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Perustuen:  
−	MLL, Kirves&Stoor-Grenner: Kiusaamisen ehkäisy 

varhaiskasvatuksessa- Kiusaamisen ehkäisyn ja  puuttumisen 
suunnitelman laatiminen  

−	Ennaltaehkäisyn toimet varhaiskasvatuksessa  
−	Puuttumisen malli varhaiskasvatuksessa  

Suunnitelma päivitetty: Päiväkoti Ninnikan kiusaamisen ehkäisyn ja 
puuttumisen suunnitelma on tehty 27.8.2022. Suunnitelmaa päivitetään 
aina toimintakauden alussa. 

”Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä.“  

Varhaiskasvatuslaki 10 § 

"Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. 
Kiusaaminen tunnistetaan, siihen  puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti 
ja suunnitelmallisesti osana toimintakulttuurin kehittämistä."   

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022  

“Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on ajantasainen Kiusaamisen 



ehkäisyn ja puuttumisen  suunnitelma. Yksikkökohtainen suunnitelma on 
luotu varhaiskasvatuksen yhteiselle suunnitelmapohjalle,  jossa korostuu 
ennaltaehkäisy.”  

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman luonnos 2022  
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Kiusaamisen ennaltaehkäisyn keinomme päiväkodin arjessa:  

“Kiusaamisen ehkäisy perustuu tunne-, itsesäätely ja sosiaalisten 
taitojen opettamiseen ja vahvistamiseen. Periaatteena on, että lapsi ei 
jää yksin selviytymään sosiaalisista tilanteista, joihin hänellä ei ole 
riittäviä taitoja.”  (Tiina Haapsalo & kump. 2020)   
−	Minkälainen ilmapiiri ja vuorovaikutus luovat ja kannattelevat 
yhteisöllisyyttä? 
 
Päiväkodissa tulee näkyä ja kuulua: ilo, nauru, hassuttelu ja huumori. 
Kun aikuisella on hyvä ja helppo tulla töihin niin se välittyy myös 
lapsiin. Silloin lapsenkin on hyvä tulla päivähoitoon. Me - hengen 
luominen sekä sen ylläpitäminen on merkityksellistä. Jokaine kaveri  on 
merkityksellinen. Kavereiden rooli on merkityksellinen 
varhaislapsuudessa. 
 
Tärkeää on, että aikuinen on kuuleva. Kuuleva aikuinen luo yhdessä 
lasten kanssa ilmapiirin lapsiryhmään, jossa jokaisella on turvallinen 
olo ja lapsi pystyy luottamaan aikuiseen. 
 
−	Mikä on työntekijän rooli ennaltaehkäisyssä?  
 
Aikuisen tehtävänä on olla aistit auki, havainnoida, olla läsnä ja 
ennakoida tilanteita. Lapsituntemus on avainasemassa kiusaamisen 
ennaltaehkäisyssä. Tiedonsiirto työntekijöiden välillä sekä lapsen 
vaihtaessa päiväkotiryhmää on tukemassa kiusaamisen 
ennaltaehkäisyä. Tiedonsiirrossa huomioitava salassapitoa ja 
asianosaisten tiedonsaantioikeutta sekä tiedon antamista koskevat 
säädökset.  Työntekijöiden sensitiivisyys ja tiimipelaaminen tukee 
ennaltaehkäisyä päivittäin. 
 
−	Miten lapsille opetetaan tunne- ja turvataitoja?  
 
Kannustetaan lasta olemaan rohkea ja toiselle saa huutaa, Lopeta! 
Jos lopeta- sanan huutaminen ei tehoa niin opetetaan lapsille keinoja: 
esim. lähde tilanteesta pois, hae aikuinen tueksi haastavaan 
tilanteeseen, vaihda leikkiseuraa. 
 
−	Miten Hyvinvoinnin vuosikellon teemoja huomioidaan? 
 



Hyvinvoinnin vuosikellon teemoja huomioidaan yhteisesti koko 
päiväkodin osastojen kesken. 
 
−	Minkälaisia yhteisiä käytäntöjä ja sopimuksia yksikössä on 

lasten osallisuuden ja tasavertaisuuden varmistamiseksi? 
 
OSALLISUUS: kannustetaan lapsia ideoimaan ja 

kekseliäisyyteen, tartutaan lapsista lähteviin ideoihin ja 
otetaan huomioon kiinnostuksen kohteet. Rikastutetaan ja 
poimitaan käyttöön lasten ideoita. Retkipäiviä suunnitellessa 
huomioidaan osa-aikaiset lapset (sovitaan hoitopäivistä, että 
kaikki pääsevät osallistumaan retkelle). Tarjotaan 
materiaaleja (esim. askartelu, pöytäteatteri) lasten tasolle. 
Lapsi voi itse oma-aloitteisesti tarttua tekemiseen. 
Harjoitellaan äänestämistä esim. peukkuäänestystä ja 
tarjotaan selkeät vaihtoehdot (esim. kuvatuki apuna 
helpottamassa valintaa). Jonojuna ja numerojuna (pussissa 
numero, mikä määrittää jonopaikan. 

 
TASAVERTAISUUS: tasavertaisuus ei välttämättä toteudu aina 

saman päivän aikana. Harjoitellaan odottamista ja 
kasvatetaan malttia ikätaso huomioon ottaen esim. pihalla 
isommat lapset antavat tilaa pienemmille. Huomataan yksilö 
ja löydetään jokainen lapsi ryhmästä omana itsenään. 
Yhdessä tehtävissä asioissa kumpuaa lasten tasavertaisuus, 
mutta se vaatii aikuisen läsnäoloa ja sensitiivistä tapaa 
huomata kaikki lapset. 

 
−	Miten huoltajien osallisuutta tuetaan? 
 
Luontevan yhteyden rakentaminen kodin ja päiväkodin välille. 
Pidetään yhteyttä yllä ja pyritään rakentamaan luottamuksellinen 
yhteys jokaiseen vanhempaan. Molemminpuolista kunnioitusta 
vaalitaan. Henkilökunnan pysyvyys on merkityksellisessä roolissa, jotta 
varhaiskasvattajat tuntevat lapsen ja perheen. Tutustutaan 
vanhempiin ja heidän erityisosaamisiin sekä hyödynnetään 
vanhempien tietoja sekä taitoja esim. pihajuhlissa tai muuten 
päiväkodin arjessa. Huoltajien osallisuutta tukee myös huoltajien 
edustajan osallistuminen hyry- ryhmään. Huoltajien kanssa voidaan 
päiväkotiryhmän seinälle tehdä esim. puu/kukka, johon vanhemmat 
voivat vastata kasvattajan laatimaan kysymykseen lapsesta tai tuoda 



idean/ajatuksen. 



Lasten näkemykset siitä, miten kiusaaminen estetään: 

! pyytää anteeksi 
! laitetaan kädet esteeksi ja sitten voitaisiin leikkiä taas yhdessä 
! pitäisi tehdä jotain, mutta jos ei uskalla niin pitää hakea aikuinen ja 

hän sanoo, että lopetetaan riitely 
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Yhteinen näkemyksemme siitä, mitä kiusaaminen on:  
−	Millaista toista loukkaavaa käytöstä alle kouluikäisillä lapsilla 
ilmenee? 

Fyysinen kiusaaminen pitää sisällään seuraavia kiusaamistapoja 
 
lyöminen 
potkiminen 
kamppaaminen 
esteenä oleminen 
vaatteiden repiminen 
nipistely 
kivien ja hiekan heittäminen 
leikkien sotkeminen 
 
lisäksi pureminen, törmääminen ja lelun riistäminen toiselta 
 
Sosiaalinen kiusaaminen pitää sisällään seuraavia kiusaamistapoja 
 
haukkuminen 
nimittely 
härnääminen 
lällättäminen 
vaatteiden, hiusten ynnä muiden kommentointi 
selän takana puhuminen 
puhumatta jättäminen (murjottaminen) 
lisäksi käsien korville laittaminen (esim. jos toinen laulaa) ja sellainen ettei ole 
kuulevinaan toisen sanomisia 
 

 
Psyykkinen kiusaaminen pitää sisällään seuraavia kiusaamistapoja 
 
uhkailu 
manipulointi 
kiristäminen 
ilveily, ilmeily 
poissulkeminen 
leikin sääntöjen muuttaminen 

 
Seksuaalinen häirintä 
toiselta housujen vetäminen alas 
väkisin pussaaminen 
pyllylle läpsiminen 
paidan nostaminen ylös 



 
Aikuisen tulee olla läsnäoleva ja havainnoida kiusaamista. On tärkeää 
huomata, kuka on todellisuudessa se kiusaaja. Onko joku lapsi 
mahdollisesti käskenyt jonkun lapsen tekemään tai sanomaan jotakin. 
 

−	Miten löydämme yhteisen näkemyksen lasten, huoltajien ja 
henkilöstön välillä? 
 
Keskustelemalla ja olemalla avoimia. Asiat ja tapahtumat tulee avata 
tapahtuneen mukaisesti. Pohditaan yhdessä miten asia näyttäytyy 
henkilöstölle ja miten se näyttäytyy huoltajille. Annetaan kaikille 
tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Voidaan pohtia huoltajan kanssa esim. 
Onko kyseessä kiusaajan taito, mitä hän harjoittelee (esim. 
pettymyksen sietokyvyn harjoitteleminen => ei kestä ristiriitatilanteita, 
yleisesti kaveritaidot). 
−	Mitä toista loukkaava käytös on? 
 
Toista voi loukata kehon kielellä tai puheella. Ei oteta toista huomioon 
ja pois suljetaan. Levoton käytös toisen häiriöksi sekä työskentely tai 
leikkirauhan rikkominen on myös toista loukkaavaa. Ylittämällä toisen 
oma raja ja arvostelemalla toisen ulkonäköä/taitoja loukkaa toista.  
−	Pohtikaa seuraavia termejä: toista loukkaava kohtelu, konflikti, 
ristiriitatilanne, häirintä, kiusaaminen 

Lasten näkemykset siitä, mitä kiusaaminen on: 

! lyöminen 
! töniminen, kaataminen, kukkulalta pudottaminen 
! huutaminen kasvoille 
! ei ota leikkiin 
! ei päästä mihin haluaa 
! tappelee toisen kanssa ja toista sattuu 
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Näitä keinoja käytämme, jotta tunnistamme kiusaamisen 

päiväkodissamme:  
−	Millä tavalla aikuinen toimii huomatessaan toista loukkaavaa 

käytöstä? 
 
Aikuinen reagoi nopeasti ja pitkäjänteisesti. Tilanne pysäytetään ja 

annetaan jokaiselle tapahtuneessa olleelle mahdollisuus puhua. Ei 
keskeytetä lasta. Aikuinen voi myös reagoida esim. kuvilla tai 
kasvon ilmeillä. Aikuiset välttää puheissaan leimaamasta lasta, 
joka kiusaa. Löydetään hyviä puolia jokaisesta lapsesta. 
−	Miten toimimme, jos kiusaaminen jatkuu? 
 
Toimimme Rovaniemen varhaiskasvatuksen kiusaamisen puuttumisen 
mallin mukaisesti ( #meilläpuututaan-malli). 

Lasten näkemykset siitä, mistä hän huomaa, että toista kiusataan: 
 

! ilmeestä, kun toinen itkee 
! jos sitä tönitään 
! itkettää ja haluaa tulla aikuisen syliin 
! jos näkee kiusaamista niin saattaa alkaa pelottaan tai hävettään 

toisen puolesta 
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Näin puutumme Pisarapuuttumisen -menetelmän lisäksi toista 

loukkaavaan  kohteluun:  

−	Työntekijän rooli, miten aikuisen tulee toimia 
Pienille lapsille voi käyttää ei -sanaa, mutta ei syyllistäen. Jos ottaa 
esim. toiselta lapselta lelun kädestä voi ohjata vaihtokauppaan. 
Loukkaavaa kohtelua kohdatessa työntekijä toimii aktiivisena 
kuuntelijana ja kykenee ottamaan rauhallisesti lapsen tunteet 
huomioon/vastaan sekä sanoittamaan kaikille osapuolille tilannetta 
lasten kehitystaso huomioon ottaen.  
 
−	Mikä on seuraamus toista loukkaavasta käyttäytymisestä?  
 
Tilanteesta pois ottaminen on jo rangaistus itsessään, joten ei jatketa 
muilla seuraamuksilla. Keskustelu yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa 
on myös tehokas keino yhdessä pohtia tapahtumia. Jos lapsien kanssa 
on tehty sopimus esim. meidän ryhmässä ei ketään kiusata => jos 
sopimusta rikotaa niin silloin lasten kanssa palataan sopimuksen 
äärelle. 
−	Miten kohtaan “kiusaajan”?  
 
Kuunnellaan aktiivisesti kiusaajaa ja annetaan mahdollisuus puhua tai 
ilmaista itseään muulla tavalla esim. piirtämällä. Kiusaajaa ei leimata 
ja pyritään löytämään jokaisesta lapsesta hyvää. Vahvistetaan hyvää ja 
tuodaan se myös koko ryhmän tietoisuuteen. Opetellaan yhdessä 
kannustamaan ja huomaamaan jokaisesta lapsesta hyvää. Keskitytään 
ryhmäytymiseen ja vahvistetaan me- henkeä, silloin kiusaaja on 
helpompi kohdata. Nähdään jokainen lapsi arvokkaana ja 
ainutlaatuisena omana itsenään. 
−	Miten tuemme kiusaajan empatian kehittymistä? 



 
Nimetään, sanoitetaan ja havainnollistetaan tarvittaessa kuvilla 
tilanteita sekä tapahtumia. Tuetaan lapsen ymmärryksen kehittymistä 
-ja syy-seuraus suhteiden merkitystä. Varhaiskasvattajat ovat itse 
esimerkillään empaattisia ja ruokkivat käyttäytymisellään empaattista 
ilmapiiriä toisia ihmisiä kohtaan. Eteenkin alle 3.v lasten kanssa on 
hyvin tärkeää nimetä ja sanoittaa esim. tunteita, ilmeitä, eleitä ja 
tapahtumia. 

−	Minkälaisia erilaisia keinoja on pyytää anteeksi ja sovitella 
rakentavalla tavalla? Miten näyttää toiselle, että olen 
pahoillani? Mikä meidän aikuisten rooli on, miten itse 
suhtaudun/käyttäydyn? “Taasko sinä…”  

 
Hyväksytään, että lapsella on erilaisia tapoja pyytää anteeksi. 

Vältetään mekaanista tapaa pyytää anteeksi ja päästä 
tilanteesta pois. kts. Päiväkoti Ninnikan arvopuun anteeksi 
pyytäminen -ja antaminen. 
(http://kiintymysvanhemmuus.fi/anteeksi-aidosti/) 

 
 

−	Miten vahvistamme ja pidämme yllä sovittuja käytänteitä yksilö ja 
yhteisötasolla? 
 
Tiimisopimuksiin kirjataan tarkasti sovitut käytänteet ja avataan ne 
sopimuksissa niin, että jokainen tiimiläinen pystyy niitä toteuttaa. 
Iltapalavereissa voidaan ottaa teemoiksi sovittuja käytänteitä ja pohtia 
niiden toimivuutta lapsiryhmissä sekä tiimeissä. Työyhteisössä 
toimimme toinen toisemme esimerkkeinä ja olemme avoimin 
oppimaan uutta. 
 



Lasten näkemykset siitä, miten näissä tilanteissa tulisi toimia? Miten 

minä  näytän, että olen pahoillani, jos toimin toista kohtaan väärin?  

! pyydetään aikuinen apuun, kerrotaan aikuiselle 
! voi halata ja pyytää anteeksi 
! tulla pysäyttämään tilanne aikuisen kanssa 
! tulee kertomaan aikuiselle ja aikuinen nostaa syliin 
! auttaa nousemaan maasta 
! pyytää anteeksi ja antaa kortti tai lelu toiselle 
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Varhaiskasvatusyksikkö on yhteydessä kaupungin kiusaamisen vastaisen 

työn  koordinaattoriin, kun   

−	varhaiskasvatusyksikön omien toimenpiteiden lisäksi tarvitaan ulkopuolista 
tukea ja näkökulmaa −	kiusaaminen tapahtuu pääosin vapaa-aikana  
−	kiusaamistapaus on jatkunut pitkään, se on monisyistä ja täyttää rikoksen 
tunnusmerkit 

 
 

Näin varmistamme ja tuemme, että toiminta kehittyy ja yhteisöllisyys 
vahvistuu: 
 
Tiimeissä jaamme onnistumisia ja positiivisia kokemuksia toimintaamme 
vahvistaaksemme. Hyväksi havaitut toimintamallit vahvistuvat ja on 
helpompi reflektoida omaa toimintaa luottamuksen ilmapiirissä. Toisen 
työntekijän esimerkin antaminen ja sen vastaanottaminen omaan 
jokapäiväiseen työhön. Yhteisöllisyyttä tiimeissä ja lapsiryhmissä 
vahvistetaan sinnikkäästi sekä aikuisen esimerkin avulla. 



Lasten näkemykset siitä, millainen on kiva, mukava ja turvallinen leikkiporukka: 

! on iloinen, naurattaa 
! voi leikkiä kaikkien kanssa 
! saa olla rauhassa 
! kiva olla ja kukaan ei kiusaa 
! voitaisiin iloita ja tanssia yhdessä 
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Näin teemme yhteistyötä huoltajien kanssa ehkäistäksemme 

kiusaamista ja puuttuessamme kiusaamiseen:  

−	Yhteisöllisyyden vahvistaminen: 
 Haastavissa tilanteissa voi pyytää toisen osaston aikuisen tueksi ja 
avuksi. Kaikilla aikuisilla on samat pelisäännöt ja tavat kohdata - esim. 
pisarapuuttumisen malli. 
 
−	Kiusaamisen ehkäisyn keinot:  
Avoimuus ja sensitiivinen ote kiusaamistapauksissa yhteistyössä 
huoltajien kanssa. Ajantasalla pitäminen sekä yhteiset pelisäännöt 
huoltajien kanssa. 
 
−	Miten otamme kiusaamisen esille?:  
Kiusaamisen esille ottaminen tulee tapahtua mahdollisimman pian 
tapahtumasta. Jos kohdatessa vanhempaa esim. tuonti- ja 
hakutilanteissa ei pystytä puhumaan asiasta niin silloin sovitaan 
soittoaika. Pitkittyneissä kiusaamistapauksissa tiimivastaava kirjaa 
tapahtumia/osallisia/ aikajännettä/aikuisten asemointia tilanteissa. 
Huoltajien kanssa on hyvä sopia käytänteet haluavatko he päivittäin 
kuulla kiusaamisesta/kiusatuksi tulemisesta vai informoidaanko esim. 
viikottain kiusaamistapauksesta huoltajia. 

 
 



Näin dokumentoimme kiusaamistapausten käsittelyn:  
−	Aikajänne  
−	Henkilöstö  
−	Hyvinvointiryhmä 
 

Lapsiryhmän tiimivastaava dokumentoi parhaaksi näkemällään tavalla 
kiusaamistapauksen etenemistä ja prosessia. Henkilöstöä informoidaan 
jokaisesta kiusaamistapauksesta ja muutoksista tapauksessa 
iltapalavereissa. Henkilöstö havainnoi ja raportoi tiimivastaavaa 
aktiivisesti kiusaamistapauksesta. Hyvinvointiryhmään menevät 
kiusaamistapaukset kirjataan kokouspöytäkirjoihin. 
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Näin arvioimme ja päivitämme tätä suunnitelmaa:   
−	Milloin suunnitelma päivitetään?  
−	Miten huoltajat, hyvinvointiryhmä ja henkilöstö osallistuvat?  
−	Miten lapset osallistetaan?  
−	Miten huolehditaan sitouttamisesta ja sitoutumisesta? 
 

Suunnitelma on laadittu yhdessä henkilöstön kanssa suunnittelupäivänä 
elokuussa 2022. 

Tämä suunnitelma käydään pääpiirteissään läpi henkilökunnan kanssa 
perehdytyksen yhteydessä sekä hyry -ryhmän tapaamisissa. 

Suunnitelma löytyy paperiversiona myös omavalvonnan yhteydestä sekä 
perehdytyskansiosta. 

Suunnitelma päivitetään joka toimintakauden alussa (syyskuu). 

Suunnitelma on nähtävissä päiväkodin nettisivuilla. 

Lapset osallistetaan suunnitelman mukaisesti lapsen näkemys- osioissa. 

 
 



Näin tiedotamme tästä suunnitelmasta: 
 

Suunnitelma julkaistaan päiväkodin nettisivuilla ja se jaetaan vanhempien 
informointikanavissa. 

 
 
 
 
 
 

Materiaaleja:   

−	Rovaniemen kaupungin Meillä puututaan -toimintamalli:  
−	Ennaltaehkäisyn toimet varhaiskasvatuksessa  
−	Puuttumisen malli varhaiskasvatuksessa  

−	Rovaniemen kaupungin Hyvinvoinnin vuosikello  
−	Väestöliitto: Pisara puuttuminen  
−	Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa - Kiusaamisen ehkäisyn ja 

puuttumisen suunnitelman laatiminen  
−	Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Kiusaavatko pienetkin lapset  
−	PIKI-toimintamalli  
−	MIELI ry: Kaveritaitokortit varhaiskasvatukseen  
−	Ahonen, L. & Roos, P. (2021). Untuvikot Alle 3- vuotiaiden pedagogiikka. Jyväskylä: PS-Kustannus. 
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