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TIIVISTELMÄ 
 
 
Samuli Pentinniemi. Kiusaaminen koulussa ja liikuntatunnilla kahdeksannen luokan 
oppilailla. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 83 s. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koulukiusaamisen yleisyyttä ja muotoja koulussa 
ja koululiikunnassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös liikuntaryhmän sosiaalisia suhteita 
ja niiden yhteyttä koulukiusaamiseen. Myös koulukiusaamisprosessille ominaisten roolien, 
kuten kiusaajan, uhrin ja kiusaajan apurin osuuksien jakautumista oppilailla selvitettiin. 
Vertailua kaikkien muuttujien suhteen suoritettiin sukupuolien ja kahden eri koulun välillä. 
 
Tutkimuksen edustajina olivat keskikokoisen kymenlaaksossa sijaitsevan kunnan koulujen 
kahdeksasluokkalaiset oppilaat. Aineisto kerättiin kahdelta koululta lokakuussa vuonna 
2005. Koulut on nimetty kouluiksi A ja B. Lopulliseen analyysiin saatiin mukaan 176 
oppilasta, joista 85 oli tyttöjä ja 91 poikia. Tietoja kerättiin strukturoidulla 
kyselylomakkeella. Tuloksia analysoitiin kuvailevien tietojen avulla. Ryhmien välisiä eroja 
analysoitiin käyttäen t-testiä ja χ2-testiä.  Muuttujien välisiä yhteyksiä analysointiin 
käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaatio-kerrointa. 
 
Koulukiusaamisen yleisyydessä havaittiin eroavaisuuksia sukupuolien välillä. Pojat 
kiusasivat enemmän ja kohtasivat kiusaamista enemmän kuin tytöt. Tytöistä noin 70 
prosenttia ei ollut kohdannut minkäänlaista kiusaamista koulussa, kun pojista näin vastasi 
vain hieman yli puolet. Tytöistä noin neljännes ilmoitti kiusanneensa muita koulussa. 
Poikien joukossa tämä osuus oli noin kaksinkertainen tyttöihin verrattuna. Liikuntatunnilla 
yli 80 prosenttia molemmista sukupuolista oli välttynyt kiusaamiselta. Tytöistä noin 10 
prosenttia oli kiusannut muita liikuntatunnilla ja pojista noin kolmannes. Myös koulujen 
välillä oli eroa. Kiusaaminen oli yleisempää koulussa A, kuin koulussa B. Kiusaamisen 
muodoissa molemmilla sukupuolilla yleisintä oli nimittely ja haukkuminen. Pojille 
vähäisintä olivat epäsuoran kiusaamisen muodot, kuten selän takana juoruaminen. Tytöille 
taas tällaiset muodot olivat yleisiä. Tytöille vähäisimpiä olivat fyysisen kiusaamisen 
muodot, kuten töniminen ja kaataminen, jotka taas pojille olivat yleisiä. Kiusaamisen 
rooleja tarkastellessa yleisimmäksi nousi kiusaajan apurin rooli. Liikuntaryhmän 
sosiaaliset suhteet oppilaat kokivat pääsääntöisesti hyviksi. Tyttöjen ryhmässä oli yhteys 
liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden huonoiksi kokemisella ja liikuntatunnilla 
kiusaamisen uhriksi joutumisella. Eli mitä heikommiksi oppilas tunsi oman 
liikuntaryhmänsä oppilaiden väliset sosiaaliset suhteet, sitä useammin häntä oli kiusattu 
liikuntatunnilla. 
 
Kun tarkastelee tämän tutkimuksen tuloksia koulukiusaamisen yleisyydestä suhteessa 
aiempaan WHO:n koululaistutkimuksen tai STAKES-kouluterveyskyselyn (ks. Liinamo & 
Kannas 1995, STAKES -kouluterveyskysely 2003) antamaan tietoon näyttäisi siltä, että 
kiusatuiksi joutuneiden osuudet ovat suurempia tässä tutkimuksessa kuin aiemmin, mutta 
kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden määrä olisi pysynyt suunnilleen samanlaisena. 
Liikuntatunnilla kiusaaminen näyttäisi olevan yleisempää kuin aiemmin (ks. Marvaila 
1995, Räty 1999). Sekä koulun että liikuntatuntien tuloksista voi päätellä, että tytöt 
kiusaavat usein tyttöjä ja pojat poikia. Yhteyksiä tutkittaessa nousi esille, että oppilaat, 
joita kiusattiin koulussa, kohtasivat kiusaamista usein myös liikuntatunnilla. Yhteyksistä 
voidaan tehdä myös johtopäätöksiä oppilaiden useista rooleista koulukiusaamisprosessissa. 
Esimerkiksi poikien ryhmässä ne oppilaat, jotka kiusasivat muita, joutuivat usein myös itse 
kiusaamisen uhreiksi. Tytöillä tällaista yhteyttä ei esiintynyt. 
 
Avainsanat: Koulukiusaaminen, liikunnanopetus, sosiaaliset suhteet, liikuntaryhmä 
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1 JOHDANTO 
 

 

Koulukiusaamisella tarkoitetaan tiettyyn oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen 

vihamielistä käyttäytymistä (Salmivalli 2003, 11). Koulukiusaamisen tutkiminen ja siihen 

puuttuminen on tärkeää, koska sen seuraukset voivat olla vakavia. Välittöminä seurauksina 

voi ilmetä koulupelkoa ja kouluahdistusta (Nettineuvo 2006). Lapsi voi kokea kaiken 

kouluun liittyvän uhkaavaksi tai vaaralliseksi. Pidempiaikaisina seurauksina voi esiintyä 

masentuneisuutta ja itsetuhoajatuksia. (Nettineuvo 2006.) 

 

Tutkimusten mukaan koulukiusaaminen on kohtuullisen yleistä suomalaisissa kouluissa, 

koska kiusattujen lasten osuus peruskouluikäisistä on jopa 15 prosentin tasolla (Salmivalli 

2003, 14). Asia on ollut näkyvästi esillä viime aikoina. Aiheesta on kirjoitettu paljon 

lehdissä ja myös tutkimusaineistoa on julkaistu. Tänä syksynä on Opetusministeriön, 

Oppimistutkimuksen keskuksen sekä Turun yliopiston psykologian laitoksen toimesta 

käynnistetty ohjelma koulukiusaamisen ehkäisemiseksi (Spektri 2006). Koulukiusaamisen 

ongelma on olemassa ja siihen pyritään puuttumaan. Esimerkiksi Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton, opetushallituksen ja poliisin Koulurauha-kampanja on toiminut jo 17 

vuotta (MLL 2006 I). Tällaiset ohjelmat ja kampanjat ovat tärkeitä, jotta kouluissa 

osattaisiin toimia oikein kiusaamiseen puuttumisessa ja sen ehkäisyssä. Myös tutkimuksen 

tarve on ilmeinen, koska koulukiusaaminen muuttuu koko ajan esimerkiksi lasten 

mediatietoisuuden kehittyessä.  

 

Tytöt ja pojat kiusaavat usein eri tavoin. Pojille tyypillisempiä ovat suorat strategiat, niin 

fyysiset kuin verbaalisetkin. Poikiin suunnattu kiusaaminen on yleensä nimittelyä, 

haukkumista, tönimistä, tavaroiden ottamista, lyömistä ja potkimista. Tytöille ja naisille 

vastaavasti luontevampaa on manipulatiivinen, epäsuora aggressio. Tyttöihin kohdistettu 

kiusaaminen on yleisimmin myös nimittelyä ja haukkumista, mutta lisäksi ilkeiden 

juorujen levittämistä ja ryhmän ulkopuolelle jättämistä. (Salmivalli 1998, 35-45.) Tämän 

asian tunteminen on opettajan näkökulmasta tärkeää. Esimerkiksi epäsuora kiusaaminen 

voi jäädä helposti huomaamatta. Aina ei voi luottaa siihen, että lapsi itse kertoo tällaisesta 

kiusaamisesta. Tutkimuksen mukaan alle puolet lapsista kertoo kiusaamisesta opettajalle 
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(MLL 2006 II). Ilmiö tulee siis tuntea, jotta pystyy olemaan tietoinen luokkansa tai 

ryhmänsä sisällä tapahtuvasta toiminnasta. 

 

Koulukiusaaminen on systemaattista toimintaa, joka sisältää aina kiusaajan sekä 

kiusaamisen uhrin. Tyypillinen kiusaajaa luonnehtiva piirre on aggressiivisuus, kun taas 

uhrit ovat usein turvattomampia ja ahdistuneempia kuin oppilaat yleensä. (Olweus 1992, 

52-57.) Kuitenkin koulukiusaamisprosessissa on mukana muitakin, kuten esimerkiksi 

kiusaajan apureita tai uhrin puolustajia. Lähes 70 prosenttia oppilaista osallistuukin 

prosessiin jossain muussa kuin kiusaajan tai uhrin roolissa. (Salmivalli, Lagerspetz, 

Björkqvist, Österman & Kaukiainen 1996.) Suurin osa tehdyistä tutkimuksista rajoittuu 

vain kahden pääroolin tutkimukseen, mutta tietoa koulukiusaamisprosessista tarvitaan 

myös laajempana kokonaisuutena. Tässä tutkimuksessa selvitetäänkin pääroolien lisäksi 

myös kiusaajan apurin roolin esiintyvyyttä. 

 

Koulukiusaaminen on myös ryhmäilmiö. Sen ryhmämekanismit toimivat eri tasoilla, kuten 

koko koulun tai luokan tasolla. Kuitenkin voimakkaimmin nämä ryhmämekanismit tulevat 

esiin spontaanisti muodostuneissa luokan sisäisissä pienryhmissä. (Salmivalli 1998, 86-

87.) Myös liikuntaryhmien sisään syntyy tällaisia pienryhmiä. Onkin mielenkiintoista 

nähdä, onko esimerkiksi oppilaiden kokemuksella ystävistään liikuntaryhmässä vaikutusta 

koulukiusaamisen esiintyvyyteen. Ystävyyssuhteet ovat sosiaalisia suhteita. Niihin 

kuuluvia tunteita ovat esimerkiksi kiintymys, yhteenkuuluvuus ja samaistuvuus. 

Koulukiusaaminen on sosiaalisten suhteiden ongelma. Esimerkiksi syrjiminen on yksi 

koulukiusaamisen muoto. Samalla sen kautta estetään sosiaalisten suhteiden syntymistä. 

Henkilöä ei esimerkiksi hyväksytä ryhmän jäseneksi sellaisena kuin hän on. 

 

Liikuntatunnilla tapahtuvasta koulukiusaamisesta on vähän aiempia tutkimuksia. Tulevana 

liikunnanopettajana olen kiinnostunut tutkimaan kyseistä aihetta. Tutkimuksen avulla 

pystyn selvittämään kuinka yleistä kiusaaminen on liikuntatunnilla ja minkälaisina 

muotoina sitä esiintyy. Liikuntatunti poikkeaa myös muista oppitunneista monessa 

suhteessa. Esimerkiksi oppilaat yleensä liikkuvat vapaammin liikuntatunneilla. 

Liikunnassa he ovat myös usein fyysisessä kontaktissa toisiinsa. Näiden syiden vuoksi on 

tärkeää saada lisätietoa liikuntatunnilla tapahtuvasta koulukiusaamisesta.  
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kiusaamisen yleisyyttä ja muotoja koulussa 

ja liikuntatunnilla. Lisäksi tutkitaan oppilaiden rooleja kiusaamistilanteissa sekä 

liikuntaryhmän sosiaalisia suhteita. Sosiaalisten suhteiden ja koulukiusaamiseen välisiä 

yhteyksiä analysoidaan. Tuloksia vertaillaan sukupuolien ja kahden koulun välillä. 
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2 KOULUKIUSAAMINEN 
 

 

2.1 Koulukiusaamisen määritelmä 
 

Koulukiusaamisella tarkoitetaan tiettyyn oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen 

vihamielistä käyttäytymistä (Salmivalli 2003, 11). Mikäli yksilö on pidempään tai 

toistuvasti alttiina yhden tai useamman henkilön negatiivisille teoille, häntä kiusataan 

(Olweus 1992, 14-15). Negatiivisia tekoja voidaan tuottaa sanoin, fyysisin kontaktein sekä 

esimerkiksi sulkemalla joku ryhmästä (Olweus 1992, 14-15). Salmivalli (1998, 33-34) 

toteaa koulukiusaamisen olevan ryhmäilmiö ja selkeästi sosiaalinen tilanne, johon 

vaikuttavat monet ryhmätason mekanismit. 

 

Systemaattisuuden ja toistuvuuden lisäksi kiusaamiselle on ominaista osapuolten 

epätasaväkisyys eli kiusaaja on jollain tapaa kiusattua vahvempi (Salmivalli 2003, 11). 

Tämän voimasuhteiden tasapainottomuuden Olweus (1992, 15) mainitsee 

koulukiusaamisen yhtenä edellytyksenä, koska silloin negatiivisten tekojen kohteena 

olevan yksilön on vaikea puolustautua ja hän on avuton ahdistelijansa tai ahdistelijoidensa 

edessä. Voimasuhteiden ero voi Salmivallin (2003) mukaan johtua iästä, fyysisistä 

ominaisuuksista, asemasta ryhmässä, tukijoukoista tai joistain muista resursseista. Toisin 

sanoen kiusaaminen on vallan tai voiman väärinkäyttöä (Salmivalli 2003, 11) ja sen 

kohdistaa huonossa asemassa olevaan yksilöön ryhmä, jonka jäsenet vahvistavat 

keskinäisessä vuorovaikutuksessaan toistensa käyttäytymistä (Pikas 1990, 76). 

 

Koululuokissa ja välitunneilla tapahtuu päivittäin monenlaisia aggressiivisia yhteenottoja. 

Ne kaikki eivät kuitenkaan ole koulukiusaamista. Aggressiotila on hetkellinen tila, kun taas 

koulukiusaamiseen liittyy yleensä pitkäaikainen suhde uhrin ja kiusaajan tai kiusaajien 

välillä. Kiusaaja ei välttämättä ole aggressiotilassa vaan toimii enemmänkin harkitusti ja 

rauhallisesti. Kiusaamista voidaan pitää tapana, jonka taustalla on usein kiusaajan tarve 

pönkittää asemaansa tai tuoda itseään esiin toveriryhmässä. (Salmivalli 1998, 29-32.) 

Koulukiusaamisen erottaa Salmivallin (2003) mukaan aggressiivisesta käyttäytymisestä 

juuri osapuolten roolijaon ja keskinäisten voimasuhteiden selkeydestä - toinen on alistettu 
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toinen alistaja. Usein ”alistaja” on kokonainen ryhmä tai jopa koko koululuokka eikä vain 

yksi lapsi. (Salmivalli 2003, 11.) Koulukiusaaminen onkin tarpeellista erottaa tappelusta, 

johon samanlaista alistamista ei liity (Harjunkoski & Harjunkoski 1994, 18). 

 

Kuitenkin on esitetty, että kiusaaminen ilmentyy nimenomaan aggression kautta. 

Esimerkiksi Randall (1996) esittää teoksessaan, että kiusaaminen on aggressiota, joka 

aiheuttaa uhrille psyykkistä tai fyysistä ahdinkoa. Hän toteaa myös, että kiusaamista voi 

tapahtua vain kerran, mutta uhrin pelko tilanteen uusiutumisesta säilyy pitkään ja aiheuttaa 

näin tuon pitkäaikaisen suhteen osapuolten välille. (Randall 1996.) 

 

Kiusaaminen on myös määritelty ryhmäilmiöksi. Kiusaamista tapahtuu suhteellisen 

pysyvässä sosiaalisessa ryhmässä - usein sellaisessa ryhmässä, jonka jäsenyys ei ole 

vapaaehtoista, ja josta ei voi noin vain lähteä. Lasten ja nuorten elinpiirissä koululuokka on 

tyypillinen tällainen ryhmä. (Salmivalli 1998, 33.) Olweuksen (1992, 31) mukaan 

aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kiusaajana tai kiusattuna oleminen saattaa 

kestää pitkään, usein vuosikausia. Koulukiusaamisesta on vaikea löytää kaikkien 

hyväksymää määritelmää, koska eri ihmiset mieltävät sen eri tavalla. Esimerkiksi aikuisten 

ja lasten käsitykset eroavat usein toisistaan. (Randall 1996.) 

 

Koulukiusaamisella voi usein olla vakavia seuraamuksia. Välittöminä seurauksina voi 

esiintyä koulupelkoa ja kouluahdistusta. Lapsi kokee kaiken kouluun liittyvän uhkaavaksi 

ja vaaralliseksi. Oppilas, joka kärsii koulupelosta, välttää kouluun menoa kaikilla 

mahdollisilla tavoilla. Koulukiusaaminen voi aiheuttaa myös monia psykosomaattisia 

oireita, kuten päänsärkyä, mahakipua ja kuumeilua. Vakavimpina koulukiusaamisen 

aiheuttamina seurauksina voidaan kuitenkin pitää kuitenkin masennusta, itsetuhoajatuksia 

sekä koulukiusatun lapsen vaikeuksia solmia sosiaalisia suhteita. (Nettineuvo 2006.) 

Kiusaaminen voi vaikuttaa myös koulumenestykseen. Hamarus (2006) kertoo 

tutkimuksessaan, että jos luokassa esimerkiksi kiusataan ”hikariudesta”, niin oppilaat eivät 

enää uskalla tuoda osaamistaan julki. Tällä tavoin koko yhteisöön levinnyt kiusaaminen 

voi vaikuttaa luokan kaikkien oppilaiden opiskelumotivaatioon. (Hamarus 2006, 214.) 

Olweus (1991) raportoi tutkimuksessaan, että entiset koulukiusatut olivat vielä 

aikuisiässäkin masentuneempia ja heillä oli heikompi itsetunto, kuin vertailuryhmän 

miehillä. 
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2.2 Kiusaamisen syyt 
 

Julkinen keskustelu on väittänyt kiusaajien aggressiivisen käyttäytymisen tovereita kohtaan 

selittyvän reaktioina turhautuneisuudesta ja epäonnistumisista koulussa. Olweuksen (1978) 

aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei poikien aggressiivinen 

käyttäytyminen toisia kohtaan ollut huonojen arvosanojen tai koulussa epäonnistumisen 

seurausta. Myöskään uhrin poikkeava ulkonäkö ei yleensä Olweuksen tutkimusten mukaan 

saanut kiusaajaa aloittamaan kiusaamista. (Olweus 1992, 32-36.)  

 

Pikas (1990) vastaavasti kertoo kontrastin, eli esimerkiksi poikkeavan ulkonäön, 

houkuttavan oppilaita testaaman toisia oppilaita, ja sen aiheuttavan reaktion perusteella 

luokittelemaan heitä. Nämä luokat ovat syntyneet aikaisemman kokemuksen perusteella. 

Esimerkiksi heikko ja kiltti oppilas reagoi testaamiseen tietyllä tavalla. Tällaisella 

testaamisella tarkoitetaan esimerkiksi kevyttä irvailua ja härnäämistä, joka usein on aivan 

tavallista koulussa tapahtuvaa sosiaalista toimintaa. Kuitenkaan aina testaaminen ei johda 

minkäänlaiseen luokitteluun, jolloin sitä jatketaan. Tällöin voidaan puhua dissonanssin 

käsitteestä, eli kognitiivisesta epäjohdonmukaisuudesta (Pikas 1990, 72). Sillä tarkoitetaan 

tilannetta, kun kaksi vaikutelmaa eivät sovi yhteen. Esimerkiksi kun arka poika opettajan 

seurassa vaikuttaa vahvemmalta, testaavat luokan muut pojat häntä yhä uudelleen. 

Tällainen luokittelun muutos tai luokittelemattomuus voi olla kiusaamisen laukaiseva 

tekijä. (Pikas 1990, 70-73.) Salmivalli (1998) taas esittää, että ulkoinen poikkeavuus 

aiheuttaa enemmän kiusaamista, jos se on itse aiheutettua. Esimerkiksi vammaisen lapsen 

ei itse koeta olevan vastuussa omasta vammastaan, kun taas ylipaino tai erikoinen 

pukeutuminen voidaan helpommin kokea itse aiheutetuksi. (Salmivalli 1998, 85.) 

 

Tutkimuksen mukaan ainoa kiusaajia ja kiusattuja erotteleva ulkoinen poikkeavuus oli 

fyysinen vahvuus. Kiusaajat olivat fyysisesti vahvempia kuin kiusatut. Kiusatut olivat 

lisäksi heikompia kuin lapset yleensä. (Olweus 1992, 32-33.) Vaikka ulkonäön 

poikkeavuudet eivät ole niin merkittäviä kiusaamisen aiheuttajia kuin yleisesti on otaksuttu 

(Olweus 1992, 32-33), niin Pikasin (1990) mukaan opettajilta saatujen vastausten 

perusteella koulukiusaamisesta voidaan havaita kaksi selkeästi muista erottuvaa syytä, 
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uhrin poikkeavuus ja hänen pelokkuutensa. Tämän perusteella kiusaaminen tulee 

laukaistuksi, jos poikkeava yksilö on samalla myös arka. (Pikas 1990, 63-64.) 

 

Kanadassa tehdyn tutkimuksen tulosten perusteella lapsen ylipainolla ja lihavuudella on 

yhteys koulukiusaamiseen. Kyseisessä tutkimuksessa korkeamman painoindeksin omaavat 

11-16 vuoden ikäiset lapset ja nuoret olivat joutuneet useammin koulukiusaamisen uhreiksi 

kuin normaalin painoindeksin omaavat. Eniten ylipainoiset lapset ja nuoret kohtasivat 

verbaalista kiusaamista. (Janssen, Graig, Boyce & Pickett 2004.) 

 

Höistad (2001) esittää kiusaamisen syiksi vallanhalua ja pelkoa. Kiusaajan täytyy päästä 

hallitsemaan muita ja hän pyrkii saavuttamaan tavoitteensa pelon kautta. Mutta pelko 

liittyy läheisesti myös kiusaajaan itseensä. Hänellä on pelko oman asemansa 

menettämisestä, jonka vuoksi hän pyrkii alistamaan muita. (Höistad 2001, 64-67.) 

Samanlaista syystä kirjoittaa myös Pikas (1990). Hän käyttää käsitettä viholliskuva. 

Kiusaaja kokee uhrin uhkaavan häntä ja ryhmää, jossa hän toimii. Vapaasti liikkuvalla 

viholliskuvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa uhrin oma toiminta on lähes merkityksetöntä. 

Kiusaajalla on mielikuva häntä uhkaavasta henkilöstä, jonka hän sitten siirtää esimerkiksi 

johonkin pienen rikkomuksen tekevään oppilaaseen. Objektiivisella viholliskuvalla taas 

tarkoitetaan sitä, kun henkilöstä tulee halveksunnan ja vihan kohde hänessä itsessään 

olevan syyn vuoksi. Tällainen syy voi olla esimerkiksi uhrin provosointi tai oma hyökkäys 

kiusaajaa vastaan. (Pikas 1990, 73-75.) 

 

Näyttääkin siltä, että kiusaamisen syy ei ole aina uhrissa, vaan usein kiusaajassa itsessään. 

Kiusaaja etsii kohdetta johon kanavoisi vihansa. Kuitenkin esimerkiksi ulkoinen 

poikkeavaisuus tai jokin muu uhrin ominaisuus voi laukaista kiusaamisen. 

 

Kiusaamisen syistä juuri poikkeavan ulkonäön merkitys tuntuu sekavalta. Esimerkiksi 

Pikasin (1990) mukaan juuri uhrin poikkeavuus olisi yleinen koulukiusaamisen syy. Myös 

oppilailta itseltään kysyttäessä syitä kiusaamiselle tämä nousee esiin (Olweus 1992, 32). 

Kuitenkin on myös toisenlaisia näkemyksiä, joiden mukaan yhteys ei olisi ollenkaan näin 

selkeä. Esimerkiksi Olweus (1992) esittää, että lähes jokainen on jollain tavalla 

ulkonäöllisesti poikkeava. Me emme vain huomaa esimerkiksi niitä silmälasipäisiä tai 
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punatukkaisia lapsia, joita ei kiusata. Kiusaaja voi kyllä käyttää hyväkseen ulkonäön 

poikkeavuuksia, mutta se ei ole kiusaamisen aiheuttaja. (Olweus 1992, 33.) 

 

2.3 Kiusaamisen ryhmämekanismit 
 

Jotta yksilön käyttäytymistä voitaisiin ymmärtää, on huomioitava ne ryhmät ja niiden 

vuorovaikutussuhteet, joissa hän on osallisena. Erilaiset ryhmäprosessit saattavat voimistaa 

yksilön aggressiivisia taipumuksia. Koulukiusaaminen on sosiaalinen tilanne, ja siihen 

liittyvät ryhmämekanismit toimivat niin koko luokkaryhmän tasolla kuin koululuokissa 

muodostuvien pienryhmien tasolla. (Salmivalli 1998, 80.)  

 

Pikasin (1990) mukaan kiusaajaryhmän syntyminen edellyttää aiemmin mainittua toisten 

kielteisen toiminnan vahvistamista. Ryhmäpaine on vahvistamisen kehittynyt muoto. 

Kiusaamiskäyttäytymistä voidaan vahvistaa selvästä ilmauksesta hiljaiseen hyväksyntään. 

Kiusaamistapahtuma saattaa alkaa pilana, mutta lisääntyy ryhmän sisäisessä 

vuorovaikutuksessa. (Pikas 1990, 76-77.) Myös Höistad (2001) pitää ryhmän reaktiota 

erittäin tärkeänä tekijänä kiusaamisen jatkumisen kannalta. Jos kiusaaja ei saa tukea muilta 

ryhmän jäseniltä, kiusaaminen useimmiten loppuu. Hän vertaakin 

koulukiusaamistapahtumaa työpaikkakiusaamiseen. Työpaikoilla kiusaaminen alkaa usein 

puhumalla pahaa uhrista hänen selkänsä takana. Jos pahat puheet eivät saa vastakaikua 

työyhteisössä, hautautuvat ne hyvin nopeasti. (Höistad 2001, 67.) 

 

Lapset saattavat käyttäytyä aggressiivisemmin nähtyään jonkun toisen toimivan 

aggressiivisesti. Kiusaajan aggressiivinen käytös voi vaikuttaa näin muihin ryhmän 

jäseniin, varsinkin jos heillä on positiivinen käsitys aggressiivisuudesta (Olweus 1978, 

152). Selvimmin tällainen vaikutus näkyy oppilaissa, jotka tuntevat asemansa ryhmässä 

uhatuiksi. Tällaista tapahtumaa kutsutaan sosiaaliseksi tartunnaksi. (Olweus 1992, 43.) 

Salmivallin (1998, 81) mukaan myös kiusaajaa kohtaan tunnettu pelko saattaa selittää 

toisten lasten samaistumista kiusaajaan. 

 

Olweus (1992) pitää myös yksilön vastuuntunnon alenemista syynä kilttien lasten 

osallistumiselle kiusaamiseen. Kun useampi henkilö osallistuu kiusaamiseen, voi se 

vähentää tapahtuman jälkeisiä syyllisyyden tuntemuksia. Näin vastuuntunto negatiivisesta 
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teosta on laskenut. Kun kiusaaminen toistuu usein, uhri aletaan nähdä arvottomana ja 

kiusaamista kerjäävänä henkilönä, jolloin syyllisyydentunne laskee entisestään. (Olweus 

1992, 44.) 

 

Pikas (1990) pitää voimakkaimpana ryhmän hyökkäyksen aiheuttavana syynä 

viholliskuvaa. Juuri ryhmän jäsenten toisiaan vahvistava käyttäytyminen mahdollistaa 

tämän. Viholliskuvassa ei ole kyse siitä, millainen uhri todellisuudessa on, vaan millaiseksi 

ryhmä hänet mieltää. Myös kognitiivista epäjohdonmukaisuutta sisältävä tekijä vaatii 

osakseen vahvistamista synnyttääkseen jatkuvamman kiusaamistilanteen. Voidaankin 

sanoa, että viholliskuva ja dissonanssi synnyttävät ensimmäiset kielteiset reaktiot, mutta 

vasta niiden vahvistaminen ryhmässä aiheuttaa pitkäaikaisempaa koulukiusaamista. (Pikas 

1990, 73-75.) 

 

2.4 Kiusaaminen muodot – tyttöjen ja poikien maailma 
 

Tytöt ja pojat ovat aggressiivisia eri tavoin. Pojille ja miehille tyypillisiä ovat suorat 

strategiat, niin fyysiset kuin verbaalisetkin. Poikiin suunnattu kiusaaminen on yleensä 

nimittelyä, haukkumista, tönimistä, tavaroiden ottamista, lyömistä ja potkimista. Tytöille ja 

naisille vastaavasti luontevampaa on manipulatiivinen, epäsuora aggressio. Tyttöihin 

kohdistettu kiusaaminen on yleisimmin myös nimittelyä ja haukkumista, mutta lisäksi 

ilkeiden juorujen levittämistä ja ryhmän ulkopuolelle jättämistä. (Salmivalli 1998, 35-45.) 

 

Epäsuora kiusaaminen saattaa hienovaraisuutensa takia olla huomaamattomampaa kuin 

pojille ominainen suora ja fyysinen kiusaaminen (Salmivalli 1998, 44-45). Selkeä ero on 

kiusaamisen äänekkyydessä. Poikien kiusaaminen on usein meluisaa, kun taas tytöillä 

vastaavasti se voi olla hiljaista. Esimerkiksi kuiskuttelu, ilmehtiminen ja tietyn 

merkityksen sisältävät katseet ovat vaikeammin havaittavissa kuin muiden kuullen tehtävä 

haukkuminen tai fyysinen väkivalta. (Harjunkoski & Harjunkoski 1994, 26.) Epäsuoran 

kiusaamisen kohteeksi joutuneet myös kertovat kiusaamisesta harvemmin kuin suoran 

kiusaamisen kohteeksi joutuneet (Rivers & Smith 1994). Kuitenkin kohdatessaan 

kiusaamista tytöt hakevat useammin apua kuin pojat (Hunter, Boyle & Warden 2004). 
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Salmivalli (1998) esittää tyttöjen ja poikien erilaisten kiusaamistapojen selitykseksi 

sosiaalisen älykkyyden eroja, vertaisryhmien erilaista luonnetta ja sukupuoleen liittyviä 

kulttuurisidonnaisia normeja. Tyttöjen suuremmasta sosiaalisesta älykkyydestä johtuen 

heillä on mahdollisuus epäsuorien aggressiostrategioiden taitavaan käyttöön. Tytöt osaavat 

paremmin käyttää vuorovaikutustaitoja kielteisten päämäärien tavoittamisessa. Tytöillä on 

myös poikia parempi kyky löytää vertaistensa heikot kohdat ja käyttää niitä hyväkseen. 

Lisäksi tyttöjen ryhmien ja vertaissuhteiden voidaan väittää mahdollistavan paremmin 

epäsuoran, manipulatiivisen aggression käytön. Tytöt uskoutuvat hyvälle ystävälleen 

enemmän, keskustelevat ja jakavat salaisuuksia. Sukupuoliroolit ja kulttuurissa vallitsevat 

normit taas saavat tytöt kenties välttämään avoimen aggression ilmaisemista. Sitä ei 

suvaita ja he joutuvat turvautumaan huomaamattomampiin keinoihin ilmaista 

suuttumuksensa. (Salmivalli 1998, 39-45.) 

 

Tutkimuksessa (Gropper & Froschl 2000), jossa analysoitiin sukupuolten välisiä eroja 

koulukiusaamisen suhteen haastattelemalla oppilaita ja opettajia, selvisi, että poikien 

kiusaamisstrategiat ovat usein aggressiivisempia kuin tyttöjen. Tytöille tavallisinta oli 

verbaalinen kiusaaminen. Samasta tutkimuksesta kävi ilmi myös, että pojat kiusasivat noin 

kolme kertaa enemmän kuin tytöt, mutta kohdistivat sen molempiin sukupuoliin, tyttöjen 

kiusatessa enimmäkseen tyttöjä. (Gropper & Froschl 2000.) 

 

Seals & Young (2003) ovat myös tutkineet sukupuolen merkitystä koulukiusaamiseen ja 

toteavat, että yksin kiusaavat henkilöt kohdistavat kiusaamisen usein saman sukupuolen 

edustajaan. Kiusaajaryhmät, joissa on sekä tyttöjä että poikia kiusaavat molempia 

sukupuolia. Hieman yllättävästi näihin sekaryhmiin kuului enemmän tyttöjä kuin poikia. 

(Seals & Young 2003.) 

 

Koulukiusaamisen yleisyydestä ja muodoista on paljon tietoa saatavilla (esim. STAKES-

kouluterveyskysely; WHO-koululaistutkimus). Myös siihen liittyvistä ryhmä-

mekanismeista on julkaistu jonkin verran tutkimustuloksia (esim. Salmivalli 1998). 

Vähemmän tietoa on koulukiusaamisesta sidottuna tiettyyn oppiaineeseen, kuten 

esimerkiksi liikuntaan. Kuitenkin tällaistakin tietoa tarvitaan oppiaineiden erilaisuuden 

vuoksi. 
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3 KOULUKIUSAAMISPROSESSIN ROOLIT JA SYITÄ NIIDEN TAUSTALLA 
 

 

Kiusaaminen ei ole vain kiusaajan ja kiusatun lapsen välinen tapahtuma (Salmivalli 1998, 

46). Suurin osa tutkimuksesta kohdistuu vain näiden kiusaamisprosessin pääroolien 

tutkimukseen. Usein kiusaaminen on kuitenkin ryhmäprosessi, jossa on muitakin 

toimijoita, esimerkiksi kiusaajan apureita ja kannustajia sekä uhrin puolustajia. 

Seuraavassa esittelen näiden kahden pääroolin edustajien tuntomerkkejä, sekä luon pienen 

katsauksen muihin rooleihin. 

 

3.1 Uhrin tuntomerkkejä 
 

Tyypilliset uhrit ovat turvattomampia ja ahdistuneempia kuin oppilaat yleensä. He ovat 

usein varovaisia, herkkiä ja hiljaisia. Hyökkäysten kohteeksi joutuessaan he reagoivat 

itkemällä ja vetäytymällä. Uhrit potevat huonoa itsetuntoa ja heillä on negatiivinen kuva 

itsestään ja tilanteestaan. He pitävät itseään epäonnistujina sekä tuntevat itsensä tyhmiksi ja 

epämiellyttäviksi. Uhrit ovat kouluissaan yksinäisiä ja hylättyjä. Usein heillä ei ole 

luokassaan yhtään hyvää ystävää, eivätkä he käyttäydy aggressiivisesti tai kiusaavasti. 

Tiivistäen uhrien asenne näyttää viestittävän toisille heidän olevan turvattomia ja 

arvottomia yksilöitä, jotka eivät kosta hyökkäyksiä tai loukkauksia. (Olweus 1992, 33-34.) 

 

Uhrin käytöksen taustalla voi olla monenlaisia syitä. Useat koulukiusaamista käsittelevät 

teokset nostavat vanhempien toimesta tapahtuvan lapsen ylisuojelemisen taustatekijäksi 

uhriksi joutumiselle (Harjunkoski & Harjunkoski 1994, 98-99; Höistad 2003, 36; 

Salmivalli 2003, 79). Esimerkiksi Salmivallin (2003, 79) mukaan vanhemman ylisuojeleva 

suhtautuminen estää lapsen ikätason mukaisen itsenäistymisen. Ylisuojeltu lapsi ei 

välttämättä osaa pitää puoliaan. Toverit huomaavat tämän ja se edesauttaa kiusatuksi 

joutumista. (Harjunkoski & Harjunkoski 1994, 98-99.) Höistadin (2003) mukaan lapsen 

liioiteltu suojelu luo turvattomuuden ja pelon tunnetta ympäröivän maailman suhteen. 

Tällainen pelko lisää suojelun tarvetta ja näin lapsi tulee riippuvaiseksi jatkuvasta suojasta. 

Syntyy kierre, jonka seurauksena lapsen on yhä vaikeampi kehittyä itsenäiseksi ja 

puolustuskykyiseksi yksilöksi. (Höistad 2003, 36.) 
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3.2 Kiusaajan tuntomerkkejä 
 

Tyypillinen kiusaajaa luonnehtiva piirre on aggressiivisuus, vaikka hän ei aina toimikaan 

aggressiotilassa. Kiusaajat ovat aggressiivisia usein aikuisiakin kohtaan. Kiusaajien asenne 

väkivaltaan ja väkivaltaisten keinojen käyttöön on positiivisempi kuin muiden oppilaiden. 

Myös impulsiivisuus ja muiden dominoinnin tarve sekä empatian tunteen puute kiusattuja 

kohtaan on ominaista kiusaajille. Kiusaajat potevat harvoin alhaista itsetuntoa tai tuntevat 

olevansa ahdistuneita ja turvattomia. (Olweus 1992, 35-38.) 

 

Mistä tällainen kiusaajan aggressiivisuus johtuu? Salmivallin (2003, 78) ja Olweuksen 

(1992, 41) mukaan aggressiivisuus kehittyy sellaisessa ympäristössä, jossa lapsi näkee 

aggressiivisia malleja, ja jossa hänen aggressiivisuutensa sallitaan. Myös vanhempien ja 

erityisesti äidin emotionaalinen perusasenne lastaan kohtaan on tärkeä. Jos se on 

luonteeltaan negatiivinen, nostaa se riskiä, että lapsesta tulee myöhemmin aggressiivinen 

muita ihmisiä kohtaan. (Harjunkoski & Harjunkoski 1994, 37-38.) Höistadin (2003) 

mukaan aikuisten asenteet välittyvät lasten asenteiksi. Pienet lapset kokevat aikuisten 

asenteet totuuksina. (Höistad 2003, 33-34.) Tutkimusten mukaan koulukiusaajien perheet 

eroavat muiden tutkittujen perheistä. Curtner-Smithin (2000) mukaan äidin sosiaalisella 

taitamattomuudella on yhteys poikien kiusaamiskäyttäytymiseen. Tutkimuksessa, jossa 

selvitettiin lasten ja vanhempien välisen suhteen vaikutusta kiusaamisen esiintymiseen, 

kävi ilmi, että kiusatut tulivat usein rikkonaisemmista ja enemmän riitoja sisältävistä 

perheistä kuin muut lapset (Stevens, De Bourdeauhuij & Van Oost 2002). 

 

3.3 Muut kiusaamisprosessin roolit 
 

Kiusaamisprosessi sisältää muitakin rooleja kuin perinteiset kiusaajan ja uhrin. Tällaisia 

ovat kiusaajan apurit, kiusaajan vahvistajat, uhrin puolustajat ja ulkopuoliset (Salmivalli 

1998). Tutkimuksessa (Salmivalli ym. 1996), jossa selvitettiin näiden roolien jakautumista 

kuudesluokkalaisilla, kävi ilmi, että alle 20 prosenttia vastanneista tunnistettiin kiusaajan 

tai uhrin rooliin. Hieman yli kymmenelle prosentille ei löytynyt selkeää roolia. Joten lähes 
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70 prosenttia oppilaista osallistuu kiusaamisprosessiin jossain muussa kuin kiusaajan tai 

uhrin roolissa. (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kaukiainen 1996.) 

 

Salmivallin (1998) mukaan kiusaajan apuri on mukana prosessissa lähinnä avustajana tai 

seuraajana. Hän ei kuitenkaan tee varsinaista aloitetta kiusaamiseen. Apuri on kuitenkin 

erittäin taipuvainen osallistumaan jo alkaneeseen kiusaamiseen. Vahvistajalta kiusaaja saa 

positiivista palautetta. Tämän roolin edustajat ovat kiusaamisen yleisöä, jotka vahvistavat 

toimintaa huudoin ja naurahduksin. Uhrin puolustaja on kiusatun oppilaan puolella. Hän 

pyrkii saamaan kiusaamisen loppumaan tai hän voi tukea uhria jollain muulla tavalla. 

Ulkopuoliset pysyttelevät koko kiusaamisprosessin ulkopuolella. (Salmivalli 1998, 51-53.) 

 

Näiden roolien taustalle ei liity sellaisia persoonallisuuspiirteitä kuin esimerkiksi kiusaajan 

roolia luonnehtiva aggressiivisuus. Lapsi saattaa toimia kiusaajan vahvistajana ilman, että 

itse edes ymmärtää sitä tai että hyväksyisi kiusaamisen. (Salmivalli 1998, 52-53.) 

Passiiviset kiusaajat voivat hakea omalle itsetunnolle vahvistusta seuraamalla kiusaajaa, 

joka usein on peloton ja rohkea. Tavallaan epävarmuus saa heidät matkimaan kiusaajaa. 

(Harjunkoski & Harjunkoski 1994, 36-37.)  
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4 SOSIAALISTEN SUHTEIDEN YHTEYS KOULUKIUSAAMISEEN 
 

 

4.1 Sosiaalisten suhteiden määritelmä 
 

Laineen (2005) mukaan ihmiset tarvitsevat toisen ihmisen kiintymystä eli läheistä 

ystävyyttä. Tällä tarkoitetaan suhdetta, johon kuuluvat kiintymyksen lisäksi 

yhteenkuuluvuuden, samaistumisen, uskollisuuden ja rehellisyyden tunteet. Tällaisen 

ystävyyden lisäksi ihminen kaipaa ystävien ja kavereiden muodostamaa sosiaalista 

verkostoa, jossa hän voi kokea ryhmään kuulumista, toisten hyväksyntää ja ymmärrystä. 

(Laine 2005.) Decin & Ryanin (2000) mukaan tällainen yhteenkuuluvuus on yksi ihmisen 

psykologisista perustarpeista, jolla on yhteyttä ihmisen hyvinvointiin ja positiiviseen 

mielenterveyteen. 

 

Lapsuudessa luodaan edellytykset aikuisiän sosiaalisille suhteille. Lapsuuden ihmissuhteet 

vaikuttavat siihen, miten lapsi suhtautuu muihin ja pystyy lähestymään muita aikuisiässä. 

Myönteisten ihmissuhteiden puute lapsuudessa voi ehkäistä tyydyttävien sosiaalisten 

suhteiden solmimista myöhemmin. Myönteiset kontaktit ystävien ja toverien kanssa luovat 

perustan lapsen ja nuoren persoonan tasapainoiselle kehitykselle. (Aho & Laine 1997.)  

 

Tässä työssä sosiaalisilla suhteilla tarkoitetaan ystävyyssuhteiden esiintymistä tai 

puuttumista sekä niihin kuuluvien tunteiden esiintymistä. Lisäksi sosiaalisten suhteiden 

kautta kuvataan ryhmien syntymistä sekä siihen vaikuttavia normeja, esimerkiksi 

hyväksyvätkö lapset tai nuoret toisensa sellaisina kuin he ovat. Ryhmistä käsitellään koko 

ryhmän käsittävää vertaisryhmää sekä sen sisälle syntyviä pienryhmiä. Luonnollisesti 

pureudutaan myös sosiaalisten suhteiden ongelmiin, aggressiivisuuteen ja 

koulukiusaamiseen. 

 

4.2 Sosiaalinen asema ja vertaisryhmä 
 

Yläasteella lapset elävät varhaisnuoruuttaan ja tällöin ystävyyssuhteet ovat enimmäkseen 

pysyviä. Tässä iässä ystävykset myös asennoituvat toisiinsa omistavasti. Ystävyyden 
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syntyyn vaikuttaa osapuolien ajattelutavan yhteen sopiminen. Varhaisnuoruudessa 

kuitenkaan nuoria ei enää tyydytä liikkuminen parhaan ystävän seurassa, vaan he tahtovat 

kuulua suurempiin ryhmiin. (Laine 2005.) Vertaisryhmät ovat ryhmiä, joihin lapsi tai nuori 

kuuluu yhdessä tasavertaisten toveriensa kanssa. Vertaiseksi luokitellaan kehityksellisesti 

samalla tasolla olevat, yleensä samanikäiset henkilöt. Vaikka ikä ei olekaan ehdoton 

kriteeri vertaisuudelle, muodostuvat tällaiset ryhmät koulussa pääsääntöisesti 

samanikäisistä oppilaista. (Salmivalli 1998, 12.) 

 

Kuitenkaan kaikki eivät kuulu tasavertaisina jäseninä vertaisryhmään, kuten 

liikuntaryhmään. Sen vuoksi sen sisällä syntyy spontaanisti pienempiä yksiköitä eli 

pienryhmiä. Ne ovat suuremman vertaisryhmän alaryhmiä. Pienryhmät muodostuvat 

yleensä ystävyyssuhteiden pohjalta, mutta myös poikkeuksia esiintyy. Lapsi voi kertoa 

kuuluvansa useaankin ryhmään, mutta kuitenkin tuntea, ettei hänellä ole yhtään ystävää. 

(Salmivalli 1998.) 

 

Jokaisella oppilaalla on tietyssä ryhmässä omanlainen sosiaalinen asema eli status, joka 

vaikuttaa ryhmien syntyyn. Yleisesti lasten ja nuorten ryhmien tutkimuksessa puhutaan 

suosituista, torjutuista, keskimääräisessä asemassa olevista, huomiotta jätetyistä ja 

ristiriitaisessa asemassa olevista henkilöistä (Coie, Dodge & Kupersmidt 1990). 

Tutkimusten mukaan suosittujen lapsien osuus on yleensä noin 10-15 prosenttia 

peruskouluikäisistä lapsista. Torjutuksi tulleiden oppilaiden osuus on myös samalla tasolla. 

(Salmivalli 1998, 14-15.) 

 

Sosiaalinen käyttäytyminen vaikuttaa tähän sosiaaliseen asemaan. Esimerkiksi suositut 

lapset ovat sosiaalisempia ja kognitiivisesti kehittyneempiä kuin keskimääräisessä 

asemassa olevat. Heillä näyttää olevan kyky myönteisten suhteiden ylläpitämiseen. 

Torjutut lapset taas ovat vetäytyvämpiä ja kognitiivisesti taitamattomampia verrattuna 

suosittuihin tai keskimääräisessä asemassa oleviin. (Salmivalli 2005.) Myös Laine (2005) 

toteaa saman asian. Hänen mukaansa sosiaalisen statuksen määräytyminen perustuu 

lähinnä persoonallisuuspiirteisiin ja käyttäytymistapoihin. Sosiaalinen taitavuus muodostaa 

pohjan muiden hyväksynnälle. Erityisesti prososiaalisuus ja yhteistoimintataidot 

ennustavat suosikkiasemaa. (Laine 2005, 124.) 
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Salmivalli (2005) kirjoittaa, että lapsen sosiaaliseen asemaan vaikuttavat hänen sosiaalisen 

käyttäytymisen lisäksi esimerkiksi ulkonäkö, motoriset taidot ja fyysinen poikkeavuus. Se 

miten nämä asiat vaikuttavat hyväksymiseen, vaihtelee luokan tai ryhmän mukaan. 

Toisessa ryhmässä arvostuksen ja hyväksynnän normit voivat olla hyvinkin erilaiset kuin 

toisessa. Laine (2005) kuvaa tällaisia kanssakäymisessä syntyviä sosiaalisia normeja 

odotuksiksi, joita tuetaan erilaisin pakottein. Näillä normeilla ohjataan ryhmän jäsenten 

kognitiivista, affektiivista ja toiminnallista käyttäytymistä. Tämä kaikki voi myös olla 

epäsuorasti ilmenevää. On tavallaan sanattomasti sovittu miten ryhmässä käyttäydytään. 

(Laine 2005.) 

 

Liikunnanopettajan näkökulmasta on hyvä tuntea hyväksynnän normeja. Esimerkiksi 

motoriset taidot tulevat esiin liikunnassa. Liikunnanopetus tukee motoristen taitojen 

kehittymistä, mutta oppilas voi myös pelätä liikuntatunnille tuloa, jos hän tuntee olevansa 

motorisilta taidoiltaan heikko. Lisäksi fyysinen poikkeavuus, esimerkiksi ylipaino voi tulla 

liikunnassa enemmän esille kuin muissa oppiaineissa. Olin tosi laiha, laihdutin aina 

pakkomielteisesti kun tiesin uintien kohta tulevan, saatoin painaa alle 40 kiloa, vaikka olin 

155 pitkä. Edellinen Keräsen (2006) pro gradu-työstä otettu teksti on 9.-luokkalaisen tytön 

kokemus uintituntien aiheuttamasta paineesta. 

 

Tietyn ryhmän keskuuteen syntyvät tietynlaiset tavat. Nämä säännöt vaikuttavat siihen, 

ketkä hyväksytään ryhmän jäseniksi. Näihin tapoihin, hyväksynnän perusteisiin vaikuttaa 

esimerkiksi ryhmän jäsenten ikä. Esimerkiksi nuoruusiässä arvostetaan muodikasta 

pukeutumista, kun taas esimurrosikäiset pojat arvostavat enemmän liikunnallisuutta. 

Tämäkin on asia, joka liikunnanopettajan kannattaa huomioida. (Salmivalli 2005, 29.)  

 

Nämä tavat siis määrittelevät sen, millainen ryhmä on kyseessä. Usein ryhmät myös 

määrittelevät itsensä jonkin toisen ryhmän kautta olemalla täysin vastakkaista mieltä 

asioista. Näyttäisikin siltä, että tietynlaisten spesifien ryhmien syntyminen vaatii eri tavalla 

ajattelevia henkilöitä ja ryhmiä, jotka voidaan selkeästi rajata pois omasta ryhmästä ja 

johon omaa identiteettiä voidaan verrata. (Brewer 2003.) 

 

Aivan kuten ystävyyssuhteetkin, ryhmät siis pyrkivät muodostumaan samankaltaisista 

oppilaista. Ikään kuin lapset ja nuoret etsiytyisivät sellaisten vertaistensa ystäviksi, joilla 
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on heitä täydentäviä ominaisuuksia. Lisäksi saman ryhmän jäsenet pyrkivät vaikuttamaan 

toisiinsa siten, että samankaltaisuus lisääntyy entisestään. (Salmivalli 1998, 23-26.) 

 

4.3 Sosiaaliset suhteet ja koulukiusaaminen 
 

Miten lapset sitten kokevat oman asemansa ryhmässä tai luokassa? Ovatko he tietoisia 

siitä? Torjutuilla lapsilla voi usein olla vääristynyt kuva siitä, kuinka suosittuja he ovat 

ryhmässä tai siitä kuka pitää heistä eniten. Jos torjuttu lapsi on myös aggressiivinen, on 

hänen käsityksensä sosiaalisesta asemastaan kaikkein epärealistisin. Hän ei yleensä tunne 

olevansa millään tavalla epäsuosittu. Toisaalta taas ryhmän sisäiset normit vaikuttavat 

tähänkin asiaan. Jos jossain ryhmässä tai luokassa esiintyy paljon aggressiivista käytöstä, 

ei torjutuksi tulemisella ja aggressiivisuudella ole niin vahvaa yhteyttä. (Salmivalli 2005, 

30-31) 

 

Myöskään suositun maine ei tarkoita suoraan sitä, että lapsi olisi suosittu. On paljon 

sellaisia lapsia, joita pidetään suosittuina, mutta oikeastaan kukaan ei pidä heistä. Tämä 

asia voi liittyä myös aggressiivisuuteen. Toisaalta taas, jos aggressiivisella lapsella on 

paljon ryhmän normeissa korkealle arvostettuja ominaisuuksia, voi aggressio liittyä myös 

hyväksytyksi tulemiseen. (Salmivalli 2005.) 

 

Aggressiivinen käyttäytyminen, kuten haukkuminen, uhkailu tai ruumiillinen 

vahingoittaminen voivat olla välineitä, joilla pyritään pääsemään tietynlaiseen sosiaaliseen 

tavoitteeseen. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi sosiaalinen kontrolli, jolloin 

aggressiolla pyritään vaikuttamaan siihen mitä muut tekevät. Aggressiolla voidaan myös 

yrittää pitää yllä tietynlaista oikeudenmukaisuutta ja tuoda esiin omaa tai ryhmän 

identiteettiä. (Tedeschi 2001.) 

 

Tyypillinen kiusaajaa luonnehtiva piirre on juuri aggressiivisuus (Olweus 1992, 35). 

Kiusaajat ilmoittavat usein ystävikseen oppilaita, joilla on myös aggressiivisia 

taipumuksia. Myös aggressiivisilla uhreilla tilanne on sama. Henkilöt, joiden ystävät eivät 

olleet aggressiivisia, osallistuivat harvoin aggressiiviseen toimintaan. Saman tutkimuksen 

tulokset kuvasivat aggressiota koulukiusaamiselta suojaavaksi tekijäksi. Ne oppilaat, jotka 

ilmensivät aggressiivista käytöstä, joutuivat harvoin kiusaamisen uhreiksi. Oppilaat, joiden 
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käytökseen aggressio ei kuulunut, kohtasivat taas kiusaamista selvästi useammin. 

(Mouttapa, Valente, Gallaher, Rohrbach & Unger 2004.) 

 

Salmivallin (1998) mukaan koulukiusaamisen ryhmämekanismit toimivat eri tasoilla, 

kuten koko koulun tai luokkayhteisön tasoilla. Voimakkaimmin niiden voi kuitenkin 

ajatella vaikuttavan spontaanisti muodostuneissa luokan sisäisissä pienryhmissä. 

Pienryhmissä käyttäytymistä säätelevät arvot ja normit, jotka eivät esimerkiksi ole 

kaikkien luokan oppilaiden jakamia. (Salmivalli 1998, 86-87.) 

 

Salmivalli ym. (1997) tutkivat koulukiusaamisen mekanismeja luokan pienryhmien tasolla, 

sekä kiusaamisen eri rooleissa, kuten uhrin, kiusaajan tai kiusaajan apurin rooleissa 

toimivien lasten muodostamille ryhmille tyypillisiä piirteitä. Samankaltaisuus samoihin 

pienryhmiin kuuluvien jäsenten kesken oli erittäin voimakasta. Yhteys yksittäisen oppilaan 

ja hänen sosiaalisen verkostonsa samankaltaisen toiminnan välillä oli erittäin merkitsevä 

kaikissa kiusaamisprosessin rooleissa molemmilla sukupuolilla. Kun oppilaat luokiteltiin 

toimintansa perusteella tiettyyn rooliin ja tutkittiin pienryhmien koostumusta, käsitys 

samankaltaisuudesta ryhmien jäsenten kesken vahvistui entisestään. Esimerkiksi kiusaajan 

ryhmissä toiset kiusaajat, apurit ja vahvistajat olivat todennäköisimpiä jäseniä. Tämä 

toteutui molemmilla sukupuolilla, kuten myös se, että puolustajat muodostivat usein 

ryhmiä keskenään. (Salmivalli, Huttunen & Lagerspetz 1997.)  

 

Kiusatut lapset kuuluivat harvemmin ryhmiin kuin muiden roolien edustajat. Yleisin toveri 

heille oli löytynyt toisesta kiusatusta. Kuitenkin myös muista, paitsi kiusaajan 

puolustajista, löytyi tapauksia, joissa oppilas ei kuulunut mihinkään ryhmään. Vaikka 

kiusaajistakin löytyi yksinäisiä lapsia, voidaan silti todeta, että toisia kiusaavat ryhmät 

olivat suurempia kuin prososiaalisesti toimivien tai kokonaan kiusaamistilanteista 

vetäytyvien lasten ryhmät. (Salmivalli ym. 1997.) Kiusattujen lasten ryhmien pientä kokoa 

todistaa myös tutkimus (Johnson ym. 2002), jonka mukaan vaikeudet vertaissuhteiden 

solmimisessa altistavat kiusaamisen uhriksi joutumiselle. Tämä oli erityisen voimakasta 

poikien ryhmässä. Samassa tutkimuksessa havaittiin myös, että prososiaalisesti 

käyttäytyvät tytöt kohtasivat kaikkein vähiten kiusaamista. (Johnson, Thompson, 

Wilkinson, Walsh, Balding & Wright 2002.) 
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Leinosen (2005) mukaan kiusatuilla oppilailla on lukumääräisesti vähemmän ystäviä ja he 

myös useammin ilmoittavat, että heillä ei ole lainkaan ystäviä. Hänen tutkimuksen tulosten 

mukaan noin 7 prosentilla viikoittain kiusaamista kohtaavilla oppilailla ei ollut lainkaan 

ystäviä. Oppilaat, joita oli kiusattu, ilmoittivat useammin, että heidän on vaikeampi puhua 

parhaalle ystävälleen kuin ne oppilaat, joita ei ollut kiusattu. He ilmoittivat myös 

useammin tyytymättömyyttään luokkatovereilta saatuun sosiaaliseen tukeen. (Leinonen 

2005, 44-48.) 

 

Hamaruksen (2006) mukaan opettajan tulee huomioida luokan tai ryhmän sosiaaliset 

suhteet kiusaamisen estämiseksi. Esimerkiksi luokassa, jossa esiintyy kiusaamista, ei saisi 

antaa vapaata mahdollisuutta muodostaa pareja tai ryhmiä. Näin opettaja poistaa 

mahdollisuuden käyttää ryhmien muodostusta kiusaamiskeinona. Hamarus esittää myös, 

että kiusatulle tulee pyrkiä luomaan mahdollisuuksia ystävystyä jonkun kanssa. Jos 

kiusatulla on ystävä yhteisössä, se vähentää kiusaamista. Kiusaajan valtaa voidaan myös 

purkaa sijoittamalla hänet ryhmään, jossa hän ei saa samanlaista sosiaalista tukea 

kiusaamiseen, kuin hän omassa pienryhmässä saa. (Hamarus 2006.) 

 

Hamarus (2006) esittää myös, että oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin voi vaikuttaa 

asettamalla luokkaan ”vartijat”. He ovat kiusaamista vastaan nimettyjä henkilöitä, jotka 

ovat vastavoima kiusaajilla. Hamaruksen mukaan tämä on tehokas tapa vastustaa 

kiusaamista ja sopii hyvin esimerkiksi tukioppilastoiminnan osaksi. (Hamarus 2006, 213.) 

 

4.4 Ilmapiiri ja koulukiusaaminen 
 

Koulun ja luokan ilmapiiri vaikuttaa siihen kokeeko oppilas viihtyvänsä koulussa vai ei. 

Viihtymiseen vaikuttavat ensisijaisesti toverit, sitten opettajat ja oppiminen. (Kääriäinen 

ym. 1997, 76.) Kantola (2000) kuvaa kouluissa vallitsevaa pelon ilmapiiriä, jossa kielteisiä 

tunteita kokevat oppilaat kiusaavat toisia. Salmivallin (2003) mukaan taas luokan ilmapiiri 

ja kiusaamisen määrä eivät välttämättä ole yhteydessä toisiinsa. Voi olla että oppilaat 

kokevat luokan ilmapiirin hyväksi, vaikka heidän luokassaan esiintyisi systemaattista 

kiusaamista. Myöskään ilmapiirin kokeminen kielteiseksi ei tarkoita sitä, että luokassa 

systemaattisesti kiusattaisiin jotain oppilasta. (Salmivalli 2003, 54) 
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Kuitenkin taas oppilailta kysyttäessä kiusaaminen ja syrjiminen ovat suurimpia huonon 

ilmapiirin syntyyn liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessa, jossa viidesluokkalaiset esittivät 

näkemyksiään hyvän ja huonon ilmapiirin tekijöistä, yli puolet tytöistä ja kolmannes 

pojistakin mainitsivat vastauksissaan kiusaamisen huonosta ilmapiiristä kysyttäessä. 

Seuraavassa kahden oppilaan kirjoittamat vastaukset kiusaamisesta ja huonosta 

ilmapiiristä. (Kangas 2000.) 

 

”Huonon ilmapiirin luokassa syrjitään ja kiusataan. Siellä on kuppikuntia, jotka eivät voi 

olla toistensa kanssa missään tekemisissä… luokassa on pomo, joka määräilee ja opella on 

lellikki.” (tyttö) (Kangas 2000.) 

 

”Huonon ilmapiirin luokkaan tekee se, että se on väkivaltainen, on paljon haukkumista ja 

muutenkin kiusaamista.” (poika) (Kangas 2000.) 
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5 KOULUKIUSAAMISEN YLEISYYS 
 

 

Useimpien tutkimusten mukaan peruskoulun oppilaista 5-15 prosenttia joutuu 

koulukiusaamisen uhriksi eli kiusaaminen on kohtuullisen yleistä (Salmivalli 2003, 14). 

Seuraavassa selvitetään Suomessa tapahtuvan koulukiusaamisen yleisyyttä WHO -

koululaistutkimuksen ja STAKES -kouluterveyskyselyn aineistojen perusteella. Lisäksi 

vertaillaan suomen- ja ruotsinkielisten koulujen eroa, sekä luodaan pieni katsaus Suomen 

tilanteeseen muuhun Eurooppaan verraten. Tämän lisäksi esitellään toisen tutkimuskoulun 

aiempia tuloksia kiusaamisen yleisyydestä. 

 

5.1 WHO -koululaistutkimuksen aineisto 
 

WHO -koululaistutkimus on kansainvälinen terveyskasvatustutkimustutkimus, jonka 

tavoitteena on selvittää nuorten elämäntapaa terveyden näkökulmasta. Seuraavassa 

esiteltävät tulokset ovat peräisin vuoden 1994 WHO -koululaistutkimuksesta. Oppilailta 

kysyttiin kuinka usein heitä oli kiusattu tai kuinka usein he olivat osallistuneet 

kiusaamiseen kuluneen lukuvuoden aikana. Tuloksia on eroteltu sukupuolen ja iän 

mukaan. (Liinamo & Kannas 1995.) 

 

Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista oppilaista ilmoitti, ettei heitä ollut kiusattu 

lainkaan lukuvuoden aikana. Sekä tytöillä että pojilla kiusatuksi joutuminen oli yleisempää 

nuorimmassa ikäryhmässä kuin vanhimmassa. Esimerkiksi kerran tai kaksi kertaa 

kiusatuiksi oli joutunut 11-vuotiaista tytöistä 31 prosenttia, kun taas 15-vuotiaista tytöistä 

kiusatuiksi oli joutunut 22 prosenttia. Vastaavat luvut pojilla olivat 37 prosenttia ja 24 

prosenttia. Useita kertoja viikossa kiusaamisen uhreiksi 11- ja 13-vuotiaista pojista ilmoitti 

joutuvansa 4 prosenttia. Heillä nämä luvut olivat kaikkein korkeimmat. Muutenkin 

kiusatuksi joutuminen oli yleisempää pojilla kuin tytöillä. (Taulukko 1.) (Liinamo & 

Kannas 1995.) 

 

Noin 40 prosenttia pojista ja 70 prosenttia tytöistä ilmoitti, etteivät he olleet osallistuneet 

kiusaamiseen lukuvuoden aikana. Kerran tai kaksi kertaa kiusaamiseen oli osallistunut 11-
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vuotiaista pojista 38 prosenttia ja 13- ja 15-vuotiaista pojista 39 prosenttia. Tytöistä 

vastaavat luvut olivat 11-vuotiailla 26 prosenttia, 13-vuotiailla 28 prosenttia ja 15-

vuotiailla 22 prosenttia. Useita kertoja viikossa kiusaamiseen oli osallistunut 11- ja 13-

vuotiaista pojista 3 prosenttia ja 15-vuotiaista 2 prosenttia. Tytöistä vain 13-vuotiaiden 

ryhmästä löytyi useita kertoja viikossa kiusaamiseen osallistuneita, ja heitäkin vain 1 

prosentti vastanneista. Ikäryhmien välillä ei suuria eroja kiusaamisessa löytynyt, mutta 

sukupuolten välisessä vertailussa pojat kiusasivat tyttöjä useammin. (Taulukko 2.) 

(Liinamo & Kannas 1995.) 

 

 

Taulukko 1. Koulussa kuluvan lukukauden aikana kiusattujen oppilaiden osuudet iän ja 

sukupuolen mukaan. (Liinamo & Kannas 1995.) 
 POJAT TYTÖT 

Kiusattu 11 v 

% 

13 v 

% 

15 v 

% 

11 v 

% 

13 v 

% 

15 v 

% 

Ei lainkaan 43 38 63 53 59 71 

Kerran tai 2 kertaa 37 39 24 31 28 22 

2-3 krt/kk 10 11 7 8 6 5 

Noin kerran viikossa 6 8 5 5 5 0 

Useita kertoja viikossa 4 4 1 3 2 2 

 

 

Taulukko 2. Koulussa kuluvan lukukauden aikana toisia kiusanneiden oppilaiden osuudet 

iän ja sukupuolen mukaan. (Liinamo & Kannas 1995.) 
 POJAT TYTÖT 

Osallistunut toisten 

kiusaamiseen 

11 v 

% 

13 v 

% 

15 v 

% 

11 v 

% 

13 v 

% 

15 v 

% 

Ei lainkaan 46 42 44 70 66 74 

Kerran tai kaksi kertaa 38 39 39 26 28 22 

2-3 krt/kk 9 8 9 3 4 3 

Noin kerran viikossa 4 8 6 1 1 1 

Useita kertoja viikossa 3 3 2 0 1 0 
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5.2 Kouluterveyskyselyn aineisto 
 

Kouluterveyskyselyn aineisto on kerätty samanlaisilla kysymyksillä kuin WHO -

koululaistutkimuksen aineisto. Se erottelee oppilaita sukupuolen ja yläasteen luokan 

mukaan. Vuoden 2001 tulosten mukaan 62 prosenttia yläasteen pojista ei ollut joutunut 

kiusaamisen uhriksi lukukauden aikana. Yläasteen tytöistä näin ilmoitti 72 prosenttia. 

Useita kertoja viikossa kiusaamisen kohteeksi joutuneita oli pojista 3 prosenttia ja tytöistä 

2 prosenttia. Kiusaamisen uhreiksi joutuneiden lukumäärä oli hieman pienempi 9-

luokkalaisilla kuin 8-luokkalaisilla molemmilla sukupuolilla. Poikia kiusattiin tyttöjä 

enemmän myös tämän kyselyn tulosten perusteella. (STAKES -kouluterveyskysely 2003.) 

 

Pojista 44 prosenttia ja 73 prosenttia tytöistä vastasi, etteivät he ole kiusanneet ollenkaan 

lukukauden aikana. Useita kertoja viikossa toisen kiusaamiseen osallistuvia vastaajia oli 

pojista 4 prosenttia ja tytöistä 1 prosentti. Luokka-asteen välillä ei ollut suuria eroja tämän 

suhteen. (STAKES -kouluterveyskysely 2003.) 

 

5.3 Vertailu suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä 
 

WHO -koululaistutkimuksen tulosten perusteella on myös vertailtu kiusaamisen yleisyyttä 

suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä. Vuoden 1998 tulosten mukaan 

ruotsinkielisissä kouluissa 7-luokkalaisista pojista noin puolet eivät olleet kohdanneet 

kiusaamista. Yhdeksännellä luokalla olevista näin vastasi jo yli 60 prosenttia oppilaista. 

Suomenkielisissä kouluissa vastaavat luvut olivat 7-luokkalaisilla myös noin 50 prosenttia 

ja yhdeksäsluokkalaisilla jopa 70 prosenttia. (Brunell & Kannas 2000.) 

 

Ruotsinkielisiä kouluja käyvistä 7-luokkalaisista tytöistä kiusaamista ei ollut joutunut 

kohtaamaan noin 70 prosenttia vastanneista. 9-luokkalaisista näin vastasi myös yhtä suuri 

osa oppilaista. Suomenkielisissä kouluissa 7-luokkalaiset tytöistä kiusatuksi joutumisen oli 

onnistunut välttämään noin 60 prosenttia vastanneista. 9-luokkalaisilla tytöillä vastaava 

luku oli lähes 80 prosenttia. (Brunell & Kannas 2000.) Yhteenvetona voi todeta, että suuria 

eroja suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä ei esiintynyt. 

 



  28 

Vertailussa muihin Euroopan maihin Suomi sijoittuu kiusaamistilastojen suhteen 

keskivaiheille. Kiusattujen määrä ei ole hälyttävä, mutta ei aivan alhainenkaan. (Salmivalli 

2003, 14.) Ruotsiin verrattuna Suomessa tilanne on heikompi. Esimerkiksi vähintään 

kerran lukukaudessa kiusaamisen uhriksi oli ruotsalaisista 11-15-vuotiaista pojista joutunut 

3 prosenttia, kun Suomessa saman tilanteen ilmoitti 9 prosenttia saman ikäryhmän pojista. 

(Kannas, Välimaa, Liinamo & Tynjälä 1995.) 

 

5.4 Kiusaaminen koulussa A 
 

Toinen tässä tutkimuksessa mukana olleista kouluista on siis nimetty kouluksi A. Koulussa 

A, joka käsittää vuosiluokat 7-9, on tutkittu koulukiusaamista myös aiemmin. Esittelen nyt 

vuosina 1999 ja 2002 kerätyn aineiston tuloksia. Näiden aineistojen keräämisen tavoitteena 

on ollut selvittää, kuinka yleistä ja millaista kiusaaminen on ollut koulussa A. Vuoden 

2002 marraskuussa kerätyssä aineistossa koulun oppilaista 70 prosenttia ilmoitti, ettei heitä 

oltu kiusattu millään tavalla syksyn aikana. Henkistä kiusaamista oli kohdannut hieman yli 

10 prosenttia oppilaista ja fyysistä hieman alle 5 prosenttia oppilaista. (Kiusaamiskysely 

2002.) 

 

Kysymykseen, oletko itse kiusannut, kieltävästi oli vastannut noin 80 prosenttia oppilaista. 

Henkistä kiusaamista kertoi tehneensä noin 10 prosenttia ja fyysistä noin 3 prosenttia 

oppilaista. Kun oppilailta kysyttiin millaista kiusaamista he ovat havainneet, yleisin 

vastaus oli nimittely ja haukkuminen. Lähes yhtä yleistä oli toisten töniminen. Näitä 

kiusaamisen muotoja oli havainnut noin puolet vastanneista. Myös perättömien huhujen 

levittäminen oli yleistä. Lähes kolmannes oppilaista oli havainnut sen esiintymistä. 

(Kiusaamiskysely 2002.) 

 

Vuoden 1999 joulukuussa kerätyssä aineistossa on mukana myös samassa rakennuksessa 

toimivan lukion tulokset, joten niitä ei voi suoraan vertailla keskenään. Silloin kaikista 

koulun A ja kyseisen lukion oppilaista lähes 80 prosenttia ilmoitti, etteivät he olleet 

kohdanneet minkäänlaista kiusaamista. Kiusaamiseen osallistumattomien oppilaiden osuus 

oli lähes yhtä korkea, noin 75 prosenttia. Kiusaamisen muodoista nimittely ja 

haukkuminen sekä töniminen olivat yleisimpiä. (Kiusaamiskysely 1999.) 

 



  29 

Edellä esitellyt tutkimukset kuvasivat koulukiusaamisen yleisyyttä. Kuitenkin lukuja 

tarkastellessa tulee muistaa, että koulukiusaamisen määritelmä vaikuttaa suuresti saatuihin 

vastauksiin. Jos koulukiusaamiseksi luokitellaan kaikki epämiellyttävä toiminta oppilasta 

kohtaan, saadaan varmasti suurempia tuloksia kuin suppeammalla määritelmällä. Lisäksi 

ihmisiä tutkittaessa tulee muistaa, että kyse on aina kokemusperäisistä asioista. Toinen voi 

tuntea joutuneensa kiusaamisen uhriksi tilanteessa, jota toinen samaan tilanteeseen 

joutunut ei edes huomaa.  

 

Koulukiusaaminen myös muuttuu. Nuorten mediatietoisuuden lisääntyminen on avannut 

uusia väyliä myös koulukiusaamiselle. Pelastakaa Lapset- järjestön mukaan lähes 30 

prosenttia nuorista ilmoittaa kokeneensa nettikiusaamista. Yleisimpiä nettikiusaamisen 

muotoja ovat haukkuminen, keskustelusta eristäminen sekä valokuvan julkaiseminen ilman 

lupaa. Myös kännykkäkiusaaminen on yleistymässä. (ESS 2006.) 

 

Salmivallin (2003, 14) mukaan kiusaamiseen osallistuneiden lapsien määrä olisi viime 

vuosina laskenut, mutta kiusattuja olisi silti yhtä paljon kuin ennenkin. Koululais-

tutkimuksen ja kouluterveyskyselyn aineistot eivät täysin vahvista tuota käsitystä. Kun 

vertaa aineistoja toisiinsa, voi sanoa, että ainakin ääripäiden osalta tilanne on säilynyt lähes 

samanlaisena sekä kiusaamisen, että kiusatuksi joutumisen suhteen. Toisaalta taas 

Mannerheimin lastensuojeluliiton aivan äskettäin julkaiseman tutkimuksen mukaan noin 

22 prosenttia oppilaista oli kohdannut kiusaamista kuluneen vuoden aikana (MLL 2006 II). 

Tämä luku on hieman pienempi kuin koululaistutkimuksen ja kouluterveyskyselyn 

aineistojen vastaavat. Voikin sanoa, että viime vuosien aikana ei ole tapahtunut suuria 

muutoksia koulukiusaamisen yleisyydessä Suomessa suuntaan tai toiseen. 
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6 KOULUKIUSAAMINEN LIIKUNTATUNNILLA 
 

 

Tähän asti olen esitellyt koulukiusaamista yleisenä koulussa tapahtuvana ilmiönä. 

Seuraavassa kappaleessa käsittelen neljän pro gradu-tutkimuksen tulosten pohjalta 

nimenomaan liikuntaan liittyvää tai liikuntatunnilla esiintyvää koulukiusaamisesta. Niissä, 

kuten omassakin tutkimuksessani on tutkittu koulukiusaamisen yleisyyttä ja muotoja. 

Myös koululiikuntalajien ja koulukiusaamisen välisiä yhteyksiä on tutkittu yhdessä työssä. 

Nämä neljä tutkimusta uusimmasta vanhimpaan ovat Keräsen (2006) ”Koulukiusaaminen, 

sosiaaliset suhteet, minäkäsitys ja fyysiset ominaisuudet peruskoululaisilla.” Aunolan & 

Peltosen (2002) ”Riemua, rimakauhua vai raakaa peliä. Koululiikuntakokemukset ja 

liikuntatunneilla tapahtuva kiusaaminen 6.-luokkalaisten silmin.” Rädyn (1999) 

”Koulukiusaaminen liikuntatunnilla” ja Marvailan (1995) ”Koulukiusaaminen ja liikunta 

yläasteikäisten keskuudessa.” 

 

Liikuntatunnin voi ajatella olevan otollinen hetki koulukiusaamiselle, koska oppilaiden 

seuraaminen on vaikeampaa kuin luokkatilassa tapahtuvan opetuksen aikana ja oppilaat 

liikkuvat laajalla alueella ja usein vapaassa muodostelmassa. Lisäksi liikuntatunteihin 

kuuluvat kiusaamistapahtumille otolliset hetket esimerkiksi siirryttäessä liikuntapaikoille 

tai pukuhuoneissa. (Marvaila 1995, 31.) Myös Aunola & Peltonen (2002) esittävät, että 

juuri tällaisten syiden vuoksi oppilas voisi joutua liikuntatunnilla herkemmin kiusatuksi 

kuin muualla. He myös analysoivat kiusaamista liikuntalajien mukaan. Oppilaat joutuivat 

useammin kiusatuiksi ulko- kuin sisäliikunnassa. Tämä voi johtua siitä, että 

ulkoliikunnassa käytössä oleva tila on usein paljon suurempi kuin sisäliikunnassa. 

Opettajan on vaikeampi kontrolloida oppilaiden toimintaa. Hän saattaa olla selin 

kiusaamistilanteeseen tai muuten niin kaukana, että tilanteen havaitseminen ja välitön 

puuttuminen on mahdotonta. Aunolan & Peltosen (2002) tutkimusten tulosten mukaan 

sekä ulko- että sisäliikunnassa yleisintä kiusaaminen on palloilussa. Tähän selitykseksi he 

esittävät palloilulajien luonteita, joissa painottuvat joukkuetoiminta, sekä yksilön rooli 

joukkueen menestyksessä. (Aunola & Peltonen 2002, 77-79.) 

 

Myös Räty (1999) esittää olettamuksen liikuntatunneilla tapahtuvan kiusaamisen 

yleisyydestä. Perustana olettamukselleen hän pitää oppilaan roolin näkyvyyttä 
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liikuntatunnin aikana. Oppilaiden toiminta vaikuttaa selkeästi muihin. (Räty 1999, 49.) 

Kuitenkin Marvailan (1995) tekemän tutkimuksen tulokset osoittavat, että koulu-

kiusaaminen liikuntatuntien aikana olisi harvinaisempaa kuin muiden tuntien aikana. Tosin 

liikuntatuntien määrä on huomattavasti pienempi kuin muun luokkaopetuksen. Kyselyyn 

vastanneista yläasteen oppilaista kuusi prosenttia ilmoitti joutuneensa kiusatuksi 

liikuntatunnin aikana. Kiusaaminen oli noin kerran kuussa tapahtuvaa. Välitunnilla 

kiusatuksi joutuminen oli yleisintä, 14 prosenttia vastaajista kertoi kohdanneensa 

kiusaamista niiden aikana. Muilla oppitunneilla ja koulumatkoilla tämä luku oli noin 

kymmenen prosenttia. (Marvaila 1995, 31.) 

 

Rädyn (1999) tutkimuksen kohdejoukkona oli 4.-6.- luokkalaisia oppilaita. Heistä 10 % 

joutui kiusatuksi liikuntatuntien aikana. Kiusaajia oli 9 % vastanneista. Varsin moni 

uhreista joutui kiusatuksi lähes jokaisella liikuntatunnilla. Suurin osa eli 63 % 

kiusaamistapauksista tapahtui liikuntatuntien aikana. Muut kiusaamistapaukset tapahtuivat 

joko pukuhuoneessa tai siirryttäessä liikuntapaikoille. Sukupuolet erosivat toisistaan 

hieman. Tyttöjen kiusaamistapaukset olivat yleisempiä tilanteissa, joissa opettaja ei ollut 

läsnä. (Räty 1999, 27-30.) Aunolan & Peltosen (2002) tutkimuksen aineisto oli kerätty 6.-

luokkalaisilta oppilailta. Heistä noin 40 prosenttia oli joskus kohdannut kiusaamista 

liikuntatunnilla. Poikia oli kiusattu hieman enemmän kuin tyttöjä. (Aunola & Peltonen 

2002, 60.) 

 

Marvailan (1995, 41) tutkimuksessa ilmeni, että kiusaaminen liikuntatuntien aikana on 

enimmäkseen härnäämistä ja nimittelyä, mutta myös lyömistä ja tönimistä esiintyi. Rädyn 

(1999) tutkimuksen tulokset tukevat myös sitä, että haukkuminen on yleisin liikuntatunnin 

kiusaamismuoto. Myös ryhmästä sulkemista esiintyi kohtuullisen paljon. Fyysisen 

kiusaamisen muodot olivat selkeästi harvinaisempi, mutta myös niitä esiintyi. (Räty 1999, 

34.) Aunolan & Peltosenkin (2002) mukaan haukkumalla tapahtuvaa kiusaamista esiintyy 

eniten. Sitä oli kohdannut noin neljännes oppilaista. Myös syrjiminen joukkuejaoissa ja 

pelitilanteissa oli kohtalaisen yleistä. (Aunola & Peltonen 2002, 62.) 

 

Räty (1999) tutki myös millaisissa tilanteissa opetuksen aikana tapahtuvaa kiusaamista 

esiintyy. Noin kolmasosa vastaajista koki joutuvansa kiusaamisen uhriksi joukkueisiin 

jaettaessa. Loput vastaajista kohtasivat kiusaamista harjoitusten ja pelin aikana. 
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Suurimmaksi syyksi kiusaamiselle oppilaat ilmoittivat omat liikuntataidot. Myös 

ulkonäköä pidettiin yleisenä syynä. Tyttöjen vastauksista kävi ilmi aikaisen kehityksen 

yhteys kiusatuksi joutumiselle. Pojilla tällaista yhteyttä ei esiintynyt. (Räty 1999, 31-34.) 

Keräsen (2006) mukaan oppilaiden ainekirjoituksista käy esille, että lihavuudella ja 

kiusaamisella olisi selkeä yhteys. Useat kommentit liikuntatunnilla tapahtuvasta 

kiusaamisesta liittyvät juuri ulkonäköön ja painoon. Toisaalta taas samaisen tutkimuksen 

mukaan uhrit painoivat sekä tyttöjen että poikien keskuudessa keskimäärin vähemmän kuin 

kiusaajat ja kiusaamiseen osallistumattomat oppilaat. (Keränen 2006, 79-80.)  

 

Kiusaamisella on seurauksia uhrin toimintaan. Uhrit ilmoittivat sen aiheuttavan arkuutta 

osallistua peleihin ja harjoituksiin ja lisäävän keskittymisvaikeuksia. Osa oppilaista ilmoitti 

myös jäävänsä pois liikuntatunnilta kiusaamisen vuoksi. (Räty 1999, 39.) Aunolan & 

Peltosen (2002) mukaan kielteiset koululiikuntakokemukset liittyvät yleisimmin toisiin 

oppilaisiin. Kielteisiä kokemuksia aiheuttivat esimerkiksi kiusaaminen haukkumalla ja 

syrjiminen joukkuejaoissa. (Aunola & Peltonen 2002, 58.) Tällaiseen tulee suhtautua 

erittäin vakavasti, koska ne estävät oppimisen ja liikunnasta nauttimisen. Erittäin 

ongelmallinen asiasta tulee, jos opettaja ei huomaa kiusaamista tai ei osaa puuttua siihen. 

Rädyn (1999, 40) mukaan 71 % vastaajista ilmoitti, että opettaja ei huomaa kiusaamista. 

Tämä luku on huolestuttavan suuri oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen näkökulmasta. 

 

Edellä esitetyt tutkimukset ovat tuottaneet hyödyllistä tietoa koulukiusaamisesta ja sen 

liittymisestä koulun liikunnanopetukseen. Esimerkiksi tieto eri liikuntamuotojen erilaisista 

yhteyksistä kiusaamiseen on hyödyllistä jokaiselle liikunnanopettajalle. Silloin voi 

kiinnittää tarkemmin huomiota niihin tilanteisiin, joissa kiusaamista yleisimmin esiintyy. 

Kuitenkin tietoa tarvitaan vielä lisää esimerkiksi epäsuorien kiusaamismuotojen 

esiintymisestä liikuntatunnilla. Esimerkiksi aiemmin mainittu oppilaan syrjiminen 

ryhmäjaoissa voi jättää kielteisen kokemuksen koko koululiikunnasta. Liikunnanopetuksen 

yksi keskeisimmistä tavoitteista on antaa oppilaille sellaisia kokemuksia, joiden kautta voi 

omaksua liikunnallisen elämäntavan (Opetushallitus 2004). Tällaiset kielteiset kokemukset 

eivät varmasti tue tuota tärkeää tavoitetta. 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

 

7.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koulukiusaamisen yleisyyttä ja tapoja koulussa ja 

koululiikunnassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös liikuntaryhmän sosiaalisia suhteita ja 

niiden yhteyttä koulukiusaamiseen. Myös koulukiusaamisprosessin erilaisten roolien 

esiintymistä selvitettiin. Vertailua näiden muuttujien suhteen suoritettiin sukupuolien ja 

kahden eri koulun välillä. Koulun A tuloksia verrattiin myös vertailuaineistoon, joka oli 

kerätty samasta koulusta aiemmin. 

 

Tutkimusongelmat 

 

1 Kuinka yleistä kiusaaminen on kouluissa ja liikuntatunneilla? 

 

2 Mitkä ovat yleisimmät kiusaamisen muodot kouluissa ja liikuntatunneilla? 

 

3 Eroavatko kiusaamisen yleisyys ja muoto sukupuolien välillä? 

- Hypoteesi 1. Pojat kiusaavat enemmän ja joutuvat useammin kiusauksen uhreiksi 

(Liinamo & Kannas 1995; STAKES- kouluterveyskysely 2003). 

- Hypoteesi 2. Pojille on yleisempää suorat kiusaamisstrategiat, kun taas tytöille 

epäsuorat kiusaamisstrategiat (Harjunkoski & Harjunkoski 1994; Salmivalli 1998). 

 

4 Mitkä ovat koulukiusaamisen roolien osuudet eri sukupuolilla ja kouluilla? 

 

5 Millaisiksi oppilaat kokevat liikuntaryhmän sosiaaliset suhteet? 

 

6 Onko liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden kokemisella yhteyttä koulukiusaamiseen? 

 

7 Onko koulun ja liikuntatunnin kiusaamiskäyttäytymisellä yhteyttä toisiinsa? 
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7.2 Tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston keruu 
 

Varsinaisen tutkimuksen perusjoukon muodostivat keskikokoisen Kymenlaaksossa 

sijaitsevan kunnan koulujen kahdeksannen luokan oppilaat, joista otokseen valittiin koulun 

A ja koulun B kahdeksansien luokkien liikuntaryhmät. Kahdeksannen luokan oppilaat 

valittiin analysoinnin kohteeksi osittain aikataulullisista syistä, mutta myös siksi, että 

kyselyyn vastaaminen vaatii kohtalaisen hyvää oman ryhmän tuntemusta, jota 

seitsemäsluokkalaisilla ei vielä välttämättä syyslukukaudella ole. Tarkemmin sanoen 

aineisto kerättiin lokakuussa vuonna 2005 viikon 42 aikana. Koulun A oppilaat vastasivat 

kyselyyn terveystiedon tuntien aikana luokkatilassa. Koulun B oppilaat vastasivat kyselyyn 

liikuntatunneilla pukuhuonetiloissa. Tutkimuksen tekijä ohjeisti ja valvoi kyselylomakkeen 

täyttämisen henkilökohtaisesti. Ohjeistuksessa selvitettiin koulukiusaamisen määritelmä. 

Määritelmässä painotettiin eroa kiusaamisen ja esimerkiksi kahden tasaväkisen oppilaan 

kinastelun kesken. Vastausten luotettavuutta myös korostettiin. Kerrottiin, että vain 

tutkimuksen tekijä käsittelisi vastauksia, eikä esimerkiksi heidän opettajansa näkisi 

täytettyjä kyselylomakkeita. Oppilaat saivat riittävästi aikaa vastaamiseen. Oppilaat 

vastasivat nimettöminä ja lomakkeet suljettiin kirjekuoreen välittömästi palauttamisen 

jälkeen. Näillä toimenpiteillä varmistettiin se, ettei vastaajia voinut tunnistaa jälkeenpäin. 

 

Lopulliseen analyysiin saatiin yhteensä 176 oppilasta, joista tyttöjä oli 85 ja poikia 91. 

Koulusta A oppilaita oli analyysissa mukana 73 ja koulusta B 103 oppilasta. Koko 

tutkimuksen vastausprosentti oli noin 88 prosenttia. Koulun A vastausprosentti (94 %) oli 

suurempi kuin koulun B (86 %). Koulu A on hieman yli kahdensadan oppilaan yläaste. 

Samassa rakennuksessa toimii myös lukio. Koulu B on jonkin verran suurempi, noin 350 

oppilaan koulu. Opettajia koulussa A on 26 ja koulussa B 28. Liikunnanopettajia on 

koulussa A kaksi ja koulussa B neljä. Suurin osa liikuntapaikoista sijaitsee koulujen 

välittömässä läheisyydessä. Molemmissa kouluissa liikuntaa on kaksi vuosiviikkotuntia 

kullakin luokalla.  
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7.3 Tutkimuksen mittarit 
 

Kyselylomaketta testattiin kolme viikkoa ennen varsinaista tutkimusta yhdellä 

jyväskyläläisen yläasteen kahdeksannen luokan poikien liikuntaryhmällä. Tässä 

testausvaiheessa kyselyyn vastasi 21 oppilasta. Kyseisen testauksen seurauksena 

koulukiusaamisprosessin rooleja mittaava osio havaittiin liian pitkäksi ja sitä lyhennettiin. 

Kyselylomake on esitelty liitteessä 1 ja pilottitutkimuksen tulokset liitteessä 2. 

 

Sosiaalisia suhteita mittaavaa osiota on käytetty aiemmin Konun (2002) tutkimuksessa, 

sekä Koulumiete-projektissa (2004), jossa selvitettiin koululaisten mielenterveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä Pirkanmaalla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sosiaalisten 

suhteiden osioon kaivattaisiin lisää kysymyksiä. Sosiaalisten suhteiden väittämien sisäinen 

yhtenevyys (Cronbachin alpha) oli kohtuullinen, 0.62. (Konu 2002, Konu & Gråsten-

Salonen 2004.) Koulukiusaamisen rooleja tutkivaa osiota on myös käytetty tutkimuksissa 

aiemmin. Ensimmäinen versio siitä on kehitetty vuonna 1993. Samana vuonna tehty 

pilottitutkimus osoitti, että mittarin osiot todella kuvasivat oppilaiden käyttäytymistä 

kiusaamistilanteissa. ”Kouluväkivalta ryhmäilmiönä” –projektissa (Salmivalli 1995) sitä 

on käytetty myös kahdeksannen luokan oppilailla. Salmivalli käyttää kyseistä osiota myös 

väitöskirjassaan. (Salmivalli 1998 II.) 

 

Koulukiusaamisesta kysyttiin seuraavilla kysymyksillä:  

 

- Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän lukukauden aikana? 

- Kuinka usein sinä olet osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen koulussa tämän 

lukukauden aikana? 

- Kuinka usein sinua on kiusattu liikuntatunnilla tai siihen liittyvissä tilanteissa tämän 

lukukauden aikana? 

- Kuinka usein sinä olet osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen liikuntatunnilla tai 

siihen liittyvissä tilanteissa tämän lukukauden aikana? 

 

Vastausvaihtoehtoina olivat A) ei lainkaan, B) muutaman kerran lukukauden aikana, C) 2-

3 kertaa kuukaudessa, D) noin kerran viikossa sekä E) useita kertoja viikossa.  
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Kiusaamisen muotoja selvitettiin myös neljällä kysymyksellä, jotka olivat: 

 

- Millä tavalla sinua on kiusattu koulussa? 

- Millä tavalla olet kiusannut muita koulussa? 

- Millä tavalla sinua on kiusattu liikuntatunneilla? 

- Millä tavalla olet kiusannut muita liikuntatunneilla? 

 

Vastausvaihtoehtoina olivat A) nimittely, haukkuminen, B) syrjiminen, joukon 

ulkopuolelle jättäminen, C) juoruaminen selän takana, D) töniminen, kaataminen, E) 

lyöminen, potkiminen, F) tavaroiden ottaminen, G) jokin muu, mikä? Viimeiseen 

vaihtoehtoon oli varattu tila, johon oppilas pystyi kirjoittamaan vastauksensa. 

 

Oppilaat saivat ympyröidä yhden tai useamman kohdan tai jättää kaikki vastausvaihtoehdot 

ympyröimättä, jos he eivät olleet kohdanneet mitään kiusaamisen muotoa. 

 

Liikuntaryhmän sosiaalisia suhteita selvitettiin seitsemällä väittämällä: 

 

- Liikuntaryhmäni oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä 

- Ryhmissä työskentely sujuu hyvin liikuntaryhmässäni 

- Liikuntaryhmäni oppilaat auttavat toisiaan ongelmatilanteissa 

- Liikuntaryhmäni oppilaat tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan 

- Liikuntaryhmäni oppilaiden kanssa on helppo tulla toimeen 

- Minulla on ystäviä tässä liikuntaryhmässä 

- Liikuntaryhmäni oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen 

 

Väittämien vastausvaihtoehtoina oli Likertin 5-portainen asteikko, jossa numero yksi 

merkitsi, että vastaaja oli täysin samaa mieltä ja numero viisi, että vastaaja oli täysin eri 

mieltä.  

 

Koulukiusaamisen rooleja selvitettiin toveriarvioinnilla, jossa kaikki saman liikuntaryhmän 

oppilaat arvioivat, kuka tai ketkä heidän liikuntaryhmän oppilaista käyttäytyvät seuraavalla 

tavalla: 
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- Aloittaa kiusaamisen 

- Avustaa kiusaajaa esim. ottamalla kiinni sen, jota kiusataan 

- Keksii aina uudenlaisia kiusaamistapoja 

- Saa toiset mukaan kiusaamiseen 

- Kiusaa muiden mukana, jos muut aloittavat 

 

Näiden kysymysten kautta selvitettiin kiusaajan tai hänen apurinsa rooliin kuuluvat 

henkilöt. Oppilaat arvioivat myös omaa käyttäytymistään kyseisten väittämien suhteen. 

Lisäksi erillisenä kysymyksenä kysyttiin, että ketä tai keitä oppilaita heidän 

liikuntaryhmässä kiusataan, jonka kautta selvitettiin uhrin rooliin kuuluvat oppilaat. 

 

Toveriarvioinnin käyttämistä tiedonkeruumenetelmänä voi perustella usealla tavalla. 

Salmivalli (1998 II) kertoo väitöskirjassaan käyttäneensä toveriarviointia useassa eri 

tutkimustilanteessa, koska sillä pystytään saamaan kymmeniä mielipiteitä ja arvioita yhden 

oppilaan käyttäytymisestä. Tämä nostaa tutkimuksen reliabiliteettia korkeammalle, kun 

niin moni eri henkilö arvioi päivittäin observoimiaan tilanteita. Opettajan haastattelulla ei 

välttämättä pääsisi yhtä korkeaan luotettavuuteen, koska usein opettajat eivät ole tietoisia 

kaikista kiusaamistilanteista. Tutkimusten mukaan lähes puolet kiusatuista oppilaista ei 

kerro opettajalle tapahtuneesta. Toveriarviointi vaikuttaakin näin hyvältä tavalta kerätä 

luotettavaa, monesta näkökulmasta katsottua tietoa kiusaamisesta. (Salmivalli, 1998 II.) 

Tarkemmin tutkimuksen luotettavuuteen tutustutaan myöhemmin. 

 

7.4 Analysointimenetelmät 
 

Kyselylomakkeen tiedot analysoitiin SPSS -ohjelmalla. Puuttuvat havainnot korvattiin 

käyttämällä vertaisen havaintoa. Metsämuuronen (2005) pitää verrokin käyttämistä 

puuttuvan havainnon korvaajana toisinaan parhaana vaihtoehtona, mutta pitää ongelmana 

kriteeristöä tai valintamenettelyä, jolla paras verrokki löytyisi. Tässä tutkimuksessa se ei 

kuitenkaan tuottanut ongelmia, koska havaintoja puuttui vain liikuntaryhmän sosiaalisten 

suhteiden vastauksista. Niihin nimittäin löytyi aina joku toinen täsmälleen samalla tavalla 

vastannut. Koulukiusaamisprosessin rooleja mittaavan osion lopullisesta analyysista 

hylättiin kahden koulun B tyttöjen liikuntaryhmien tulokset, koska heistä yli neljännes oli 
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vastannut osioon epäasiallisesti. Näin ollen toveriarvioinnin ei voitu katsoa enää toteutuvan 

yhtä luotettavasti kuin muissa ryhmissä. 

 

Koulukiusaamisen yleisyyden lopullisessa tilastollisessa analyysissä muodostettiin 3 

koottua arvoa. Vastausvaihtoehto ei lainkaan, muodosti ensimmäisen arvon. Muutaman 

kerran lukukauden aikana ja 2-3 kertaa kuukaudessa muodostivat toisen arvon. 

Kolmanteen arvoon jäivät siten vastausvaihtoehdot noin kerran viikossa ja useita kertoja 

viikossa. Toinen arvo sai nimen harvoin/satunnaisesti ja kolmas nimen usein. Eri ryhmien 

osuuksia analysoitiin ristiintaulukoinnin avulla. Sukupuolien ja koulujen välisiä eroja 

koulukiusaamisen yleisyyden suhteen tarkasteltiin T-testin avulla. T-testiä käytettäessä 

koulukiusaamisen yleisyydestä käytettiin alkuperäisiä, viisiportaisia vastausvaihtoehtoja. 

 

Koulukiusaamisen muodoissa vastausvaihtoehto G) jokin muu, mikä pystyttiin jokaisessa 

tilanteessa sisällyttämään johonkin valmiiseen luokkaan. Myös kiusaamisen muotoja 

esiteltiin ristiintaulukoinnilla. Sukupuolien ja koulujen välisiä eroja analysoitiin χ2-testillä. 

Toisin kuin koulukiusaamisen yleisyyttä tutkittaessa, eroja analysoitiin nyt χ2-testillä, 

koska koulukiusaamisen muotoja ei mitattu jatkuvilla muuttujilla. 

 

Koulukiusaamisen rooleja tutkittiin toveriarvioinnin kautta. Kiusatut oppilaat identifioitiin 

erillään olevan kysymyksen pohjalta. Kyselylomakkeen alussa oppilaita pyydettiin 

nimeämään ne henkilöt, joita heidän liikuntaryhmästään kiusataan koulussa. Mikäli ainakin 

neljä ryhmätovereista mainitsi oppilaan kiusatuksi, katsottiin hänen roolinsa olevan uhri, 

vaikka samainen oppilas saisikin korkeita arvoja myös kiusaajan tai apurin rooleja 

mittaavissa osioissa. 

 

Kiusaajan ja apurin rooleja eroteltiin viiden kysymyksen sarjan avulla. Nämä viisi osiota 

muodostivat kaksi summa-asteikkoa. Jos vertainen koki jonkin oppilaan käyttäytyvän 

väittämän tavalla, sai vastaus arvon 1. Jos taas hän ei näe oppilaan käyttäytyvän näin, sai 

vastaus arvon 0. Yhteenlasketuista summa-arvoista laskettiin kullekin roolille oma indeksi 

jakamalla oppilaan saama pistemäärä mahdollisella maksimipistemäärällä. Näin ollen 

indeksin minimiarvoksi tuli 0 ja maksimiarvoksi 1. Oppilas tunnistettiin tiettyyn rooliin, 

sen perusteella mistä osiosta hän sai suurimman arvon. Tämän arvon tuli myös ylittää 

kyseisen osion keskiarvo. Jos oppilaan indeksi ei kuitenkaan ylittänyt kyseisen osion 
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keskiarvoa, katsottiin, ettei hänelle voitu määrittää selkeätä roolia kiusaamistilanteissa. 

Ohjeita tämän osion pisteyttämiseen on saatu Christina Salmivallilta. Samankaltaista 

koulukiusaamisen rooleja mittaavaa osiota on käytetty aiemmassa tutkimuksessa (ks. 

Salmivalli 1998 II). 

 

Koulukiusaamisprosessin rooleja tutkittaessa, sukupuolien ja koulujen välisiä eroja 

tarkasteltiin χ²-testin avulla. Liikuntaryhmän sosiaalisia suhteita tarkasteltaessa luotiin 

sosiaalisten suhteiden indeksi, summamuuttuja, joka kuvasi kaikkien seitsemän väittämän 

muodostamaa kokonaisuutta. Väittämien arvot muutettiin siten, että arvo 5 sai arvon 0, 

arvo 4 sai arvon 1, arvo 3 sai arvon 2 ja, arvo 2 sai arvon 3 ja arvo 1 sai arvon 4. Näiden 

arvojen yhteenlaskettu summa jaettiin kysymysten lukumäärällä, jolloin summamuuttujan 

teoreettisiksi minimi- ja maksimiarvoiksi muodostuivat 0 ja 4. Summamuuttujaa luotaessa 

väittämien arvot käännettiin, jotta suurempi pistemäärä tarkoittaisi paremmiksi koettuja 

sosiaalisia suhteita. Tämän nähtiin helpottavan summamuuttujan ymmärtämistä. 

 

Liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden ja koulukiusaamisen välisiä yhteyksiä sekä erilaisen 

koulukiusaamiskäyttäytymisen yhteyksiä tutkittiin Spearmanin järjestyskorrelaatio-

kertoimilla. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa käytetään silloin, kun ainakin toinen 

muuttujista on järjestysasteikollinen. Tässä kyseisessä mittauksessa koulukiusaamisen 

yleisyys on järjestysasteikollinen muuttuja, koska ei esimerkiksi voida sanoa, että kuinka 

monta kertaa enemmän usein toisia kiusaava henkilö osallistuu kiusaamiseen, verrattuna 

esimerkiksi harvoin tai satunnaisesti kiusaavaan. (Metsämuuronen 2005, 341-343.) 

 

Tilastollinen merkitsevyys on tässä tutkimuksessa ilmoitettu p-arvoina, seuraavanlaisia 

tasoja käyttäen: 

 

p<.05 (*) melkein merkitsevä 

p<.01 (**) merkitsevä 

p<.001 (***) erittäin merkitsevä 
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7.5 Tutkimuksen luotettavuus 
 

7.5.1 Reliabiliteetti 
 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja pysyvyyttä. Tutkimuksen 

reliabiliteetti on hyvä, kun siihen sisältyy mahdollisimman vähän satunnaisvirhettä. 

Tutkimuksen reliabiliteettiin voivat vaikuttaa esimerkiksi mittarin selkeys, mittaajan 

toiminta tai muuttuvat olosuhteet. (Metsämuuronen 2005.) 

 

Tässä tutkimuksessa useiden kyselyn osioiden reliabiliteettia nostaa se, että mittarit ovat 

aiemmin käytettyjä. Kyselylomakkeessa oli mukana myös osio oppilaiden pienryhmien 

koosta. Sitä ei kuitenkaan oltu analysoitu riittävästi ja se jätettiin pois lopullisesta 

analyysista. Ohjeet vastaajille annettiin jokaisessa testitilanteessa samalla tavalla, joka oli 

suunniteltu etukäteen. Kyselylomake oli myös suunniteltu niin, että oppilaat vastasivat 

nimettöminä, eikä heidän tunnistaminen jälkeenpäin ollut mahdollista. Tällä pyrittiin 

pienentämään vastaajien halua antaa itsestään todellisuudesta poikkeavia tietoja. 

 

Mittauksen reliabiliteettia voi nostaa myös vertaamalla saatuja tuloksia 

rinnakkaismittauksen tai toistomittauksen tuloksiin. Rinnakkaismittauksella tarkoitetaan 

samaan aikaan eri mittareilla mitattuja tuloksia, kun taas toistomittaus tarkoittaa eri aikaan 

samalla mittarilla mitattuja tuloksia. (Metsämuuronen 2005, 66.) Rinnakkaismittauksessa 

Karman (1983) mukaan reliabiliteetin ilmauksena voidaan pitää sitä, että toisistaan 

riippumattomat mittaajat tulevat samasta asiasta samankaltaisiin tuloksiin. 

Toistomittauksessa taas korkea reliabiliteetti tarkoittaa mitattujen tulosten pysymistä 

samansuuntaisina, jos mitattava ominaisuus olisi säilynyt samankaltaisena 

koehenkilöjoukossa ja sattuman osuus luonnollisesti olisi vähäinen. (Karma 1983, 55.) 

Tässä tutkimuksessa rinnakkais- tai toistomittausta ei varsinaisesti ole käytetty. Voidaan 

kuitenkin pohtia tutkimuksen luotettavuutta vertailuaineiston kautta. Vertailuaineisto on 

kerätty toisesta otoksen kouluista vuosina 1999 ja 2002. Aineistossa on tutkittu esimerkiksi 

juuri kiusaamisen yleisyyttä ja sen ilmenemismuotoja. Tietenkään suoria johtopäätöksiä ei 

voi erilaisilla kysymyksillä ja eri henkilöiltä kerätyn aineiston pohjalta tehdä. Kuitenkin, 

jos tämän kyseisen koulun suhtautuminen koulukiusaamiseen on pysynyt 
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muuttumattomana, voi esimerkiksi kiusaamisen yleisyyttä mittaavien tulosten 

samankaltaisuutta pohtia reliabiliteetin näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen reliabiliteettia tarkasteltiin myös eri osioiden sisäisen konsistenssin 

(Cronbachin alpha-kerroin) avulla. Cronbachin alpha-kerroin on sitä korkeampi, mitä 

paremmin mittarin eri osiot mittaavat samaa asiaa eli korreloivat positiivisesti keskenään. 

Yleisesti hyväksyttävänä alpha-kertoimen alarajana pidetään 0.60. (Metsämuuronen 2005, 

67.) Karma (1983) selittää tällaisen sisäisen konsistenssin eli johdonmukaisuuden 

onnistumisen esimerkillä. On epäjohdonmukaista, että parhaat koehenkilöt 

epäonnistuisivat helpoissa osioissa tai että puolet testistä hyvin selvittänyt ei osaisi toista, 

yhtä helppoa puolta. (Karma, 1983, 55) Tässä aineistossa olisi epäjohdonmukaista, jos 

sama koehenkilö vastaisi eri tavalla samankaltaisiin liikuntaryhmän sosiaalisia suhteita 

mittaaviin osioihin. Liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden seitsemän väittämän 

Cronbachin alpha-kerroin oli kuitenkin korkea, 0.86.  

 

Korkea reliabiliteetti ei vielä riitä todistamaan mittaria hyväksi. Karma (1983) kuvaakin 

sitä vasta minimivaatimukseksi, jotta voidaan luotettavasti mitata jotakin. Se mitä 

mitataan, liittyy validiteetin piiriin ja siihen tutustutaan seuraavassa kappaleessa. 

 

7.5.2 Validiteetti 
 

Validiteetin keskeinen sisältö on siis se, mitataanko tutkimuksessa sitä, mitä on tarkoitus 

mitata. Validiteetti voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoisen validiteetin 

kautta tarkastellaan sitä, kuinka yleistettävä tutkimus on. Esimerkiksi ovatko otoksen 

tulokset yleistettävissä perusjoukkoon. (Metsämuuronen 2005, 109.) Otoskokoon vaikuttaa 

lähinnä tulosten tarkkuustavoite. Lähes poikkeuksetta voidaan sanoa, että mitä tarkempia 

tuloksia perusjoukosta halutaan saada, sitä suurempi otos siitä on otettava. (Hirsjärvi ym. 

2000.) 

 

Karma (1983, 86) pitää suurimpina ulkoista validiteettia uhkaavina tekijöinä katoa ja 

koehenkilöiden valintaa kustannussyistä. Tässä tutkimuksessa koehenkilöt on valittu ei-

satunnaisesti ottaen huomioon juuri kustannukselliset ja aikataululliset seikat. Tämän 

tutkimuksen tulokset eivät olekaan yleistettävissä esimerkiksi valtakunnallisesti, vaan 
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kuten muissakin tutkimuksissa ainoastaan perusjoukkoonsa, jona toimii yhden 

Kymenlaaksossa sijaitsevan kunnan yläasteiden kahdeksannen luokan oppilaat. Koko 

perusjoukon koko oli 276 oppilasta, joista siis 176 vastasi kyselyyn. Kato ei varsinaisesti 

haitannut tutkimusta, koska kaikki osallistujat palauttivat kyselylomakkeen. Kuitenkin 

koulukiusaamisen rooleja mittaavaan osioon jätti useampi koehenkilö vastaamatta tai 

vastasi epäasiallisesti. 

 

Sisäinen validiteetti taas voidaan jakaa useampaan eri osaan. Sen yleisiä lajeja ovat 

esimerkiksi sisällön validiteetti ja rakennevaliditeetti. (Metsämuuronen 2005, 64-65) 

Sisällön validiteetti on enemmän teoreettinen kuin laskennallinen mittauksen ominaisuus. 

Sitä tarkasteltaessa tutkitaan ovatko mittarissa käytetyt käsitteet teorian mukaisia ja onko 

ne operationaalistettu, eli muutettu mitattavaan muotoon oikein. (Metsämuuronen 2005, 

110.) Tässä tutkimuksessa sisällön validiteettia parantaa se, että mittareita on analysoitu 

aiemmin. Tällaisten valmiiden mittareiden luotettavuus on aiemmin tutkittu suurillakin 

ihmismäärillä. Esimerkiksi koulukiusaamisen yleisyyttä sekä liikuntaryhmän sosiaalisia 

suhteita mittaavat osiot olivat tehty Anne Konun väitöskirjassaan sekä koulumiete-

projektissa käyttämän lomakkeen pohjalta (Konu 2002, Konu & Gråsten-Salonen 2004). 

Koulukiusaamisen rooleja tutkiva osio taas oli tehty Christina Salmivallin tutkimuksessa 

kehittämää mittaria hyväksikäyttäen (Salmivalli ym. 1996). Heiltä molemmilta oli saatu 

lupa näiden mittareiden käyttöön. 

 

Rakennevaliditeetti menee sisällön validiudesta vielä pidemmälle. Mikäli ilmiö noudattaa 

jotain teoriaa, tulisi sille olla mahdollista löytää aineistosta tukea. Kyse on siis siitä, että 

havainnot vaihtelevat niin kuin taustalla oleva teoria edellyttää. (Metsämuuronen 2005, 

112-113) Tässä tutkimuksessa tulokset kiusaamisen yleisyydestä ja sen muodoista 

noudattelevat aiempaa teoriaa. Myös koulukiusaamiskäyttäytymisen väliset yhteydet olivat 

aineistossa samansuuntaisia kuin aiemmassa teoriassa esitetyt. Lisää tutkimustuloksista ja 

niiden vaihtelusta teorian suhteen kerrotaan seuraavissa kappaleissa. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 
 

 

8.1 Koulukiusaamisen yleisyys 
 

8.1.1 Kiusaaminen koulussa 
 

Kiusatut 

 

Tytöistä noin 70 prosenttia ja pojista hieman yli puolet eivät olleet kohdanneet kiusaamista 

koulussa meneillään olleen lukukauden aikana. Harvoin tai satunnaisesti kiusatuiksi oli 

tytöistä joutunut noin neljännes ja pojista hieman yli kolmannes. Usein kiusaamista kohtasi 

tytöistä noin 5 prosenttia ja pojista noin 12 prosenttia vastanneista. (Taulukko 3.) 

 

Koulujen välillä oli myös eroavaisuuksia. Koulun A oppilaista noin puolet oli kohdannut 

kiusaamista, kun taas koulun B oppilaista näin ilmoitti vain noin kolmannes. Erityisen 

suuri ero oli usein kiusaamista kohdanneiden oppilaiden kesken. Koulun A oppilaista noin 

18 prosenttia ilmoitti kohdanneensa kiusaamista usein. Koulun B oppilaista näin vastasi 

huomattavan paljon pienempi osuus, vain noin kaksi prosenttia. (Taulukko 3.) 

 

Taulukossa 4 esitellään eri ryhmien keskiarvot kiusatuksi joutumisen suhteen. Keskiarvon 

minimi- ja maksimiarvot ovat 1 ja 5. Mitä pienempi arvo on, sitä vähemmän kiusaamista 

on joutunut kohtaamaan. Näiden keskiarvojen eroja sukupuolien ja koulujen välillä 

tutkittiin T-testin avulla. Kiusattujen oppilaiden osuudet erosivat tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan molempien ryhmien välillä. Koulujen välillä ero oli erittäin 

merkitsevä. (Taulukko 4.) 
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Taulukko 3. Kiusattujen oppilaiden osuudet (%) koulussa sukupuolen ja koulun mukaan. 
KOKO AINEISTO   

KIUSATTU TYTÖT POJAT 

KOULUN A 

OPPILAAT  

KOULUN B 

OPPILAAT  

EI LAINKAAN 69,4 51,6 47,9 68,9 

HARVOIN/ 

SATUNNAISESTI 

25,9 36,3 34,2 29,1 

USEIN 4,7 12,1 17,8 1,9 

YHTEENSÄ 100 100 100 100 

(N) 85 91 73 103 

 

Taulukko 4. Oppilaiden keskiarvot kiusatuksi joutumisen suhteen ja niiden eroavaisuus 

sukupuolen ja koulun mukaan. T-testi. 
 N KA KH T-TESTI P-ARVO 

TYTÖT 85 1,46 ,920 

POJAT 91 1,86 1,216 

-2,460 ,015 

KOULU A 73 2,05 1,413 

KOULU B 103 1,39 ,689 

3,727 ,000 

 

 

Kiusaajat 

 

Tytöistä noin neljännes ilmoitti kiusanneensa muita, tosin kukaan heistä ei ollut tehnyt sitä 

usein. Ero sukupuolien välillä on iso, sillä pojista yli puolet oli osallistunut muiden 

oppilaiden kiusaamiseen harvoin tai satunnaisesti ja noin neljä prosenttia usein. (Taulukko 

5.) 

 

Koulun A oppilaista noin puolet ja koulun B oppilaista hieman yli kolmannes oli 

osallistunut kiusaamiseen koulussa lukukauden aikana. Usein kiusanneita oli koulussa A 

noin neljä prosenttia ja koulussa B yksi prosentti. (Taulukko 5.) 

 

Tyttöjen keskiarvo kiusaamiseen osallistumisen suhteen oli 1,25. Pojilla vastaava arvo oli 

suurempi, 1,79. Kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden keskiarvot erosivat sukupuolten 

välillä toisistaan erittäin merkitsevästi. Myös koulujen välillä ero oli tilastollisesti 

merkitsevä. (Taulukko 6.) 
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Taulukko 5. Kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden osuudet (%) koulussa sukupuolen ja 

koulun mukaan. 
KOKO AINEISTO  

KIUSANNUT TYTÖT POJAT 

KOULUN A 

OPPILAAT 

KOULUN B 

OPPILAAT 

EI LAINKAAN 76,5 41,8 49,3 65,0 

HARVOIN/ 

SATUNNAISESTI 

23,5 53,8 46,6 34,0 

USEIN 0 4,4 4,1 1,0 

YHTEENSÄ 100 100 100 100 

(N) 85 91 73 103 

 

Taulukko 6. Oppilaiden keskiarvot kiusaamiseen osallistumisen suhteen ja niiden 

eroavaisuus sukupuolen ja koulun mukaan. T-testi. 
 N KA KH T-TESTI P-ARVO 

TYTÖT 85 1,25 ,460 

POJAT 91 1,79 ,876 

-5,206 ,000 

KOULU A 73 1,70 ,893 

KOULU B 103 1,41 ,617 

2,406 ,018 

 

 

8.1.2 Kiusaaminen liikuntatunnilla 
 

Kiusatut 

 

Liikuntatunnilla tai siihen liittyvissä tilanteissa kiusaamiselta oli välttynyt noin 80 

prosenttia molemmista sukupuolista. Tytöistä ketään ei ollut kiusattu usein liikuntatunnilla 

ja pojista kiusaamista oli kohdannut noin 3 prosenttia vastanneista. (Taulukko 7.) 

 

Koulun A oppilaista noin neljännes oli joutunut kiusatuiksi liikuntatunnilla. Koulun B 

oppilaista saman tilanteen oli kohdannut noin 15 prosenttia oppilaista. Usein kiusatuiksi 

joutuneiden osuudet olivat koulussa A noin kolme prosenttia ja koulussa B yksi prosentti. 

(Taulukko 7.) 

 

Ryhmien keskiarvot liikuntatunnilla kiusatuksi joutumisen suhteen olivat lähellä toisiaan. 

Esimerkiksi tyttöjen ryhmän keskiarvo oli 1,19 ja poikien ryhmän 1,32. Keskiarvot eivät 
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eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi sukupuolien tai koulujen välillä. (Taulukko 

8.) 

 

 

Taulukko 7. Kiusattujen oppilaiden osuudet (%) liikuntatunnilla sukupuolen ja koulun 

mukaan. 
KOKO AINEISTO  

KIUSATTU TYTÖT POJAT 

KOULUN A 

OPPILAAT 

KOULUN B  

OPPILAAT 

EI LAINKAAN 83,5 76,9 74,0 84,5 

HARVOIN/ 

SATUNNAISESTI 

16,5 19,8 23,3 14,6 

USEIN 0 3,3 2,7 1,0 

YHTEENSÄ 100 100 100 100 

(N) 85 91 73 103 

 

Taulukko 8. Oppilaiden keskiarvot liikuntatunnilla kiusatuksi joutumisen suhteen ja niiden 

eroavaisuus sukupuolen ja koulun mukaan. T-testi. 
 N KA KH T-TESTI P-ARVO 

TYTÖT 85 1,19 ,450 

POJAT 91 1,32 ,713 

-1,462 ,146 

KOULU A 73 1,33 ,688 

KOULU B 103 1,20 ,531 

1,300 ,196 

 

 

Kiusaajat 

 

Tytöistä noin 10 prosenttia oli kiusannut muita liikuntatunnilla tai siihen liittyvissä 

tilanteissa. Pojat olivat osallistuneet kiusaamiseen useammin. Kolmannes pojista oli 

kiusannut liikuntatunnilla. Tytöistä kukaan ei ollut kiusannut usein ja pojistakin vain pieni 

osa. (Taulukko 9.) 

 

Koulun A oppilaista noin 70 prosenttia ja Koulun B oppilaista noin 80 prosenttia eivät 

olleet kiusanneet muita liikuntatunnilla. Harvoin tai satunnaisesti sitä oli tehnyt 26 

prosenttia koulun A oppilaista. Sama luku koulun B oppilailla oli noin 18 prosenttia. 

(Taulukko 9.) 
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Tyttöjen keskiarvo liikuntatunnilla kiusaamisen suhteen oli matala, 1,11. Poikien ryhmän 

vastaava arvo oli 1,42. Keskiarvot erosivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi tyttöjen ja 

poikien välillä. Koulujen välillä ei tällaista eroavaisuutta ilmennyt. (Taulukko 10.) 

 

 

Taulukko 9. Kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden osuudet (%) liikuntatunnilla 

sukupuolen ja koulun mukaan. 
KOKO AINEISTO  

KIUSANNUT TYTÖT POJAT 

KOULUN A 

OPPILAAT 

KOULUN B 

OPPILAAT 

EI LAINKAAN 90,4 65,9 72,6 81,2 

HARVOIN/ 

SATUNNAISESTI 

9,6 31,9 26,0 17,8 

USEIN 0 2,2 1,4 1,0 

YHTEENSÄ 100 100 100 100 

(N) 85 91 73 103 

 

 

Taulukko 10. Oppilaiden keskiarvot liikuntatunnilla kiusaamiseen osallistumisen suhteen 

ja niiden eroavaisuus sukupuolen ja koulun mukaan. T-testi. 
 N KA KH T-TESTI P-ARVO 

TYTÖT 85 1,11 ,346 

POJAT 91 1,42 ,700 

-3,781 ,000 

KOULU A 73 1,32 ,621 

KOULU B 103 1,23 ,546 

,928 ,355 

 

 

8.2 Kiusaamisen muodot 
 

8.2.1 Kiusaamisen muodot koulussa 
 

Kiusatut 

 

Molemmilla sukupuolilla yleisimmin kohdattu kiusaamisen muoto koulussa oli nimittely ja 

haukkuminen. Tytöistä sen uhriksi oli joutunut lähes puolet ja pojista lähes 60 prosenttia 
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vastaajista. Tytöt kohtasivat useammin epäsuoran kiusaamisen muotoja, syrjimistä ja 

juoruamista selän takana. Yli kolmannes tytöistä ilmoitti, että he ovat kokeneet 

joutuneensa juoruamisen uhriksi. Ryhmien välisiä eroja eri kiusaamisen muotojen suhteen 

analysoitiin χ2-testillä. Esimerkiksi tyttöjen ja poikien välinen ero juuri juoruamisen 

suhteen oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Pojat olivat kohdanneet tönimistä ja 

kaatamista sekä tavaroiden ottamista selvästi tyttöjä enemmän. Myös näiden muotojen 

suhteen erot sukupuolten välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. (Taulukko 11.) 

 

Erittäin yleinen kiusatuksi tulemisen muoto koulussa A oli nimittely ja haukkuminen. Sen 

oppilaista peräti 67 prosenttia ilmoitti kohdanneensa sitä kyseisen lukukauden aikana. 

Myös koulun B oppilaiden keskuudessa nimittely ja haukkuminen oli yleisin kiusaamisen 

muoto, jonka uhriksi oli jouduttu. Ero koulujen välillä oli kuitenkin tilastollisesti 

merkitsevä. Myös muita kiusaamisen muotoja oli kohdattu enemmän koulussa A. 

Esimerkiksi lyömistä ja potkimista oli koulun A oppilaista kohdannut noin seitsemän 

prosenttia ja koulun B oppilaista yksi prosentti. Myös tämän muodon suhteen ero koulujen 

välillä oli tilastollisesti merkitsevä. (Taulukko 11.) 

 

 

Taulukko 11. Uhrin kohtaamien kiusaamisen muotojen osuudet (%) koulussa sukupuolen 

ja koulun mukaan. χ2-testi. 

KOKO AINEISTO KIUSAAMISEN 

MUOTO (UHRI) TYTÖT POJAT 

χ2-TESTI 

(df=1) 

KOULUN A

OPPILAAT 

KOULUN B 

OPPILAAT 

χ2-TESTI 

(df=1) 

NIMITTELY, 

HAUKKUMINEN 

47.1 58,2 χ2=2.206 

p=.138 

67,1 42,7 χ2=10.211 

p=.001 

SYRJIMINEN 16,5 7,7 χ2=3.223 

p=.073 

12,3 11,7 χ2=.019 

p=.891 
JUORUAMINEN  34,1 12,1 χ2=12.145 

p=.000 

30,1 17,5 χ2=3.900 

p=.048 

TÖNIMINEN, 

KAATAMINEN 

2,4 18,7 χ2=12.168 

p=.000 

16,4 6,8 χ2=4.125 

p=.042 
LYÖMINEN, 

POTKIMINEN 

2,4 6,6 χ2=1.821 

p=.177 

9,6 1,0 χ2=7.313 

p=.007 

TAVAROIDEN 

OTTAMINEN 

1,2 12,1 χ2=8.236 

p=.004 

8,2 5,8 χ2=.385 

p=.535 
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Kiusaajat 

 

Aivan kuten edellä, myös kiusanneiden oppilaiden yleisin kiusaamisen muoto oli nimittely 

ja haukkuminen. Tämä ilmeni molemmilla sukupuolilla, sekä molemmissa kouluissa. Tytöt 

harjoittivat juoruamista selvästi enemmän kuin pojat. Heistä yli neljännes kertoi 

juorunneensa toisesta oppilaasta tämän selän takana. Pojista samalla tavalla oli 

käyttäytynyt noin kolme prosenttia. Pojista taas huomattavan paljon suurempi osa oli 

kiusannut tönimällä tai kaatamalla muita oppilaita. Sekä selän takana juoruamisen että 

tönimisen ja kaatamisen suhteen eroavaisuudet sukupuolten välillä olivat tilastollisesti 

merkitseviä. (Taulukko 12.) 

 

Koulujen eroista voi nostaa esille sen, että koulun B oppilaista kukaan ei ilmoittanut 

lyöneensä tai potkineensa muita koulussa. Koulun A oppilaista näin ilmoitti 

käyttäytyneensä noin seitsemän prosenttia vastaajista. Koulujen ero oli tilastollisesti 

merkitsevä aivan kuten selän takana juoruamisenkin suhteen. (Taulukko 12.) 

 

Taulukko 12. Kiusaajan harjoittamien kiusaamisen muotojen osuudet (%) koulussa 

sukupuolen ja koulun mukaan. χ2-testi. 

KOKO AINEISTO KIUSAAMISEN 

MUOTO 

(KIUSAAJA) 

TYTÖT POJAT 

χ2-TESTI 

(df=1) 

KOULUN A

OPPILAAT 

KOULUN B 

OPPILAAT 

χ2-TESTI 

(df=1) 

NIMITTELY, 

HAUKKUMINEN 

28,2 41,8 χ2=3.522 

p=.061 

37,0 34,0 χ2=.169 

p=.681 

SYRJIMINEN 5,9 6,6 χ2=.038 

p=.846 

6,8 5,8 χ2=.076 

p=.782 

JUORUAMINEN  28,2 3,3 χ2=21.046 

p=.000 

26 7,8 χ2=10.968 

p=.001 

TÖNIMINEN, 

KAATAMINEN 

2,4 17,6 χ2=11.102 

p=.001 

13,7 7,8 χ2=1.637 

p=.201 

LYÖMINEN, 

POTKIMINEN 

2,4 3,3 χ2=.142 

p=.706 

6,8 0 χ2=7.261 

p=.007 

TAVAROIDEN 

OTTAMINEN 

1,2 7,7 χ2=4.300 

p=.038 

6,8 2,9 χ2=1.526 

p=.217 
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8.2.2 Kiusaamisen muodot liikuntatunnilla 
 

Kiusatut 

 

Liikuntatunnilla tai siihen liittyvissä tilanteissa eniten oli kohdattu nimittelyä ja 

haukkumista. Noin 30 prosenttia molemmista sukupuolista sekä molempien koulujen 

oppilaista oli kohdannut sitä kuluneen lukukauden aikana. Tytöt joutuivat useammin 

syrjimisen uhreiksi kuin pojat. Tytöistä noin 13 prosenttia oli tuntenut, että heitä syrjitään 

tai että heidät jätetään joukon ulkopuolelle. Ero sukupuolten välillä oli tilastollisesti 

merkitsevä. Pojista vain noin kaksi prosenttia oli kohdannut tällaista. Pojat olivat joutuneet 

fyysisen kiusaamisen uhreiksi hieman tyttöjä useammin. Erot eivät kuitenkaan olleet 

tilastollisesti merkitseviä. (Taulukko 13.) 

 

Koulujen välillä selkein eroavaisuus ilmeni tönimisen ja kaatamisen suhteen. Koulun A 

oppilaista noin 16 prosenttia ilmoitti kohdanneensa tällaista kiusaamista liikuntatunnilla tai 

siihen liittyvissä tilanteissa. Koulun B oppilaista samanlaiseen tilanteeseen oli joutunut 

vain yksi prosentti vastaajista. Ero koulujen välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

(Taulukko 13.) 

 

Taulukko 13. Uhrin kohtaamien kiusaamisen muotojen osuudet (%) liikuntatunnilla 

sukupuolen ja koulun mukaan. χ2-testi. 

KOKO AINEISTO KIUSAAMISEN 

MUOTO (UHRI) TYTÖT POJAT 

χ2-TESTI 

(df=1) 

KOULUN A

OPPILAAT 

KOULUN B 

OPPILAAT 

χ2-TESTI 

(df=1) 

NIMITTELY, 

HAUKKUMINEN 

27,1 30,8 χ2=.294 

p=.588 

28,8 29,1 χ2=.003 

p=.959 

SYRJIMINEN 12,9 2,2 χ2=7.415 

p=.006 

9,6 5,8 χ2=.885 

p=.347 

JUORUAMINEN  11,8 5,5 χ2=2.216 

p=.137 

9,6 7,8 χ2=.182 

p=.670 

TÖNIMINEN, 

KAATAMINEN 

5,9 8,8 χ2=.544 

p=.461 

16,4 1,0 χ2=14.941 

p=.000 

LYÖMINEN, 

POTKIMINEN 

0 1,1 χ2=.939 

p=.332 

1,4 0 χ2=1.419 

p=.234 

TAVAROIDEN 

OTTAMINEN 

0 3,3 χ2=2.851 

p=.091 

1,4 1,9 χ2=.083 

p=.773 
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Kiusaajat 

 

Aivan kuten muuallakin koulussa, myös liikuntatunnilla yleisin kiusaamisen muoto oli 

nimittely ja haukkuminen. Tosin tytöistä yhtä suuri osuus oli ilmoittanut myös 

kiusanneensa muita juoruamalla tai jättämällä jonkun joukon ulkopuolelle. Pojille nimittely 

ja haukkuminen oli selkeästi yleisintä liikuntatunnin kiusaamiskäyttäytymistä. Selkeimmät 

tilastolliset erot sukupuolien välillä ilmenivät juuri näiden mainittujen muotojen suhteen. 

(Taulukko 14.) 

 

Suurempi osa koulun A oppilaista oli kiusannut muita epäsuorien kiusaamismuotojen 

kautta. Myös töniminen oli yleisempää koulussa A. Erot koulujen välillä eivät kuitenkaan 

olleet tilastollisesti merkitseviä. (Taulukko 14.) 

 

Taulukko 14. Kiusaajan harjoittamien kiusaamisen muotojen osuudet (%) liikuntatunnilla 

sukupuolen ja koulun mukaan. χ2-testi. 

KOKO AINEISTO KIUSAAMISEN 

MUOTO 

(KIUSAAJA) 

TYTÖT POJAT 

χ2-TESTI 

(df=1) 

KOULUN A

OPPILAAT 

KOULUN B 

OPPILAAT 

χ2-TESTI 

(df=1) 

NIMITTELY, 

HAUKKUMINEN 

11,8 23,1 χ2=3.876 

p=.049 

16,4 18,4 χ2=.119 

p=.730 

SYRJIMINEN 5,9 2,2 χ2=1.562 

p=.211 

6,8 1,9 χ2=2.694 

p=.101 

JUORUAMINEN  11,8 2,2 χ2=6.331 

p=.012 

11,0 3,9 χ2=3.366 

p=.067 

TÖNIMINEN, 

KAATAMINEN 

3,5 13,2 χ2=5.257 

p=.022 

12,3 5,8 χ2=2.318 

p=.128 

LYÖMINEN, 

POTKIMINEN 

1,2 1,1 χ2=.002 

p=.961 

1,4 1,0 χ2=.061 

p=.806 

TAVAROIDEN 

OTTAMINEN 

0 0  0 0  
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8.3 Oppilaiden roolit kiusaamistilanteissa 
 

Kun määritettiin oppilaiden rooleja kiusaamisprosessissa, sijoitettiin heitä kolmeen rooliin, 

kiusatuksi, kiusaajaksi ja apuriksi/kannustajaksi. Jos ryhmätoverit eivät kuitenkaan olleet 

riittävän yksimielisiä toverinsa käyttäytymisestä, ei hänelle ole voitu määrittää selkeää 

roolia. Tässä aineistossa suurelle osalle oppilaista ei ole määritetty roolia. Tytöistä noin 46 

prosenttia ja pojista lähes 60 prosenttia sijoittui tähän ryhmään. Tytöistä ryhmätoverit 

tunnistivat uhrin rooliin lähes 12 prosenttia oppilaista, kun pojista vastaava luku oli vain 

noin 4 prosenttia. Kiusaajien osuus oli molemmilla sukupuolilla samankaltainen, noin 8 

prosenttia. Apurin rooliin tunnistettiin suurin osa oppilaista, joille selkeä rooli löytyi. 

Tytöistä noin 34 prosenttia sijoittui tähän rooliin ja pojista hieman vajaa 30 prosenttia. 

Ryhmien välistä eroavaisuutta tutkittiin χ2-testillä. Sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa eri rooleihin sijoittumisessa. (Taulukko 15.) 

 

Koulun B oppilaista kiusaamisen uhreja ryhmätovereiden mielestä oli noin 10 prosenttia. 

Koulun A oppilaista vain noin 4 prosenttia tunnistettiin tähän rooliin. Myös kiusaajia oli 

enemmän koulussa B, noin 9 prosenttia. Apurin rooliin tunnistettiin täsmälleen sama määrä 

oppilaita molemmissa kouluissa, noin 31 prosenttia. Myöskään koulujen välillä ero ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä. (Taulukko 15.) 

 

Taulukko 15. Kiusaamisprosessin roolien osuudet (%) sukupuolen ja koulun mukaan. χ2-

testi. 
KOKO AINEISTO ROOLI 

TYTÖT 

    %            N 

POJAT 

    %            N 

KOULUN A 

OPPILAAT 

       %                N 

KOULUN B 

OPPILAAT 

         %                      N 

KIUSATTU 11,9 7 4,1 4 3,8 3 10.2 8 

KIUSAAJA 8,5 5 7,2 7 6,4 5 9.0 7 

APURI/ 

KANNUSTAJA 

33,9 20 28,9 28 30,8 24 30,8 24 

EI SELVÄÄ 

ROOLIA 

45,7 27 59,8 58 59,0 46 50.0 39 

YHTEENSÄ 100 59 100 97 100 78 100 78 

sukupuoli χ2=4,820, df=3, p=,185 

koulu χ2=3,183, df=3, p=,364 
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8.4 Liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden kokeminen 
 

Tyttöjen ja poikien keskiarvot liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden kokemisesta olivat 

lähellä toisiaan. Tyttöjen keskiarvo oli noin 2,7, kun poikien oli noin 2,6. Keskiarvojen 

eroavaisuutta analysoitiin t-testillä. Ero sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä. Kouluja vertaillessa huomataan, että myös niissä liikuntaryhmien sosiaalisten 

suhteiden kokeminen on hyvin samanlaista, eikä tilastollisesti merkitsevää eroavaisuutta 

esiinny. (Taulukko 16.) 

 

Taulukko 16. Oppilaiden kokemus liikuntaryhmän sosiaalisista suhteista sukupuolen ja 

koulun mukaan. T-testi. 
 N KA KH T-TESTI P-ARVO 

TYTÖT 85 2,684 1,010 

POJAT 91 2,587 ,687 

,739 ,461 

KOULU A 73 2,603 ,615 

KOULU B 103 2,656 ,996 

-,438 ,662 

 

Kuitenkin eri väittämien suhteen löytyy erovaisuuksia. Sekä tytöt että pojat saivat 

matalimpia arvoja väittämän ”liikuntaryhmäni oppilaat tulevat väliin, jos jotain oppilasta 

kiusataan” suhteen. Tyttöjen keskiarvo tälle väittämälle oli noin 2,1 ja poikien vain noin 

1,6. Ero sukupuolten välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Myös koulujen välillä oli eroa, 

mutta se ei ollut tilastollisesti merkitsevää. (Taulukko 17.) 

 

Korkeimpia arvoja molemmat sukupuolet saivat väittämän ”minulla on ystäviä tässä 

liikuntaryhmässä” suhteen. Tyttöjen keskiarvo oli noin 3,7 ja poikien noin 3,5. 

Korkeimman keskiarvon saivat koulun A oppilaat, lähes 3,8. Erot sukupuolten sekä 

koulujen välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. (Taulukko 18.) Kaikkien sosiaalisten 

suhteiden mittarin väittämien keskiarvot ja keskihajonnat sukupuolen ja koulun mukaan on 

esitelty liitteessä 3. 
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Taulukko 17. Oppilaiden kokemus väittämän ”liikuntaryhmäni oppilaat tulevat väliin, jos 

jotain oppilasta kiusataan” suhteen. T-testi. 
 N KA KH T-TESTI P-ARVO 

TYTÖT 85 2,141 1,505 

POJAT 91 1,626 1,235 

2,471 ,015 

KOULU A 73 1,671 1,203 

KOULU B 103 2,019 1,502 

-1,705 ,090 

 

 

Taulukko 18. Oppilaiden kokemus väittämän ”minulla on ystäviä tässä liikuntaryhmässä” 

suhteen. T-testi. 
 N KA KH T-TESTI P-ARVO 

TYTÖT 85 3,741 ,758 

POJAT 91 3,451 1,025 

2,148 ,033 

KOULU A 73 3,753 0,641 

KOULU B 103 3,476 1,056 

2,165 ,032 

 

 

8.5 Liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden ja koulukiusaamiskäyttäytymisen väliset 
yhteydet 
 

Seuraavassa esitellään liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden yhteyttä koulukiusaamiseen 

sukupuolen mukaan. Yhteydet koulun mukaan on esitelty liitteessä 4. Koulukiusaamisen 

välisiä yhteyksiä sekä koulukiusaamisen ja liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden yhteyksiä 

analysoitiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Tytöillä, joita kiusattiin 

enemmän koulussa, oli myös suurempi riski joutua kiusaamisen uhriksi liikuntatunnilla. 

Tämä yhteys oli tilastollisesti merkitsevä (p=.001). Tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(p=.000) yhteys kiusaamiseen liikuntatunnilla oli niillä, jotka olivat kiusanneet muita myös 

koulussa. Vahvin korrelaatio oli niiden ryhmien välillä, jotka tunsivat liikuntaryhmän 

sosiaaliset suhteet huonoiksi ja olivat joutuneet kiusaamisen uhreiksi liikuntatunnilla. 

Yhteys oli erittäin merkitsevä (p=.000). Myös yleensä koulussa kiusaamisen ja 

liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden huonoksi tunteneiden välillä oli yhteys. (Taulukko 

19.) 
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Taulukko 19. Koulukiusaamisen ja liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden yhteydet tytöillä 

(N=85). Spearmanin järjestyskorrelaatio. 
muuttujat uhri koulussa kiusannut 

koulussa 
uhri liikunta-
tunnilla 

kiusannut 
liikunta- 
tunnilla 

sosiaaliset 
suhteet 

uhri 
koulussa 
 

1.000     

kiusannut 
koulussa 
 

.187 1.000    

uhri liikunta-
tunnilla 
 

.351** -.030 1.000   

kiusannut 
liikuntatunnilla 
 

.030 .386*** -.143 1.000  

sosiaaliset 
suhteet 
 

-.369** -.224* -.448*** -.126 1.000 

* = p<.05, ** = p<.01, *** = p<.001 
 

 

Pojilla esiintyi tilastollisesti erittäin merkitsevät (p=.000) korrelaatiot yleisesti koulun ja 

liikuntatunnin kiusaamiskäyttäytymisen välillä. Uhrit olivat usein uhreja molemmissa 

samoin kuin kiusaajat kiusaajia. Poikien ryhmässä oli myös nähtävissä yhteys uhriksi 

joutumisen ja muiden kiusaamisen välillä (p=.004). Liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden 

ja kiusaamiskäyttäytymisen välillä ei vahvaa yhteyttä esiintynyt. (Taulukko 20.) 

 

Taulukko 20. Koulukiusaamisen ja liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden yhteydet pojilla 

(N=91). Spearmanin järjestyskorrelaatio. 
muuttujat uhri koulussa kiusannut 

koulussa 
uhri liikunta-
tunnilla 

kiusannut 
liikuntatunnilla 

sosiaaliset 
suhteet 

uhri  
koulussa 
 

1.000     

kiusannut 
koulussa 
 

.301** 1.000    

uhri liikunta-
tunnilla 
 

.503*** .188 1.000   

kiusannut 
liikuntatunnilla 
 

.186 .516*** .284** 1.000  

sosiaaliset 
suhteet 
 

-.158 -.026 -.128 -.238* 1.000 

* = p<.05, ** = p<.01, *** = p<.001 
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9 POHDINTA 
 

 

9.1 Tutkimustulosten pohdintaa 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koulukiusaamisen yleisyyttä ja muotoja 

koulussa ja koululiikunnassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös liikuntaryhmän sosiaalisia 

suhteita ja niiden yhteyttä koulukiusaamiseen. Myös koulukiusaamisprosessille ominaisten 

roolien, kuten kiusaajan, uhrin ja kiusaajan apurin osuuksien jakautumista oppilailla 

selvitettiin. Vertailua kaikkien muuttujien suhteen suoritettiin sukupuolien ja kahden eri 

koulun välillä. 

 

9.1.1 Kiusaamisen yleisyys 
 

Kiusaamisen yleisyyttä käsitteli kaksi tutkimusongelmaa. Kuinka yleistä kiusaaminen on 

koulussa ja liikuntatunnilla ja eroaako yleisyys sukupuolien tai koulujen välillä. 

Tutkimusongelmaa koulukiusaamisen yleisyydestä lähestyttiin uhrin ja kiusaajan kannalta. 

Hypoteesina oli, että poikien osuus sekä uhreista että kiusaajista olisi suurempi kuin 

tyttöjen (Liinamo & Kannas 1995, STAKES -kouluterveyskysely 2003). Tytöistä noin 70 

prosenttia ei ollut kohdannut kiusaamista. Pojista siltä oli välttynyt noin puolet. Usein 

kiusatuiksi koulussa joutui tytöistä noin 5 prosenttia ja pojista noin 12 prosenttia. Tytöistä 

noin neljännes ja pojista yli puolet oli kiusannut muita koulussa. Tämän tutkimuksen 

tulokset tukevat hypoteesia siitä, että pojat kiusaavat enemmän, mutta myös kohtaavat 

enemmän kiusaamista. 

 

Tulokset koulukiusaamisen yleisyydestä tukevat aiempia tuloksia. Esimerkiksi ei lainkaan 

kiusanneiden tai kiusatuksi joutumisen osuudet ovat tytöillä ja pojilla hyvinkin samanlaisia 

kuin kirjallisuusosiossa esitellyt WHO :n koululaistutkimuksen (Liinamo & Kannas 1995) 

ja STAKES – kouluterveyskyselyn (STAKES –kouluterveyskysely 2003) aineistojen 

tulokset. Ainoastaan poikien ryhmässä oli hieman eroavaisuutta kiusatuksi joutumisen 

suhteen. Tämän aineiston pojat kohtasivat kiusaamista hieman useammin kuin WHO:n 

koululaistutkimukseen ja STAKES –kouluterveyskyselyyn vastanneet pojat. Tämä saattaa 
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selittyä sillä, että tämän tutkimuksen otos on hyvin paljon pienempi ja myös perusjoukko 

hyvin erilainen. Koululaistutkimus ja kouluterveyskysely ovat valtakunnallisia tutkimuksia 

ja tämän tutkimuksen perusjoukko on vain yhden kunnan kahdeksasluokkalaiset, joten 

niiden ei välttämättä voi olettaakaan olevan täysin samanlaisia. Kyseinen kunta on 

keskikokoinen, joten tutkimuksen tulokset ovat siis vain suuntaa-antavia vertailussa 

esimerkiksi pienten kuntien tai suurkaupunkien kouluihin. Tosin Olweus (1992) toteaa, että 

Norjassa tehdyssä tutkimuksessa kiusaamisen määrä oli lähes samanlainen niin 

suurkaupunkien kuin maan muidenkin osien kouluissa. Myös koulun koon vaikutusta voi 

pohtia kiusaamisen yleisyyden suhteen. Koulu A on noin 200 oppilaan ja koulu B noin 350 

oppilaan koulu. Olweus (1978) esittää, että yleisesti luullaan, että kiusaamisongelmat 

lisääntyvät koulun koon suurenemisen mukaan. Kuitenkin hänen tutkimuksensa 

Tukholman kouluista osoittaa tämän hypoteesin vääräksi. (Olweus 1978.) 

 

Usein kiusatuiksi joutuneiden osuus oli molempien sukupuolten ryhmässä noin kaksi 

kertaa isompi kuin aiemmissa tutkimuksissa. Usein kiusaamiseen osallistuneiden lapsien 

osuus taas oli pysynyt suhteellisen samankaltaisena. (Liinamo & Kannas 1995, STAKES –

kouluterveyskysely 2003.) Tämä antaisi suuntaa sellaiseen olettamukseen, että samat 

oppilaat kiusaavat nyt useampia uhreja. Tyttöjen ja poikien eroja kiusaamisen yleisyydestä 

tutkittiin t-testillä. Poikien ja tyttöjen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero niin kiusatuksi 

joutumisen kuin toisten kiusaamisen suhteen. Tämä tuki myös aiempien tutkimusten 

tuloksia (Liinamo & Kannas 1995, STAKES –kouluterveyskysely 2003) ja myös vahvisti 

hypoteesin poikien tyttöjä suuremmista osuuksista sekä uhrien että kiusaajien joukossa. 

 

Verrattaessa tämän tutkimuksen koulun A tuloksia vertailuaineistoon (Kiusaamiskyselyt 

1999, 2002) käy ilmi, että kiusaamisen määrä on hieman noussut. Tosin tulee muistaa, että 

vertailuaineisto käsittää toisessa tutkimuksessa koko yläasteen ja toisessa jopa lukion 

oppilaidenkin tulokset samassa. Tämän tutkimuksen aineistohan kerättiin kahdeksas-

luokkalaisilta. Aiempien tutkimusten mukaan koulukiusaamisen määrä vähenee lasten 

siirtyessä ylemmille luokille (Liinamo & Kannas 1995, STAKES –kouluterveyskysely 

2003). Kuitenkin tässä tutkimuksessa koulun A oppilaista noin puolet eivät olleet 

kohdanneet kiusaamista, kun sama osuus 1999 ja 2002 suoritetuissa kyselyissä oli noin 70 

prosenttia. Myös kiusaamiseen osallistuneiden lasten osuuksissa oli nähtävissä 

samanlainen piirre. Tässä tutkimuksessa noin 50 prosenttia koulun A oppilaista kertoi, 
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etteivät he olleet osallistuneet toisten kiusaamiseen. Aiemmissa tutkimuksissa näin oli 

ilmoittanut 75 prosenttia ja 80 prosenttia saman koulun oppilaista. Aineistojen vertaaminen 

toisiinsa oli vaikeaa. Erilaiset kysymykset ja eri-ikäiset vastaajat estivät lukujen luotettavan 

vertailun. 

 

Liikuntatunnilla kiusaamiselta oli välttynyt noin 80 prosenttia molemmista sukupuolista. 

Tytöistä noin 10 prosenttia ja pojista noin kolmannes oli kiusannut muita liikuntatunnilla. 

Kun vertaa tämän tutkimuksen tuloksia Marvailan (1995) ja Rädyn (1999) tuloksiin, voi 

todeta, että kiusaaminen on tässä aineistossa yleisempää. Esimerkiksi kun Marvailan 

(1995) yläasteikäisiä tutkineessa tutkimuksessa noin 6 prosenttia vastaajista ilmoitti 

kohdanneensa kiusaamista liikuntatunnilla, niin tässä aineistossa pojista tällaista oli 

kokenut yli neljännes ja tytöistäkin yli 15 prosenttia. Rädyn (1999) mukaan 10 prosenttia 

joutui kiusaamisen uhreiksi ja yhdeksän prosenttia kiusasi itse. Rädyn (1999) aineisto oli 

kerätty 4.-6.-luokkalaisilta oppilailta. Heistä moni kohtasi kiusaamista jopa usein. Tämän 

aineiston oppilaista taas vain harva ilmoitti kohdanneensa kiusaamista usein. Myös muita 

kiusanneiden osuus oli korkeahko tässä tutkimuksessa, varsinkin poikien joukossa. Noin 

kolmannes oli kiusannut muita liikuntatunnilla. Osuus on noin kolminkertainen Rädyn 

(1999) ala-asteikäisiltä keräämään aineistoon verrattuna. Tosin Rädyn (1999) aineistossa 

on molempien sukupuolien osuudet yhdessä. Tässäkään aineistossa ei muita 

liikuntatunnilla kiusanneiden tyttöjen osuus noussut yli 10 prosenttia. Aunolan & Peltosen 

(2002) mukaan noin 40 prosenttia kuudennen luokan oppilaista oli joskus kohdannut 

kiusaamista liikuntatunnilla. Tämä luku on taas korkeampi kuin tämän tutkimuksen 

vastaava. Tätä voi selittää aikaväli, jolla kiusatuksi joutumista selvitetään. Tässä 

tutkimuksessa oppilailta kysyttiin ovatko he kohdanneet kiusaamista nimenomaan kuluvan 

lukukauden aikana. 

 

Kuten edellä on esitelty, liikuntatunnin voisi ajatella tarjoavan otolliset edellytykset 

koulukiusaamiselle esimerkiksi vapaamman liikkumisen, yksilön näkyvän roolin sekä 

pukuhuonetilanteiden vuoksi (Marvaila 1995, Räty 1999). Tässä tutkimuksessa koulussa 

yleensä kiusattiin enemmän kuin liikuntatunnilla. Tämä tulos ei kerro paljonkaan, koska 

liikuntatunteja on todella vähän verraten kaikkeen muuhun koulun toimintaan. 

Kiinnostavaa olisikin tutkia miten liikuntatunnin kiusaaminen suhteutuu esimerkiksi 

johonkin muuhun yhtä paljon opetettavaan aineeseen. 
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Yleisestikin tieto liikuntatunnilla tapahtuvasta kiusaamiskäyttäytymisestä on kohtalaisen 

harvinaista. Siksi tämän tutkimuksen tuloksia voi pitää tietoa lisäävinä. Tulosten vertailu 

edellisiin tutkimuksiin (Marvaila 1995, Räty 1999) ei kuitenkaan ole ongelmatonta. 

Kyseessä on eri-ikäisillä, eri kouluissa sekä erilaisilla menetelmillä aikaansaadut tulokset, 

joiden vertaileminen suoraan toisiinsa voisi olla harhaanjohtavaa. Ja tulee muistaa jo 

aiemmin mainittu koulukiusaamisen määrittelyn vaikutus. Esimerkiksi monissa tämän 

tutkimuksen tuloksissa oppilaan on katsottu kohdanneen kiusaamista, jos hän on vastannut 

kokeneensa sitä muutaman kerran lukukauden aikana. Joka tapauksessa kiusaamista 

liikuntatunnilla esiintyy jonkin verran. Varsinkin poikien korkea osuus muiden 

kiusaamisessa kannattaa panna merkille. Opettajan kannattaa aina seurata, kuinka yleistä 

kiusaaminen on hänen ryhmässään. Marvailan (1995) mukaan 16 prosenttia kiusatuista 

oppilaista jää pois koulusta kiusaamisen vuoksi. Jos jotain oppilasta kiusataan 

liikuntatunnilla, jättää hän suuremmalla todennäköisyydellä tulematta tunnille. Tämä voi 

estää oppilasta oppimasta tarvittavia taitoja, jotta hän saisi tärkeitä edellytyksiä 

liikunnallisen elämäntavan luomiselle. Toisaalta kiusaaminen tunnilla estää 

todennäköisesti positiivisten kokemusten syntymisen ja sitä kautta vaikuttaa negatiivisesti 

tuohon liikunnanopetuksen tärkeään tavoitteeseen. 

 

9.1.2 Kiusaamisen muodot 
 

Kiusaamisen muotoja tutkittiin tutkimusongelman pohjalta, jonka tavoitteena oli selvittää 

mitkä niistä ovat yleisimpiä koulussa ja liikuntatunnilla. Hypoteesina esitettiin, että pojille 

olisivat yleisempiä suorat kiusaamisstrategiat, kun taas tytöille epäsuorat (Harjunkoski & 

Harjunkoski 1994; Salmivalli 1998). Tämän tutkimuksen tulokset tukevat osittain tuota 

hypoteesia. Tytöt kohtasivat enemmän kiusaamisen epäsuoria muotoja, kun pojat taas 

suoria. Tosin molemmat sukupuolet kohtasivat eniten nimittelyä ja haukkumista. Fyysisistä 

kiusaamismuodoista pojat kohtaavat eniten tönimistä. Luvut ovat kohtalaisen korkeita, 

koska lähes viidennes pojista oli kohdannut tönimistä. Lähes sama määrä oli itse töninyt 

muita. Tyttöjen ryhmästä kannattaa panna merkille todella korkea osuus kiusaamisesta 

juoruamalla muiden selän takana.  
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Tuloksista voisi päätellä juuri tönimisen ja selän takana juoruamisen kohdalla, että tytöt 

kiusaavat tyttöjä ja pojat poikia. Tytöt harjoittivat paljon juoruamista ja kohtasivat sitä 

myös paljon. Samanlainen suuntaus oli nähtävissä pojilla tönimisen suhteen. Tyttöjen 

korkeat osuudet epäsuoran kiusaamisen muodoissa antavat miettimisen aihetta. Usein ne 

ovat vaikeasti havaittavissa ja myös vaikeasti puututtavissa. Opettajalla onkin suuri vastuu 

siitä, millaisiksi nämä luvut hänen ryhmässään muodostuvat. Jos hän ei osaa havaita 

kiusaamista tai puuttua siihen, voi esimerkiksi epäsuora kiusaaminen yleistyä. Aina 

vertaillessa koulukiusaamisen yleisyyden lukuja esimerkiksi kahden eri koulun kesken 

tulee muistaa kuinka paljon opettajien toiminta vaikuttaa niihin. 

 

Kun vertaillaan nyt saatuja tuloksia koulusta A aiempaan vertailuaineistoon 

(Kiusaamiskysely 1999, 2002), huomataan, että nimittely, selän takana juoruaminen ja 

töniminen olivat yleisimpiä kiusaamisen muotoja molemmissa tuloksissa. Myös 

liikuntatunnilla tytöt kohtasivat enemmän epäsuoraa kiusaamista kuin pojat. Pojat taas 

kohtasivat enemmän suoraa kiusaamista. Tosin yleisin tyttöjen kohtaama kiusaamisen 

muoto liikuntatunnilla oli nimittely ja haukkuminen. Kun vertaa nyt esiteltyjä tuloksia 

aiempiin liikuntatunteja käsitteleviin tutkimuksiin (Aunola & Peltonen 2002, Marvaila 

1995, Räty 1999), voi huomata, että nimittely on yleisin muoto myös niissä. Myös 

ryhmästä sulkemista ja tönimistä esiintyi niissä aivan kuten tässäkin tutkimuksessa. 

Eroavaisuus aiempaan löytyy lyömisen ja potkimisen välillä, joka oli tämän tutkimuksen 

mukaan liikuntatunnilla harvinaista. 

 

9.1.3 Kiusaamisen roolit 
 

Koulukiusaamisen rooleja on tutkittu aiemminkin kahdeksannen luokan oppilailla 

(Salmivalli ym. 1996). Kyseisessä tutkimuksessa sukupuolien yhteiset osuudet rooleissa 

uhri, kiusaaja ja apuri/kannustaja olivat noin 6 prosenttia, noin 9 prosenttia ja noin 25 

prosenttia. Tässä tutkimuksissa sukupuolten yhdistetyt osuudet olisivat samankaltaisia, kun 

tytöistä uhreiksi tunnistettiin noin 12 prosenttia ja pojista noin 4 prosenttia. Kiusaajia 

tyttöjen ryhmässä oli noin 8 prosenttia ja poikien ryhmässä noin 7 prosenttia. Varsinaisesti 

kiusaajan kannustajan roolia ei tässä tutkimuksessa tutkittu, mutta apurin roolin voi olettaa 

menevän ainakin osittain päällekkäin kannustajan kanssa, joten siksi vertailu on 
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mielekkäämpää näiden kahden roolin yhdistettyihin tuloksiin. Tytöistä kiusaajan apureiksi 

tunnistettiin 34 prosenttia vastanneista ja pojista 29 prosenttia vastanneista. 

 

Tiettyjä eroja aiempiin tutkimuksiin kuitenkin esiintyi sukupuolia vertaillessa. Esimerkiksi 

Immonen & Muona (2001) esittävät, että pojat esiintyvät tyttöjä enemmän kiusaajan ja 

apurin rooleissa. Myös Salmivalli ym. (1996) esittävät, että pojille olisi tyttöjä yleisempää 

juuri näissä rooleissa toimiminen. Tämän tutkimuksen tulokset eivät tue näiden 

tutkimusten tuloksia. Merkille pantavaa ovat juuri tyttöjen korkeat osuudet eri rooleissa. 

Itsearvioinnin perusteellahan pojat kohtasivat enemmän kiusaamista ja myös kohdistivat 

sitä muihin enemmän. Nyt kuitenkin toveriarvioinnin perusteella näyttäisi siltä, että 

tyttöjen osuudet molemmissa luokissa olisivat korkeampia. Tätä asiaa voi selittää se, että 

tytöt tuntevat, että he eivät kiusaa tai tule kiusatuksi, mutta toiset oppilaat kuitenkin 

ympärillä tulkitsevat sen siksi. Tai sitten tytöt eivät halua edes yksityisyyden suojaavassa 

kyselylomaketutkimuksessa kertoa totuutta. On myös mahdollista etteivät pojat ole 

toveriarvioinnissa uskaltaneet kertoa kaikkea. Näihin tulosten erilaisuuteen on vaikea 

löytää yksiselitteistä ratkaisua tämän aineiston perusteella. Pitäisi haastatella oppilaita, 

jotta voisi selvittää vastauksen. Salmivalli ym. (1996) mukaan oppilaat ovat melko hyvin 

tietoisia omista rooleistaan. Kuitenkin he jonkin verran vähättelevät omaa kiusaamis-

käyttäytymistään kun vertaa heidän omaa arviotaan toveriarviointiin. (Salmivalli ym. 

1996.) Salmivallin (1998, 62) mukaan ihmisillä on myös taipumusta tehdä havaintoja ja 

tulkintoja, jotka säilyttävät myönteisen käsityksen omasta itsestä. Nämä asiat voisivat 

osaltaan selittää tyttöjen toveriarvioinnin antamia korkeampia tuloksia verrattaessa 

itsearviointiin kiusaamiseen osallistumisen suhteen. 

 

Voi siis pohtia, kumpi antaa luotettavampia tuloksia, itsearviointi vai toveriarviointi. 

Toisaalta toveriarviointi on useamman oppilaan objektiivinen näkemys asiasta. 

Itsearvioinnin vahvuus taas voi olla juuri subjektiivisuus, koska esimerkiksi aina ei voi 

ulkoapäin päätellä, minkä kukakin oppilas tuntee kiusaamiseksi ja miten hän sen ilmentää. 

Toisaalta taas oppilas ei välttämättä halua tunnustaa joutuneensa kiusatuksi, jos tuntee sen 

häpeälliseksi. Tai joku oppilas voi pitää kiusaamista hienona asiana, ja ilmoittaa 

todellisuutta suurempia arvoja sen suhteen. Toveriarvioinnin tulokseen voi vaikuttaa 

hieman vaikeampi ja raskaampi osio kyselylomakkeessa, jota kaikki eivät täyttäneet 

kunnolla, ja siksi vastanneiden määrä jäi pienemmäksi. Esimerkiksi tyttöjen ryhmään 
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saatiin mukaan vain 59 vastannutta, kun pojista tähän osioon kunnolla vastasi 97 oppilasta. 

Salmivalli (1998 II) pitää toveriarviointia tutkimuksen reliabiliteetin kannalta hyvänä 

menetelmänä, koska silloin saadaan usean päivittäin tilannetta observoivan henkilön 

näkemys samasta asiasta. Hän pitää toveriarviointia luotettavampana menetelmänä, kuin 

esimerkiksi opettajan haastattelua, koska opettajat eivät välttämättä ole tietoisia kaikista 

kiusaamistilanteista. (Salmivalli 1998 II.) Tämä sama asia voi myös vääristää 

toveriarvioinnin tulosta. Myöskään kaikki vertaiset eivät välttämättä huomaa kaikkea 

tapahtuvaa kiusaamista. Esimerkiksi epäsuora kiusaaminen voi jäädä myös heiltä 

huomaamatta. Kuitenkin tässä tutkimuksessa epäsuora kiusaaminen oli itsearvioinnin 

perusteella yleisempää juuri tytöillä, eikä asia näin selitä heidän poikia korkeampia 

osuuksia tässä toveriarvioinnin osuudessa. 

 

9.1.4 Liikuntaryhmän sosiaaliset suhteet ja kiusaaminen 
 

Koko sosiaalisten suhteiden mittarin keskiarvo ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi eri 

ryhmien välillä. Voisi sanoa, että oppilaat kokevat liikuntaryhmän sosiaaliset suhteet 

pääsääntöisesti hyviksi. Molemmat sukupuolet kokivat, tytöt tosin hieman enemmän, että 

heillä on ystäviä omassa liikuntaryhmässään. Tämä on erittäin hyvä asia, koska Laineen 

(2005, 212) mukaan jatkuvat torjuntakokemukset voivat altistaa oppilaan 

häiriökäyttäytymiselle ja sosiaaliselle sopeutumattomuudelle. Tietenkään tämä ei tarkoita 

sitä, että oppilaat, joilla ei liikuntaryhmässä ole ystäviä, kohtaisivat jatkuvaa torjuntaa. 

Kuitenkin Laineen (2005, 212) mukaan kaikilla oppilailla, niin torjutuilla kuin muillakin 

on tarve kokea vuorovaikutusta ja tuntea tulevansa hyväksytyksi ja pidetyksi ryhmässä. 

Tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien keskiarvojen välille syntyi väittämän 

”liikuntaryhmäni oppilaat tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan”. Tytöt kokivat 

useammin, että heidän liikuntatunneillaan vertaiset keskeyttävät kiusaamisen. Salmivallin 

(1998) mukaan prososiaalisesti tytöt kohtaavat kaikkein vähiten kiusaamista. Tämä asia 

voi selittää sukupuolten välistä eroa. Pojat eivät välttämättä uskalla mennä väliin, kun 

jotain toista kiusataan, koska he pelkäävät joutuvansa itse kiusaamisen uhriksi. Salmivallin 

(1996 II) mukaan tällainen kiusaamisen uhria puolustava rooli on myös huomattavasti 

pysyvämpi tytöillä kuin pojilla. 
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Yhteyksiä tutkittiin esimerkiksi koko sosiaalisten suhteiden mittarin ja koulukiusaamis-

käyttäytymisen välillä. Jos tytöt tunsivat sosiaaliset suhteet huonommiksi, he myös 

joutuivat useammin kiusatuiksi liikuntatunnilla. Pojilla taas ei tällaista esiintynyt. Pojilla 

oli jopa nähtävissä yhteys muiden kiusaamisen ja sosiaalisten suhteiden heikomman 

kokemisen välillä. Pojilla on myös muissa tutkimuksissa havaittu yhteyksiä kiusaamisen ja 

heikkojen sosiaalisten suhteiden välillä. Esimerkiksi Curtner-Smithin (2000) mukaan äidin 

sosiaalisella taitamattomuudella on yhteys poikien kiusaamiskäyttäytymiseen. 

Tutkimuksessa, jossa analysoitiin lasten ja vanhempien välisien suhteiden merkitystä 

kiusaamiskäyttäytymiseen, selvisi, että kiusaajat tulivat usein enemmän riitoja sisältäneistä 

perheistä (Stevens, De Bourdeauhuij & Van Oost 2002). Molemmilla sukupuolilla oli 

nähtävissä yhteys liikuntatunnin ja yleensä koulussa tapahtuvan kiusaamisen välillä. Ne 

oppilaat, jotka olivat uhreja koulussa, olivat usein uhreja myös liikuntatunnilla. Tämä 

näkyi myös muiden kiusaamisessa. Samat oppilaat kiusasivat usein niin liikuntatunnilla 

kuin muuallakin koulussa. Poikien ryhmässä esiintyi kuitenkin yhteys, jota tytöiltä ei 

löytynyt. Pojat, jotka kiusasivat liikuntatunnilla, joutuivat myös useammin kiusaamisen 

uhreiksi. Sama oli nähtävissä myös muualla koulussa. Tällainen tulos antaa suuntaa sille, 

että koulukiusaamisprosesseissa oppilaalla voi olla useita eri rooleja. 

 

Kouluja tarkastellessa esiin nousee koulun A erikoispiirre. Sen oppilaat eivät koe 

liikuntaryhmän sosiaalisilla suhteilla olevan yhteyttä koulukiusaamiskäyttäytymiseen. 

Koulun B oppilaat taas kokevat huonojen sosiaalisten suhteiden vaikuttavan negatiivisesti 

kaikkeen kiusaamiskäyttäytymiseen. Molemmissa kouluissa näkyi selkeä yhteys samojen 

roolien (uhri/kiusaaja) esiintymisestä sekä liikuntatunnilla, että yleensä koulussa. 

 

Opettaja pystyy ja hänen kannattaa vaikuttaa siihen millaisiksi sosiaaliset suhteet hänen 

ryhmässään muodostuvat. Hamarus (2006) esittää väitöskirjassaan, että sosiaalisiin 

suhteisiin vaikuttaminen osoittautui hyväksi tavaksi toimia koulukiusaamista vastaan. 

Opettajan tulee omata riittävät vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot, jotta hän 

ehkäisemään ja puuttumaan kiusaamiseen. Opettajan kannattaa selvittää, onko hänen 

ryhmässään torjuttuja oppilaita. Tämän tiedon avulla hän voi esimerkiksi asettaa tällaisen 

oppilaan esimerkiksi samaan ryhmään tukioppilaan kanssa. Opettajan kannattaa myös 

selvittää onko hänen ryhmässään kiusaajia tai kiusaamisen uhreja. Siten hän voi asettaa 

heidät eri ryhmiin tai uhrin sellaiseen ryhmään, jossa on joku häntä tukeva oppilas. 



  64 

9.2 Tutkimuksen rajoituksia 
 

Tässä tutkimuksessa otoksen koko oli noin kaksi kolmannesta perusjoukosta. Koska vain 

noin sadalta oppilaalta jäi tiedot keräämättä, voi tietysti miettiä, miksei tietoja kerätty koko 

perusjoukolta. Se ei kuitenkaan aikataulullisesti ollut mahdollista. Keräsin aineiston yhden 

viikon aikana ja annoin ohjeet vastaajille aina henkilökohtaisesti. Jotta olisin voinut kerätä 

aineiston kaikilta, olisin joutunut antamaan osan aineistonkeruun vastuusta opettajille ja se 

olisi voinut vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen kielteisesti. Kuitenkin voisi olettaa, että 

jonkinlaisia yleistyksiä perusjoukkoon voi otoksen tulosten perusteella tehdä. Tietenkin 

otoksen edustavuutta heikentää se, että nyt yksi kokonainen koulu jäi tutkimatta, ja näin 

sen mahdolliset erikoispiirteet ulos analyysista. 

 

Kvantitatiivinen tutkimusote valittiin, koska sen avulla voitiin helpoiten koota riittävä 

määrä tietoa, jotta esimerkiksi koulukiusaamisen yleisyydestä tai sen ilmenemismuodoista 

voitiin saada luotettavaa tietoa. Tällaisen kvantitatiivisen tutkimuksen kyselylomake on 

usein nopea täyttää ja sillä voi kerätä tietoja monelta henkilöltä samanaikaisesti. Jos 

haluaisi saada tarkempia analyysejä esimerkiksi siitä, miten liikunnanopettaja näkee 

kiusaamisen liikuntaryhmissään, voitaisiin käyttää laadullisia menetelmiä. 

 

Kyselylomakkeen tekemisessä onnistuttiin kohtalaisen hyvin. Lomake kehittyi gradu-

seminaarien ohjauksen ja pilottitutkimuksen perusteella. Ensimmäisestä kysely-

lomakkeesta lopulliseen lomakkeeseen jäi samanlaisena kiusaamisen yleisyyttä ja muotoja 

koskevat osiot. Kyselylomaketta laatiessa käytettiin ammattilaisten laatimia osioita, joita 

muutettiin tilanteeseen sopiviksi. Esimerkiksi koulukiusaamisen rooleja tutkivaa 

toveriarviointiosiota lyhennettiin koskemaan vain tiettyjä rooleja lomakkeen testauksen 

jälkeen. Jos olisi haluttu tutkia kaikkien roolien osuuksia, aikaa olisi täytynyt varata 

vastausvaiheeseen ainakin kolminkertaisesti nyt tarvittuun ja se ei olisi ollut mahdollista. 

Ja kuten aiemmin mainittiin, jo tämänkin pituiseen osioon vastaaminen tuotti joillekin 

oppilaille vaikeuksia. 

 

Koulukiusaamisen yleisyyden eroja eri ryhmien välillä tutkittaessa käytettiin t-testiä, 

vaikka muuttujat eivät olleetkaan jatkuvia. Kuitenkin muuttujien vastausvaihtoehdot olivat 

viisiportaisia ja kasvoivat numerojärjestyksessä (1=ei lainkaan…5=useita kertoja viikossa). 
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Otoskoon suhteen t-testin voi olettaa antavan luotettavia tuloksia. Kaikissa muuttujissa 

ryhmien varianssit eivät olleet yhtä suuria, jolloin t-testi laskettiin tällaisia tilanteita varten 

tehdyllä tavalla. 

 

Koulukiusaamisen muodoissa ryhmien välisiä eroja tutkittiin χ2-testillä. Kaikkiin soluihin 

ei tullut viittä havaintoa, jota pidetään optimina testin kannalta. Matematiikan kannalta 

kuitenkaan viiden alkion minimivaatimus ei ole välttämättömyys (Metsämuuronen 2005). 

Näin ollen sukupuolten ja koulujen välisistä eroista saatuja tietoja voi pitää luotettavina. 

 

9.3 Koulukiusaamisesta nyt ja tulevaisuudessa 
 

Lähiaikojen lehtiä lukiessa on voinut huomata, kuinka ajankohtainen asia koulu-

kiusaaminen juuri tällä hetkellä on. Esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton juuri 

julkaiseman tutkimuksen mukaan kiusattu jää usein ilman apua. Lapset eivät usein kerro 

kiusaamisesta aikuisille. Moni, joka kertoi kiusaamisesta, tunsi, ettei tilanne kuitenkaan 

parantunut. Osa kertoi sen jopa pahentavan tilannetta. Moni tunsi, ettei kertominen auta, 

jos aikuinen ei kuitenkaan tee mitään. (MLL 2006 II.) Tämä kuulostaa eräänlaiselta 

kiertokululta. Jos oppilaat eivät kerro kiusaamisesta, jää se usein aikuisilta havaitsematta. 

Jos he taas kertovat siitä, ja aikuiset eivät tee mitään, tai tekevät vääriä asioita, tilanne ei 

parannu. Tämä taas johtaa siihen, että harvemmin lapset kertovat kiusaamisesta. Tulisikin 

luoda selvät periaatteet joiden mukaan kiusaaminen voidaan havaita ja puuttua siihen. 

 

Tietenkin koko ajan tehdään työtä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Opetusministeriö, 

Turun yliopiston psykologian laitos ja Oppimistutkimuksen keskus ovat kehittämässä 

yhdessä koulukiusaamisen vastaista KiVa Koulu -ohjelmaa. Tämä ohjelma tarjoaa 

koulujen henkilökunnille tietoja kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Ohjelman 

tavoitteena on sitouttaa koko koulun väki kiusaamisen vastaiseen työhön. Opettajien 

koulutus käynnistyy vuoden 2007 alussa. Heille pyritään kehittämään keinoja havaita 

kiusaaminen ja puuttua siihen. (Spektri 2006.) 

 

Pelastakaa lapset –järjestön mukaan noin 30 prosenttia lapsista joutuu nettikiusaamisen 

uhriksi (ESS 2006). Luvut kuulostavat isoilta. Lähes kolmannes lapsista kohtaa tällaista 

kiusaamista. Kiusaaminenhan ei muodoiltaan eroa juurikaan aiemmasta, mutta sen 
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välitystapa on erilainen. Tällainen kiusaaminen on vieläkin vaikeammin havaittavissa kuin 

perinteinen. Jos lapset eivät kerro nettikiusaamisesta, voi se jäädä opettajilta tai 

vanhemmilta helposti huomaamatta. Usein myös nuorten mediataidot voivat olla 

korkeammalla kuin aikuisten.  

 

Lähes kolmannes suomalaisista hyväksyy yhä väkivallan käytön lasten kasvatuksessa. 

Näin selviää Lastensuojelun keskusliiton äskettäin julkaisemasta tutkimuksesta. Noin 

kymmenesosa ei pidä lyömistä tai potkaisemista pahoinpitelemisenä, jos kohteena on lapsi. 

Miehet suhtautuvat ruumiilliseen kuritukseen sallivammin kuin naiset. Kuitenkin 

ruumiillisen kurituksen hyväksyy hieman pienempi osa kuin kaksi vuotta sitten. (YLE24 

2006.) 

 

Vaikka oikeaan suuntaan oltaisiinkin menossa, kuulostavat luvut jälleen korkeilta. 

Olweuksen (1992, 41) mukaan lapsen aggressiivisuus kehittyy ympäristössä, jossa hän 

näkee aggressiota. Aikuisten asenteet muuttuvat helposti lasten asenteiksi. 

Tämänkaltaisissa tilanteissa voi käydä niin, että kun lapset näkevät aikuisten sallivan 

väkivallan käyttöä, myös heille muodostuu kuva sen oikeellisuudesta. 

 

Myös opettajankoulutuksessa tulisi koulukiusaaminen huomioida paremmin. Opettajat ovat 

tärkeitä vaikuttajia oppilaidensa silmissä, joihin heidän tulisi pystyä luottamaan. Siksi 

opettajien tulee pystyä puuttumaan koulukiusaamiseen ja ehkäisemään sitä. Seuraukset 

koulukiusaamisesta voivat olla niin vakavia (esim. mielenterveysongelmat), että asia tulee 

huomioida jo opintojen aikana. Siellä tulee antaa tarvittavat valmiudet, jotta opettaja töihin 

mennessään pystyy toimimaan koulukiusaamista vastaan tai tarvittaessa aloittamaan 

sellaisen toiminnan koulussa. Omassa liikunnanopettajakoulutuksessani koulukiusaamista 

on sivuttu, mutta omana aihekokonaisuutena sitä ei ole käsitelty. Esimerkiksi opettajan 

pedagogisiin opintoihin voisi yhdistää enemmän opetusta ja koulutusta siitä mitä 

koulukiusaaminen on, miten se ilmenee ja miten siihen voi puuttua. 
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9.4 Jatkotutkimushaasteita 
 

Edellisessä kappaleessa esitettiin, että opettajille tulisi luoda selviä periaatteita, joilla 

havaita kiusaaminen ja puuttua siihen. Tällaisten periaatteiden luominen vaatii taustalleen 

lisää tutkimustietoa asiasta. Esimerkiksi olisi mielenkiintoista selvittää, kuinka perillä 

opettajat ovat epäsuorasta kiusaamisesta ryhmissään ja pystyisivätkö he vaikuttamaan 

siihen sellaisen tilanteen tunnistaessaan. Myös nettikiusaamisessa olisi varmasti paljon 

tutkittavaa. Sen havaitseminen on vaikeaa. Epäilen, että lapsilla ja nuorilla on useita 

erilaisia, monille aikuisille tuntemattomia keinoja kiusata toisiaan. Niiden tutkimisessa 

riittää haasteita tulevaisuuteen. 

 

Edellä mainittiin myös lasten näkemän väkivallan vaikutuksia heidän persoonansa 

kehitykseen. On eri asia, että lapsi näkee väkivaltaa tai, että sitä kohdistetaan häneen 

itseensä. Näiden molempien asioiden vaikutusta lapsen kehitykseen tulisi tutkia. Aivan 

kuten aiemmin on jo mainittu, liikuntatunnilla tapahtuvasta koulukiusaamisesta on vähän 

tutkimustietoa. Esimerkiksi liikunnanopettajaksi opiskelevat voisivat kohdistaa 

opinnäytetöitään tähän aiheeseen. Liikuntatunnin erityislaatuisuudesta johtuen sukupuolien 

välisiä eroja voisi yhä selvittää. Toisaalta sellaisissa kouluissa, joissa tytöt ja pojat 

osallistuvat yhdessä liikunnanopetukseen, voisi tutkia kiusaamista yhteisopetuksen 

näkökulmasta. 

 

9.5 Koko prosessin arviointia 
 

Koko tutkielman tekemisen prosessi on ollut pitkä ja katkonainen. Kirjallisuusosion 

tekemisen aloitin jo vuonna 2003. Tutkimusongelmat suunnittelin pääosin keväällä 2005, 

jonka jälkeen aloitin kyselylomakkeen teon. Kyselylomake valmistui pilottitutkimuksen 

jälkeen juuri ennen aineiston keruuta syksyllä 2005. Lokakuussa 2005 keräsin aineiston. 

Suurimman osan aineiston analysoinnista ja raportin kirjoittamisesta olen tehnyt syksyllä 

2006.  

 

Kirjallisuusosion kirjoittaminen oli yllättävän helppo vaihe. Olin käsitellyt koulu-

kiusaamista jo aiemmin terveystiedon kandityössäni, joten alue oli tuttu. Olin lukenut 

useita aiheeseen kuuluvia kirjoja ja määritellyt aihetta mielessäni jo ennen seminaarien 
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alkamista. Tutkimusongelmat ja menetelmien valinta kulkivat käsi kädessä. Jouduin 

luopumaan monista tutkimusongelmistani, koska huomasin niiden vaativan menetelmiä, 

jotka olivat minulle joko liian vaikeita tai aikaa vieviä. Kyselylomakkeeseen keräsin 

osioita asiantuntijoiden käyttämistä mittareista. Sain kiitettävästi apua ja neuvoja heiltä 

moniin ongelmiini. Myös pilottitutkimuksen tekemistä suosittelen kaikille, jotka eivät ole 

lomakkeessaan käytettäviä osioita ennen kokeilleet. Lomakkeen kokeilun avulla pystyin 

harjoittelemaan keruutilannetta ja myös kehittämään lomakettani. 

 

Varsinainen aineiston keruu onnistui hyvin. Olin valmistautunut siihen huolella ja pyytänyt 

myös opettajia ilmoittamaan tulostani jo etukäteen. Oppilaat suhtautuivat kysely-

tutkimukseen mielestäni yllättävän hyvin, ottaen huomioon sen, että he näkevät sellaisia 

aika usein. Ehkä aihe kosketti jollain tavoin montaa heistä. Tietojen analysointi sujui aluksi 

hieman takellellen. Metodikurssit olisi hyvä käydä samaan aikaan, kun niitä todella 

tarvitsee. Ohjauksella ja kirjallisuutta lukemalla kuitenkin suoriuduin tästä vaiheesta aivan 

tyydyttävästi. 

 

Raportin kirjoittaminen oli antoisa työvaihe. Se myös vei eniten aikaa. Luin muiden 

kirjoittamia tutkielmia, joista saatuja ajatuksia yhdistelin omiin ideoihini raportoinnin 

muodosta. Mielestäni raportoinnissa onnistuin kohtalaisesti. Kokonaisuudessaan voisin 

sanoa, että tällaisen tutkielman tekemisestä voi oppia paljon. Ei kannata pelätä työmäärää, 

vaan mennä eteenpäin askel kerrallaan. Kuitenkin tietynlainen rytmitys kannattaa säilyttää. 

Itselläni prosessi kokonaisuudessaan venyi ehkä liian pitkäksi ja välillä orientoituminen 

jonkin aikaa koskemattomana olleeseen työhön oli vaikeaa. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Kyselylomake 

 

KOULUKIUSAAMINEN 
 
 
 

Koulukiusaamisella tarkoitetaan, että joku oppilas joutuu toistuvasti saman tai 
muiden luokkien oppilaiden kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai 
useampia. Kiusaaminen voi olla esim. tönimistä, lyömistä, haukkumista ja 
pilkkaamista, yksin jättämistä, ilkeiden juttujen puhumista takanapäin tai mitä 
tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan 
toista. 

 
Kiusaamisesta ei ole kysymys, kun kaksi tasaväkistä oppilasta riitelee tai tappelee 
keskenään. 
Kiusaamista eivät myöskään ole satunnaiset, milloin keneenkin kohdistuvat 
hyökkäykset. 
Kiusaamista on se, että yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti 
pahaa  mieltä. 

 
 

1.Onko sinun liikuntaryhmässäsi joku oppilas, jota kiusataan koulussa? 
 

Kyllä ___ 
Ei      ___ 
 
 
2. Ketä tai keitä oppilaita sinun liikuntaryhmässäsi kiusataan? Kirjoita kiusattujen 
oppilaiden nimet tähän. 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
3. Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän LUKUKAUDEN aikana? 
Ympyröi sopivin vaihtoehto. 

 
A ei lainkaan 
B muutaman kerran lukukauden aikana 
C 2-3 kertaa kuukaudessa 
D noin kerran viikossa 
E Useita kertoja viikossa 
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4. Kuinka usein sinä olet osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen tämän     
LUKUKAUDEN aikana? Ympyröi sopivin vaihtoehto. 

 
A ei lainkaan 
B muutaman kerran lukukauden aikana 
C 2-3 kertaa kuukaudessa 
D noin kerran viikossa 
E Useita kertoja viikossa 

 
 
 
 

5. Kuinka usein sinua on kiusattu LIIKUNTATUNNILLA tai siihen liittyvissä 
tilanteissa tämän LUKUKAUDEN aikana? Ympyröi sopivin vaihtoehto. 

 
A ei lainkaan 
B muutaman kerran lukukauden aikana 
C 2-3 kertaa kuukaudessa 
D noin kerran viikossa 
E Useita kertoja viikossa 
 
 
 
 
6. Kuinka usein sinä olet osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen 
LIIKUNTATUNNILLA tai siihen liittyvissä tilanteissa tämän LUKUKAUDEN 
aikana? Ympyröi yksi tai useampi vaihtoehto. 

 
A ei lainkaan 
B muutaman kerran lukukauden aikana 
C 2-3 kertaa kuukaudessa 
D noin kerran viikossa 
E Useita kertoja viikossa 
 
 
 
 
7. Millä tavalla sinua on kiusattu KOULUSSA? Ympyröi yksi tai useampi 
vaihtoehto. 

 
A Nimittely, haukkuminen 
B Syrjiminen, joukon ulkopuolelle jättäminen 
C Juoruaminen selän takana 
D Töniminen, kaataminen 
E Lyöminen, potkiminen 
F Tavaroiden ottaminen 
G Jokin muu, mikä?__________________________________________ 
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8. Millä tavalla olet kiusannut muita KOULUSSA? Ympyröi yksi tai useampi 
vaihtoehto. 

 
A Nimittely, haukkuminen 
B Syrjiminen, joukon ulkopuolelle jättäminen 
C Juoruaminen selän takana 
D Töniminen, kaataminen 
E Lyöminen, potkiminen 
F Tavaroiden ottaminen 
G Jokin muu, mikä? __________________________________________ 

 
 
 
 

9. Millä tavalla sinua on kiusattu LIIKUNTATUNNILLA tai siihen liittyvissä 
tilanteissa? Ympyröi yksi tai useampi vaihtoehto. 

 
A Nimittely, haukkuminen 
B Syrjiminen, joukon ulkopuolelle jättäminen 
C Juoruaminen selän takana 
D Töniminen, kaataminen 
E Lyöminen, potkiminen 
F Tavaroiden ottaminen 
G Jokin muu, mikä? __________________________________________ 
 
 
 
 
10. Millä tavalla olet kiusannut muita LIIKUNTATUNNILLA tai siihen liittyvissä 
tilanteissa? Ympyröi yksi tai useampi vaihtoehto. 

 
A Nimittely, haukkuminen 
B Syrjiminen, joukon ulkopuolelle jättäminen 
C Juoruaminen selän takana 
D Töniminen, kaataminen 
E Lyöminen, potkiminen 
F Tavaroiden ottaminen 
G Jokin muu, mikä? __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  78 

11. LIIKUNTARYHMÄN SOSIAALISET 

SUHTEET 

  

  
YMPYRÖI LÄHINNÄ MIELIPIDETTÄSI 

OLEVA VAIHTOEHTO 

  

  
 

Täysin 
samaa 
mieltä 

 
 

= 1……………………………...5 = 
 

 

 
Täysin 

 eri  
mieltä 

     

Liikuntaryhmäni oppilaat 
viihtyvät hyvin yhdessä 

1 2 3 4 5 

  
Ryhmissä työskentely sujuu hyvin 
liikuntaryhmässäni 

1 2 3 4 5 

  
Liikuntaryhmäni oppilaat auttavat 
toisiaan ongelmatilanteissa 

1 2 3 4 5 

  
Liikuntaryhmäni oppilaat tulevat 
väliin, jos jotain oppilasta 
kiusataan 

1 2 3 4 5 

  
Liikuntaryhmäni oppilaiden 
kanssa on helppo tulla toimeen 

1 2 3 4 5 

  
Minulla on ystäviä tässä 
liikuntaryhmässä 

1 2 3 4 5 

  
Liikuntaryhmäni oppilaat 
hyväksyvät minut sellaisena kuin 
olen 

1 2 3 4 5 
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13. Mieti, mitä kukin liikuntaryhmäsi oppilas tekee silloin, kun jotakuta toista 
kiusataan koulussa? Lue yksi lause kerrallaan ja arvioi, ketkä oppilaista toimivat 
kuvatulla tavalla. Merkitse rasti (X) kaikkien näiden oppilaista kohdalle.  

 
OHJE: 
Etene rivi kerrallaan, ja 
merkitse rasti (X) 
kaikkien niiden 
luokkakaverien kohdalle, 
joihin kuvaus mielestäsi 
sopii.  
1. Aloittaa kiusaamisen 
 
2. Avustaa kiusaajaa esim. 
ottamalla kiinni sen, jota 
kiusataan 
3. Keksii aina uudenlaisia 
kiusaamistapoja 
4. Saa toiset mukaan 
kiusaamiseen  
 
5. Kiusaa muiden mukana, 
jos muut aloittavat  
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Liite 2. Pilottitutkimuksen tulokset 

 

 

Taulukko 21. Koulussa kiusattujen oppilaiden osuudet, keskiarvo ja keskihajonta. 
PILOTTITUTKIMUKSEN OPPILAAT UHRI, KOULU 

% N KA KH 

EI LAINKAAN 72.8 16 

HARVOIN/SATUNNAISESTI 13.6 3 

USEIN 13.6 3 

YHTEENSÄ 100 22 

1.409 .734 

 

 

 

Taulukko 22. Kiusaamiseen koulussa osallistuneiden oppilaiden osuudet, keski- 

arvo ja keskihajonta 
PILOTTITUTKIMUKSEN OPPILAAT KIUSAAJA, KOULU 

% N KA KH 

EI LAINKAAN 54.5 12 

HARVOIN/SATUNNAISESTI 40.9 9 

USEIN 4.6 1 

1.500 .597 

YHTEENSÄ 100 22   

 

 

 

Taulukko 23. Liikuntatunnilla kiusattujen oppilaiden osuudet, keskiarvo ja keski- 

hajonta. 
PILOTTITUTKIMUKSEN OPPILAAT UHRI, LIIKUNTA 

% N KA KH 

EI LAINKAAN 90.9 20 

HARVOIN/SATUNNAISESTI 9.1 2 

USEIN 0 0 

1.091 .294 

YHTEENSÄ 100 22   

 

 

jatkuu 
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jatkuu 

 

Taulukko 24. Liikuntatunnilla kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden osuudet,  

keskiarvo ja keskihajonta. 
PILOTTITUTKIMUKSEN OPPILAAT KIUSAAJA, KOULU 

% N KA KH 

EI LAINKAAN 95.5 21 

HARVOIN/SATUNNAISESTI 4.5 1 

USEIN 0 0 

 

1.046 

 

.213 

YHTEENSÄ 100 22   

 

 

 

Taulukko 25. Kiusaamisen muotojen osuudet (%) koulussa ja liikuntatunnilla. 
 PILOTTITUTKIMUKSEN OPPILAAT 

KIUSAAMISEN 

MUODOT 

UHRI,  

KOULU 

KIUSAAJA, 

KOULU 

UHRI, 

LIIKUNTA 

KIUSAAJA, 

LIIKUNTA 

NIMITTELY, 

HAUKKUMINEN 

45.5 36.4 13.0 18.2 

SYRJIMINEN 4.5 9.1 0 4.5 

JUORUAMINEN 9.1 9.1 4.5 4.5 

TÖNIMINEN, 

KAATAMINEN 

0 0 0 0 

LYÖMINEN, 

POTKIMINEN 

9.1 4.5 4.5 9.1 

TAVAROIDEN 

OTTAMINEN 

9.1 4.5 4.5 0 
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Liite 3. Liikuntaryhmän sosiaaliset suhteet 

 

 

Taulukko 26. Liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden väittämien keskiarvot ja 

keskihajonnat sukupuolittain ja kouluittain. 
TYTÖT POJAT KOULUN A OPPILAAT KOULUN B OPPILAAT SOSIAALISET 

SUHTEET KA KH KA KH KA KH KA KH 

1. 2.435 1.267 2.659 .846 2.521 .851 2.573 1.210 

2. 2.294 1.299 2.539 1.047 2.288 1.060 2.515 1.251 

3. 2.365 1.252 2.044 1.032 1.932 1.084 2.388 1.165 

4. 2.141 1.505 1.626 1.235 1.671 1.203 2.019 1.502 

5. 2.659 1.249 2.802 2.802 2.795 .865 2.689 1.299 

6. 3.741 .758 3.451 1.024 3.753 .640 3.476 1.056 

7. 3.153 1.200 2.989 1,169 3.260 .898 2.932 1.338 

 

1. Liikuntaryhmäni oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä 

2. Ryhmissä työskentely sujuu hyvin liikuntaryhmässäni 

3. Liikuntaryhmäni oppilaat auttavat toisiaan ongelmatilanteissa 

4. Liikuntaryhmäni oppilaat tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan 

5. Liikuntaryhmäni oppilaiden kanssa on helppo tulla toimeen 

6. Minulla on ystäviä tässä liikuntaryhmässä 

7. Liikuntaryhmäni oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen 
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Liite 4. Koulukiusaamisen ja liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden yhteydet koulun 

mukaan. 

 

Taulukko 27. Koulukiusaamisen ja liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden yhteydet koulun 

A oppilailla (N=73). 
muuttujat uhri koulussa kiusannut 

koulussa 
uhri liikunta-
tunnilla 

kiusannut 
liikuntatunnilla 

sosiaaliset 
suhteet 

uhri  
koulussa 
 

1.000 .235*    

kiusannut 
koulussa 
 

.235* 1.000    

uhri liikunta-
tunnilla 
 

.422*** .229 1.000   

kiusannut 
liikuntatunnilla 
 

.127 .601*** .164 1.000  

sosiaaliset 
suhteet 
 

-.115 .019 -.217 .014 1.000 

 

 

Taulukko 28. Koulukiusaamisen ja liikuntaryhmän sosiaalisten suhteiden yhteydet koulun 

B yläasteen oppilailla (N=103). 
muuttujat uhri koulussa kiusannut 

koulussa 
uhri liikunta-
tunnilla 

kiusannut 
liikuntatunnilla 

sosiaaliset 
suhteet 

uhri  
koulussa 
 

1.000     

kiusannut 
koulussa 
 

.325** 1.000    

uhri liikunta-
tunnilla 
 

.415*** .002 1.000   

kiusannut 
liikuntatunnilla 
 

.206* 
 

.446*** .136 1.000  

sosiaaliset  
suhteet 
 

-.343*** -.217* -.336** -.280** 1.000 

 


