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Lasten oikeuksien sopimus, 19 artikla

”Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin, sosiaalisiin ja 
koulutuksellisiin toimiin suojellakseen lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä 
väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai 
huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä, mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö, silloin kun 
hän on vanhempansa, muun laillisen huoltajansa tai kenen tahansa muun hoidossa.

Tällaisten suojelutoimien tulisi tarvittaessa sisältää tehokkaita menetelmiä sosiaalisten ohjelmien perustamiseksi, joiden 
avulla lasta ja hänestä huolehtivia henkilöitä tuettaisiin, samoin kuin menetelmiä edellä kuvattujen lasten 
pahoinpitelytapausten ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi, raportoimiseksi, käsiteltäväksi saattamiseksi, tutkimiseksi, 
hoitamiseksi ja jatkoseurannaksi sekä tarvittaessa oikeuslaitoksen asiaan puuttumiseksi.”



Kiusaaminen on tahallista, toistuvaa ja kohdistettua. 

 Kiusaaminen on tahallista, toistuvasti yhteen ja samaan yksilöön (heikompaan tai muutoin 
epätasa-arvoisessa asemassa olevaan) kohdistuvaa harmin tai haitan aiheuttamista. 

 Kouluissa tapahtuvan kiusaamisen prevalenssi on tällä hetkellä matalampi kuin milloinkaan 
aiemmin 2000-luvulla. Onneksi! 
 Todennäköisesti siksi, että tietoisuus asiasta on lisääntynyt, asiaan on puututtu aktiivisesti ja 

mielikuva kiusaajasta on vaihtunut rohkeasta heikkoon. 

“(Toivon, että) minulle olisi osoitettu, kuinka idioottimaista käyttäytymiseni oli. Kerta tuskin olisi riittänyt, 
mutta mikäli puuttuminen olisi ollut toistuvaa, olisin suurella todennäköisyydellä lopettanut 
kiusaamisen. En tainnut silloin edes tajuta, että olin koulukiusaaja, tai en myöntänyt asiaa itselleni.” 
(Hänninen & Haarnio, pro gradu 2019) 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kiusaamisen_vastainen_tyo_kouluissa_ja_oppilaitoksissa.pdf



”… nuorten psyykkinen huonovointisuus, erityisesti kokemukset 
ulkopuolisuudesta ja yksinäisyydestä ovat  lisääntyneet. Yksi näiden ilmiöiden 

taustalla vaikuttavista tekijöistä on ostrakismi eli sulkeminen 
ulkopuolisuuteen jättämällä henkilö joko tahallisesti tai tahattomasti 

näkemättä, kuulematta tai kokonaan huomaamatta. …" 
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https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

Still Face Experiment: Dr. Edward Tronick



Ostrakismi on sulkemista ulkopuoliseksi, tekemistä näkymättömäksi, 
kuulumattomaksi ja merkityksettömäksi. 

• Ostrakismi on huomaamatonta, sivistynyttä ja satuttaa kuten fyysinen kipu. Ostrakismi voi olla tahallista tai 
tahatonta ja näkyvää tai näkymätöntä. 

• Tarve oman olemassaolon validoinnille saa taistelemaan tai pakenemaan.  

“Jos sais valita, niin mielummin ottaisin, et joku vaikka hakkais mua, mut silti mulla olis joku kaveri, kun tän, ettei kukaan edes 
huomaa mua. Mä luulen, ettei mun luokkalaiset ees muista mun nimeä. Tai no. Tiedän. Kun nyt just kävi niin..”

”Olla olemassa, eikä kukaan tiedä. Siltä se tuntuu. Olemassaolo kyseenalaistuu. Tuntuu, ettei minulla ole paikkaa eikä sijaa, tehtävää 
eikä merkitystä tässä yhteisössä, maailmassa, elämässä.”







”… Haluaisin vain apua, kuulua johonkin, tuntea että elämälläni on jokin tarkoitus. En haluaisi satuttaa 
ketään, en edes itseäni, mutta vuosi vuodelta kasvava kipu ja viha ajavat ajatuksia vääjäämättömästi sinne 
suuntaan. Auttakaa, edes joku, välittäkää. Jos maailma vihaa minua, niin minä vihaan takaisin.”



Kokemus ulkopuolisuudesta, 
tunne yksinäisyydestä

Aktivoituminen olotilan 
muuttamiseksi, 

huomio omiin mahdollisuuksiin.

Huomio ”vaaroihin” ja epäonnistumisen 
mahdollisuuksiin. Kyvyttömyyden tunne ja 

pelko. Ostrakismi. 

Vahvistus kokemukselle, ettei kelpaa eikä 
osaa. On näkymätön ja kuulumaton. 

”Annoin periksi kun oli helpompi olla yksin 
kuin pettyä jatkuvasti. Mitä pieni lapsi 
osaa tehdä kun kukaan ei huomaa että on 
yksin. Siinä vain kasvaa ympärille muuri ja 
sen sisällä voi kuvitella olevansa suojassa 
haavoilta.”

Taidot ja tilaisuudet 
päästä mukaan, 
aiempia ja uusia 

onnistumisen 
kokemuksia, 

luottamus siihen, että 
osaa ja uskaltaa.

1. Sosiaalisten ja sosiokognitiivisten
taitojen vahvistaminen. 
2. Matalan kynnyksen tilat ja tilaisuudet 
sosiaalisten kontaktien lisäämiseksi. 

3. Sosioekologiset interventiot

4. Ajatusvääristymien ja attribuutiomallien muuttaminen.
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https://areena.yle.fi/audio/1-50648565
https://www.youtube.com/watch?v=SxLv9NMobwc
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kiusaamisen-vastainen-tyo-kouluissa-ja-oppilaitoksissa
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaverisuhteet-yhteisollisyys-ja-yksinaisyys


