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Turvallisuus ja yhteisöllisyys ovat arvomme. Meille turvallisuus merkitsee sitä että 
pidämme huolta sekä lasten että aikuisten hyvinvoinnista. Yhteisöllisyys merkitsee 
meille lämpimän ilmapiirin ylläpitämistä, joka mahdollistuu avoimen ja toisiamme 
kunnioittavan vuorovaikutuksen avulla. Turvallisuuden ja yhteisöllisyyden 
saavuttaaksemme meidän tulee panostaa myös kiusaamisen ehkäisyyn kehittämällä 
lasten vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja. 
 
Mitä kiusaaminen on?  
Kaikki lasten väliset riidat ja konfliktit eivät ole kiusaamista. Kaikkeen toista 
loukkaavaan käytökseen tulee kuitenkin puuttua, jotta siitä ei tule kiusaamista 
jatkuessaan. Kiusaaminen on tietoista ja toistuvaa pahan mielen aiheuttamista toisille ja 
siihen liittyy aina ryhmän valtasuhteet. 
 
Fyysinen: 

- lyöminen 
- potkiminen 
- töniminen 
- esteenä oleminen 
- vaatteiden repiminen 
- hiekan ja tavaroiden heittäminen toisia kohti 
- leikkien sotkeminen 

 
Sanallinen: 

- haukkuminen 
- nimittely 
- härnääminen 
- lällättäminen 
- ulkonäön kommentointi 

 
Psyykkinen: 

- uhkailu 
- manipulointi 
- kiristäminen 
- ilveily, ilmeily 
- poissulkeminen 
- selän takana puhuminen 
- puhumatta jättäminen 

 
 
 
 
 
 
Kuinka ennaltaehkäisemme kiusaamista?  



 
- ryhmäyttäminen: luomme turvallisen ja positiivisen ilmapiirin ryhmään 
- hyödynnämme lapsituntemusta pienryhmien muodostamisessa ja arjen 

toimivuuden varmistamisessa (ruokapaikat, aamupiiripaikat, nukkumapaikat, 
siirtymät ym.) 

- olemme läsnä lapsille 
- havainnoimme ja dokumentoimme leikkejä ja vertaissuhteita 
- keskustelemme havainnoinneista, luomme yhteisiä toimintatapoja ja pidämme 

niistä kiinni 
- autamme lapsia leikin ja tunteiden sanoittamisessa 
- ohjaamme ja tuemme lapsia huomioimaan toisia - kehumme onnistumisista ja 

huomaamme hyvän 
- käymme vuosittain läpi aihepiiriä käsittelevää materiaalia esim. PIKI-kirjoja ja 

pöytäteatterisatuja 
 
Miten puutumme loukkaavaan käytökseen ja kiusaamiseen?  
 

- nollatoleranssi tahallista satuttamista kohtaan  
- tilanteessa läsnä ollut aikuinen keskustelee ja selvittää asian kaikkien osapuolten 

kesken 
- Mitä tapahtui? 
- Mitä olisi voinut tehdä toisin? 
- Tarvitaanko anteeksi pyytämistä ja antamista? 
- Voidaanko jotain hyvittää, esim. korjata rikkoutuneet leikit? 
- Miten vastaava tilanne vältetään jatkossa? 

 
- Tilanteen käsittelyssä voi hyödyntää tunnekuvia ja esim. MiniVersoa eli lasten 

vertaissovittelua  
- Harkinnan ja tarpeen mukaan perheille tiedottaminen. 

 
Miten arvioimme kiusaamisen ehkäisysuunnitelmaa?  
 

- arvioidaan ja päivitetään syyskaudella  
- ryhmäkohtaiset suunnitelmat laaditaan loka-marraskuussa 
- ryhmäkohtaista suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa toimintavuoden aikana 

(esim. muutokset lapsiryhmässä) tai viimeistään toimintavuoden lopussa 
 
Miten perehdytämme ja tiedotamme suunnitelmasta?  
 

- suunnitelma säilytetään Y-kansiossa, päiväkotien internetsivuilla, 
perehdytyskansiossa ja ilmoitustaululla 

- suunnitelmasta tiedotetaan vanhempia ja osallistetaan heitä arviointiin 
- uusi työntekijä perehdytetään suunnitelmaan hänen aloittaessaan työt 
- tiedotetaan myös opiskelijoita ym. ryhmissä toimivia henkilöitä 


