
Pisarapuuttuminen - Miten puuttua 
häirintään, kiusoitteluun tai nimittelyyn?

3
- Aikuinen häirikkönä

- Häirinnän ennaltaehkäisy

Raisa Cacciatore
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Aikuiset häirikköinä
• Seksistiset kulttuurit ja 

toimintamallit
• Heteronormatiivisuus
• Värikoodit, erottelu jonoihin jne.
• Rooliodotukset: ”poika- ja 

tyttökoodien” mukaiset puheet 
(machoilu, rempseys, rohkeus, 
hoivaavuus, hiljaisuus jne.)

• Lapsen kyseenalaistaminen: 
”Miksi sinulla on punaiset 
sukkahousut?”

• ”Humoristiset”, ”leikkimieliset” 
heitot ” ”Rakkaudesta se 
hevonenkin potkii” 

• Sanattomat piiloviestit, eleet, 
paheksuvat ilmeet

• Sukupuoliroolit:
• Tytöt ja pojat erotetaan puheessa, kohtelussa, 

leikeissä, kosketuksen määrässä ym. 
• ”Kiivetkää te pojat kun olette rohkeita”, ”Annetaan 

poikien riehua”, ”Korjataan tyttöjen kanssa 
tavarat”; Laitetaan kiltti tyttö levottoman pojan 
pariksi.

• ”Pojat ovat poikia” 
=> Ylläpidetään rajoittavia ja epätasa-arvoisia suhteita.

• Lasten kaverisuhteiden 
romantisointi/erotisointi

• Lasten välisiä kaverisuhteita kutsutaan 
kuherteluksi, seurusteluksi.

• Tulevia parisuhteita ja kumppaneita 
arvuutellaan.

• Varo pilaamasta lasten välisiä kaverisuhteita 
kutsumalla niitä kuherteluksi, seurusteluksi!
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Aikuiset häirikköinä
•Vessa ja hygienia
• Ei hyväksytä yksityisyyden tarvetta, 

pakko olla potalla tai pöntöllä ovi auki 
tai toisten kanssa samaan aikaan.

• Housuun pissatessa nolataan muiden 
edessä tai syytetään ankarasti, jos 
laskee housuun.

• Vaipalla tai potalla uhkailu isommalle 
lapselle, jos on pissannut housuun tai 
sotkee pöntöllä.

• Kiire vessassa, stressaava vessajono 
siirtymätilanteissa, kiiruhtaminen tai 
muu häirintä lapsen yrittäessä 
toimittaa asiaansa.

• Jätetään sellainen lapsi yksin vessaan, 
joka ei kehtaa huutaa aikuista avuksi.

• Pestään putsauspöydällä jo isompaa 
lasta.
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(Väki)valta alakouluikäisten lasten suhdekulttuureissa

Tutkimuksen mukaan lapsia ahdistaa se, että tyttöjen ja poikien 
kaveruutta yritetään romantisoida. Monet koululaiset toivoivat, 
että tytöt ja pojat voisivat olla normaalisti kavereita keskenään, 
eikä heidän suhteitaan ulkoapäin seksualisoitaisi ja erotisoitaisi. 

dosentti, akatemiatutkija Tuija Huuki
https://tuijahuuki.com/data/documents/vallan_visaiset_kaverisuhteet.pdf

https://tuijahuuki.com/data/documents/vallan_visaiset_kaverisuhteet.pdf


• Kaveruuden leimaaminen seurusteluksi sisältää 
voimakkaan piiloviestin.

• Sen mukaan tytön ja pojan välisessä kanssakäymisessä on 
aina oltava romanttista latausta. 

• Lasten ystävyyssuhteiden erotisointi 
• lisää tyttöjen ja poikien välistä jännittyneisyyttä
• estää sukupuolten välistä ystävyyttä
• pitää yllä tyttöjen ja poikien välisiä rajoittavia ja 

epätasa-arvoisia suhteita!

dosentti, akatemiatutkija Tuija Huuki
https://tuijahuuki.com/data/documents/vallan_visaiset_kaverisuhteet.pdf

https://tuijahuuki.com/data/documents/vallan_visaiset_kaverisuhteet.pdf


Ota puheeksi myös työyhteisössä
• Leikkimieliset puheet
• Huomioi miten ne ymmärretään, miltä lapsesta tuntuu, kysy 

sitä.
• Kyse usein perinteestä, hyväksy että näitä ”lipsahduksia” voi 

tulla, älä paheksu aikuisiakaan.
• Pohdi yleisellä tasolla, ”Tulin/tulit sanoneeksi noin, miltähän 

se tuntui?”
• Huomaa pienetkin viestit ja eleet
• Mieti miten lapsi ymmärtää viestin, ota puheeksi: ”Hei teitä 

nyt naurattaa tämä asia…” 
• ”Menit hiljaiseksi kun sanottiin noin, se taisi tuntua kurjalta?”
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• Usein häirintä tapahtuu lasten välisessä 
hierarkiassa alimmille.
• Hierarkiassa alhaalla oleville lapsille on erityisen 

tärkeää aikuisen turva ja herkkä puuttuminen.
• Etsi keinoja voimaannuttaa näitä lapsia. Anna heille 

sopivia tehtäviä ja oikeuksia.
• Järjestä heille tilaisuuksia loistaa ja osoittaa 

lapsiryhmässä valtaa ja vastuuta.
• Älä leimaa, rankaise, paheksu vallankäyttäjää 

• Älä nosta ketään lasta yksilönä esiin, jotta tilanne 
pysyy turvallisena. Puhu yleisellä tasolla.

• Pysäytä, tee näkyviksi kielteiset tilanteet ja 
toimintatavat.

• Ohjaa hierarkiassa korkealla olevaa lasta 
käyttämään valtaa muilla tavoin, ryhmää auttaen ja 
myönteisesti, reilulla ja tasa-arvoisella tavalla.

Miten kohdella lapsia?
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Miten ennaltaehkäistä?

• Aikuisen vastuulla puuttua 
syrjiviin eleisiin ja häirintään aina 
kun huomaa

• Puutu ja korjaa käytänteitä ja 
rakenteita tasa-arvoisiksi.
• Jo pienissä hetkissä, ennen kuin 

joku pahoittaa mielensä.
=> vahvistaa poikien tunneilmaisua ja 
lisää kosketusta.
=> edistää tyttöjen ja poikien välistä 
yhteistoimintaa ja kaveruutta.

• Turvallinen ympäristö kasvulle
• Annetaan tilaa olla erilainen
• Vanhemmat mukaan:

• Tieto miten ja miksi toimitaan näin 
ja millä keinoilla pyritään siihen.

• Vanhempien pelkojen lievittämistä 
(esim. seksuaaliseen identiteettiin 
ei voi tutkimusten mukaan 
vaikuttaa).

• Kannustetaan vanhempia 
juttelemaan päivittäin 
kaverisuhteista kotona.

• Aikuinen esimerkkinä, huomio 
omaan käyttäytymiseen!
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Ennaltaehkäisy

• Joskus ristiriitoja on kodin ja päiväkodin tai koulun sallivuuden välillä
• Lapselle on hyvä, että edes yhdessä paikassa näkee laajemmat sukupuoliroolit.
• Lapselle on hyvä oppia, että sukupuoleen liittyvistä asioista saa puhua ja niitä 

kyseenalaistaa.
• Miksi ehkäisy on tärkeää?

• Epäreilut vallankäytön tilanteet kuten paheksunta, vääräksi moittiminen, 
loukkaukset ja alistaminen saavat lapsen tuntemaan itsensä huonommaksi.

• Loukkaavat lapsen itsetuntoa ja ajatusta siitä onko oikeanlainen ja kelpaava.

• Lapset itse toteavat kysyttäessä, että heille tärkeimmät asiat ovat, että olisi 
kavereita ja ettei kiusattaisi. Nostetaan tämä sosioemotionaalisissa taidoissa 
ensimmäiseksi arvoksi, että jokainen lapsi voisi tuntea olevansa turvassa, ja 
tunnistaisi epäreilut ja alistavat vallankäytön hetket. 
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Ennaltaehkäisy

• Jokaisella lapsella on oikeus 
loukkaamattomuuteen ja 
koskemattomuuteen.

• Toteutetaan itsetuntoa tukevaa 
kehotunnekasvatusta.

• Laaditaan suunnitelmat ja 
toimenpideohjelmat
• Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistämiseen
• Häirinnän ennaltaehkäisyyn ja 

siihen puuttumiseen 
• Yksinäisyyden / ulkopuolelle 

sulkemisten vähentämiseksi.
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Rakenna turvallista ympäristöä
• Leikkisyys
• Sallivuus kaikenlaisilla lapsille ja aikuisille, yksilöiden hyväksyminen omana 

itsenään
• Vallan käytön pieniin pisaroihin puuttuminen
• Joukkoon kuulumisen vahvistaminen
• Kannustava ja hyviä toimintatapoja etsivä käytöksen rajaaminen. Ketään 

ei leimata tai tuomita
• Myönteisen toiminnan esiin nostaminen
• Lapsia kuunteleva ja osallistava toiminta, lasten aloitteiden arvostaminen
• Ennakkoluulojen tiedostaminen ja purkaminen. Jokainen on erilainen, 

jokainen on omanlainen, jokainen on hyvä
Turvaton ympäristö on sellainen, jossa aikuiset eivät puutu eivätkä tunnista 
vahingollista vallan käyttöä, tai jopa ovat osa sitä.
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Rakennetaan lapsia kuuleva tilanne
• Lapset ovat oman kulttuurinsa ja elämänsä asiantuntijat. Me aikuiset 

olemme eri sukupolvea ja ulkopuolella lapsiryhmän jännitteistä. Älä 
puhu itse koko ajan.

• Kulje rinnalla, kuuntele ja puuhaa rinnalla, ole kuitenkin vastuullinen 
aikuinen joka tuo tarvittaessa turvaa. 

• Anna tilaa lasten puheelle, mitä lasten keskuudessa on meneillään. 
• Lapset eivät ole tahdoton, vaikutuksille täysin avoin ja altis joukko vaan 

siellä on paljon kriittisiä ääniä kun niille antaa tilaa.
• Tilan järjestäminen, jossa on turvallista, leikillistä ja aikuinen rinnalla 

kulkijana. 
• Lapset tarvitsevat ilmiöille sanoja. Ensin hämmentyvät, tirskuvat, sitten 

osa innostuu puhumaan.
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• Puututaan ”pisaroihin”, pienimpiinkin 
merkkeihin häirinnästä joka kerta (esim. katse 
tai naurahdus).

• Pysäytetään tilanne, käydään se läpi, 
läpivalaistaan ja avataan.

• Taiteelliset menetelmät hyviä pienten lasten 
kanssa
• Draama, askartelu, tanssi, nukketeatteri…

Miten puuttua?
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KIITOS!


