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KIUSATUT-tiimi

• vastaava kriisityöntekijä 

Mari Mc Alester (80%)

• kriisityöntekijä 

Jenni Heikkilä (100%)

• kriisityöntekijä 

Samu Hisso (40 % to-pe)

• yhteensä 2,2 työntekijää
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Kenelle?

• Kriisiapua ja jälkihoitoa kiusatuille ja heidän läheisilleen

• Konsultaatiota sekä yhteistyötä

• Yli 15-vuotiaille pirkanmaalaisille

• Palvelut on maksuttomia, lähetettä ei tarvita
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Tavoitteet:

• Kriisiapua kiusaamista kokeneille ja heidän läheisilleen

• Jälkihoitoa kiusatuille ja heidän läheisilleen

• Kiusaamisen vähentäminen ja ennaltaehkäisy

• Kiusaamiskokemusten jälkihoitomallin ja työvälineiden
kehittäminen
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Työmuodot:

• Yksilötyö

• Ryhmät

• Puhelinneuvonta

• Työpajat
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Yksilötyö

• Työntekijällä on ymmärrys 

kiusaamisilmiön dynamiikasta 

• Kuulluksi tuleminen  

• Keskustelutuki

-kokemukset, tunteet, 

historia,vaikutukset

selviytymiskeinot, 

• Kehollisia- ja 

mielikuvaharjoitteita
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Ryhmät
• Sisältävät: 

Ohjattua vertaistukea sekä 

toiminnallisia harjoitteita että

tietoa kiusaamisilmiöstä.

• 8+1 tapaamiskertaa, 1,5 h  

• 6-8 osallistujaa ja kaksi ohjaajaa

• Runko: Kiusaamisilmiö, omat 

kokemukset, tunteet, 

selviytymiskeinot
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Työpajat

• Nuorille ja nuorille aikuisille

• Kaikilla osallistujilla ei ole 

kiusaamiskokemuksia

• Kiusaamisilmiön ymmärtäminen

ja keskustelun herättäminen

• Keskustelua ja toiminnallisia harjoituksia

• Tarvittaessa osallistujia voidaan ohjata yksilötyöhön tai ryhmiin
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Kuuntelua, prosessointia, harjoituksia ja 
menetelmiä

• Peili, roolin määritys

• ”Niki”

• Hengitysharjoitukset

• Turvapaikkaharjoitus

• Ryhmäytymisharjoitukset 

• Keholliset vakautusharjoitukset

• Toiminnalliset harjoitteet

• Jana 

• Tukiverkoston/ kiusaamisverkoston piirtäminen jne.

• Ei harjoituksia harjoitusten vuoksi, vaan syy ja tavoite
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Tiesitkö, että….?

9 % suomalaisista 

palkansaajista on 

kokenut tulleensa 

syrjityksi 

työpaikallaan 

viimeisen vuoden 

aikana 

(Työolobarometri

2017)

että peruskoulun 
oppilaista joka 
kymmenes (noin 10 
%) kokee kiusaamista
(https://www.aspa.fi/
fi/kiusaamisesta-voi-
selviytyä jälkihoidon-
tuella)

Yleisimpänä       

kiusaamisen  

ilmenemismuotona 

sanallista/verbaalista 

kiusaamista kokee yli 90 

% peruskoulun oppilaista 

(esim. nimittely, 

haukkuminen) 

(Pelastakaa 

koulukiusattu-tutkimus)
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Kiusaaminen

• ”Yksilöä kiusataan tai hän on kiusaamisen uhri, jos hän on toistuvasti 
tai pidempään alttiina yhden tai useamman muun henkilön 
negatiivisille teoille.” (Olweus 1992) 

• Eroaa riitelystä siinä, että 

1. tahallista, 

2. toistuvaa ja 

3. kiusattu on kiusaajiinsa nähden jollain tavoin puolustuskyvytön tai 
heikommassa asemassa (Kivakoulu.fi)

• Kysyttäessä kiusaamisesta tulee huomioida yksilön kokemus 
yksittäisestäkin tapahtumasta, joka on synnyttänyt pelon 
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Leikittelystä kiusaamiseen 

Leikittely                Ilkeily                      Kiusaaminen

-Molemminpuolista -Kertaluonteista -Jatkuvaa, toistuvaa toinen ei kykene puolustautumaan

-Tasa-arvoinen suhde esim. riidan yhteydessä -Toinen asettuu yläpuolelle, käyttää valtaa. Ei tasapuolista.
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Kiusaaminen täyttää usein rikoksen 
tunnusmerkit

• Pahoinpitely (RL 21:5 §)

• Lievä pahoinpitely (RL 21:7 §): 

• Varkaus (RL 28:1 §) 

• Näpistys (RL 28:3 §)

• Vainoaminen (25:7 a §)

• Viestintärauhan rikkominen (24:1 a §)

• Kunnianloukkaus (24:9 §)

• HUOM! Rikosilmoitus ja ls-ilmoitus
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Vaikutukset:
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kognitiiviset

opinnot
työllistyminen

psyykkiset

paniikkikohtaukset

masennus

katkeruus

viha
häpeä

suru

ahdistus

syömishäiriöt
itsetuhoinen 

ajattelu ja teot

kostoajatukset

ajatusvääristymät

itsetunnon ja –
luottamuksen 

heikkeneminen

sosiaaliset

yksinäisyys

välttämiskäyttäytyminen

haasteet 
sosiaalisissa 

suhteissaeristäytyminen

puhumattomuus

psykosomaattiset

vatsakipu
päänsärky

uniongelmat
itkuisuus

painajaiset



Kiusaamisen seuraukset 
henkilökohtaisella tasolla/ ”tilinteko”
• Psyykkiset, psykosomaattiset ja somaattiset oireet

• Mihin kiusaaminen osui ja mitä pelkoa se vahvisti 

En kelpaa, en osaa, en kuulu joukkoon, minusta ei pidetä, olen hidas, 
olen tyhmä, olen liian herkkä, liian iso, lihava, kookas tai kömpelö. 
Olen erilainen, ruma, minulla ei ole lupa puhua, minulla ei ole lupa 
tilaan (paritehtävä)

• Mitä jäin paitsi, mitä jätin tekemättä ja mitä en uskaltanut

• Annanko anteeksi 

• Onko jotain mitä voin nyt tehdä (korjaavat kokemukset)

• Seurasiko kiusaamisesta mitään hyvää

• Miten jatkossa toimin, kun kohtaan kiusaamista tai vanhan kiusaajan
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Yksilöllinen asiakaslähtöinen työote

• Kuunnellaan tarkasti, ei vähätellä

• Puhutaan aiheesta ja uskalletaan kysyä

• Ymmärrys siitä, että asiakkailla voi olla luottamus toisia 
ihmisiä kohtaan heikko

• Empatia ja toivon ylläpito

• Häpeän ja syyllisyyden käsittely (Huom. kostoajatukset)

• Rajaaminen ja jatkohoidon kartoitus

• Jatkohoitoon ohjaus
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Integroiva työote, terapeuttinen keskustelutuki

• Kysyminen, liittyminen, luottamus 
• Tilanteen kartoitus (akuutti/päättynyt)
 Kiusaaminen, väkivalta, rikos?
• Turvallisuus ja rajat
• Kiusaamisilmiön tuntemus (Päivi Hamarus) 
• Kiusaamiskokemusten läpikäynti
• Kiusaamisen (väkivallan) vaikutukset asiakkaaseen
• Masennuksen ja ahdistuksen huomioiminen, tarvittaessa 

kartoitus
• Kriisityö, työskentely kriisivaiheet huomioiden 
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Työskentelyssä huomioidaan myös:
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• Traumatietoisuus vakautus ja vireystilojen 
havainnointi

• Ajatus-tunne- toiminta, tunteiden läpikäyntiä
• Muutosprosessi: uhri/ toimija /vaikuttaja
• Menneisyys/Nykyisyys/Tulevaisuus
• Vääristyneet ajatukset tai uskomukset itsestä 

tai muista
• Omien vahvuuksien tunnistaminen ja 

vahvistaminen 
• Selviytymiskeinojen kartoitus ja opettelu



Asiakkaan selviytymisprosessi:

• Pura puhumalla tai kirjoittamalla kokemuksistasi

• Käsittele tunteet 

• Ole armollinen itseä kohtaan

• Ymmärrä, ettei kiusaaminen ole sinun syy 

• Haaveile, unelmoi ja toteuta

• Koe korvaava ryhmäkokemus

• Ylläpidä toivoa
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• Karista vanha rooli

• Löydä joku itselle tärkeä toiminto tai asia

• Tunnista omat rajat

• Pidä kiinni arjesta ja rutiineista

• Käännä omaksi vahvuudeksi

• Hae tarvittaessa apua
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• Terapia 

• Puhuminen

• Vertaistuki

• Itsestä välittäminen ja 

huolehtiminen
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10 tapaa puuttua kiusaamiseen 

1. Otetaan kiusaaminen vakavasti

Kiusaaminen vaikuttaa kielteisesti uhriin, tekijään sekä kaikkiin, jotka seuraavat sitä sivusta. 
Se vaikuttaa myös oppimiseen ja vuorovaikutukseen opetustilanteissa.

2. Kanavat auki

Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät, miten kiusaamisesta voi kertoa koulun aikuisille ja 
että puheeksi ottamiseen on käytössä useita erilaisia kanavia.

3. Seurataan ja huolehditaan jälkihoidosta

Vaikka kiusaamiseen puututaan, se usein jatkuu toisessa muodossa. Lisäksi kiusattu 
tarvitsee usein tukea senkin jälkeen, kun kiusaaminen on loppunut.

4. Ei yksittäisiä tilanteita

Rakennetaan ryhmähenkeä läpi vuoden.

5. Some haltuun

Opetetaan aikuisille minkälaista lasten ja nuorten sosiaalinen elämä on netissä. Näin 
verkossa tapahtuvan kiusaamisen selvittely onnistuu paremmin.
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6. Nuoret vastuuseen

Annetaan nuorille vastuuta kouluhengen rakentamisessa. Nuorten omat ideat esiin ja 
halukkaille koulutusta, ohjausta sekä erilaisia rooleja, joissa hyvän tekeminen toisille 
sallitaan.

7. Tuomitaan teot, ei tekijää

Annetaan kaikille mahdollisuus sovittaa tekonsa ja oppia olemaan kiusaamatta.

8. Anna arvostusta

Etsitään jokaiselle oppilaalle sopivia tapoja saada arvostusta ja hyväksyntää ryhmässä. 
Jotta sitä ei tarvitsisi hakea kiusaamalla.

9. Puolusta kiusattua

Kiusaamistilanteissa puolustetaan kiusattua, tai jätetään ainakin kiusaaja ilman palkintoa, 
eli ei esimerkiksi naureta mukana. Tilanteen jälkeen tuetaan kiusaamista kokenutta, vaikka 
lähettämällä kannustava viesti ja istumalla vaan viereen.

10. Sovitaan kiistat

Opetellaan sopimaan ristiriitoja. Puututaan niihin ennen kun niistä kasvaa isompia.

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Veikkauksen sivuilla)
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Ota yhteyttä

TI ja TO klo 12-13 
0503550066/0505151489

Vastaava kriisityöntekijä Mari Mc Alester p. 0505151489

Kriisityöntekijä Jenni Heikkilä p. 0503550066

Kriisityöntekijä Samu Hisso (to-pe) p. 0458814514

etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi
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Ota yhteyttä

kiusatut@setlementtitampere.fi

www.kiusatut.fi

FB: Kiusatut

IG: kiusatut_setlementti_tampere

WhatsApp

Setlementti Tampere ry
Nalkalankatu 12 G
33200 Tampere
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