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PÄIVÄKOTI SUURSUON KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEN SUUNNITELMA 

 
”Varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 

varhaiskasvatusympäristö. Varhaiskasvatusympäristö kattaa niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen 

ympäristön ja sisältää esimerkiksi kiusaamisen ehkäisyn” (Varhaiskasvatuslaki 1.8.2015) 

 
1. KIUSAAMISEN MUODOT 

Suursuolla kiusaaminen määritellään fyysisenä, sanallisena ja psyykkisenä 
kiusaamisena. 

 

Fyysinen kiusaaminen 

 

Sanallinen kiusaaminen Psyykkinen kiusaaminen 

•Lyöminen  
 
•Potkiminen 
 
•Kamppaaminen  
 
•Esteenä oleminen  
 
•Vaatteiden repiminen  
 
•Kivien ja hiekan 
heittäminen  
 
•Leikkien sotkeminen  
 
•Nipistely  

•Haukkuminen  

•Nimittely  

•Härnääminen  

•Lällättäminen  

•Vaatteiden, 
hiusten ym. 
kommentointi  

 

• Uhkailu  
 
•Manipulointi  
 
•Kiristäminen  
 
• Ilveily, ilmeily  
 
• Poissulkeminen  
 
• Leikin sääntöjen 
muuttaminen  
 
• Selän takana puhuminen  
 
• Puhumatta jättäminen  
 

 

  (Kirves& Stoor-Grenner 2010; Kirves 2011) 

Kiusaamiselle on tyypillistä, että loukkaava käytös toistuu ajan mittaan. Uhrin ja tekijän välillä on 
epätasapainoinen valtasuhde. Teot ovat tietoisia ja niiden tarkoituksena on aiheuttaa vahinkoa.  
Kiusaaminen voi tarkoittaa lapsille eri asioita, sillä kiusatuksi tuleminen on subjektiivinen kokemus. 
Aikuisella tulee olla herkkyyttä huomata, mikä on kiusaamista, mikä on lasten välistä nahistelua. 
 
 
 
 

2.  KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN PÄIVÄKOTI SUURSUOLLA 

Kiusaamisen ehkäisy nähdään osana arjen pedagogiikkaa kuten leikkiin osallistumisena ja 
aikuisten osuudessa vertaissuhteiden tukijana. 



Yksilötaso 

Kiusaamisen ehkäisemisen tarkoituksena on, että lapsella on turvallinen ja hyvä olo. 
Huomioimme erilaiset lapset. Kaikkien aikuisten vastuulla on puuttua nopeasti 
kiusaamistilanteisiin. Havainnoimalla ja ennakoimalla voidaan ehkäistä kiusaamistilanteita. 
Hyvää ennakointia on esimerkiksi oppimisympäristön suunnittelu ja aikuisen osallistuminen 
leikkitilanteisiin mallittamalla ja sanoittamalla. 

Ryhmätaso 

Lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa on tärkeää huomioida toimivat ryhmärakenteet sekä 
pienryhmätoiminta. Lasten kanssa harjoitellaan tunteiden ilmaisua, vuorovaikutustaitoja ja 
kehitetään empatiankykyä. Apuna käytetään esimerkiksi draamaa, tarinoita ja lauluja. 
Lapsiryhmässä pohditaan asioita ja luodaan yhteiset säännöt. Positiivinen asenne ja kannustava 
puhe luovat ilmapiirin, jossa lapsi hyväksytään omana itsenään. Suursuolla ryhmän yhteiset puuhat 
esimerkiksi retket, pelit, esiintymiset ja juhlat ehkäisevät osaltaan kiusaamista.   

Vanhempien ja henkilökunnan välinen avoin vuorovaikutus on tärkeää kiusaamisen ehkäisemisen 
kannalta. Yhdessä vanhempien kanssa voi keskustella säännöistä, arvoista ja asenteista. 
Kiusaamisesta voidaan puhua mm. vanhempainilloissa. VASU ja LEOPS keskustelussa käydään 
kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma vanhempien kanssa läpi.     

 

Hyveet elämässä – projekti alkanut 2016 

Päiväkoti Suursuolla käynnistyy Hyveet Elämässä – projekti keväällä 2016. Keskeisiä kysymyksiä 
on millaisiksi haluamme lapsemme kasvattaa? Millaisia meidän itsemme olisi hyvä olla, jotta 
voisimme elää hyvää elämää ja olla onnellisia? Olennaisena tekijänä hankkeen toteutumisessa on 
lasten, vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteistyö.  

Henkilökunta ja lasten vanhemmat määrittelivät viisi hyvettä, joita käsitellään yhdessä lasten 
kanssa. Hyveet ovat: Kannustavuus, Myötätuntoisuus, Reiluus, Rohkeus, ja Ystävällisyys. Hyveet 
eivät ole tärkeysjärjestyksessä. 

 

 

      3.   KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN, miten ja mihin puututaan? 

Kaikkiin kiusaamistapauksiin puututaan ja ne selvitetään.  Kaikkia osapuolia kuullaan. Lapsia pitää 
havainnoida ja kuunnella eri tilanteissa, jotta saadaan syvempi käsitys asioista. Kannattaa myös 
kannustaa vanhempia kertomaan, jos lapsi kertoo kotona olevansa kiusattu. 

Mikäli toistuvaa kiusaamista on tapahtunut, asiassa on hyvä toimia siten, että vanhemmat ja lapset 
ovat yhdessä selvittämässä asiaa. Tilannetta seurataan ja arvioidaan yhdessä. Lasten kanssa voi 
tehdä esimerkiksi sopimuksen kiusaamattomuudesta. 

Kasvattajan on oltava sensitiivinen lapsen tarpeille, jotta huomaa kiusaamisen laadun. On myös 
oltava spontaani puuttumaan tilanteisiin. Aikuinen mallittaa omalla käyttäytymisellään kuinka 
tilanteen voi ratkaista. On tärkeää välttää leimaamasta lasta kiusaajaksi tai syyllistää häntä. Lapselle 
kerrotaan, että hänet hyväksytään vaikka tekoa ei. 



4. SUUNNITELMAN ARVIOINTI 

Arvioinnissa on oleellista havainnointi, asioiden aikataulutus ja kirjaaminen. On tärkeää pohtia, onko 
suunnitelmasta ollut apua ja onko se vaikuttanut positiivisesti ilmapiiriin. 

LEOPS ja VATU keskusteluissa saatu palaute suunnitelmasta tuodaan yhteiseen keskusteluun, jos 
siihen on tarvetta. 

Jokainen ryhmä arvioi omalta osaltaan ryhmässä esiintyvää kiusaamista viikkopalavereissa.  

Päiväkodin henkilökunta keskustelee asiasta vuosittain ja tarkentaa tarvittaessa suunnitelmaa.  

 


