnista tuntiin. Aluksi pyydän sinua vas-
taamaan muutamaan kysymykseen, jotka koskevat taustojasi. Sen 
jälkeen siirryt vastaamaan varsinaisiin kysymyksiin. Vastauksesi kä-
sitellään ehdottoman luottamuksellisesti suojatussa verkkoympäris-
tössä, jonka vain minä pystyn näkemään sinun lisäksi. Henkilötietosi 
tulevat ainoastaan minun tietooni. Vastaamaan pääset seuraavasta 
linkistä https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?qid=3075 
 
Voit kirjoittaa kokemuksistasi sinulle sopivana ajankohtana. Toivon 
sinun kuitenkin vastaavan ___ mennessä, jolloin verkossa oleva ky-
selylomake sulkeutuu. Annan mielelläni lisätietoja sähköpostitse tai 
puhelimitse.  
 
Ystävällisin terveisin:  
Riitta Oikarinen  
riitta.a.oikarinen@jyu.fi  
040 7081661 
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Liite 3: Kyselylomake  
 
Hyvä vastaaja!  
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kokemuksiasi ystävyys-
suhteistasi. Vastatessasi kysymyksiin on tärkeää, että pohdit, miten 
koit ystävyyssuhteesi ajankohtana, jolloin sinua kiusattiin ja miten 
koet ystävyyssuhteesi nykyään. Tutkimuksen kannalta on tärkeää, 
että vastaan kaikkiin kysymyksiin. Kirjoita vastauksesi siihen varat-
tuun tilaan. Vastattuasi kullakin sivulla oleviin kysymyksiin, klikkaa 
"tallenna ja siirry seuraavaan osioon" - palkkia. Kun olet vastannut 
kaikkiin kysymyksiin, klikkaa lopuksi valmis - tallenna vastaus – 
palkkia, jolloin kyselylomake tallentuu järjestelmään. 
  
Vastattuasi kaikkiin kysymyksiin, lähetän sinulle kiitokseksi eloku-
valipun. Sitä varten pyydän sinua jättämään yhteystietosi sille va-
rattuun tilaan. Vastauksesi käsitellään ehdottoman luottamukselli-
sesti ja tuloksia käytetään tutkimustarkoituksiin. Nimesi ja yhteys-
tietosi tulevat ainoastaan minun tietooni. Kiitos vastauksestasi!  
 
 
Taustatiedot  
 
1. Sukupuolesi  nainen  mies 
 
2. Ikäsi vastaushetkellä 
 
 
Koulukiusaaminen 
 
3. Milloin sinua kiusattiin koulussa?  
 
 
4. Kuinka säännöllistä kiusaaminen oli ja miten kauan sitä kesti?  
 
 
5. Kuvaile millaista kiusaaminen oli luonteeltaan?  
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I YSTÄVYYSSUHTEESI AIKANA, JOLLOIN SINUA KIU-
SATTIIN KOULUSSA  
 
1. Muistele ajankohtaa, jolloin sinua kiusattiin. Minkä verran sinulla 

oli sinä aikana ystäviä?  
2. Keitä ystäväsi olivat?  
3. Kuvaile, millaisia ystävyyssuhteesi olivat?   
 
4. Saitko mielestäsi tarpeeksi tukea ystäviltäsi  

kiusaamiseen liittyvissä asioissa?  
5. Millaisiin asioihin koit tarvitsevasi ystäviesi tukea?  
6. Miten ystäväsi tukivat sinua?  

 
7. Kuvaile, miten helppoa/vaikeaa sinun oli luottaa ystäviisi.  
8. Kuvaile, millaisiin ystäviin koit TAI et kokenut voivasi luottaa?  
9. Mitkä kiusaamiseen liittyvät asiat olivat mielestäsi erityisen 

luottamuksellisia? 
 
10. Miten merkittäväksi koit kiusaamisesta puhumisen ystäviesi 

kanssa? 
11. Mistä kiusaamiseen liittyvistä asioista puhuit ystäviesi kanssa?  
 
12. Mainitse kolme tärkeintä asiaa, joita erityisesti odotit ys-

tävyyssuhteiltasi.  
13. Miten panostit ystävyyssuhteisiisi? 
14. Miten ystäväsi panostivat ystävyyssuhteeseenne?  
15. Millainen merkitys ystävyyssuhteilla oli sinulle? 
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II YSTÄVYYSSUHTEESI NYKYÄÄN  
 
   

1. Minkä verran sinulla on nykyään ystäviä? 
2. Keitä ystäväsi ovat?  
3. Kuvaile, miten läheisiä ystävyyssuhteesi nykyään ovat? (esim. 

miten paljon olet heidän kanssaan tekemisissä?) 
 
4. Miten koet nykyään voivasi luottaa ystäviisi, verrattuna ai-

kaan, jolloin sinua kiusattiin? 
 

5. Miten halukas olet nykyään puhumaan ystäviesi kanssa 
kiusaamiseen liittyvistä kokemuksista?  

6. Puhutko nykyään ystäviesi kanssa koulukiusaamis- kokemuk-
sistasi? Jos puhut, niin mistä erityisesti?  

7. Mihin koulukiusaamiseen liittyviin asioihin/muistoihin koet 
nykyään tarvitsevasi ystäviesi tukea? Miten ystäväsi tukevat 
sinua niissä?  

 
8. Millaisia odotuksia sinulla on nykyään ystävyyssuhteistasi?  
9. Miten panostat nykyään ystävyyssuhteisiisi?  
10. Miten koet, että ystäväsi panostavat ystävyyssuhteeseenne?  
 
11. Mainitse mielestäsi merkittävin kiusaamiseen liittyvä 

muisto/asia, jonka koet nykyään vaikuttavan ystävyyssuhtei-
siisi.  

12. Miten arvelet kiusaamiskokemustesi heijastuneen siihen, 
millainen merkitys ystävyyssuhteilla on nykyään elämässäsi?  
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