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YLEISIÄ HUOMIOITA

• Kaikki haastateltavat olivat joko kokeneet tai nähneet haastateltavia ilmiöitä.

• Asioihin pitää suhtautua vakavasti. Puhuminen koettiin tärkeäksi. 

• Ilmiöissä kyse on rajojen rikkomisesta.

• Usein asiasta kerrottiin kotona ja kavereille, ei yhtä usein koulussa

• Koulussa asiaan on puututtu/ei ole puututtu  miten tilanteet 
ratkesivat/etenivät oli jäänyt epäselväksi.

• Monimuotoisia ilmiöitä.

• Ryhmäyttämistoiminta ja vertaistuki koettiin tärkeäksi.
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KIUSAAMINEN

• Kiusaamista on monenlaista, sitä ei välttämättä edes huomaa: sanaton, 
psykologinen kiusaaminen. 

• Pahan olon tuottamista. Voi olla kaikkialla. Kiusaaminen on yläasteen jälkeen 
rauhoittunut

• Ratkaisuehdotuksia

• Asiantuntija, esim. poliisi puhumaan koululle, asiasta puhutaan juurta 
jaksaen (mukaan vanhemmat)

• Erilaisuuden normalisointi, otetaan asia vakavasti, kiusaamisesta pitäisi 
tulla seuraamuksia 

• Tuetaan kaveria, vertaistuki (jotka itse olleet kiusattuja, puuttuu 
helpommin)
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SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ

• Seksuaalinen häirintä on jäänyt kiusaamisen varjoon. On vielä isompana 
osana nuorten elämässä. Päivittäistä. 

• Muka kehuminen. ”Vähän niinku päättyy, mut toisen kaa alkaa taas.”

• Toisten rajojen rikkomista/jokainen määrittelee itse 

• Ratkaisuehdotuksia

• Pitäisi puhua asiasta enemmän ja panostaa asioiden hoitamiseen 
enemmän. Matalalla kynnyksellä puhumaan. ”Olisi joku turvahenkilö”. 
Mahdollisuus keskustella nimettömästi.

• Sanon itse, ettei sovi. ”Pitää itsensä vahvana”. Vertaistuki. 

• Tunnilla käytäisiin läpi, mitä tehdä. 
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SYRJINTÄ

• Yksi vaikeimmista asioista, voi olla tosi hienovaraista. Koulussa 
laumahierarkia, sitä voi olla vaikeata huomata.

• ”Syrjintää tulee eniten vastaan.” Syrjitään jos ei kuulu standardeihin. Ihmiset 
olettaa. Tarkoituksenmukaista ulkopuolelle jättämistä. 

• Asiasta ei tule niin paljon puhuttua tai puututtua. 

• Ratkaisuehdotuksia

• Itse menee juttelemaan esim. yksinäiselle

• Ryhmäytymisjutut. Tutorit. RO-tunneilla käsitellään aihetta. 

• Puhutaan asiasta ja rohkaistaan tutustumaan erilaisiin ihmisiin. 
Monimuotoisuuden lisääntyessä ihmiset tottuu ja oppii. 
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VIHAPUHE

• Somen takia laaja käsite, jota kohtaa joka päivä. Tarve puhua pahaa, 
anonymiteetti. ”Ei se koskaan pääty…”

• Luokitellaan ihminen johonkin ryhmään, negatiiviset stereotypiat. Satutetaan 
toisten mieltä. Käännytystä esim. seksuaalisen suuntautumisesta.

• Ilmenee usein ns. ”läpän heiton” kautta. Sukupuolten välistä taistelua. 

• Ratkaisuehdotuksia

• Ihmisten luokittelun kyseenalaistaminen. Jokainen tutustuu jonkin 
”stereotyypin” omaavaan ihmiseen, menee oman kuplan ulkopuolelle. 
Oman itsensä tarkastelu.

• Kiinnitettävä huomiota mistä vitsailee; epäasiallisesta läpästä sanominen

• Ymmärryksen lisääminen siitä, mitä vihapuhe aiheuttaa. 
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VÄKIVALTA

• Kajoaa toiseen ihmiseen ilman lupaa, vahingoittaa toisen koskemattomuutta.

• Henkinen väkivalta, sanat. Taloudellinen väkivalta. 

• Ratkaisuehdotuksia

• Itse keksinyt keinoja miten toimii ja puolustaa itseään

• Aikuisten puuttuminen pääroolissa

• Puhuminen ja seurausten miettiminen, vakavasti ottaminen

• Kodin malli, ”Kun vanhemmilla on hyvä olla, heiltä saa oikean mallin”

• Kaveriporukan tuki
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IDEOITA SIVUSTOTYÖHÖN

• Samaistuminen kokemuksiin: laidasta laitaan erilaisissa rooleissa olevista 
ihmisistä kokemuksia (esim. kiusaaja, kiusattu, hiljainen hyväksyjä…)

• Ei pitkiä juttua, selkeitä osia, kuvia ja värejä, helppolukuisuus

• Julkisuuden henkilöt, tsemppipuheita, ”klikkaa voimalause”

• Konkreettiset kokemukset kiinnostaa eniten, anonyymitkin kertomukset

• Vertaistuki, mitä tulisi tehdä tietyssä tilanteessa, esimerkkitilanteet

• Video, youtube, kirjoitukset, kyselyt, keskustelupalsta

• Helppo selata puhelimella, hakutoiminto
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Kiitos

Kati Taipale


