
Kiusaamisen
ennaltaehkäisy

Katse lapseen -hankkeen
tuloksia





Lapsen hyvinvoinnin vahvistaminenLapsen hyvinvoinnin vahvistaminen
Kiusaaminen: ehkäisy ja tunnistaminenKiusaaminen: ehkäisy ja tunnistaminen

Vallinojan päiväkodissa oli lisääntynyt
lasten aggressiivinen käytös, johon
liittyi myös lasten vallankäyttöä
kiusaamis-tilanteissa. Lasten tunnetai-
toja vahvistettiin erilaisin menetelmin
eri-ikäisten lasten ryhmissä. Myös
kasvattajat pohtivat omia, työstä
nousevia tunteitaan ja kuinka kohdata
ja käsitellä niitä arjessa lasten keskellä.

Kuva tai kaavio, leveys max 22,5 cm

Kehittämisen tavoitteet
• kasvattajat	oppisivat	paremmin	

ymmärtämään	lasten	käytöstä
• tukea	lasta	hyvään	vuorovaikutukseen	

toisten	lasten	sekä	aikuisten	kanssa.

Johtopäätökset
• Pienryhmän merkitys on noussut tärkeäksi, lasta

on silloin helpompi havainnoida ja huomioida.
• Koko ryhmän huomioiminen ja yhdessä koetut

onnistumiset vahvistavat ryhmäytymistä.
• Ryhmäytymistä vahvistetaan heti toimintakauden

alussa. Yhteisöllisyys, osallisuus, osallistuminen
ryhmässä ovat tärkeitä asioita lapselle!

• Aikuisen läsnäolon tärkeys, aikuinen tietää mitä
leikeissä tapahtuu ja ohjaa tarvittaessa lapsia
hyvään vuorovaikutukseen.

• Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä lasten
aggressiivisen käytöksen vähentämiseksi, kun
molemmat ovat tietoisia tunnetaitojen
merkityksellisyydestä.

Mitä opimme, oivalluksia yms.
• Erilaisten tunnetilojen hyväksyminen on keskeistä. Kun lapsi itkee,

aikuinen kohtaa lapsen tunteen ja sanoittaa sen. Ei mitätöi
sanomalla ettei sinulla ole mitään hätää, jos lapsella on hätä, ikävä
tms.

• Aikuiset ovat kiinnittäneet huomiota omiin tunnetiloihinsa ja
siihen, miten suhtautuvat esim. lapsen ikävään ja kiukkuun.

• Lasta tuetaan ilmaisemaan tunteitaan hyväksyttävällä tavalla,
selkeät rajat lyömiselle ja kiusaamiselle.

• Lasten kanssa keskustellaan mitä on kiusaaminen ja riitely.
• Lasten havainnoinnin kautta voimme oppia uusia asioita lapsista.
• Pedagogisen keskustelun kautta on saatu uskallusta kokeilla

erilaisia toimintatapoja.
• Pienin kehittämisaskelin saamme enemmän aikaan kuin suurin

harppauksin.

Keskeiset tuotokset
Päiväkodissamme on opittu käyttämään Snadeja steppejä
eli kehittämään toimintaa pienin askelin. Taloon on
syntynyt yhteinen halu kehittää -> asioita suunnitellaan,
kokemuksia jaetaan, kootaan ja arvioidaan yhdessä.
Luomme avoimempaa kulttuuria kehittää ja viedä asioita
eteenpäin sekä osaaminen on vahvistunut talossamme.
Pedagoginen keskustelu on lisääntynyt päiväkodissamme,
samoin rohkeus kokeilla erilaisia toimintamalleja ja se on
vahvistanut yhteisöllisyyttä ja osallisuuden tuntua.

Lisätietoja
Vallinojan	päiväkoti
Variskuja	2
01450	Vantaa
Satu	Turunen,	päiväkodin	johtaja	09	83932628
Mutterit,	Nastat,	Helat,	Pultit,	Ruuvit	ja	Niitit

Kuvateksti: Mauris varius justo eu ante vestibulum elementum.

Vallinojan  päiväkoti, Vantaa



Halusimme	saada	lisää	tietoa	kiusaamisesta	
ilmiönä.	Mikä	on	kiusaamista?	Miten	se	

ilmenee?	Miten	ennaltaehkäistään	ja	miten	
puututaan?	Mikä	on	yksikkömme	tilanne,	
ilmeneekö	kiusaamista	ja	millaista	se	on?

*	Leikin	havainnointia,	
ohjaamista	ja	siihen	

osallistumista
*	Yhteisiä	sopimuksia	ja	

sääntöjä
*	Vuorovaikutustaitojen	

vahvistamista
*	Turvallisen	ilmapiirin	

luomista
*	Sosiaalisten	ja	

emotionaalisten	taitojen	
opettelemista

*	Lasten	osallisuuden	
edistämistä

*	Tutustuimme	aiheeseen	ja	ilmiöön
*	Saimme	koulutusta

*	Haastattelimme	ja	havainnoimme	(Hyve	
4- lisäkysymykset)

*		Opettelimme	tietoisesti	huomaamaan-
tunnistamaan-puuttumaan-selvittämään

*	Keskustelimme	kiusaamisesta	ja	
ystävyydestä

*	Teimme	vuorovaikutusta	ja	osallisuutta	
vahvistavia	harjoituksia	sekä	luimme	

kirjoja	ja	pelasimme	pelejä
*Havainnoimme	ryhmän	sosiaalista	

rakennetta	ja	teimme	lasten	
kaverisuhteista	sosiogrammit

*	Tietoisuus	ilmiöstä	ohjaa	
toimintaamme	paremmin

*	Havainnointitaitomme	ovat	
herkistyneet

*	Lasten	keskusteluvalmius	on	
lisääntynyt

*	Aihe	on	päivähoidon	ja	vanhempien	
yhteinen	asia

*	Yksikkövasuun	teemme	
kiusaamista	ennaltaehkäisevän	

suunnitelman

*	Havainnointi
*	Sosiogrammit
*	Haastattelut	ja	

keskustelut
*	Snadit	stepit

”Oletko hymyli vai räyhäri vai oletko
kaikkien kaveri?”
Kiusaamisen ennaltaehkäisy

Kehittämistyömme tavoitteena oli edistää kiusaamista ennaltaehkäisevää tietoisuutta ja toimintaa.

Lisätietoja pk.viikinki@hel.fi

Py Viikinki, Helsinki




