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Abstract

Working peace is a basic requirement for teaching and learning, yet it provides constant challenge
for teachers. Although working peace and working peace disturbances at school are well known
phenomena, there is little specific knowledge of working peace in home economics, despite home
economics differing from the other subjects of comprehensive school upper classes. Furthermore,
where knowledge does exist, it seldom appears to be fully exploited.

The purpose of this study is to increase understanding of working peace disturbances within
home economics. By examining home economics teachers’ perceptions of working peace, this
doctoral dissertation aims to clarify how working peace disturbances are seen by those who are in
the key position to solve them. The topic is approached by using phenomenography that enables
clarification of variations in individual views. Consequently, the everyday thinking within the
target group becomes visible. The data for this study were collected by interviewing 14 home
economics teachers in Northern Finland. The interview themes followed three viewpoints derived
from scientific literature: how to define working peace disturbances, what are seen as factors
behind working peace disturbances, and how to intervene in these disturbances.

Based on the findings of this study, home economics teachers’ perceptions of working peace
can be condensed into four categories of perception representing an expanding awareness of
working peace disturbances. Working peace disturbances can be seen either as an unavoidable
nuisance, as a result of deficient resources, as a matter of atmosphere, or as a teaching task. Seeing
working peace disturbances as unavoidable does not give constructive options to influence
working peace. Focusing on deficiencies in physical learning environments gives useful
knowledge for those allocating school resources but does not help with everyday working peace
disturbances. On the other hand, seeing working peace disturbances as questions of atmosphere or
as teaching tasks shifts the focus to issues that teachers can influence. The teacher can aim to
improve classroom atmosphere or teach proper code of conduct, potentially resulting in better
working peace. A teacher’s experience of their personal abilities to influence working peace
disturbances is a crucial part of the teacher’s well-being and resilience at work.

Keywords: comprehensive school upper classes, home economics teacher, perception,
phenomenography, working peace, working peace disturbance
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Tiivistelmä

Työrauha on opetuksen ja oppimisen perusedellytys, ja sen turvaaminen tuottaa jatkuvasti haas-
teita opettajille. Työrauha ja työrauhahäiriöt ovat ilmiöinä hyvin tunnettuja, mutta kotitaloustun-
tien työrauhasta on niukasti täsmätietoa, vaikka kotitalous oppiaineena poikkeaa muista yläkou-
lun oppiaineista. Toisaalta työrauhahäiriöistä olemassa olevakin tutkimustieto vaikuttaa puutteel-
lisesti hyödynnetyltä.

Tämän työn tarkoituksena on lisätä ymmärrystä kotitaloustuntien työrauhahäiriöistä. Selvittä-
mällä kotitalousopettajien omia käsityksiä työrauhahäiriöistä saadaan esiin se, millaisina työrau-
hahäiriöt näyttäytyvät häiriötilanteiden ratkaisujen avainhenkilöille.

Tutkimuksen lähestymistapa on fenomenografinen. Fenomenografia tuo näkyviin laadullises-
ti erilaiset, määrällisesti pienetkin erot kohdejoukon arkiajattelussa. Tutkimusaineisto on koottu
haastattelemalla 14 pohjoissuomalaista kotitalousopettajaa. Teemahaastattelujen teemoina olivat
seuraavat kolme tieteellisestä kirjallisuudesta johdettua näkökulmaa työrauhahäiriöihin: mitä
pidetään työrauhahäiriönä, mitä nähdään työrauhahäiriön taustalla selittävinä tekijöinä ja miten
työrauhahäiriöön puututaan.

Tämän tutkimuksen mukaan kotitalousopettajien käsitykset työrauhahäiriöistä kiteytyvät nel-
jään laajuudeltaan erilaiseen käsitystapaan. Työrauhahäiriöt voidaan nähdä joko pakollisena rie-
sana, ulkoisten puitteiden puutteina, ilmapiirikysymyksenä tai opetustehtävänä. Käsitystavat
kuvastavat työrauhahäiriöitä koskevan tietoisuuden laajenemista pakollisesta riesasta ulkoisten
puitteiden kautta ilmapiirikysymykseksi ja opetustehtäväksi. Kaksi viimeistä käsitystapaa ovat
laajuudeltaan samantasoisia.

Työrauhahäiriöiden näkeminen pakollisena riesana ei anna rakentavia mahdollisuuksia vai-
kuttaa työrauhaan. Opettajan keskittyminen ulkoisten puitteiden vajavaisuuksiin kertoo opetus-
järjestelyjen ja fyysisen oppimisympäristön keskeisyydestä kotitalousopetuksessa. Tällainen tie-
to on tarpeellinen koulujen resursseista päättäville, mutta ei auta arjen työrauhahäiriötilanteissa.
Työrauhahäiriöiden kokeminen ilmapiirikysymykseksi tai opetustehtäväksi suuntaa huomion
sellaisiin tekijöihin, joihin opettaja voi itse vaikuttaa. Opettajan kokemus omasta kyvykkyydes-
tä työrauhan ylläpitämisessä on keskeinen osa opettajan työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

Asiasanat: fenomenografia, kokemus, kotitalousopettaja, työrauha, työrauhahäiriö,
yläkoulu
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Esipuhe 

”Miten te kotitalousopettajat kestätte tätä jatkuvaa hullunmyllyä”, puuskahti 

koulunkäynninohjaaja poistuessaan kotitalousluokasta kahden tunnin 

valinnaisryhmän vanavedessä. Tämä ja vastaavat lausahdukset sekä 

kotitalousopettajien värikkäät työrauhakertomukset kerrostuivat vuosien mittaan 

mielenpohjalleni. Ratkaiseva kipinä tutkimustyöhön tuli puolisoni laatimista 

väitöskirjan ja tieteellisen artikkelin kirjoittamisen oppaista, jotka 

maallikkolukijana tarkastin. Innostuksen paloa eivät sammuttaneet lähipiirin 

toppuuttelut väitöskirjaprosessin työläydestä ja rahallisen hyödyn puutteesta. Toki 

opettajantoimen ohessa tehty tutkimus vei lähes kaiken vapaa-ajan, mutta lisää 

intoa lietsoivat kasvava ymmärrys työrauhahäiriöistä sekä tutkimusaineistosta 

vähitellen hahmottuvat tulokset. Usein silti koin olevani yksinäinen tutkija 

kammiossani. Vasta tätä lukua aloitellessani havahduin huomaamaan, kuinka 

monia henkilöitä ja tahoja saan kiittää työni edistymisestä. 

Ratkaisevan tärkeää oli, että työni pääohjaaja professori Pauli Siljander näki 

ainekset huterassa tutkimussuunnitelmassani. Suuret kiitokset, että sain ryhtyä 

väitöskirjatyöhön! Kiitän professori Siljanderia myös ohjauksesta ja palautteesta 

työni edetessä. Selkeät kommentit kirkastivat kokonaiskuvaa ja olivat aina 

kannustavan tahdikkaita, vaikkeivät kaikki tuotokseni ihan priimaan yltäneet. 

Erityisesti kiitän vielä professori Siljanderia väitöskirjaprosessin loppuvaiheen 

vauhdikkaasta järjestelystä. 

Kiitokset myös väitöskirjani toiselle ohjaajalle, tohtori Veli-Matti Ulviselle. 

Tohtori Ulvisen yksityiskohtaiset kommentit auttoivat paneutumaan niihin 

pieniinkin, tieteellisessä työssä tärkeisiin yksityiskohtiin. Ja kiitos kannustuksesta 

matkan varrella! Lisäksi oli ilo osallistua Elämänkulku ja syrjäytyminen –

tutkimusryhmän seminaareihin, joita tohtori Ulvinen ja tohtori Timo Latomaa 

ohjasivat. Seminaariryhmässä sain esitellä omaa työtäni ja pääsin poimimaan 

tiedonjyviä toisilta. Kaunis kiitos kaikille seminaareihimme osallistuneille!  

Väitöskirjani esitarkastajat professori Timo Saloviita ja professori emerita 

Terttu Tuomi-Gröhn antoivat arvokkaan panoksensa työni viimeistelyssä. Olin 

onnekas, kun työni esitarkastajiksi lupautuivat alansa huippuasiantuntijat. Kiitos 

professori Saloviita ja kiitos professori emerita Tuomi-Gröhn!  

Ilman avuliaita pohjoissuomalaisia kotitalousopettajia ei tämä tutkimus olisi 

toteutunut. Upeat kollegat, kiitos, että annoitte ajastanne ja kokemuksestanne 

tutkimukselleni ainekset! 
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Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Seija Mertaniemi suoritti ison urakan 

tarkastamalla työni kieliasun lyhyellä varoitusajalla, mutta erinomaisella 

tarkkuudella. Kiitän lämpimästi avusta!  

Kiitän Pohjankartanon koulun väkeä ja rehtori Ilpo Hettulaa opettajantyöni 

järjestelyjä koskevasta joustavuudesta, joka osaltaan auttoi tutkimustyön 

tekemistä. 

Kiitos myös Oulun yliopiston kirjaston henkilökunnalle! Teiltä löytyi aina 

asiantuntevat neuvot, olipa kyse tiedonhausta, teosten kaukolainaamisesta tai 

uusien teosten saamisesta kokoelmiin. Lisäksi kiitän Oulun yliopiston 

tukisäätiötä, jonka apurahalla katoin osan tutkimustyöni kuluista. 

Isälle ja äidille kiitos rakkaudesta ja tuesta elämäni taipaleella! Kodin 

yrittäjyyshenki on se perusta, jolla tämäkin kirja on valmiiksi saatu. 

Kaikkein rakkaimmat kiitokset osoitan puolisolleni sekä tyttärelleni ja 

pojalleni. Tiina, kiitos englanninkielen avuista ja Teemu, kiitos tietoteknisistä 

neuvoista. Teidän pelkkä olemassaolonnekin olisi riittänyt kannustukseksi. Ja 

Pekka, monessa käytännön asiassa säästit aikaani, mutta erityisen kiitollinen olen 

siitä, että suostuit lukemaan ja kommentoimaan kirjoituksiani koko 

väitöskirjaprosessin ajan. Ärsyttävyyteen asti tiukat kysymyksesi ”miksi, mitä 

tarkoitat, millä perusteella” ja niin edelleen, pakottivat selkeyttämään ja 

tarkentamaan omat näkemykseni. Myös työni kuvioiden tietokonetoteutukset 

olivat iso panos puoleltasi. Koti-coachin asema ei aina ollut kiitetyin eikä 

emännän hymy herkin. 

Oulussa kesäisen lämpimänä syyskuun päivänä 2013 Aino Belt 
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1 Johdanto 

Läpi kouluhistorian oppitunneilla on esiintynyt ongelmaoppilaita ja 

häiriökäyttäytymistä (ks. esim. Valta 2002). Tiedetään, että koulunkäynnin 

ongelmat liittyvät paljolti kotien ongelmiin ja että ongelmilla on taipumus 

kasautua vuosien myötä (ks. esim. Lämsä 2009, Harinen & Halme 2012: 66). 

Haastavimmille ja suurimmassa syrjäytymisvaarassa oleville oppilaille on 

kehitetty erityisiä koulu- ja opetusmuotoja, kuten elämyspedagogiikkaa (ks. 

Karppinen 2005), reaalipedagogiikkaa (ks. Vilppola 1997) ja pajakouluja (esim. 

Laakso 2000). Syrjäytymisen kierrettä on yritetty katkaista interventioprojekteilla, 

jollaisia ovat esimerkiksi Nuotti elämälle (ks. Lehtoranta & Piri 1997), Nuori-

youth (ks. Lempiäinen 1997) ja Itäluotsi (ks. Jokinen & Salo 2000).  

Ratkaisuyrityksistä huolimatta työrauhahäiriöt näyttävät melko pysyviltä ja 

osittain koulujärjestelmän sisään rakentuneilta: kouluissa työskennellään 

sellaisten asioiden parissa, joihin opettajat ja oppilaat eivät voi itse paljoa 

vaikuttaa (Salo 2000: 8, 112); opettajan ja oppilaiden asymmetrinen asema 

(Kansanen 2004) tarjoaa luontaiset edellytykset konfliktitilanteille (Haikonen 

1999: 33); häiriöiden syitä haetaan helposti oppilaasta tai hänen kodistaan eikä 

juurikaan opettajan käyttäytymisestä ja taidoista tai koulun käytänteistä ja 

rakenteista, vaikka niissäkin saattaisi olla tarkistettavaa (esim. Lappalainen 2000, 

Naukkarinen 2000, Vilppola 1999, Kautto-Knape 2012). Myös yhteiskunnan 

kehitys kohti suurempaa yksilöllistä vapautta ja suvaitsevaisuutta lisää osaltaan 

työrauhahäiriöiden riskiä (Lahdes 1997: 137, Hovila 2004).  

Työrauhakysymysten ajankohtaisuudesta kertoo työrauhahäiriöiden yleisyys. 

Kansainvälisesti tarkasteltaessa 23 OECD-maan kouluista keskimäärin 60 

prosentissa oppilaiden huono käyttäytyminen häiritsee oppituntia ja keskimäärin 

13 prosenttia opettajan opetusajasta kuluu järjestyksen pitoon (OECD 2009). 

Useiden maiden opettajat pitävät oppilaiden käyttäytymisen ohjaamista yhtenä 

opettamisen haasteellisimmista osista (Stoughton 2007: 1025). Suomessa 

opettajat nimeävät yhdeksi kolmesta eettisesti haasteellisimmasta tilannetyypistä 

sellaiset kasvatukselliset tilanteet, joissa opettaja joutuu ohjaamaan voimakkaasti 

oppilasta esimerkiksi häiritsevän käyttäytymisen takia (Martikainen 2005: 239). 

Vain neljä prosenttia opettajista katsoo, etteivät työrauhaongelmat haittaa omaa 

opetusta (Puustinen 2010: 16). Opettajan ammatissa konfliktien aiheuttama uhka 

korostuu, koska ihmissuhteet ovat opettajille keskeinen työtyytyväisyyden lähde 

ja koska konfliktit vaikuttavat negatiivisesti käsityksiin omasta opettajuudesta ja 

itsestä hyvänä opettajana (Haikonen 1999: 33). Koulutyypeittäin verrattaessa 
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yläkoulun opettajat kokevat enemmän oppilaiden negatiivista suhtautumista 

koulutyöhön kuin alakoulun opettajat (Martikainen 2005: 240), ja murrosikään 

liittyvät ongelmat sekä niihin yhdistyvä irrottautuminen auktoriteeteista 

heijastuvat luonnollisesti juuri yläkouluihin (Haikonen 1999: 33). 

Opetushallituksen teettämä työrauhakatsaus (Holopainen, Järvinen, Kuusela & 

Packalen 2009) huomioi, että vaikka suomalainen opettajankoulutus on 

kansainvälisesti korkealaatuista, näyttää luokanhallinta jäävän marginaaliin 

oppiaineen substanssin ja didaktisen osaamisen korostuessa (Holopainen, 

Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 47). 

Työrauha on opettajille keskeinen haaste, joten aihetta on tutkittu paljon (ks. 

esim. Jones & Jones 2007, Saloviita 2009). Tutkimustiedon valossa luokan 

työrauha näyttää jo monilta osin ratkaistulta arvoitukselta. Syyt oppilaiden 

käyttäytymishäiriöihin ja huonoihin oppimistuloksiin, sekä samalla keinot 

ongelmien ehkäisyyn ja korjaamiseen, ovat löydettävissä selvittämällä, mitkä 

oppilaiden perustarpeet jäävät täyttämättä luokka- ja kouluympäristössä (Jones & 

Jones 2007: 40, 69, Saloviita 2007: 9–10). Opettajan toimintavalikoimasta 

katsottuna työrauhaan päästään vaihtelevilla opetusmenetelmillä, tehokkaalla 

suunnittelulla ja organisoinnilla sekä selkeällä ohjeistuksella ja 

johdonmukaisuudella, jotka ennaltaehkäisevät häiriöitä (Kounin 1977: 54–76, 

Jones & Jones 1990: 13–14). Tarvittaessa käytetään ”korjaavia toimia”, jotka 

kovenevat portaittain epäsuorista sanattomista keinoista sanallisten keinojen 

kautta seuraamuksiin (rangaistuksiin) ja oppilaan kanssa käytäviin keskusteluihin. 

(Saloviita 2007: 10–11.)  

Tutkimustiedosta huolimatta työrauhaongelmat eivät ole poistuneet 

koululuokkien arjesta. Esimerkiksi vuosien 2011 ja 2012 aikana koulujen 

työrauhaongelmia puitiin näyttävästi sekä Opettaja-lehdessä että julkisissa 

tiedotusvälineissä, muun muassa Helsingin Sanomissa (Laaksola 2011, Opettaja 

2011, Väntönen & Grönholm 2011, Grönholm 2012, Gustafsson 2012, 

Korkeakivi 2012b, Laaksola 2012, Liinamaa 2012, Opettaja 2012, Risikko 2012, 

Tikkanen 2012). Alkuvuodesta 2012 Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä 

vaati parempaa työrauhaa kouluihin ja eduskunnan sivistysvaliokunnan 

puheenjohtaja Raija Vahasalo vaati välitöntä puuttumista opettajiin kohdistuvaan 

häirintään ja kiusaamiseen (Opettaja 2012: 7). Opetusalan järjestöt ja Suomen 

Vanhempainliitto tekivät kesäkuussa 2012 esityksen perusopetuslain 

muuttamisesta, jotta koulujen työrauhaongelmiin voitaisiin puuttua 

tehokkaammin (Korkeakivi 2012a). Tämän esityksen pohjalta opetus- ja 

kulttuuriministeriö ryhtyi valmistellaan asiaan liittyvää lakimuutosehdotusta 
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(Opettaja 2013). Vaikuttaa siis siltä, että tutkimustieto on osittain jäänyt käyttöön 

ottamatta, jäänyt pedagogiseen differenssiin, kuten Jouni Peltonen (2009: 89–90) 

kasvatustieteen käytännöllistämättömyyttä nimittää.  

Ajatus tutkia kotitalouden oppituntien työrauhahäiriöitä virisi väitteistä, että 

työrauha kotitaloustunneilla olisi jotenkin erilainen kuin muilla yläkoulun 

oppitunneilla. Erilaisuutta korostivat toisten aineiden opettajakollegat ja 

koulunkäynninohjaajat, jotka päivittelivät, etteivät sietäisi sellaista jatkuvaa 

meteliä ja rauhattomuutta, joka heidän mielestään kotitaloustunneilla vallitsee. 

Kotitalouden opettajat itse eivät tätä erilaisuutta nosta esiin, mutta keskustelut 

kollegojen kanssa osoittavat sen, että eri opettajat hahmottavat työrauhahäiriöt eri 

tavalla. Yhtä opettajaa haittaa oppilaiden kännykän käyttö, toista rasittaa 

oppilaiden yleinen saamattomuus ja kolmas kokee kotikasvatuksen höltymisen 

kaikkien häiriöiden lähtökohtana. Häiriöille annettu merkitys vaihtelee pienestä 

kiusasta työssä jaksamisen kynnyskysymyksiin. 

Vaikka työrauhatietoa on runsaasti, kotitalouden osalta tätä tutkimustietoa on 

melko niukasti. Alustavan kartoituksen mukaan kotitalous mainitaan oppiaineena 

vain Erätuuli & Puurulan (1990, 1992) 1990-luvun alun työrauhatutkimuksissa ja 

muutamissa myöhemmissä pro gradu -töissä. Tilannetta selittänee se, että 

kotitalous on yliopistollisena oppiaineena melko nuori, vuodesta 1979 Helsingin 

yliopistossa ja sittemmin myös Itä-Suomen yliopistossa opetettu. Kotitalous on 

kuitenkin leimallisesti käytännönläheinen ja toiminnallinen oppiaine (POP 2004), 

joiden piirteiden voidaan olettaa vaikuttavan merkittävästi oppituntien 

työrauhaan. Toisin kuin valtaosa yläkoulun oppiaineista, kotitalousopetus 

perustuu konkreettisiin työtehtäviin ja arkielämän kysymyksiin, joita ratkotaan 

pienryhmissä teoreettista tietoa soveltaen. Teoriatiedon soveltaminen käytäntöön 

sekä toiminta ryhmässä kehittävät oppilaiden valmiuksia selviytyä myös 

nykypäivän työelämässä. Yhtäältä kotitalousopetuksen poikkeava ominaisluonne, 

toisaalta kotitalousopetuksessa tavoiteltavien taitojen merkitys työelämässä 

selviytymiselle korostavat tarvetta tarkastella kotitaloustuntien työrauhaa 

lähemmin.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että koululuokan työrauhahäiriöitä on tutkittu 

paljon ja niistä tiedetään paljon. Täsmätietoa kotitalouden työrauhahäiriöistä on 

kuitenkin vähän, vaikka kotitalousopetus poikkeaa luonteeltaan peruskoulun 

oppiaineiden valtavirrasta ja sitä kautta saattaa olla työrauhankin osalta eri 

asemassa. Tähän viittaa myös arkikokemus. Toisaalta näyttää siltä, että 

yleinenkään tutkimustieto työrauhahäiriöistä ei ole täysin opettajien aktiivisessa 

käytössä. Kysymällä kotitalousopettajien kokemuksia työrauhahäiriöistä on 
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mahdollista lisätä tieteellistä tietoa. Tutkimalla kokemuksia voidaan saada esiin 

ennen havaitsematonta ja mielenkiintoista tietoa jo sinänsä tutkitustakin ilmiöstä 

(Virtanen 2006: 152). Uutta ymmärrystä kotitalousopettajan työn varjopuolista 

tarvitaan kolmessa ajankohtaisessa opetustyötä koskevassa keskustelussa: kun 

arvioidaan opettajan työn vaativuutta palkanmaksun perusteena, kun mietitään 

opettajan työssä jaksamisen keinoja ja kun selvitetään opetustyön 

turvallisuuskysymyksiä. Lisäksi todenmukainen kuva opettajan työstä auttaa 

opettajaksi opiskelevia ja vastavalmistuneita opettajia hahmottamaan tulevan 

työnsä kokonaisuutta. Opettajana etsin itselleni lisää ymmärrystä 

työrauhakysymyksistä ja intoa kotitaloustuntien työrauhan edistämiseen. 

Tässä työssä haluan selvittää, millä eri tavoilla kotitalousopettajat kokevat ja 

käsittävät kotitaloustuntien työrauhahäiriöt. Työssäni paneudun kolmeen 

keskeiseen työrauhahäiriöitä jäsentävään näkökulmaan, eli millä tavoilla 

kotitalousopettajat rajaavat työrauhahäiriöt, mitä tekijöitä kotitalousopettajat 

näkevät työrauhahäiriöiden taustalla ja millaisin tavoin kotitalousopettajat 

puuttuvat työrauhahäiriöihin. Tarkempi kuvaus tutkimustehtävästä ja siihen 

liittyvistä tutkimuskysymyksistä esitellään luvussa 3 Tutkimustehtävä ja 

tutkimuskysymykset (sivulla 80). 

Väitöskirjatyö jakautuu kuuteen lukuun. Tämän johdantoluvun (luku 1) 

jälkeen kuvaan ne teoreettiset lähtökohdat (luku 2), joiden pohjalta täsmennän 

varsinaisen tutkimustehtävän ja tutkimuskysymykset (luvussa 3). Luku 4 sisältää 

kuvauksen tutkimuksen käytännön toteutuksesta. Luvussa 5 esittelen tutkimuksen 

tulokset ja luvussa 6 pohdin tulosten teoreettista ja käytännöllistä merkitystä sekä 

arvioin suoritetun tutkimuksen luotettavuutta. 
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2 Teoreettinen perusta  

Tarkastelen tässä työssä pedagogista vuorovaikutusta kotitalousopettajan 

ammatillisessa toiminnassa. En tutki varsinaista opetusta enkä oppituntien 

ryhmäilmiöitä, vaan mielenkiinnon kohteenani ovat oppituntien aikaiset 

työrauhahäiriöt kotitalousopettajan näkökulmasta. Viitekehyksenä 

kotitaloustuntien työrauhahäiriöiden tarkastelussa käytän pedagogisen toiminnan 

teoriaa, joka keskittyy nimenomaan opettajan ja oppilaan tai opettajan ja 

oppilasryhmän vuorovaikutukseen. Pedagogisen toiminnan teoriamalli (luku 2.1) 

osoittaa ehdot ja periaatteet sille pedagogiselle toiminnalle ja niille pedagogisille 

tilanteille, joiden yhtenä osa-alueena työrauha ja työrauhahäiriö ilmenevät. 

Työrauhahäiriöiden tarkastelun pohjaksi esittelen ensin työrauhailmiön yleisesti 

luvussa 2.2. Tämän jälkeen jäsennän työrauhailmiötä siihen vaikuttavien 

keskeisten tekijöiden kautta (luku 2.3) ja kirjallisuudessa kuvattujen 

työrauhahäiriöihin puuttumisen tapojen avulla (luku 2.4). Kotitalous-oppiaineen 

ominaispiirteitä ja aiemman tutkimuksen tuomaa tietoa kotitaloustuntien 

työrauhasta valotan luvussa 2.5. Teoreettisen perustan kokoaa luvun 2.6 

teoriasynteesi.  

2.1 Pedagogisen toiminnan teoria 

Työrauhan tarkastelu lähtee luokkahuonetilanteesta. Koululuokan 

vuorovaikutuksen ytimessä ovat opettaja, oppilaat ja opiskelun sisältö, jonka 

kautta opettajan ja oppilaan (tai oppilaiden) välinen vuorovaikutus rakentuu. 

Yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutus välittyy opetustapahtumaan oppisisällöissä, 

joiden keskeiset sisältöalueet ja tavoitteet määritellään yhteisesti 

opetussuunnitelmassa. Kouluopetus on luonteeltaan suunnitelmallista ja 

ammattimaista toimintaa. (Siljander 2002: 51, Kansanen 2004: 70–71.) 

Opetuksen lisäksi opettaja on peruskoulussa myös kasvattaja, jolloin toiminnan 

keskiössä ovat kasvattaja, kasvatettava sekä kulttuuri, jonka piirissä kasvatettavan 

sivistymisprosessi etenee pedagogisen suhteen tukemana (Siljander 2002: 76–83, 

Kansanen 2004: 75). Sivistämisen lisäksi kasvatuksen tavoitteena on sosiaalistaa 

kasvatettavaa ympäröivään yhteiskuntaan sekä edistää hänen yksilöllisen 

identiteettinsä rakentumista (Siljander 2002: 29–41). 

Pedagoginen suhde opettajan ja oppilaan tai opettajan ja oppilasryhmän 

välillä perustuu vapaaehtoisuuteen ja myönteiseen ilmapiiriin. Tämä tekee 

pedagogisesta suhteesta haavoittuvan ja herkän. Pedagoginen suhde on olemassa 
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oppilaan parhaaksi ja edellyttää opettajalta pyyteetöntä suhtautumista. Opettajalla 

on sisällön suhteen jotain, mitä oppilailla ei ole, ja se tuo suhteeseen vallan ja 

auktoriteetin. Kasvattajaa tarvitaan, koska kasvatettava ei vielä ole täysi-ikäinen 

eikä kykenevä toteuttamaan omaa sivistysprosessiaan. Pedagogisen suhteen 

päämääränä on kuitenkin tehdä tämä suhde tarpeettomaksi. Pedagoginen 

paradoksi syntyy siitä, miten pakon avulla voi kasvattaa vapauteen, miten 

kasvatettava voi kehittyä itsenäiseksi persoonaksi asymmetrisessä 

kasvatussuhteessa, jossa hän on alisteisessa asemassa. (Kansanen 2004: 75–77, 

Siljander 2002: 76–78, 86.) 

Työrauhan ja luokan vuorovaikutuksen yleisenä viitekehyksenä käytän 

pedagogisen toiminnan teoreettista mallia (Kivelä, Peltonen, Pikkarainen 1996, 

Kivelä 1997). Teoriamalli osoittaa ne yleiset ehdot ja periaatteet, joiden 

alaisuudessa pedagoginen toiminta ja tilanteet tapahtuvat. Teoriamalli kiteytyy 

neljään tosiinsa liittyvään perusperiaatteeseen, jotka ovat sivistyksellisyys, 

itsenäisen toiminnan vaatimus, kulttuurin presentaatio ja kulttuurin representaatio. 

(Kivelä, Peltonen & Pikkarainen 1996: 127, 13,; Kivelä 1997: 39–43.)  

Pedagogisen toiminnan teoriamallin mukaisesti kasvatettava on sivistettävissä 

kasvatustoiminnan pedagogisen interaktion avulla epäitsenäisestä kasvavasta 

itsemääräytyväksi täysi-ikäiseksi. Sivistyksellisyys on yhtäältä mukautuvuutta, 

joka mahdollistaa inhimillisen toiminnan ja olemisen suhteessa luonnosta 

muodostuvaan ja sosiokulttuuriseen maailmaan. Se on ihmiselle tyypillistä kykyä 

toimia maailmassa ”työstäen, tulkiten ja muuttaen”. Toisaalta sivistyksellisyys on 

konkreettista sivistymistä ja sivistyksellisyyden yhä uudelleen muotoutumista 

pedagogisessa interaktiossa. Sivistyksellisyys ei ole perinnöllistä, ei synnynnäistä 

eikä ympäristön vaikutuksen tuotetta, vaan pedagogisen interaktion tuottamaa. 

Sivistyksellisyys muotoutuu, määräytyy ja mahdollistuu jatkuvasti uudestaan 

pedagogisen interaktion jännitteissä ja produktioissa. (Kivelä, Peltonen & 

Pikkarainen 1996: 131, Kivelä 1997: 39–40) 

Itsenäisen toiminnan vaatimus toteutuu pedagogisessa toiminnassa niin, että 

pedagoginen interaktio rakennetaan sellaiseksi, että saadaan aikaan kasvatettavan 

ajattelun ja konkreettisen teon välinen toimintasykli, joka auttaa kasvatettavaa 

oman toimintaprosessinsa alkuun. Toisin sanoen kasvatettavalta vaaditaan jotain, 

mitä hän ei vielä osaa, mutta johon hänellä on periaatteellinen mahdollisuus. 

(Kivelä, Peltonen & Pikkarainen 1996: 132, 40–41.) 

Kasvatus tapahtuu aina sen hetkisessä yhteiskunnallis-kulttuurisessa 

kontekstissa, jonka historiallis-kielellisesti määräytynyttä kulttuurisisältöä 

siirretään kasvatettavalle. Kulttuurin presentaatio tarkoittaa, että pedagogisessa 
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interaktiossa kasvatettava tuodaan mukaan vallitsevaan kielellisesti 

rakentuneeseen kulttuuriseen kontekstiin. Kasvavan itsenäinen toiminta voi 

toteutua vain historiallis-kielellisesti rajatussa yhteisessä elämismaailmassa. 

Kulttuurin presentaatio ei ole pelkkää sosiaalistamista vallitsevaan 

elämänmuotoon, vaan se on pedagogisesti määräytynyttä toimintaa, jossa 

kulttuuritradition välittämisen ohessa kasvavaa vaaditaan toimimaan itsenäisesti 

ja samalla tunnustetaan kasvavan itsenäisyys ja sivistyksellisyys sekä avoin 

määrittelemätön mahdollisuus toimia maailmassa. (Kivelä, Peltonen & 

Pikkarainen 1996: 132–133, Kivelä 1997: 41–42.) 

Kulttuurin representaatio on uskoa siihen, että pedagogisella toiminnalla 

voidaan ylittää vallitseva kulttuuri ja ennakoida tulevaa. Kulttuuritraditiosta 

pyritään välittämään vain kasvatettavan tulevaisuuden kannalta merkityksellinen 

sisältö, jonka pohjalta hänen on mahdollista luoda uutta ja mielekkäämpää 

elämänmuotoa. Kulttuurin representaatio tunnustaa kasvatettavan avoimen 

määrittelemättömän mahdollisuuden toimia maailmassa, tulkita ja muokata sitä 

uudella tavalla. (Kivelä, Peltonen & Pikkarainen 1996: 133–134, Kivelä 1997: 

42.) 

Koululuokan pedagogisessa interaktiossa oppilaiden sivistäminen kohti 

itsemääräytyvyyttä ja kulttuurin representaatiota tapahtuu pääasiassa 

oppiainekohtaista kulttuuria presentoimalla ja samalla oppilaita itsenäiseen 

toimintaan vaatimalla. Oppilaiden sivistämisen ja sivistymisen perusedellytystä, 

pedagogista suhdetta horjuttaa kouluympäristössä työrauhahäiriö. Työrauhahäiriö 

haittaa oppisisältöön sidottua didaktista suhdetta, mutta uhkaa samalla myös 

laajempaa, kokonaissivistymiseen liittyvää pedagogista suhdetta. 

2.2 Työrauha ilmiönä 

Selvennän tässä luvussa työrauhan käsitettä ja työrauha-käsitteen suhdetta sen 

lähikäsitteisiin kuri, luokanhallinta, oppimisen johtaminen ja valta (luku 2.2.1). 

Kuvaan myös työrauhan häiriintymistä eli työrauhaongelmaa ja sitä, millaiset 

tekijät koetaan työrauhaongelmaksi (luku 2.2.2). Lisäksi esittelen erilaisia 

työrauhan tarkastelutapoja, joiden taustalla on joko tietty ihmiskäsitys, 

vallankäyttö, työrauha-aktiviteettien ajoittuminen tai jokin yksittäinen 

työrauhamalli (luku 2.2.3). Lopuksi luon katsauksen suomalaiseen 

työrauhatutkimukseen (luku 2.2.4). 
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2.2.1 Työrauhan käsite  

Työrauha-termi tuli suomalaiseen kasvatustieteeseen 1940-luvun puolivälissä. 

Sen otti käyttöön Matti Koskenniemi, joka alusta alkaen piti työrauhaa 

myönteisenä ja oppilaan itsehallintaan tähtäävänä ilmiönä. Koskenniemen (1944: 

144) sanoin ”Kurikysymys on johdonmukaisesti ohjattava työrauhakysymykseksi. 

Arvovaltakysymys se ei saisi olla.” (Koskenniemi 1944: 136, 144, Koskenniemi 

& Hälinen 1970: 246) Työrauha-käsitteen käyttöönotto liittyy 1800-luvun lopun 

ja 1900-luvun alun yhteiskunnalliseen kehitykseen ja lapsikeskeisen ajattelun 

voimistumiseen. Yleisen kehityksen myötä Suomessa ja muualla maailmassa 

koulujen kurinpito siirtyi vähitellen ankarista ja rankaisevista metodeista kohti 

pehmeämpiä käytöksen ohjaamisen tapoja. Suomessa työrauha-termi syrjäytti 

vähitellen aikaisemman, negatiivisesti värittyneen kuri-ilmaisun. (Lahdes 1997: 

135, Charles 2005: 21–36, Jones & Jones 2007: ix, Saloviita 2007: 15–18, 

Launonen 2011: 224–225.)  

Yleisissä koululuokan työrauhaa koskevissa käsityksissä tapahtui käänne 

1900-luvun puolivälissä. Charlesin (2005) mukaan nykyisen työrauha-ajattelun 

uranuurtajia olivat amerikkalaistutkijat Fritz Redl ja William Wattenberg, joiden 

työrauhan malli 1950-luvun alussa oli ensimmäisiä systemaattisia 

lähestymistapoja, joissa opettajaa ohjattiin luomaan työrauhaa ilman rangaistuksia 

ja oppilaiden alistamista (Charles 2005: 21–23). Tämän päivän työrauhakäsitykset 

pohjautuvat lisäksi muun muassa B. F. Skinnerin, Jacob Kouninin, Haim Ginottin, 

Rudolf Dreikursin ja Thomas Gordonin töihin ja tutkimuksiin 1950–1980 –

luvuilla. Skinner kiinnitti huomion erityisesti käyttäytymisen muokkaamiseen ja 

hyvän vahvistamiseen. Kounin suuntasi kiinnostuksen opetustapahtuman 

käytännön ohjaamiseen ja opettajan valppauteen oppilaiden ohjaamisessa. 

Ginottin ansiosta arvostava ja yhdenmukainen kommunikaatio nousi huomion 

kohteeksi. Dreikurs painotti sosiaalista intressiä, hyväksytyksi tulemisen tarvetta 

ryhmäkäyttäytymisen perimmäisenä tavoitteena. Gordon tunnetaan 

kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaitojen, muun muassa aktiivisen kuuntelun 

ja win-win (molemmat voittaa)-periaatteen kehittäjänä. Uraauurtavien 

tutkimusten ja teorioiden kautta työrauhaa ja opettamista pidetään nykyisin saman 

kokonaisuuden osina. (Charles 2005: 21–36.) Suomessa muun muassa Matti 

Koskenniemi ja Kaisa Hälinen (1970) toivat esiin työrauhan ja opettamisen tiiviin 

yhteyden (Koskenniemi & Hälinen 1970: 245). Pioneeritutkijoiden näkemykset 

antavat pohjan nykyiselle työrauha-ajattelulle, vaikka eivät sellaisenaan riitä 

monimuotoisen työrauhailmiön hahmottamiseen.  
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Työrauha vakiintui Suomessa myönteiseksi ja oppilaslähtöiseksi ilmaukseksi 

koululuokan kurille ja järjestykselle. Työrauha liittyy läheisesti luokanhallintaan 

(classroom management), joka käsitteenä on peräisin amerikkalaisesta 

kasvatustieteestä. Sekä työrauha että luokanhallinta ovat osa opetuksen 

johtamisen kokonaisuutta. Näihin kaikkiin ilmiöihin kytkeytyy vahvasti valta ja 

vallankäyttö koulussa.  

Kuri ja järjestys 

Kurilla on negatiivinen sävy. Kuri yhdistyy usein entisaikojen autoritäärisiin 

pakkotoimiin ja pelotteisiin, jollaisia ei nykyisin hyväksytä. Kuri esiintyy 

edelleen terminä perusopetusta koskevassa lainsäädännössä, joka käyttää 

ilmauksia kurinpitokeinot ja rangaistukset (ks. Perusopetuslaki 1998/628 § 36).  

Kurin alkuperäinen ydin ei ole rangaistuksissa ja pakkovallassa, vaan hyvä 

kuri on pohjimmiltaan positiivinen ilmiö. Jo Jan Comenius (1592–1670) näki 

koulukurin tehtävän kasvattavana, ei rankaisevana (Comenius 1928: 328, 332–

333). Latinasta käännettynä kuri (disciplina) juontuu samasta etymologisesta 

juuresta kuin oppilas (disciplus). Kurinalainen henkilö on halukas oppimaan. 

Hyvä kuri voi perustua muun muassa opettajan tunnustettuun auktoriteettiin, 

jolloin oppilas suostuu kuriin vapaaehtoisesti ja hyväksyy rangaistukset 

oikeutettuna palautteena huonosta käyttäytymisestä. (van Manen 1991: 198–199, 

Salo 2000: 31, Harjunen 2002: 331, van Manen 2002: 51–52.) Kuri viittaa myös 

itsekuriin, jota tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Jo 1960- ja 1970-luvuilla 

Rudolf Dreikurs ja Haim Ginot painottivat, että todellinen kuri on oppilaan 

itsekuria (Charles 2005: 29, 31). 

Jones & Jonesin (2007) mukaan kurin tai työrauhan (discipline) pitää aina 

vastata kolmeen kysymykseen: 1. mitä on muutettava, että koulu ja luokka olisi 

parempi paikka, 2. miten on korjattava oppilaan aiheuttamat fyysiset ja 

henkilökohtaiset vahingot ja 3. mitä tästä voidaan oppia, jotta oppilas jatkossa 

saisi mahdollisuuden hoitaa oikeutettuja asioitaan vahingoittamatta muiden 

oikeuksia (Jones & Jones 2007: 320).  

Järjestys viittaa sekä koulun henkilösuhteisiin että oppimisympäristön 

toimintatapoihin ja fyysiseen jäsentymiseen (Salo 2000: 32).  
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Työrauha 

Työrauha on subjektiivinen, suhteellinen ja tilannesidonnainen käsite, johon 

vaikuttavat merkittävästi aikakauden kasvatuskäsitykset ja arvot (Hirsjärvi 1978: 

173, Lahdes 1997: 136, Holopainen, Järvinen, Kuusela &Packalen 2009: 9, Levin 

& Nolan 2010: 22–23). Suomessa koululuokan työrauha määriteltiin aluksi 

luokassa vallitseviksi rauhallisiksi oloiksi ja häiriintymättömyyden tilaksi 

(Hirsjärvi 1985). Oppilaiden hiljaisuus ja liikkumattomuus eivät kuitenkaan 

vastaa koulun perustehtävän eli kasvatuksen (ks. Perusopetuslaki 1998/628 § 2.) 

tavoitteita eivätkä ole linjassa vallitsevan oppimiskäsityksen eivätkä 

monipuolisten työtapojen kanssa. Nykyisin työrauha hahmotetaan laajemmin 

osaksi koko sitä kasvatusta, jolla tuetaan oppilaan itsehallinnan ja osallisuuden 

kehittymistä sekä elämässä tarpeellisten taitojen oppimista. Työrauha on siten 

olennainen ehto tietojen ja taitojen opiskelulle, mutta samalla yksi keino edistää 

oppilaiden itsehallinnan kehittymistä, edellyttäen että työrauhaa tavoitellaan 

pyrkimällä irti ulkoisesta kontrollista ja rangaistuksista. (Lahdes 1997: 136, 138, 

Jones & Jones 2007: xiv, Saloviita 2007: 19–22, Levin & Nolan 2010: 12.) Vastuu 

työrauhan aikaansaamisesta ja ylläpitämisestä kuuluu nykykäsitysten mukaan 

koko kouluyhteisölle, vaikka kasvatuksellisen toiminnan päävastuu on opettajilla 

ja rehtorilla (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004: 159, Holopainen, Järvinen, Kuusela & 

Packalen 2009: 17). 

Tutkijat ja asiantuntijat jäsentävät työrauhan kukin eri painotuksin. 

Esimerkiksi Curwin, Mendler & Mendler (2008) jakavat työrauhan kolmeen osa-

alueeseen: häiriöiden ennaltaehkäisy, oppilaita kunnioittava häiriötilanteiden 

hoitaminen ja kroonisesti haastavien oppilaiden auttaminen (Curwin, Mendler & 

Mendler 2008: 20). Myös Charles (2005) pitää työrauhaa tuloksena kolmesta 

tehtäväalueesta, mutta sisällyttää näihin myös opetuksen. Charlesin 

työrauhakäsitykseen kuuluvat ongelmien ehkäisy ennakolta, taitava opettaminen 

ja työrauhahäiriöiden rakentava käsittely. (Charles 2005: 1.) Jones (2007) liittää 

työrauhan luokan toimintakulttuuriin ja painottaa hyvän käytöksen harjoittelun 

tarvetta. Jonesin työrauhatoimet koostuvat neljästä asiakokonaisuudesta: luokan 

toimintakulttuurin rakentaminen, rajojen asettaminen, vastuullisuuden harjoittelu 

ja varasuunnitelma häiriötilanteisiin. Toimintakulttuuriin kuuluvat Jonesin 

mukaan luokan fyysinen järjestys ja opettajan valpas johdonmukainen toiminta, 

hyvä opetus, oppilaiden motivointi sekä toimivat käytännöt ja rutiinit. (Jones 

2007: 22.) Opetushallituksen katsauksessa Työrauha tavaksi (Holopainen, 

Järvinen, Kuusela & Packalen 2009) esitetään neljä orientaatiota työrauhaan: 
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toimintakulttuuri, säännöt, pedagogiikka sekä kohtaaminen ja välittäminen. 

Työryhmä pitää kohtaamista ja välittämistä helpoimpana, edullisimpana ja 

vaikutuksiltaan kauaskantoisimpana työrauhan keinona, joka samalla tukee 

opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita oppilaiden yksilöllisestä 

kohtaamisesta ja turvallisen työyhteisön luomisesta. (Holopainen, Järvinen, 

Kuusela & Packalen 2009: 71.) Salo (2000) rinnastaa työrauhan luokan 

ilmapiiriin. Kielteisessä ilmapiirissä opitaan koulun tavoitteiden kannalta 

epäolennaisia asioita, jolloin voi vallita rauha, mutta ei työrauha (Salo 2000: 

32,33). Saloviita (2007) määrittelee työrauhan lyhyesti ja nykykäsityksiin 

sopivasti: ”työrauha on olotila, joka edistää oppilaan itsehallinnan kehittymistä 

sekä tietojen ja taitojen oppimista” (Saloviita 2007: 19–22).  

Luokanhallinta 

Luokanhallinta on työrauhaa laajempi ilmiö. Luokanhallinta kattaa kaikki ne 

opettajan toimet, joilla luodaan oppilaille suotuisat oppimisen edellytykset. 

Luokanhallinta on tietoista järjestyksen ja työrauhan rakentamista sekä jatkuvaa 

oppilaiden prosessiluonteista ohjaamista kohti kasvatuksellisten tavoitteiden 

saavuttamista. Luokanhallinta on opettajan käytännöllistä johtamisen ja hallinnan 

taitoa. (Salo 2000: 32–33, Saloviita 2007: 9–10.) Vaikka työrauha kuuluu 

olennaisesti luokanhallintaan, luokanhallinta ei ole kurinpitoa eikä oppilaiden 

käytöksen kontrollointia. Pikemminkin luokanhallinnalla pyritään luomaan 

yhteisöjä, joissa oppilaiden kehitykselliset ja henkilökohtaiset tarpeet täyttyvät, 

jolloin tarve purkaa turhautumista ja tuskaa vähenee. (Jones & Jones 2007: xiv.)  
Työrauha on yksi luokanhallinnan keskeisistä sisältötekijöistä. 

Luokanhallinnan jaottelu eri osa-alueisiin vaihtelee asiantuntijan ja tarkasteltavan 

mallin mukaan. Esimerkiksi Jones (2007) nimeää luokanhallinnan kolmeksi 

kulmakiveksi opetuksen, motivoinnin ja työrauhan (Jones 2007: 17). Jones & 

Jones (2007) jakavat luokanhallinnan viiteen opettajan taitoalueeseen: opettajan 

vankkaan teoriaperustaan, positiivisiin henkilösuhteisiin, taitavaan opetukseen, 

organisointi- ja ryhmänhallintataitoihin sekä oppilaiden avustamiseen 

häiriökäytöksen korjaamisessa (Jones & Jones 2007: xii, 14–16, 24–25). Levin & 

Nolan (2010) näkevät luokanhallinnassa neljä kokonaisuutta, jotka ovat: opettajan 

teoreettinen perustietopohja, luokanhallintaongelmien ennaltaehkäisy, tavallisten 

työrauhaongelmien käsittely ja kroonisten käytöshäiriöiden hoitaminen (Levin & 

Nolan 2010: 17). Salon (2000) tavoin työrauha voidaan mieltää myös 

luokanhallinnan tulokseksi: luokanhallinnalla pyritään työrauhaan ja työrauha on 
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osoitus onnistuneesta luokanhallinnasta. Salo kuitenkin muistuttaa, että luokassa 

voi vallita hyvä työrauha ilman opettajan toimia tai luokanhallinnan taitojakin, jos 

oppilaat ovat sisäistäneet tietyt työtavat ja vaatimuksen työrauhaan. (Salo 2000: 

33.)  

Oppimisen johtaminen 

Salo (2000, 2009) yhdistää työrauhan vielä luokanhallintaa laajempaan 

kokonaisuuteen, oppimisen johtamiseen. Salon mukaan luokan työrauha ja 

ilmapiiri sekä opettajan luokanhallintataidot ovat nimenomaan osa johtamisen 

kokonaisuutta. Oppimisen johtamiseen sisältyvät opettajan aineenhallinnan taidot, 

didaktiset taidot ja luokanhallinnan taidot. Tarkastelussa huomioidaan myös 

opettajan toiminnan taustalla vaikuttavat käsitykset, kuten käsitys ihmisestä, 

käsitys oppilaasta ja itsestä sekä käsitys työrauhasta. Oppimisen johtamisen 

tarkoituksena on ohjata oppilaat keskittymään opiskeltavaan asiaan, jolloin 

onnistuneen oppimisen johtamisen seurauksena luokassa vallitsee työrauha. 

Opettajan pedagogisen johtamisen viisi tehtäväaluetta ovat Salon mukaan 

luokkahuonekulttuurin rakentaminen, vallankäyttö, kommunikaation johtaminen 

sekä eettisenä ohjaajana ja opiskeluprosessin johtajana toimiminen. Käytännön 

tilanteissa eri tehtäväalueet ilmenevät monin tavoin päällekkäisinä. (Salo 2000: 

48, 244–246 ja 2009: 113–114.)  

Opettajuuden johtamisluonnetta ja johtamistyylien käyttöä ovat tutkineet 

myös Leväjärvi & Mälkki (2009). He huomauttavat, että johtajuus on opettajan 

työssä aina läsnä, vaikka ei aina tiedostettuna. Erilaiset johtamisjärjestelmät ja -

tyylit ovat opettajalle hyviä työvälineitä, mutta mikään malli ei yksin kata 

erilaisten oppilaiden ja eri tilanteiden edellyttämää erilaista johtamista. Leväjärvi 

& Mälkki esittävät, että Management by walking around eli ”kävelemällä 

johtaminen” sopii oppimisvaikeuksista kärsiville oppijoille, jotka tarvitsevat 

paljon opettajan yksilökohtaista, konkreettista huomiota ja usein myös 

vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Minuuttijohtamisen tarkka ajankäyttö tukee 

esimerkiksi sosiaalisesti sopeutumattomia ja edistää oppijoiden keskittymistä. 

Tunnejohtajuuden idea, tuntea alaiset ja kohdata heidät yksilöinä, on 

lähtökohtaisesti sama kuin yksilöllisten tarpeiden huomioiminen opetuksen 

lähtökohtana. Muutosjohtamisessa painottuvat jatkuva työn kehittäminen ja 

muutos eteenpäin vievänä voimana, mitkä piirteet ovat relevantteja opetustyön 

muutoksissakin. Yhteistyöjohtamisessa tärkeäksi nousee oppija, jonka 

hyvinvointiin ja opetuksen sujuvuuteen opettaja panostaa koko persoonallaan. 
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Demokraattinen johtaminen antaa kaikille osapuolille mahdollisuuden osallistua, 

ja valmentava johtaminen korostaa oppilaiden vastuunottoa ja oma-aloitteisuutta. 

Mallijohtaminen sekä visionäärinen johtaminen sisältävät ajatuksen, että opettaja 

on oppilaille aikuisen malli. Maahanmuuttajien kohdalla johtamisjärjestelmistä 

esiin nousivat myös käskyttäminen ja pakkojohtaminen. Sopivan johtamistyylin 

valinnassa opettaja tarvitsee tilannetajua ja herkkyyttä havainnoida oppilaiden 

tarpeita. Johtamisjärjestelmien ja -tyylien lisäksi Leväjärvi ja Mälkki haluavat 

kiinnittää huomion palautteen antamiseen, mikä on olennainen osa opettajan työtä 

ja myös johtajuutta. (Leväjärvi & Mälkki 2009: 35–39.) 

Valta 

Opettaja käyttää työssään yhteiskunnallista valtaa ja on itse sekä vallanalainen 

että vallan käyttäjä ja vallan tuottaja (Vuorikoski 2003: 45, 133). Vallan halu 

kuuluu Glasserin (1998) mukaan ihmislajille ominaisiin perustarpeisiin eikä 

itsessään ole hyvä eikä paha. Ihminen voi tietoisesti päättää, käyttääkö valtaansa 

enemmän hyvään vai pahaan. Vallan tarve aiheuttaa usein ongelmia siksi, että 

avoin vallan tavoittelu nähdään kulttuurisesti tuomittavana. Ihmisen vallan tarve 

johtaa myös helposti konfliktiin vapauden tarpeen kanssa ja toisinaan myös 

liittymisen tarpeen kanssa. (Glasser 1998: 26–30.) 

Luokkahuoneen työrauha-asioissa kyse on vallanjaosta opettajan ja oppilaan 

(tai oppilasryhmän) kesken. Salon (2000) mukaan kaikki koululuokan tapahtumat 

liittyvät jollain tavalla opettajan, oppilaan tai oppilasryhmän vallankäyttöön. 

Opettaja käyttää valtaa asettaessaan oppilaille rajoja. Taitava opettaja voi 

delegoida valtaa myös oppilaille ja lisätä näin heidän osallistumistaan, mutta 

opettajalla on silti enemmän valtaa. (Salo 2000: 247.) Jones (2007) toteaa, että 

valta (engl. power) on kontrollointia ja kontrollointi on valtaa. Koululuokan 

johtaminen on sosiaalista vallankäyttöä, jota voi toteuttaa karkealla tavalla, 

vastarintaa herättäen, tai miellyttävällä tavalla, joka saa oppilaat vapaaehtoisesti 

seuraamaan opettajaa. Luokassa valta on opettajalla silloin, kun oppilaat toimivat 

opettajan edellyttämällä tavalla. Työrauhaa häiritsevä oppilas vie vallan 

opettajalta, koska häiriökäytös määrää opettajan toimintaa. (Jones 2007: 178–

179.) Jotkut opettajat pitävät luokan työrauhahäiriöitä tilaisuuksina käyttää valtaa, 

kun taas toiset opettajat pitävät häiriöitä tilaisuuksina opettaa arvoja ja 

demokraattisen yhteiskunnan pelisääntöjä (Jones & Jones 2007: 64). Kohnin 

(2005) mukaan vallankäyttöön turvaudutaan liian helposti, koska malli on kaikille 

tuttu, lyhyellä aikavälillä tehokas ja tyydyttää primitiivistä oikeudentajua 
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(pahanteosta seuraa rangaistus) sekä antaa tunteen, että ongelmalle on ”tehty” 

jotain (Kohn 2005: 30–31). On tärkeää, ettei opettajan vallankäyttö ole 

mielivaltaista. 

Suomalaisessa kasvatustieteessä opettajan valtaa tarkastellaan usein termillä 

auktoriteetti. Esimerkiksi Saloviita (2007) näkee opettajan tarvitsevan 

kolmenlaista auktoriteettia: traditionaalista, karismaattista ja asiantuntijuuteen 

perustuvaa (Saloviita 2007: 51–67). Näitä käsitellään tarkemmin luvussa 

pedagoginen suhde. Harjusen (2002) mukaan opettajan valta perustuu 

pedagogiseen auktoriteettiin, joka ei ole perinteistä autoritääristä vallankäyttöä, 

vaan ohjaavaa ja moraalista toimintaa (Harjunen 2002: 115, 316). Myös Lahdes 

(1997) torjuu opettajan autoritaarisen vallankäytön, mutta huomauttaa, että 

käytännössä opettaja ei voi välttyä vallankäytöltä, koska hänelle kuuluu myös 

rankaisuvalta. Silti pedagoginen auktoriteetti on yhteydessä demokraattisuuteen, 

kun taas autoritaarisuus pahimmassa tapauksessa itsevaltiuteen. (Lahdes 1997: 

258–259) 

Avoimen vallankäytön lisäksi Vuorikoski, Törmä & Viskari (2003) 

kiinnittävät huomiota opettajan piilossa olevaan valtaan. Monikulttuurisessa 

postmodernissa yhteiskunnassa kasvatukselliset tavoitteet on kirjattu 

opetussuunnitelmiin niin yleisluonteisesti, ettei niillä ole käytäntöä ohjaavaa 

voimaa. Yhteiskuntaan sopeuttavat ja alistavat tehtävät (esimerkiksi hiljaa 

kuunteleminen, vuoron odottaminen, ohjeiden noudattaminen) ovat jääneet 

paljolti piilo-opetussuunnitelman varaan. Koulun tavalliset toimintamallit, 

erityisesti rangaistuskäytännöt, voivat aiheuttaa sellaisia negatiivisia 

oppimiskokemuksia, jotka haittaavat virallisten tavoitteiden saavuttamista. Piilo-

opetussuunnitelman erilaiset tulkinnat on erityisen tärkeä tiedostaa silloin, kun 

etsitään syitä ryhmän toiminnan häiriöihin. (Törmä 2003: 85–86, 92, 110–112, 

116.) Vuorikoski (2003) arvioi kasvatusajattelun muuttumisen johtaneen opettajan 

vallankäytössä oppilaan ulkoisesta valvonnasta oppilaan ”sieluun kohdistuvaan, 

suostuttelevaan, yksilölliseen ja hajallaan olevaan valtaan”. (Vuorikoski 2003: 

134.)  
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Kuvio 1. Työrauhan, opetuksen, luokanhallinnan, oppimisen johtamisen ja vallan 

keskinäinen suhde. 

Yhteenveto työrauha-käsitteestä 

Työrauha on viime kädessä subjektiivinen ja suhteellinen ilmiö. Työrauhan ja 

työrauhahäiriöihin puuttumisen peruselementit ovat 1950-luvulta lähtien 

selkiytyneet, ja työrauha-asiantuntijoiden näkemykset ydinasioista ovat 

kiteytyneet. Työrauhahäiriö rikkoo työrauhan. Työrauha ja opetus kuuluvat yhteen 

ja ilmenevät samanaikaisesti. Työrauhaa voidaan pitää osana luokanhallintaa ja 

opetuksen johtamista, joihin kaikkiin kietoutuu vallankäyttö luokassa. Kuvioon 1 

on koottu työrauhan, opetuksen, luokanhallinnan, oppimisen johtamisen ja 

vallankäytön yhteydet sellaisina, kuin ne tässä työssä hahmotan.  

2.2.2 Työrauhan häiriintyminen, työrauhaongelma 

Työrauhahäiriö rikkoo työrauhan. Työrauhahäiriö koketaan samalla tavoin 

subjektiivisena, suhteellisena ja tilannekohtaisena kuin työrauhakin (Erätuuli & 

Puurula 1990 ja 1992, Charlton & David 1993: 3, 10, Lahdes 1997: 136, Levin & 

Nolan 2010: 22–23). Merkittävää on, kenen näkökulmasta työrauhahäiriöitä 

tarkastellaan. Perinteisesti työrauhatutkimus on ollut opettajalähtöistä, ja vasta 

vähitellen huomiota ovat saaneet myös yhteisöllinen näkökulma ja oppilaan 

näkökulma. (Charlton & David 1993: 10, Sigfrids 2009: 98). Opettajakeskeisessä 

tarkastelussa työrauhahäiriöinä kuvataan yleensä oppilaaseen tai hänen taustaansa 

liittyviä tekijöitä. Kuitenkin myös opettajan käyttäytymisellä ja taidoilla sekä 

laajemmin koko koulun käytänteillä ja rakenteilla on vaikutusta työrauhaan. 

O ppimisen johtaminen

L uokanhallinta

T yörauha
& opetus

T Y Ö R AUHAHÄIR IÖ

VALTA
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Koulu itsessään kärjistää normirikkeitä ja tekee ne näkyviksi. (esim. Charlton & 

David 1993, Charlton & George 1993: 40–48; Lappalainen 2000, Naukkarinen 

2000, Vilppola 1999, Levin & Nolan 2010: 39, Kautto-Knape 2012) Esimerkiksi 

Erätuulen ja Puurulan (1990, 1992) tutkimuksissa opettajat pitivät 

työrauhahäiriöiden merkittävimpinä syinä oppilaiden kotikasvatuksen 

puutteellisuutta, suuria opetusryhmiä ja luokan heikkoa yhteishenkeä, mutta 

oppilaat nimesivät työrauhahäiriöiden merkittävimmiksi aiheuttajiksi opettajan 

persoonallisuuden ja hänen käyttäytymisensä (Erätuuli & Puurula 1990: 34–35 ja 

1992: 35, Lahdes 1997: 136.) 

Määritelmät koululuokan työrauhahäiriöistä vaihtelevat kattavuudeltaan. 

Määritelmissä on eroja muun muassa sen mukaan, keiden työn häiriintyminen 

huomioidaan: opettajan, häiritsevän oppilaan, ryhmän kaikkien oppilaiden vai 

kakkien edellä mainittujen. Vaihtelua on myös siinä, kuka tai mikä nimetään 

häiriön aiheuttajaksi. Henkilöiden lisäksi työrauhahäiriön määritelmissä voidaan 

tarkastella aineellisia vahinkoja, fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta sekä sellaisia 

koulun käyttäytymisnormeja, joiden rikkominen ei aiheuta melua tai suoranaista 

haittaa muille, mutta on luvatonta tai hyvien tapojen vastaista (esimerkiksi oppilas 

leikkii hiljaa kännykällään).  

Erätuuli ja Puurula (1990, 1992) totesivat tutkimuksissaan, että opettajan 

näkökulmasta työrauha häiriintyy silloin, kun opettaja joutuu kiinnittämään 

huomiota opetuksen kannalta epäolennaisiin seikkoihin (Erätuuli ja Puurula 1992: 

16). Levin & Nolan (2010) pitävät työrauhaongelmana käyttäytymistä, joka 

häiritsee joko opettamista tai opiskelua tai aiheuttaa psyykkistä tai fyysistä uhkaa 

tai vahingoittaa ympäristöä (Levin & Nolan 2010: 19, 23, 32–33.) Charlesin 

(2005) mukaan työrauhaongelmaksi on luokiteltava paitsi opetuksen ja oppimisen 

häirintä ja toisten uhkaaminen myös yhteiskunnan moraalin tai lakien rikkominen 

(Charles 2005: 3). Salo (2000) esittää luokkatilanteissa ilmeneville ongelmille 

kolme kategoriaa: työrauhaongelmat, oppimistehtävät ja muut ongelmat. 

Työrauhaongelmat olisi Salon mukaan rakentavaa käsitellä oppimistehtävinä, 

vaikka varsinkaan oppilaat eivät niitä sellaisiksi miellä. (Salo 2000: 31.) Saloviita 

(2007) lähestyy työrauhaongelmaa työrauhan määritelmän kautta: kun työrauha 

on olotila, joka edistää opiskelua ja oppilaan itsehallinnan kehittymistä, 

työrauhaongelma on asia, joka haittaa opiskelua tai oppilaan itsehallinnan 

kehittymistä. Saloviita huomauttaa, että kyseinen määritelmä ei kata kaikkia 

koulun sääntöjen vastaisia järjestyshäiriöitä, esimerkiksi sitä, että oppilas istuu 

luokassa pipo päässä. (Saloviita 2007: 22–24.)  

Työrauhahäiriön keskeiset ulottuvuudet kiteytyvät seuraavasti: 
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– Kenen työrauha häiriintyy 

– Kuka häiritsee 

– Aineelliset vahingot 

– Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus 

– Käytösnormit 

Olennaista on, että opettaja tiedostaa itse selvästi, mitä hän pitää 

työrauhahäiriönä. Levin & Nolan (2010) painottavat, että vasta kun 

työrauhahäiriön luonne on opettajalle selkeä, työrauhahäiriöiden tunnistaminen ja 

asiaankuuluva reagointi onnistuvat tehokkaasti. On esimerkiksi huomattava, että 

kaikki oppilaiden epäsuotava käyttäytyminen, kuten läksyjen laiminlyönti, ei 

aiheuta työrauhahäiriötä, vaan voi liittyä motivaatioon tai muihin 

oppilaskohtaisiin tekijöihin. Työrauhaa ei pitäisi rikkoa puuttumalla sellaisiin 

ongelmiin, jotka eivät välittömästi haittaa opetus-oppimisprosessia ja joiden 

hoitamiselle on löydettävissä sopivampi ajankohta. (Levin & Nolan 2010: 24–25.) 

Toinen helposti unohtuva näkökulma on se, että myös opettaja voi aiheuttaa 

työrauhahäiriön. Opettaja häiritsee työrauhaa, jos hän esimerkiksi on 

välinpitämätön tai huolimaton tai myöhästyy tunnilta tai käyttää paljon aikaa 

muuhun kuin oppitunnin tavoitteiden edistämiseen. Työrauhaongelman 

muodostaa myös sellainen työrauhan ylläpito, joka haittaa oppilaiden 

itsehallinnan kehittymistä. (Saloviita 2007: 22–24, Levin & Nolan 2010: 24.)  

Työrauhahäiriön ilmenemismuodot - mikä häiritsee 

Työrauhaa häiritseviä tekijöitä on ryhmitelty monella tavalla. Yhteistä eri 

ryhmittelyille on näkökulman opettajakeskeisyys eli se, että häiriöinä kuvataan 

irrallisia, oppilaista lähtöisin olevia ilmiöitä. Esimerkiksi Wolfgang & Glickman 

(1980) osoittavat kuusi oppilaan tyypillistä ”häiritsemispeliä”: jatkuva metelöinti 

(kynällä naputtelu, paperin raapiminen, tuolin kolistelu jne.), vaativissa tilanteissa 

(esimerkiksi kun pyydetään vastaamaan tai tekemään tehtäviä) metelöinti, 

tyhmeliinin esittäminen, pelleily, liioiteltu kömpelyys ja syntipukiksi asettuminen 

(Wolfgang & Glickman 1980: 56–58). Charlton & David (1993) listaavat kuusi 

lievää ja neljä vakavampaa häiriökäyttäytymisen muotoa. Lievästi häiritseviä ovat 

luvaton puhuminen, oppilastovereiden työskentelyn haittaaminen, metelöinti, 

laiskottelu, huolimattomuus ja luvaton liikuskelu. Vakavampia häiriöitä 

aiheuttavat verbaalinen solvaaminen sekä fyysinen aggressiivisuus opettajaa, 

muita oppilaita tai esineympäristöä kohtaan. (Charlton & David 1993: 8.) Kagan, 



28 

Kyle & Scott (Charles 2005) esittävät ”häiritsevän käyttäytymisen ABCD:n”, 

jolla tarkoittavat neljää häiriökäyttäytymisen päätyyppiä: aggressiivisuus (engl 

Aggression), sääntöjen rikkominen (Breaking rules), vastustaminen 

(Confrontation) ja tehtävien laiminlyönti (Disengagement) (Charles 2005: 184). 

Sirkku Ahon (1976: 8–9) suomalaisessa luokituksessa on kattavasti yhdeksän 

häiriöryhmää: 

 

1. verbaaliset häiriöt kuten puhuminen luvatta, vastaaminen viittaamatta, 

huuteleminen, oppilaiden pilkkaaminen, nimittely ja arvostelu ääneen, 

kuiskailu, kiroilu ja juttelu 

2. häiritsevä motorinen toiminta kuten poistuminen turhaan paikalta, tuolilla 

kääntyily ja keikkuminen, jaloilla tömistely, piirtely tavaroihin, 

kuljeskelu ympäri luokkaa, paikalta nouseminen ja tuolien vaihtaminen  

3. fyysiset kontaktit muihin oppilaisiin kuten töniminen, lyöminen, 

potkiminen, tyrkkiminen, nipistely, kutittelu, tappelu ja tukasta 

vetäminen 

4. melun aiheuttaminen jonkin esineen avulla kuten pulpetin kannen 

kolistelu, liitujen tai tavaroiden heittely, kynällä naputtelu 

5. purukumin, karamellin tms. syöminen 

6. tunteiden ilmaukset kuten itkeminen, turha nauraminen, laulaminen, 

viheltely, tirskunta 

7. huolimattomuus koulutyössä kuten lunttaus, myöhästely, läksyjen 

laiminlyönti, osallistumattomuus koulutyöhön, tarkkaamattomuus, 

huolimattomuus, välinpitämättömyys opetusta kohtaan, pinnailu, kirjojen 

ym. koulutarvikkeiden unohtaminen 

8. negatiivinen asenne auktoriteettiin kuten opettajan nimittely, arvostelu 

ääneen, pilkkaaminen, vastustaminen, sääntöjen rikkominen, hidastelu tai 

aikailu 

9. koulutyön kannalta epäasiallinen toiminta kuten paperilappujen 

lähettäminen, tavaroiden kerääminen ennen tunnin loppua, toisten 

tavaroiden ottaminen, tavaroiden turmeleminen, tavaroilla leikkiminen, 

lehtien tai kirjojen lukeminen pelaaminen, opettajan kysymysten ja 

huomautusten huomiotta jättäminen 

Pedagogisesta näkökulmasta oppilaan käyttäytymishäiriöt ovat opiskelun 

vastustamista tai opiskelusta vetäytymistä. Häiriöt voivat johtua yksilön ulkoisista 

tai sisäisistä, tahdosta riippumattomista tai tahdonvaraisista oppimista estävistä 
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tekijöistä. (Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2001: 256.) Oppilaan vastarinta voi ilmetä 

kolmella tasolla: passiivisesti tottelematon oppilas ei varsinaisesti vastusta 

opettajaa, mutta ei myöskään toimi ohjeiden mukaan. Kieltäytyvä oppilas on 

tietoinen ohjeista, mutta päättää olla noudattamatta niitä. Suoraan vastustava 

oppilas on vihainen tai uhmakas ja ajautuu helposti valtataisteluun ja loputtomaan 

inttämiseen. (Saloviita 2007: 110) Käyttäytymishäiriöt voidaan luokitella myös 

emotionaalisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Emotionaaliset ongelmat ilmenevät 

sisäänpäin suuntautuneina vaikeuksina, yksilön itseensä kohdistuvana 

negatiivisena käytöksenä, kuten ahdistuneisuutena ja depressiivisyytenä. 

Sosiaaliset ongelmat suuntautuvat ulospäin negatiivisena käyttäytymisenä, 

aggressiivisuutena, hyperaktiivisuutena, kiusaamisena ja 

tarkkaavaisuusongelmina. (Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2001: 250–251.)  

Koululuokassa yleisimmin ilmeneviä työrauharikkeitä ovat verbaaliset häiriöt 

eli oppilaiden asiaton tai luvaton puhuminen. Muita usein toistuvia ongelmia ovat 

oppilaiden liikkuminen, toimettomuus (kun pitäisi työskennellä) ja tovereiden 

huomion tavoittelu (Saloviita 2007: 25, Canter 2010: 73, Levin & Nolan 2010: 

160). Levin & Nolan (2010) nimittävät näitä tavallisia käyttäytymishäiriöitä 

pintakäyttäytymiseksi (engl. surface behavior), jota on aina ollut ja tulee olemaan 

(Levin & Nolan 2010: 160). Myös Saloviita (2007) pitää pääosaa koulun 

työrauhaongelmista nuorten normaalina käyttäytymisenä, joka vain jotenkin 

rikkoo luokan sääntöjä. Saloviita ei näe tällaista käyttäytymistä varsinaisena 

käyttäytymisongelmana. Varsinainen ongelmakäyttäytyminen on opettajan 

avointa haastamista, tottelemattomuutta ja äärimmäisenä ilmiönä väkivaltaa. 

(Saloviita 2007: 25.) Naukkarinen (1999) käyttää työrauhahäiriö-käsitteen 

rinnalla käsitettä ”oppilaan ei-toivottu käyttäytyminen”, johon sisältyy laajemmin 

koulun työrauhaa häiritsevää toimintaa, ei vain luokkahuoneessa ilmenevää 

käyttäytymistä. Naukkarinen ryhmittelee käyttäytymishäiriöiset oppilaat kolmeen 

joukkoon sen mukaan, kuinka paljon oppilas vaatii koulun henkilökunnalta: 

sopeutujat, istujat ja työllistäjät. Sopeutujien kanssa riittävät normaalit keinot, ja 

heitä on luokassa eniten. Istujat vaativat enemmän kontrollointia, mutta heidänkin 

kanssaan tulee toimeen vuorovaikutustaidoilla ja jälki-istunnoilla. Työllistäjien 

ryhmä on ongelmallisin ja vaatii joskus rankkojakin toimenpiteitä. (Naukkarinen 

1999: 22, 184–185.)  

Käyttäytymishäiriöiden tarkastelu suhteessa koulun piilo-

opetussuunnitelmaan osoittaa, että juuri julkilausumattomien odotusten vastainen 

käytös koetaan usein häiritseväksi. Virallinen opetussuunnitelma ei määrää, että 

oppilaan pitää koulussa istua hiljaa, odottaa vuoroaan, työskennellä yksin, olla 
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täsmällinen, olla tarkkaavainen, olla pitkäjännitteinen, kontrolloida 

motoriikkaansa ja kielenkäyttöään. Näitä käyttäytymispiirteitä koulunkäynti 

kuitenkin edellyttää, ja elleivät edellytykset täyty, käyttäytyminen koetaan 

häiritseväksi. (Vuorikoski, Törmä & Viskari 2003.) Monet aiemmin luetelluista 

häiritsevistä käyttäytymismuodoista rikkovat nimenomaan näitä piilossa olevia 

käyttäytymisodotuksia. 

Käyttäytymisen luokittelu lääketieteellisessä mielessä käytöshäiriöksi 

edellyttää, että häiriön esiintyminen on runsasta ja selvästi ikätason normeista 

poikkeavaa. Käytöshäiriöitä ovat esimerkiksi liiallinen tappeleminen tai 

kiusaaminen, ihmisiin tai eläimiin kohdistuva julmuus, varastaminen, toistuva 

valehtelu, luvaton poissaolo koulusta tai karkaaminen kotoa, poikkeuksellisen 

tiuhat ja vaikeat kiukunpuuskat sekä tottelemattomuus. Aggressiiviselle 

käytöshäiriölle on ominaista, että lapsi ei osaa liittyä tovereihin tavallisesti. 

(Moilanen 2000: 234, 238, Kielinen 2011: 24.) Käyttäytymishäiriön ja 

normaalista poikkeavan käyttäytymisen määrittelyssä ja tulkinnassa vaikuttavat 

kulttuuriset, historialliset ja määrittelijän ihmiskuvaan liittyvät tekijät, kuten 

oletus häiriön syistä, ilmenemisestä ja korjausmahdollisuuksista. Myös 

määrittelijän näkökulma ja määrittelyn tarkoitus vaikuttavat. (Ruoho, Ihatsu & 

Kuorelahti 2001: 252–254.) Käyttäytymishäiriöiden yleisyyden tulkintaan 

vaikuttaa häiriöiden määrittely: mitä väljemmät ovat kriteerit, sitä enemmän 

häiriöitä esiintyy sekä kaikkiaan että suhteellisina osuuksina. Eri henkilöiden 

tulkinnat häiriön luonteesta voivat vaihdella paljonkin. (Ruoho, Ihatsu & 

Kuorelahti 2001: 257–258.) 

2.2.3 Tapoja työrauhan tarkasteluun 

Erilaiset mallit ja lähestymistavat tekevät työrauhailmiötä ymmärrettäväksi eri 

näkökulmista ja eri piirteitä korostaen. Lähestymistapa vaikuttaa varsinkin siihen, 

millaisia tekijöitä pidetään työrauhahäiriöiden syinä ja millaisin keinoin 

työrauhahäiriöihin uskotaan voitavan vaikuttaa. Työrauhahäiriöiden syitä, tai 

oikeammin työrauhaan vaikuttavia tekijöitä, esittelen luvussa 2.3. 

Työrauhahäiriöihin puuttumisen keinoja käsittelen tarkemmin luvussa 2.4. Tässä 

luvussa kuvaan lyhyesti neljä eri tapaa lähestyä työrauhakysymyksiä. Ensinnäkin 

työrauhahäiriöihin puuttumisen taustalla on aina jonkinlainen ihmiskäsitys ja sen 

myötä tietty psykologinen orientaatio, joita tosin työrauhakirjallisuus ja yksittäiset 

työrauhamallit tuovat hyvin vaihtelevasti esiin. Toiseksi työrauhakysymykset 

liittyvät aina vallankäyttöön sekä opettajan ja oppilaiden rooleihin luokassa. 
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Kolmanneksi tarkastelen työrauhaa työrauha-aktiviteettien ajoittumisen kannalta 

ja neljänneksi yksittäisten mallien näkökulmasta.  

Ihmiskäsitys – psykologinen perusta 

Työrauhapyrkimysten taustalla on aina jokin käsitys ihmisestä ja hänen 

toimintaansa ohjaavista tekijöistä. Davien (1993) mukaan työrauhatarkastelujen 

taustalla vaikuttaa usein joko psykodynaaminen, behavioristinen tai humanistinen 

ajattelu, systeeminen malli tai labeling-teoria (Davie 1993: 59–60). Salo (2000) 

lisää merkittäviin taustateorioihin kognitiivisen psykologian (Salo 2000: 67–69). 

Näitä näkemyksiä täydentää nykykäsityksiä vastaava sosiokonstruktivistinen 

ajattelu. Seuraavaksi esitän lyhyet kuvaukset mainituista ajattelutavoista. 

Ajattelutavat ovat pääosin niiden kronologisessa syntyjärjestyksessä ja kuvastavat 

sitä muutosta, joka on viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana tapahtunut 

lasten kehitystä ja käyttäytymistä koskevassa ajattelussa. Ajattelutapojen muutos 

on edennyt yksilökeskeisyydestä systeemiseen näkemykseen, atomistisesta 

holistiseen ajatteluun ja osittain myös mikrotasolta makrotasolle (Davie 1993: 

59). Havainnollistan eräitä ajattelutapoja yksittäisillä amerikkalisilla 

työrauhamalleilla, jotka on esitelty tarkemmin liitteessä 1 ja joihin palaan 

kappaleessa Yksittäisten mallien ominaisuudet. 

Psykodynaaminen näkemys perustuu Sigmund Freudin ajatuksiin, joita ovat 

lisäksi kehittäneet muun muassa Allen Adler, John Bowlby, Erik H. Erikson, 

Melanie Klein, Fritz Redl ja Donald W. Winnicott. Lähtökohtana on ihmisen 

yksilöllisyys ja yksilön sisäinen, psyykkinen maailma, joka tiedostamatta 

vaikuttaa tunteisiin ja käyttäytymiseen. Persoonallisuudelle on tärkeää mielen 

kolmen kerroksen, tietoisen, esitietoisen ja tiedostamattoman sopusointuinen 

suhde. Ratkaisemattomat sisäiset ristiriidat aiheuttavat ihmiselle ongelmia, joiden 

poistamiseksi ei riitä pelkkä ongelmailmiöihin puuttuminen, vaan on selvitettävä 

ja käsiteltävä taustalla olevat traumat. (Davie 1993: 60–61, Salo 2000: 69–70.) 

Psykodynaaminen ajattelu korostaa vuorovaikutussuhteiden ja perheen merkitystä 

ihmisen kehitykselle. Häiriökäyttäytymisen taustalla voivat olla esimerkiksi 

vastavuoroisuuden puute tai tunne-elämän ristiriidat. Työrauhakysymysten 

kannalta psykodynaaminen lähestymistapa selventää työrauhaongelmien syitä, 

mutta ei sellaisenaan toimi käytännön tilanteiden apuna, koska on hidas ja 

syvällistä perehtymistä vaativa lähestymistapa. (Salo 2000: 69–70.) 

Psykodynamiikkaan perustuvia työrauhan ja luokanhallinnan malleja ovat 

Thomas Gordonin, Eric Bernen & Thomas Harrisin, Rudolf Dreikursin, William 
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Glasserin, Haim Ginottin sekä Richard Curwinin & Allen Mendlerin mallit (Salo 

2000: 220). 

Behavioristinen lähestymistapa tukeutuu empiiris-analyyttiseen ajatteluun ja 

keskittyy henkilön ulkoisesti havaittavaan käyttäytymiseen. Ihmisen 

persoonallisuus nähdään ulkoisen ympäristön ja oppimisen tuotteena. Ydinajatus 

on, että ihmisen käyttäytymistä voidaan muokata joko lisäämällä haluttua 

käyttäytymistä palkitsemisella ja vähentämällä ei-toivottua käyttäytymistä 

jättämällä se palkitsematta tai negatiivisella vahvistamisella eli rankaisemalla. 

Työrauhahäiriöiden hoidossa opettajan tehtävä on ensin analysoida häiritsevä 

käyttäytyminen, sitten analysoida käyttäytymisen vahvistaja(t) ja lopuksi muuttaa 

olosuhteita niin, ettei häiritsevää käytöstä enää vahvisteta ja lisäksi, jos 

mahdollista, toivottua käytöstä vahvistetaan. Opettaja päättää keinot, jotka 

toimivat häiriökäyttäytymisen negatiivisina vahvistajina (huomiotta jättäminen, 

rangaistukset) ja toivotun käyttäytymisen positiivisina vahvistajina (kannustus, 

arvosanat). (Davie 1993: 61–63, Salo 2000: 63–66, Kauppila 2007: 17–21.) 

Häiritsevä käyttäytyminen voidaan lopettaa myös sammuttamalla, jolloin 

käyttäytymiseltä poistetaan sitä ylläpitävät seuraamukset kuten opettajan antama 

huomio. Keino on tehokas onnistuessaan, mutta käyttäytymisen todellisen 

vahvistajan löytäminen ja poistaminen on usein vaikeaa. (Charles 2005: 24–25, 

Saloviita 2007: 94–96.) Lee ja Marlene Canterin malli sekä B. F. Skinnerin 

tutkimuksiin perustuva malli tukeutuvat behavioristiseen psykologiaan (Salo 

2000: 220). 

Humanistinen psykologia voidaan nähdä vastareaktiona psykodynaamiselle ja 

behavioristiselle ajattelulle. Humanistisen ajattelun vahvoja esiintuojia ovat olleet 

muun muassa Carl Rogers ja Abraham Maslow. Humanismi painottaa ihmisen 

ainutlaatuisuutta, sisäistä tavoitteellisuutta ja itsensä toteuttamista. Ihmisen 

integriteetti on olennaista ja ihminen pyrkii hyviin tavoitteisiin ja sisäiseen 

harmoniaan. Objektiivisen tiedon asemesta korostuu yksilön oma käsitys niin 

itsestä, muista kuin ympäröivästä yhteisöstä. Työrauhahäiriön käsittely lähtee 

siitä, mikä merkitys häiriöllä on henkilölle. Oppilasta autetaan ymmärtämään 

paremmin itseään ja tuetaan löytämään omat ratkaisut ja elämän suunta. Oppilaan 

itsetunnon vahvistaminen on tärkeää. Koulutyössä erityisesti pienryhmätoiminta 

opettaa interpersoonallisia taitoja, toisten kuuntelua ja huomioon ottamista sekä 

toisten tunteiden ja mielipiteiden kunnioittamista, jolloin samalla muiden antama 

vastaava positiivinen palaute lisää itsearvostusta ja edistää hyvää käytöstä sekä 

koulutyöskentelyä. Humanistinen näkemys kehittää pitkällä tähtäimellä 
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ongelmanratkaisukykyä ja itsehillintää, mutta ei auta välittömässä 

työrauhahäiriöihin puuttumisessa. (Davie 1993: 63–64, Kauppila 2007: 28–31.) 

Labeling-teorian kehittäjänä pidetään amerikkalaista sosiologi Howard S. 

Beckeriä. Humanismin tavoin labeling-teoria vastustaa positivismia ja 

determinismiä sekä painottaa yksilön subjektiivista näkemystä 

objektiivisuustavoitteiden sijaan. Labeling-teorian mukaan poikkeavuus ei ole 

yksilön sisäinen piirre vaan rakentuu sosiaalisissa suhteissa. Kun sosiaalisen 

yhteisön sääntöjä tai odotuksia rikotaan, syntyy poikkeavuus. Yksilön tai ryhmän 

ulkoisesti havaittaville toimille annettu nimitys (label) riippuu myös siitä, kenen 

tai keiden toiminnasta on kyse. Labeling-teoria keskittyy tarkastelemaan niitä 

olosuhteita ja tilanteita, jotka johtavat luokittelemaan toiminnan 

käyttäytymishäiriöksi. Se ei auta häiriöiden tunnistamisessa tai syiden ja 

selviytymiskeinojen tutkimisessa. (Davie 1993: 66–67.) 

Kognitiivinen psykologia näkee ihmisen aktiivisena ja tavoitteellisena 

suhteessa ympäristöönsä. Ihminen on sisältäpäin ohjautuva. Oppimisessa 

korostuu oppijan tietoinen aktiivisuus, tiedon käsittely, sisäisten mallien ja 

hierarkioiden rakentamien sekä ihmisen mahdollisuus vaikuttaa omaan 

oppimiseensa psyykkisen työn kautta. Myös kieli ja ajattelu ovat oppimisessa 

tärkeitä, samoin oppijan ja ympäristön välinen vuorovaikutus sekä toimiva 

opiskelustrategia. Työrauhakysymyksissä kognitivistit näkevät palkkiot sisäisen 

motivaation herättäjinä. Ongelmatilanteissa oppilaan kanssa keskustellaan 

käyttäytymisen muutostarpeista ja autetaan oppilasta katsomaan tilannetta uudesta 

näkökulmasta. (Salo 2000: 67–69.) Työrauhamalleista Jacob Kouninin malli 

perustuu kognitiiviseen psykologiaan (Salo 2000: 220). 

Systeeminen lähestymistapa tukeutuu systeemiteoreettiseen ajatteluun ja 

korostaa sitä, että oppilas, opettaja, luokka ja koulu kuuluvat samaan 

järjestelmään eli systeemiin, joka on osa ympäröivää yhteiskuntaa. Systeemin 

kaikki osat ovat riippuvaisia toisistaan ja vaikuttavat toinen toiseensa. Ihminen on 

sosiaalinen olento, jonka käyttäytyminen määräytyy sosiaalisesti. Oppilas kuuluu 

kodin, koulun ja mahdollisesti monen muun yhteisön systeemiin, jolloin oppilaan 

häiritsevä käyttäytyminen on ymmärrettävissä vasta näiden kaikkien systeemien 

kontekstissa. Käyttäytymisongelmat liittyvät usein oppilasta ympäröivään 

ihmissuhdeverkostoon, mutta silloinkin kun ne eivät liity, kun häiriölle on 

esimerkiksi lääketieteellinen syy, häiriön ilmentyminen ja sen seuraukset 

riippuvat systeemistä ja systeemin osien keskinäisistä suhteista. (Charlton & 

David 1993: 10–15, Davie 1993: 65–66, Molnar & Lindqvist 1994: 8, Lahdes 

1997: 140.) 
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Molnar & Lindqvist (1994) nimittävät omaa systeemistä työrauhanmalliaan 

ekosysteemiseksi lähestymistavaksi. Sen mukaan oppilaat ja luokassa ilmenevät 

työrauhahäiriöt ovat osa koko koulun systeemiä ja päinvastoin. (Molnar & 

Lindqvist 1994: 8, 24–25.) Ekosysteemisessä mallissa ongelmakäyttäytyminen 

nähdään sosiaalisen ympäristön tuotteena, ei puutteena tai häiriönä oppilaassa. 

Diagnosoinnin asemesta ongelmatilanteissa pyritään vahvistamaan oppilaan 

myönteisiä piirteitä ja voimavaroja. Oppilaan häiritsevälle käyttäytymiselle 

etsitään myönteinen selitys ja motiivi, jolloin myös opettaja pystyy suhtautumaan 

oppilaaseen positiivisesti. Oppilaalle ”avataan takaovia” ottamalla esille oppilaan 

kanssakäymisessä asioita, jotka eivät suoranaisesti näytä liittyvän ongelmiin. 

Tämä niin sanottu paradoksitekniikka nivoo ongelman osaksi suurempaa 

ekosysteemiä ja vaikuttaa sitä kautta itse ongelmaan. Negatiivisten vaikutusten 

sijasta ekosysteeminen malli ohjaa etsimään ongelmien myönteisiä vaikutuksia. 

(Molnar & Lindqvist 1994: 8–9, 50, 71–72, 86–87, Lahdes 1997: 140.) 

Ekosysteeminen malli korostaa koululuokan vuorovaikutusta. Esimerkiksi: mitä 

enemmän oppilaat häiritsevät, sitä negatiivisemmaksi opettaja muuttuu ja sitä 

enemmän oppilaat häiritsevät. Kun opettaja muuttaa toimintaansa, koko luokan 

vuorovaikutus muuttuu. Ajattelemalla asiasta eri tavalla kyetään myös sanomaan 

ja toimimaan eri tavalla. Erityisesti opettajan on tärkeää tunnistaa oman 

toimintansa vaikutukset ja huomioida kaikkien osallistuvien osuudet. Kyky nähdä 

ongelmakäyttäytyminen mielekkäänä toisen näkökulmasta on Molnar & 

Lindqvistin (1994) mukaan yhteisösuuntautuneisuutta, joka kehittyy 

ekosysteemisen lähestymistavan myötä. (Molnar & Lindqvist 1994: 8, 22–23, 27–

29, 33, 62, 69.) 

Ekosysteeminen lähestymistapa voi auttaa erityisesti lukkiutuneissa 

tilanteissa, joissa vanhat tulkinnat näyttävät pitävän ongelmaa yllä. Muutos kenen 

tahansa systeemiin kuuluvan ajatuksissa tai käytöksessä vaikuttaa myös muihin. 

Häiritsevälle käyttäytymiselle ei tarvitse löytää yhtä selitystä, vaan riittää, kun 

tietää, että voi vaikuttaa tilanteeseen muuttamalla itseään. Muutoksen voi 

käynnistää kahdella tavalla: joko tulkitaan tilanne uudella tavalla tai 

käyttäydytään tilanteessa uudella tavalla. Kireä suhtautuminen kärjistää helposti 

ongelmia, myönteinen näkökulma lievittää melodramaattisuutta ja auttaa 

löytämään uusia näkökulmia. (Molnar & Lindqvist 1994: 8, 22–23, 27–29, 39, 49, 

54.) 

Sosiokonstruktivistisen näkemyksen taustalla ovat humanistinen, 

kognitiivinen ja konstruktivistinen ihmiskäsitys. Humanismin mukaista on usko 

ihmisen omaan tahtoon, luovuuteen ja kasvukykyisyyteen. Ihminen nähdään 
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tiedon aktiivisena ja tavoitteellisena käsittelijänä, kuten kognitiivisessa 

psykologiassa ja oppimisteoriassa. Konstruktivismin tavoin korostetaan ihmisen 

sosiaalista luonnetta sekä kulttuurin ja yhteiskunnan vaikutusta ihmisen 

käyttäytymiseen. Kauppila (2007) pitää sosiokonstruktivismia kokoavana 

käsitteenä sosiaaliselle konstruktivismille ja sosiaaliselle konstruktionismille sekä 

erilaisille sosiaalisen konstruktion muodoille. Sosiokonstruktivismi korostaa 

sosiaalista vuorovaikutusta oppimisen edellytyksenä. Oppimisprosessi on 

yksilöllinen, mutta tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa opittavaa 

sisäistetään ja ulkoistetaan. Oppijan kognitiiviset rakenteet kehittyvät 

vuorovaikutusosallisuuden ja reflektion avulla. Opetuksessa korostuu 

yhteistoiminta, oppijan itseohjautuvuus ja sosialisaatioprosessin kehittyminen. 

Sosiokonstruktivismissa tieto on suhteellista, kielen ja vuorovaikutuksen avulla 

konstruoitua, ja sillä on välinearvo. (Kauppila 2007: 12, 47, 49–52.) 

Vallankäyttö 

Opettajan vallankäytön aste voi vaihdella lievistä toimenpiteistä vahvoihin 

toimenpiteisiin eli tarkkailusta ja epäsuorista ilmaisuista halutun käytöksen 

vahvistamisen kautta häiritsevän oppilaan eristämiseen. Vallankäyttö 

koululuokassa jakaa työrauhanäkemykset karkeasti kolmeen kategoriaan: 

oppilaskeskeisiin, yhteistoiminnallisiin ja opettajakeskeisiin näkemyksiin. (esim. 

Wolfgang & Glickman 1980: 18 ja 1995: 18, Wolfgang 2005: 2–3; Levin & Nolan 

2010: 85–86.) Vallankäytön jako kolmeen kategoriaan ei ole jyrkkärajainen vaan 

lähinnä jatkumo oppilaskeskeisyydestä yhteistoiminnan kautta 

opettajakeskeisyyteen. Oppilaskeskeisissä suuntauksissa oppilaiden autonomia on 

suurin ja opettajan valta vähäisin. Yhteistoiminnallisissa näkemyksissä opettajan 

kontrollointi lisääntyy ja oppilaiden autonomia vähenee. Opettajajohtoisuudessa 

korostuu opettajan valta. Käytännössä useimmat työrauhamallit sisältävät piirteitä 

eri painotuksista, vaikka pääpaino on yhdessä. Wolfgang & Glickman (1980) sekä 

Wolfgang (2005) käyttävät opettajan vallankäytön jatkumosta nimitystä Teacher 

Behavior Continuum eli TBC (Wolfgang & Glickman 1980: 18 ja 1995: 18; 

Wolfgang 2005: 2–3). 

Oppilaskeskeiset mallit pyrkivät luomaan koululuokasta oppimisyhteisön, 

jossa oppilaat toimivat itseohjautuvasti, itsenäisesti ja vastuullisesti hyvässä 

yhteistyössä opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Oppilaskeskeiset mallit 

painottavat oppilaan omaa vastuuta käytöksestään. Taustalla on ajatus, että 

oppilas kykenee kontrolloimaan käytöstään, kun siihen annetaan mahdollisuus. 
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Käyttäytymishäiriö nähdään oppilaan tapana kertoa, että kaikki hänen tarpeensa 

eivät täyty. Opettajan tehtävä on auttaa ja kannustaa oppilasta etsimään keinoja 

ongelman ratkaisemiseksi. Tarvittaessa turvaudutaan luonnollisiin seuraamuksiin, 

joskus myös loogisiin seuraamuksiin. Opettajan rooli on tukea oppilasta 

seuraamusten aikana. Opettaja käyttää pääasiassa henkilökohtaista 

vaikutusvaltaansa ja asiantuntijavaltaansa. Yläkouluissa oppilaskeskeisyyden 

soveltamista vaikeuttaa se, että oppitunnit ovat lyhyitä, opetusryhmät vaihtuvat 

tunneittain ja yhdellä opettajalla on paljon oppilaita, jolloin on lähes mahdotonta 

luoda kaikkiin oppilaisiin läheiset suhteet. (Levin & Nolan 2010: 87–91.). 

Wolfgang & Glickman (1980) nimittävät oppilaskeskeistä näkemystä non-

interventionistiseksi suuntaukseksi (Wolfgang & Glickman 1980: 11–15). 

Wolfgangin (2005) mukaan oppilaskeskeinen vallankäyttö tiivistyy sanaparissa 

henkilösuhteet-kuuntelu (engl. Relationship-Listening) (Wolfgang 2005: vi, 2–3). 

Esimerkkinä oppilaskeskeisistä malleista ovat Thomas Gordonin sekä Eric 

Bernen & Thomas Harrisin mallit (Salo 2000: 219–221, Wolfgang 2005: vi). 

Yhteistoiminnalliset mallit pitävät hyvää käyttäytymistä opettajan ja 

oppilaiden yhteisenä asiana. Luokan säännöistä ja seuraamuksista sovitaan 

yhdessä ja sääntöjen noudattaminen perustuu siihen, että ne koetaan tarpeellisiksi 

ja oppilaat itse päättävät noudattaa sääntöjä. Luokkatilanteissa tavoitteena on, että 

oppilaat työskentelevät ahkerasti ja pääosin onnistuneesti kunnioittaen opettajaa 

ja muita oppilaita sekä luokan sääntöjä. Lähtökohtaisesti yksilön on hallittava 

käytöksensä yhteisen edun takia. Työrauhahäiriöitä käsitellään yhteisesti vain 

silloin, kun häiriö koskettaa useampia oppilaita. Yksilöiden väliset konfliktit 

selvitetään muuna kuin yhteisenä aikana. Yksilön tunteet ja ajatukset on kuitenkin 

tarpeen tunnistaa, jotta oppilasta voidaan auttaa itsehallinnan kehittymisessä. 

Luonnolliset ja loogiset seuraamukset opettavat oppilaille itsehallintaa parhaiten. 

Opettajan valta perustuu pääasiassa asiantuntijuuteen ja lailliseen valtaan. (Levin 

& Nolan 2010: 91–93.) Wolfgang & Glickmanin (1980) mukaan 

yhteistoiminnallisuus on interaktionistinen suuntaus, ja Wolfgang (2005) käyttää 

yhteistoiminnasta sanaparia vastakkainasettelu-sopiminen (Confronting-

Contracting) (Wolfgang & Glickman 1980: 11–15, Wolfgang 2005: vi, 2–3). 

Yhteistoimintaa käyttäviä malleja ovat Linda Albertin, Rudolf Dreikursin, 

Richard Curwinin & Allen Mendlerin sekä Jim ja Charles Fayn & David Funkin 

mallit. (Wolfgang 2005: vi.) 

Opettajakeskeiset mallit tukeutuvat ajatukseen, että oppilas kehittyy 

parhaiten, kun vastuullinen ja välittävä aikuinen antaa säännöt ja mallit, jotka 

oppilas sisäistää. Opettajalla on ammattilaisena päävastuu oppilaiden 
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käyttäytymisestä. Opettajan tehtävä on luoda oppimista edistävä ohje- ja 

sääntövalikoima, opettaa säännöt oppilaille ja varmistaa sääntöjen noudattaminen 

johdonmukaisilla palkkioilla ja rangaistuksilla. Opettajan työn painopiste on 

oppisisältökeskeinen, ja työrauhahäiriöt nähdään haittana opetus- ja 

oppimisprosessille. Tavoitteena on mahdollisimman häiriötön oppimisympäristö, 

joten tarvittaessa häiriöihin puututaan tehokkaasti, ilman pohdintoja taustalla 

vaikuttavista syistä. Oppilas saa osoittaa hämmennyksens mutta ei saa toimia 

sopimattomasti. Käyttäytymisen hallinta nähdään tahdonvoiman osoituksena. 

Seuraamukset ovat tyypillisesti yleisluonteisia, eivät rikkomukseen liittyviä, ja 

kovenevat asteittain, jos häiriö jatkuu. Opettajan valta on lähinnä palkkio- ja 

pakkovaltaa. Seuraamusten soveltamisessa haittana on, että sama rangaistus voi 

vaikuttaa eri tavalla eri henkilöihin, ellei yksilöllisyyttä huomioida. Käytännössä 

useimmat opettajat ottavat huomioon oppilaan tunteet, vaikka muutoin pääpaino 

on oppilaiden ulkoisessa käytöksessä. (Levin & Nolan 2010: 93–95.) Wolfgang & 

Glickmanin (1980) termein opettajakeskeisyys tarkoittaa interventionistista 

suuntausta (Wolfgang & Glickman 1980: 11–15). Wolfgangin (2005) jaottelussa 

opettajajohtoisuutta kuvataan sanoilla säännöt-seuraamukset (Rules-

Consequences) (Wolfgang 2005: vi, 2–3). Wolfgang pitää opettajakeskeisinä 

malleina Frederic Jonesin ja Lee & Marlene Canterin malleja. Salon (2000) 

mukaan opettajakeskeisiä malleja ovat edellisten lisäksi Fritz Redlin & William 

Wattin, Jacob Kouninin, B. F. Skinnerien ja seuraajien, Siegfried Engelmanin & 

James Dobsonin sekä Richard Curwin & Allen Mendlerin mallit (Salo 2000: 219–

221). Wolfgang (2005) taas ryhmittelee Richard Curwin & Allen Mendlerin 

mallin yhteistoiminnallisiin malleihin (Wolfgang 2005: vi). 

Työrauha-aktiviteettinen ajoittuminen 

Työrauha-aktiviteettien vaikutusajankohdan mukaan työrauhatoimenpiteet ovat 

joko proaktiivisia eli työrauhahäiriöitä ennaltaehkäiseviä tai reaktiivisia eli 

työrauhaa ylläpitäviä ja korjaavia toimia. Reaktiiviset toimet voidaan nähdä joko 

yhtenä kokonaisuutena tai erikseen ylläpitävinä ja korjaavina toimina. Salon 

(2000) tutkimista amerikkalaisista malleista viisi korosti työrauhahäiriöiden 

ennaltaehkäisyä, neljä työrauhan ylläpitoa ja kaksi työrauhan korjaamista. 

Kaikissa malleissa oli piirteitä kaikista vaiheista, mutta Salon luokitusperusteena 

oli kunkin mallin pääasiallinen painotus. (Salo 2000: 219–236). 

Saloviidan (2007) työrauhan malli jakaantuu kahteen toimintatasoon ja 

yhteensä yhdeksään askeleeseen, joissa edetään portaittain ennaltaehkäisevistä 
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toimista korjaaviin toimiin. Proaktiivisen toimintatason tekijöitä ovat hyvä opetus, 

opettajakarisman kehittäminen, myönteisen suhteen rakentaminen oppilaisiin sekä 

sääntöjen ja rutiinien kehittäminen. Reaktiivisiin toimiin kuuluvat epäsuorat 

vaikutuskeinot, suorat sanalliset vaikuttamiskeinot, seuraamukset, keskustelu 

oppilaan kanssa sekä luottamuksen rakentaminen erityisen haastavan oppilaan 

kanssa. (Saloviita 2007: 9, 142.) 

Jones & Jonesin (2007) kokonaisvaltainen luokanhallinnan malli tukeutuu 

viiteen toimintaperiaarteeseen: Ensimmäinen periaate ja kaiken lähtökohta on 

opettajan vankka teoreettinen perusta, joka on eräänlainen ”esi-proaktiivinen” 

tekijä. Toinen, kolmas ja neljäs periaate kuuluvat proaktiivisiin toimiin ja 

sisältävät luokan hyvät henkilösuhteet, laadukkaan opetuksen sekä opettajan 

organisointitaidot ja ryhmänhallintamenetelmien taidot. Viides periaate sijoittuu 

reaktiivisiin toimiin eli oppilaita autetaan tutkimaan ja korjaamaan 

häiriökäytöstään itse. (Jones & Jones 2007: 14–16, 24–25, Salo 2009: 118–120.) 

Salo pitää Jones & Jonesin (2007) luokanhallinnan mallia erittäin kattavana ja 

käyttää kyseistä mallia muiden mallien laaja-alaisuuden mittarina (Salo 2000: 

228–236). 

Wolfgang (2005) jakaa työrauhamallit kahteen kategoriaan, proaktiivisiin ja 

reaktiivisiin malleihin. Proaktiivisia malleja Wolfgang esittelee kolme: Schrupf, 

Crawford & Bodinen mallin, Cathercoalin mallin ja McGinnis & Goldsteinin 

mallin. Reaktiiviset mallit Wolfgang ryhmittelee edelleen kolmeen toiminta- tai 

tekniikkatyyppiin: ”säännöt ja seuraamukset”, ”vastakkainasettelu ja sopiminen” 

sekä ”henkilösuhteet ja kuuntelu”, joista ensimmäisessä ryhmässä esitellään kaksi 

mallia, Jonesin ja Canterin mallit; toisessa ryhmässä esitellään neljä mallia, 

Albertin, Dreikursin, Curwin & Mendlerin sekä Fay & Funkin mallit ja 

viimeisessä ryhmässä esitellään yksi eli Gordonin malli. (Wolfgang 2005: vi-vii.) 

Yksittäisten mallien ominaisuudet 

Amerikkalaisessa kasvatustieteessä on kehitetty lukuisia yksittäisiä työrauhan ja 

luokanhallinnan malleja, jotka pyrkivät ratkaisemaan työrauhakysymykset kukin 

oman tausta-ajatuksensa mukaisesti. Amerikkalaistutkijat käyttävät 

työrauhajärjestelmistään vaihtelevasti nimityksiä malli, suuntaus, strategia ja 

teoria. Usein eri termejä käytetään rinnakkain ja tarkemmin määrittelemättä. 

Yksittäisiä malleja voidaan tarkastella yksinkertaisesti vertailemalla niiden 

ominaisuuksia keskenään. Amerikkalaisessa työrauhakirjallisuudessa on sekä 

sellaisia teoksia, jotka esittelevät yksittäisiä malleja, että sellaisia teoksia, joissa 
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vertaillaan useampaa mallia toisiinsa. Liitteeseen 1 on koottu 22 amerikkalaista 

työrauhamallia kolmesta lähteestä, Wolfgang & Glickmanin (1980) ”Solving 

Discipline problems”, Charlesin (2005) ”Building Classroom Discipline” ja 

Wolfgangin (2005) ”Solving Discipline and Classroom Management Problems”. 

William Glasserin työrauhanäkemyksistä taulukkoon on valittu uudempi, 

oppilaskeskeisempää näkemystä edustava malli Noncoercice Discipline (Charles 

2005: 73–78). Taulukko alkaa autoritäärisillä malleilla ja etenee oppilaskeskeisiin 

malleihin, mutta järjestys ei ole ehdottoman tarkka.  

Salo (2000) on kuvannut ja vertaillut kahtatoista amerikkalaista 

työrauhamallia, jotka on poimittu Wolfgang & Glickman (1995) esittelemän 

seitsemän mallin ja Charlesin (2005) esittelemän kahdeksantoista mallin joukosta. 

Salon mukaan amerikkalaisissa malleissa painottuvat vaihtelevasti 

kommunikaation laatu, oppilaiden motivaatio ja tarpeet, oppimisen organisointi ja 

käyttäytymisen kontrolli (Salo 2000: 243.) Työrauhahäiriöitä ennaltaehkäisevissä 

malleissa keskeistä on joko henkilösuhteista huolehtiminen, oppimisen 

organisointi tai oppimistarpeiden huomiointi. Työrauhaa ylläpitävät ja korjaavat 

mallit tukeutuvat joko motivaatio- ja tarveperustaan tai kontrollointiin. (Salo 

2000: 219–236). 

Amerikassa nykyisin suosittuja työrauhan ja luokanhallinnan käytännön 

malleja ovat muun muassa Fredric H. Jonesin (2007) ”Tools For Teaching”, 

Richard L. Curwinin, Allen N. Mendlerin ja Brian D. Mendlerin (2008) 

”Discipline with Dignity” sekä Lee Canterin (2010) ”Assertive Discipline”. 

Mainituissa oppaissa esitellään kussakin yksi työrauhamalli. Yhden mallin 

oppaiden lisäksi käytettyjä ovat Edmund Emmerin, Carolyn Evertsonin & Murray 

Worshamin (2003) ”Classroom Management for Secondary Teachers”, Vernon 

Jonesin ja Louise Jonesin (2007) ”Comprehensive Classroom management sekä 

James F. Nolanin ja James Levinin (2010) Principles of Classroom management: 

A Professional Desicion-Making Model”, jotka esittelevät uusinta tutkimustietoa 

opetuksesta ja työrauhasta, mutta eivät ohjaa minkään tietyn mallin käyttöön 

eivätkä varsinaisesti vertaile malleja keskenään. Kaikki edellä mainitut oppaat 

korostavat positiivista, humanistista suhtautumista oppilaisiin ja 

työrauhaongelmiin. Eroja tutkijoiden painotuksissa on muun muassa 

kasvatusfilosofian ja oppilaiden käyttäytymisen käytännön ohjaamisen osalta. 

Varsinkin seuraamusten ja palkkioiden asema jakaa asiantuntijoiden mielipiteitä, 

esimerkiksi Jones (2007: 22) ja Canter (2010: 116) pitävät palkkioita (incentives) 

keskeisenä motivoinnin ja sitä kautta työrauhan turvaamisen keinona, kun taas 
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Levin ja Nolan (2010: xv) näkevät palkkiot ja rangaistukset tapana tuhota luokan 

henkilösuhteet ja sen myötä työrauha.  

2.2.4 Työrauhatutkimus Suomessa 

Koulujen työrauhaan kohdistuva tutkimus oli Suomessa vilkasta erityisesti 1970- 

ja 1980-luvuilla. Suomalaisia 1970–1990-lukujen työrauhatutkijoita ovat muun 

muassa Kolari (1975, 1977), Aho (1976, 1980, 1981), Kari (1977), Rauste-von 

Wright, Kauri & Niemi (1977), Koivumäki (1980), Vepsäläinen (1980), Hirsjärvi 

(1983), Puurula (1984), Uusikylä & Kansanen (1988), Kinnunen (1989), Erätuuli 

& Puurula (1990, 1992), Linnakylä (1993), Kannas (1995, 1998), Savolainen, 

Taskinen, Laippala & Huhtala (1998) ja Naukkarinen (1999) (Holopainen, 

Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 13). Tuolloin työrauhahäiriöt olivat 

opettajien mielestä enimmäkseen lieviä, esimerkiksi häiritsemistä ja 

seuraamattomuutta. Vain harvoin esiintyi vakavia häiriöitä, joihin sisältyi 

väkivaltaa. Eniten lieviä häiriöitä ilmeni matematiikan ja vieraan kielen tunneilla, 

mitä pidettiin ymmärrettävänä kyseisten aineiden opettajajohtoisuuden takia. 

Opettajien käsitykset työrauhahäiriöiden vähentämisen keinoista kiteytyivät 

neljään päälinjaan: pedagogisten keinojen käyttöön, sosiaalisten suhteiden avulla 

vaikuttamiseen, vanhaan järjestelmään (muun muassa tasokurssit) tukeutumiseen 

ja kovaan kuriin. (Erätuuli & Puurula 1990 ja 1992.) 2000-luvulla pelkästään 

työrauhaan keskittyvä tutkimus on vähentynyt. Tämän vuosituhannen merkittäviä 

työrauhatutkijoita ovat Salo (2000) ja Saloviita (2007). Lisäksi työrauhaa on 

tarkasteltu opetusministeriön asettaman työryhmän (Holopainen, Järvinen, 

Kuusela & Packalen 2009) katsauksessa sekä monissa kasvatustieteellisten 

tiedekuntien ja opettajankoulutuslaitosten opinnäytetöissä. 

Työrauhaan liittyviä aiheita sisältyy useisiin sellaisiin 2000-luvun tutkimuksiin, 

joiden varsinainen fokus on toisaalla. Työrauhaa sivutaan muun muassa 

opetusministeriön Turvatyöryhmän (2000) sekä Terveellisen ja turvallisen 

oppimisympäristön laatuvaatimukset –työryhmän (2002) julkaisuissa. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen tilaamaan, joka toinen vuosi toistuvaan Kouluterveyskyselyyn 

kuuluu yksi työrauhaa suoraan kartoittava kysymys sekä lisäksi oppimisympäristön 

fyysisiä oloja, kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koskevia 

muuttujia. Stakesin (nykyisin osa THL:ää) tutkimus- ja kehittämishanke kuntien 

vertailutietojärjestelmää varten sisältää työrauhaan läheisesti liittyvän osion 

Oppimisyhteisöjen terveys- ja hyvinvointiseuranta, jonka ensimmäisten tulosten 

(vuodelta 2007) tulkinta on kuitenkin kyseenalainen koulujen huonon 
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vastausprosentin takia. Koulutuksen arviointineuvoston selvitys koulutuksen 

perusturvan toteutumisesta vuodelta 2004 esittelee muun aineksen ohella rehtorien, 

opettajien, oppilaiden ja vanhempien näkemyksiä työrauhasta. Myös Koulutuksen 

arviointineuvoston kysely pedagogiikan tilasta (2008) viittaa työrauhateemaan. 

Opetushallituksen, Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan mielenterveystyön yhteinen 

verkkosivusto, hyvinvointiprofiili koulujen itsearviointitietojen keruuta varten, pyytää 

yläkouluja ottamaan 5-portaisella asteikolla kantaa väittämään ”oppitunneilla on hyvä 

työrauha”. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen opettajauhrikysely (2008) sekä 

lapsiuhrikysely (2008) kertovat opettajiin ja lapsiin kohdistuneesta häirinnästä ja 

väkivallasta. OECD:n kansainvälinen oppimistuloksia kartoittava PISA-tutkimus 

on vuosina 2000 ja 2003 selvittänyt myös työrauha-asiaa. WHO:n neljän vuoden 

välein toistuva Koululaistutkimus tarkastelee yläkoululaisten koetun terveyden, 

terveystottumusten ja kouluviihtyvyyden ohessa työrauhaan liittyviä aiheita. 

(Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 28–42.) Edellä mainittujen 

tutkimusten valossa työrauhatilanne on seuraava: 

– Kouluterveyskyselyjen (vuosilta 1998–2004) perusteella oppilaiden kokema 

työrauha vaihteli kyselykerroittain, luokittain ja opetusryhmittäin eikä 

liittynyt oppilaan sukupuoleen, koulumenestykseen eikä kotitaustaan. Vahvin 

yhteys työrauhahäiriöillä oli fyysisen oppimisympäristön ongelmiin, kuten 

likaisuuteen ja ahtauteen, sekä työskentelyvaikeuksia omaavien oppilaiden 

lukumäärään. Rauhattomuus haittasi erittäin paljon 6 % oppilaista ja melu 5 

% oppilaista. Väittämästä ”luokassani on hyvä työrauha” täysin eri mieltä oli 

9 % oppilaista ja eri mieltä 35 % oppilaista. Koulujen väliset erot olivat 

pieniä, paras työrauha oli kuitenkin maaseutumaisten kuntien kouluissa ja 

huonoin pääkaupunkiseudun kouluissa. Vuonna 2008 säännöllistä 

koulukiusaamista oli kokenut 10 % pojista ja 6 % tytöistä. (Holopainen, 

Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 36–38.)  

– Koulutuksen arviointineuvoston perusturvatutkimuksen (2004) mukaan 

työrauha oli kunnossa oppilaiden mielestä 79 %:ssa kouluista, opettajien ja 

rehtoreiden mielestä 82 %:ssa kouluista ja vanhempien mielestä 84 %:ssa 

kouluista (Korkeakoski 2005: 96–97).  

– Koulutuksen arviointineuvoston pedagogiikan arviointitutkimuksessa (2008) 

opettajat pitävät tärkeimpänä opetusmenetelmien valintaan vaikuttavana 

tekijänä työrauhan säilymistä ja näkevät työrauhaongelmien liittyvän liian 

suuriin ryhmäkokoihin. (Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 

41.) 
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– Hyvinvointiprofiiliin vastanneiden 3400 yläkoulun tytöistä 43 % ja pojista 49 

% oli täysin tai osin sitä mieltä, että tunneilla on hyvä työrauha, kun taas 

täysin tai osin eri mieltä oli 24 % tytöistä ja 19 % pojista. Koulujen 

henkilökunnasta työrauhaa piti täysin tai osin hyvänä 57 % naisista ja 64 % 

miehistä, kun täysin tai osin eri mieltä oli 18 % naisista ja 13 % miehistä. 

Opettajat pitävät työrauhaa selvästi parempana kuin oppilaat, ja oppilaista 

pojat kokivat työrauhan hieman paremmaksi kuin tytöt. Tulosten 

luotettavuutta haittaa se, että vastanneet koulut eivät ole valikoituneet 

satunnaisesti. (Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 43–44.)  

– Opettajauhrikyselyssä vuosina 2007–2008 opettajista 45 % on kokenut 

oppilaan taholta loukkaavaa käytöstä, 7 % väkivallan uhkaa, 4 % väkivaltaa 

ja 3 % seksuaalista häirintää. Lapsiuhritutkimuksessa 13 % 

yhdeksäsluokkalaisista on kokenut opettajan taholta loukkaavaa käytöstä ja  

2 % väkivaltaa. (Salmi & Kivivuori 2009.)  

– PISA-tutkimusten (2000 ja 2003) mukaan työrauha vaihteli Suomessa 

kouluittain. Työrauhaa edistivät hyvät opettaja-oppilassuhteet ja opettajan 

oppimista tukeva toiminta sekä kotitehtävien kontrollointi. Puutteelliseen 

työrauhaan liittyi opettajien ei-toivottu käyttäytyminen ja oppilaiden vaikeat 

kotiolot. Työrauhaan eivät vaikuttaneet ryhmäkoko, arvioijan sukupuoli, 

koulun koko tai sijaintialueen tyyppi. Heikko yhteys työrauhaan oli 

vanhempien sosioekonomisella asemalla ja heidän koulutukselle antamallaan 

tuella. (Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 29–33.)  

– WHO:n Koululaistutkimuksen perusteella suomalaiset nuoret pitivät 

vähemmän koulusta kuin nuoret useimmissa muissa maissa. Tytöt 

suhtautuivat kouluun myönteisemmin kuin pojat, mutta sekä tyttöjen että 

poikien kokemukset olivat kehittyneet myönteisempään suuntaan vuosina 

1994–2006. (Kämppi, Välimaa, Tynjälä, Haapasalo, Villberg & Kannas 2008, 

Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 33–35.) 

Kotitalousoppiaineen osalta oppiainekohtaista tutkimustietoa työrauhasta on 

vähän. Kotitaloustuntien työrauhahäiriöitä käsitellään tarkemmin oppiaineen 

ominaispiirteiden esittelyn jälkeen luvussa 2.5.5 Työrauhahäiriöt kotitaloustunnilla. 

2.3 Työrauhaan vaikuttavat tekijät 

Luokan työrauha on monien tekijöiden tilanteittain vaihtuva summa. Tässä 

luvussa esittelen kirjallisuudessa käsitellyt keskeiset työrauhaan vaikuttavat 
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tekijät. Näitä ovat luokkahuoneen didaktinen ja pedagoginen vuorovaikutus (luku 

2.3.1 ja luku 2.3.2), oppimisympäristö (luku 2.3.3), työrauhan henkilö-osapuolet 

eli opettaja (luku 2.3.4) ja oppilas tai oppilaat (luku 2.3.5) sekä koulun 

ulkopuoliset tekijät (luku 2.3.6). Yhteenveto edellä mainituista työrauhaan 

vaikuttavista tekijöistä on luvussa 2.3.7. Lisäksi opiskeltava oppiaine vaikuttaa 

työrauhaan, mitä käsittelen erikseen luvussa 2.5 Kotitalousoppiaineen luonne.  

2.3.1 Didaktinen suhde – hyvä opetus 

Luokan työrauha alkaa hyvästä opetuksesta. Se on opettajan vahvuus 

työrauhakysymyksissä, hänen ominta aluettaan ja täysin hänen 

vaikutusvallassaan, toisin kuin monet muut työrauhan taustatekijät. (Emmer, 

Evertson & Worsham 2003: 87–88, Saloviita 2007: 42, Levin & Nolan 2010: 9–

10.) Työrauha ja opetus kuuluvat yhteen. Hyvä opetus on työrauhan luomisessa 

kestävä tapa, joka palvelee samalla oppimistuloksia (Arajärvi & Aalto-Setälä 

2004: 157, Jones 2007: 322). Jo 1970-luvulla Jacob Kounin (1971) toi esiin 

taitavan opetuksen työrauhan rakentajana (Kounin 1971: 144–145). Opetusta ja 

oppimista koskeva uusi tutkimustieto korostaa entisestään opetuksen merkitystä 

työrauhakysymyksissä, mistä kertoo esimerkiksi se, että Lee Canter (2010) sekä 

James Levin & James Nolan (2010) ovat lisänneet työrauhaoppaidensa uusimpiin 

painoksiin nimenomaan opetustaitoon liittyvää sisältöä.  

Hyvä opetus on käytösongelmien ennaltaehkäisyn avaintekijä. Taitava opetus 

huomioi yksittäisten oppilaiden ja oppilasryhmien tarpeet sekä ehkäisee 

motivaatio-ongelmia, kielteisen minäkäsityksen syntymistä ja epäonnistumisia. 

Hyvin suunnitellut, vaihtelevat ja kiinnostavat oppitunnit sitouttavat oppilaat 

opiskeluun, jolloin työrauhahäiriöt vähenevät luonnostaan. Opettajan on ensin 

tehtävä kaikki voitava opetuksen kehittämiseksi, ennen kuin turvautuu häiriöiden 

korjaamiseen. (Emmer, Evertson & Worsham 2003: 87–94, Jones 2007: 19, 

Saloviita 2007: 9–11, Canter 2010: 1, 89, Levin & Nolan 2010: 10, 102.) Taitava 

opetus sisältää Levin & Nolanin (2010) mukaan seitsemän pääperiaatetta. 

Ensinnäkin opetuksella tavoitellaan asian tai ilmiön ymmärtämistä, ei ulkoa 

muistamista. Jo 60-luvulla Glasser (1969) kritisoi kouluopetusta ajattelutaitojen 

unohtamisesta. Toiseksi opetuksessa käytetään arkielämän ongelmatilanteita, 

jotka osoittavat opiskeltavana olevan tiedon tai taidon todellisen tarpeen. Myös 

tätä tiedon kytkemistä arkielämän tarpeisiin Glasser korosti jo 1960-luvulla. 

Kolmanneksi opetuksen viitekehykseksi otetaan ajattelutaidot, 

ongelmanratkaisutaidot ja toiminnan itsesäätely. Neljänneksi luovutaan 
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yksilökeskeisyydestä ja suunnataan oppimisyhteisöjen luomiseen. Viidenneksi 

suunnitellaan opetus monipuoliseksi, jotta oppilaat voivat hyödyntää 

oppimisessaan eri älykkyyden lajeja. Kuudenneksi opetus mukautetaan 

yksilöllisiä oppimistarpeita vastaavaksi. Seitsemänneksi painotetaan oppilaan 

omaa kognitiivista motivaatiota, ei opettajan toimintaa motivoijana. (Glasser 

1969,:76–81, 30–31, 45–58, Levin & Nolan 2010: 117.) 

Opettajan rooli on muuttunut tiedon jakajasta oppilaiden ohjaajaksi ja 

yhteistyökumppaniksi. Konstruktivistinen näkemys ohjaa vähentämään opettajan 

suoraa vaikuttamista, koska siihen käytetty aika on pois oppilaiden keskinäisestä 

vuorovaikutuksesta, joka muodostaa oppimisen konstruktiivisen ja narratiivisen 

perustan. Opettajan tehtävä on huolehtia oppimisympäristön suunnittelusta ja 

oppimisympäristön edellytyksistä. (Rauste-von Wright & von Wright 1995: 36, 

Sahlberg 1998: 62–65, Siljander 2002: 214–222.) Oppilaskeskeiset ja 

yhteistoiminnalliset käytännöt muuttavat luokan interaktiota strukturoiduista 

diskurssin malleista dynaamisiin oppimis- ja opettamiskeskusteluihin. Opettajan 

ja oppilaiden roolit kommunikoijina ja oppijoina muuttuvat, kun uudet 

oppimistilanteet tarjoavat oppilaille enemmän mahdollisuuksia osallistua, 

reflektoida, esittää kysymyksiä, tehdä aloitteita sekä harjoitella sosiaalisesti 

jaettuja tietämisen ja ajattelun tapoja. Toisaalta pelkkä mahdollisuus osallistua 

sosiaaliseen interaktioon ei välttämättä johda merkityksellisiin 

oppimiskokemuksiin. (Kumpulainen & Wray 2002: 3, 10.) 

Oppimisessa korostuu ryhmätoiminta yksilöllisen työskentelyn sijaan. 

Oppilaiden työskentely vertaisryhmässä vaikuttaa myönteisesti heidän 

tiedolliseen, sosiaaliseen ja affektiiviseen kehitykseensä (Kumpulainen & Wray 

2002: 140, Lavin & Nolan 2010: 119–120). Ryhmätoiminnassa oppilaat 

osallistuvat itse tiedollisen ja sosiaalisen merkityksen rakentamiseen, oppilailla on 

enemmän mahdollisuuksia aktiiviseen toimintaan ja kommunikaation sisällön ja 

muodon määrittelyyn. Puheen lisäksi kommunikaatioon kuuluu muun muassa 

kognitiivista ja sosiaalista prosessointia. Ryhmän jäsenten pohjatietojen ja 

kokemusten erilaisuus laajentaa tieto-taitoperustaa ja mahdollistaa sekä 

yksilöllisen reflektoinnin että yhteisen järkeilyn. (Kumpulainen & Wray 2002: 

135, 137, 140, Emmer, Evertson & Worsham 2003: 110–111.) Joskus tuottavaa 

vuorovaikutusta voi haitata esimerkiksi tehtävän luonne, ryhmän organisaatio tai 

oppilaskohtaiset tekijät kuten oppilaan kognitiiviset tai sosiaaliset taidot ja 

tottumukset (Kumpulainen & Wray 2002: 140–144). Opettajalla on oppilaiden 

ryhmätyöskentelyssä tärkeä rooli oppimistilanteiden rakentajana ja oppimisen 

sekä vuorovaikutuksen tukijana. Olennaista on opettajan kyky monitoroida 
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interaktiota, puuttua oikea-aikaisesti tilanteisiin ja mitoittaa auttamisen taso 

sopivasti. (Kumpulainen & Wray 2002: 143, 144, 146.)  

2.3.2 Pedagoginen suhde – hyvä opettaja-oppilassuhde  

Työrauhan toinen kulmakivi ovat positiiviset opettaja-oppilassuhteet. Merkittävä 

osa työrauhaongelmista on Jones & Jonesin (2007) mielestä oppilaiden reagointia 

siihen, miten heitä kohdellaan ihmisinä (Jones & Jones 2007: xiii-xiv,). Oppilaita 

pitää kohdella kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, ja heitä kohtaan pitää 

osoittaa kiinnostusta. Opettajan on tietoisesti rakennettava hyvät suhteet 

oppilaisiin. Vasta positiivisten henkilösuhteiden pohjalta on mahdollista ohjata 

oppilaita käyttäytymisen itsehallintaan, irti ulkoisista pakotteista. (Lahdes 1997: 

96–102, Arajärvi & Aalto-Setälä 2004: 157, Jones 2007: 141–143, Saloviita 2007: 

9–11, Canter 2010: 103, Levin & Nolan 2010: xv.) Oppimisen interaktioteorian 

mukaan hyvä opettaja-oppilasinteraktio johtaa myös oppilaan sisäiseen 

motivaatioon (Yli-Luoma 2003: 46) ja sitä kautta parempaan työrauhaan. 

Kannustava sekä arvostava ja kunnioittava kohtelu ei saa riippua siitä, kuinka 

hyvin tai huonosti oppilaat itse käyttäytyvät (Jones 2007: 5, Jones & Jones 2007: 

64, 77, 150, Saloviita 2007: 134–148, Reinikainen 2009: 90, Levin & Nolan 

2010: 199). Erityisesti juuri käyttäytymisongelmaiset oppilaat tarvitsevat 

välittämisen kokemuksia, ja opettaja-oppilassuhteilla on heidän käytökselleen 

ratkaiseva merkitys (Jones & Jones 2007: 119, Canter 2010: 116, Levin & Nolan 

2010: 194). Alfie Kohn käyttää termiä ”Unconditional Teachig” kuvaamaan sitä, 

että oppilaiden kohtelu ja opettajan huolenpito oppilaista eivät määräydy oppilaan 

käyttäytymisen mukaan. (Levin & Nolan 2010: 199).  

Positiiviset opettaja-oppilassuhteet ilmenevät myötäelämisen ja 

ymmärtämisen taitona eli empatiana, oppilaiden osallistumisena työrauhan 

ylläpitoon sekä oppilaiden tunteiden tunnustamisena ja huomioon ottamisena. 

Positiiviset ja luottamukselliset suhteet oppilaisiin antavat opettajalle enemmän 

vaihtoehtoisia ohjausmuotoja häiriötilanteissa, sillä tarvittaessa opettaja voi 

käyttää tiukkaakin arvostelua ilman, että syntyy välirikkoja. (Lahdes 1997: 133–

134, Tainio & Harjunen 2005: 172, 174–176, 183, Jones & Jones 2007: 150, 

Saloviita 2007: 134–148, Reinikainen 2009: 90.) Jones & Jones (2007) vertaavat 

hyviä opettaja-oppilassuhteita pankkitiliin: pitää olla positiivista vuorovaikutusta 

eli panoja, että voi vaatimuksilla eli nostoilla saada aikaan ponnistelua ja 

käytöksen muutoksia ilman, että ilmapiiri kärsii. Erityisesti haastavien oppilaiden 

kanssa pitää huolehtia, että syntyy riittävästi myönteistä vuorovaikutusta 



46 

ohjaamisen vastapainoksi. (Jones & Jones 2007: 96, 340, Saloviita 2007: 134–

148, Canter 2010: 116–117.)  

Oppilaiden aito kuunteleminen on osa hyvää oppilaiden kohtelua. Glasser 

(1988) arvioi, että jopa 95 % kurinpito-ongelmista johtuu siitä, että oppilas yrittää 

saada jonkun kuuntelemaan itseään. Glasserin mukaan eniten häiriökäytöstä 

aiheuttaa oppilaan kuulluksi ja huomioon otetuksi tulemisen puute, frustraatio 

omien vaikutusmahdollisuuksiensa suhteen. Kun oppilasta kuunnellaan, hänen ei 

tarvitse ilmentää ajatuksiaan ja tunteitaan epäsuorasti häiriökäytöksellä. Kuulluksi 

tullut oppilas kokee olevansa tärkeä, hyväksytty, arvostettu ja kykenevä ottamaan 

vastuun omasta käytöksestään. (Glasser 1988: 40–41, Jones & Jones 2007: 105–

106.) 

Jones & Jones (2007) korostavat koulun henkilösuhteiden vastavuoroisuutta: 

oppilaat eivät pidä koulusta, ennen kuin koulu pitää oppilaista (Jones & Jones 

2007: 77). Sama asia sanotaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2004) niin, että oppimisympäristön tulee olla rohkaiseva, kiireetön ja 

ilmapiiriltään myönteinen, ja vastuu hyvän oppimisympäristön ylläpitämisestä 

kuuluu sekä opettajalle että oppilaille (POP 2004). Lämmin, iloinen ja turvallinen 

ilmapiiri edistää kouluviihtyvyyttä (Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 

2009: 23). Lahdeksen (1997) mukaan lämpöisyys ja empaattisuus ovat myös 

opettajille erityisen hyviä avuja murrosikäisten kanssa toimittaessa (Lahdes 1997: 

133–134). Oppilaat eivät yleensä halua aiheuttaa harmia niille henkilöille, jotka 

he tuntevat ihmisinä, mutta reagoivat usein negatiivisesti ja käyttävät hyväkseen 

niitä, jotka esittävät pelkkää roolia (Jones & Jones 2007: 83, 96). 

Positiivisten opettaja-oppilassuhteiden pohjalta syntyy pedagoginen 

auktoriteetti. Saloviita (2007) määrittelee pedagogisen auktoriteetin sellaiseksi 

sosiaaliseksi suhteeksi, jossa toiset henkilöt johtavat ja toiset suostuvat olemaan 

johdettavina. Toimiva pedagoginen auktoriteetti on koululuokassa sitä, että 

oppilaat noudattavat opettajan ohjeita. (Saloviita 2007: 47, 50.) Pedagoginen 

auktoriteetti edellyttää oppilaiden hyväksyntää. Oppilaiden suostumus 

auktoriteettisuhteeseen ilmenee muun muassa luottamisena, ymmärtämisenä ja 

myötätuntona opettajaa kohtaan. Työrauhan kannalta keskeistä on oppilaiden 

luottamuksen voittaminen. Luottamus saavutetaan systemaattisella toiminnalla, 

luottamusta osoittamalla ja oppilaita vastuullistamalla. Luottamuksen 

rakentamisessa opettaja selventää oppilaille omia tavoitteitaan ja persoonaansa 

sekä vakuuttaa oppilaat omasta kyvykkyydestään. (Tainio & Harjunen 2005: 172–

176, 183, Jones & Jones 2007: 66, Saloviita 2007: 55–56.)  
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Peagoginen auktoriteetti ei ole autoritaarisuutta. Pedagoginen auktoriteetti 

pohjautuu kasvatettavan omiin kehityskysymyksiin, ei pakkokeinoihin. Se 

perustuu sekä laillisuuteen virkamiehenä että asiantuntemukseen, traditioon ja 

jopa henkilökohtaiseen karismaan, mutta ei autoritaariseen vallankäyttöön. 

(Lahdes 1997: 258–259, Harjunen 2002: 298, 302–303.) Saloviidan (2007) 

mukaan opettajan pedagoginen auktoriteetti houkuttelee oppilaat vapaaehtoisesti 

suostumaan opettajan ohjaukseen, jolloin oppilaiden oma itsehallinta kehittyy. 

Opettajan pakkovalta, joka perustuu uhkausiin ja rangaistuksiin, ei edistä 

oppilaiden itsehallinnan kehittymistä eikä siten ole sositeltava keino, vaikka 

lyhyellä aikavälillä voikin saada oppilaat luokassa hiljaisiksi. (Saloviita 2007: 50–

57.)  

Levin ja Nolan (2010) jakavat opettajan vaikutusvallan lähtökohdat (engl. 

powerbase) henkilökohtaiseen vaikutusvaltaan (referent power), asiantuntijuuteen 

(expert power), lailliseen valtaan (legitimate power) sekä palkkioihin ja 

rangaistuksiin perustuvaan valtaan (reward/coercive power). Henkilökohtainen 

vaikutusvalta lähtee hyvistä henkilösuhteista ja ilmenee oppilaiden 

vapaaehtoisena haluna noudattaa opettajan ohjeita. Asiantuntijuus pohjautuu 

opettajan tietoihin ja taitoihin, laillinen valta opettajan virka-asemaan. Palkkio- ja 

rankaisuvalta ovat saman ilmiön kaksi puolta ja tukeutuvat oppilaiden toiminnan 

kontrollointiin. Mikään vaikutusvallan muoto ei toimi kaikissa tilanteissa vaan 

niitä on käytettävä soveltaen, kuitenkin painottaen henkilökohtaista 

vaikutusvaltaa ja asiantuntijuutta (Levin & Nolan 2010: 10, 79–85.) Yksi 

tärkeimmistä opettajan päätöksistä on päättää, millaista auktoriteettia käyttää, sillä 

se päätös vaikuttaa käytännössä lähes kaikkeen opetuksessa ja johtamisessa 

(Jones & Jones 2007: 66).  

Harjusen (2002) mukaan opettajan pedagoginen auktoriteetti eli arvovalta on 

tiedollista, ohjaavaa ja moraalista auktoriteettia suhteessa oppilaisiin (Harjunen 

2002: 115, 316). Myös Saloviita (2007) näkee, että opettaja tarvitsee kolmenlaista 

auktoriteettia työrauhan turvaamiseen. Opettajalla täytyy olla asiantuntija-

auktoriteettia, joka perustuu hyvään opetukseen ja auttaa sitä kautta oppilaita 

kokemaan koulutyön mielekkääksi. Tähän kuuluu opettajan hallitsemat luokan 

johtamisen perustaidot. Lisäksi opettaja tarvitsee traditionaalista auktoriteettia, 

jonka seurauksena oppilaat kunnioittavat luokan rutiineja ja sääntöjä, joita tosin 

pitää tukea taitavasti käytetyillä seuraamuksilla. Kolmanneksi ja tärkeimpänä 

opettajalla on oltava karismaattista auktoriteettia, mikä näkyy opettajan 

lämpimissä ja hyvissä suhteissa oppilaisiinsa. Kun oppilaat kokevat, että opettaja 

arvostaa heitä ja on heistä kiinnostunut, he palkitsevat opettajan vastavuoroisella 
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kunnioituksella. (Saloviita 2007: 50–57, 65 ja 2009: 71–72.) Kansanen (2004) 

huomioi, että opetuksen alussa opettajan tiedollinen auktoriteetti on keskeinen, 

mutta opetuksen edetessä oppilaan pitäisi itse oppia arvioimaan tiedon 

todenmukaisuutta, jolloin ero opettajan ja oppilaan asiantuntemuksen välillä 

pienenee ja saattaa hävitä kokonaan. Opettajan pedagoginen asiantuntijuus 

kuitenkin säilyttää opettajan roolin opetustapahtumasta vastaavana ohjaajana. 

(Kansanen 2004: 54–55.) 
Harjusen tutkimuksessa (2002) opettajat pitivät pedagogisen auktoriteetin 

rakentamisessa tärkeinä hyvää työilmapiiriä, oppilaiden ja opettajan välistä 

luottamusta sekä luokkahuonevuorovaikutusta. (Harjunen 2002: 7, 65, 79, 87, 

98). Positiivinen auktoriteetti luodaan keinoilla, joissa annetaan tilaa oppilaille, ei 

tiukalla kontrolloinnilla (Harjunen 2002: 299). Vuorovaikutuksen perustana ovat 

läsnäolo, luottamus, vastuu ja kunnioittaminen. Opettaja ei voi rakentaa 

pedagogista auktoriteettia, ellei hän usko itseensä, tekoihinsa ja oppilaisiinsa. 

(Harjunen 2002: 8, Jones & Jones 2007: 66.)  

Myös opettajan suhteet muihin oppilaiden kanssa työskenteleviin aikuisiin 

peilautuvat opettajan ja oppilaiden vuorovaikutukseen. Erityisesti opettajan ja 

oppilaiden vanhempien väliset suhteet vaikuttavat merkittävästi oppilaiden 

käyttäytymiseen ja oppimiseen. (Jones & Jones 2007: 151, 191, Canter 2010: 122, 

127).  

Hyvien opettaja-oppilassuhteiden kannalta huolestuttavia piirteitä osoittavat 

Harinen & Halmeen (2012) tutkimustulokset, joiden mukaan suomalaista 

koulukulttuuria näyttäisi leimaavan opettajakielteisyys sekä opettajien ja 

oppilaiden sosiaalinen ja tunneperäinen etäisyys. Harinen & Halmeen 

tutkimuksessa oppilaat osoittivat haluavansa pitää opettajat poissa omista 

asioistaan. Opettajien ja oppilaiden etäisyyden syyksi tutkijat näkivät suomalaisen 

”hiljaisuuden ja epäluottamuksen kulttuurin”, sukupolvien kuilun sekä koulun 

hierarkkiset auktoriteettiasetelmat. (Harinen & Halme 2012: 4, 61, 66–67.) 

2.3.3 Oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt  

Oppimisympäristö tarkoittaa konstruktivistisessa pedagogiikassa sekä 

materiaalisia tekijöitä että tietynlaista oppimisilmastoa, jotka kehystävät opetus-

oppimis-prosessia (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003: 63). 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppimisympäristön pitää kaikin puolin 

vastata oppilaiden fyysisiä, psyykkisiä ja tiedollisia tarpeita sekä tukea oppilaan 

kasvua ja oppimista. Oppimisympäristön tulee tukea myös opettajan ja oppilaan 
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välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Sen pitää edistää vuoropuhelua ja 

ohjata oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, 

kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle 

että oppilaille. (POP 2004: 16.) Epäsuotuisa oppimisympäristö saa oppilaat helposti 

vastustamaan sääntöjä ja menettelytapaohjeita. Oppilaiden voidaan odottaa 

tukevan luokan sääntöjä ja menettelytapaohjeita vasta sitten, kun koko 

oppimisprosessi kunnioittaa heitä ja heidän tarpeitaan. (Jones & Jones 2007: 196, 

Levin & Nolan 2010: 10, 49–60.) Glasser (1998) sekä Jones & Jones (2007) 

korostavat, että on oppilaille vahingollista, jos heitä vaaditaan käyttäytymään 

positiivisesti ja passiivisesti ympäristössä, joka ei huomioi heidän perustarpeitaan. 

(Glasser 1998: 58, Jones & Jones 2007: 319.) Tässä luvussa keskityn kahteen 

työrauhan kannalta merkittävään oppimisympäristön piirteeseen: luokan 

toimintakäytäntöihin ja luokan fyysiseen järjestykseen. Luokan ilmapiiriä ja 

opettaja-oppilasinteraktion laatua tarkasteltiin edellisessä luvussa. Myös 

luokkahuonetta laajempi koko koulun yhteisöllisyys ja toimintakulttuuri 

vaikuttavat merkittävästi työrauhaan (ks. esim. Holopainen, Järvinen, Kuusela & 

Packalen 2009: 57–62.), mutta eivät ole tämän tutkimuksen fokuksessa.  

Luokan toimintakäytännöistä vallitsee työrauha-asiantuntijoiden keskuudessa 

yksimielisyys: luokassa pitää olla toimivat, johdonmukaiset säännöt ja rutiinit heti 

lukuvuoden ensimmäisestä päivästä alkaen (Emmer, Evertson & Worsham 2003: 

16, Wolfgang 2005: vii, 293–304, Jones 2007: 133, 145–147, Jones & Jones 

2007: 16, Saloviita 2007: 9–11, Levin & Nolan 2010: 11–12, 135–147, Kiiski, 

Närhi & Peitso 2012: 33). Luokan käytännöt voidaan jakaa kahteen osaan, 

prosesseihin ja sääntöihin. Prosessit ovat käyttäytymisrutiineja, joiden avulla 

suoriudutaan toistuvista toiminnoista tehokkaasti. Säännöt ovat 

käyttäytymisodotuksia tai –standardeja, jotka tukevat halutunlaista 

käyttäytymistä, mutta eivät tähtää oppilaiden hallintaan. Rutiinit pitää kuvata 

oppilaille selkeästi, minkä jälkeen ne harjoitellaan sujuviksi riittävien toistojen ja 

palautteen avulla. Sääntöjen on oltava realistisia ja oikeasti tarpeellisia, mielellään 

myönteisen sävyisiä, ei kieltoja. Oppilaille on määriteltävä hyväksyttävät 

käyttäytymistavat ja kehitettävä ymmärrettävät ja kasvatustavoitteiden kannalta 

järkevät seuraamukset ohjeiden rikkomisesta. Säännöt voivat olla opettajan tai 

opettajan ja oppilaiden yhdessä laatimia. Toistuvasti häiritsevästi käyttäytyville 

tarvitaan lisäksi yksilöllisiä käyttäytymisen tukiohjelmia (Emmer, Evertson & 

Worsham 200:, 16–21, Jones 2007: 133, 145–147, Jones & Jones 2007: 16, 260, 

Saloviita 2007: 9–11, Sigfrids 2009: 99, Levin & Nolan 2010: 11–12, 135–147). 

Käyttäytymisodotusten opettaminen, harjoittelu ja uudelleenopettaminen, jos 
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ohjeita ei onnistuta noudattamaan, vähentävät merkittävästi työrauhahäiriöitä ja 

toisten oppilaiden oikeuksien loukkauksia. (Jones & Jones 2007: 194, 197, 

Sigfrids 2009: 104, Levin & Nolan 2010: 11).  

 Painotukset fyysisen oppimisympäristön merkityksestä työrauhalle 

vaihtelevat. Jones (2007) pitää luokkatilan materiaalista järjestämistä olennaisena 

tekijänä, jonka avulla lisätään opettajan ja oppilaiden fyysistä läheisyyttä ja siten 

edistetään työrauhaa (Jones 2007: 37–47, 137–138). Levin & Nolan (2010) 

korostavat fyysisten olosuhteiden osuutta siksi, että fyysisten tarpeiden 

täyttyminen on ehdoton edellytys opiskeluun sitoutumiselle (Levin & Nolan 

2010: 10, 49, 133). Lahdes (1997), Emmer, Evertson & Worsham (2003) sekä 

Jones & Jones (2007) arvioivat, että fyysisten järjestelyjen avulla voidaan 

helpottaa, muokata tai häiritä oppilaiden haluttua käyttäytymistä. Opetus- ja 

opiskeluaikaa ei kulu turhaan, kun oppimateriaalit ja välineet vastaavat 

tarkoitustaan, tilajärjestelyt tukevat kommunikointia, istumajärjestys on harkittu 

sekä tarpeelliset välineet ja materiaalit paikoillaan, helposti noudettavissa ja 

oppilaiden tiedossa. (Lahdes 1997: 136, 138, Emmer, Evertson & Worsham 2003: 

1–2, Jones & Jones 2007: 336–339.) Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 

(2009) toteavat, että fyysinen oppimisympäristö on opettajasuhteiden lisäksi 

toinen niistä tekijöistä, joilla heidän selvityksensä mukaan on vahva yhteys 

oppilaiden kokemaan työrauhaan. Työrauhaan osaltaan vaikuttavia tekijöitä ovat 

myös opetusryhmien koko ja heterogeenisyys sekä työaikajärjestelyt. 

(Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 26–27, 67.) Salon (2000) 

mielestä oppimisympäristön olosuhteilla on lähinnä välillinen merkitys (Salo 

2000: 53–54).  

2.3.4 Opettaja 

Tärkein yksittäinen koululuokan toimintaan vaikuttava tekijä on opettaja. 

Opettajan tiedot, taidot, asenteet ja jopa ulkoinen olemus vaikuttavat 

tuntitilanteissa, samoin kuin se, miten opettaja on valmistautunut oppitunteihin ja 

miten hän toimii tuntien aikana. Opettajan sekä verbaalinen että nonverbaalinen 

käyttäytyminen vaikuttavat suoraan oppilaiden käyttäytymiseen, ja muutos 

opettajan käyttäytymisessä muuttaa myös oppilaiden käyttäytymistä. (Molnar & 

Lindqvist 1994: 8, Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 67, Levin & 

Nolan 2010: 3, 17.) Yksittäisen opettajan merkitystä tukee myös OECD:n (2009) 

tutkimus, jossa havaittiin, että erot työrauhassa ovat suurempia koulujen sisällä 

(opettajittain) kuin 24 tutkitun maan koulujen välillä (OECD 2009: 219–241). 
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Oppilaat toivovat opettajalta monia hyviä, mutta ei lainkaan itsestään selviä 

asioita: opettajan pitää tykätä ja olla innoissaan opettamastaan aineesta, opettajan 

pitää olla huumorintajuinen, mutta ei pelkästään vitsailla, opettajan pitää osata 

olla oppilaiden kanssa, opettajan pitää ymmärtää mitä oppilaat tarvitsevat, 

opettajan pitää auttaa oppilaita ja olla käytettävissä/saatavilla, opettajan pitää olla 

kärsivällinen, opettaja ei saa luovuttaa oppilaan suhteen. Hyvällä opettajalla on 

myös kyky saada oppilas oppimaan, kyky saada hänet pitämään aineestaan. (van 

Manen 2002: 64–65.)  

Opettajan lähtökohtaedellytyksiä ovat oppiaineen substanssin hallinta ja 

pedagogiset taidot. Työrauhan kannalta korostuu erityisesti opettajan pedagogisen 

tietoperustan taso. Opettaja tarvitsee vankan teoriapohjan, jotta hän voi ymmärtää 

oppilaiden psykologisia ja persoonallisia tarpeita sekä tiedostaa ongelmien syitä 

ja niiden yhteyksiä omaan ammattikäyttäytymiseensä (Jones & Jones 2007: 14–

16, 24–25, Salo 2009: 118–120, Levin & Nolan 2010: 5, 10, 64). Työrauhan 

hallinta puoltaa esimerkiksi tutkiva opettaja -ajatusta, joka korostaa juuri 

kriittisyyttä, reflektointia, ongelmien ratkaisua sekä teorian ja käytännön 

vuorovaikutusta. Työrauhan näkökulmasta myös elinikäisen oppimisen ja 

jatkuvan ammatillisen kehittymisen vaatimus on perusteltu. (ks. Lahdes 1997: 

253–254, Sahlberg 1998,:199–202.) Perinteisistä kolmesta opettajatyypistä 

(Lahdes 1978 ja 1997), virkamies, ammattimies ja kutsumusopettaja, 

virkamiehellä on työrauhakysymyksissä huonoimmat lähtökohdat, 

ammattimiehellä ja kutsumusopettajalla hyvät kehittymisen mahdollisuudet, 

samoin kuin Salon (2000) esittämällä kehittäjäopettajalla (Lahdes 1978: 370 ja 

1997: 259–260, Salo 2000: 43).  

Työrauhan kannalta toinen keskeinen opettajakohtainen tekijä on opettajan 

vakuuttavuus. Opettajan pitää puhua ja käyttäytyä määrätietoisesti sekä toimia 

johdonmukaisesti, periaatteena että ”opettaja sanoo mitä tarkoittaa ja tarkoittaa 

mitä sanoo”. (Jones 2007: 19–20, Canter 2010: 5, 9–13, Levin & Nolan 2010: 

79.) Jones (2007) käyttää vakuuttavuudesta ilmaisua ”meaning business”, joka 

välittyy oppilaille pitkälti opettajan kehonkielen avulla (Jones 2007: 19–20). 

Canter ilmentää opettajan määrätietoisuutta opettajan äänen ”teacher voice” 

kautta (Canter 2010: 5, 10–13). Ollakseen vakuuttava opettajan on kuitenkin 

ensin selvitettävä itselleen, millaista kasvatusfilosofiaa hän pyrkii noudattamaan. 

Saloviita (2007) muistuttaa, että vaikka työrauhan ylläpidossa ei ole yhtä oikeaa 

tai väärää linjaa, on kyse aina opettajan moraalisista valinnoista (Saloviita 2007: 

50). Kiiski, Närhi & Peitso (2012) näkevät suomalaiskoulujen haasteena sen, 

miten kehittää toimintakulttuuria, joka vahvistaa paitsi yksittäisen opettajan omaa 
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minäpystyvyyttä myös koko kouluyhteisön pystyvyyden tunnetta 

työrauhakysymyksissä (Kiiski, Närhi & Peitso 2012: 12.) 

Opettajan kehonkieli on luokkatilanteissa tärkeä. Suuri osa opettajan ja 

oppilaiden välisestä viestinnästä tapahtuu eleiden, kasvojen ja silmien 

välityksellä. Opettajan keho usein paljastaa nekin tunteet, jotka hän yrittää peittää. 

Jos sanalliset ja keholliset viestit ovat ristiriidassa, uskotaan mieluummin 

kehollisia viestejä kuin sanoja. (van Manen 1991: 178–183, Estola & Syrjälä 

2002: 10–12, van Manen 2002: 41–49, 57–59, Jones 2007: 191.) Jones (2007) 

perustaa työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyn juuri kehonkielen tehokkaaseen 

käyttöön. Opettajan fyysinen läheisyys ja harkittu kehonkieli pysäyttävät alkavat 

työrauhahäiriöt hienovaraisesti ilman, että oppilas joutuu muiden silmätikuksi. 

(Jones 2007: 13, 35.) Jones & Jones (2007) uskovat, että opettajan sanaton 

viestintä ja kohteliaisuuden aste ratkaisevat, miten oppilas suhtautuu opettajan 

esittämiin pyyntöihin. Oppilaan pitää kokea olevansa kunnioitettu ja ”turvassa”, 

että määräyksillä ei hyökätä hänen kimppuunsa. (Jones & Jones 2007: 340.) 

Van Manen (1991; 2002) korostaa, että hyvä opettaja ei vain opeta ainettaan 

hyvin, hyvä opettaja on kuvaannollisesti oppiaineensa ruumiillistuma. Jos opettaja 

oikeasti osaa opettamansa asiat (oppiaineensa) sekä ymmärtää ja arvostaa 

asiaansa laajemmassa merkityksessä, oppilas voi ikään kuin ”seurata opettajan 

perässä” oppimaan. Jos taas opettaja yrittää opettaa jotain hänelle itselleen 

vierasta, hän voi vain ”antaa” oppilaan oppia, hän ei ole oikeasti läsnä 

oppilailleen. Opettaja osoittaa käytöksellään myös mallin oppilaille, välittää 

mielikuvia siitä, miten elämää tulisi elää. Esimerkin vaikutus ei aina näy lyhyellä 

aikavälillä, mutta tulee esiin ajan myötä. (van Manen 1991: 185–186 ja 2002: 60–

65.) 

Opettajan yleinen käsitys opettamisesta näkyy työrauhakysymyksissä. Jos 

opettaja rajaa opetuksen koskemaan vain oppilaan kognitiivisen kehityksen 

tukemista, jää mahdollisuus ohjata häiritsevästi käyttäytyviä oppilaita vähäiseksi, 

koska juuri nämä oppilaat tarvitsevat usein affektiivisen kasvun ja kehityksen 

tukea (Levin & Nolan 2010: 4). Toinen merkittävä tekijä on opettajan näkemys 

siitä, mikä tai mitkä ovat opetuksen tavoitteet, opiskellaanko elämää varten vai 

vain tietyn oppiaineen sisältöä. Myös opettajan oma elämänhistoria, hänen 

persoonallisuutensa, kokemuksensa lapsista sekä kokemukset työrauhasta omalta 

kouluajalta vaikuttavat toiminnan taustalla. (Jones & Jones 2007: 30–37.) 

Positiivisia tekijöitä ovat opettajan luonteen eheys ja toimintojen vakioisuus 

(mutta ei yksivakaisuus), usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä usko 

oppilaiden edellytyksiin. Negatiivisesti vaikuttavat opettajan epävakaisuus ja 
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ristiriitaisuus sekä oppilaiden vähättely. (Lahdes 1997: 258.) Opettajan 

odotuksilla on huomattava työrauhaa ohjaava vaikutus: jos opettaja ei usko 

hyvään eikä odota hyvää käytöstä, ei hän sitä myöskään saavuta. (Jones 2007: 5, 

Canter 2010: 15.)  

Pedagoginen tahdikkuus tarkoittaa kykyä löytää kasvatus- ja opetustilanteissa 

nopeasti tarkoituksenmukainen toimintatapa, joka on vastuullinen, luottamusta 

herättävä ja oivaltava. Tahdikkuus edellyttää kykyä tulkita toisen sisäisiä ajatuksia 

ja tunteita epäsuorista merkeistä. Se vaatii moraalista intuitiota ja sosiaalisten 

rajojen sisäistämistä. (van Manen 1991: 122–125.) Tahdikkuus liittyy yhtä 

vahvasti siihen, mitä olemme, kuin siihen mitä teemme. Se kumpuaa sekä 

sydämestä että päästä. (van Manen 2002: 9.) Pedagoginen interaktio edellyttää 

tahdikasta toimintaa, koska toisena osapuolena on ainutkertainen kasvatettava, se 

kuka hän on nyt ja kuka hänestä on tulossa (van Manen 1991: 126, 189–190). 

Oppilaiden emotionaaliset tarpeet täyttyvät, kun opettaja on 

oikeudenmukainen sekä osoittaa kunnioitusta, luottamusta ja huolenpitoa 

oppilailleen (Jones & Jones 2007: 320, Saloviita 2007: 33–38). Opettajan pitää 

olla aina oppilaan puolella. Oppilaat, jotka eivät noudata opettajan ohjeita, 

herättävät helposti voimakkaita tunteita. Opettajalla on oikeus tunteisiinsa. 

Ratkaisevaa on se, että opettaja kykenee muistamaan kunnioituksen 

perusoikeuden eli kykenee kohtelemaan haastavaa oppilasta rauhallisesti ja 

asiallisesti oppilasta nolaamatta. (Saloviita 2007: 134–148, Sigfrids 2009: 101–

203.) Kaikessa käytökseen puuttumisessa on keskeistä lisätä oppilaan arvokkuutta 

(engl. dignity) (Jones & Jones 2007: 320). 

Hiljaisuus on yksi tehokas tahdikkuuden välittäjä. Työrauhahäiriöissä usein 

korotetaan ääntä, vaikka hienovarainen äänen muutos voisi tehota paremmin. 

Taitava opettaja osaa lukea oppilaitaan ja hyödyntää eri keinoja oppitunneillaan. 

Aina ei ole tarpeen käsitellä tilannetta verbaalisesti, joskus riittää pelkkä oppilaan 

kuunteleminen ja tätä kautta hiljainen huomiointi. (van Manen 1991: 174–177.) 

Pedagogisesti tahdikas kasvattaja on valpas huomaamaan ainutkertaisuuden: 

lasten ainutkertaisuuden, eri tilanteiden ainutkertaisuuden ja yksilöllisen elämän 

ainutkertaisuuden (van Manen 2002: 8).  

Ilmapiirin luominen kytkeytyy tahdikkaaseen toimintaan. Kasvattajan 

vastuulla on ilmapiirin rakentamien paitsi oppilaiden ja itsensä välille myös 

oppilaiden keskinäisiin suhteisiin. Kokonaisvaltainen tunnelma eli ilmapiiri 

koetaan kuitenkin yksilöllisesti eri tavoin. Joku voi pitää paikkaa pelottavana, kun 

taas toinen kokee saman jännittävänä. Koulu on kodin tavoin erityisasemassa, 
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koska se on paikka, jossa lapselle tarjotaan aikaa ja tilaa tutustua maailmaan 

tulematta vielä täysin osaksi sitä. (van Manen 2002: 69, 71, 75.)  

2.3.5 Oppilas  

Työrauhahäiriöiden aiheuttajana on nähty tyypillisimmin oppilas. Koulu asettaa 

oppilaille tiettyjä vaatimuksia, kuten käytöksen kontrollointi, tarkkaavaisuus, 

sääntöjen noudattaminen ja muiden henkilöiden huomioon ottaminen. Joidenkin 

oppilaiden on yksinkertaisesti vaikea noudattaa kaikkia vaatimuksia. Saloviidan 

(2007) mukaan koulun työrauhahäiriöt johtuvat pitkälti siitä perustavasta 

vastakohdasta, joka vallitsee koulun virallisten tavoitteiden ja nuorten vapaan 

itseilmaisun välillä. (Salo 2000: 240, Saloviita 2007: 10, Sigfrids 200:, 92–94.)  

Kouluissa on aina ollut häiritsevästi käyttäytyviä oppilaita, ja ongelmien 

takana on nähty monia selittäviä tekijöitä, jotka kertovat erilaisista asioista 

(Tainio 2001: 213–214, Saloviita 2007: 33–38). Oppilaan ulkoisia, työrauhaan 

vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa perhesuhteet, perherakenne, asuinolot, 

sosiaaliryhmä ja kaveripiiri. Oppilaan sisäisiin tekijöihin kuuluvat muun muassa 

biologiset ominaisuudet sekä perintötekijöihin liittyvät kognitiiviset ja 

affektiiviset piirteet. (Charlton & George 1993: 17–52.) Temperamenttipiirteistä 

kielteinen mieliala, matala sopeutuminen, ujous sekä impulssiherkkyys ovat 

koulunkäynnille riskitekijöitä (Keltikangas-Järvinen 2008). Oppilaan häiritsevän 

käyttäytymisen taustalla voi olla kotiasioiden ongelmia tai fysiologisten 

perustarpeiden, turvallisuudentarpeiden tai emotionaalisten perustarpeiden 

laiminlyöntejä. Abraham Maslowin tarvehierarkiaan pohjautuen työrauha ja 

oppiminen edellyttävät ainakin riittävää lepoa (unta), rajoja, rakkautta ja 

kiusaamisen ehkäisyä. (Molnar & Lindqvist 1994: 19, Jones & Jones 2007: 40, 

69, Saloviita 2007: 33–38.)  

Tutkijat ryhmittelevät ja painottavat oppilaan häiritsevän käyttäytymisen 

taustatekijöitä eri tavoin. Kielinen (2011) listaa taustatekijöihin oppilaan 

kypsymättömyyden, geneettiset vauriot, ADHD:n, biokemialliset häiriöt, 

fysiologiset erot, neuropsykologiset muuttujat, lääketieteelliset käytöshäiriöt, liian 

vähäisen yöunen, kielelliset puutteet, ravitsemustekijät, syntymän aikaiset tekijät, 

temperamentin erot, aivojen erikoistumisen sekä emotionaaliset ja sosiaaliset erot 

(Kielinen 2011: 24). Salo (2000) erottaa viisi käyttäytymisongelmien perussyytä: 

huomion tavoittelu, koulusuoriutumisessa epäonnistuminen, heikko minäkäsitys, 

sopeutumisongelmat (kuten turvattomuus, rikkinäinen koti ynnä muut) ja 

oppilaiden ryhmäkäyttäytyminen (Salo 2000: 55–57). Kagan, Kyle & Scott 
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(Charles 2005) listaavat käyttäytymishäiriöille seitsemän syytä: huomion 

tavoittelu, epäonnistumisen välttäminen, negatiivisten tunteiden osoitus, 

kontrollin tavoittelu, ylimääräinen energisyys, pitkästyminen ja tietämättömyys 

(Charles 2005: 184). Albert (Charles 2005) näkee häiritsevälle käyttäytymiselle 

neljä taustasyytä: huomion, vallan tai koston halu tai epäonnistumisen 

välttäminen, joiden lisäksi häiriökäytös voi johtua yksinkertaisesti oppilaan 

vilkkaudesta ja energisyydestä tai siitä, että hän ei tiedä, miten pitäisi käyttäytyä 

(Charles 2005: 201). Raths, Harmin ja Simon (Wolfgang & Glickman 1995) 

liittävät käyttäytymishäiriöiden syihin oppilaan fyysisten ja psyykkisten 

ominaisuuksien sekä tunnetason kokemusten lisäksi oikeiden arvojen puuttumisen 

(Wolfgang & Glickman 1995: 65). 

Glasser (1998) korostaa tarpeiden ensisijaisuutta käyttäytymisen motiivina. 

Glasserin mukaan kaikki käyttäytyminen tähtää tarpeiden täyttämiseen. Myös 

Kiiski, Närhi & Peitso (2012) lähtevät siitä, että kaikella käyttäytymisellä on 

jokin tarkoitus (Kiiski, Närhi & Peitso 2012: 25.) Glasserin mukaan oppilas 

ilmentää häiriökäytöksellä sitä tarvetta, joka kulloinkin on puutteellisimmin 

täytetty. Käyttäytymishäiriö on käyttäytymisen kokonaisuus, johon sisältyvät 

oppilaan teot, ajattelu, tunteet ja fysiologiset reaktiot. Kokonaiskäytös on aina 

oppilaan valinta. Se on hänen paras yrityksensä minimoida kuilu sen välillä, mitä 

hän hetkellisesti haluaa ja mitä näyttäisi olevan saatavilla. Glasserin mukaan 

koulun pitää huomioida ainakin oppilaiden viisi perustarvetta eli fysiologiset 

tarpeet sekä psyykkisistä tarpeista liittymisen, vallan, vapauden ja viihtymisen 

tarpeet. Mitä paremmin oppilaiden tarpeet täyttyvät, sitä ahkerammin oppilaat 

sitoutuvat opiskeluun. (Glasser 1998: 13, 15, 18, 33, 48–49, 57.) 

Oppilaan häiritsevä käytös liittyy usein itsearvostuksen tarpeisiin. Jos yksi tai 

useampi itsearvostuksen perustarpeista eli merkityksen kokeminen, pätevyys, 

valta tai hyve jää täyttymättä, oppilas ilmentää sitä käytöksellään. Monesti 

kyseessä on noidankehä: itsearvostuksen osatekijät eivät toteudu, kun 

merkityksen kokemista estää se, että haastavasti käyttäytyvästä oppilaasta ei 

pidetä, heikko koulumenestys ja sosiaalisten taitojen puute ylläpitävät pätevyyden 

puutetta, ja kaksi edellä mainittua tekijää yhdessä haittaavat hyveen toteutumista. 

Itsearvostuksen osatekijöistä jää jäljelle vain valta. (Jones & Jones 2007: 78, 

Saloviita 2007: 33–38, Sigfrids 2007: 92–94, Levin & Nolan 2010: 199.) 

Saloviidan (2007) mukaan oppilaan käytöshäiriöitä voi ymmärtää pitkälti juuri 

vallankäyttönä, pyrkimyksenä hallita omaa ympäristöään ja vahvistaa omaa 

itsearvostusta (Saloviita 2007: 33–38).  
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Motivaation ja käyttäytymisen yhteys on ilmeinen. Elleivät opetuksen sisältö 

ja opetusmenetelmät motivoi oppilaita, opettaja joutuu käyttämään paljon aikaa 

oppilaiden käytöksen kontrollointiin (Jones & Jones 2007: 247, 316, Salo 2007: 

58, Sigfrids 2009: 92–94, Canter 2010: 1). Jones & Jones (2007) esittävät 

oppilaan motivaatiolle ”laskukaavan”: oppilaan motivaatio = onnistumisodotukset 

(expectation) x onnistumisen arvostus (value) x ilmapiiri (climate). (Jones & 

Jones 2007: 247, 316.) Taitavinkaan didaktinen suunnittelu ja oppiaineksen 

hallinta eivät aina takaa opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksen onnistumista, 

sillä oppilaan mieli, tunteet ja päämäärät voivat olla toiset kuin opettaja olettaa. 

(Järvelä 2008: 163–164.) 

Opettaja-oppilassuhteiden lisäksi kaverisuhteet ovat oppilaille tärkeitä. Jos 

oppilas ei ole hyväksytty muiden oppilaiden joukossa, hän tyypillisesti oireilee 

siitä käyttäytymisellään. Hyvien kaverisuhteiden edistäminen vähentää 

kiusaamista, nolaamista sekä syrjimistä ja on siten tärkeä tekijä, kun halutaan 

vaikuttaa siihen, miten oppilas käyttäytyy ja oppii. (Jones & Jones 2007: 129–

130, 156, Sigfrids 2009: 92–94) Kaverisuhteiden edistäminen koulun taholta on 

kuitenkin myös ongelmallista. Ollikainen (2012) arvostelee suomalaiskouluja sitä, 

että koulun ideaalit yhteisöllisyystavoitteet eivät huomioi epämuodollisia 

oppilaskulttuurin hierarkioita. Oppilaskulttuurin vaatimukset tyypillisesti sulkevat 

ulkopuolelleen osan oppilaista, ja epämuodollinen oppilaskultuuri vaikuttaa 

oppilaisiin vahvemmin kuin koulun viralliset tavoitteet, vaikka viralliset tavoitteet 

ovat hyvin oppilaiden tiedossa. (Ollikainen 2012: 153–154.) Toisaalta Harinen & 

Halme (2012) toteavat, että ystävyyssuhteet voivat suomalaiskouluissa toimia 

myös työrauhaa vastaan. Suomessa oppilasyhteisöjä usein yhdistää juuri koulun- 

ja opettajanvastustuskulttuuri. Oppilaat viihdyttävät itseään ja toisiaan työrauhan 

kustannuksella, jolloin opettaja puuttuu tilanteeseen, mistä seuraa 

vastakkainasettelu, jossa opettajasta tulee oppilaita yhdistävä yhteinen vastustaja. 

(Harinen & Halme 2012: 12,61,62.)  

2.3.6 Koulun ulkopuoliset tekijät 

Koulu kuvastaa ympäröivää yhteiskuntaa, ja yhteiskunnan ongelmat heijastuvat 

kouluun työrauhahäiriöinä. Kolme keskeisesti työrauhaan vaikuttavaa nykyistä 

yhteiskuntakehityksen virtausta ovat teknologian ja tiedostusvälineiden 

korostunut asema, arvojen ja kulttuurien pluralismi sekä yhteiskunnalliset 

ongelmat.  
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Opettamisen ja oppimisen kannalta valtava muutos on teknologian ja 

tiedotusvälineiden nopea kehittyminen, opettajan kanssa kilpailevat tietolähteet. 

Tietotulva ja erilaisten vaikutteiden runsaus kyseenalaistavat opettajan perinteisen 

auktoriteettiaseman. Nykykoululaiset oppivat entistä enemmän institutionaalisen 

koulun ulkopuolella ja elämänsä eri vaiheissa. Oppilaiden uusia, koulujenkin 

arjessa näkyviä oppimisympäristöjä ovat Internet, Wikipedia ja erilaiset blogit, 

pelit, kansainväliset virtuaalitodellisuudet ja monikulttuuriset ystäväverkostot. TV 

on jo vanha, mutta edelleen vahva vaikuttaja. (Järvelä, Häkkinen & Lehtinen 

2006, Järvelä 2008: 161, Levin & Nolan 2010: 39.) 

Käyttäytymisongelmien yhtenä selityksenä nähdään yhteiskunnan 

pirstaloituminen: arvojen hajaantuminen, ihmissuhteiden etääntyminen ja 

auktoriteettiasemien murtuminen (Saloviita 2007: 33–38, Kielinen 2011: 24). 

Vanhempien asennoituminen voi osaltaan heikentää opettajan auktoriteettia ja 

mahdollisuuksia ylläpitää työrauhaa (Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 

2009: 27). Arvojen ja kulttuurien moninaisuus kuvastuu 1900-luvun puolivälin 

jälkeen alkaneessa postmodernissa kulttuurissa. Postmodernia luonnehtii 

kaoottisuus, kompleksisuus, avoimuus, transformatiivisuus ja epälineaarisuus. 

Postmoderni korostaa ”pieniä kertomuksia”, moniarvoisuutta ja globalisaatiota. 

Postmoderni elämä on kontekstuaalista ja muuttuvaa. (Sahlberg 1998: 52–57, 

Siljander 2002: 223–224.) Varto (2001) nimittää vallitsevaa näkemyksen muotoa 

(kaikessa annettua katsomisen tapaa) inspektiiviseksi. Varton mukaan ”ihminen 

on keskellä omalakista maailmaa, mukana sen tapahtumissa, kietoutuneena 

kaikkiin merkityksiin, keskellä muuttuvaa todellisuutta ja muuttuvaa tietoa sekä 

muuttuvia tiedon ehtoja, eikä maailmasta enää edes kuvitella saatavan selvyyttä”. 

Varmuutta voi syntyä vain kokemalla. (Varto 2001: 33–41.) 

Yhteiskunnalliset ongelmat heijastuvat oppivelvollisuuskoulujen työrauhaan. 

Kuten Sahlberg (1998) esittää, koulu on postmodernina kompleksisena 

systeeminä avoin ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa sekä sidoksissa 

systeemin muihin osatekijöihin. (Sahlberg 1998: 14.) Huumeiden ja alkoholin 

käyttö, rikollisuus, väkivalta, työttömyys, lasten hyväksikäyttö ja lasten tarpeiden 

laiminlyönti, nuorten itsemurhat ja teiniraskaudet ilmenevät rinnakkain koulun 

työrauhahäiriöiden kanssa. Myös yhteiskunnan poliittiset ratkaisut viestittävät 

oppilaille ja heidän vanhemmilleen, kannattaako koulun toimintaa arvostaa. Jos 

koulutus koetaan tärkeäksi ja kunnioittamisen arvoiseksi, sille suodaan runsaasti 

resursseja. (Salo 2000: 54, Jones & Jones 2007: 9–12, Levin & Nolan 2010: 38–

40.)  
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2.3.7 Yhteenveto työrauhaan vaikuttavista tekijöistä  

Edellä esitetyt, kirjallisuudessa kuvatut työrauhaan vaikuttavat keskeiset tekijät 

voidaan kiteyttää viiteen kategoriaan: henkilöt, interaktiot, oppiaine, 

oppimisympäristö ja koulun ulkopuoliset tekijät (ks. kuvio2).  

Kuvio 2. Työrauhaan vaikuttavat keskeiset tekijät. 

Työrauhan henkilö-osapuolina ovat opettaja ja oppilas (tai oppilaat) omine 

lähtökohtineen. Opettajuudessa on tärkeää opettajan tietoperusta, vakuuttavuus, 

kehonkieli, yleinen näkemys opetuksesta sekä pedagoginen tahdikkuus. Oppilaan 

osalta painottuvat perustarpeiden täyttyminen, motivaatio, itsearvostus ja 

kaverisuhteet. Käsiteltävä oppiaine antaa ainekohtaiset puitteet työrauhalle ja 

ohjaa opettajan ja oppilaan välistä didaktista suhdetta, joka toteutuu opetus-

oppimisprosessissa. Didaktisessa suhteessa työrauhaa tukee osaava opetus, jossa 

opettaja toimii oppimisen ohjaajana ja oppimisprosessi on yhteistoiminnallinen. 

Pedagogisessa suhteessa rakentuvat työrauhalle keskeiset opettaja-oppilassuhteet 

ja opettajan pedagoginen auktoriteetti. Oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt 

muovaavat työrauhaa toimintakäytäntöjen eli sääntöjen ja rutiinien sekä luokan 

fyysisten järjestelyjen kautta. Työrauhakysymysten taustalla vaikuttavat myös 

koulun ulkopuoliset yhteiskunnalliset tekijät, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan 

nopea kehittyminen, yhteiskuntarakenteen pirstaloituminen ja yhteiskunnalliset 

Oppiaine

Opettaja Oppilas

Koulun ulkopuoliset tekijät

Pedagoginen suhde

Didaktinen 
suhde

Oppimisympäristö
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ongelmat. Opettajan näkökulmasta työrauhan osatekijöitä on kahdenlaisia: niitä, 

joihin opettaja voi vaikuttaa ja niitä, joihin opettajan vaikutuskeinot eivät ulotu. 

Opettajan vaikutuspiirissä ovat opetus, sen suunnittelu, järjestelyt ja toteutus sekä 

opettajan ja oppilaiden välinen interaktio. Sitä vastoin koulun ulkopuolisiin 

yhteiskunnallisiin tekijöihin tai oppilaan kehitysvaiheeseen tai oppilaan perheestä 

juontuviin tekijöihin opettaja ei voi juurikaan vaikuttaa. Tällaisten 

taustatekijöiden tunteminen saattaa kuitenkin auttaa opettajaa säilyttämään 

positiivisen asenteen ja ohjata etsimään ongelmiin myönteisiä ratkaisuja. 

2.4 Työrauhahäiriöihin puuttuminen 

Työrauhahäiriöiden käsittelyssä lähtökohtana on toiminnan kasvattava tarkoitus. 

Saloviita (2007) muistuttaa perusopetuslakiin kirjatusta tavoitteesta tukea 

oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan 

jäsenyyteen (Saloviita 2007: 20). Kielinen (2011) vetoaa opettajiin, että 

tuomitsemisen sijaan autettaisiin häiritsevästi käyttäytyviä oppilaita löytämään 

selviytymiskeinoja ongelma- ja häiriötilanteissa (Kielinen 20011: 25). 

Vastakkainasettelu, uhkailu, fyysiset rangaistukset ja oikeuksien rajoittaminen 

ovat osoittautuneet tehottomiksi, sen lisäksi että fyysiset rangaistukset ovat 

nykyisin myös kiellettyjä. Opettaja ei voi kontrolloida oppilaiden käytöstä, 

opettaja voi enintään ohjata käyttäytymistä haluttuun suuntaan. (Charlton & 

David 1993: 10, Salo 2000: 31, Jones 2007: xx, Jones & Jones 2007: 335, Levin 

& Nolan 2010: vx, 141–142.) Rankaiseminen on sekä opettajalle että oppilaalle 

näennäisesti helppo menettely, jonka voi toteuttaa ilman, että osapuolet pohtivat 

omaa toimintaansa tai asennoitumistaan. Rankaiseminen myös näyttää lyhyellä 

aikavälillä tehokkaalta, vaikka todellinen vaikutus on väliaikainen. 

Kasvatuskeinona rankaiseminen on kyseenalainen, sillä se lisää oppilaan 

vastarintaa, heikentää opettaja-oppilassuhdetta ja vähentää opiskelumotivaatiota. 

Rangaistusten käyttö ei myöskään opeta oppilaalle myönteisiä toimintamalleja 

eikä edistä moraalin kehittymistä. (Charlton & David 1993: 10, Kohn 2005: 25–

30, Wolfgang 2005: 226–228, Jones & Jones 2007: 202, Saloviita 2007: 111–112, 

119, Levin & Nolan 2010: 141–142.) Mitä tiukemmin opettaja määrää ja pitää 

kiinni käyttäytymisen säännöistä, sitä vaikeampaa oppilaiden on kehittyä 

itsenäisinä moraalisina ajattelijoina (Kohn 2005: 62). Kohn (2005) pitää 

rankaisemista myös ongelmien kärjistämisenä ja pakkovallan mallintamisena 

(Kohn 2005: 26–27).  
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Rangaistusten sijaan pitäisi puhua seuraamuksista tai teon hyvityksistä, joihin 

ei liity koston sävyä. Tärkeää kaikissa seuraamuksissa on johdonmukaisuus ja 

kasvatuksellinen luonne. Seuraamukset voivat olla luonnollisia, loogisia, 

järjestettyjä tai epäloogisia. Oppilaat ymmärtävät ja hyväksyvät parhaiten 

luonnolliset ja loogiset seuraamukset. Luonnolliset seuraamukset aiheutuvat 

suoraan itse teosta eivätkä edellytä opettajan toimenpiteitä, esimerkiksi jos 

oppilas jättää kouluaterian syömättä, hänelle tulee nälkä. Loogiset seuraamukset 

liittyvät tekoon, mutta niiden toimeenpanijaksi tarvitaan opettaja, esimerkiksi jos 

oppilas hidastelee tehtävien teossa, opettaja pyytää hänet suorittamaan kesken 

jääneet tehtävät välitunnilla. Järjestetyt seuraamukset ovat sosiaalisesti 

rakennettuja, kuten lait ja moraalisäännöt. Epäloogisia seuraamuksia kannattaa 

välttää. (Jones & Jones 2007: 319–320, 328, Saloviita 2007: 113–120, Sigfrids 

2009: 101–203, Levin & Nolan 2010: xv.) Kohn (2005) arvostelee loogisia 

seuraamuksia lähinnä peitenimeksi vanhalle sanalle rangaistus, sillä Kohnin 

mukaan opettaja pystyy ”järkeilemään” minkä tahansa rangaistuksen loogisen 

seuraamuksen muotoon (Kohn 2005: 40–45). Koskenniemi & Hälinen (1970) 

korostivat jo peruskoulun alkuaikoina, että työrauhan ideologiaan sopii 

saumattomasti vain luonnollinen rangaistus (Koskenniemi & Hälinen 1970: 254). 

Rangaistusten lisäksi palkitseminen on kiistanalainen ohjauskeino. Glasser 

(1998), van Manen (2002) ja Kohn (2005) huomauttavat, että vaikka 

palkitseminen on oppilaille mieluista, palkitsemisen ydin on sama kuin 

rangaistusten: oppilas halutaan pakottaa tietynlaiseen käyttäytymiseen. 

Palkkioiden käyttö johtaa helposti ulkoiseen motivaatioon, oman edun 

tavoitteluun ja epätasa-arvon kokemuksiin. Harkitsemattomasti käytettynä 

palkitsemisen vaikuttavuus myös vähenee nopeasti. (Glasser 1998: 13, van 

Manen 2002: 35–39, Kohn 2005: 32–36.) 

Jones & Jones (2007) korostavat, että kaikissa korjaavissa toimissa on 

keskeistä lisätä oppilaan arvokkuutta (dignity) ja opettaa uusia taitoja. (Jones & 

Jones 2007: 319–320.) Seuraamuksissa painottuu oppilaan oma valinta. Oppilas 

voi valita, lopettaako häiritsemisen vai jatkaako häiriötä, jolloin hän valitsee 

rangaistuksen. Valintamahdollisuuden antaminen on samalla tapa lykätä 

seuraamuksia, joiden käyttöä olisi viisasta rajoittaa, koska kyseessä ovat opettajan 

viimeiset keinot. (Saloviita 2007: 111–112, 119, Levin & Nolan 2010: 138–141.) 

Kohn (2005) pitää valintamahdollisuuden antamista kuitenkin näennäisenä 

eleenä, johon sisältyvät sellaiset tausta-ajatukset kuin ”tottele tai kärsi”, ”rankaise 

itse itseäsi”, ”valitse ja kärsi” (Kohn 2005: 48–53). Turvallista ja luokkayhteisöä 
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voimaannuttavaa on viitata opettajan ja oppilaiden yhdessä sopimiin tapoihin ja 

sääntöihin (Jones & Jones 2007: 202). 

Konfliktitilanteet voidaan nähdä myös hyödyllisinä. Työrauhahäiriöt antavat 

mahdollisuuden opettaa oppilaille rakentavaa ongelmanratkaisua, jolloin 

vastataan eräisiin oppilaiden sosioemotionaalisiin tarpeisiin ja autetaan 

korjaamaan niitä sosiaalisten taitojen puutteita, joita häiritsevästi käyttäytyvillä 

oppilailla tyypillisesti on. (Kohn 2005: 74–77, Jones & Jones 2007: 387, Saloviita 

2007: 126, Kiiski, Närhi & Peitso 2012: 24–26.) Samalla, kun autetaan 

häiriökäyttäytyjiä, rikastetaan kaikkien oppilaiden oppimiskokemuksia. 

Konfliktitilanteet voivat myös herättää opettajan miettimään omaa toimintaansa: 

Mitä voisin tehdä toisin? Onko oppilaan perustarpeet tyydytetty, kokeeko oppilas 

olevansa arvostettu ja pidetty, onko turvallinen olo, ei pelkoa tulla nolatuksi, 

kiusatuksi tai muiden hyljeksimäksi? Voiko oppilas olla oma itsensä ja tehdä 

asioita myös itsenäisesti, voiko hän päättää joistain asioista itse? Saako oppilas 

näyttää taitojaan jossain, onko opetuksessa häntä kiinnostavia asioita? Kokeeko 

oppilas päivän mittaan iloa? Onko oppilaan käyttäytymiselle selkeät rajat, 

tietääkö hän oikeasti, millaista käyttäytymistä odotetaan ja mitä seuraa, jos 

sääntöjä ei noudata? (Jones & Jones 2007: 38, Sigfrids 2009: 92–93.) 

2.4.1 Pohjana lainsäädäntö 

Opetuslainsäädäntö ja koulun toimintakulttuuri ohjaavat sitä, millaisiin 

häiriötilanteisiin opettajan on puututtava ja miten näissä tilanteissa pitää 

menetellä (Lahdes 1997: 136, 138). Perusopetuksen lainsäädännössä ei käytetä 

termiä työrauha, mutta työrauhaan liittyviä ovat lainsäädännössä mainitut 

opiskelun esteetön sujuminen, asianmukainen käyttäytyminen, turvallinen 

opiskeluympäristö, väkivallalta ja kiusaamiselta sekä häirinnältä suojaaminen, 

oppilaitoksen omaisuuden asianmukainen käsittely ja oppilaitoksen järjestyssääntöjen 

noudattaminen. (Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 17). 

Perusopetuslaki edellyttää, että oppilas suorittaa koulutehtävät tunnollisesti ja 

käyttäytyy asiallisesti. Jos oppilas rikkoo järjestystä, toimii vilpillisesti tai 

käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan käyttää kurinpidollisia rangaistuksia. 

Laki osoittaa viisi kurinpitokeinoa ja rangaistusta: kirjallinen varoitus, koulusta 

erottaminen korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi, opetusta häiritsevän oppilaan 

poistaminen tunnilta lopputunniksi tai enintään loppupäiväksi, enintään kahden 

tunnin jälki-istunto sekä koulun jälkeen läksyjen tekoon jättäminen tunniksi 

kerrallaan ja valvotusti, jos oppilas on laiminlyönyt läksytehtäviä. Kirjallinen 
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varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia, joissa 

toimivalta on opetuksen järjestäjän määräämällä taholla. Loppupäiväksi 

opetuksesta poistamisesta päättää rehtori, luokasta poistamisesta, jälki-istunnosta 

ja läksyjen tekoon jättämisestä voi päättää opettaja. Oppilaan luokasta 

poistamisen perusteena on opetuksen häiritseminen; luokasta poistamista ei 

edellytä sellainen sopimaton käytös, joka ei häiritse opetusta. Toiminnasta 

poissuljetun tai fyysisesti poissuljetun pitää olla valvotussa tilassa. 

(Perusopetuslaki 1998, §35, §36, Arajärvi & Aalto-Setälä 2004: 159–165.)  

Opetusalan järjestöt ja Suomen Vanhempainliitto ovat kesäkuussa 2012 

tehneet esityksen perusopetuslain muuttamisesta, jotta koulujen 

työrauhaongelmiin voitaisiin puuttua tehokkaammin. Järjestöt esittävät, että 

rehtori voisi evätä oppilaalta opiskeluoikeuden enintään kolmeksi päiväksi ja että 

rehtorilla ja opettajalla olisi oikeus ottaa oppilaalta pois häiritsevä tai 

turvallisuutta vaarantava esine. Esityksen mukaan oppilaalla voisi teettää jälki-

istunnon aikana yleishyödyllisiä tehtäviä, oppilaan pitäisi huolehtia 

oppimisympäristön siisteydestä, hänen pitäisi korvata aiheuttamansa vahingot, 

eikä hän saisi häiritä muita eikä vaarantaa muiden turvallisuutta. Todistuksen 

oppilas saisi vasta sitten, kun on suorittanut määrätyt rangaistukset. Lisäksi 

ehdotetaan, että huonoa käytöstä voitaisiin sovitella kotien ja koulun kesken. 

(Korkeakivi 2012a.) 

Perusopetuslain säädösten lisäksi koulun sisäistä toimintaa pitää lain mukaan 

selventää koulukohtaisesti laadittavilla järjestyssäännöillä, joilla tuetaan 

työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt sitovat oppilasta eivätkä voi olla lakien ja 

asetusten vastaisia. Kaikissa oppilaan rankaisua ja ojentamista koskevissa 

toimissa on myös noudatettava yleisiä oikeusturvan periaatteita. Keskeisiä 

periaatteita ovat asianomaisen kuuleminen sekä esteettömyys-, laillisuus- ja 

julkisuusperiaate. Näiden periaatteiden mukaisesti asianomaisen ja kaikkien 

asiaan vaikuttavien on saatava vastata syytöksiin, kukaan ei voi olla tuomari 

omassa asiassaan, päätösten pitää perustua lakiin ja säädöksiin ja ulkopuolisille 

on varattava mahdollisuus tarkastella asiaa. Rikkomuksiin ei tule käyttää 

jyrkempää menettelyä kuin voidaan pitää tarpeellisena työrauhan ylläpitämiseksi 

tai palauttamiseksi. Koulun valta rankaista ja ojentaa oppilaita rajoittuu 

koulunkäyntiin ja siihen liittyviin olosuhteisiin, kuten koulumatkoihin ja koulun 

tiloissa tai kouluaikana tapahtuviin toimiin. (Arajärvi & Aalto-Setälä 2004: 158–

160, 165.) 

Opetussuunnitelman perusteisiin (POP 2004) sisältyy myös työrauhaan 

vaikuttavia kohtia. Paikallisen tai koulukohtaisen opetussuunnitelman tulee 
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ensinnäkin esittää oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet, joissa työrauhaan 

läheisesti liittyviä aiheita ovat kouluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden, 

sosiaalisen vastuullisuuden ja vuorovaikutuksen edistäminen. Toiseksi on kuvattava 

toimenpiteet sekä työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, 

havaitsemiseksi tai hoitamiseksi. Keskeisiä ongelma- ja kriisitilanteita ovat muun 

muassa kiusaaminen, väkivalta ja häirintä. Lisäksi oppilasarviointiin, varsinkin 

käyttäytymisen, mutta myös työskentelyn arviointiin sisältyy työrauhan huomiointi. 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki 

koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, 

periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. (POP 2004.) 

2.4.2 Proaktiivisuus ensisijaista 

Nykykäsityksen mukaan työrauhan avainasia on proaktiivinen toiminta eli 

häiriöiden ennaltaehkäisy, ei jatkuva korjaaminen. Keskeistä on taitava, 

oppimistarpeita vastaava opetus ja positiivisen ilmapiirin luominen luokkaan. 

Ennaltaehkäisyyn kuuluvat myös luokan toimivat säännöt ja rutiinit. Jo 1970-

luvulla Jacob Kounin havaitsi, että hyvän ja puutteellisen työrauhan luokissa 

opettajien toimet eivät merkittävästi eronneet työrauhahäiriöihin puuttumisen 

tavoissa, vaan siinä, miten työrauhahäiriöitä oli pyritty ehkäisemään ennakolta. 

(Kounin 1970: 1977, Charlton & David 1993: 5, Jones 2007: 17, 19, 143, Jones & 

Jones 2007: 14–16, 20, Salo 2009: 118–119, Levin & Nolan 2010: 132, 162–163.) 

Yhdeksän työrauhaongelmaa kymmenestä voidaan Saloviidan (2007, 10) mukaan 

ehkäistä edellä mainituilla proaktiivisilla keinoilla. Levin & Nolan (2010) 

ilmaisevat asian myös niin päin, että ilman taitavaa opetusta, halutun käytöksen 

opettamista ja opettajan oman käytöksen esimerkillisyyttä oppilailta ei voida 

edellyttää ohjeiden noudattamista (Levin & Nolan 2010: 170).  

Taitava opettaja pystyy hallitsemaan oppilaiden normaalia vilkkautta 

keinoilla, jotka jo Jacob Kounin (1970, 1977) osoitti toimiviksi 

työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Tällaisia keinoja ovat opettajan valpas 

mukanaolo luokan tapahtumissa (withitness), kyky hoitaa useampia tilanteita yhtä 

aikaa (overlapping), sujuva tuntityöskentelyn kulku (transition smoothness), 

oppilaiden vireänä pitäminen (group alerting) ja sopivasta opiskeluvauhdista 

huolehtiminen (momentum). (Kounin 1977: 74, 80–81, 85, 90, Emmer, Evertson, 

Worsham 2003: 95–99, Wolfgang 2005: 294–298, Jones & Jones 2007: 336–339, 

Saloviita 2007: 91–94, Levin & Nolan 2010: 162.) Selkeitä työrauhatoimia näistä 
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ovat lähinnä withitness ja overlapping, taitavaan opetukseen liittyviä transition 

smoothness, group alerting ja momentum.  

Taitavan opetuksen, hyvän ilmapiirin sekä toimivien sääntöjen ja rutiinien 

lisäksi Kiiski, Närhi & Peitso (2012) korostavat proaktiivisina keinoina yhteisten 

tavoitteiden ja jatkuvan palautteen merkitystä. Työrauhan parantamiseksi 

kehitetyssä Työrauha kaikille -mallissa Kiiski, Närhi & Peitso opastavat 

asettamaan työrauhalle selkeät tavoitteet. Malli lähtee siitä, että määritellään ensin 

kaksi tavoitetta, joilla työrauhaa halutaan parantaa. Seuraavaksi nämä tavoitteet ja 

niiden saavuttamisesta tulevat hyödyt kuvataan konkreettisesti kaikille oppilaille. 

Tämän jälkeen jokaisella oppitunnilla oppilaille annetaan kannustavaa ja 

edistymistä kuvaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Malli ohjaa 

johdonmukaisesti huomioimaan toivotun käyttäytymisen ja puuttumaan ei-

toivottuun käyttäytymiseen. Palautteen johdonmukaisuus ja säännöllisyys ovat 

avainasioita, joilla tuetaan oppilaan itsesäätelytaitojen kehittymistä. Mallissa 

toimintaan liitetään mukaan kaikki kyseisiä oppilaita opettavat opettajat sekä 

lisäksi oppilaiden vanhemmat. (Kiiski, Närhi & Peitso 2012: 23, 72–75.) 

Korjaavia toimia ei pidä aloittaa ennen kuin on varmistetu, että ennalta 

ehkäisevät tekijät ovat kunnossa. Hyvästä proaktiivisesta toiminnasta huolimatta 

aina tulee olemaan tarvetta myös reaktiivisille menettelyille, jotka edellyttävät 

ongelmanratkaisutaitoja. (Jones 2007: 17, 19, 143, Jones & Jones 2007: 14–16, 

20, Salo 2009: 118–119, Levin & Nolan 2010: 132, Kiiski, Närhi & Peitso 2012: 

32.) Ilmenneisiin ongelmatilanteisiin opettajan on hyvä suhtautua samalla tavalla 

kuin oppimisvaikeuksiin: opettamalla ja neuvomalla. Oppilaat eivät opi 

toivotunlaista käytöstä luonnostaan, vaan se pitää heille opettaa. (Salo 2000: 12–

13, van Manen 2002: 35–39, Jones & Jones 2007: 324, Levin & Nolan 2010: 11–

12, Kiiski, Närhi & Peitso 2012: 28–30.) Käyttäytymisongelmiin pitää kuitenkin 

aina puuttua, muuten käyttäytymishäiriöt kiristävät sekä oppilaiden että opettajien 

tunnelmaa. Häiriöön puuttuminen ja tilanteen selvittely parantavat kaikkien 

viihtyvyyttä koulussa. (Naukkarinen 1999: 24–25, 274; Kiiski, Närhi & Peitso 

2012: 29.) Wolfgang & Glickman (1980) kummastelevat, miksi akateemisten 

taitojen opettamiseen ollaan valmiit käyttämään runsaasti aikaa, mutta 

sosiaalisten taitojen pitäisi ilmaantua kuin itsestään (Wolfgang & Glickman 1980: 

72). 
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2.4.3 Korjaavat toimet kovenevat portaittain 

Virallisten kurinpitokeinojen ja rangaistusten lisäksi opettajalla on 

luokkatilanteissa käytettävissä lukuisia pedagogisia ja didaktisia keinoja 

työrauhan turvaamiseksi. Nämä keinot ovat opettajan itse määriteltävissä, ja ne 

ovat käytännön opetustyössä keskeisimmät. Wolfgang & Glickman (1980) sekä 

Wolfgang (2005) tiivistävät opettajan tuntitilanteissa käyttämät työrauhakeinot 

seitsemään tyypillisimpään reagointiin: katse, yleinen kommentti tilanteesta, 

kysymys, ohje tai käsky, mallin näyttäminen, rangaistus tai palkkio 

(vahvistaminen) sekä fyysinen puuttuminen kuten oppilaan poistaminen ryhmästä 

tai luokasta (Wolfgang & Glickman 1980: 15–1, Wolfgang 2005: 2–3).  

Ongelmatilanteisiin puuttumisen keinot valitaan harkitusti häiriön laadun ja 

toistuvuuden mukaan. Pyrkimyksenä on, että annetaan tilaa oppilaan 

itsehallinnalle, ei keskeytetä opetus-oppimisprosessia turhaan, lievennetään 

opettajan ja oppilaan vastakkainasettelua, suojellaan oppilaan fyysistä ja 

psyykkistä hyvinvointia sekä käytetään lievintä mahdollista puuttumisen tapaa 

(Levin & Nolan 2010: 165–166). Puuttumisen keinoja tehostetaan portaittain. 

Vähäisiin häiriöihin käytetään epäsuoria, nonverbaalisia tapoja. Saloviidan (2007, 

10) mukaan epäsuorin keinoin voidaan pysäyttää jopa puolet kaikista alkavista 

häiriöistä. Vakavimpiin häiriöihin puututaan suoraan verbaalisesti. Tarvittaessa 

siirrytään käyttämään seuraamuksia. Niistä voimakkaimpia ovat keskustelu 

oppilaan kanssa kahden kesken ja oppilaalle räätälöity henkilökohtainen 

käyttäytymissuunnitelma, jos häiritsevää käyttäytymistä on toistuvasti. (Jones & 

Jones 2007: 319–320, Saloviita 2007: 10–11, Canter 2010: 23, 35, Levin & Nolan 

2010: 12–13, 160.) 

Taitava opettaja huomaa, milloin opiskelu uhkaa herpaantua. Tällöin opettaja 

turvautuu nonverbaalisiin puuttumisen keinoihin, esimerkiksi muuttaa 

opiskelutahtia, poistaa keskittymistä häiritsevät esineet, siirtää oman huomionsa 

potentiaalisiin häiritsijöihin, ohjaa potentiaaliset häiritsijät uusiin tehtäviin, antaa 

tunnustusta hyvin käyttäytyville tai esittää vihjeen toivotusta käyttäytymisestä. 

(Levin & Nolan 2010: 163–164.) Pääsääntö on, että pienet häiriöt selvitetään, 

ennen kuin niistä tulee isoja ongelmia (Jones & Jones 2007: 335, Canter 2010: 

18). Alkavan häiriön pysäyttämiseksi hyviä sanattomia keinoja ovat ilmeet, eleet, 

fyysinen läheisyys sekä koskettaminen, joita voi käyttää keskeyttämättä opetusta. 

Ne eivät provosoi vastarintaa ja antavat oppilaalle tilaa korjata itse 

käyttäytymistään, eli kehittävät oppilaan itsehallinta ja itsesäätelyä. Runsaasti 

käytettyinä epäsuorienkin keinojen teho kuitenkin laskee. (Jones & Jones 2007: 
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336–339, Saloviita 2007: 97–100, 103, Levin & Nolan 2010: 166–167.) Joskus 

harvoin huonon käytöksen voi tietoisesti jättää huomiotta. Tausta-ajatuksena on, 

että vahvistamaton käytös sammuu. Huomiotta jättäminen toimii kuitenkin vain 

vähäisissä ja satunnaisissa häiriöissä ja vaatii opettajalta harjoittelua. (Saloviita 

2007: 91–94, Levin & Nolan 2010: 166–167.) 

Kun pienet sanattomat keinot eivät riitä, turvaudutaan verbaaliseen 

väliintuloon. Sanalliset keinot pidetään mahdollisimman yksityisinä, lyhyinä ja 

tekoihin keskittyvinä, jotta oppilas säilyttää kasvonsa muiden silmissä ja 

valtataistelu jää pienemmäksi eikä opetus häiriinny pitkäksi aikaa. Tahdikasta on 

ensin vihjata oikein toimiviin oppilaisiin. Opettaja voi myös sanoa oppilaan 

nimen tai voi käyttää huumoria tai retorista kysymystä tai viitata luokan 

sääntöihin. Aina on syytä selvittää, tarvitseeko oppilas jossain apua ja jos 

tarvitsee, apua pitää antaa. Mikäli oppilaille on tuttua, opettaja voi käyttää 

sovittua merkkiä, jolla osoittaa, että haluaa jonkin käytöksen loppuvan. (Saloviita 

2007: 103–109, Levin & Nolan 2010: 173–178) Minä-viestien käyttö antaa 

oppilaille tilaisuuden korjata käytöstään itse, koska se ei kerro suoraan, mitä 

oppilaan pitäisi tehdä (Wolfgang & Glickman 1995, Charles 2005: 35–38, 

Saloviita 2007: 106–107). Rauhallisella ja nopealla reagoinnilla on myönteinen 

säteilyvaikutus muiden oppilaiden käytökseen. Jos useampi oppilas häiritsee, 

opettajan kannattaa suunnata muiden huomio tehtäviin ja jutella häiritsijöille 

yksityisesti, tarjoa oppilaille vaihtoehtoja, muistuttaa oikean käytöksen 

myönteisistä seurauksista ja vahvistaa lähellä olevien hyvää käytöstä. (Kounin 

1971: 74, Jones & Jones 2007: 336–339, Saloviita 2007: 91–94.)  

 Verbaalisten keinojen äärimmäinen aste ovat suorat käskyt ja vaatimukset. 

Jos oppilas on passiivisesti tottelematon, hänet voi havahduttaa asiaan toistamalla 

ohjeet. Kieltäytyvälle oppilaalle voi joko toistaa ohjeet tai käyttää ”Glasserin 

tripletin” kyselytekniikkaa. (Saloviita 2007: 110.) ”Glasserin tripletin” mukaan 

opettaja ensin kysyy, mitä oppilas on tehnyt, sitten opettaja kysyy, oliko käytös 

sääntöjen mukaista ja kolmanneksi opettaja kysyy, miten olisi pitänyt toimia. 

Kyseinen keskustelu käydään kahden kesken ja vasta sitten, kun oppilas on täysin 

rauhoittunut. (Charles 2005: 84–85, Jones & Jones2007: 336–339, Saloviita 2007: 

107–108, Levin & Nolan 2010: 177–178.) Glasser (1969) korostaa oppilaan 

vastuuttamista. Oppilas pitää saada esittämään itse arvoväite siitä, mitä haitallista 

hän tekee. Tämän jälkeen oppilas ohjataan päättämään oman arvionsa pohjalta, 

miten toimintaa voi parantaa. Kun oppilas sitoutuu parantamaan käytöstään 

jollain tavoin, opettaja vastaa siitä, että sitoumusta noudatetaan. (Glasser 1969: 

22–24.) Lee Canterin (2010) tapa on toistaa ohjetta kommentoimatta oppilaan 
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mahdollisia puolusteluja tai vastaväitteitä. Jos oppilas ei kolmen toistokerran 

jälkeen noudata opettajan ohjeita, siirrytään keinovalikoimassa seuraamuksiin. 

Suoraan vastustavan oppilaan kanssa ei kannata lähteä valtataisteluun ja 

kinaamiseen, vaan hänen kanssaan keskustellaan kahden kesken myöhemmin. 

(Saloviita 2007: 110, Canter 2010: 12–13, 75–76, Levin & Nolan 2010: 177–

178.) 

Työrauhahäiriöihin puututtaessa tärkeää on keskittyä itse ongelmaan. 

Opettajan ei pidä välittää oppilaan toissijaisista ilmeistä ja eleistä, kuten silmien 

pyörityksestä, huokauksista tai ristissä olevista käsivarsista. Häiriötilanteessa 

oppilaalle on osoitettava selvästi, mutta kohteliaasti, että seuraamuksia on tulossa, 

jos häiriökäytös ei lopu. On osoitettava, milloin oppilas on valitsemassa 

käytöksellään seuraamuksen. (Jones & Jones 2007: 319–320, 328, Sigfrids 2009: 

101–203.) Itse ongelmaan voi vedota muistuttamalla koulun tai luokan 

säännöistä, mutta liiallinen sääntöjen ja rangaistusten korostaminen helposti 

kärjistää ongelmia. Oppilaan kanssa ei pidä ruveta neuvottelemaan eikä 

väittelemään. Pieni rauhoittumishetki voi olla oppilaalle tarpeen. Sitten annetaan 

muistutus ja sitten vaihtoehto. Opettaja voi jopa poistua vähäksi aikaa oppilaan 

luota, minkä jälkeen varmistetaan, minkä vaihtoehdon oppilas valitsi. (Jones & 

Jones 2007: 320, 342, Saloviita 2007: 103–109, Sigfrids 2009: 101–203, Canter 

2010: 11–13.) Kaikessa käytösongelmiin puuttumisessa on tärkeää myös 

vahvistaa toivottua käytöstä, silloin kun sitä ilmenee (Jones & Jones 2007: 373). 

Väkivaltaan taipuvaisten oppilaiden kanssa opettajan on ehdottomasti 

pidättäydyttävä vallan ja voiman korostuksesta, jotta oppilas säilyttää 

rauhallisuutensa eikä koe oloaan uhatuksi. On tärkeää kehittää vakaa ja oppilasta 

tukeva suhde, jolloin oppilas ymmärtää, että opettaja on johdossa, mutta myös 

suojelee ja välittää hänestä. Opettajat, jotka reagoivat käytöshäiriöihin 

rauhallisesti ja myönteisessä sävyssä, kohtaavat tutkitusti vähemmän 

käytöshäiriöitä. (Jones & Jones 2007: 335–336.) Jos opettaja menettää malttinsa, 

oppilas saa tahtomaansa negatiivista huomiota, ja lisäksi tilanne saattaa tuoda 

oppilaan mieleen muita aikuisten suuttumistilanteita, eli hänen emotionaalinen 

stressinsä kasvaa. Harkitsemattomasti käyttäytyvä opettaja ei auta oppilasta 

ottamaan vastuuta omasta käytöksestään. (Jones & Jones 2007: 342–343.)  

Opettajan voimakkain keino puuttua työrauhahäiriöihin on kahdenkeskinen 

keskustelu oppilaan kanssa. Keskustelu on samalla yksi osa myönteisen opettaja-

oppilassuhteen rakentamista. Keskustelu lähtee siitä, että oppilaalle tehdään 

selväksi, että hänen käyttäytymisessään on ongelma, joka haittaa hänen 

koulumenestystään, ja että ongelmalle pitää löytää ratkaisu. Keskustelun 
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tarkoituksena on auttaa oppilasta ottamaan itse vastuuta ongelmastaan. Opettaja 

tarvitsee keskustelussa aktiivisen kuuntelun taitoa ja vuorovaikutustaitoja. 

Keskustelutilanteen kulmakivet ovat: asioita käsitellään ”tässä ja nyt”, opettaja 

käyttäytyy rauhallisesti ja varmasti, opettaja esittää omat näkökantansa selkeästi 

ja lyhytsanaisesti, opettaja puhuu suoraan oppilaalle ja käyttää minä-viestejä. 

Tarvittaessa oppilaalle voi antaa vihjeitä ongelman ratkaisusta. Lopuksi on aina 

hyvä varmistaa, että oppilas ymmärtää, mitä on puhuttu ja sovittu. (Saloviita 

2007: 121–122, Canter 2010: 115–117.)  

Luokanhallinnassa tehokkaat opettajat pitävät rooliaan vähemmän 

kurinpitäjänä ja enemmän myönteisen käytöksen uudelleenopettajana. (Jones & 

Jones 2007: 240). 

2.5 Kotitalous-oppiaineen luonne 

Kunkin oppiaineen erilainen tietoteoreettinen perusta muovaa opettajan ja 

oppilaiden ajatteluprosesseja ja toimintaa opetustilanteissa. Tämä tuo 

aineopettajien oppitunneille omanlaistaan ”ainekulttuuria”. Ainekohtainen 

kulttuuri rikastuttaa oppilaiden oppimista ja antaa perustaa opintojen ja 

harrastusten eriyttämiselle. (Lahdes 1997: 251–252.) Kun opettaja on selvillä 

opettamansa oppiaineen taustalla olevan tieteen ja tiedon luonteesta, se heijastuu 

suotuisasti myös kouluopetukseen. Toisaalta opettajan omilla epistemologisilla 

uskomuksilla on vaikutus siihen, kuinka hän opettaa ja tietoisesti tai tietämättään 

muokkaa oppilaiden käsityksiä. (van Manen 2002: 60–65, Sormunen & Väisänen 

2008: 213–214.)  

Kotitalous on ”olemukseltaan monitieteinen ja tieteidenvälinen oppiaine, joka 

soveltaa eri tieteiden tietoa ja eri tiedon alueilla tuotettua tietoa integroidessaan 

teoriaa ja käytäntöä perheen jokapäiväisten ongelmien ratkaisemiseksi ja 

yksilöiden elämänlaadun parantamiseksi” (Turkki 1992: 5–6). Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2004) kotitalousoppiaine kiteytetään seuraavasti: 

”Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan 

edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa 

sekä niiden soveltamista arkielämäntilanteissa. Tehtävänä on ohjata 

oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan 

sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kotitalouden 

opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen sekä 

oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaisen 
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kasvun tukemiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin 

ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta 

itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja 

ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen 

eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa 

käytäntöön useiden eri alojen tietoa.” (POP 2004: 161–162) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2004) laadinnassa ja tavoitteiden 

määrittelyssä kotitalousopetuksen lähtökohtana on ollut oppiaineen 

moniulotteisuus. Kotitaloustaitoihin kuuluu niin sanottujen kädentaitojen lisäksi 

muun muassa tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoja, teknologisia taitoja, 

suunnittelu- ja päätöksentekotaitoja, vuorovaikutustaitoja sekä eettisiä, esteettisiä 

ja ekologisia taitoja. (Turkki 1994: 23, Haverinen 2009: 20.) Kotitaloudella on 

opetussuunnitelmassa neljä sisältöaluetta: ravitsemus ja ruokakulttuuri, perhe ja 

yhdessä eläminen, kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta sekä koti ja ympäristö (POP 

2004: 161–162). Nämä sisältöalueet kuvaavat kotitalousopetuksen erilaisia 

painotuksia. Perhe ja yhdessä eläminen painottavat sosiaalisia suhteita, toisten 

huomioon ottamista sekä yksilöiden ja perheiden erilaisia voimavaroja ja 

pyrkimystä. Ravitsemus ja ruokakulttuuri tuovat esiin ruoanvalmistuksen 

perustaidot, ateriointitilanteet sekä ruoan terveysnäkökohdat ja kulttuuriset 

merkitykset. Sisältöalue Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta muistuttaa jatkuvasta 

muutoksesta ja kulutuskeskeisyydestä sekä edistää talouskysymysten tarkastelun 

kautta suunnittelutaitojen karttumista ja erilaisten palvelujen käytön sekä laaja-

alaisen vastuun kehittymistä. Koti ja ympäristö tuovat esiin jokapäiväisen 

toiminnan ympäristövaikutukset ja kestävän kehityksen periaatteet sekä 

luonnehtivat kotitalouden teknologista ympäristöä. Käytännön opetustilanteissa 

eri asiasisällöt lomittuvat, mikä edellyttää, että opettaja samanaikaisesti huomioi 

ja nivoo yhteen monia erilaisia tekijöitä. (Turkki 2004) 

Kotitalousopetus koostuu noin 38 opetuskerrasta lukuvuodessa. Valinnainen 

kotitalousopetus tuo noin 70 opetuskertaa lisää kahden vuoden aikana. 

Opetussuunnitelma osoittaa opetettavat keskeiset sisältöalueet, mutta ei määrää 

tarkasti, mitkä tuotokset pitää opettaa. Salosen (2002) mukaan opetuksen 

painotuksiin vaikuttavat opettajan persoona, ikä, elämänkokemukset ja 

mielenkiinnon kohteet. (Salonen 2002: 149.) Turkki (1999) on havainnut, että 

kotitalousopettajilla on varsin yhdenmukaiset käsitykset kotitalousopetuksen 

tärkeimmistä osa-alueista: kotitalousopettajat painottavat oppilaiden yhteistyö- ja 

käytännön taitojen sekä vastuuntuntoisuuden kehittämistä, samoin arkielämän 
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hallinnan ja itsenäisten tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitojen lisäämistä. 

(Turkki 1999: 160–163.) Yhdeksi kotitalousopetuksen olennaiseksi tavoitteeksi 

opettajat nimeävät myös innostuksen ja oppimisen halun virittämisen, jota kautta 

taitojen myöhempi kehittäminen varmistuu (Salonen 2002: 13). 

Kotitalouden yhtä opetuskertaa voidaan kuvata projektina. Leinosen (2001) 

mukaan projekti alkaa tunnin suunnittelulla ja tarvikkeiden hankinnalla ja etenee 

opetuksen ja työskentelyn kautta aterian nauttimiseen ja jälkien siivoamiseen. 

Kotitaloustuntia ei voi katkaista kesken projektin, joten opetus, työskentely ja 

ajankäyttö on organisoitava tarkasti. (Leinonen 2001: 23.) Kotitaloustunneilla 

työskennellään tyypillisesti 3–4 hengen pienryhmissä, jotka vastaavat oman 

työpisteensä töistä, työvälineistä ja siisteydestä. Satunnaisesti ryhmillä on myös 

koko kotitalousluokkaan liittyviä toimintoja. Ryhmätyö antaa oppilaille sekä 

vastuuta että vapautta toteuttaa ja suunnitella omaa toimintaansa. Ryhmätyössä 

toteutuu yhteistoiminnallisen oppimisen neljä periaatetta (vrt. Levin & Nolan 

2010: 152–153): samanaikainen vuorovaikutus, yhtäläinen osallistuminen, 

positiivinen keskinäinen riippuvuus ja yksilöllinen vastuu. Gröhnin (1992) 

mukaan työskentely kotitaloustunneilla vastaa pääpiirteissään sitä, miten 

kotitalouksissa yleensä toimitaan: toiminnot ovat yhtäaikaisia ja päällekkäisiä 

sekä pitkälti joustavia, niitä voi yksilöllisesti muunnella ja niiden suorittamiseen 

vaikuttavat fyysinen ja sosiaalinen ympäristö (Gröhn 1992: 101).  

Kotitalousopetuksen keskeisenä tavoitteena on edistää oppilaiden 

arkielämässä selviytymiseen ja oman elämän hallintaan liittyviä taitoja (Turkki 

1992: 27). Opetusneuvos Marjaana Manninen (Kuvaja 2011) summaa 

kotitalousopetuksen olemuksen seuraavasti: Kotitalousopetuksessa korostuu 

toiminnallisuus, joka perustuu käytännön työhön ja yhdessä tekemiseen. 

Kotitalous on eheyttävä ja tietoa soveltava oppiaine, joka edistää kestävää 

kehitystä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa sekä kasvattaa aktiivisia kansalaisia ja 

tiedostavia kuluttajia. Kotitalous myös parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja 

kouluviihtyvyyttä sekä sopii monenlaisille oppijoille. (Kuvaja 2011: 13.)  

2.5.1 Kotitalouden monitieteinen tietoperusta 

Kotitaloustiede on perustaltaan monitieteinen ja soveltava tieteenala. Sillä on 

monia yhtymäkohtia muun muassa luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin ja 

humanistisiin tieteisiin (Turkki 1999: 37). Peruskoulun kotitalouden näkökulma 

poikkeaa erityistieteenalojen näkökulmasta siinä, että kotitaloudessa on 

huomioitava yksittäisten erityistieteenalojen näkökulmat ja integroitava ne 
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holistisesti vastaavalla tavalla kuin eri alueiden toiminnot integroituvat kotien 

arjessa (Haverinen 1992: 75, Turkki 1999: 109, Haverinen 2009: 14–15). 

Tietoperustan monitieteisyys ja tieteidenvälisyys edellyttävät 

tiedonhankintataitojen kehittämistä sekä sitä, että oppilaat pääsevät 

harjoittelemaan arkitilanteiden vaatimaa tietokokonaisuuksien hahmottamista ja 

tilanteiden analysointia mahdollisimman todenmukaisissa toimintatilanteissa 

(Turkki 1999: 109). Opetussuunnitelmissa painottuvan empiiris-analyyttiseen 

tiedon lisäksi kotitalouden tietoperusta sisältää kokemusmaailmaan liittyvää 

kertomustietoa, jota kotitalouden toimijat tallentavat ja välittävät toinen toisilleen 

(Haverinen 1996: 78, Turkki 1999: 58–59).  

Kotitalous on soveltava tieteenala, joten sitä voidaan pitää myös soveltavana 

oppiaineena ja opetettavana aineena. Kotitaloudelle läheisiä oppiaineita ovat 

erityisesti terveystieto, kemia ja biologia. Kotitalousoppiaineen luonne antaa 

hyvät edellytykset oppiaineiden väliselle integraatiolle ja aihekokonaisuuksien 

toteuttamiselle. Useimpiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) 

mainittuihin aihekokonaisuuksiin sisältyy myös kotitalousopetuksessa esiintyviä 

tavoitteita ja sisältöjä. Aihekokonaisuuksien ja kotitalousopetuksen suositeltavissa 

toteutustavoissa on paljon yhteisiä piirteitä, kuten oppilaslähtöisyys, 

kasvatukselliset päämäärät, kokonaisuuksien rakentaminen ja ilmiöiden tarkastelu 

eri tiedonalojen näkökulmasta. Sekä kotitalouden että aihekokonaisuuksien 

tavoitteena on yksilön persoonallisuuden eri osa-alueiden tasapainoinen 

kehittäminen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004: 241, Turkki 

2004, Haverinen 2009: 14–15.) Toiminnallisena, konkreettisena, laaja-alaisena ja 

ongelmakeskeisenä oppiaineena kotitalousopetus voi myös edistää koko koulun 

kehittyvää tiedonkäsitystä (Turkki 1992: 13). 

2.5.2 Kotitalousopetus on lähellä oppilasta 

Kotitalousopetus liittyy läheisesti oppilaiden arkielämään. Kotitalousopetuksella 

pyritään edistämään nimenomaan oppilaiden arjen hallinnan taitoja. Kotitalouden 

arjen hallinnan – malli (Haverinen 1996) kuvaa arjen hallinnan sisältöä ja 

kehittymistä holistisella tavalla. Malli koordinoi arjen hallinnan kolmea 

laadullista sisältöulottuvuutta, jotka ovat toiminnan päämäärä, toimintaa ohjaava 

taitotieto ja toiminnassa ilmenevä vuorovaikutus. Arjen hallinnan kehittymistä 

ilmentävät osaava, taitava ja ymmärtävä taso, jotka vastaavat peruskoulun 

arviointikriteereiden laadinnassa käytettyä luokitusta toistava, soveltava ja 

uudistava (vrt. Myllykangas 2002: 129–130).  
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Kotitlaouden arjen hallinnnan mallissa holistisuus viittaa erityisesti 

päämääräulottuvuuteen. Pohjana on Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys, jossa 

ihmisen eri olemuspuolet, keho, tajunnallisuus ja situationaalisuus yhdistyvät. 

Ihmiskäsityksen kautta tarkasteltuna kotitalouden toiminnan päämääränä on 

tasoittain nousevasti itsestä, läheisistä ja yhteisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. 

Taito ja tieto yhdistyvät arjen hallinnan -mallissa taitotieto-ulottuvuudeksi, joka 

osaavalla tasolla tukeutuu tosiasiatietoon, taitavalla tasolla toimenpidetietoon ja 

ymmärtävällä tasolla yksilön oman maailmankuvan mukaiseen arvotietoon. 

Vuorovaikutusulottuvuus jakaantuu Jürgen Habermasia soveltaen 

instrumentaalisen, strategisen ja kommunikatiivisen vuorovaikutuksen tasoon. 

Holistinen näkökulma edellyttää, että yksittäisten tekijöiden merkitystä 

tarkastellaan osana kokonaisuutta ja yksilön tavoitteita arvioidaan yhteisen 

hyvinvoinnin kautta. (Haverinen 1996: 179.) 

2.5.3 Kotitalousopetus on toiminnallista 

Kotitalousopetuksessa korostuvat käden taidot ja muut kotitalouden hoitoon 

liittyvät taidot sekä toiminnallisuus (Haverinen 1992: 75, Turkki 1992: 7, 14, 

Kuvaja 2011: 13, Turkki 2004). Heinilän (2007) mukaan kotitaloustaitoa on aina 

kun on kotitaloustoimintaa. Heinilä kuvaa kotitaloustaidon ontologista olemusta 

pyörivän hyrrän metaforalla: pyöriminen ilmentää kotitaloustaidon liikuttavaa 

luonnetta, hyrrän keskiakseli tapahtumisen lähtökohtaa (kotitaloudellisen 

olemisen ontologista nousevaa) ja ympärille rakentunut muoto liikettä ylläpitäviä 

ulottuvuuksia eli uudelleen tekemistä, emotionaalista kokemista, 

yhteensovittamista (esimerkiksi toimintatapojen ja arvojen) ja emansipaatiota 

(silleen jättämisen perustalta avautuvaa vapauden, käsilläolevuuden ja uuden 

luomisen sfääriä). Pyörivässä hyrrässä kuvastuu kotitaloustaidon sisältä lähtevä 

ymmärtämisen perspektiivi. (Heinilä 2007: 128.) 

Kotitalouden taitopedagogiikka (Haverinen 2009) jäsentyy kolmen 

suhdekäsitteen avulla: Taitopedagogiikan didaktisessa suhteessa intentionaalinen 

toiminta kohdentuu erityisesti oppilaan arjen hallinnan taitojen kehittämiseen ja 

sitä kautta kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen. Taitopedagogiikan 

sisältösuhteessa keskeistä on oppilaiden osalta motivaatio eli tahto oppia ja 

opettajan osalta sisältötietoisuus eli oppiaineksen kulttuurinen arvotieto 

(kulttuurinen suhde). Taitopedagogiikan pedagoginen suhde antaa pohjan 

oppilaan ja opettajan sisältösuhteelle ja ilmenee parhaimmillaan dialogisena 

vuorovaikutuksena. Kaikki kolme kotitalouden taitopedagogiikan suhdetta 
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edellyttää toinen toisiaan. Didaktinen suhde liittää arjen hallinnan taidot sisältöinä 

taitopedagogiikkaan, pedagoginen suhde kytkeytyy opetussisältöön didaktisen 

suhteen kautta ja sisältösuhde ilmenee oppilaan motivoituneisuutena ja opettajan 

arvotietoisuutena. Arjen hallinnan päämääräkeskeisyys edellyttää 

intentionaalisuutta, jota opettaja ilmentää sekä didaktisen että pedagogisen 

suhteen kautta. (Haverinen 2009: 27.) Kotitaloustaitojen opetuksen neljä 

ydinperiaatteetta Haverinen (2009) kiteyttää didaktisen suhteen ja sisältösuhteen 

kautta. Nämä ydinperiaatteet eli hiljaisen tietämisen kulmakivet ovat: 

näyttäminen (jota voi kutsua myös mallina olemiseksi), itse tekeminen, tekemisen 

toistaminen ja metaforien käyttäminen selityksessä. Haverisen mukaan käytännön 

toiminta näyttäytyy opetustapahtumassa ensisijaisena ja tarpeellinen tietosisältö 

liitetään kokemuksiin toimintakokemusten reflektoivan pohdinnan kautta. 

(Haverinen 2009: 100.) 

Kotitalousopetuksen keskeinen haaste on tiedon ja taidon, teorian ja 

käytännön yhteen sovittaminen. Paljonko niin sanottua teoriaa pitäisi opettaa, 

mitä asioita ja käsitteitä oppilaan olisi osattava, ennen kuin hänet voi päästää 

harjoittelemaan käytännön taitoja. (Haverinen 2009: 8–9, 17–18.) Vaikka 

lähdetään siitä uudesta paradigmasta (Levin & Nolan 2010), että jo 

vaatimattoman tason tiedot ja taidot opitaan parhaiten tosielämän 

ongelmatilanteita ratkomalla, on huomattava, että kotitalouden opetussisällöistä 

esimerkiksi turvallisuusnäkökohdat pitää hallita, ennen kuin onnistunut 

työskentely voidaan varmistaa. (Haverinen 2009: 8–9, 17–18, Levin & Nolan 

2010: 118–119.) Heinilä (2007), Haverinen (2009 ja 2012) ja Syrjäläinen (2012) 

korostavat, että kotitaloustaitojen opetuksessa ihmisen keho on elimellisessä 

yhteydessä ajatteluun ja kokemukset luovat perustan tietoisuuden kehittymiselle 

(Heinilä 2007: 51–54, Haverinen 2009: 8–11, 103, Syrjäläinen & Haverinen 

2012: 161–162). Älykkyyden kehittyminen on monin tavoin yhteydessä 

konkreettiseen toimintaan ja nykyiset kognitiivinen ja konstruktivistinen 

oppimiskäsitys painottavat oppilaan omaa toimintaa ja aiempien tietorakenteiden 

merkitystä uudelle tiedolle. Taitojen opetustilanteissa ei riitä pelkkä oppilaan 

tietoperustan selvittäminen, vaan on myös hahmotettava realistisesti oppilaan 

taidot ja kokemuspohja. Toisaalta Haverinen (2009) pohtii, että jos korostetaan 

käsillä tekemisen kokonaispersoonallisuutta kehittävää vaikutusta, ei opettajan 

tarvitse huolehtia, onko opetukseen otetuilla taidoilla suoranaista käyttöä 

oppilaiden myöhemmässä elämässä (Haverinen 2009: 14, 17–18).  

Kotitalouden taitojen opettaminen kouluissa on muuttunut vuosi vuodelta 

vaativammaksi, koska nuorilla on usein vähän kokemusta taitojen oppimisesta 
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kotona (Haverinen 2009: 3). Kotien teknistyminen ja automatisoituminen ovat 

johtaneet motoriikkaan liittyvän taitamisen vähenemiseen ja käsitteellisen 

toiminnan eli tietojen soveltamisen, suunnittelun ja arvioinnin korostumiseen 

(Haverinen 1992: 65). Oppilaiden käytännön kokemusten vähäisyys näkyy muun 

muassa niin sanotun hiljaisen kokemustiedon vähäisyytenä, mitä opettajan on 

joskus vaikea ennakoida, saati ottaa huomioon opetussisällön mitoituksessa 

(Haverinen 2009: 12). Vaikka taitojen opettaminen on tyypillisesti 

paradigmaattista, määrättyjen käsitteiden varassa tapahtuvaa systemaattista 

etenemistä, taitojen opetuksella ei pyritä vain yksittäisten taitojen 

harjaannuttamiseen, vaan kokonaisuuksien ja merkitysten ymmärtämiseen ja koko 

persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen. (Varjonen 1992: 133–134, 

Haverinen 2009: 3–4.) Sulonen (2004) pohtii, että erilaiset työsuoritukset ovat 

olleet hallitsevia kotitalousopetuksessa, vaikka pyrkimyksenä pitäisi olla se, että 

kehittyneitä työtaitoja ja toiminnan kautta tietoon tulleita tosiasioita osattaisiin 

soveltaa erilaisiin ja uusiin yhteyksiin (Sulonen 2004: 36).  

2.5.4 Kotitaloustunneilla korostuu vuorovaikutus 

Kotitalousopetukselle leimallista on inhimillisyys ja keskinäinen vuorovaikutus. 

Sulonen (2004) arvioi, että harva opettaja pääsee oppiaineensa myötä 

oppilastuntemuksessa niin lähelle oppilasta kuin kotitalouden opettaja (Sulonen 

2004: 178). Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän 

elämän tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä 

sekä näiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan, erilaisiin kulttuureihin ja 

ympäristöön (Turkki 2004). Vuorovaikutuksessa hahmottuvat 

vuorovaikutusprosessit, toiminnan tavoitteellisuus ja tavoitteisiin kytkeytyvät 

päämäärät, toimintaa ohjaavat henkilökohtaiset käsitykset toiminnasta ja sen 

tavoitteista (yksilön arvot), toiminnassa heijastuvat yksilön käsitykset ja 

uskomukset maailmasta sekä toiminnan analysoinnissa ja ymmärtämisessä 

tarvittava monitieteinen lähestymistapa. (Turkki 1992: 10–11.) Kotitalouden 

alueelta jokaisella oppilaalla on paljon omakohtaisia kokemuksia, jotka 

vaikuttavat oppiaineen omaksumiseen, jolloin toimintaa ohjaavien sisäisten 

tekijöiden (tietojen, taitojen ja arvojen) merkitys korostuu. Yhtäältä 

vuorovaikutus muovaa tiedon sisäistämistä ja jäsentymistä, toisaalta tieto auttaa 

vuorovaikutuksen onnistumista. (Haverinen 1992: 63, 65, Turkki 1992: 27.) 

Kotitalousopetuksen toimintatilanteet paljastavat usein oppilaiden 

keskinäisiin suhteisiin liittyviä ongelmia, jotka vaativat opettajalta välitöntä 
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reagointia (Haverinen 2009: 16). Sulonen (2004) on osoittanut, että kotitalouden 

opetussuunnitelmassa voidaan painottaa ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen 

harjoittelua tietoisesti. Tällöin toiminta on sävyltään praksis-toimintaa, jossa 

päämääränä on hyvä toiminta itsessään, toisin kuin poesis-toiminnassa, jossa 

päämäärä on tekemisestä erillinen tuotos. Praksis-toimintaa ohjaa käytännöllinen 

järki ja viisas harkinta, joka tukeutuu eettisiin arvoihin. Sinänsä molemmat 

käytännön toiminnan näkökulmat liittyvät arjen hallinnan kehittymiseen. 

(Haverinen 1996: 81–88, Sulonen 2004) 

2.5.5 Työrauhahäiriöt kotitaloustunnilla 

Kotitaloustuntien työrauhahäiriöistä on melko vähän oppiainekohtaista 

tutkimustietoa. Liitteeseen 2 on koottu sellaisia 1990- ja 2000-lukujen 

suomalaistutkimuksia, jotka käsittelevät joko kohdennetusti tai ainakin sivuten 

kotitaloustuntien työrauhaa. Liitteessä on sekä yleisiä koulun työrauhatutkimuksia 

että erityisesti kotitaloutta käsitteleviä tutkimuksia. Tässä luvussa esittelen näiden 

tutkimusten tuloksia lyhyesti tutkimukseni tarpeiden näkökulmasta. 

Kotitalousopetuksen konkreettisuus, toiminnallisuus, vuorovaikutteisuus ja 

oppilaita lähellä oleva sisältö vaikuttavat kirjallisuuden mukaan myönteisesti 

oppimiseen ja työrauhaan (ks. luku 2.3.1). Aiempien tutkimusten perusteella 

kotitalousopettajien työrauhaa häiritsevät eniten melu ja oppilaiden epäadekvaatti 

käytös (Korvela 1990: 1, Parkkonen & Vuori 1990: 87–88, Vaurassalo 1997: 59). 

Parkkonen & Vuoren (1990) tutkimuksessa pojat häiritsivät lähinnä 

epäadekvaatilla toiminnalla, kuten fyysisillä kontakteilla ja koulun tai henkilöiden 

omaisuuden tärvelyllä, kun taas tyttöjen häiritsevä käyttäytyminen oli 

enimmäkseen verbaalista häiritsemistä. (Parkkonen & Vuori 1990: 1, 48, 87.) 

Melu tarkoitti muun muassa oppilaiden luvatta puhumista, viittaamatta 

vastaamista ja yleistä metelöintiä. (Korvela 1990: 65, Parkkonen & Vuori 1990: 1, 

Vaurassalo 1997: 59, Kuurala 2002: 98–99.) Oppilaiden epäadekvaattia käytöstä 

olivat esimerkiksi tavaroiden heittely, astioiden rikkominen, juoksentelu, 

painiminen, riehuminen, pöydillä hyppiminen, veitsillä miekkailu, lappujen 

kirjoittaminen, toisten oppilaiden häirintä ja pilkkaaminen (Kuurala 2002: 98–99). 

Edelliset tutkimukset viittaavat siihen, että yleisellä tasolla tarkasteltuna 

kotitalousopettajien ilmaisemat häiriötekijät luokittuvat samoiksi kuin muiden 

oppiaineiden tunneilta on raportoitu (vrt. melu ja oppilaan käytös), mutta 

yksityiskohtaisempi selvittäminen tuo esiin kotitalousoppiaineelle ominaisia 

häiriötekijöitä (astioiden rikkominen, pöydillä hyppiminen, veitsillä miekkailu). 
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Kotitaloustuntien työrauhahäiriöt vaikeuttavat kotialousopettajan työtä. 

Kuuralan (2002) tutkimuksessa huono työrauha haittasi opettajien mielestä omaa 

jaksamista, rasitti ääntä, kiristi hermoja ja heikensi opetuksen laatua. Hyvä 

työrauha puolestaan auttoi opettajien mukaan ehtimään enemmän, jaksamaan ja 

keskittymään paremmin sekä huomioimaan yksittäisen oppilaan asiat paremmin. 

(Kuurala 2002: 66–67.) Vähä-Rukan (1998) ja Kuuralan (2002) tutkimuksissa 

kotitalousopettajat pitivät hyvää työrauhaa edellytyksenä oppilaiden oppimiselle, 

keskittymiselle, ohjeiden kuulemiselle ja työnteon onnistumiselle (Vähä-Ruka 

1998: 1, Kuurala 2002: 62). Tervamäen (2002) tutkimus ensimmäisen 

opetusvuoden ongelmista ja ilonhetkistä osoitti, että nuorille kotitalousopettajille 

työrauhaongelmat olivat kaikkein merkittävin ongelma-alue työssä. 

Työrauhaongelmien vaikeuden selittäjänä eräs opettajista piti sitä, että ei ole 

olemassa yhtä oikeaa tapaa puuttua häiriöön (Tervamäki 2002: 41, 49, 51). 

Toikon (2002) tutkimuksessa kotitalousopettajat arvioivat, että heillä ei ole 

riittäviä valmiuksia käsitellä nykyistä vaikeaa ja heterogeenistä oppilasainesta. 

Opettajien mielestä työssä eivät enää riitä aineenhallinnan tiedot ja taidot, vaan 

tarvitaan lisäksi hyvät ihmissuhdetaidot ja sosiaaliset taidot. Opettajat kertoivat 

kohtaavansa käyttäytymishäiriöisiä oppilaita lähes päivittäin. (Toikko 2002: 91, 

97.)  

Jotkut opettajaryhmät altistuvat toisia enemmän oppilaiden aggressiivisille 

purkauksille. Erityisopettajat sekä yläasteella lisäksi vanhat opettajat ja 

naisopettajat ovat riskiryhmä (Kivivuori, Tuominen & Aromaa 1999: 46). Toikon 

(2002) tutkimuksessa kotitalousopettajat näkivät kotitalousoppiaineessa monia 

sellaisia piirteitä, jotka helposti laukaisevat oppilaan aggressiivisen käytöksen. 

Oppilaasta johtuvina tekijöinä mainittiin huono arvostelunsieto, väsymys, 

keskittymiskyvyn puute, turhautuminen ja huono kommunikointitapa. 

Oppilastovereista juontuvia piirteitä olivat ilveily (toisen ulkonäöstä, tekemisistä 

tai muista asioista), työnjakokiistat, tahallinen sotkeminen, toisen työn arvostelu, 

opetusryhmän huono ilmapiiri ja oppilaiden keskinäiset huonot välit. Opettajan 

persoonassa oppilaiden aggressiivisuutta laukaisevina tekijöinä voivat toimia 

opettajan ulkonäkö, pukeutuminen, ääni, ilmeet, eleet ja kehonkieli tai 

persoonallisuuden piirteet kuten tiukkuus, oikeudenmukaisuuden ja 

tasapuolisuuden puute ja ”kemioiden” sopimattomuus. Opettajan käytöksessä 

laukaisevina tekijöinä voivat toimia toistuva käskeminen, rajojen asettaminen, 

kieltäminen, valmiiden vastausten antamisesta kieltäytyminen, negatiivisen 

palautteen antaminen, neuvominen ja provosoiva käytös. Opetustilanteessa 

riskialttiita piirteitä olivat ryhmätyöskentely, valmistettava ruoka (jos ei miellytä), 
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kiire, malttamattomuus (ei jakseta odottaa), työnjakokiistat (varsinkin jälkitöissä) 

sekä ruokailutilanteet, jos opettaja joutui huomauttamaan ruokailutavoista. 

Tunneilla levottomuutta aiheutti jo sinänsä luokassa liikkuminen. 

Luokkaympäristö saattoi lisätä aggressiivista käytöstä melun, hälinän, ahtauden ja 

epätarkoituksenmukaisuuden kautta. Muina aggressiivista käytöstä aiheuttavina 

tekijöinä mainittiin näpistely ja oppilaan vääräntyyppiseen ryhmään sijoittuminen. 

(Toikko 2002: 59). Opettajien mukaan aggressiivisesti käyttäytyvä oppilas oli 

tyypillisesti poika, jolla oli huono koulumenestys. Aggressiivisesti käyttäytyvälle 

oppilaalle ominaista oli myös epämääräinen elämäntyyli, päihteiden käyttö, 

rajojen puuttuminen, ongelmien kasautuminen, epäasiallinen käytös sekä 

persoonallisuuden piirteistä levottomuus, keskittymiskyvyn puute, vihamielisyys, 

syrjäänvetäytyvyys, alhainen ärsytyskynnys, huono arvostelukyky, hiljaisuus ja 

sulkeutuneisuus. (Toikko 2002: 55). Vaikeimmaksi ikävaiheeksi 

kotitalousopettajat kokivat 8. luokan (Toikko 2002: 58).  

Millaisia tekijöitä kotitalousopettajat näkevät työrauhakysymysten taustalla? 

Kuuralan (2002) tutkimuksessa opettajat pitivät keskeisimpinä työrauhahäiriöiden 

syinä viikonpäivää, oppilaan huomiontarvetta, oppilaan omaa ahdistusta, 

murrosikää, ryhmäkokoa ja fyysisiä tiloja. (Kuurala 2002: 78–80). Kuuralan 

mukaan opettajien ja oppilaiden esittämät syyt olivat samansuuntaisia, eivätkä 

oppilaat syyttäneet opettajia ja opettajat oppilaita tai heidän kotejaan, kuten 

aiemmissa tutkimuksissa (Erätuuli & Puurula 1992: 21) on havaittu (Kuurala 

2002: 82–83). Motivaatio kotitaloustuntien työrauhaan vaikuttavana tekijänä tuli 

esiin Korvelan (1990), Parkkonen & Vuoren (1990) ja Vaurassalon (1997) 

työrauhatutkimuksissa. Korvelan tutkimuksessa koulumotivaatio selitti 16 % 

työrauhahäiriöistä: mitä vähemmän oppilaalla oli motivaatiota käydä koulua, sitä 

enemmän hän aiheutti tunnilla häiriöitä (Korvela 1990: 1). Korvelan (1990) sekä 

Parkkonen & Vuoren (1990) mukaan pojat häiritsivät kotitaloustunneilla tyttöjä 

enemmän. Korvelan tutkimuksen mukaan pojat aiheuttivat 89 % häiriöistä ja 

sukupuoli selitti työrauhaongelmista 16 %. Oppilaat, jotka riitelivät vanhempien 

kanssa, aiheuttivat myös paljon häiriöitä. (Korvela 1990: 33–35, 69, Parkkonen & 

Vuori 1990: 1.) Parkkonen & Vuori (1990) arvioivat, että oppilaiden 

levottomuutta saattoi aiheuttaa myös murrosikä ja vapaa työskentely 

kotitalousluokassa (Parkkonen & Vuori 1990: 1). Häiriöistä huolimatta työrauhaa 

pidettiin yleisesti hyvänä, mikä saattoi johtua siitä, että vapaa työskentely kuuluu 

kotitalouden luonteeseen. Työrauha ryhmissä myös vaihteli ajoittain ollen välillä 

hyvä, vaikka välillä esiintyi häiriöitä. (Kuurala 2002: 99.)  
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Työrauhakysymyksissä painottuvat nykyisin proaktiivisuus ja positiivisuus. 

Toikon (2002) mukaan myös kotitalousopettajat jakoivat työrauhapyrkimykset 

ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin ja ilmenneiden ongelmien ratkaisukeinoihin. 

Ennaltaehkäisynä toimivat kotitalousopettajien mielestä keskusteleminen, hyvän 

ilmapiirin luominen luokkaan, tuntisuunnittelu, sääntöjen luominen ja valvominen 

sekä hyvien keskusteluyhteyksien luominen. (Toikko 2002: 73.) Impiön 

tutkimuksessa opettaja piti ryhmänhallintataitoja tärkeänä kotitalousoppiaineen 

luonteen ja ryhmätyöskentelyn takia (Impiö 2007: 54). Vaurassalon (1997), 

Kuuralan (2002) ja Tervamäen (2002) tutkimuksissa kotitalousopettajat korostivat 

yhteisten pelisääntöjen merkitystä työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyssä 

(Vaurassalon 1997: 59, Kuurala 2002: 95, Tervamäki 2002: 56). Impiön (2007) 

tutkimuksessa opettaja ajatteli pedagogisen auktoriteetin rakentuvan positiivisen 

palautteen ja jämäkkyyden varaan. Opettajalle jämäkkyys tarkoitti selkeää 

työnjakoa ja yhteisiä sääntöjä, positiivinen palaute ja huumori puolestaan 

luottamuksellisten opettaja-oppilassuhteiden rakentamisen välinettä. (Impiö 2007: 

49–51.) Huomattavaa on, että toisin kuin opettajat, oppilaat Vaurassalon (1997) ja 

Kuuralan (2002) tutkimuksessa painottivat reaktiivisia, opettajan valtaan 

perustuvia perinteisiä ja kielteisiä keinoja (käskeminen, häirikön poistaminen, 

uhkailu, jälki-istunto) (Vaurassalo 1997: 59, Kuurala 2002: 98–99). 

Kotitalousopettajien reaktiivisissa keinoissa ilmeni sekä uusia 

oppilaslähtöisiä että vanhoja autoritäärisiä menettelyjä. Toikon (2002) tutkimat 

kotitalousopettajat käyttivät työrauhaongelmien ratkaisukeinoina keskustelemista, 

työskentelyryhmien muuttamista, ryhmäkuria, käytännön työskentelystä 

kieltämistä, oppilaan poistamista luokasta, kieltoa osallistua tunnille sekä 

huumoria (Toikko 2002: 75). Erityisen tehokkaana ongelmien ehkäisy- ja 

ratkaisukeinona opettajat pitivät kieltoa osallistua käytännön työhön ja/tai 

ruokailuun. Opettajien mukaan jo kiellolla uhkaaminen oli vaikuttava toimenpide. 

(Toikko 2002: 73, Impiö 2007: 54.) Parkkonen & Vuoren (1990), Kuuralan 

(2002) ja Tervamäen (2002) tutkimuksissa kotitalousopettajien käyttämät 

työrauhahäiriöihin puuttumisen keinot olivat usein verbaalisia, kuten huomautus, 

uhkailu ja keskustelu (Parkkonen & Vuori 1990: 61–62, Kuurala 2002: 95, 

Tervamäki 2002: 56, Impiö 2007: 54). Tervamäen (2002) tutkimuksessa 

kotitalousopettajat pitivät lisäksi tärkeänä koko koulun rangaistuskäytäntöjen 

tuntemusta ja keskusteluja muiden opettajien kanssa. Uudet opettajat painottivat 

erityisesti tiukkuutta kotitalousopettajalle tärkeänä piirteenä. (Tervamäki 2002: 

52–53, 56.) Edellä kuvatut havainnot viittaavat Salon (2000) ilmaisemaan 

käsitykseen, että työrauhan ja luokanhallinnan pedagogisessa ajattelussa on 
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tapahtumassa paradigman muutos, jossa ollaan siirtymässä traditionaalisesta 

taivutteluun ja opettajan vallankäyttöön perustuvasta orientaatiosta moderniin 

oppilaan kasvua, yhteisvastuuta ja itsekontrollia tukevaan orientaatioon. Salo 

puhuu autoritiivisesta kasvatusotteesta, jossa moderni ja traditionaalinen 

orientaatio toimivat rinnakkain. (Salo 2000: 267.)  

2.6 Teoriasynteesi  

Työrauha on viime kädessä subjektiivinen ja suhteellinen ilmiö. Nykykäsityksen 

mukaan työrauha ja opetus kuuluvat yhteen ja ovat osa luokanhallintaa ja 

opetuksen johtamista, joihin kietoutuu vallankäyttö luokassa. Työrauha rakentuu 

monista toisiinsa liittyvistä toimista, alkaen proaktiivisesta koulunkäynnin 

edellytysten ennakoinnista, edeten osaavan opiskelun johtamisen kautta 

reaktiiviseen oppilaiden häiriökäyttäytymisen korjaaminen. (Charles 2005; Jones 

2007; Jones & Jones 2007; Canter 2010; Levin & Nolan 2010.) Teoriatieto ja 

erilaiset valmiit mallit tarjoavat aineksia, joista jokainen opettajapersoona voi 

rakentaa henkilökohtaisen työrauha-ajattelunsa omien erilaisten oppilasryhmiensä 

tarpeisiin (Wolfgang & Glickman 1995: ix-x, Salo 2000: 244, Charles 2005: 273–

290, Jones & Jones 2007: xii, 29, 31, Levin & Nolan 2010: xv).  

Kirjallisuudessa kuvatut työrauhaan vaikuttavat keskeiset tekijät jakautuvat 

viiteen kategoriaan: henkilöt, interaktiot, oppiaine, oppimisympäristö ja koulun 

ulkopuoliset tekijät (ks. luku 2.3). Työrauhan henkilöosapuolina ovat opettaja ja 

oppilas tai oppilaat. Opettajuuteen liittyy olennaisesti opettajan tietoperusta, 

vakuuttavuus, kehonkieli, yleinen näkemys opetuksesta sekä pedagoginen 

tahdikkuus. Oppilasta määrittävät työrauhakysymyksissä perustarpeiden 

täyttyminen, motivaatio, itsearvostus ja kaverisuhteet. Käsiteltävä oppiaine antaa 

kontekstin työrauhalle ja ohjaa opettajan ja oppilaiden välistä didaktista suhdetta. 

Didaktisessa suhteessa työrauhan kannalta on tärkeää osaava opetus, joka 

perustuu yhteistoiminnallisuuteen ja opettajan rooliin oppimisen ohjaajana. 

Pedagogiseen suhteeseen sisältyvät työrauhalle keskeiset opettaja-oppilassuhteet 

ja opettajan pedagoginen auktoriteetti. Oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt 

vaikuttavat työrauhaan toimintakäytäntöjen eli sääntöjen ja rutiinien sekä luokan 

fyysisten järjestelyjen kautta. Työrauhakysymysten taustalla näkyvät myös koulun 

ulkopuoliset yhteiskunnalliset tekijät.  

Opettajan vahvuuksia työrauhakysymyksissä ovat opetus, sen suunnittelu, 

järjestelyt ja toteutus sekä opettajan ja oppilaiden välinen interaktio. Opettajille 

suunnattu työrauhaa käsittelevä kirjallisuus painottaa luonnollisesti juuri 
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opetuksen ja vuorovaikutuksen laatua (ks. esimerkiksi Jones & Jones 2007, 

Saloviita 2007, Levin & Nolan 2010). Opettaja ei voi juurikaan muuttaa koulun 

ulkopuolisia yhteiskunnallisia tekijöitä tai oppilaan kehitysvaiheesta tai oppilaan 

perheestä juontuvia tekijöitä. Näiden taustatekijöiden tunteminen voi kuitenkin 

auttaa opettajaa säilyttämään positiivisen asenteen ja ohjaa opettajaa etsimään 

ongelmiin myönteisiä ratkaisuja sen sijaan, että työrauhahäiriöt tulkittaisiin 

henkilökohtaisesti. Lisäksi taitavalla opetuksella on mahdollista lievittää 

negatiivisten vaikutusten voimaa. (Saloviita 2007: 33–38, 42, Levin & Nolan 

2010: 9–10, 37–40.)  

Työrauhahäiriöiden käsittelyssä painottuvat nykyisin proaktiivisuus ja 

positiivisuus (ks. luku 2.4). Proaktiivisuus tarkoittaa hyvää opetusta, tietoista 

positiivisten henkilösuhteiden rakentamista, luokan sääntöjen ja rutiinien 

opettamista sekä opiskeluympäristön toimivaa organisointia. Autoritäärisen kurin 

ja pakottamisen sijaan tavoitellaan hyviä henkilösuhteita ja kouluviihtyvyyttä, 

jotka tukevat oppilaiden itsetuntoa ja itsehallintaa. Reaktiivisina toimina tarvitaan 

häiriökäyttäytymisen taitavaa käsittelyä ja korjaamista. (Charles 2005, Jones 

2007, Jones & Jones 2007, Canter 2010, Levin & Nolan 2010.) Salo puhuu 

autoritiivisesta kasvatusotteesta, jossa moderni ja traditionaalinen orientaatio 

toimivat rinnakkain. (Salo 2000: 267.)  

Kotitalous on yläkoulun muista oppiaineista poikkeava omaleimainen 

taitoaine. Kotitalousopetus on konkreettista, oppilaiden arkielämää sivuavaa 

toiminnallista ja vuorovaikutteista ongelmanratkaisua (ks. luku 2.5). Nämä 

piirteet vaikuttavat kirjallisuuden mukaan myönteisesti oppimiseen ja työrauhaan 

(ks. luku 2.3.1). Työrauhahäiriöitä kuitenkin ilmenee myös kotialoustunneilla. 

Työrauhahäiriö rikkoo kotitalousopetuksen pedagogista ja didaktista interaktiota 

ja uhkaa kotitalousopetuksen onnistumista. Mitä kotitalousopettaja ajattelee 

työrauhahäiriöistä ja miten kotitalousopettaja kokee työrauhahäiriöt? 

Kotitalousopettajan käsitys tilanteesta on avainasemassa, sillä opettajan käsitys 

vaikuttaa suoraan hänen käyttäytymiseensä.  
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Kuvio 3. Teoriaosan synteesi. 

Kuvio 3 kokoaa työrauhahäiriöitä koskevan teoreettisen taustatiedon ja osoittaa 

ne teoriataustasta johdetut tekijät, joita pidän keskeisinä työrauhahäiriöitä 

tarkasteltaessa. Kuvio tarkentuu laajemmasta oppimisen johtamisen käsitteestä 

kohti keskiössä olevaa työrauhahäiriöilmiötä. Oppimisen johtaminen koostuu 

useammasta osatekijästä, joista yksi on luokanhallinta, minkä osana tai tuloksena 

työrauha ilmenee. Työrauha ja opetus kuuluvat yhteen ja tapahtuvat 

samanaikaisesti, joten myös kuviossa ne näkyvät yhdessä. Oppimisen 

johtamiseen, luokanhallintaan ja työrauhaan liittyy aina vallankäyttö, joka on 

esitetty kuvion vasemmassa vinopalkissa. Kotitalousopetus (oikeanpuoleisessa 

vinopalkissa) on tässä tutkimuksessa kontekstina edellä mainituille ilmiöille. 

Pedagoginen interaktio sisältää kotitaloustuntien aikana tapahtuvan opetuksen ja 

työrauhan sekä vallankäytön. Työrauhahäiriö rikkoo työrauhan ja 

kotitalousopetuksen didaktisen interaktion sekä uhkaa pedagogista interaktiota. 

Työrauhahäiriötä ilmiönä jäsentää yhtäältä se, miten työrauhahäiriö rajataan eli 

mitä pidetään työrauhahäiriönä, sekä toisaalta se, miten työrauhahäiriötä 

lähestytään. Työrauhahäiriön rajaamisessa (näkökulma 1 Miten rajataan) 

O ppimis en johtaminen

L uokanhallinta

T yörauha
& opetus

T Y Ö R AUHAHÄIR IÖ

VAL TA

K O
T IT

ALO
U

S - Monitieteis tä
- L ähellä oppilas ta

- T oiminnallis ta
-Y hteis toiminnallis ta

1. Näkökulma

Miten rajataan

- K enen työrauha
- O mais uuden 

turmelu
- T erveys- ja 

turvallisuus uhka
- K äytösnormit
- L ainsäädäntö

2. Näkökulma

Mitä taus talla
-D idaktinen suhde
-P edagoginen s uhde
-O ppimis ympäris tö
-O pettaja
-O ppilas
-K oulun ulkopuoliset tekijät

Miten lähestytään

1

3. Näkökulma

Miten puututaan

-L akisääteiset keinot
-P roaktiivis uus
-S anattomat keinot
-S anallis et keinot
-S euraamukset

P edagoginen
toiminta
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keskeistä on, kenen työrauhan häiriintymistä tarkastellaan ja missä määrin 

huomioidaan omaisuuden turmelu, terveys- ja turvallisuusuhkat, vallitsevat 

käytösnormit sekä yleinen lainsäädäntö. Työrauhahäiriön lähestymistapa ilmenee 

siinä, mitä nähdään työrauhahäiriön taustalla ”selittävinä” tekijöinä (näkökulma 2 

Mitä taustalla) sekä siinä, miten työrauhahäiriöön puututaan (näkökulma 3 Miten 

puututaan). Työrauhahäiriön taustalla voidaan nähdä didaktinen ja/tai 

pedagoginen suhde, oppimisympäristö, opettaja, oppilas ja/tai koulun ulkopuoliset 

tekijät (ks. näkökulman 2 alakohdat). Työrauhahäiriöön puuttumisessa voivat 

vaihdella vallankäyttö sekä se, miten käytetään ennalta ehkäiseviä proaktiivisia 

keinoja ja reaktiivisia keinoja, jotka tehostuvat portaittain sanattomista keinoista 

sanallisiin keinoihin sekä seuraamuksiin (ks. näkökulman 3 alakohdat).  
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset  

Tämä tutkimus sai alkunsa ajatuksesta, että työrauha kotitaloustunneilla olisi 

jotenkin erilaista kuin muilla yläkoulun oppitunneilla. Kotitalous-oppiaine 

poikkeaa yläkoulun muista oppiaineista, minkä voidaan olettaa heijastuvan myös 

kotitalousopettajien käsityksiin työrauhasta ja työrauhahäiriöistä. Toisaalta 

kotitalousopettajien joukossakin käsitykset työrauhahäiriöistä vaihtelevat 

henkilöittäin. Kotitaloustuntien työrauhahäiriöistä on vain vähän täsmätietoa, 

joten tutkimuksellani haluan selvittää, miten kotitalousopettajat käsittävät 

työrauhahäiriöt. Mitä kotitalousopettajat ajattelevat työrauhahäiriöistä ja miten 

kotitalousopettajat kokevat työrauhahäiriöt? Tutkimustehtäväni on kuvata 

kotitalousopettajien käsitysten sisällöllinen ja laadullinen kirjo. Pyrkimykseni on 

selvittää ne jaetut ja sosiaalisesti merkittävät ajattelutavat, joita 

kotitalousopettajilla työrauhahäiriöistä on.  

Työrauhahäiriöiden tarkastelu lähtee siitä, miten kotitalousopettaja 

määrittelee eli rajaa työrauhahäiriön ilmiönä (ks. luku 2.2.2). Kenen tai keiden 

työrauhan häiriintymistä opettaja ajattelee? Kokeeko kotitalousopettaja 

työrauhahäiriöksi muitakin ilmiöitä kuin henkilöiden työrauhan häiriintymisen? 

Korostuuko toiminnallisessa kotitaloudessa esimerkiksi fyysinen turvallisuus, 

kuten työvälineiden ja laitteiden asiallinen käyttö? Näkyykö kotitaloustuntien 

yhteistoiminnallisuus myös työrauhahäiriöissä henkilösuhteiden häiriöiden 

painottumisena? Millaiset ilmiöt kotitalousopettajien mielestä työrauhaa oikeasti 

häiritsevät? Työrauhahäiriöiden hahmottamisen lisäksi häiriöiden käsittelylle on 

merkittävää se, mistä näkökulmasta työrauhaongelmia lähestytään (ks. luku 

2.2.3). Lähestymistapa vaikuttaa ensinnäkin työrauhahäiriöiden syiden ja 

taustatekijöiden tunnistamiseen (ks. luku 2.3). Näkevätkö kotitalousopettajat 

työrauhaongelmien taustalla opettajasta, oppilaasta, oppiaineesta, luokan 

vuorovaikutussuhteista, oppimisympäristöstä tai koulun ulkopuolisista tekijöistä 

johtuvia tekijöitä? Toiseksi lähestymistapa ohjaa sitä, millaisin keinoin 

työrauhahäiriöihin uskotaan voitavan vaikuttaa (ks. luku 2.4). Suosivatko 

kotitalousopettajat opettajakeskeistä, oppilaskeskeistä vai yhteistoiminnallista 

vallankäyttöä? Painottavatko kotitalousopettajat proaktiivisia vai reaktiivisia 

toimia? Näkyykö esimerkiksi Salon (2000) kuvaama traditionaalisen ja modernin 

kasvatusotteen rinnakkaiselo kotitalousopettajien työrauhahäiriöihin 

puuttumisessa?  

Tutkimustehtäväni on siis selvittää kotitalousopettajien erilaiset tavat kokea ja 

käsittää kotitaloustuntien työrauhahäiriöt. Tässä tehtävässä kiinnitän huomiota 
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kolmeen keskeiseen työrauhahäiriöitä jäsentävään näkökulmaan. Ensimmäinen 

näkökulma on se, millä eri tavoilla kotitalousopettajat rajaavat työrauhahäiriötä. 

Toinen näkökulma on se, mitä erilaisia tekijöitä kotitalousopettajat näkevät 

työrauhahäiriöiden taustalla. Kolmas näkökulma on se, millaisin erilaisin tavoin 

kotitalousopettajat puuttuvat työrauhahäiriöihin. Tutkimustehtäväni ja siihen 

liittyvät tutkimuskysymykset sekä tutkimuskysymyksiä jäsentävät apukysymykset 

ovat tiivistetysti seuraavat: 

Tutkimustehtävä 

Tutkimustehtäväni on selvittää kotitalousopettajien työrauhahäiriöitä koskevien 

käsitysten sisällöllinen ja laadullinen vaihtelu sekä kuvata erilaisten käsitysten 

keskinäiset suhteet käsitysjärjestelmänä.  

Tutkimuskysymykset  

1. Millä eri tavoilla kotitalousopettajat käsittävät kotitaloustuntien 

työrauhahäiriöt? 

a) Millä tavoilla työrauhahäiriöt rajautuvat kotitalousopettajien 

käsityksissä?  

b) Mitä tekijöitä kotitalousopettajat näkevät työrauhahäiriöiden taustalla? 

c) Millaisin tavoin kotitalousopettajat kokevat voivansa puuttua 

työrauhahäiriöihin? 

2. Millainen käsitysjärjestelmä työrauhahäiriöitä koskevista 

kotitalousopettajien käsityksistä rakentuu? 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni lähestymistavan ja käytännön toteutuksen. 

Tutkimukseni lähestymistapa on fenomenografinen. Fenomenografisesta 

tutkimuksesta tuon esiin sen lähtökohdat (luku 4.1), keskeiset käsitteet (luku 

4.1.1), fenomenografisen näkemyksen termistä käsittää (luku 4.1.2) ja pääkohdat 

fenomenografisen tutkimuksen kulusta (luku 4.1.3). Luvussa 4.2 tarkastelen 

fenomenografista tutkimusta omaan tutkimukseeni sovellettuna. Luvussa 4.3 

esittelen tutkimusaineiston hankinnan ja haastateltavat (luku 3.3.1) sekä 

haastattelumenetelmän (luku 4.3.2). Lopuksi tarkastelen aineiston analysoinnin 

kulkua ja vaiheita (luku 4.4). 

4.1 Lähestymistapana fenomenografia 

Pohjana opettajien kokemusten ymmärtämiselle ja tulkinnalle on hermeneuttinen 

filosofia (Niskanen 2008: 89–97, Peltonen 2009: 29–50, Siljander 2002: 57–98, 

Vestergaard, Löstedt & Ödman 1991: 107). Pyrkimys ymmärtää subjektiivisia 

arkikokemuksia viittaa samalla myös fenomenologiseen perinteeseen (Husserl 

1995: 33–73, Lehtomaa 2008: 163–194, Niskanen 2008: 98–103, Perttula 2008: 

115–162, Tuomi & Sarajärvi 2004: 34–35, Virtanen 2006: 151–211). 

Tutkimukseni varsinainen lähestymistapa on fenomenografinen. 

Fenomenografinen tutkimus keskittyy tarkastelemaan juuri sitä, miten sama ilmiö 

näyttäytyy erilaisena eri henkilöille. 

Fenomenografia sai alkunsa 1970-luvulla oppimisen ja ajattelun empiirisestä 

tutkimuksesta. Se syntyi tarpeesta hahmottaa asioita toisin kuin tuolloin vallinneet 

positivistiset ja behavioristiset suuntaukset. Termin fenomenografia määritteli 

käyttöön ruotsalainen Ference Marton Göteborgin yliopistossa vuonna 1981. 

(Marton 1986: 29, Frances 1993: 69, Syrjälä & al. 1994: 115, Uljens 1996, 

Huusko & Paloniemi 2006: 165). Fenomenografia tarkoittaa laadullista 

tutkimusta, jolla kuvataan ihmisten erilaisia tapoja käsittää, kokea ja ymmärtää 

oman elämismaailmansa ilmiöitä (Marton 1995: 166–171, Marton & Booth 1997: 

108, Richardson 1999: 53, Ming Fai 2003: 145, Järvinen & Järvinen 2004: 83, 

Huusko & Paloniemi 2006: 163). Fenomenografia liittyi aluksi vahvasti 

metodologiaan ja kokemuksen teoriaan, mutta painopiste on sittemmin siirtynyt 

teoreettisempaan suuntaan (Ming Fai 2003: 154, Huusko & Paloniemi 2006: 

163). Fenomenografialla on monia yhtymäkohtia ja osin myös kiistelty suhde 

fenomenologiaan (ks. Uljens 1996). Fenomenografiaa voidaan pitää 
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tutkimusotteena, tutkimusmenetelmänä tai lähestymistapana (Häkkinen 1996: 15), 

tai kuten Marton ja Booth (1997: 111) esittävät, tapana lähestyä, tunnistaa ja 

muodostaa tietynlaisia tutkimuskysymyksiä erityisesti oppimisen ja koulutuksen 

alalla.  

Fenomenografia lähtee siitä, että ihminen on tietoinen olento, joka muodostaa 

itselleen käsityksiä ilmiöistä ja kykenee kielellisesti ilmaisenaan käsityksiään. 

Ihminen jäsentää kokemuksia ja merkityksiä kielen avulla. Kieli toimii ajattelun, 

käsitysten muodostamisen ja käsitysten ilmaisemisen välineenä. Käsittäminen on 

ihmisen luonnollinen tapa havaita maailmaa, olla suhteessa maailmaan. (Ahonen 

1994: 116, 122, Häkkinen 1996: 26, Ming Fai 2003: 145, Huusko & Paloniemi 

2006: 164.)  

Fenomenografinen tutkimus on kiinnostunut nimenomaan ihmisen tavoista 

muodostaa tietoa ympäröivästä maailmasta. Ihmiset havaitsevat ja käsittävät 

uuden ilmiön omalla tavallaan, oman kokemusmaailmansa pohjalta. 

Fenomenografiassa ajatellaan, että jokaiseen ilmiöön liittyy rajallinen määrä 

kriittisiä piirteitä, jotka erottavat kyseisen ilmiön muista ilmiöistä. Yksilöllinen 

ilmiön kokeminen määräytyy sen mukaan, mitkä kriittiset piirteet ihminen 

ilmiöstä tiettynä hetkenä huomioi. Ihmisen kaikki kokemukset ovat hänen 

tajunnassaan, vaikka niistä kaikista ei olla jatkuvasti tietoisia. (Marton 1986: 31, 

Pramling 1994: 228, Syrjälä & al. 1994: 116, Marton & Booth 1997: 107–108, 

111, 126, Ming Fai 2003: 147.) Kukin ihminen muodostaa ilmiöstä käsityksen 

ajatustoimintansa avulla, omien kokemustensa pohjalta. Fenomenografinen 

tutkimus pyrkii tuomaan esiin nämä ihmisten erilaiset käsitykset, pyrkii 

löytämään ne merkitykset ja sisällöt, joita ihmiset ilmiölle antavat. (Marton 1986: 

31, Sandberg 1995: 156, Marton & Booth 1997: 111, 123, Ming Fai 2003: 145.) 

Ihmisen ja ilmiön välillä ajatellaan olevan suhde. Juuri tämä ihmisen rakentama 

suhde ilmiöön on fenomenografisen tutkimuksen kohteena, ei itse ilmiö eivätkä 

pelkät ajatteluprosessit (Marton 1986: 31). Yksilön kokemusmaailma edustaa 

fenomenografiassa osaa kaikkien erilaisten kokemistapojen maailmasta eli 

kollektiivisesta kokemuksesta (Marton 1996: 173–174).  

Fenomenografia pyrkii kuvaamaan todellisuutta toisen asteen näkökulmasta. 

Ilmiöt kuvataan sellaisina kuin ne ilmenevät tutkittaville henkilöille, ei sellaisina 

kuin ne mahdollisimman yksiselitteisesti ovat. (Frances 1993: 69, Häkkinen 1996: 

32, Uljens 1996, Marton & Booth 1997: 118–121, Ming Fai 2003: 146, Järvinen 

& Järvinen 2004: 83.) Ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmien erottaminen 

korostaa todellisuuden subjektiivista tulkintaa ja tutkimuskohteen 

vuorovaikutuksellista luonnetta. Toisen asteen näkökulmassa painottuu 
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todellisuuden rakentuminen sosiaalisesti ja konstruktivistisesti. (Huusko & 

Paloniemi 2006: 165.) Ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmien erottelussa 

haasteita tuottaa se, ettei varmuudella voida tietää, onko aina kysymys 

kokemusten ja käsitysten erilaisuudesta, vai onko ympäröivässä maailmassa 

oikeasti eroja. Fenomenografia pitää kuitenkin lähtökohtana sitä, että on olemassa 

yhteinen todellisuus, joka koetaan ja käsitetään yksilöllisesti, jolloin tutkimuksen 

avulla voidaan saada tietoa niistä erilaisista tavoista, joilla todellisuutta 

jäsennetään, ymmärretään ja käsitteellistetään. (Huusko & Paloniemi 2006: 165.)  

Fenomenografian tieteellinen totuus on relatiivinen, koettu todellisuus. Sitä ei 

voi suoraan verrata ulkoiseen todellisuuteen, vaikka ulkoisen todellisuuden 

olemassaolo tunnustetaan. (Ahonen 1994: 116, Häkkinen 1996: 24, 31, Uljens 

1996, Niikko 2003: 15.) Fenomenografian ontologiset kysymykset koskevat 

tietoisuuden ja todellisuuden suhdetta ja epistemologiset kysymykset teorian 

(kielen) ja todellisuuden suhdetta. Koska fenomenografiassa tietoa ovat 

käsitykset, jotka ilmentävät juuri tietoisuuden ja todellisuuden suhdetta, 

epistemologiset lähtökohdat sisältyvät fenomenografian ontologiseen 

olemukseen. (Uljens 1996.) Fenomenografia jakaa konstruktivismin ja 

fenomenologian kanssa näkemyksen, että ihminen tulkitsee ilmiöitä yksilöllisesti 

ja rakentaa tulkintansa aiemman kokemuksen varaan. Ontologiselta perustaltaan 

fenomenografia sijoittuu realismin ja konstruktivismin välivaiheille: ihmisen 

käsitykset muodostuvat hänen tietoisuudessaan todellisuudesta saatujen 

kokemusten kautta ja ilmentävät sekä yksilön että yhteisön piirteitä. (Ahonen 

1996: 116, Marton 1995: 173, Huusko & Paloniemi 2006: 164.)  

4.1.1 Fenomenografian käsitteitä 

Fenomenografia hyödyntää monia fenomenologian käsitteitä kuten 

elämismaailma, non-dualismi, intentionaalisuus, noema ja noesis sekä essence ja 

eksistenssi. Käsitteitä käytetään kuitenkin hieman eri sisältöisinä kuin 

fenomenologiassa. (Francis 1993, Uljens 1993, Pramling 1994, Dall’Alba 1995.)  

Elämismaailma1 on yksilöllisten kokemusten syntysija, yksilön kokemus 

todellisuudesta (Uljens 1996, Niikko 2003: 15). Ihmisellä on itsestään selvä 

                                                        
1 Elämismaailma (Lebenswelt) on alun perin Edmund Husserlin (1859-1938) 1920-luvun alussa 
esittämä käsite, jolla hän fenomenologisen filosofian myöhäisajattelussaan kuvaa kaiken tietämisen 
perustaa, esiteoreettista kokemuksen maailmaa. Husserlille elämismaailma on maailma, jossa ihminen 
jo elää, maailma, joka ilmenee ihmisen luonnollisessa asenteessa. Husserl pitää elämismaailmaa 
todellisuutta koskevan tiedon perustana siksi, että juuri elämismaailman puitteissa jokin tieto on totta. 
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luonnollinen asenne elämismaailmaansa. Ihminen kokee maailman käsityksensä 

kautta jollakin tavalla ja on samalla sekä maailman vaikutuksen alainen että itse 

maailmaansa vaikuttava (Marton & Booth 1997: 113, 118). Fenomenografia 

erottaa kaksi erilaista elämismaailmaa, yksityisen ja kollektiivisen. Yksityinen 

elämismaailma on subjektin henkilökohtainen käsitys maailmasta, kollektiivinen 

elämismaailma on kaikkien mahdollisten käsitysten muodostama 

intersubjektiivinen käsitysjoukko (Uljens 1996).  

Intentionaalisuus2 viittaa siihen, että ihmisen tietoisuus on aina suuntautunut 

johonkin itsen ulkopuoliseen, tietoisuus on intentionaalinen (Ahonen. 1994: 121–

122, Uljens 1996, Marton & Booth 1997: 107–108 ). Ihmisen kokemukset ja 

käsitykset muodostuvat intentionaalisen toiminnan tuloksena (Marton & Tsui 

2004: 22). Fenomenografisesta näkökulmasta kaikki tietoisuus on samanarvoista, 

ei ole oikein tai väärin tiedostettua, ei eroa menneen tai nykyisen ilmiön 

tiedostamisessa, ei eroa kuvitteellisen tai todellisen ilmiön tiedostamisessa 

(Marton 1981: 180–181, Marton 1986: 32, Häkkinen 1996: 10, Uljens 1996). 

Ihmisen intentionaalisuutta on tärkeä kuvata niillä ilmauksilla, joista ihminen itse 

on tietoinen ollessaan tietoinen jostakin (Maron 1986: 33, Uljens 1996: 106).  

Non-dualismi kuuluu fenomenogragfian ontologiseen perustaan: maailmaa ei 

voida jakaa erikseen subjektiiviseen ja objektiiviseen maailmaan. Maailma on 

yhtä aikaa sekä todellinen että koettu. Koska kokemus on aina kuvaus henkilön 

(subjektin) ja maailman jonkin osan (objektin) välisestä suhteesta, subjekti ja 

objekti ilmenevät yhtä aikaa ja ovat erottamattomat. Yhdessä ilmiössä yhdistyvät 

eri subjektien erilaiset tavat kokea ja ymmärtää. (Marton 1995: 173, Marton & 

Booth 1997: 115–116, Uljens 1996: 112, Huusko & Paloniemi 2006: 164.) 

Fenomenografian non-dualismi näyttäytyy tavassa kuvata 

merkityksenantoprosesseja mitä ja miten -näkökulmien avulla (Huusko & 

Paloniemi 2006: 164). 

Noema ja noesis kuvaavat intentionaalisuuden kahta eri puolta. 

Fenomenografiassa fenomenologian noemaa ja noesista vastaavat näkökulmat 
                                                                                                                                    
Lisäksi elämismaailma on tiedon perusta siksi, että kaikkea tietoa ohjaavat elämismaailman 
käytännölliset intressit. Husserlin fenomenologisessa filosofiassa elämismaailma on kahdessa roolissa, 
tutkimuskohteena ja fenomenologista tutkimusta ohjaavan teoreettisen intressin selventäjänä. 
(Juntunen & Mehtonen 1997: 124-125, Juntunen 1986: 54, 113, 115, 117-118, 122.)  
2 Edmund Husserl omaksui jo varhain käsityksen psyykkisten aktien intentionaalisuudesta eli 
suuntautumisesta itsen ulkopuolelle. Husserl toi käsitettä tunnetuksi fenomenologisessa filosofiassaan. 
Suuntautumisen akti, intentio, nähdään eri asiana kuin se kohde, johon intentio suuntautuu. Yhteen 
kohteeseen voi suuntautua useita intentioita. Husserl jakaa aistihavainnot vielä ei-intentionaliseen 
aistimiseen (hyleettinen akti) ja sitä ”tulkitsevaan” intentionaaliseen apperkeptioon. (Juntunen 1986: 
20, 36, 55, 96, 102.) 
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mikä ja miten, eli mistä ollaan tietoisia ja millä tavoin jostakin ollaan tietoisia. 

Kun fenomenologian noema ja noesis liittyvät yksilön kokemistapahtumaan, 

fenomenografian mikä ja miten –jako liittyy kokemisen erilaisiin tapoihin. 

(Marton 1981, 190; Uljens 1996.) Jako mikä ja miten on kuitenkin vain 

analyyttinen apuväline ja todellisuudessa kysymys on saman jakamattoman 

kokonaisuuden eri puolista (Marton 1995: 175). 

Essence (ilmiön ydinolemus) ja eksistenssi (ilmiön empiirinen ilmeneminen) 

ilmenevät fenomenografiassa ja fenomenologiassa analogisesti. Essence kuvaa 

ilmiön ydinolemusta, joka voidaan havaita ilmiön empiirisestä eksistenssistä 

sulkeistamalla pois epäolennainen. Essencen lähtökohdat ovat yksilön 

elämismaailmassa, mutta essencessä itsessään ei näy empiirinen subjekti eikä 

hänen yksilöllinen maailmansa. Fenomenografian essence tarkoittaa ilmiöstä 

löydettyjen käsitystapojen kokonaisvaihtelua, jonka tutkija kuvaa käsitysluokkina. 

Essenciä ovat sekä itse käsitysluokat että niitä yhdistävä rakennejärjestelmä. 

(Pramling 1994: 228–229, Uljens 1996.) 

4.1.2 Fenomenografian termi ”käsittää” 

Fenomenografisen tutkimuksen perusyksikkönä on käsitys eli kokemus, tapa 

kokea jotakin. Ilmauksia kokea, käsittää ja hahmottaa käytetään 

fenomenografiassa synonyymeinä. Niillä kuvataan nimenomaan kokemisen tapaa, 

ei henkilön tekemisiä eikä tiedollisia tai psyykkisiä prosesseja (kuten oppiminen, 

muistaminen tai ongelmanratkaisu) eikä fysiologisia ilmiöitä. (Ahonen 1994: 116, 

Marton & Booth 1997: 111–114, 122, Ming Fai 2003: 152.) Kokemukset ovat 

kontekstuaalisia ja intersubjektiivisia. Ne ovat siis asia- ja tilannesidonnaisia sekä 

riippuvaisia paitsi kokijasta myös kokemusten tutkijasta. (Ahonen 1994: 124–

125, Huusko & Paloniemi 2006: 165–166). Maailma ilmenee ihmiselle hänen 

kokemuksissaan, ihmisen käsitykset nousevat siitä yksilöllisestä suhteesta, joka 

syntyy ihmisen ja maailman välille. (Ahonen 1994: 116, Marton & Booth 1997: 

111–114, 122, Ming Fai 2003: 152) Käsittäminen on juuri ihmisen itsensä 

ymmärtämä tapa olla suhteessa maailmaan. Ihminen havainnoi ja tulkitsee 

ympäröiviä ilmiöitä kiinnittämällä huomiota erikokoisiin osa-alueisiin ja antaa 

niille merkityksiä suhteessa laajempaan kokonaisuuteen. (Marton 1981: 196, 

Uljens 1996, Huusko & Paloniemi 2006: 165.) Subjekti havaitsee objektin ja 

näkee tietyt ominaisuudet ja kokee niiden merkityksen (Niikko 2003: 15). 

Käsittäminen toteutuu samanaikaisesti sekä sosiaalisella, älyllisellä että tunteen 

tasolla. Käsittäminen antaa pohjan ilmiön ymmärtämiselle, mutta ymmärtämisen 
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myötä ilmiön kokeminen muuttuu, joten ihmisen ja hänen maailmansa välillä 

vallitsee jatkuva vuorovaikutus. (Pramling 1994: 228.) Fenomenografisen tutkijan 

pohdittavaksi jää, mikä on tutkittavien käsittämisen tila ennen tutkimustilanteessa 

tehtyä käsitteellistämistä, miten tutkija erottaa haastateltavan käsitykset ja 

mielipiteet toisistaan, sekä ovatko käsitykset haastattelutilanteessa sosiaalisesti 

rakennettuja vai jo esireflektiivisellä tasolla tiedostettuja (Huusko & Paloniemi 

2006: 165–166). 

Käsittäminen jakaantuu analyyttisesti mikä ja miten –näkökulmiin eli 

strukturaaliseen ja referentiaaliseen näkökulmaan. Mikä-näkökulma kuvaa 

käsittämistä ajatuksen tuotteena ja miten-näkökulma käsittämistä ajatuksen 

toimintana eli merkityksenantoprosessina. Mikä-näkökulmalla voidaan viitata 

fyysiseen (esim. kynä) tai psyykkiseen (esim. kielioppirakenne) ilmiöön. Sillä 

hahmotetaan ilmiöön kuuluvien merkityksellisten piirteiden suhteita. Sisäinen 

horisontti rakentuu näiden piirteiden keskinäisistä suhteista ja ulkoinen horisontti 

niistä suhteista, jotka rajaavat ilmiön kontekstistaan. Referentiaalinen näkökulma 

on ilmiölle annettu yleinen merkitys, jota voidaan pitää myös osana sisäistä 

horisonttia. Miten-näkökulma eli miten yksilö näkee jonkin ilmiön, määrittelee 

samalla myös sitä, mitä hän näkee. Tietty käsittämisen tapa tarkoittaa tietoisuuden 

struktuuria tietyllä hetkellä, kun tietyt ilmiön piirteet ovat tietoisuuden fokuksessa 

ja muut taka-alalla. Voidakseen huomata jonkun piirteen ihmisen pitää tunnistaa 

siinä vaihtelua (huomatakseen punaisen pitää tietää, että on muitakin värejä jne.). 

Ilmiön vaihtelun koetut dimensiot rajaavat yksilön kokemisavaruuden, tavan 

kokea. (Häkkinen 1996: 26, Marton & Booth 1997: 107–108, Ming Fai 2003: 

149–151, Huusko & Paloniemi 2006: 164.) 

4.1.3 Fenomenografisen tutkimuksen kulku  

Fenomenografinen tutkimus etenee vaiheittain. Ahonen (1994) esittää neljä 

vaihetta: Ensin tutkija huomaa kiinnostavan ilmiön, josta näyttää esiintyvän 

erilaisia käsityksiä. Toiseksi tutkija tutustuu ilmiöön teoreettisesti ja jäsentää 

ilmiötä alustavasti. Sitten tutkija haastattelee henkilöitä, jotka kuvailevat 

kokemuksiaan ilmiöstä. Lopuksi tutkija luokittelee kokemukset niiden 

merkityssisällön mukaan ja kokoaa luokat merkitysjärjestelmäksi. (Ahonen 1994: 

115.)  

Fenomenografisen tutkijan tehtävänä on kuvata ne erot, jotka ilmenevät tietyn 

populaation kokemuksessa ilmiöstä. Tutkimuksen kohteena ovat teoreettisesti 

ajatellen kaikki tarkasteltavassa ilmiössä yhdistyvät erilaiset tavat kokea, käsittää 
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ja käsitteellistää kyseistä ilmiötä. Todellisuudessa tietyn populaation käsittämisen 

tavat ovat aina vain osa kaikista mahdollisista käsittämisen tavoista. Kuvattavana 

ovat kokemistapojen vaihtelu ja keskinäiset suhteet, eivät itse kokemukset tai 

niihin liittyvät psyykkiset prosessit. (Marton 1981: 196, Uljens 1996, Marton & 

Booth 1997: 111, 117, Ming Fai 2003: 146). Kokemusten olemassaolon syyt ja 

kausaaliset selitykset jäävät fenomenografisen tutkimuksen ulkopuolelle (Ahonen 

1994: 126, Häkkinen 1996: 13, 25). Samoin tutkimuksen ulkopuolelle jää 

käsitystyyppien asettaminen normatiiviseen paremmuusjärjestykseen, vaikka se 

joskus olisikin mahdollista (Marton & Booth 1997: 19).  

Fenomenografinen tutkimus tähtää toisen asteen näkökulmaan. Asioita ei 

pyritä kuvaamaan sellaisina kuin ne ovat, vaan sellaisina kuin ne ilmenevät 

tutkittaville henkilöille. (Frances 1993: 69, Häkkinen 1996: 32, Uljens 1996, 

Marton & Booth 1997: 118–121, Ming Fai 2003: 146, Järvinen & Järvinen 200: 

83.) Toisen asteen näkökulma koskee koko tutkimusta sen ongelmanasettelusta 

aineiston hankintaan ja analysointiin (Uljens 1996, Marton & Booth 1997: 121). 

Fenomenografisessa tutkimuksessa aineiston hankinta ja analysointi liittyvät 

tiiviisti toisiinsa (Marton & Booth 1997: 129). Tyypillisimmin aineisto hankitaan 

haastattelemalla (Marton 1986: 42, Huusko & Paloniemi 2006: 163–164). 

Subjektiiviset käsitykset voidaan tavoittaa parhaiten juuri kielen välityksellä 

(Svensson 1997: 166). Haastattelut ovat intersubjektiivisia, ja niillä on sekä 

normaali sosiaalinen vuorovaikutusluonne että selkeä tieteellinen tarkoitus. 

Tutkija muotoilee haastattelujen teema-alueet tutkimusintressinsä mukaan. 

(Frances 1993: 70, Marton & Booth 1997: 130–131.) Haastattelut pyritään 

pitämään mahdollisimman avoimina, jotta haastateltavat voivat nostaa esiin heille 

itselleen merkityksellisiä piirteitä ilmiöstä (Marton 1986: 42). Haastattelujen 

aikana sekä sitä seuraavan analysoinnin tulkintavaiheessa tutkijan pitää tiedostaa 

omat käsityksensä ilmiöstä ja joko pyrkiä sulkeistamaan ne pois tai kyetä 

rehellisesti arvioimaan niiden vaikutus tuloksiin (Frances 1993: 72, Häkkinen 

1996: 28, Uljens 1996, Marton & Booth 1997: 129). 

Analysointia varten ei ole olemassa yhtä tiettyä tekniikkaa (Marton 1986: 

42). Esimerkiksi Alexandersson (1994) esittää analysoinnin nelivaiheisena: 1) 

tutustutaan aineistoon ja muodostetaan kokonaisvaikutelma, 2) etsitään 

haastateltujen lausumista saman ja erisisältöiset merkitykset, 3) ryhmitellään 

käsitykset kuvauskategorioiksi ja 4) selvitetään kuvauskategorioiden välinen 

rakenne (Alexandersson 1994: 94–98). Olennaista on, että analysoinnissa 

haastateltujen ilmauksista etsitään merkitykset kontekstuaalisella ja 

intersubjektiivisella tulkinnalla, jossa tutkija rekonstruoi tutkittavien intentiot 
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käyttäen apunaan ilmaisujen sisäisiä yhteyksiä, haastateltuja koskevia 

taustatietoja ja omaa asiantuntemustaan. Merkityksiä tarkastellaan siis tilanne- ja 

asiayhteyksissään sekä haastateltavien näkökulmasta, unohtamatta tutkijan omaa 

vaikutusta merkityksenantoon. (Ahonen 1994: 124, Häkkinen 1996: 28, Säljö 

1997: 166.) Löydetyt merkitykset muodostavat tutkijan merkitysvaraston (pool of 

meanings) eli sen kokonaisuuden, johon yksittäisiä merkityksellisiä ilmauksia 

jatkossa verrataan. Tulkinta etenee spiraalimaisesti vuorovaikutuksessa ilmaisujen 

alkuperäisen kontekstin ja uuden koko aineistosta muodostetun kontekstin välillä. 

(Marton 1986: 43, Häkkinen 1996: 39, Uljens 1996, Marton & Booth 1997: 121.)  

Fenomenografisen tutkijan haasteena on ensin ymmärtää haastateltavien 

kokemukset ja sitten muodostaa kokemuksista luokkia, jotka suhteutetaan 

toisiinsa (Frances 1993: 69). Tieto kokemusten sisällöistä välittyy haastateltujen 

kielellisissä ilmauksissa, jotka tutkija tulkitsee käsitteiksi. (Ahonen 1994: 124, 

Häkkinen 1996: 28, Säljö 1997: 166.) Kokemusten tulkinnan apuvälineiksi 

Liimakka (2011) ehdottaa neljää erilaista kontekstia. Tekstin yksilöllinen 

konteksti on tulkinnan luonnollinen lähtökohta. Toiseksi tutkijaa auttaa tekstien 

jaettu konteksti. Aiemman tutkimustiedon tuottama konteksti ja tutkijan oman 

kulttuurisen ymmärryksen muodostama konteksti täydentävät tulkintaa. Liimakan 

mukaan kokemuksen ja kielen problematiikka kiteytyy kysymyksiin, miten 

kokemus käännetään kielelliseksi ja miten kulttuuri vaikuttaa kokemukseen. Kieli 

yhtäältä mahdollistaa, toisaalta rajoittaa ilmaisua. On olemassa kielellisiä ja ei-

kielellisiä kokemuksia. Kielen maailma on osittain yksilöllinen ja osittain jaettu, 

mikä johtaa tulkintoihin. (Liimakka 2011.) Toisaalta Perttula (2011) toteaa, että 

kokemuksen tutkimuksessa ei ole tarpeen eritellä, mikä on yksilön, mikä kielen ja 

mikä kulttuurin vaikutusta (Perttula 2011). 

Fenomenografisen aineiston tulkinta on luonteeltaan eläytyvää (Ahonen 

1994: 124). Tutkija tiivistää (redusoi) aineistosta laadullisesti erisisältöiset 

käsitykset ja rakentaa (abstrahoi) niistä käsitysluokkia (Marton & Booth 1997: 

132–135). Konkreettisemmin esitettynä ilmaukset kootaan ryhmiin 

yhtäläisyyksien perusteella, rajatapaukset tarkistetaan ja ryhmään kuulumiselle 

määritellään kriteerit. Saatuja ryhmiä järjestellään uudelleen ja uudelleen, kunnes 

päästään selkeisiin kategorioihin, joiden ydinsisältö ja rajanmääritykset voidaan 

vahvistaa. Kutakin kategoriaa havainnollistetaan aineistosta otetuilla lainauksilla. 

(Marton 1986: 43.) Käsitysluokat voidaan liittää tosiinsa eri tavoin, esimerkiksi 

horisontaalisesti, vertikaalisesti tai hierarkkisesti (Uljens 1989: 46–51 ja 1991: 93, 

Häkkinen 1996: 35, Järvinen & Järvinen 2004: 85). Käsitysluokat muodostetaan 
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tutkimuksen ongelmakentän pohjalta. Tutkijan esiymmärrys ja teoreettinen 

perehtyneisyys ovat analysoinnissa tukena, mutta eivät analyysin lähtökohtana.  

Fenomenografisen tutkimuksen päätuloksena ovat käsitysluokkien 

kuvauskategoriat. Käsitykset pohjautuvat subjektiivisen tason tietoisuuteen, joka 

käsitysluokkien järjestelmän kautta siirretään kollektiiviselle tasolle. (Frances 

1993: 72, Marton 1995: 173–174, Häkkinen 1996: 33, Marton & Booth 1997: 

115–116, 128.) Käsitykset voivat olla toisiaan tukevia, keskenään ristiriitaisia tai 

vaikka vastakkaisia (Huusko & Paloniemi 2006: 169). Tulokset ovat henkilö- ja 

kontekstineutraaleja. Tulosten ei oleteta kuvaavan kenenkään yksittäisen henkilön 

kokemuksia eikä minkään ilmiön kokemistapoja täydellisesti. Ne ovat kuvaus 

tietyn ilmiön kokemisen eräistä mahdollisista tavoista. Ne ovat systematisoitu 

kuvaus tietyn kulttuurin, yhteiskunnan ja yhteisön sosiaalisesti merkittävistä ja 

yhteisesti jaetuista käsitystavoista, ymmärrettynä niiden omissa 

ajatteluyhteyksissä. (Marton & Booth 1997: 128, Niikko 2003: 49, Huusko & 

Paloniemi 2006: 165, 169.) Käsitysluokat edustavat samalla tutkimuksen 

empirian suhdetta teoriaan (Marton 1981: 196, Häkkinen 1996: 33).  

Fenomenografisen aineiston analysoinnissa tutkijalla on keskeinen rooli. 

Tutkija tekee havaintoja ja tulkitsee haastateltujen ilmauksia oman 

käsitysmaailmansa kautta. Tutkija myös rakentaa omien käsitystensä pohjalta 

kuvauskategoriat, joita sellaisenaan ei aineistossa ole. Fenomenografisen 

tutkimuksen tulokset ovat siten tietyn tutkijan käsitys asiasta. Toinen tutkija voi 

tulkita, tiivistää ja käsitteellistää saman aineiston eri tavoin. Tutkimustuloksia ei 

voida pitää objektiivisena totuutena. (Ahonen 1994: 123–124, Svensson 1997: 

168, Niikko 2003: 31, Järvinen & Järvinen 2004: 85.) 

4.2 Fenomenografia sovellettuna tähän tutkimukseen 

Tässä tutkimuksessa sovellan fenomenografista lähestymistapaa selvittäessäni 

kotitalousopettajien käsityksiä kotitaloustuntien työrauhahäiriöistä. 

Fenomenografisen lähestymistavan valinta perustuu neljään keskeiseen tekijään. 

Tärkein tekijä on fenomenografisella lähestymistavalla saavutettavan tiedon 

luonne: fenomenografia kuvaa käsitystapojen vaihtelua, mikä on juuri 

tutkimustehtäväni olennainen lähtökohta. Lisäksi määrällisesti vähäisetkin 

näkökulmat voivat päästä esiin, koska fenomenografiassa painopiste on 

käsittämisen laadullisissa eroissa. Toiseksi fenomenografia tarkastelee ilmiöitä 

tutkittavan kohdejoukon omasta näkökulmasta. Kohdejoukon arkiajattelu saadaan 

näkyviin, mikä mahdollisesti tuottaa uutta ymmärrystä kohdejoukon 
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elämismaailmasta. Kolmanneksi fenomenografisen tutkimuksen tulokset kuvataan 

ilmiötasolla. Tarkastelussa ei tavoitella yksittäisten ihmisten henkilökohtaisia 

käsityksiä. Tästä on etua, kun tutkittava ilmiö on sensitiivinen, kuten 

työrauhahäiriöt saattavat olla. Neljäntenä perusteena fenomenografisen 

lähestymistavan valinnalle on se, että fenomenografia sopii lähtökohdiltaan hyvin 

koulukontekstiin, onhan se kouluympäristössä kehitetty. (vrt. Marton 1995: 166–

171, Marton & Booth 1997: 108, Richardson 1999: 53, Ming Fai 2003: 145, 

Järvinen & Järvinen 2004: 83, Huusko & Paloniemi 2006: 163).  

Tutkimuksessani mielenkiinnon kohteena on siis se, millä eri tavoilla 

työrauhahäiriöt ilmenevät kotitalousopettajille. Tutkittava ilmiö on 

kotitalousopettajien käsitys työrauhahäiriöistä kotitalouden oppitunneilla. 

Tutkimusyksikkönä, jota fenomenografisessa tutkimuksessa nimitetään 

merkitysyksiköksi, on käsitys. Käsitys eli tapa kokea jotakin tarkoittaa 

tutkimuksessani samaa kuin kokemus tai elämys. Kokemuksina voi olla erilaisia 

ilmiöitä, kuten havaintoaistimuksia, tunteita, mielikuvia, uskomuksia, mielipiteitä, 

ajatuksia tai arvostuksia. Pyrkimykseni on kuvata sitä, millä eri tavoilla 

kotitalousopettajat kokevat työrauhahäiriöt ja miten kotitalousopettajien 

käsitykset työrauhahäiriöistä sisällöllisesti ja laadullisesti vaihtelevat. Mitä 

piirteitä (mikä-näkökulma) kotitalousopettajat oppituntien työrauhahäiriöistä 

nostavat esiin ja millaisia merkityksiä (miten-näkökulma) he näille piirteille 

antavat. En tutki työrauhahäiriöiden todellista ilmenemistä enkä sitä, mitä 

kotitalousopettajat työrauhahäiriöistä asiatasolla tietävät. Huomio ei ole 

yksittäisten kotitalousopettajien käsityksissä, vaan tavoitteena on paljastaa 

tutkimusjoukon kollektiivinen käsitys kotitaloustuntien työrauhahäiriöistä. 

Kiinnostavaa on kotitalousopettajien ja työrauhahäiriöiden välinen suhde sekä sen 

moninaisuus ja vaihtelu. Lähtökohtana on toisen asteen näkökulma. Tutkimukseni 

asetelma näkyy kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Tutkimuksen asetelma. 

Fenomenografian perusajatuksen mukaisesti (ks. Svensson 1997: 165–166, Green 

2005: 34) kotitalousopettajien käsitykset työrauhahäiriöistä muodostuvat 

opettajan kokeman todellisuuden pohjalta kunkin opettajan yksilöllisen ajattelun 

kautta. Tärkeää on huomata yhtäältä kunkin opettajan tapa rajata tarkasteltava 

ilmiö, toisaalta tapa kuvata ilmiöön kuuluvia merkityksellisiä piirteitä (vrt. 

Svensson 1997: 170). Näin ollen tutkimuksessani on tarpeen selvittää ensinnäkin 

sitä, miten kotitalousopettajat rajaavat työrauhahäiriön ilmiönä. Toiseksi on 

tarpeen selvittää kotitalousopettajien tapaa kuvata työrauhahäiriöihin liittyviä 

keskeisiä piirteitä. Teoriakatsauksen pohjalta työrauhahäiriöiden keskeisiä 

piirteitä ovat niihin puuttumisen tavat ja niiden taustalle hahmotettavat tekijät. 

Mainitut kolme aihekokonaisuutta muodostavat tutkimukseni aineistonkeruun 

keskeiset teema-alueet. Seuraavaksi tarkennan kyseisten teema-alueiden ja 

teoriataustan suhdetta. Tiivistetty kuvaus teoriataustan ja aineistonkeruuteemojen 

suhteesta on esitetty kuviossa 5. 

Työrauhahäiriöiden tarkastelu lähtee kotitalousopettajien tavasta rajata 

työrauhahäiriö ilmiönä (näkökulma 1 Miten rajataan; tutkimuskysymys 1a; teema 

1). Työrauhahäiriön rajaamista on käsitelty teoriaosan luvussa 2.2.2. 

Kirjallisuuden perusteella työrauhahäiriön määrittely vaihtelee sen mukaan, kenen 

työrauhaa tarkastellaan sekä luetaanko työrauhahäiriöksi myös omaisuuden 

turmelu, terveys- ja turvallisuusuhka, hiljaisesti tapahtuva, mutta 

käyttäytymisnormien vastainen toiminta sekä lainvastainen toiminta, joka ei 

varsinaisesti haittaa oppitunnin kulkua. Tutkimuksessani pyrin selvittämään, 

Tutkija

Kotitalous-
opettaja

Työrauha-
häiriö

Tutkijan ja 
haastateltavan 

suhde

Tutkittava ilmiö:

Kotitalousopettajan 
ja työrauhahäiriön 

suhde

Tutkijan ja 
työrauhahäiriön 

suhde



96 

miten nämä ja mahdollisesti muut, edellä mainitsemattomat piirteet näkyvät 

kotitalousopettajien työrauhakäsityksissä. Kiinnostukseni kohdistuu siis muun 

muassa siihen, kenen tai keiden työrauhan häiriintymistä kotitalousopettaja 

ajattelee. Kotitalousoppiaineen ominaisluonne, jota on käsitelty luvussa 2.5, 

herättää pohtimaan sitä, painottavatko kotitalousopettajat käsityksissään joitain 

tiettyjä, kotitalous-oppiaineelle ominaisia ilmiön osia. Korostuvatko 

toiminnallisessa (T) kotitaloudessa esimerkiksi omaisuuden turmelu tai fyysinen 

terveys ja turvallisuus, kuten työvälineiden ja laitteiden asiallinen käyttö. 

Näkyykö kotitaloustuntien yhteistoiminnallisuus (Y) työrauhahäiriöissä 

esimerkiksi henkilösuhteiden häiriöiden painottumisena tai käytösnormirikkeiden 

esiin tulemisena. Vastatakseni tutkimuskysymykseen 1a haluan siis selvittää, 

millaiset ilmiöt kotitalousopettajien mielestä työrauhaa häiritsivät. 

Työrauhahäiriöiden rajaamisen lisäksi ilmiötä jäsentää se, millaisin 

taustaoletuksin työrauhaongelmia lähestytään. Työrauhan lähestymistapoja on 

käsitelty luvussa 2.2.3. Lähestymistapa ei välttämättä ole kotitalousopettajalle 

itselleen tietoinen, mutta se ilmenee hänen käsityksissään työrauhahäiriöiden 

syistä ja työrauhahäiriöihin puuttumisen keinoista. Tutkimuksessani pyrin 

selvittämään, millaisia syitä ja taustatekijöitä kotitalousopettajat tunnistavat 

työrauhahäiriöiden taustalla (näkökulma 2 Mitä nähdään taustalla; 

tutkimuskysymys 1b; teema 2). Työrauhaan vaikuttavia tekijöitä on kuvattu 

luvussa 2.3. Näkevätkö kotitalousopettajat työrauhahäiriöiden taustalla juuri 

teoriaosuudessa kuvatut kuusi vaikuttavaa tekijää (näkökulman 2 alakohdat). 

Esimerkiksi hakevatko kotitalousopettajat selitystä didaktisesta ja pedagogisesta 

suhteesta, joita sävyttää kotitalousoppiaineen monitieteisyys (M), toiminnallisuus 

(T) ja yhteistoiminnallisuus (Y). Pyrkivätkö kotitalousopettajat selittämään 

työrauhahäiriöitä opettajasta, oppilaasta ja/tai oppimisympäristöstä johtuvilla 

tekijöillä, joihin vaikuttavat kotitalous-oppiaineen toiminnallisuus (T), 

yhteistoiminnallisuus (Y) ja oppilasta lähellä oleva sisältö (L). Tekeekö 

kotitalous-oppiaineen oppilasta lähellä oleva sisältö (L) myös koulun ulkopuoliset 

tekijät keskeisiksi työrauhahäiriöitä selittäviksi tekijöiksi. Voidakseni siis vastata 

tutkimuskysymykseen 2, pyrin saamaan selville, millaisia tekijöitä 

kotitalousopettajat näkevät työrauhahäiriöiden taustalla. 

Kotitalousopettajien tapa lähestyä työrauhahäiriöitä ilmenee paitsi heidän 

käsityksissään työrauhahäiriöiden taustatekijöistä myös heidän tavassaan puuttua 

työrauhahäiriöihin. Työrauhahäiriöihin puuttuminen ja se, mitä nähdään 

häiriöiden taustalla, liittyvät toisiinsa. Työrauhahäiriöihin puuttumista on kuvattu 

luvussa 2.4. Tutkimuksessani haluan selvittää, millaisin keinoin 
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kotitalousopettajat uskovat työrauhahäiriöihin voitavan vaikuttaa (näkökulma 3 

Miten puututaan; tutkimuskysymys 1c; teema 3). Mielenkiintoista on, suosivatko 

kotitalousopettajat opettajakeskeistä, oppilaskeskeistä vai yhteistoiminnallista 

vallankäyttöä? Vallankäyttöä on tarkasteltu luvuissa 2.2.1 ja 2.2.3. Näkyykö 

esimerkiksi Salon (2000) kuvaama traditionaalisen (opettajajohtoisen) ja 

modernin (yhteistoiminnallisen ja oppilaskeskeisen) kasvatusotteen rinnakkaiselo 

kotitalousopettajien työrauhahäiriöihin puuttumisessa? Onko kotitaloustunneilla 

tapahtunut vallan siirtymistä oppilaiden suuntaan, kun kyseessä on oppilasta 

lähellä oleva (L), toiminnallinen (T) ja yhteistoiminnallinen (Y) oppiaine, joka 

soveltaa monitieteisesti (M) muita oppiaineita. Työrauhahäiriöihin puuttumisen 

keinoja on käsitelty luvussa 2.4. Painottavatko kotitalousopettajat proaktiivisia vai 

reaktiivisia toimia? Toiminnallinen (T) ja yhteistoiminnallinen (Y) 

kotitalousopetus vaatii aina hyvää suunnittelua etukäteen, joten kiinnostavaa on, 

näkyykö suunnittelu myös proaktiivisuutena työrauhahäiriökysymyksissä. 

Kuvaavatko kotitalousopettajat portaittaisuutta työrauhahäiriöihin puuttumisessa? 

Millaisia sanattomia ja sanallisia keinoja kotitalousopettajilla on kotitaloustuntien 

toiminnallisessa (T) ja yhteistoiminnallisessa (Y) ympäristössä? Miten 

seuraamuksiin suhtaudutaan ja millaisia seuraamuksia toiminnallisessa (T) ja 

yhteistoiminnallisessa (Y) opetuksessa käytetään? Mitä mieltä kotitalousopettajat 

ovat opettajan lakisääteisistä työrauhahäiriöihin puuttumisen keinoista (käsitelty 

luvussa 2.4.1). Pystyäkseni vastaamaan tutkimuskysymykseen 1c pyrin 

selvittämään, millaisin keinoin kotitalousopettajat puuttuvat työrauhahäiriöihin. 

Vastaukset tutkimuskysymykseen 1 sekä sitä jäsentäviin apukysymyksiin 1a, 

1b ja 1c antavat empiriapohjan, joista teoreettista tietämystä apuna käyttäen pyrin 

rakentamaan kotitalousopettajien työrauhahäiriökäsityksiä kuvaavan 

käsitysjärjestelmän. Tällä käsitysjärjestelmällä vastaan esittämääni 

tutkimuskysymykseen 2. Millainen käsitysjärjestelmä kotitalousopettajien 

työrauhahäiriökäsityksistä rakentuu. 
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Kuvio 5. Teoriataustan suhde haastattelun teema-alueisiin. 

Kuvio 5 osoittaa ne teoriataustasta johdetut tekijät, joita pidän keskeisinä 

työrauhahäiriöitä tarkasteltaessa. Nämä työrauhahäiriön näkökulmat (näkökulmat 

1, 2 ja 3) toimivat samalla niinä aineistonkeruun teema-alueina, joihin keskityin 

selvittäessäni kotitalousopettajien käsityksiä työrauhahäiriöistä. Teema-alueet 

ovat yhtenevät myös tutkimustehtävääni liittyvien, luvussa 3 esitettyjen 

tutkimuskysymysten (tutkimuskysymykset 1a, 1b ja 1c) kanssa.  

Teema 1

Miten 
kotitalousopettajat 
hahmottavat 
työrauhahäiriöitä

Teema 2

Millaisia tekijöitä 
kotitalousopettajat näkevät 
työrauhahäiriöiden 
taustalla

Teema 3

Miten 
kotitalousopettajat 
puuttuvat 
työrauhahäiriöihin

Oppimisen johtaminen

Luokanhallinta

Työrauha
& opetus

TYÖRAUHAHÄIRIÖ

1. Näkökulma

Miten rajataan

- Kenen työrauha
- Omaisuuden 

turmelu (T)
- Terveys- ja

turvallisuusuhka (T)
- Käytösnormit (Y)
- Lainsäädäntö

2. Näkökulma

Mitä taustalla
- Didaktinen suhde (M T Y)
- Pedagoginen suhde (M T Y)
- Oppimisympäristö (L T Y)
- Opettaja
- Oppilas (L T Y)
- Koulun ulkopuoliset tekijät (L)

Miten lähestytään

3. Näkökulma

Miten puututaan

- Lakisääteiset keinot
- Proaktiivisuus
- Sanattomat keinot
- Sanalliset keinot
- Seuraamukset

Pedagoginen
toiminta

- Monitieteistä (M) 

- Lähellä oppilasta (L)

- Toiminnallista (T)

-Yhteistoiminnallista (Y)
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4.3 Tutkimusaineiston hankinta 

Kokosin tutkimusaineiston haastattelemalla, kuten fenomenografiselle 

tutkimukselle on tyypillistä (vrt. Marton 1986: 42, Green 2005: 36, Huusko & 

Paloniemi 2006: 163–164). Tein ensin keväällä 2011 kolme alustavaa 

haastattelua, joilla hain tuntumaa sekä työrauhahäiriöitä koskevien käsitysten 

sisältöön että haastattelutilanteiden toteutukseen. Varsinaiset tutkimushaastattelut 

ajoittuivat vuoden 2012 alkupuoliskolle. Tallensin haastattelut aluksi 

nauhoittamalla ja myöhemmin tekstimuotoon litteroimalla. Fenomenografisessa 

tutkimuksessa riittää yksi haastattelukerta henkilöä kohti, eikä haastatteluja 

tarvitse tarkistuttaa haastateltavilla jälkikäteen (Green 2005: 40). 

Tiedustelin puhelimitse kotitalousopettajien halukkuutta haastatteluun. Käytin 

haastateltavien valinnassa kotitalousopettajakentän tuntemustani, joka pohjautuu 

aiempaan luottamustehtävääni Oulun seudun Kotitalousopettajat ry:n sihteerinä. 

Haastateltavien luottamuksen ja avoimuuden saavuttamiseksi selvensin, että 

haastattelu on vapaaehtoinen ja että käsittelen haastateltavan ilmaisemat asiat 

luottamuksellisesti (vrt. Green 2005: 40, Åkerlind, Bowden & Green 2005: 84, 

Åkerlind 2005b: 115–116). Kerroin myös, että tutkin kotitalousopettajien 

kokemuksia työrauhahäiriöistä oppituntien aikana ja että haastattelu sisältää 

kolme teemaa: millaiset seikat koetaan työrauhahäiriöinä, mitä työrauhahäiriöiden 

taustalla nähdään ja miten työrauhahäiriöihin puututaan. Lisäksi kerroin sen, että 

haastattelu on tarkoitus nauhoittaa. Vain yksi kysytyistä kotitalousopettajista 

kieltäytyi haastattelusta. Haastattelut toteutettiin kunkin haastateltavan 

ehdottamassa paikassa, sillä tuttu haastattelupaikka lisää yleensä haastateltavan 

vapautuneisuutta (vrt. Åkerlind 2005b: 115–116). Käytännössä haastattelut 

toteutuivat joko haastateltavan koulussa, haastateltavan kotona tai haastattelijan 

koulussa. Yhden haastattelun toteutuspaikkana oli muu koulu kuin haastateltavan 

tai haastattelijan koulu. 

4.3.1 Haastateltavat 

Tutkimukseni kohdejoukkona olivat pohjoissuomalaisten yläkoulujen 

kotitalousopettajat. Koska tavoitteenani oli tutkia kokemusten vaihtelua, pyrin 

saamaan haastateltavaksi henkilöitä, joilla olisi mahdollisimman erilaisia 

kokemuksia ilmiöstä (vrt. Bowden 2005: 16, Green 2005: 35, Åkerlind 2005b: 

103–104). Tavoittelin iältään ja kokemusvuosiltaan erilaisia kotitalousopettajia: 

nuoria 3–5 vuotta opetustyötä tehneitä, kokeneempia 6–15 vuotta opettaneita ja 
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erittäin kokeneita, yli 15 vuotta opettaneita kotitalousopettajia. Jätin valinnassa 

syrjään vastavalmistuneet, 1–2 vuotta opettajana toimineet kotitalousopettajat, 

joilla kirjallisuuden mukaan (esim. Erätuuli & Puurula 1992, Lahdes 1997: 252, 

Martikainen 2005: 240, Jones & Jones 2007: 7–9, Saloviita 2007: 13) on omat 

erityishaasteensa koulutyön arkeen perehtymisessä. Pyrin saamaan 

haastateltavaksi kotitalousopettajia sekä ison kaupungin keskustassa sijaitsevista 

kouluista, lähiökouluista että maaseutumaisten kuntien kouluista. Lisäksi pidin 

tärkeänä, että haastateltavia oli oppilasmäärältään erikokoisista kouluista. Kaikki 

kotitalousopettajat olivat pohjoissuomalaisia naisia.  

Fenomenografisessa tutkimuksessa tulee olla sellainen määrä haastateltavia, 

jolla saadaan esiin ilmiötä koskevien käsitysten maksimaalinen vaihtelu. 

Maksimaalinen vaihtelu edustaa fenomenografiassa aineiston saturaatiota. 

Tyypillisesti saturaatioon on tarvittu 20 – 30 haastateltavaa, mutta myös 

pienempiä, esimerkiksi 12 ja 9 haastateltavan aineistoja on käytetty. 

(Alexandersson 1994: 77, Bowden 2005: 17, Green 2005: 35, Mäkitalo 2008: 58.) 

Tässä tutkimuksessa koin, että maksimaalinen vaihtelu saavutettiin 12 

haastattelulla. Varmuuden vuoksi tein vielä kuitenkin kaksi haastattelua, eli 

aineistoon tuli yhteensä neljäntoista kotitalousopettajan haastattelut. 

Haastatelluista opettajista kaupungin keskustassa sijaitsevaa koulua edusti neljä, 

lähiökoulua viisi ja maaseutumaisen kunnan koulua viisi opettajaa. Haastateltujen 

kouluista oppilasmäärältään suuria (yli 450 oppilasta) oli neljä, keskikokoisia 

(350–450 oppilasta) seitsemän ja pieniä (alle 350 oppilasta) kolme koulua. 

Haastateltujen opettajien kokemustausta vaihteli siten, että neljä oli nuoria (3–5 

vuotta opettaneita), kuusi kokeneempia (6–15 vuotta opettaneita) ja neljä erittäin 

kokeneita (yli 15 vuotta opettaneita) opettajia. Kooste haastatelluista 

kotitalousopettajista on taulukossa 1. Haastateltavien joukkoa voidaan pitää 

harkinnanvaraisena näytteenä pohjoissuomalaisista kotitalousopettajista.  
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Taulukko 1. Haastatellut kotitalousopettajat 

  koulun koko koulun sijainti kokemusvuodet 

haastateltu  iso keskikokoinen pieni keskusta lähiö maaseutu 3 – 5 6 – 15 yli 15 

A X     X         X 

B X        X   X   

C     X   X       X 

D   X   X    X     

E   X       X X     

F   X       X   X   

G X       X     X   

H   X       X   X   

I   X   X         X 

J     X   X  X    

K X         X   X   

L     X   X     X   

M   X   X       X 

N   X     X   X     

4.3.2 Teemahaastattelut 

Haastattelumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Puolistrukturoitu 

teemahaastattelu palvelee hyvin fenomenografista tutkimusta, koska strukturoitu 

haastattelu rajoittaisi liiaksi haastateltavien ilmaisumahdollisuuksia ja avoimessa 

haastattelussa keskustelu voisi ohjautua ohi tutkittavan ilmiön. Pyrin pitämään 

haastattelut mahdollisimman avoimina, mutta asiasisällön varmistamiseksi 

jäsensin haastatteluja kolmella teema-alueella, joita kutakin avasin muutamalla 

kiinteällä kysymyksellä. Haastatteluteemat muotoilin tutkimusintressini ja ilmiön 

teoreettisen tarkastelun pohjalta, kuten luvussa 4.2 osoitin. (vrt. Marton 1986: 42, 

Frances 1993: 70, Marton & Booth 1997: 130–131.) Haastattelurunko ja sen 

laadinta on esitelty tarkemmin liitteessä 3. 

Haastattelutilanteessa pääroolissa oli haastateltava. Haastattelijana luovuin 

luonnollisesta asenteestani nähdä omat käsitykseni oikeina ja pyrin sen sijaan 

katsomaan ilmiötä haastateltavan kuvaamalla tavalla (vrt. Barnacle 2005: 48, 

Bowden 2005: 21, Åkerlind 2005b: 108.) Haastattelijan omat käsitykset ilmiöstä 

tai haastattelijan ja haastateltavan välinen keskinäinen suhde (ks. Tutkimuksen 

asetelma luku 4.2 kuvio 4) eivät saa vaikuttaa siihen, mitä haastateltava ilmaisee 

(Bowden 2005, 14). Haastattelutilanteissa en vielä jäsentänyt tai luokitellut 
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ilmiötä, vaan seurasin haastateltavan puhetta ja pyysin tarkennusta repliikeistä, 

joita en täysin ymmärtänyt (vrt. Åkerlind 2005b: 108).  

Aloitin haastattelut taustatietokysymyksillä. Tämän jälkeen johdatin 

keskustelun varsinaisiin teema-alueisiin. Siirryin haastatteluteemoihin 

haastattelurungon mukaisilla kysymyksillä (ks. liite 3), jotka kohdensivat 

keskustelun haluttuun teemaan. Kysymysten esitysjärjestys vaihteli 

haastatteluittain. Kysymysten esitysjärjestyksestä on kaksi näkemystä. Yhtäältä 

suositellaan, että kaikki kiinteät kysymykset esitetään etukäteen suunnitellussa 

järjestyksessä ja samalla tavalla, jotta jokainen haastateltava saa teemasta 

yhtenevän informaation ja keskittyy varmasti oikeaan ilmiöön (Bowden 2005: 

14). Toisaalta ajatellaan, että kysymysten järjestyksessä voidaan joustaa, jos 

haastattelun sujuvuus ja keskustelunomaisuus niin edellyttävät, koska 

fenomenografian non-dualistisen näkemyksen mukaan eri haasteltavat voivat joka 

tapauksessa käsittää samankin kysymyksen eri tavalla (Åkerlind 2005b: 113). Itse 

pidin haastattelun sujuvuutta tärkeämpänä kuin kysymysten järjestystä. 

Kiinteiden kysymysten ohella ylläpidin teemojen mukaista keskustelua 

jatkokysymysten avulla. Jatkokysymykset saattavat olla haastattelun tulosten 

kannalta jopa antoisampia kuin varsinaiset haastattelurungon kysymykset 

(Åkerlind 2005a: 65). Pyysin haastateltavaa laajentamaan ja fokusoimaan 

repliikkejään ja rohkaisin kertomaan lisää ilmiöstä. (vrt. Bowden 2005: 14, Green 

2005: 36, 38–39, Åkerlind, Bowden & Green 2005: 80, Åkerlind 2005b: 106.) 

Kirjallisuudessa suositeltuja jatkokysymysten muotoja ovat esimerkiksi: 

kertoisitko lisää, kuvailisitko, voitko täsmentää, määrittelisitkö tarkemmin, 

antaisitko esimerkin, mitä tarkoitat, miksi sanoit noin (Green 2005: 37–39). 

Omakohtaisesti koin parhaina kerronnan rohkaisijoina esimerkkien pyytämisen 

sekä sen, että yksinkertaisesti toistin haastateltavan ilmaiseman ajatuksen. 

Toistamisen aikana haastateltava ikään kuin ehti huomata lisää näkökulmia 

käsiteltävään aiheeseen. Tarvittaessa pyysin haastateltavaa myös selventämään 

epätarkan ilmaisun tai kertaamaan tärkeän asian. Muutaman kerran jouduin myös 

palauttamaan keskustelun kohteliaasti oikeaan aiheeseen. (vrt. Green 2005: 37–

39.)  

Fenomenografisessa haastattelussa haastattelija ei lisää keskusteluun 

satunnaisia uusia aiheita tai näkökulmia eikä esitä omia käsityksiään (Bowden 

2005: 14, Green 2005: 36, 38–39, Åkerlind, Bowden & Green 2005: 80, Åkerlind 

2005b: 106). Siltä varalta, että haastateltava ei spontaanisti tuonut esiin 

tutkimusongelmien kannalta olennaisia piirteitä, haastattelurunkoon sisältyivät 

apukysymyksinä työrauhahäiriöitä kuvaavat kolmen dimension avainsisällöt. 
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Haastattelun loppupuolella turvauduin näihin apukysymyksiin. Apukysymysten 

käyttö vaihteli haastatteluittain, mutta kaikissa haastatteluissa niitä tarvittiin.  

Haastattelun lopettamiselle ei löydy kirjallisuudesta tarkkaa ajoitusohjetta. 

Itse pyrin noudattamaan Åkerlindin (2005a) neuvoa, että haastattelun voi päättää 

silloin, kun haastattelija tuntee käsittävänsä haastateltavan tavan kokea ilmiötä, 

vaikka ei vielä kykene tuota tapaa verbalisoimaan (Åkerlind 2005a: 66). 

Varsinaisten haastatteluteemojen käsittelyn päätyttyä esitin haastateltavalle vielä 

kaksi kaikkiin teema-alueisiin liittyvää kysymystä. Viimeisenä kysymyksenä 

tiedustelin lopuksi, haluaako haastateltava lisätä vielä jotakin aiemmin 

puhuttuihin teemoihin liittyvää.  

Haastattelujen keskimääräinen kesto oli noin yksi tunti. Yksi haastattelu sujui 

puolessa tunnissa, ja pisimmät kaksi haastattelua kestivät lähes kaksi tuntia. 

Haastattelutilanteiden jälkeen merkitsin muistiin yleisvaikutelman kunkin 

haastattelun kulusta.  

4.4 Aineiston analysointi 

Varsinaista analysointia edelsi haastattelujen litterointi tekstimuotoon. Litteroin 

itse alustavat haastattelut. Ajan voittamiseksi tutkimusaineistoon kuuluvat 

neljätoista haastattelua litteroitiin alan palveluita tuottavassa yrityksessä. 

Haastattelut litteroitiin sanatarkasti murresanoineen, toistoineen ja 

äännähdyksineen. Litteroinnissa pyrittiin säilyttämään haastattelujen tunnelma, 

jotta haastattelutilannetta voitiin käyttää kontekstitietona analysointivaiheessa. 

Tunnetta ilmaisevat ääntelyt kuten nauru, merkittiin hakasulkuihin. Puheen tauot 

osoitettiin pilkulla, pitemmät tauot sekuntimäärän merkinnällä ja puheenvuoron 

kesken jääminen tai jatkaminen kahdella pisteellä. Erityisen painokkaat sanat tai 

ilmaukset alleviivattiin.  

Analysoinnin lähtökohtana oli empiirinen aineisto. Analysoinnissa etsin 

kotitalousopettajien puheeseen sisältyviä merkityksiä ja näiden merkitysten 

yhteyksiä kotitalousopettajien elämismaailmaan, yläkoulun kotitaloustunteihin. 

Non-dualismin mukaisesti kotitalousopettajien ilmaisemat erilaiset kokemukset 

olivat minulle objektiivista tietoa. Kotitalousopettajien erilaiset tavat kokea 

työrauhahäiriö osoittivat ilmiön kriittiset aspektit. Kriittiset aspektit sisälsivät tietoja 

työrauhahäiriöiden luonteesta ja niihin suhtautumisen näkökulmista. 

Fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin tukeutuen tiivistin 

kotitalousopettajien käsitysten sisällöt rajalliseen määrään laadullisesti erilaisia 

luokkia, joista muodostin työrauhahäiriöitä koskevien käsitysten 
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käsitysjärjestelmän. Tavoitteenani oli rakentaa käsitysjärjestelmä nimenomaan 

kotitalousopettajien työrauhahäiriöitä koskevista kokemuksista yläkoulun 

kotitaloustuntien kontekstissa. Erot kotitalousopettajien kokemisen tavoissa toivat 

esiin ilmiön kriittiset piirteet kokijoiden itsensä eli neljäntoista 

pohjoissuomalaisen kotitalousopettajan ymmärtäminä.  

Fenomenografiselle tutkimukselle ominaisesti yhtäältä muodostin 

työrauhahäiriöitä koskevista käsityksistä käsitystapakategoriat ja toisaalta 

rakensin käsitystavoista niiden rakenteellisia yhteyksiä kuvaavan 

käsitysjärjestelmän. Tällä kaksitahoisella menettelyllä todensin fenomenografian 

perusnäkemystä, että ilmiöön liittyvät sisältökäsitykset ja rakennekäsitykset 

kietoutuvat dialektisesti yhteen. Eri tutkijat painottavat rakenneominaisuuksia eri 

tavoin ja nostavat ne tarkasteltaviksi analysointiprosessin eri vaiheissa. Tässä 

tutkimuksessa etenin muodollisesti tarkasteltuna niin, että muodostin ensin 

käsitystavat ja paneuduin rakenteellisiin yhteyksiin sen jälkeen, kuten esimerkiksi 

John Bowdenin (2005) suosittaa. Implisiittisellä tasolla rakennekysymykset olivat 

kuitenkin vaikuttamassa alusta alkaen. Analysoinnin lähtökohdaksi otetut yhteiset 

teemat (ks. luku 4.4.1 Yleiskuvan muodostus) merkitsivät rakenteellisten 

tekijöiden ja teorian vahvaa läsnäoloa läpi koko analysointiprosessin. Tosiasiassa 

analysointi noudatti siis muun muassa Gerlise Åkerlindin (2005) ilmaisemaa 

ajatusta, että rakenneominaisuudet kuuluvat olennaisena osana käsitystapoihin ja 

hahmottuvat rinnakkain käsitystapojen kanssa. (vrt. Åkerlind, Bowden & Green 

2005: 97.) 

Analysointiprosessi jakautui pääpiirteissään neljään vaiheeseen, jotka olivat:  

1. Yleiskuvan muodostus  

2. Aineiston tulkinta, merkitysten ryhmittely ja vertailu  

3. Vaihtelun dimensioiden ja kriittisten aspektien hahmotus sekä käsitystapojen 

muodostus 

4. Käsitysjärjestelmän muodostus 

Ensimmäisessä vaiheessa (luku 4.4.1) perehdyin aineistoon sekä jäsensin ja 

tiivistin haastatteluja pyrkien samalla luomaan yleiskuvaa sisällöstä. Etsin 

aineistossa myös yhteisesti toistuvia teemoja. Toisessa vaiheessa (luku 4.4.2) 

tulkitsin haastatteluista merkitysyksiköt, jotka koodasin teemoittain 

haastattelukohtaisesti. Tämän jälkeen kokosin kaikki merkitysyksiköt yhteen, 

mikä mahdollisti jatkossa vertailun yksittäisten haastattelujen ja koko aineiston 

välillä. Tiivistin merkitysyksiköitä ryhmittelemällä samansisältöiset 

merkitysyksiköt merkityskategorioiksi. Kolmannessa vaiheessa (luku 4.4.3) 
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kiteytin merkityskategorioista horisontaaliset käsitysten vaihtelun dimensiot. 

Näissä dimensioissa ilmenevien kriittisten aspektien pohjalta muodostin lopulliset 

käsitystapakategoriat. Neljännessä eli viimeisessä vaiheessa (luku 4.4.4) rakensin 

käsitystavoista käsitystapajärjestelmän. Kuvaan seuraavaksi edellä mainitut 

vaiheet tarkemmin. 

4.4.1  Yleiskuvan muodostus  

Aloitin analysoinnin sen jälkeen, kun kaikki haastattelut oli tehty ja litteroitu. 

Tutustuin ensin aineistoon lukemalla kaikki haastattelut läpi. Näin sain alustavan 

kokonaiskäsityksen haastattelujen sisällöstä. Tämän jälkeen poistin aineistosta 

tutkimuksen aihepiiriin kuulumattomat osat, jollaisia olivat lähinnä muutamat 

haastatteluympäristöön, terveystieto-oppiaineeseen ja koulun kerhotoimintaan 

liittyvät kommentit.  

Seuraavaksi keskityin yksittäisiin haastatteluihin ja niiden sisältöön. Tällöin 

yritin hahmottaa sen, mihin piirteisiin kunkin haastatellun huomio 

työrauhahäiriöitä koskevissa kysymyksissä kiinnittyi ja millainen oli hänen 

kokemuksensa näistä piirteistä. Usein haastatellut kuvailivat tiettyyn piirteeseen 

liittyvää samaa käsitystä monisanaisesti, joten tiivistin löydettyjä ilmauksia 

lyhyempään ja ytimekkäämpään muotoon. Tiivistämisessä kiinnitin erityistä 

huomiota siihen, että haastatellun osoittama näkökulma säilyi alkuperäisenä. 

Seuraava esimerkki havainnollistaa tiivistelmien luonnetta.  

Esimerkki tiivistämisestä (haastattelu 12 sivulla 3): 

V: Eniten se häiritsee, että kun valtaosa oppilaita on niitä jotka haluaa oppia. 

Niin ylleensä se on se kaks kolme henkilöä, jotka aiheuttaa sitä häiriötä siellä 

luokassa, ja saa tavallaan sen luokan sekasin ja sen opettajan kaiken ajan. 

Niin se on tosi ikävä, niitten muitten oppilaitten kohalla. Ja musta on tosi 

kiva että joskus oppilas, toinen oppilas saattaa sanoa että no, voisitko nyt jo 

olla kunnolla taikka lopettaa ton, huutelemisen taikka kulkemisen taikka, mitä 

siinä nyt onkaan menossa pellaamista tai näin. Musta on tosi hauska et se ei 

vaan tuu aina siltä opettajalta, että toisetki oppilaat, elikkä se harmittaa ihan 

valtavasti, että, toiset oppilaat joutuu siitä, myöskin sijaiskärsijäksi tavallaan 

siitä, kuuntelemaan sitä opettajaa että no nyt, täpä täpä täpä että, näitä 

järjestyssääntöjä taas vaihteeksi kuuntellee että miten siellä käyttäydytään ja 

ollaan, oppitunnilla.  
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Tutkijan tiivistys: Häiritsee ja harmittaa, että opinhaluisten enemmistö joutuu 

sijaiskärsijäksi kuulemaan jankutusta järjestys- ja käyttäytymissäännöistä, 

kun 2–3 häiritsijää vie opettajan ajan. On kiva, jos oppilas tai oppilaat 

pyytää häiritsijää lopettamaan huutelun, kulkemisen tai muun pelaamisen, 

eikä aina opettaja. 

Tiivistämisen jälkeenkin aineisto oli erittäin runsas. Vaikutelma aihepiirien 

toistuvuudesta herätti ajatuksen aineiston teemoittelusta, mikä helpottaisi 

analysointia. Luin haastattelut ja tiivistelmät läpi tarkkaillen sitä, mitä yhteisiä 

teemoja käsiteltiin kaikissa haastatteluissa. Kaikissa haastatteluissa toistuivat 

haastattelurungon teemat työrauhahäiriöiden rajaaminen, työrauhahäiriöihin 

puuttuminen ja työrauhahäiriöiden taustatekijät. Lisäksi tunnistin aineistosta 

kotitalousopettajien käsitykset työrauhahäiriöiden vaikutuksista. Näitä 

vaikutuksia olin myös suoraan kysynyt kokoavana kysymyksenä laatimani 

haastattelurungon mukaisesti haastattelutilanteen lopussa. Vaikka 

työrauhahäiriöiden vaikutukset ovat tutkimustehtäväni kannalta kiinnostavia, 

luovuin nostamasta niitä erilliseksi teemaksi, koska työrauhahäiriöiden 

vaikutukset näyttivät kietoutuvan vahvasti ilmiön muihin piirteisiin, erityisesti 

siihen, miten työrauhahäiriö rajataan.  

Toisena teemoitteluaiheena harkitsin ilmauksia, jotka luonnehtivat opettajan 

suhtautumistapaa puheena oleviin aiheisiin. Esimerkiksi opettaja kertoi oppilaiden 

asiattoman juttelun häiritsevän, olevan harmillista tai olevan ikävää. Jätin 

suhtautumista osoittavat ilmaukset kuitenkin teemoittelematta, koska ensinnäkin 

haastateltujen suhtautuminen työrauhahäiriöihin oli leimallisen asiallista, ilman 

korostunutta negatiivista (tai positiivista) sävyä. Käsitysten vaihtelua ei siis 

näyttänyt olevan odotettavissa. Toiseksi työrauhahäiriöt ovat lähtökohtaisesti 

negatiivinen ilmiö, joten lievä negatiivinen suhtautuminen on luonnollista. 

Kolmanneksi suhtautumisilmaukset olivat haastateltujen lausumissa sivuosassa. 

Haastatellut eivät itse painottaneet suhtautumistapaansa. Esimerkiksi lausumassa 

”käytännön työskentelyn aikana häiritsee oppilaiden kuljeskelu” pääasia oli tuoda 

esiin oppilaiden kuljeskelu ja ”häiritsee” oli lähinnä tilanteeseen sopiva verbi.  

Löydetyt teemat, lukuun ottamatta aihepiiriin kuulumattomia jo poistettuja 

osia, asettuivat hyvin haastattelurungon teema-alueisiin. Uusia yllättäviä teemoja 

ei löytynyt, mikä oli johdonmukaista sikäli, että työrauhahäiriö ilmiönä on hyvin 

tunnettu ja teoreettisessa perustassa kattavasti kuvattu. Lisäksi kaikki kolme 

teemaa olivat olemukseltaan yleisiä ja väljiä, joten niiden piiriin sopi monenlaista 

ainesta. Teemojen käsittelyjärjestys vaihteli jonkin verran haastatteluittain, ja 
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monissa haastatteluissa samaan teemaan palattiin useita kertoja, sen mukaan kun 

haastatellun mieleen nousi uusia piirteitä teemasta. Aineiston ja teemojen hyvä 

vastaavuus johti päätökseen käyttää haastattelurungon teemoja myös aineiston 

analyysikehikkona (vrt. Huusko & Paloniemi 2006, 167). Haastatteluteemojen 

käyttö analyysikehikkona ohjasi vahvasti seuraavia analysoinnin vaiheita.  

4.4.2 Aineiston tulkinta, merkitysten ryhmittely ja vertailu 

Toisessa vaiheessa tulkitsin haastatteluista merkityksiä sisältävät pienimmät osat 

eli merkitysyksiköt ja yhdistin ne teemoittain aineiston kokonaismerkityksiksi, 

joihin jatkossa vertasin yksittäisiä haastatteluja. Haastateltujen kaikki lausumat 

eivät olleet tutkimustehtäväni kannalta yhtä merkittäviä, vaan 

tutkimuskysymykset ja analyysikehikko ohjasivat merkitysyksiköiden etsintää. 

Kartoitin systemaattisesti työrauhahäiriöiden rajaamiseen, työrauhahäiriöihin 

puuttumiseen ja työrauhahäiriöiden taustatekijöihin liittyviä ilmauksia. Teemojen 

käyttö auttoi kohdistamaan huomion ajatuksellisiin kokonaisuuksiin, ei vain 

yksittäisiin sanoihin tai lauseisiin. Eläydyin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 

haastateltujen sanomaan ja pyrin jättämään omat näkemykseni huomiotta. 

Tulkintakontekstina käytin yläkoulun kotitaloustunteja ja haastattelutilanteissa 

muistiin kirjattuja yleisvaikutelmia tunnelmasta ja vuorovaikutuksesta. 

Tärkeimpänä apuna toimi jokaisen haastattelun oma tekstikonteksti, mutta kaikki 

kontekstitiedot olivat kuitenkin välttämättömiä. Esimerkiksi lausuma ”jos oppilaat 

ei saa kunnollista opetusta” (haastattelu 5 sivulla 13), olisi voinut olla 

työrauhahäiriöiden rajaamista, työrauhahäiriöiden taustatekijöitä tai 

työrauhahäiriöihin puuttumista, mutta kyseisessä tapauksessa haastateltu tarkoitti 

työrauhahäiriöiden rajaamista, koska ilmaus esitettiin kysyttäessä työrauhaa 

häiritseviä tekijöitä.  

Merkitysyksiköt osoittivat haastatellun suhteen työrauhahäiriöihin mitä ja 

miten -näkökulmista. Merkitysyksiköksi tulkitsin haastatellun ilmaiseman 

perustellun käsityksen tai kokemuksen työrauhahäiriöistä. Merkitysyksiköiden 

pituudet vaihtelivat muutamasta sanasta useisiin lauseisiin. Erityisen pitkiä olivat 

merkitysyksiköt, jotka käsittelivät sitä, kenen työrauhan häiriintymistä 

tarkastellaan tai miten vastuu häiriötilanteissa jakaantuu. Yhdestä haastatellun 

lausumasta löytyi tyypillisesti monia erilaisia ja eri teemoihin liittyviä 

merkitysyksiköitä. Eri teemoihin liittyviä merkitysyksiköitä esiintyi kunkin 

teeman pääasiallisen käsittelyn yhteydessä, mutta usein myös monissa muissa 

haastattelun kohdissa. Oheinen esimerkki kuvaa merkitysyksiköiden ilmenemistä 
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tekstissä. Esimerkkinä on edellisen luvun tiivistelmä, johon on merkitty 

alleviivauksin ja numeroinnein merkitysyksiköt. 

Esimerkki merkitysyksiköistä tekstissä (haastattelu 12 sivulla 3): 

Häiritsee ja harmittaa, että 1) opinhaluisten enemmistö joutuu 

sijaiskärsijäksi 2) kuulemaan jankutusta järjestys- ja käyttäytymissäännöistä, 

kun 3) 2–3 häiritsijää 4) vie opettajan ajan. 5) On hauska, jos oppilas tai 

oppilaat pyytää häiritsijää lopettamaan 6) huutelun, kulkemisen tai muun 

pelaamisen, 7 eikä aina opettaja. 

Alleviivauksista 1, 3, 4 ja 6 liittyivät teemaan työrauhahäiriöiden rajaaminen 

ja alleviivaukset 2, 5 ja 7 teemaan työrauhahäiriöihin puuttuminen; lisäksi 

lausuma kokonaisuutena liittyy työrauhahäiriöiden rajaamiseen, koska se 

ilmentää opettajan huolta opinhaluisten oppilaiden työrauhasta 

Koodasin löydetyt merkitysyksiköt haastatteluittain (haastattelulle annettu 

numero/lausuman esiintymiskohdan sivunumero), jotta lausumien palauttaminen 

alkuperäiseen yhteyteensä säilyi mahdollisena. Koodauksen jälkeen tiivistin vielä 

merkityksiä siten, että yhdistin kaikki selvästi samansisältöiset merkitysyksiköt. 

Esimerkiksi merkitysyksiköt ”tunnin aikana käyttää puhelinta, rämppää, kattoo” 

(12/2), ”puhelin ei pysy pois” (12/7) ja ”sannoo että nyt se puhelin” (12/7) 

kokosin samaan ”oppilaan kännykän käyttö häiritsee” (12/2,7) 

merkitysyksikköön.  

Merkitysyksiköiden haastattelukohtaisen koodauksen jälkeen yhdistin 

kaikkien haastattelujen merkitysyksiköt kokonaisuudeksi. Yhdistäminen tapahtui 

teemoittain. Yhdistämisen kautta aineistoon syntyivät teemakohtaiset 

merkityskokonaisuudet eli tutkimuksen kokonaismerkitykset, joihin jatkossa 

vertasin ja suhteutin yksittäisiä merkityksiä. Työstin teemakohtaisia 

merkityskokonaisuuksia edelleen niin, että ryhmittelin kuhunkin teeman koodatut 

merkitysyksiköt pienempiin, samantapaista sisältöä osoittaviin alakategorioihin. 

Nimesin nämä alakategoriat niiden sisältöä mahdollisimman hyvin kuvaavasti. 

Esimerkiksi kaikki oppilaiden asiatonta liikkumista, kuljeskelua ja vaeltelua 

kuvaavat merkitysyksiköt kokosin yhteen nimikkeellä ”oppilaiden turha 

kuljeskelu häiritsee”, ja oppilaiden asiatonta puhumista, juttelua ja höpöttämistä 

kuvaavat merkitysyksiköt nimikkeellä ”oppilaiden turha puhuminen häiritsee”. 

Merkitysyksiköiden alustavan luokittelun jälkeen analyysikehikon kolme teemaa 

sisälsivät yhteensä 143 nimettyä alustavaa merkityskategoriaa, jotka näkyvät 

liitteessä 4.  
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Jatkoin analysointia vertaamalla ja suhteuttamalla yksittäisiä haastatteluja 

aineiston kokonaismerkityksiin. Vertailun avulla pyrin hahmottamaan sen, mikä 

kotitalousopettajien käsityksissä työrauhahäiriöistä oli yhteistä ja miltä osin 

käsityksissä ilmeni eroavuuksia. Tässä vaiheessa konkretisoitui jo aiemmin 

syntynyt vaikutelma, että eri haastatteluissa teemojen kattavuus ja näkökulmien 

moniulotteisuus vaihtelivat merkittävästi.  

4.4.3 Vaihtelun dimensioiden ja kriittisten aspektien hahmotus sekä 
käsitystapojen muodostus 

Kolmannessa vaiheessa kiteytin alustavista merkityskategorioista käsitysten 

vaihtelua osoittavat dimensiot, tunnistin dimensioiden kriittiset aspektit ja 

muodostin edellä mainittujen avulla käsitystavat. Tässä vaiheessa analysointi 

siirtyi yksilötasolta kollektiiviselle ilmiötasolle.  

Tiivistin ensin alustavista merkityskategorioista dimensiot, joissa käsitysten 

vaihtelua ilmeni. Dimensiot osoittivat työrauhahäiriöiden kokemisen 

horisontaaliset ulottuvuudet eli tutkimushenkilöille tärkeät eri tavoin koetut 

ilmiön osat. Muodostin dimensiot empiirisen aineiston pohjalta tiivistämisen ja 

käsitteellistämisen kautta. Prosessi eteni siten, että ryhmittelin ja järjestin 

alustavia merkityskategorioita abstraktimmiksi kokonaisuuksiksi uudelleen ja 

uudelleen. Muodostusprosessin aikana luin haastatteluja ja tiivistelmiä sekä 

pohdin merkityskategorioita. Koska tavoitteena oli kuvata kokemusten vaihtelua, 

jätin prosessin edetessä syrjään kaikille yhteiset merkitykset ja keskityin eri 

tavoin koettuihin ilmiön osiin. Aineistosta tiivistyi ensin 30 merkityskategoriaa, 

joista sitten muodostin seitsemän ja lopulta viisi dimensiota, joissa kokemusten 

vaihtelua ilmeni. Dimensioiden muodostuksen välivaiheet näkyvät liitteessä 5. 

Lopulliset viisi vaihtelevasti käsitettyä dimensiota olivat:  

Kenen tai keiden työrauhan häiriintyminen huomioidaan  

Millaiset ilmentymät koetaan työrauhaa häiritseviksi  

Mitä nähdään oppilaiden aiheuttamien työrauhahäiriöiden taustalla  

Miten työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä  

Kenellä on vastuu työrauhahäiriöistä.  

Vaihtelevasti käsitettyjen dimensioiden nimeämisen jälkeen tarkensin kuhunkin 

dimensioon liittyvät kriittiset aspektit. Kriittisillä aspekteilla tarkoitan sellaisia 

työrauhahäiriön kokemisen tapoja, jotka osoittivat nimenomaan kokemisen 

erilaisuutta. Kriittisten aspektien tarkentamiseksi ryhmittelin kunkin dimension 
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samansisältöiset merkitysyksiköt yhteen, jolloin syntyi joukko toisistaan erottuvia 

merkitysryppäitä, jotka ilmensivät kunkin dimension erilaisia kokemisen tapoja 

eli kokemisen variaatiota. Vaihtelevasti käsitetyt dimensiot ja kriittiset aspektit on 

kuvattu tarkemmin tulosten yhteydessä luvussa 5.1. 

Tutkimuksen päätulokset, käsitystavat, rakentuivat vaihtelevasti käsitettyjen 

dimensioiden ja kriittisten aspektien pohjalta. Muodostin käsitystavat 

induktiivisen päättelyn avulla. Yhdistin eri dimensioiden kriittisiä aspekteja 

alustaviksi käsitystavoiksi sen ohjaamana, millaisia vaikutelmia haastateltujen 

käsitystavoista oli muodostunut. Aluksi erilaisia käsitystapoja rakentui 

kaksitoista. Nämä käsitystavat olivat selvästi osittain päällekkäisiä. Vertasin 

muodostettuja käsitystapoja haastatteluaineistoon ja selvitin, oliko jokin tai 

joitakin piirteitä jäänyt huomiotta käsitystapojen muodostuksessa. Tarkastelin 

myös samaan käsitystapaan sijoitettujen haastattelujen yhtäläisyyksiä ja eroja, eli 

olivatko samaan kategoriaan sijoitetut kokemisen tavat todella yhteneviä vai 

ilmenikö niissä sittenkin eroja. Lisäksi tarkastelin muodostettujen käsitystapojen 

välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä etsien päällekkäisyyttä ja epätarkkuutta 

kategorioiden rajoissa. Tarkastelun avulla kahdestatoista alustavasta 

käsitystavasta tiivistyi ensin kuusi ja lopulta neljä käsitystapaa. Alustavista 

käsitystavoista kaksi säilyi koko muodostusprosessin ajan lähes 

muuttumattomina, toiset kaksi lopullista käsitystapaa hahmottuivat vaiheittain 

yhteensä kymmenestä alustavasta käsitystavasta. Käsitystapojen muodostuksen 

vaiheet on esitetty liitteessä 6. Lopuksi nimesin käsitystavat niiden ydinajatusta 

kuvaavasti: työrauhahäiriöt ovat joko pakollinen riesa, ulkoiset puitteet, 

ilmapiirikysymys tai opettamisen paikka. Varmuuden vuoksi vertasin käsitystapoja 

vielä haastatteluaineistoon. 

Päädyttyäni edellä mainittuihin neljään käsitystapaan koin, että ymmärrän 

haastateltujen erilaiset kokemisen tavat ja kokemistapojen keskinäiset erot. 

Aiemmin vallinnut käsitystapoihin liittyvä epäselvyys muuttui ymmärryksen 

tunteeksi. (vrt. Åkerlind, Bowden & Green 2005: 95.) Lisäksi koin, että 

aineistosta ei enää löytynyt uusia näkökulmia ja käsitysten maksimaalinen 

variaatio oli tavoitettu (vrt. Åkerlind, Bowden & Green 2005: 94–95). 

4.4.4 Käsitysjärjestelmän muodostus 

Viimeisessä vaiheessa kohdistin huomion käsitystapojen rakenteellisiin 

ominaisuuksiin. Rakennetekijät olivat olleet implisiittisellä tasolla mukana jo 

käsitystapojen muodostamisessa. Tässä vaiheessa kuitenkin analysoin 
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rakenteellisia piirteitä tietoisen systemaattisesti. Tarkastelin ensin kutakin 

vaihtelevasti käsitettyä dimensiota ja kartoitin, millaisia erilaisia kokemisen tasoja 

ja tapoja kuhunkin dimensioon sisältyi. Pyrin asettamaan eri kokemistavat niiden 

kattavuuden mukaisesti järjestykseen, monipuolisemmin tai syvemmin ilmiötä 

hahmottavat tavat korkeammalle tasolle kuin suppeammat tai pinnallisemmat 

tavat. Kattavuusjärjestyksen muodostaminen sujui vaivattomasti kolmen 

vaihtelevasti käsitetyn dimension osalta, koska näissä kattavuusjärjestys rakentui 

määrällisen laajuuden mukaisesti eli yksinkertaisesti sen perusteella, montako eri 

näkökulmaa dimensiosta tiedostettiin. Kahden vaihtelevasti käsitetyn dimension 

osalta kokemistapojen järjestyksen pohjaksi tarvittiin tietoisuuden laadullisen 

syvyyden arviointia. Esimerkiksi arvioitavaksi tuli se, kumpi on laajempi 

käsitystapa: että huomioidaan opettajan ja oppilaiden työrauha vai että asetetaan 

oppilaiden työrauha ensisijaiseksi. Myös näiden dimensioiden kokemistapojen 

järjestykselle löytyi perustelu teoriataustasta. Varmistin kuitenkin vielä, että 

kaikki teoreettisesti osoitetut kattavuuserot näkyivät myös empiirisessä 

aineistossa. 

Lopuksi rakensin neljästä löydetystä käsitystavasta käsitystapajärjestelmän. 

Fenomenografian perusoletusten mukaisesti oli selvää, että käsitystavat liittyivät 

tavalla tai toisella yhteen, koska ne kuvasivat saman ilmiön kokemista. 

Vaihtelevasti käsitettyjen dimensioiden rakennetarkastelu oli osoittanut näissä 

dimensioissa hierarkkisen rakenteen, joten tältä pohjalta selvitin, asettuisivatko 

myös käsitystavat hierarkkiseen järjestykseen keskenään. Tutkin hierarkkisuutta 

vertaamalla käsitystapoja toisiinsa kriittisten aspektien avulla. Aloitin 

suppeimmalta vaikuttavasta käsitystavasta ja selvitin sen kaikkien kriittisten 

aspektien sisältymisen muiden käsitystapojen vastaaviin kriittisiin aspekteihin. 

Suppeamman käsitystavan kaikki kriittiset aspektit löytyivät myös muista 

käsitystapakategorioista, mutta ei päinvastoin. Jatkoin käsitystapa ja kriittinen 

aspekti kerrallaan ja tavoitin kolmen portaan hierarkian. Kolmannella 

hierarkiaportaalla ilmeni kaksi käsitystapaa, joiden kriittiset aspektit eivät 

löytyneet minkään muun käsitystavan kriittisistä aspekteista koko laajuudessaan. 

Näissä kahdessa käsitystavassa oli yhteneviä piirteitä, mutta ne eivät kuitenkaan 

sisältyneet kokonaisuudessaan toinen toisiinsa. Näiden kahden käsitystavan 

kriittisistä aspekteista kolme muistutti toisiaan, kun taas kaksi kriittistä aspektia 

osoitti selvästi erilaista, ei suppeampaa eikä laajempaa vaan rinnakkaista 

käsittämisen tapaa. 
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5 Tulokset 

Tässä luvussa esitän empiiriset tulokset siitä, miten kotitalousopettajat käsittävät 

kotitaloustuntien aikana esiintyvät työrauhahäiriöt. Tulokset kuvaavat neljäntoista 

pohjoissuomalaisen kotitalousopettajan käsityksiä työrauhahäiriöistä siten, kuin 

tutkijana olen heidän käsityksensä ymmärtänyt. 

Tutkimustulosten esittely jakaantuu kolmeen osaan, jotka täydentävät 

toisiaan. Luvussa 5.1 avaan vaihtelevasti käsitettyjen dimensioiden sisällön ja 

havainnollistan dimensioihin liittyvät kriittiset aspektit, jotka osoittavat 

työrauhahäiriöiden kokemisen erilaiset tavat. Samalla peilaan havaintoja alan 

kirjallisuuteen ja aiempaan tutkimustietoon. Luvussa 5.2 kuvaan 

fenomenografisen tutkimuksen päätulokset, kotitalousopettajien käsitystavat. 

Käsitystavat ilmentävät kotitalousopettajien erilaisia tapoja kokea 

kotitaloustuntien työrauhahäiriöitä. Käsitystavat kuvaavat kokemusten laadullista 

vaihtelua tässä kotitalousopettajajoukossa. Luvussa 5.3 on käsitystavoista 

yhteenveto. Yhteenvetoluvun kuviossa 6 (sivulla 167) näkyvät tiivistettyinä 

vaihtelevasti käsitetyt dimensiot, kriittiset aspektit ja kotitalousopettajien 

käsitystavat. Luvussa 5.4 esitän käsitystavoista muodostuvan käsitysjärjestelmän. 

Käsitysjärjestelmä edustaa käsitystapojen rakenteellista puolta ja osoittaa, 

millaisiin suhteisiin käsitystavat asettuvat toisiinsa nähden. Lopuksi luvussa 5.5 

tiivistän sen, miten tulokset täyttävät alussa asettamani tutkimustehtävän ja 

vastaavat esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

5.1 Vaihtelevasti käsitetyt dimensiot ja kriittiset aspektit  

Haastatteluaineistosta hahmottui yhteensä viisi vaihtelevasti käsitettyä 

dimensiota, joissa haastateltavien käsitykset työrauhahäiriöistä erosivat toisistaan. 

Dimensiot eivät kata kaikkia teoreettisessa kartoituksessa esitettyjä 

työrauhahäiriöiden hahmottamis- ja taustatekijöitä tai työrauhahäiriöihin 

puuttumisen näkökohtia, vaan ainoastaan ne piirteet, jotka haastatellut nostivat 

esiin. Vaihtelevasti käsitetyt dimensiot jakautuvat haastatteluteemoittain 

(haastatteluteemat johdettiin teoreettisesta perustasta ja esitettiin luvussa 4.2 

Fenomenografia kotitalousopettajien työrauhahäiriökäsitysten kuvaajana) siten, 

että työrauhahäiriöiden rajaaminen ja työrauhahäiriöihin puuttuminen -teemoista 

löytyi kaksi vaihtelevasti käsitettyä dimensiota kummastakin ja 

työrauhahäiriöiden taustatekijät -teemasta paljastui yksi dimensio. Dimensioihin 

sisältyviä eri tavoin käsitettyjä kriittisiä aspekteja ilmeni kaikkiaan 
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kaksikymmentä. Esittelen seuraavaksi tarkemmin nämä vaihtelevasti käsitetyt 

dimensiot ja niihin liittyvät kriittiset aspektit. Koska fenomenografisessa 

tutkimuksessa painopiste on käsitysten eroissa, yhtenevästi käsitetyt tai 

merkityksettömällä tavalla vaihtelevasti käsitetyt ilmiön osat eivät ole huomion 

pääkohteena. Tämän vuoksi esimerkiksi työrauhahäiriöihin puuttumisen 

aktiivisista keinoista ei ole omaa dimensiota. Kuvaan kuitenkin lyhyesti myös 

yhtenevällä tavalla koetut dimension piirteet kunkin dimension käsittelyn lopuksi. 

5.1.1 Kenen tai keiden työrauhan häiriintyminen huomioidaan 

Työrauhahäiriöiden rajaamista osoittavina lausumina kotitalousopettajat toivat 

esiin sen, kenen tai keiden työrauhan häiriintymistä tarkastellaan. Opettajat 

vastasivat kysymykseen kenen tai keiden työrauhan häiriintymistä yleensä 

tähdennät sekä kuvailivat sitä, kenelle ja millaisia seurauksia työrauhan 

häiriintyminen aiheuttaa. Työrauhan häiriintymistä käsiteltiin joko yksin 

opettajan, opettajan ja oppilaiden (eli kaikkien), ensisijaisesti oppilaiden tai sekä 

opettajan, oppilaiden että häiritsevän oppilaan näkökulmasta. Nämä neljä 

näkökulmaa osoittivat tässä dimensiossa työrauhahäiriöiden kokemisessa kriittiset 

aspektit, jotka olivat: opettajan työrauha häiriintyy, kaikkien työrauha häiriintyy, 

oppilaiden työrauha häiriintyy ja häiritsevän oppilaan työrauha häiriintyy. Se, 

kenen tai keiden työrauhan häiriintymisen haastateltu huomioi, vaihteli selvästi 

opettajittain ja liittyi opettajan muihin työrauhahäiriöitä koskeviin käsityksiin.  

Opettajan työrauha häiriintyy 

Kaikki haastatellut toivat usealla tavalla esiin opettajan työrauhan häiriintymisen. 

Kriittiseksi työrauhahäiriöitä koskevien käsitysten aspektiksi opettajan työrauhan 

häiriintyminen nousi silloin, kun työrauhahäiriöitä käsiteltiin ainoastaan opettajan 

näkökulmasta, eli ei missään yhteydessä kuvattu oppilaan, oppilaiden tai 

opetusryhmän työrauhan häiriintymistä. Tämä opettajan työrauha häiriintyy -

käsitys osoitti perinteistä työrauha-ajattelua, jossa vain opettajan katsantokanta 

tuli huomioiduksi (vrt. Charlton & George 1993: 40–48, Lappalainen 2000, 

Naukkarinen 2000, Vilppola 1999, Levin & Nolan 2010: 39). Kyseinen kriittinen 

aspekti paljastui eri tavalla kuin muut kriittiset piirteet: siinä ei lisätty uusia 

ulottuvuuksia ilmiöön, vaan pitäydyttiin suppeimmassa näkökulmassa. Seuraava 

esimerkki luonnehtii kriittiseksi aspektiksi havaittua opettajan työrauhan 

häiriintymistä: 
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K: Tulisko mieleen joku semmonen tyypillinen tilanne minkä voisit kuvata 

vähän tarkemmin että, joku.. 

V: No varmaan mitä useimmiten, päivittäin niin se on sitä että joku pölisee 

siinä vierustoverille tai itseksensä, millon mistäkin syystä että sitten se, 

häiritsee sitä opettajan työtä ja yleensä se tapahtuu siinä vaiheessa kun oot 

selittämässä jotakin ohjetta tai käymässä jotakin teoria-asiaa läpi niin, 

siinähän se sitten oma ajatus katkeaa aika lahjakkaasti siihen, semmoseen 

tosi pieneenkin, eihän sen tarvi olla kun joku vaikka kynällä naputtaa tai 

jotakin muuta ni, se kyllä sitten ja varsinkin jos se on sitten tässä, tossa 

suoraan ittensä eessä niin siinähän sen huomaa ehkä saattaa täällä luokassa 

jäähä nämä, ääripäät sitten ehkä vähän vähemmälle mut toisaalta tää on niin 

pieni tila että aika helposti sen huomaa jos siellä jotakin sellasta ja tietenkin 

sitten opettaja puuttuu siihen, huomauttaa ja saattaa joutua samasta asiasta 

huomauttamaan hyvinkin monta kertaa, samaa oppilasta ja, sitten siitä 

tietenkin mitä jos se nyt jatkuvaa on niin kyllä siitä sitten, jonkun 

huomautusmerkin varmaan antaa jos tarpeeks oma pinna kiristyy mutta että 

harvemmin täytyy sit mittään et tarvis laittaa luokasta pois tai että, ei ne 

yleensä oo niin pahoja tilanteita. (4/2) 

Esimerkissä opettaja kuvasi työrauhahäiriön haittavaikutuksia omasta 

näkökulmastaan, oman työnsä kannalta ”se häiritsee sitä opettajan työtä”. 

Kuvauksessa ei huomioitu työrauhahäiriön vaikutusta ryhmän muihin oppilaisiin 

tai häiriöitä aiheuttavaan oppilaaseen. Kuvauksessa työrauhahäiriö keskeytti 

opettajan opetuksen, katkaisi hänen ajatuksenjuoksunsa ja aiheutti opettajalle 

lisätyötä velvoittamalla opettajan puuttumaan häiriökäytökseen. Opettajan 

työrauha häiriintyy -käsitys ilmeni tyypillisesti juuri opettajan harmistumisena 

opetuksen ja oppitunnin alun viivästymiseen, opetuksen keskeytymiseen ja 

oppitunnin etenemisen hidastumiseen. Lisäksi työrauhahäiriöt kiristivät opettajan 

tunnelmaa, kun samasta asiasta piti huomauttaa monta kertaa. Tässä kriittisessä 

aspektissa opettaja myös koki tuntien valmistelun menevän hukkaan, kun hän 

joutui toistamaan asioita ja vahtimaan, etteivät oppilaat toimi väärin, kun oikeita 

toimintatapoja ei ollut opittu. Nämä haittavaikutukset ovat vastaavia, joita myös 

Vähärukan (1998) ja Kuuralan (2002) tutkimuksissa kotitalousopettajat toivat 

esiin itselle aiheutuneina haittoina (ks. Vähä-Ruka 1998: 1, Kuurala 2002: 66–

67). Lisäksi työrauhahäiriöiden pitkän aikavälin haittavaikutuksina pidettiin 

opettajan työssä jaksamisen ja työn mielekkäänä kokemisen heikkenemistä, mitkä 
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haitat ilmenivät sekä tässä opettajan työrauha häiriintyy -käsityksessä että Vähä-

Rukan ja Kuuralan tutkimuksissa (ks. Vähä-Ruka 1998: 1, Kuurala 2002: 62).  

Kaikkien työrauha häiriintyy  

Kriittinen aspekti kaikkien työrauha häiriintyy ilmeni siten, että haastateltu 

huomioi työrauhan häiriintymisestä puhuessaan sekä opettajan että oppilaiden 

näkökulman. Oman työrauhansa häiriintymisen lisäksi opettaja kuvaili ja piti 

valitettavana toisten oppilaiden, opinhaluisten oppilaiden tai koko opetusryhmän 

työrauhan häiriintymistä. Kaikkien työrauha häiriintyy -käsityksen edustaja ei 

nostanut opettajan työrauhaa oppilaiden työrauhan edelle eikä toisaalta oppilaiden 

työrauhaa opettajan työrauhaa tärkeämmäksi. Esimerkkinä kaikkien työrauhan 

häiriintymistä painottavasta käsityksestä on seuraava vastaus kysymykseen, kenen 

työrauhan häiriintymistä opettaja ajattelee:  

K: Jos mietit tämmöstä työrauhahäiriötä niin kenen tai keiden häiriötä 

yleensä tähdennät? 

V: No minusta se on oikeestaan kaikkien, sekä oppilaitten että opettajan, niin 

kun mä oon sanonuki että ”ette te minua häiritte vaan näitä kaikkia muitaki 

jotka haluaa tässä opiskella” että, ja se on kaikille muilleki että muillaki ois 

oikeus opiskella että, oikeastaan koskee vähän kaikkia. (8/6) 

Esimerkkikuvauksessa opettaja mainitsi rinnakkain oppilaiden työrauhan ja oman 

työrauhansa. Lisäksi toisaalla haastattelussa sama opettaja kertoi 

työrauhahäiriöiden vaikutuksista yhtäältä opettajan työn mielekkyyteen ja 

toisaalta oppilaiden motivaatioon sekä arvosanoihin. Opettajan ja oppilaiden 

työrauhan häiriintymistä tarkasteltiin yhtä arvokkaina, osoittamatta toista 

tärkeämmäksi. Opettajalle aiheutuvina haittoina kaikkien työrauha häiriintyy -

käsityksessä kuvattiin opettajan tunnelman, työssä jaksamisen ja työn 

mielekkyyden heikkenemistä. Oppilaille aiheutuvina haittoina nähtiin oppilaiden 

tunnelman, oppimisen ja arvosanojen aleneminen. Käsitykset oppilaille 

aiheutuvista haitoista myötäilivät Vähä-Rukan (1998) ja Kuuralan (2002) 

tutkimustuloksia, joiden mukaan kotitalousopettajat pitivät hyvää työrauhaa 

edellytyksenä oppilaiden oppimiselle, keskittymiselle, ohjeiden kuulemiselle ja 

työnteon onnistumiselle (ks. Vähä-Ruka 1998: 1, Kuurala 2002: 62). Lisäksi 

kaikkien työrauha häiriintyy -käsityksessä tuotiin esiin pahoittelu siitä, että 

asiallisesti opiskelevat oppilaat joutuivat sijaiskärsijöiksi yhden tai muutaman 
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häiritsevän oppilaan takia. Tämä käsitys vahvistaa työrauha-asiantuntijoiden 

näkemystä, jonka mukaan käyttäytymisongelmiin pitää aina puuttua, muuten ne 

kiristävät sekä oppilaiden että opettajien tunnelmaa (vrt. Naukkarinen 1999: 24–

25, 274, Kiiski, Närhi & Peitso 2012: 29).  

Oppilaiden työrauha häiriintyy  

Kolmas kriittinen aspekti dimensiossa kenen työrauhan häiriintyminen 

huomioidaan nosti keskeiseksi oppilaiden työrauhan häiriintymisen. Tämän 

käsityksen mukaan opettajan työrauha oli toissijainen oppilaiden työrauhaan 

nähden. Oppilaiden työrauha käsitettiin sekä yksittäisten oppilaiden että 

oppilasryhmän työrauhaksi. 

K: Kun mietit tämmöstä työrauhahäiriötilannetta niin kenen työrauhaa 

yleensä tähdennät? 

V: Kyllä siinä vähän kärsii koko ryhmä. Ja toiseksi oppilas ja sitten viimisenä 

vaan et opettaja, että opettaja nyt voi opettaa vaikka mitä tapahtus siellä 

mutta en usko että oppilas pystyy oppimaan jos siellä on levoton, meininki. 

(10/3) 

Tässä kuvauksessa työrauhahäiriöiden ei nähty estävän opettajaa opettamasta: 

”opettaja nyt voi opettaa vaikka mitä tapahtus”. Sitä vastoin oppilaiden oppimisen 

katsottiin estyvän: ”en usko että oppilas pystyy oppimaan jos siellä on levoton, 

meininki”. Esimerkin opettaja koki, että työrauhahäiriöt haittaavat enemmän ja 

ennen kaikkea oppilaita, eivät niinkään opettajaa. Oppilaiden oppimisen ja 

oppimistulosten heikentymisen lisäksi oppilaiden työrauha häiriintyy -

käsityksessä tuotiin esiin se, että työrauhahäiriöt haittasivat ryhmän muita 

oppilaita. Häiriöt heikensivät ryhmän muiden oppilaiden keskittymistä ja 

tunnelmaa sekä aiheuttavat oppilaissa levottomuutta ja jopa fyysisiä oireita, kuten 

päänsärkyä. Erityisesti heikkojen ja hiljaisten oppilaiden koettiin kärsivän 

työrauhahäiriöistä. Heikkojen ja hiljaisten oppilaiden uskottiin tarvitsevan 

rauhallista ja keskeytymätöntä opetusta, jonka työrauhahäiriöt estivät. Tässä 

käsityksessä nähtiin siis keskeisenä työrauhahäiriön säteilyvaikutukset muihin 

oppilaisiin (vrt. Kounin 1971: 74, Jones & Jones 2007: 336–339, Saloviita 2007: 

91–94). Lisäksi oppilaiden työrauha häiriintyy -käsityksessä työrauhahäiriöitä 

pohdittiin siltä periaatteelliselta kannalta, että työrauhahäiriöt rikkoivat toisten 

oppilaiden laillista oikeutta työrauhaan.  
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Oppilaiden työrauha oli tämän käsityksen mukaan ensisijainen, vaikka myös 

opettajan työrauhan häiriintyminen koettiin haitallisena. Opettajan työrauhaa 

pidettiin kahdella tavalla toissijaisena oppilaiden työrauhaan nähden. Ensinnäkin 

koulun tarkoitusta ajateltaessa koulun katsottiin olevan nimenomaan oppilaita, ei 

opettajia varten. Toiseksi ajallisessa järjestyksessä opettajan työrauhan 

häiriintyminen nähtiin seurauksena oppilaiden työrauhan häiriintymisestä. 

Oppilaiden työrauhan rikkouduttua opettaja esimerkiksi joutui korottamaan 

ääntään, toistamaan sanojaan ja vahtimaan tavallista tarkemmin oppilaiden 

tekemisiä. Tämä käsitys, että oppilaiden työrauhan häiriydyttyä opettaja joutui 

ponnistelemaan tavallista enemmän oppimisen turvaamiseksi, on lähellä Vähä-

Rukan (1998) ja Kuuralan (2002) tutkimustuloksia, joissa kotitalousopettajat 

pitivät hyvää työrauhaa sujuvan opetuksen ja oppilaiden onnistuneen työskentelyn 

edellytyksenä (ks. Vähä-Ruka 1998: 1, Kuurala 2002: 62). Oppilaiden työrauha 

häiriintyy -käsityksen ydinajatus oppilaiden työrauhan ensisijaisuudesta osoittaa 

uudempaa, ei opettajakeskeistä työrauha-ajattelua (vrt. Sigfrids 2009: 98). 

Häiritsevän oppilaan työrauha häiriintyy 

Kenen työrauhan häiriintyminen huomioidaan -dimension neljänneksi kriittiseksi 

aspektiksi osoittautui häiritsevän oppilaan työrauhan huomioiminen. Tämä käsitys 

liittyi läheisesti oppilaiden työrauhan ensisijaisuuteen, mutta huomio kohdistui 

selvästi myös häiritsevän oppilaan työrauhaan, ei vain oppilasryhmän tai yleisellä 

tasolla ilmaisten jonkun oppilaan työrauhaan. Huolenpito häiritsevän oppilaan 

työrauhasta ilmeni esimerkiksi seuraavasti:  

K: Kysyin huonosti mutta että kenen työrauhaa ensimmäisenä ajattelet ku 

ajattelet että jonkun työrauha häiriintyy..? 

V: Sen oppilaan. Että mie opettajana niin se ei voi olla ensin minun työrauha 

vaan se oppilas on täällä se ykkönen. Että hänen työrauha häiriintyy. Hän 

häiritsee sitä itse tai joku muu häiritsee. Opettaja häiritsee hänen 

keskittymistä ehkä, on varmaan tämmösiäkin tilanteita ja opettajakin saattaa 

oppilaan mukaan häiritä häntä, hänen työskentelyään mutta, itse mie näen ja 

pyrin siihen että oppilas saa sen työrauhan. (14/6) 

Edellä olevassa katkelmassa opettaja asetti oppilaan työrauhan tärkeimmälle 

sijalle: ”se oppilas on täällä se ykkönen”. Samalla opettaja ilmaisi, että oppilas voi 

itsekin häiritä omaa työrauhaansa. Tämä puolestaan osoittaa, että opettaja ajatteli 
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oppilaan työrauhaa myös siinä tilanteessa, että oppilas itse oli häiriön aiheuttaja. 

Kyseinen opettaja toisti vielä myöhemmin haastattelussa, että oppilaan työrauha 

häiriintyy, jos oppilas ei keskity opetukseen, jolloin oppilas kärsii 

häiritsemisestään myös itse. Häiritsevän oppilaan työrauha häiriintyy -

käsityksessä häiritsijän työrauhan häiriintymisen nähtiin vaikuttavan negatiivisesti 

juuri häiritsijän keskittymiseen ja oppimiseen. Oppilaan ei uskottu voivan oppia 

tarkoitettuja asioita, jos hän keskitti huomionsa ”asiattomaan värkkäämiseen”, 

”muiden hauskuttamiseen” tai ”turhaan höpöttämiseen”. Käsitys, että häiritsevän 

oppilaan omakin työrauha häiriintyy, on kuvattu myös työrauhaa käsittelevässä 

kirjallisuudessa. Häiritsijän työrauhan häiriintyminen pohjautuu siihen, että 

häiritseminen kumpuaa oppilaan täyttymättömistä perustarpeista, joka 

täyttymättömyys haittaa tai estää myös oppimisen (ks. esim. Molnar & Lindqvist 

1994: 19, Glasser 1998: 13, 48–49, 57, Jones & Jones 2007: 40, 69, Saloviita 

2007: 33–38).  

5.1.2 Millaiset ilmentymät koetaan työrauhaa häiritseviksi 

Työrauhahäiriöiden rajaamista osoittavana toisena käsitysten ryhmänä 

kotitalousopettajat kuvailivat työrauhaa häiritseviä tekijöitä. Kaikki haastatellut 

toivat esiin oppilaiden aiheuttamat, ulospäin näkyvät ja kuuluvat häiriötekijät. 

Näiden varsin yhtenevällä tavalla koettujen, oppilaista lähtöisin olevien 

häiriötekijöiden lisäksi kotitalousopettajien käsityksistä nousi vaihtelevasti esiin 

ulkoisista puitteista johtuvia työrauhahäiriöitä ja opettajan itsensä aiheuttamia 

häiriöitä. Lisäksi oppilaslähtöisten, ulospäin kuuluvien tai näkyvien 

häiriöilmentymien ohella osa opettajista kuvasi häiriötekijänä oppilaan 

vetäytyneisyyden tai osallistumattomuuden. Edellä mainittujen vaihtelevasti 

koettujen työrauhahäiriöiden pohjalta hahmottui kaikkiaan neljä kriittistä aspektia 

siitä, millaiset ilmentymät koetaan työrauhaa häiritseviksi. Kriittiset aspektit 

olivat: oppilaiden aiheuttamat näkyvät ja kuuluvat häiriöt eli oppilas tai oppilaat 

häiritsevät, ulkoiset puitteet aiheuttavat häiriöitä, opettaja häiritsee työrauhaa ja 

oppilaan vetäytyvyys häiritsee.  

Oppilas tai oppilaat häiritsevät 

Oppilaan tai oppilaiden aiheuttamat työrauhahäiriöt tulivat esiin kaikissa 

haastatteluissa. Kriittiseksi millaiset ilmentymät koetaan työrauhaa häiritseviksi -

dimension aspektiksi oppilaiden aiheuttamat työrauhahäiriöt lukeutuivat silloin, 
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kun kotitalousopettaja keskittyi vain oppilaiden aiheuttamiin työrauhahäiriöihin ja 

huomioi niistä vain ulospäin näkyvät ja kuuluvat häiritsemistavat. Tässä 

kriittisessä aspektissa ei siis kuvattu opettajan tai oppimisympäristön tuottamia 

häiriöitä. Esimerkkinä oppilas tai oppilaat häiritsevät -kriittisestä aspektista on 

oheinen opettajan vastaus haastattelurungon ensimmäiseen kysymykseen: 

K: No otetaan tämä kotitalous nimenomaan et se ois tässä. mimmosia 

työrauhan häiriöitä oot kokenu oppituntien aikana … 

V: Työrauhan häiriöitä, no tietenkin se häiritsevä, jutellaan keskennään, 

tehään jotakin tai, toiseen käyään fyysisesti jollakin tavalla käsiks, 

varastetaan kumia kynää tai tönitään tai, mitä kaikkee muuta. No sitten 

tietysti semmonen että sen työskentelyn aikana siellä saatetaan ruveta 

riehumaan, läiskitään nuilla kuivauspyyhkeillä toisia tai jotain muuta, tai 

sitten tehään jotakin semmosta mikä ei kuulu tehä, käytetään vaikka raaka-

aineita väärin tai muuta niin, mun mielestä sekin on sitä työrauhaa, sen 

rikkomista. (4/2) 

Sitaatti osoittaa, että opettaja koki työrauhahäiriönä oppilaiden keskinäisen 

juttelun, oppilaiden keskinäisen kiusoittelun (kynän tai kumin varastamisen ja 

tönimisen) sekä työskentelyn aikana ilmenneen oppilaiden riehumisen ja 

epäasiallisen työskentelyn. Oppilas tai oppilaat häiritsevät -käsityksessä tuli esiin 

myös muita oppilaiden häiritsevän käyttäytymisen muotoja, kuten oppilaiden 

rumat puheet, oppilaiden fyysiset kahnaukset ja oppitunnin alun viivästyminen 

oppilaiden hitaan luokkaan saapumisen vuoksi. Vastaavia oppilaista johtuvia 

häiriöiden ilmentymiä on kuvattu ja monin tavoin ryhmitelty lukuisissa 

perinteisissä työrauhatutkimuksissa (ks. luvun 2.2.2 alakohta Työrauhahäiriön 

ilmenemismuodot – mikä häiritsee). Tässä kriittisessä aspektissa ei sitä vastoin 

kuvattu opettajan tai esimerkiksi vetäytyvän oppilaan aiheuttavan 

työrauhahäiriöitä. Ulkoiset puitteet nousivat esiin vain välillisenä tekijänä, 

haittana työrauhahäiriöiden hoidossa: fyysisen oppimisympäristön ahtaus rajoitti 

opettajan mahdollisuuksia havaita kaikkea oppilaiden aiheuttamaa häiritsemistä, 

ja opetussuunnitelmaan pohjautuvista opetusjärjestelyistä kumpuava oppituntien 

kiireisyys esti opettajaa puuttumasta kaikkiin pieniin häiriötapauksiin.  
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Ulkoiset puitteet aiheuttavat häiriöitä 

Työrauhaa häiritsevien ilmiöiden toinen kriittinen aspekti oli ulkoiset puitteet 

aiheuttavat häiriöitä. Ulkoisiin puitteisiin lukeutuivat opettajasta riippumattomat 

opetusjärjestelyt ja oppimisympäristön fyysiset puitteet. Ne opetusjärjestelyt ja 

oppimisympäristön piirteet, joihin opettaja voi itse vaikuttaa, eivät tulleet esiin 

tässä kriittisessä piirteessä. Käsitykset ulkoisten puitteiden aiheuttamista häiriöistä 

paljastuivat tyypillisesti vaiheittain, useissa kohdin haastatteluja. Yksittäiseen 

haastatellun lausumaan ei kiteytynyt kerralla monia ulkoisten puitteiden tuottamia 

häiriöitä. Seuraava esimerkki on jatkoa haastatellun lausumaan, jossa hän on 

ensin kuvaillut oppilaiden aiheuttamia työrauhahäiriöitä: 

V: …(ensin muuta) No sitten meillä ainaki mikä aiheuttaa semmosta häiriötä 

että ennen huusi pyykkikoneet, tiskikoneet, korva jo sanoo että tiskikone (on 

nyt) erittäin hiljanen, pitää oikein kunnolla panna korva kiinni että kuulee 

että se on käynnissä nii, meil on hirveen äänekkäät liesituulettimet, siis ihan 

älyttömät, ne kyllä hyvin vetää mutta ne on ihan hirveen kovaääniset että, 

niin että ”sammutelkaa niitä liesituulettimia niin sitte, pankaa pienemmälle” 

ja sitä saa sitten aika lailla, että sitä itekin oikein huomaa että ku yhen panee 

kiinni nii ”ai tääl on ihan näin hiljasta” että, ne on meillä aika semmosia 

meteliä aiheuttavia, tietenki kaikki koneet. (8/8) 

Edellä kuvatussa esimerkissä opettaja toi esiin kotitalousluokan koneet ja laitteet, 

joiden melua hän piti työrauhaa häiritsevänä: ”aiheuttaa semmosta häiriötä että 

ennen huusi pyykkikoneet, tiskikoneet” ja ”meil on hirveen äänekkäät 

liesituulettimet”. Ulkoiset puitteet aiheuttavat häiriöitä -käsitykseen sisältyi 

opettajan mainitsemien meluavien koneiden ja laitteiden ohella joukko muita 

fyysisen ympäristön häiriötekijöitä. Luokkatilasta aiheutuviksi häiriöiksi koettiin 

sokkeloiset ja näköyhteyttä haittaavat rakenteet, luokan kaikuminen sekä tilojen 

ahtaus. Myös oppilaiden epätarkoituksenmukaiset istumapaikat nähtiin työrauhaa 

häiritsevinä. Istumapaikkojen sijoittaminen periteisellä tavalla nejän hengen 

pöytäkuntiin oli kotitalousopettajien mielestä työrauhaa haittaava ratkaisu. Tässä 

kriittisessä piirteessä korostunut ulkoisen oppimisympäristön vaikutus 

työrauhahäiriöihin näkyi myös vuosien 1988–2004 Kouluterveyskyselyissä, 

joiden mukaan oppimisympäristön fyysiset ongelmat ovat yhteydestä 

työrauhahäiriöihin (ks. Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 36–38). 

Samoin fyysisen ympäristön merkitys tuli esiin Toikon (2002) tutkimuksessa, 

jossa kotitalousopettajat ilmaisivat, että luokkaympäristön melu, hälinä, ahtaus ja 
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epätarkoituksenmukaisuus voivat lisätä oppilaiden aggressiivista käytöstä (ks. 

Toikko 2002: 59).  

Opetusjärjestelyistä johtuvina ulkoisina häiriötekijöinä ulkoiset puitteet 

aiheuttavat häiriöitä -käsitys toi esiin erityisesti liian suuret ja heterogeeniset 

opetusryhmät. Tämä käsitys vastaa Koulutuksen arviointineuvoston pedagogiikan 

arviointitutkimuksen (2008) tulosta, jossa opettajat katsoivat työrauhahäiriöiden 

liittyvän juuri liian suuriin ryhmäkokoihin. Toisaalta käsitys on vastoin PISA -

tutkimusten (vuoden 2000 ja 2003) havaintoja, joissa ryhmäkoon ei huomattu 

vaikuttaneen työrauhaan. (ks. Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 

29–33, 41.) Ryhmäkoon ja -rakenteen lisäksi kotitalousopettajat pitivät työrauhaa 

häiritsevinä opetusjärjestelyjen puutteina koulunkäynninohjaajien huonoa 

saatavuutta ja oppituntien kiireistä aikataulua. Oppituntien kiireisyyden katsottiin 

aiheutuvan opetussuunnitelman tiukoista tavoitteista, joihin opettajan oli pyrittävä 

pääsemään.  

Opettaja häiritsee työrauhaa 

Kolmantena millaiset ilmentymät koetaan työrauhaa häiritseviksi -dimension 

kriittisenä aspektina huomioitiin opettaja työrauhahäiriöiden aiheuttajana. 

Opettajan työrauhaa häiritsevä vaikutus ilmaistiin tyypillisesti ensin yleisellä 

tasolla ja vasta sen jälkeen omakohtaisena kokemuksena: 

K: Onko sitten jotakin semmosia muita asioita mitkä voisivat olla, 

työrauhahäiriöitä? 

V: Varmasti semmonen negatiivisesti asennoitunut opettaja joka ei oo, ei 

välitä oppilaista ja.. ehkä moittii koko aika ja jäköttävä, ei varmasti innosta 

oppilaitakaan.  

K: Eli kyllä kauhukuva nousee.. 

V: Ja varmasti välillä sortuu itsekin tähän tämmöseen asenteeseen ettei aina 

jaksa olla parhaimmillaan, että.. (10/10) 

Opettaja kuvasi edellä työrauhahäiriöiden aiheuttajaksi negatiivisesti 

asennoituvan opettajan, jollaiseksi tunnusti itsekin joskus ”sortuvansa”. Opettaja 

häiritsee työrauhaa -kriittinen aspekti toi esiin kaksi pääasiallista tapaa, joilla 

opettajasta johtuvat työrauhahäiriöt syntyivät: opettaja joko opetti huonosti tai 

asennoitui negatiivisesti. Huono opetus nähtiin puutteellisen valmistautumisen 
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seurauksena tai epäonnistumisena itse opetustilanteessa. Kielteistä asennetta 

kuvattiin opettajan ohimenevänä tilana kuten satunnaisen väsymyksen, ”huonon 

päivän” tai luokan ulkopuolisista tekijöistä johtuvan tilapäisen kireyden 

aiheuttamana. Tässä kriittisessä aspektissa näkyy yhtymäkohtia Toikon (2002) 

tutkimustuloksiin, joiden mukaan kotitalousopettajat pitivät opettajan tiukkuutta, 

puutteellista oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta, toistuvaa käskemistä, 

kieltämistä, valmiiden vastausten antamisesta kieltäytymistä, negatiivisen 

palautteen antamista ja provosoivaa käytöstä oppilaiden aggressiivista käytöstä 

laukaisevina tekijöinä (ks. Toikko 2002: 59). Opettaja häiritsee työrauhaa -

kriittisen aspektin käsitys siitä, että opettaja aiheuttaa työrauhahäiriön opettamalla 

huonosti tai asennoitumalla huonosti, sisälsi tausta-ajatuksen, että jos opettaja 

opettaisi paremmin tai asennoituisi positiivisemmin, työrauhahäiriöt vähenisivät. 

Tällainen näkemys, että yhden tekijän (tässä opetuksen tai asenteen) muuttaminen 

muuttaisi koko luokan työrauhatilannetta, viittaa ekosysteemisen ajattelun 

piirteisiin (vrt. Molnar & Lindqvist 1994: 22–24).  

Oppilaan vetäytyvyys häiritsee 

Muutamat kotitalousopettajat kokivat työrauhahäiriöksi sen, että oppilas ei 

osallistu opetukseen, vaikka on läsnä tunnilla. Tämä oppilaan vetäytyvyys 

häiritsee oli neljäs kriittinen aspekti millaiset ilmentymät koetaan työrauhaa 

häiritseviksi -dimensiossa. Tässä kriittisessä aspektissa huomio kiinnittyi oppilaan 

opiskelusta vetäytymiseen, joka Ruoho, Ihatsu & Kuorelahden (2001) mukaan 

voidaan luokitella emotionaaliseksi käyttäytymishäiriöksi (ks. Ruoho, Ihatsu & 

Kuorelahti 2001: 250–251, 256). Seuraavassa esimerkissä oppilaan vetäytyvyys 

nousi esiin opettajan pohtiessa oppilaiden häiritsevän käyttäytymisen taustalla 

olevia tekijöitä:  

K: …(Alussa muuta) Elikkä että mitä aattelet että millasia vaikuttavia 

tekijöitä siellä on taustalla että tämmösiä työrauhahäiriöitä esiintyy? 

V: No oppilaillahan on monenkirjavat taustat. Ja, musta on kiva että oppilaat 

on silleen eläviä, elosia kavereita täällä, ku että ihan hiljasia hissukoita. 

Sekihän on työrauhan häiritsemistä siis, ainaki sen oppilaan omaa, että on 

vain jotenki sisäänpäin kääntyny ja rau-, ihan vaan semmonen niin ku, ehkä 

niin ku apaattinen eikä ota kontaktia. Sehän vie, se että mulla opettajana 

herää huoli ja yritän oppilasta huomioida siinä niin se tokihan vaikuttaa 

muihin sitten se, että mie en oo siellä heillä läsnä. Mut eihän kaikki oppilaat 
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oo samanlaisia… (haastateltava jatkaa oppilaiden taustoihin liittyvistä 

muista tekijöistä) (14/14) 

Edellä olevassa katkelmassa opettaja totesi, että jos oppilas on ”jotenki sisäänpäin 

kääntyny”, hän häiritsee omaa työrauhaansa, mutta myös muita oppilaita, koska 

opettaja ei ”oo siellä heille läsnä” yrittäessään huomioida vetäytyvää oppilasta. 

Oppilaan vetäytyvyys häiritsee -käsityksessä oppilasta luonnehdittiin edellä 

kuvatun lisäksi ilmauksilla ”oppilas on omissa maailmoissaan”, ”oppilas ei 

osallistu opetukseen”, ”oppilas on poissaoleva”. Oppilaan vetäytyvyydestä 

aiheutuvat työrauhahäiriöt nähtiin kahdella tavalla häiritsevinä. Yhtäältä oppilaan 

vetäytyvyys herätti opettajassa huolta ja sai opettajan keskittämään huomionsa 

vetäytyvään oppilaaseen, kuten esimerkistä kävi ilmi. Tällöin vetäytyvän oppilaan 

häiritseminen haittasi oppilasta itseään sekä ryhmän muita oppilaita, jotka jäivät 

ilman opettajan henkistä läsnäoloa. Toisena oppilaan vetäytyvyyden aiheuttamana 

häiriövaikutuksena nähtiin se, että vetäytyvyys haittasi oppilaan oppimista, minkä 

vuoksi opettaja joutui valvomaan oppilasta käytännön työtilanteissa tarkemmin, 

ettei oppilas toimisi väärin. Tällä tavoin vetäytyvyys haittasi oppilaan oppimista 

ja lisäksi opettajaa, jolle tilanteesta aiheutui lisätyötä. Vaikka tässä kriittisessä 

aspektissa työrauhahäiriöksi nostettiin oppilaan vetäytyvyys, häiriön 

säteilyvaikutusten nähtiin koskettavan paitsi vetäytyjää itseään myös kaikkia 

muita luokkatilanteessa mukana olevia.  

Yhtenevästi käsitetyt häiriötekijät 

Eri tavoin käsitettyjen työrauhaa häiritsevien ilmentymien ohella haastatteluista 

paljastui monia samantapaisia käsityksiä kotitaloustunteja häiritsevistä tekijöistä. 

Kaikki haastatellut esimerkiksi jakoivat häiriötekijät jonkinasteisesti kahteen 

ryhmään, teoriaopetuksen ja käytännön työskentelyn aikaisiin häiriöihin. 

Haastatellut joko huomioivat itse sanallisesti, että häiriötekijät ovat erilaisia 

käytännön työskentelyssä ja teoriaopetuksen aikana. Vaihtoehtoisesti 

häiriötekijöiden erilaisuus paljastui häiriötilanteiden kuvaamisen kautta. 

Häiriöiden jakaantuminen teorian ja käytännön aikaisiin ilmentymiin heijastelee 

osaltaan kotitalousopetuksen keskeistä haastetta tiedon ja taidon, teorian ja 

käytännön yhteensovittamisesta (vrt. Haverinen 2009: 8–9, 17–18). 

Teoriaopetuksen aikana tavallisimmin koettu häiriö oli oppilaiden asiaton 

juttelu. Tämän häiriöilmentymän toi esiin kolmetoista haastateltua neljästätoista. 

Kotitalousopettajien kokemukset vastaavat aiempien työrauhatutkimusten 
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tuloksia, joiden mukaan verbaaliset häiriöt ovat yleisimpiä työrauharikkeitä (ks. 

esim. Saloviita 2007: 25, Levin & Nolan 2010: 160). Lisäksi kotitalousopettajat 

kuvailivat muita, sekä teoriaopetuksessa että käytännön työskentelyssä 

ilmenneitä, oppilaiden aiheuttamia häiriöitä. Tällaisia olivat oppilaiden 

levottomuus, meluisuus, tarpeeton kuljeskelu, rumat puheet ja asiaton käytös. 

Myös nämä oppilaiden käytöshäiriöt ovat aiemmissa työrauhatutkimuksissa usein 

esiintyneitä häiritsemismuotoja. Niitä voidaan pitää Levin & Nolanin (2010) 

tarkoittamana pintakäyttäytymisenä, jollaista on aina ollut ja jollaista tulee aina 

olemaan (vrt. Levin & Nolan 2010: 160). Nämä häiriöt ovat myös vastaavia, joita 

kotitalousopettajien työrauhaa tutkineet Korvela (1990), Parkkonen & Vuori 

(1990), Vaurassalo (1997) ja Kuurala (2002) ovat esittäneet tutkimustuloksissaan 

(Korvela 1990: 1, Parkkonen & Vuori 1990: 87–88, Vaurassalo 1997: 59, Kuurala 

2002: 98–99). Edellisten häiritsemismuotojen lisäksi yleiseksi ja jatkuvasti 

yleistyväksi häiriöilmentymäksi tässä tutkimuksessa koettiin oppilaiden 

kännykällä tai mp-soittimella leikkiminen, jota kuvaili kymmenen haastateltua. 

Kännykkä ja mp-soitin haittasivat työrauhaa sekä teoriaopetuksen että käytännön 

työskentelyn aikana. 

Käytännön työskentelyssä kotitalousopettajat pitivät useimmin toistuvina 

häiriötekijöinä oppilaiden keskinäistä riitelyä ja kiusantekoa sekä asiatonta 

työskentelyä. Havainnot riitelystä ja kiusanteosta häiriötekijöinä tukevat 

Haverisen (2009) näkemystä siitä, että kotitalousopetuksen toimintatilanteissa 

paljastuu helposti oppilaiden keskinäisiin suhteisiin liittyviä ongelmia (ks. 

Haverinen 2009: 16). Oppilaiden riitely ja kiusanteko näyttäytyivät yleistason 

ryhmänimikkeillä ilmaistuina vastaavina kuin muissa työrauhahäiriöitä 

käsittelevissä tutkimuksissa, mutta sisälsivät lähemmin tarkasteltuina 

kotitalousopetukselle ominaisia piirteitä. Esimerkiksi oppilaat riitelivät siitä, kuka 

saa tehdä suosikkiruuan tai kuka joutuu tiskaamaan. Kiusanteon muotoja olivat 

muun muassa astiapyyhkeellä tai luutulla läiskiminen, naapuriryhmän ruoka-

aineiden pihistäminen ja naapuriryhmän ruoan liiallinen maustaminen. Tällaiset 

työnjakokiistat, tahallinen sotkeminen ja oppilaiden keskinäiset huonot välit ovat 

tulleet aiemmin esiin myös Toikon (2002) tutkimuksessa, jossa kysyttiin 

riskitekijöitä oppilaiden aggressiiviselle käytökselle kotitaloustunneilla (ks. 

Toikko 2002: 59).  

Tämän työn teoreettisessa tarkastelussa häiriötekijöiksi esitetyt omaisuuden 

turmelu, terveys- ja turvallisuusuhka, käytösnormirikkeet ja lainsäädännön 

rikkomukset eivät näyttäytyneet merkittävinä työrauhahäiriöinä tässä aineistossa. 

Omaisuuden turmelua ei pidetty merkittävänä, koska sitä oli esiintynyt hyvin 
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vähän. Terveys- ja turvallisuusuhka koettiin todelliseksi uhkaksi, mutta ei 

kuitenkaan akuutisti tuntitilanteita häiritseväksi tekijäksi. Terveys- ja 

turvallisuusuhkaan liittyvä tyypillinen käsitys oli se, että onneksi 

kotitaloustunneilla ei ole ollut vakavia uhkatilanteita ja toivottavasti sellaisia ei 

koskaan tulekaan. Käytösnormirikkeitä, kuten huonoja ruokailutapoja ja 

päähineen käyttöä oppitunnilla, kotitalousopettajat pitivät enemmän oppisisältöön 

kuuluvina opetettavina asioina kuin työrauhakysymyksinä. Päähineen käyttö oli 

kaikkien opettajien mielestä yksiselitteisesti kiellettyä. Perusteluina nähtiin joko 

koulun yhteiset säännöt, kotitalousopetuksen hygieniatarpeet tai yleiset hyvät 

tavat. Kaksi haastatelluista kotitalousopettajista huomautti, että päähineestäkin 

voi tulla työrauhahäiriö, jos sen poistamisesta syntyy inttämistilanne. 

Lainsäädännön rikkomukset nousivat esiin kolmessa haastattelussa ja liittyivät 

varastamistapauksiin. Yksi näistä tapauksista oli opettajalle kaukainen muisto 

vuosien takaa, toiset kaksi tapausta oli hoidettu jämäkästi puuttumalla, eikä niillä 

osoittautunut olevan erityistä vaikutusta kyseisten kotitalousopettajien käsityksiin 

työrauhahäiriöistä. 

5.1.3 Mitä nähdään oppilaiden aiheuttamien työrauhahäiriöiden 

taustalla  

Työrauhahäiriöiden taustatekijöitä kotitalousopettajat kuvailivat yhtäältä 

oppilaiden kautta ja toisaalta kotitalousopetuksen ominaisluonteen avulla. 

Käsitykset työrauhahäiriöiden taustatekijöistä liittyivät siis oppilaista 

aiheutuneiden työrauhahäiriöiden taustoihin ja oppiaineelle tyypillisiin piirteisiin. 

Teoreettisessa kartoituksessa esitetyt muut kuin oppilaisiin liittyvät taustatekijät 

eivät nousseet haastatteluissa esiin itsenäisinä työrauhahäiriöiden 

taustavaikuttajina. Fyysinen oppimisympäristö ja koulun ulkopuoliset tekijät 

hahmottuivat oppilaiden kautta näkyvinä ilmentyminä. Oppilaiden koettiin 

reagoivan puutteelliseen fyysiseen oppimisympäristöön häiritsemällä tai 

oppilaiden kotielämän traumojen katsottiin nousevan pintaan kotitaloustunnilla. 

Näihin käsityksiin palataan ulkoiset puitteet houkuttelevat -kriittisen aspektin 

yhteydessä. Fyysinen oppimisympäristö näyttäytyi myös työrauhahäiriöiden 

lähteenä (edellä vaihtelevasti käsitetyssä dimensiossa 5.1.2 Millaiset ilmentymät 

koetaan työrauhaa häiritseviksi) sekä työrauhahäiriöihin vaikuttamisen 

proaktiivisena tekijänä (esitellään vaihtelevasti käsitetyssä dimensiossa 5.1.5 

Miten työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä). Aineeton oppimisympäristö sekä 

didaktinen suhde ja pedagoginen suhde liittyivät kotitalousopettajien käsityksissä 
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työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyyn eli proaktiiviseen vaikuttamiseen 

(käsitellään vaihtelevasti käsitetyssä dimensiossa 5.1.5 Miten työrauhahäiriöitä 

voidaan ehkäistä). Opettajan oma asema taustatekijänä ei tullut esiin sellaisenaan. 

Opettajan merkitys nähtiin joko työrauhahäiriöiden lähteenä (vaihtelevasti 

käsitetyssä dimensiossa 5.1.2 Millaiset ilmiöt koetaan työrauhaa häiritseviksi) tai 

työrauhahäiriöihin puuttumisen proaktiivisena tekijänä (vaihtelevasti käsitetyssä 

dimensiossa 5.1.5 Miten työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä).  

Oppilaiden häiritsevän käyttäytymisen taustalla nähtiin vaihtelevasti erilaisia 

oppilaskohtaisia fysiologisia syitä ja negatiivisia ominaisuuksia. Lisäksi 

oppilaiden häiritsemisen taustatekijöinä ilmeni ulkoisten puitteiden aiheuttamia 

houkutuksia, oppilaiden henkilösuhteisiin liittyviä sosiaalisia syitä sekä nuorten 

normaalia vilkkautta. Näiden piirteiden huomioinnilla oli yhteys myös opettajan 

muihin työrauhahäiriökäsityksiin. Täten työrauhahäiriöiden taustatekijöiden 

kriittisiksi piirteiksi tulivat oppilaiden fysiologiset syyt ja negatiiviset 

ominaisuudet, ulkoiset puitteet houkuttelevat, sosiaaliset syyt sekä nuorten 

normaali eloisuus.  

Fysiologiset syyt ja negatiiviset ominaisuudet 

Ensimmäinen kriittinen aspekti dimensiossa mitä nähdään oppilaiden 

aiheuttamien työrauhahäiriöiden taustalla toi esiin oppilaskohtaiset fysiologiset 

syyt ja negatiiviset piirteet. Esimerkiksi: 

K: Mitä aattelet että tollon taustana, miks oppilaat käyttäytyy näin? Viittasit 

kyllä siihen että monesti halutaan päästä siihen työhommaan mutta mitäs 

noin yleensä, miksi, vaikka se kännykkä on matkassa tai miksi sitä pulistaan 

tunnin aikana? 

V: No niin, onko se keskittymisongelmaa tai ei kiinnosta mitä opettajalla on 

sanottavaa, minä tiedän tästä aiheesta jo kaiken tai jotain tällästä. (4/3) 

Esimerkissä opettaja arveli, että oppilaan häiritsemisen taustalla oli mahdollisesti 

keskittymisongelmia, kiinnostuksen puutetta tai ylimielinen asenne. Fysiologiset 

syyt ja negatiiviset ominaisuudet -käsityksen mukaan oppilaan häiritsemisen 

taustalla nähtiin juuri keskittymisvaikeuksia, lukivaikeuksia tai yleistäen sanotusti 

”jokin diagnoosi” tai ”henkilökohtainen ongelma”. Häiritsemisen taustalla oleva 

kiinnostuksen puute tuli esiin myös ilmauksissa huono motivaatio ja motivaation 

puute. Ylimielisyyden lisäksi huonona asenteena kuvattiin ikävä puhetyyli, 
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riitaisuus ja vastahakoinen suhtautuminen ”kaikkeen”. Oppilaan negatiivisina 

ominaisuuksina koettiin hänen kyvyttömyytensä olla hiljaa sekä tapojen puute, 

joka näkyi muun muassa asiattomana ruokailuna, etuilemisena ja tervehtimättä 

jättämisenä. Oppilaan fysiologisina häiriökäytöksen lähteinä pidettiin nälkää ja 

väsymystä, joiden katsottiin olevan erittäin yleisiä. Kokemus fysiologisten 

tarpeiden vajeesta työrauhahäiriöiden taustalla antaa pontta sille, että vaikka tietoa 

näiden tarpeiden täyttämisen välttämättömyydestä on ollut Maslowin ajoista 

alkaen, tarvitaan jatkuvasti kertausta rauhallisen opiskelun perusedellytyksistä, 

kuten esimerkiksi Levin & Nolan (2010: 10,133) työrauhaoppaassaan korostavat. 

Fysiologiset syyt ja negatiiviset ominaisuudet -kriittisessä aspektissa kuvatut 

oppilaskohtaiset tekijät ovat tyypillisiä perinteisessä työrauhaa käsittelevässä 

kirjallisuudessa esitettyjä oppilaiden käytöshäiriöiden taustatekijöitä (ks. Molnar 

& Lindqvist 1994: 19, Jones & Jones 2007: 40, 69, Saloviita 2007: 33–38). 

Kotitalous-oppiaineen osalta vastaavia oppilaskohtaisia tekijöitä on kuvattu 

Toikon (2002) tutkimuksessa (ks. Toikko 2002: 59).  

Ulkoiset puitteet houkuttelevat 

Ulkoiset puitteet houkuttelevat -kriittisen aspektin mukaan oppilaiden häiritsevän 

käyttäytymisen taustalla olivat kotitalousluokan epätarkoituksenmukaiset 

rakenteelliset tekijät, luokkatilan ahtaus sekä oppituntien ajoittuminen. Ulkoiset 

puitteet nähtiin tässä käsityksessä oppilaiden häiriökäytöstä laukaisevina ja 

mahdollistavina tekijöinä. Seuraavassa esimerkissä on näkemys, joka opettajalle 

tuli ensimmäisenä mieleen kysyttäessä, mitä asioita voisi olla työrauhahäiriöiden 

taustalla: 

K: Nyt kysyn sitte vielä, minkälaisia asioita ajattelet että siellä on taustalla, 

miksi, häiriöitä yleensä esiintyy? 

V: Nii-i. Siinäpä se. Oon aatellu muuten tätä monesti. Musta se on aika 

otollinen, se kotitalousluokka on aika otollinen paikka. Näin että ku neljä 

ihmistä istuu lähekkäin. Nehän on meillä tämmösessä, pienessä 

ruokapöyässä. Ne on tosi lähekkäin, vastapäätä toisiaan. Ja ne pöyät on tosi 

lähellä toisiaan. Nii ohan se tosi, otollinen hetki, ihan kaikelle. (puhe siirtyy 

toiseen aiheeseen)(12/11) 

Katkelmasta ilmenee, että opettaja suuntasi heti huomionsa oppilaiden 

aiheuttamiin työrauhahäiriöihin. Opettajan mielestä kotitalousluokka oli otollinen 
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paikka työrauhahäiriöille. Opettajan mukaan oppilaiden istuminen pienryhmissä 

lähekkäin oli otollista aikaa häiritsemiselle, ”otollinen hetki ihan kaikelle”. 

Esimerkin opettaja jatkoi vielä toisaalla haastattelussa, että oli kokeillut 

teoriaopetuksen pitämistä niin sanotussa tavallisessa luokassa, jossa työrauha oli 

todella ollut selvästi parempi. Ulkoiset puitteet houkuttelevat -käsitys korosti juuri 

sitä, että kotitalousluokka tilana ja istumapaikkojen sijoittuminen ryhmittäin 

houkuttelivat oppilaita häiritsevään käyttäytymiseen. Luokkatilasta johtuvina 

houkutustekijöinä koettiin esimerkiksi tilojen sokkeloisuus sekä kaapistojen ja 

erilaisten rakenteiden aiheuttamat näköesteet, jotka tarjosivat piilopaikkoja 

asiattomalle toiminnalle. Tilojen ahtaus, johon edellisessä esimerkissä viitattiin, 

nähtiin yhtenä merkittävänä häiriökäytöstä laukaisevana tekijänä. Käsitys 

kotitalousluokan fyysisestä ympäristöstä, ahtaudesta ja 

epätarkoituksenmukaisuudesta oppilaiden häiriökäytöksen laukaisijana on 

jatkumoa Toikon (2002) ja Kuuralan (2002) tutkimuksissa esiin tulleille 

kotitalousopettajien käsityksille (ks. Kuurala 2002: 78–80, Toikko 2002: 59).  

Yhtenä ulkoisiin puitteisiin liittyvänä häiriökäyttäytymisen taustatekijänä 

nähtiin kotitaloustuntien ajankohta. Opettajien mielestä oppituntien ajankohta 

vaikutti oppilaisiin haitallisesti koulupäivän kahdessa vaiheessa: ennen 

koululounasta oppilaat olivat nälkäisiä ja iltapäivällä oppilaat olivat sekä nälkäisiä 

että väsyneitä. Oppituntien ajoittuminen vaikutti työrauhahäiriöihin siis tavallaan 

välillisesti, nälän ja väsymyksen kautta.  

Ulkoiset puitteet houkuttelevat -kriittinen aspekti sisälsi myös käsityksen, että 

oppiaineen kodinomainen luonne toimi joidenkin oppilaiden kohdalla 

työrauhahäiriöille altistavana tekijänä. Taustalla tässä oli näkemys, että oppilaan 

kokemat kotielämän traumat saattoivat aktivoitua kotitaloustunnilla, kun näihin 

traumaattisiin asioihin liittyviä ilmiöitä käsiteltiin opetuksessa. Viime kädessä 

tämä käsitys ilmensi sitä kirjallisuudessa esitettyä lähtökohtaa, että kotien ja 

yhteiskunnan ongelmat kuvastuvat myös työrauhahäiriöinä kouluissa (vrt. esim. 

Salo 2000: 54, Jones & Jones 2007: 9–12, Levin & Nolan 2010: 38–40).  

Sosiaaliset syyt 

Kolmas kriittinen aspekti dimensiossa mitä nähdään oppilaiden aiheuttamien 

työrauhahäiriöiden taustalla keskittyi oppilaan häiritsemisen sosiaalisiin syihin. 

Tämä kriittinen aspekti nosti esiin kotitalousopettajien kuvaamat sellaiset 

oppilaan taustatekijät, jotka kumpusivat oppilaan suhteista häntä ympäröiviin 

muihin ihmisiin. Lisäksi tähän kriittiseen aspektiin liittyi opettajan 
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yleisluonteinen käsitys, että oppilaalla on kyllä aina jokin syy 

häiriökäyttäytymiseensä. Oheinen sitaatti on haastattelun loppuvaiheesta, jossa 

opettaja halusi vielä täydentää kertomustaan oppilaiden häiritsemisen taustoja 

koskevalla käsityksellä:  

K: Nyt on käyty näitä kysymyksiä läpi. Tuleeko jotaki vielä mieleen, tässä, 

siitä että minkälaisia häiriöitä on tai miten niihin voi puuttua tai, mitä siellä 

vois olla taustalla näistä kolmesta asiasta, haluatko vielä..? 

V: Taustoista jos aatellaan, oppilaita tai oppilasta, jotka aiheuttaa nii 

kyllähän siellä poikkeuksetta, on jotain aina takana, minkä takia, 

häiriköidään tai halutaan sitä huomiota sillä häiriköinnillä. Kyllähän siellä, 

sen oon oppinu minusta tässä 13 vuoden aikana että aina, se voi olla että se, 

monesti se ei lähe siitä lapsesta itsestään että kotona on valitettavasti monesti 

että, voi olla iso tai pieni asia. Se voi olla joku ihan pieniki asia mutta ihan 

selvästi vaikuttaa sitten, nuori on ottanu sen isona asiana tai jotain että, kyllä 

se, aina siellä syy on. Aina on syy takana että minkä takia, häiriköidään tai 

tehhään jotaki, niin, tai häiriköidään elikkä, niin kyllähän se on. Sitten ku 

aletaan selvittään nii, semmoset jotka toistuvasti tekkee sitä nii, kyllä siellä 

on sitte jotaki, jotain syitä takana on... (12/16) 

Haastatellun mukaan oppilaalla on aina syy häiritsemiselleen. Mahdollisina 

häiritsemien oppilaskohtaisina syinä haastateltu esitti huomion tavoittelun, 

”halutaan sitä huomiota sillä häiriköinnillä” ja oppilaan kotielämän asiat, ” 

monesti se ei lähe siitä lapsesta itsestään että kotona on valitettavasti monesti että, 

voi olla iso tai pieni asia”. Käsitykset huomion tavoittelusta ja kotielämän 

ongelmista liittyvät taustatekijöihin, joita tyypillisesti myös kirjallisuudessa 

esitetään oppilaiden käytöshäiriöiden taustatekijöinä (ks. esim. Charles 2005: 184, 

Jones & Jones 2007: 40, 69, Saloviita 2007: 33–38). Kotiasioiden vaikutuksen 

ohella sosiaaliset syyt -käsitys huomioi, että monet muutkin oppilasta vaivaamaan 

jääneet, ennen kotitaloustunteja tapahtuneet asiat saattoivat aiheuttaa häiritsevää 

käyttäytymistä. Esimerkkinä oppilasta kuohuttavista muista asioista mainittiin 

kiusaamistilanteet oppilaiden välillä sekä yllättävät tapahtumat oppilaan 

elinympäristössä, näistä vakavimpana oppilastoverin kuolema. Käsitys 

kiusaamisen haitallisuudesta on laajasti käsitelty ja toistuva teema myös 

työrauhaa käsittelevässä kirjallisuudessa (ks. Molnar & Lindqvist 1994: 19, Jones 

& Jones 2007: 40, 69, Saloviita 2007: 33–38).  
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Sosiaaliset syyt -kriittisessä aspektissa häiritsemisen taustatekijöinä 

painottuivat erityisesti luokkatilanteissa toimivien henkilöiden keskinäiset 

suhteet. Sekä opettaja-oppilassuhteet että oppilaiden keskinäiset suhteet nähtiin 

merkityksellisinä. Häiritsemisen sosiaalisiksi syiksi tässä käsityksessä mainitut 

luokan yleisesti huonot henkilösuhteet, koko ryhmää koskeva huono ryhmähenki 

sekä oppilaan ja opettajan erilaiset henkilökemiat olivat samoja ilmiöitä, joita 

kotitalousopettajat myös Toikon (2002) tutkimuksessa kuvasivat 

työrauhahäiriöille altistavina tekijöinä (ks. Toikko 2002, 59). Käsitys oppilaiden 

keskinäisten suhteiden vaikutuksesta työrauhaan myötäilee samoin työrauha-

asiantuntijoiden näkemystä, että oppilassuhteiden parantamisen avulla voidaan 

edistää ryhmän työrauhaa (ks. Jones & Jones 2007: 129–130, 156, Sigfrids 2009: 

92–94).  

Yhtenä häiritsevän käytöksen taustatekijänä sosiaaliset syyt -kriittinen aspekti 

toi esiin oppilaan murrosiän. Murrosikä huomioitiin luonnollisena asiana, eikä 

sitä käsitelty laajasti. Oppilaan tai oppilaiden yksinkertaisesti todettiin olevan 

siinä iässä, jossa halutaan kokeilla ja kyseenalaistaa asioita.  

Normaali eloisuus 

Oppilaiden aiheuttamien työrauhahäiriöiden taustatekijöihin liittyvä neljäs 

kriittinen aspekti oli oppilaiden normaali eloisuus. Tässä käsityksessä huomio 

suuntautui siihen, että oppilaiden normaali eloisuus ja uteliaisuus voivat 

näyttäytyä häiriötekijöinä kouluympäristössä. Oheinen esimerkki on haastattelun 

alkuvaiheesta, jossa lyhyen ulkopuolisen keskeytyksen jälkeen opettaja jatkoi 

omaa puhettaan työrauhaa häiritsevistä asioista: 

V: Eli olin sanomassa että oppilaat ku voi kotitalousluokassa liikkua 

vapaasti, niin se että toisten töihin ja tekemisiin käyään häiriköimässä. Ei 

välttämättä oo se negatiivinen sävy, vaan se että mielenkiinto toisten 

tekemistä kohtaan, joka aiheuttaa sen että sen opettajana kokee että nyt siellä 

häiritään. Ja että taas se joka käy siellä toisen luona ei keskity siihen omaan 

tekemiseen.(14/2) 

Tässä kuvauksessa opettaja tiedosti, että oppilaan normaali mielenkiinto muiden 

tekemisiä kohtaan saattoi opettajan silmin katsottuna näyttäytyä työrauhahäiriönä: 

”se että mielenkiinto toisten tekemistä kohtaan, joka aiheuttaa sen että sen 

opettajana kokee että nyt siellä häiritään”. Haastateltu kuvasi oppilaan toiminnan 

sinänsä myönteiseksi, oppilas ei välttämättä tarkoittanut pahaa: ”ei välttämättä oo 
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se negatiivinen sävy”. Tällainen häiriökäytöksen motiivien positiivinen tulkinta 

oli leimallinen normaali eloisuus -kriittisen aspektin kokemuksille. Tämän 

käsityksen mukaan oppilaat olivat vilkkaita eivätkä siksi malttaneet aina 

kuunnella tai pysyä hiljaa tai paikoillaan. Lisäksi oppilaat nähtiin lapsekkaan 

ajattelemattomina, ja ajattelemattomuuttaan he saattoivat ryhtyä esimerkiksi 

toimittamaan keskinäisiä asioitaan tarkistamatta, oliko aika tai paikka siihen 

sopiva. Normaali eloisuus -kriittinen aspekti on perusajatukseltaan lähellä 

Saloviidan (2007) näkemystä, jonka mukaan iso osa oppilaiden häiriökäytöksestä 

johtuu ristiriidasta nuorten vapaan itseilmaisun ja koulun virallisten tavoitteiden 

välillä (vrt. Saloviita 2007: 10). Samoin Albert (Charles 2005) näkee häiritsevän 

käyttäytymisen yhtenä luonnollisena taustasyynä oppilaan vilkkauden ja 

energisyyden (Charles 2005: 201). 

Yhtenevä käsitys kotitalous-oppiaineesta taustavaikuttajana 

Työrauhahäiriöiden taustalla vaikuttava kotitalous-oppiaineen luonne näyttäytyi 

kaikissa haastatteluissa samansuuntaisena. Kotitaloutta pidettiin muita yläkoulun 

oppiaineita vapaampana aineena, jossa saa ryhmätyöskentelyn aikana liikkua ja 

puhua. Tämän piirteen katsottiin yhtäältä lisäävän riskiä työrauhahäiriöihin, mikä 

käsitys painottui erityisesti ulkoiset puitteet -käsitystavassa (esitellään luvussa 

5.2.2). Vastaava käsitys kotitalous-oppiaineen luonteen työrauhahäiriöitä 

lisäävästä vaikutuksesta ilmeni myös Parkkonen & Vuoren (1990) tutkimuksessa 

(ks. Parkkonen & Vuori 1990: 1). Toisaalta tässä tutkimuksessa kotitaloustuntien 

vapaampi ominaisluonne koettiin samanaikaisesti myös myönteiseksi piirteeksi. 

Suurempi vapaus nähtiin niin olennaisesti kotitalousopetukseen kuuluvana, että 

pidettiin opettajan velvollisuutena sietää kohtuullinen määrä melua ja 

rauhattomuutta. Melun ja rauhattomuuden kuuluminen kotitaloustunneille on 

kuvattu myös Kuuralan (2002) tutkimuksessa, jossa tätä ”sietämisvelvoitetta” 

pidettiin myös selittävänä tekijänä sille, että työrauhahäiriöistä huolimatta 

kotitalousopettajat kokivat työrauhan yleisesti hyväksi (ks. Kuurala 2002: 99). 

Kuuralan tuloksia myötäillen tässäkin tutkimuksessa enemmistö 

kotitalousopettajista (kymmenen) arvioi, että huolimatta erilaisista 

työrauhahäiriöistä valtaosa oppilaista oli rauhallisia ja opiskeluun sitoutuneita. 

Tämän käsityksen omaavat opettajat pitivät kotitaloutta myös oppilaille 

mieluisana ja motivoivana oppiaineena. Toisaalta neljä tämän tutkimuksen 

opettajista ilmaisi, että ryhmäkohtaiset erot häiriöiden määrissä olivat suuret ja 
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että opetettavana oli myös sellaisia ryhmiä, joissa levottomat oppilaat 

muodostivat enemmistön. 

Toinen yhtenevästi koettu oppiaineen ominaispiirre oli käytännön 

työtehtävien valmiiksi saamisen välttämättömyys ja tästä aiheutuva kiire. Kiireen 

katsottiin yksiselitteisesti lisäävän työrauhahäiriöitä. Loppuun saattamisen kiire 

yhtäältä pakotti opettajan hoputtamaan oppilaita, minkä koettiin ärsyttävän ja 

herättävän vastustusta joissakin oppilaissa. Toisaalta kiireen nähtiin 

hermostuttavan joitakin oppilaita, jolloin heidän asiallinen työskentelynsä 

keskeytyi, ja he ryhtyivät ”pistämään ranttaliksi”. Kotitalousopettajat kuvailivat 

oppituntien olevan ”kellon kanssa juoksemista”, ”yhtä ajoittamista” ja ”kaiken 

valmiiksi saamisen niuhotusta”. 

Kolmantena merkittävänä, kotitalousopetusta leimaavana piirteenä nähtiin 

oppilaiden kotiolojen heijastuminen kotitaloustunneille. Kotitaustan kuvattiin 

ilmenevän selvästi oppilaiden käyttäytymisestä. Tämän lisäksi oppilaat opettajien 

mukaan vapautuivat usein puhumaan ja kertomaan elämästään hyvinkin intiimisti, 

samalla kun työskenneltiin lähekkäin kodinomaisissa tiloissa ja askareissa. 

Tällainen käsitys oppilaiden avautumisesta ja heidän kotitaustansa paljastumisesta 

vahvistaa Sulosen (2004) näkemystä, että kotitalousopettaja pääsee oppiaineensa 

myötä oppilastuntemuksessa poikkeuksellisen lähelle oppilasta (ks. Sulonen 

2004: 178). Valtaosa (kymmenen) opettajista kuvasi kotitalouden oppiaineeksi, 

joka on lähellä oppilaita. Käsitys kotitalousopetuksen läheisyydestä oppilaille 

vastaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (ks. POP 2004: 161–162) 

esitettyä luonnehdintaa kotitalousopetuksesta.  

5.1.4 Kenellä on vastuu työrauhahäiriöistä  

Työrauhahäiriöihin olennaisesti liittyvä kysymys vallankäytöstä ilmeni selvästi 

kotitalousopettajien haastatteluista. Aihetta käsiteltiin kuudennen 

haastattelukysymyksen (Millaiset keinot eivät mielestäsi toimi työrauhahäiriöiden 

hoidossa) alakohdassa voiko työrauhakysymyksissä jakaa valtaa oppilaille. 

Tämän lisäksi valta- ja vastuukäsityksiä sisältyi myös moniin muihin 

asiayhteyksiin. Käytän tässä, kuten haastattelutilanteissakin, termin valta rinnalla 

sen sosiaalisesti hyväksyttävämpää ilmausta vastuu. Näkemys vastuun kannosta 

ja vastuun jakautumisesta työrauhahäiriötilanteissa vaihteli huomattavasti 

haastatteluittain. Vastuukäsitysten ääripäät olivat yhtäältä opettajan 

sanelupolitiikka ja toisaalta oppilaan tukeminen omaan vastuun ottoon. 

Äärikäsitysten välimuotoina ilmenivät opettajan ja oppilaiden yhteisvastuu sekä 
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oppilaiden kuuntelu, jossa kuitenkin viimeinen vastuu oli opettajalla. Dimension 

kenellä on vastuu työrauhahäiriöistä kriittisiksi aspekteiksi osoittautuivat siis: 

opettaja sanelee, opettaja kuuntelee oppilaita mutta vastaa viime kädessä, vastuu 

on yhteinen ja oppilasta tuetaan vastuuseen. 

Opettaja sanelee  

Opettaja sanelee -kriittinen aspekti sijottui Levin & Nolanin (2010) kuvaaman 

opettajan vallankäytön jatkumon toiseen ääripäähän, opettajakeskeiseen valtaan 

(vrt. Levin & Nolanin 2010: 10). Wolfgangin (2005) sanaparilla kuvattuna tässä 

käsityksessä oli kyseessä säännöt-seuraamukset (Rules-Consequences) 

vallankäyttö, jossa opettajan määrittelemien sääntöjen rikkominen johti opettajan 

määräämiin seuraamuksiin (vrt. Wolfgang 2005: vi, 2–3). Opettaja sanelee -

kriittisen aspektin luonne ilmenee oheisesta esimerkistä: 

K: Näätkö että tämmöstä työrauhan ylläpitoa tai työrauhahäiriöiden 

ojentamista voi missään määrin jotenkin jakaa oppilaille sitä vastuuta siitä, 

kerroit jo että osa oppilaistahan tavallaan ottaa sen itekin, että koittaa, 

ohjeistaa että olkaa nyt hiljaa mutta.. 

V: .No en tiiä sitten jos antaa niitten oppilaitten puuttua se menee helposti 

siihen, että sitten siellä neuvotaan opettajaa että annathan sä nyt tuolle 

merkin ja mikä on taas minun mielestä se että mä yleensä siinä vaiheessa 

sanon että no minä päätän näistä rangaistuksista ja merkeistä että minä 

ossaan työni hoitaa kyllä että ei teiän tarvi siihen puuttua, et se mennee 

sitten, joillakin ryhmillä voi mennä semmoseksi huuteluksi ja kaikkeen 

puututaan, sanotaan että tuo teki sitä ja tätä, anna sille jälki-istuntoo ja 

annathan sille nyt varmasti merkinnän tästä ja, et ei liikaa kyllä voi minun 

mielestä sinne oppilaillekaan sitä, asiaa sitten.. antaa hoidettavaksi koska se 

ei heille kuitenkaan loppupelissä kuulu. (4/8) 

Haastateltu opettaja sivuutti oppilaiden myönteiset mahdollisuudet työrauhan 

ylläpidossa ”en tiiä sitten…” ja siirtyi pohtimaan oppilaiden epäonnistunutta 

tapaa työrauhahäiriöihin puuttumisessa ”jos antaa niitten oppilaitten puuttua…”. 

Lausuman mukaan oppilaita ei voinut vastuuttaa työrauhahäiriöihin 

puuttumisessa, koska oppilaat eivät osanneet puuttua työrauhahäiriöihin vaan 

lähinnä kantelivat toistensa tekemisistä ja ryhtyivät neuvomaan opettajaa ” menee 

helposti siihen, että sitten siellä neuvotaan opettajaa”. Tämän käsityksen mukaan 



135 

työrauhahäiriöihin puuttuminen ei oikeastaan oppilaille edes kuulunut ”se ei 

heille kuitenkaan loppupelissä kuulu”. Opettaja sanelee -kriittinen aspekti 

keskittyi opettajan käyttämän vallan ja vastuun kuvaamiseen. Tämä näkyi 

esimerkiksi ilmauksissa ”opettaja huomauttaa”, ”opettaja määrää”, ”opettaja 

siirtää oppilaan istumapaikkaa”, ”opettajan on puututtava (tilanteeseen)”. Näissä 

ilmauksissa havainnollistui hyvin tälle käsitykselle ominainen työrauhahäiriöihin 

vaikuttamisen luonne: opettaja puuttui työrauhahäiriöihin niiden ilmenemisen 

jälkeen eli teki interventioita jälkikäteen. Wolfgang & Glickman (1980) termein 

ilmaistuna tämä kriittinen aspekti osoitti interventionistista työrauhasuuntausta 

(vrt. Wolfgang & Glickman 1980: 11–15). Tässä käsityksessä ei tuotu esiin 

mahdollisuutta ottaa oppilaat mukaan työrauhahäiriöiden ehkäisyyn tai 

selvittelyyn eikä ilmaistu pyrkimystä osoittaa oppilaille heidän oman toimintansa 

vaikutuksia työrauhaan.  

Opettaja kuuntelee oppilaita mutta vastaa viime kädessä 

Toinen kenellä on vastuu työrauhahäiriöistä -dimension kriittinen aspekti sisälsi 

käsityksen, että työrauhahäiriöitä koskevissa kysymyksissä oppilaita voidaan 

kuunnella ja oppilaita pidetään kykenevinä toimimaan työrauhaa edistävästi, 

mutta lopullinen vastuu ongelmien ratkaisemisesta kuuluu kuitenkin opettajalle. 

Esimerkiksi: 

K: No voiko oppilaille, missään määrin antaa sitten siinä häiriöitten 

käsittelyssä tai ehkäsyssä jopa omaa vastuuta? 

V: Ne tilanteet tullee niin nopeaan monestikkin ja sitten kun ne pitäs niin 

hirveän äkkiä saaha siinä tuntitilanteessa vietyä läpi koska se aika on meillä 

rajallista. Ja joskus tullee semmonen tunne, että ne on melkein pakon 

sanelema juttu että se opettaja ottaa siihen sen sovittelijan roolin ja vie sen 

asian loppuun asti, olipa tilanne mikä tahansa. Että jos aikaa ois, tämmöselle 

niin tietenkin sitä menis ja antas oppilaitten, enemmänkin pohtia niitä asioita 

mutta, kyllä meillä on sillä lailla suunniteltu nuo oppituntien kulut, ja 

päivärytmi koulussa, että ei sielä paljo ole semmosta varaa millekään 

tämmöselle suoranaiselle riitojen sovittelulle tai jollekin vastaavalle tai 

häiriökäyttäytymiselle tunnilla. (3/16) 

Edellä olevassa kuvauksessa haastateltu toi esiin näkemyksensä, että opettajan on 

yleensä otettava johtava rooli työrauhahäiriöiden sovittelussa ”on melkein pakon 
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sanelema juttu että se opettaja ottaa siihen sen sovittelijan roolin”. Syyksi 

esitettiin se, että tuntitilanteissa ei ole aikaa antaa oppilaiden sovitella häiriöitä 

”ne pitäs niin hirveän äkkiä saaha siinä tuntitilanteessa vietyä läpi”. Opettajan 

mielestä oppilaille kyllä voisi antaa enemmän vastuuta, mutta käytännössä 

olosuhteet pakottivat opettajan ensisijaiseksi työrauhan palauttajaksi ”jos aikaa 

ois tämmöselle niin tietenkin sitä menis ja antas oppilaitten enemmänkin pohtia 

niitä asioita”. Opettajapainotteinen työrauhahäiriöiden selvittely esitettiin 

olosuhteiden sanelemaksi, mutta tähän käsitykseen liittyi lisäksi selkeä käsitys, 

että lopullinen vastuu työrauhahäiriötilanteista oikeasti myös kuului opettajalle. 

Tämä tausta-ajatus näkyi opettaja kuuntelee oppilaita mutta vastaa viime kädessä 

-kriittisessä aspektissa muun muassa ilmauksina ”kyllähän opettajan on pidettävä 

ne langat käsissä”, ”opettaja kuitenkin on se pomo siinä luokassa”. ja ”täällä 

ohjeet antaa opettaja, vaikka tietyissä asioissa voiaan neuvotella”. Opettaja 

kuuntelee oppilaita mutta vastaa viimekädessä -kriittisessä aspektissa valta ja 

vastuu asettuivat opettajan vallankäytön jatkumolla kuvattuina hieman opettajan 

yksinomaisesta määräysvallasta kohti oppilaskeskeisempää vallan- ja 

vastuunjakoa (vrt. Levin & Nolanin 2010: 10). Wolfgangin (2005) termein 

ilmaistuna siirtymä oli tapahtunut opettajajohtoisesta säännöt-seuraamukset 

(Rules-Consequences) vallankäytöstä kohti yhteistoiminnallista 

vastakkainasettelu-sopiminen (Confronting-Contracting) vallankäyttöä (vrt. 

Wolfgang 2005: vi, 2–3). 

Vastuu on yhteinen 

Vastuu on yhteinen -kriittinen aspekti toi esiin käsityksen, että vastuu 

työrauhakysymyksistä kuuluu sekä opettajalle että oppilaille yhteisesti. Yhteisen 

työrauhavastuun ajateltiin jakautuvan kutakuinkin puoliksi opettajan ja oppilaiden 

kesken. Oheisessa, käsitystä havainnollistavassa esimerkissä opettaja kertoi 

uskovansa, että fiksu oppilas huomaa itse huolehtia työrauhasta: 

K: Kyllä, että miten sen oppilaan osalta, voiko sillä olla mitään 

(työrauhavastuuta) ja, fiksulla oppilaalla siis voi olla. 

V: Kyllä. Et kyllähän sen pitäis lähteä oppilaasta, siitä että oppilas ite hoksaa 

sen että se ei oo vaan sitä että opettaja joutuu huutaan ja lyömään nyrkkiä 

pöytään että, ei se kyllä oo yksinomaan opettajan vastuulla että, toki jos siinä 

on ongelmia niin opettajan sitte pitää puuttua ja yrittää saada se työrauha 

sinne.. (6/8) 
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Opettaja toisti käsityksensä, että vastuun työrauhasta pitäisi lähteä siitä, että fiksu 

oppilas ymmärtää itse työrauhan tärkeyden ”Et kyllähän sen pitäis lähteä 

oppilaasta, siitä että oppilas ite hoksaa sen”. Vastuu on yhteinen -kriittinen aspekti 

painotti juuri näkemystä, että valtaosa yläkoululaisista kyllä ymmärtää työrauhan 

merkityksen ja kykenee omalta osaltaan huolehtimaan työrauhasta. Tässä 

esimerkissä kuvastui opettajan luottamus oppilaiden ymmärrykseen ja haluun 

toimia rakentavasti työrauhakysymyksissä. Oheisesta esimerkistä ilmeni, ettei 

työrauhaa pidetty yksin opettajan vastuualueena ”ei se kyllä oo yksinomaan 

opettajan vastuulla”, vaikka opettaja katsottiinkin tarvittaessa velvolliseksi 

puuttumaan häiriötilanteisiin. Selkeimmillään työrauhavastuun jako kuvattiin 

tässä käsityksessä niin, että puolet vastuusta kuului oppilaille ja puolet opettajalle. 

Työrauhavastuun jakautuminen puoliksi viittaa Levin & Nolanin (2010) esittämän 

opettajan vallankäytön jatkumon keskivaiheille, yhteistoiminnalliseen 

vallankäyttöön (vrt. Levin & Nolanin 2010: 10). Wolfgangin (2005) 

vallankäyttöasteikolla tämän kriittisen aspektin tulisi teoreettisesti ajatellen 

sijoittua yhteistoiminnalliseen vastakkainasettelu-sopiminen (Confronting-

Contracting) -kategoriaan, mutta sanapari vastakkainasettelu ja sopiminen 

luonnehii huonosti tässä kriittisessä aspektissa esiin tulleita luottamusta 

oppilaisiin ja työrauhavastuun jakoa myös oppilaille (vrt.Wolfgang 2005: vi, 2–3). 

Vastuu on yhteinen -käsityksessä vastuun käytännön tason jakautumista 

kuvattiin oppilaiden erilaisina vastuutehtävinä. Oppilaille annettiin vastuuta 

yhtäältä aktiivisissa työrauhatoimissa, kuten oman työryhmän työrauhan 

valvontatehtävissä. Toisaalta oppilaat otettiin mukaan proaktiivisiin 

työrauhatoimiin, muun muassa yhteisten sääntöjen ja sopimusten laatimiseen.  

Oppilasta tuetaan vastuuseen 

Neljännen valtaa ja vastuuta käsittelevän kriittisen aspektin sisältönä oli oppilaan 

tukeminen vastuun ottoon omista toimistaan. Oppilaan vastuun kantoa haluttiin 

edistää erityisesti sellaisen käytöksen osalta, joka vaikutti ryhmän muiden 

oppilaiden tai oppilaan omaan työrauhaan. Alla olevassa katkelmassa opettaja 

kuvaili ensin työrauhahäiriöihin puuttumisen keinoja, joiden yhteydessä tuli esiin 

oppilaan vastuuttaminen: 

V: …(muuta) Mutta monenki kanssa niin ku tunnin jälkeen et jäähäänpä 

hetkeks juttelemaan että mikä meni ja yleensä sitten vähän sovitaan, tehään 

suullisia sopimuksia että miten ens kerralla toimitaan ja.. Oppilailta tulee 



138 

hyviä ratkasuja että no jos en mie oo kunnolla niin sit mie meen 

erityisopettajalle tekeen kirjallisia töitä. Et no siehän, sie sanoit ihan hyvin et 

miun ei tuota tarttenu sanoa. Et ne on fiksuja, fiksuja kavereita että, oppilaat 

kyllä ne tietää. 

K: Joo elikkä siinä menee sitä, oppilaallekin sitä vastuuta omasta 

toiminnasta. 

V: Kyllä. Ja en minä sano että miten tuut tekemään vaan että no miten me 

voitas tehä semmosia juttuja että sulla, sie voisit olla täällä rauhallisemmin 

ja keskittyä omaan tekemiseen ja ku koulun järjestyssäännöissä sanotaan 

ensimmäisenä etät jokaselle pitää antaa työrauha, että miten sie voisit sen 

antaa muille sen työrauhan. Että voitasko me tehä täällä jotakin? Yleensä ne 

sanoo että no ei, olisin nätim-, olisin rauhallisemmin tai. Ei ne, ne.. Se on 

semmosta välillä ku köksän luokassa sitä touhua on niin ne … (jatkaa muihin 

asioihin) (14/9) 

Edellä olevassa esimerkissä opettaja osoitti keskustelevansa häiriöitä aiheuttaneen 

oppilaan kanssa tunnin jälkeen: ”monenki kanssa niin ku tunnin jälkeen et 

jäähäänpä hetkeks juttelemaan että mikä meni”. Moitteiden ja määräysten sijaan 

opettaja keskusteli oppilaan kanssa kahden kesken, kysyi oppilaan näkemystä 

tapahtuneesta ja antoi oppilaalle mahdollisuuden ratkaista tilanne omatoimisesti. 

Oppilas sai ehdottaa sekä seuraamusta häiritsemisestään että keinoja ehkäistä 

häiriötilanteiden uusiutumista: ”Ja en minä sano että miten tuut tekemään vaan”, 

”yleensä sitten vähän sovitaan, tehään suullisia sopimuksia että miten ens kerralla 

toimitaan ja.. oppilailta tulee hyviä ratkasuja että”. Opettaja muistutti oppilasta 

yhteisistä käytöstavoitteista, koulun järjestyssäännöistä, ja asettui oppilaan kanssa 

samalle puolelle pohtimaan, ”mitä me voitas tehä”, että oppilas pääsisi 

tavoitteeseen. Oppilaan tukeminen vastuun ottamiseen näkyi esimerkissä siten, 

että häiriökäytöksen jälkeen opettaja ei sanellut seuraamuksia ja sääntöjä 

oppilaalle valmiina. Opettaja selvästi luotti oppilaisiinsa ja uskoi heidän pystyvän 

ratkomaan ongelmatilanteita: ”ne on fiksuja”, ” kyllä ne tietää”. Levin & Nolanin 

(2010) esittämällä opettajan vallankäytön jatkumolla oppilasta tuetaan 

vastuuseen -kriittinen aspekti osoitti vallankäytön oppilaskeskeiseen ääripäähän, 

mikä on juuri vastakkainen ulottuvuus opettaja sanelee -kriitiselle aspektille (vrt. 

Levin & Nolanin 2010: 10). Wolfgangin (2005) sanapareista tätä kriittistä 

aspektia luonnehti oppilaskeskeinen henkilösuhteet-kuuntelu (engl. Relationship-

Listening) vallankäyttö (vrt.Wolfgang 2005: vi, 2–3). 
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5.1.5 Miten työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä  

Työrauhahäiriöihin puuttumista käsittelevät kotitalousopettajien lausumat 

sisälsivät kokemuksia kaikista teoreettisessa katsauksessa esitetyistä 

työrauhahäiriöihin puuttumisen osa-alueista. Merkittävää käsitysten vaihtelua 

ilmeni työrauhahäiriöihin puuttumisen proaktiivisissa keinoissa, kun taas 

käsitykset aktiivisten keinojen käytöstä olivat yhteneviä. Proaktiivisista keinoista 

hyvä opetus tuli esiin kaikissa haastatteluissa, joskin vahvasti vaihtelevilla 

tavoilla. Hyvän opetuksen lisäksi kotitalousopettajien kuvaukset proaktiivisista 

keinoista vaihtelivat sen mukaan, missä määrin huomioitiin ulkoisten puitteiden 

parantaminen, hyvän ilmapiirin ja hyvien henkilösuhteiden luominen sekä 

sääntöjen ja vastuun kantamisen opettaminen. Käsitykset proaktiivisista keinoista 

liittyivät selvästi opettajien muihin työrauhahäiriöitä koskeviin käsityksiin ja siten 

muodostivat työrauhahäiriöihin puuttumisen kriittiset aspektit. Kriittisiksi 

aspekteiksi tulivat: työrauhahäiriöitä on vaikea ehkäistä, ulkoisten puitteiden 

parantaminen ehkäisee työrauhahäiriöitä, hyvä ilmapiiri ehkäisee 

työrauhahäiriöitä sekä säännöt ja vastuutus ehkäisevät työrauhahäiriöitä. Hyvä 

opetus sisältyi osana kolmeen viimeksi mainittuun kriittiseen aspektiin. 

Työrauhahäiriöitä on vaikea ehkäistä  

Työrauhahäiriöitä on vaikea ehkäistä -kriittinen aspekti kiteytyi näkemykseen, 

että työrauhahäiriöihin on vaikea vaikuttaa etukäteen. Tämän käsityksen mukaan 

työrauhahäiriöitä oli käytännöllisesti katsoen lähes mahdoton ehkäistä ennakolta. 

Oheinen esimerkki on tilanteesta, jossa opettaja kuvaili ensin häiriötilanteissa 

käytettyjä keinoja ja totesi, ettei mainittujen keinojen lisäksi ole paljoa muuta 

tehtävissä, koska tilanteet tulevat aina nopeasti:  

K: Niin, joo. Se ehkä on yks mikä vaikuttaa että ne tilanteethan tulee aina 

äkkiseltään, että.. Vai, onko semmosta että voi varautua etukäteen? Joitakin 

asioita mitä tietää mihinkä voi jo etukäteen tehä jotakin suunnitelmaa? 

V: No, oikeestaan ei välttämättä silleen, tietenkin se ryhmäjako on yks 

semmonen mut että sitäkään just ei pysty aina miettimään liikaa ja aika, 

suurimmaks osaks esimerkiks seiskoilla niin pistän ihan arpomalla ettei sitten 

oo mittään semmosta että.. ja vaikee sitten on niitäkään ryhmiä sitten joskus 

saaha sillä tavalla että ne olis semmoset et siin olis just ne toimivat tyypit ja 

sitten ne jotka ei tuu keskenään toimeen vaikka niin olis eri puolilla luokkaa 
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tai jotakin muuta ni, voihan sitä yrittää tällästä näin. Tietenkin sitten se että 

suunnittelis sen oman opetuksensa silleen et siel ei ois sitä pitkää tylsää 

teoriaa et se olis sitten semmosta mielenkiintosta jollain tapaa mutta, aina 

siitä nyt ei vaan sitten voi millään keinolla saaha et se on sit se käytännön 

työskentely sitä teoriaa käytännössä mutta, kun sitä ei oikein aina voi jättää 

väliin. (4/9) 

Vastauksessaan opettaja torjui aluksi ajatuksen, että työrauhahäiriöitä voitaisiin 

ehkäistä ennakolta: ”oikeestaan ei välttämättä silleen”. Heti perään opettaja 

kuitenkin nosti esiin kaksi proaktiivista keinoa eli sopivan työryhmäjaon 

”tietenkin se ryhmäjako on yks” ja oppituntien suunnittelun kiinnostaviksi ”että 

suunnittelis sen oman opetuksensa silleen”. Näitä keinoja opettaja loppujen 

lopuksi päätyi pitämään vaikeina toteuttaa käytännössä: työryhmiin jakoa ei 

voinut miettiä liikaa eikä työryhmiin aina yrityksestä huolimatta saanut sopivia 

henkilöitä. Oppituntien kiinnostavaksi suunnittelun esti opettajan mielestä se, ettei 

pitkästyttävää teoriaa voinut aina jättää pois. Näiden kahden hankalaksi koetun 

proktiivisen toimen lisäksi tässä kriittisessä aspektissa ei tuotu esiin selvästi 

toimiviksi koettuja proaktiivisia keinoja. Tässä käsityksessä työrauhahäiriöihin 

puuttuminen rajoittui aktiivisiin työrauhatoimiin sen sijaan että olisi ensin 

käytetty työrauha-asiantutijoiden suosittelemia proaktiivisia keinoja (vrt. esim. 

Jones 2007: 17, 143, Jones & Jones 2007: 14–16, 20, Salo 2009: 118–119, Levin 

& Nolan 2010: 132, 162–163.) 

Ulkoisten puitteiden parantaminen ehkäisee 

Toinen dimension miten työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä kriittinen aspekti 

kiinnitti huomion ulkoisten puitteiden parantamiseen työrauhahäiriöiden 

ehkäisijänä. Tälle käsitykselle perusteita antavat työrauha-asiantuntijoiden 

näkemykset, joiden mukaan fyysisten tarpeiden täyttyminen on ehdoton edellytys 

opiskeluun sitoutumiselle ja fyysisten järjestelyjen avulla voidaan helpottaa, 

muokata tai häiritä oppilaiden haluttua käyttäytymistä (vrt. Emmer, Evertson & 

Worsham 2003: 1–2, Jones & Jones 2007: 336–339, Levin & Nolan 2010: 49, 

133). Oheisessa esimerkissä näkyvät opettajan ensimmäiset ajatukset siitä, mitkä 

tekijät ehkäisevät työrauhahäiriöitä: 

K: No mitä aattelet, sitten voiko ennakolta vaikuttaa työrauhaongelmiin? 
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V: Ryhmäkoko on ykkösasia. Avustajia enemmän.. Tää ryhmäkoko on vähän 

et joko tai mut ehkä mieluummin se ryhmäkoko pieneksi ja, asianmukaset 

tilat.. (1/18) 

Vastauksessa kuvattiin kaikki ne kolme ulkoisten puitteiden osa-aluetta, jotka 

tämän kriittisen piirteen mukaan ehkäisivät työrauhahäiriöitä. Yhtenä 

merkittävänä ennaltaehkäisijänä pidettiin opetusryhmän kokoa: ”Ryhmäkoko on 

ykkösasia”. Opettaja arvioi edellä ryhmäkoon jopa ulkoisista puitteista kaikkein 

merkittävimmäksi ennaltaehkäisijäksi ”Tää ryhmäkoko on vähän et joko tai mut 

ehkä mieluummin se ryhmäkoko pieneksi”. Lausuman ”joko tai” tarkoitti, että 

joko ryhmäkoko on pienempi tai avustajia on käytettävissä enemmän. Pienen 

ryhmäkoon katsottiin mahdollistavan monta myönteistä asiaa, jotka heijastuivat 

työrauhaan: pienessä ryhmässä opettaja ehtisi huomioida yksittäiset oppilaat 

paremmin; pienessä ryhmässä opettaja voisi opettaa leppoisammin, kun 

huomiokykyä ei tarvitsisi pinnistää äärimmilleen; pienessä ryhmässä opettaja 

pystyisi käyttämään vaihtelevampia opetusmenetelmiä, kun olisi aikaa 

perehdyttää kaikki oppilaat erilaisiin menetelmiin. Vastaavat havainnot 

kotitalousryhmän koon ja fyysisten tilojen osuudesta työrauhahäiriöiden 

taustatekijöinä ovat tulleet esiin Kuuralan (2002) tutkimuksessa (ks. Kuurala 

2002: 78–80).  

Toisena ulkoisten puitteiden tekijänä nähtiin koulunkäynninohjaajien 

saatavuus. Koulunkäynninohjaajan koettiin toimivan opettajan apuna yhtäältä 

häiriötilanteiden havaitsemisessa ja pysäyttämisessä, toisaalta oppilaiden 

työskentelyn tukemisessa ja sitä kautta häiriöiden ehkäisemisessä. Kolmanneksi 

työrauhahäiriöitä ehkäiseväksi ulkoiseksi puitetekijäksi kuvattiin opetustilat. 

Väljien ja rakenteiltaan avarien, asianmukaisten tilojen uskottiin ehkäisevän 

työrauhahäiriöitä. Tällaisissa tiloissa oppilaat saataisiin fyysisesti kauemmas 

toisistaan, mikä helpottaisi heidän työskentelyään ja vähentäisi houkutusta 

yhteydenottoihin toisten oppilaiden kanssa. Samalla opettaja näkisi paremmin 

valvoa oppilaita sekä voisi eriyttää opetusta paremmin, kun olisi erilaisia 

työpisteitä erilaisille oppijoille. 

Ulkoisten puitteiden parantaminen ehkäisee -kriittiseen aspektiin liittyi myös 

käsitys, että hyvä opetus ja opettajan hyvä valmistautuminen ehkäisevät 

työrauhahäiriöitä. Hyvään, työrauhahäiriöitä ehkäisevään opetukseen katsottiin 

kuuluvan oppituntien hyvä suunnittelu ja konkreettinen valmistelu, kuten ruoka-

aineiden ja työvälineiden esille ottaminen ennakolta. Lisäksi hyvään opetukseen 

liitettiin eriyttäminen, oppiaineksen karsiminen olennaiseen ja työtehtävien 
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määrän sovittaminen ryhmän mukaan. Tälle kriittiselle aspektille ominaisesti 

hyvä opetus nähtiin kuitenkin osittain ulkoisista puitteista riippuvana: oppituntien 

suunnittelu ja valmistelu olisi mahdollista hoitaa paremmin, jos 

kotitalousopettajille olisi lakisääteisesti varattu aikaa työn suunnitteluun, toisin 

sanoen opetusvelvollisuuteen sisältyisivät opetuksettomat suunnittelutunnit. 

Hyvä ilmapiiri ehkäisee 

Kolmas kriittinen aspekti dimensiossa miten työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä 

painotti ilmapiirin ja ihmissuhteiden merkitystä työrauhahäiriöiden ehkäisyssä. 

Kriittinen aspekti hyvä ilmapiiri ehkäisee nosti siis esiin kirjallisuudessa 

työrauhan toisena ydinasiana kuvatun luokan ilmapiirin (vrt. esim. Saloviita 2007: 

9–11, Canter 2010: 103, Levin & Nolan 2010: xv, 4). Vastaava näkemys hyvästä 

ilmapiiristä kotitalousopettajien proaktiivisena työrauhakeinona on esitetty myös 

Toikon (2002) tutkimuksessa (ks. Toikko 2002: 73). Tämän tutkimuksen hyvä 

ilmapiiri ehkäisee -kriittisessä aspektissa hyvään ilmapiirin ja ihmissuhteisiin 

liittyi lisäksi käsitys, että hyvä opetus osaltaan ehkäisee työrauhahäiriöitä. Hyvä 

opetus tarkoitti tässä huolellista opetuksen suunnittelua, oppituntien konkreettista 

valmistelua, oppiaineksen karsimista sekä lisäksi opettajan itsevarmuutta ja 

oppilaiden hyvää motivointia. Oheisessa esimerkissä tulevat esiin sekä hyvä 

opetus että hyvä ilmapiiri: 

K: No, voiko työrauhahäiriöihin jotenkin varautua ennakolta tai voiko jotakin 

tehä jo ennakolta?  

V: No varmasti, jos se tunti on hyvin suunniteltu ja tarpeeks motivoiva, ehkä 

vähän käyttää aikaa ja vaivaa siihen, miten motivoida oppilaat tähän 

aiheeseen niin auttaa. Ja kaiken kaikkiaan että se ois sellanen että oppilaan 

on turvallista ja hyvä olla siinä tilanteessa. Että sais luotua semmosen 

ilmapiirin siihen tilanteeseen, ei varmasti tuu tämmösiä niin paljon. Ne on 

varmasti joka tapauksessa, kun ovat sen ikäisiä niin haluavat kokeilla mutta.. 

uskoisin että vähemmän jos on tämmönen hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri. 

(10/5) 

Vastauksessa opettaja kiinnitti ensin huomionsa hyvään opetukseen eli tuntien 

suunnitteluun ja oppilaiden motivointiin ”jos se tunti on hyvin suunniteltu ja 

tarpeeks motivoiva”. Tämän jälkeen opettaja siirtyi pohtimaan hyvän ja 

turvallisen ilmapiirin työrauhahäiriöitä vähentävää vaikutusta: ”uskoisin että 
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vähemmän jos on tämmönen hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri”. Hyvä ilmapiiri 

ehkäisee -käsityksessä hyvän työrauhan ja hyvän ilmapiirin perustana nähtiin 

juuri oppilaiden turvallisuudentunne, luottamukselliset opettaja-oppilassuhteet ja 

hyvä tunnelma luokassa. Hyvää ilmapiiriä uskottiin voitavan rakentaa 

tutustumalla oppilaisiin muun muassa molemminpuolisella esittäytymisellä, 

lukuvuoden alun ryhmäyttämistilaisuuksilla ja yksinkertaisesti juttelemalla 

oppilaiden kanssa. Vastaava hyvän ilmapiirin luominen ja oppilaiden kanssa 

keskusteleminen näkyivät myös Toikon (2002) tutkimuksen mukaan 

työrauhahäiriöitä ehkäisevinä tekijöinä (ks. Toikko 2002: 73). Myönteisesti 

sävyttynyt häiriötilanteisiin puuttuminen koettiin tärkeäksi hyvän ilmapiirin ja 

työrauhan rakentajaksi. Lisäksi opettajan oma myönteinen asenne ja innostus 

nähtiin ilmapiiriä ja työrauhaa edistävinä tekijöinä.  

Yhteiset säännöt ja vastuutus ehkäisevät 

Yhteiset säännöt ja oppilaiden vastuutus nähtiin neljännessä kriittisessä aspektissa 

keskeisinä työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisijöinä. Tälle käsitykselle on myös 

työrauha-asiantuntijoiden selkeä tuki (ks. esim. Emmer, Evertson & Worsham 

2003: 16, Wolfgang 2005: 293–304, Jones & Jones 2007: 16, Saloviita 2007: 9–

11, Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 71, Levin & Nolan 2010: 

135–147). Käsitystä kuvaava oheinen esimerkki liittyy tilanteeseen, jossa 

haastattelija pyysi lisätietoja työrauhahäiriöihin puuttumisen tavoista, jolloin 

haastateltu ryhtyi itse kuvailemaan proaktiivisia toimia: 

K: Näistä mä sitte oikeestaan seuraavaksi kysysinki että, mitkä on semmosia 

tyypillisiä keinoja millä puutut noihin työrauhahäiriöihin että, tässä sanoit jo 

että voi mennä sinne oppilaan luokse ja voi palauttaa tavallaan, siihen 

normaaliin juttuun ja, tietysti se että voi, huomauttaa, antaa kommenttia nyt 

että, tuleeko jotaki muuta mieleen mitä täällä, kotitalousopettajana voi tehä 

sen, työrauhan korjaamiseks, palauttamiseks jos joku häiriö on? 

V: Sehän lähtee siitä että seiskaluokalla jo siinä alussa opettaa ne säännöt et 

miten kotitalousluokassa pittää toimia ja mitkä on ne, säännöt et mitä täällä 

täytyy nouattaa, mitä ilman ei pärjää, tai tulee hankaluuksia. Nii se on aika 

hyvä et sitte ku opettaa että pipot pois, reput pois, kengät pois, sillon ku 

opettaja puhhuu nii ootte hiljaa ja kuuntelette ja, sitte työskennellessä pysytte 

omassa keittiössä ettekä vaeltele. Tämmöset kaikki. Ja perustelee niille nämä 
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kaikki nii, se on aika hyvä et jos saa opetettua jo seiskalla heti alussa nii, 

kyllähän ne ossaa. (13/4) 

Vastauksessaan opettaja ilmaisi käsityksenään, että jos lukuvuoden alussa saa 

opetetuksi oppilaille oikeat käyttäytymis- ja toimintatavat, ne myös osataan 

jatkossa: ”et jos saa opetettua jo seiskalla heti alussa nii, kyllähän ne ossaa”. 

Vastaava käsitys yhteisten pelisääntöjen merkityksestä työrauhahäiriöiden 

ennaltaehkäisijänä on tullut esiin myös aiemmissa Vaurassalon (1997), Kuuralan 

(2002) ja Tervamäen (2002) kotitalousopetusta käsitelleissä tutkimuksissa (ks. 

Vaurassalo 1997: 59, Kuurala 2002: 95, Tervamäki 2002: 56). Sääntöjen 

opettamisen ja valvomisen lisäksi yhteiset säännöt ja vastuutus ehkäisevät -

kriittinen aspekti painotti sääntöjen perustelemista, kuten esimerkissä mainittiin. 

Perusteluina käytettiin kotitalousopetuksen turvallisuus- ja hygienianäkökohtia 

sekä työrauhan antamista kaikille oppilaille. Sääntöjen perustelemisen ohella 

myös työrauhahäiriöihin puuttumisen katsottiin vaativan aina perustelut. Oppilaat 

myös haluttiin ottaa mukaan sääntöjen laadintaan. Tämän uskottiin lisäävän 

sitoutumista työrauhan ylläpitoon, mitä myös työrauha-asiantuntijat, esimerkiksi 

Jones & Jones (2007) korostavat (ks. Jones & Jones 2007: 202).  

Sääntöjen ja rutiinien opettamisen rinnalla yhteiset säännöt ja vastuutus -

kriittinen aspekti toi esiin oppilaiden vastuutuksen. Vastuutuksena kuvattiin muun 

muassa se, että oppilailta kysytään ehdotuksia häiriötilanteiden ratkaisemiseksi ja 

työrauhan edistämiseksi. Häiriötilanteissa oppilaille ehdotettiin erilaisia 

vaihtoehtoisia toimintatapoja, kuten siirtymistä toiseen paikkaan tai toisenlaiseen 

toimintaan. Häiriöitä aiheuttaneelle oppilaalle tarjottiin myös mahdollisuus valita 

tietoisesti, lopettaako hän häiritsemisen vai valitseeko seuraamuksen. Tällaista 

tietoisen valintatilanteen esittämistä suositellaan myös työrauhaa käsittelevässä 

kirjallisuudessa (ks. Jones & Jones 2007: 319–320, 328, Sigfrids 2009: 101–203). 

Yhteiset säännöt ja vastuutus -kriittisen aspektin mukaan vastuullisuuteen 

kasvattamisen välttämätön edellytys oli toiminnan syy-seuraussuhteiden 

selvittäminen oppilaille.  

Yhteiset säännöt ja vastuutus ehkäisevät -kriittinen aspekti sisälsi myös 

käsityksen, että hyvä opetus kuuluu työrauhahäiriöitä ehkäiseviin tekijöihin. Hyvä 

opetus ilmeni tässä käsitystavassa vastaavalla tavalla kuin hyvä ilmapiiri ehkäisee 

-kriittisessä aspektissa.  
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Yhtenevästi käsitetyt aktiiviset työrauhatoimet  

Aktiivisina työrauhahäiriöihin puuttumisen keinoina kotitalousopettajat toivat 

esiin sanattomat ja sanalliset keinot sekä seuraamukset. Ryhmiteltäessä 

kotitalousopettajien ilmaisemat keinot Wolfgangin (2005) esittämiin seitsemään 

tyypilliseen työrauhakeinoon käytössä olivat katse, yleinen kommentti, kysymys, 

ohje, rangaistus ja fyysinen puuttuminen. Wolfgangin seitsemästä 

työrauhakeinosta huomiotta jäi vain mallin näyttäminen, joka kuitenkin tuli esiin 

ilmapiirikysymys -käsitystavassa (ks. luku 5.2.3) (vrt. Wolfgang 2005: 2–3). 

Kaikki kotitalousopettajat kuvasivat työrauhahäiriöihin puuttumisen 

yhteydessä ainakin joitakin sanattomia, kehonkieleen perustuvia keinoja. Tällaiset 

sanattomat keinot ovat esimerkiksi Jonesin (2007) mielestä tehokkain tapa 

pysäyttää alkavat työrauhahäiriöt (vrt. Jones 2007: 13, 35). Sanattomista 

työrauhahäiriöihin puuttumisen keinoista eniten käytettiin oppilaan lähelle 

menemistä sekä oppilaan ohjaamista eleiden ja ilmeiden avulla. Nämä ovat juuri 

sellaisia puuttumistapoja, joita työrauha-asiantuntijat suosittelevat, koska nämä 

keinot eivät provosoi vastarintaa, vaan kehittävät oppilaan itsehallintaa ja 

itsesäätelyä antamalla oppilaalle tilaa korjata itse käyttäytymistään (ks. Jones & 

Jones 2007: 336–339, Saloviita 2007: 97–100, Levin & Nolan 2010: 166–167). 

Neljä kotitalousopettajaa piti toimivana keinona myös hiljaisuutta, jota erityisesti 

van Manen (1991) korostaa tahdikkaana, mutta helposti unohtuvana menettelynä 

(van Manen 1991: 174–177). 

 Yleisimpiä ja kaikissa haastatteluissa kuvattuja työrauhahäiriöihin 

puuttumisen tapoja olivat sanalliset keinot eli huomautus ja huomautuksen 

toistaminen. Huomautusten laaja käyttö on tullut esiin myös aiemmissa 

kotitalousopettajia koskevissa tutkimuksissa (ks. Parkkonen & Vuori 1990: 61–

62, Kuurala 2002: 95, Tervamäki 2002: 56, Impiö 2007: 54). Tyypillisesti tässä 

tutkimuksessa kuvatut huomautukset olivat lyhyitä ja tekoihin keskittyviä, kuten 

kirjallisuudessa suositellaan (vrt. esim. Saloviita 2007: 103–109, Levin & Nolan 

2010: 173–178). Viisi haastateltua kertoi käyttävänsä myös huumoria, jota samoin 

työrauha-asiantuntijat suosittelevat ja jota myös Toikon (2002: 75) tutkimuksen 

kotitalousopettajat olivat käyttäneet. Muita tässä tutkimuksessa esiin tulleita 

puuttumisen sanallisia keinoja olivat työrauhan puolesta vetoaminen ja 

kysymyksen esittäminen häiritsevälle oppilaalle.  

Seuraamuksista ylivoimaisesti käytetyin oli häiritsevän oppilaan 

istumapaikan tai työryhmän vaihtaminen. Tämän keinon toi esiin kolmetoista 

kotitalousopettajaa neljästätoista. Keino on tuttu myös Toikon (2002) 
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tutkimuksesta (ks. Toikko 2002: 75). Muita tämän tutkimuksen opettajien 

kuvaamia välittömiä seuraamuksia olivat oppilaan lähettäminen erityisopettajalle 

tai pienryhmään tai rehtorin puhutteluun. Kotitalousopetuksen omana ja erittäin 

tehokkaana seuraamuksena nähtiin ”kuivaharjoittelu” eli oppilaan siirtäminen 

kirjallisiin tehtäviin käytännön työskentelyn asemesta. Tämä tehokeino on tullut 

esiin myös Toikon (2002) ja Impiön (2007) tutkimuksissa (ks. Toikko 2002: 73, 

Impiö 2007: 54). Viisi opettajaa kuvasi työrauhahäiriöstä johtuvana 

seuraamuksena sen, että opettaja ryhtyy neuvomaan oppilasta henkilökohtaisesti. 

Tällainen käsitys viittaa siihen, että työrauha-asiantuntijoiden kehotus oppilaan 

avuntarpeen selvittämisestä ja tarpeellisen avun antamisesta oli toteutunut (vrt. 

Saloviita 2007: 103–109, Levin & Nolan 2010: 173–178).  

Välittömien seuraamusten ohella kotitalousopettajat tekivät merkintöjä 

sähköiseen reissuvihkoon ja pitivät yhteyttä oppilaiden koteihin. Puolet 

kotitalousopettajista oli sitä mieltä, että yhteydenotto oppilaan kotiin tuottaa hyvin 

vaihtelevia tuloksia, riippuen siitä, miten kotiväki yhteydenottoon suhtautuu. 

Tällaisessa käsityksessä näkyy Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalenin 

(2009) toteamus, että vanhempien asennoituminen voi heikentää opettajan 

auktoriteettia ja mahdollisuuksia työrauhan ylläpitoon (Holopainen, Järvinen, 

Kuusela & Packalen 2009: 27). Kotitalousopettajien seuraamusvalikoimaan 

kuului myös oppilaan kahdenkeskinen puhuttaminen tunnin jälkeen, mitä 

seuraamusta työrauha-asiantuntijat pitävät puuttumisen keinoista kaikkein 

voimakkaimpana (vrt. Jones & Jones 2007: 319–320, Saloviita 2007: 10–11, 

Canter 2010: 23, 35, Levin & Nolan 2010: 12–13, 160). Kahdenkeskinen 

puhuttelu on kuvattu kotitalousopettajien käyttämänä seuraamuksena myös 

Parkkonen & Vuoren (1990), Kuuralan (2002), Tervamäen (2002), Toikon (2002) 

ja Impiön (2007) tutkimuksissa (ks. Parkkonen & Vuori 1990: 61–62, Kuurala 

200:, 95, Tervamäki 2002: 56, Toikko 2002: 75, Impiö 2007: 54). 

Tässä tutkimuksessa kotitalousopettajat pitivät seuraamuksena myös 

häiritsevän esineen, kuten kännykän tai mp-soittimen pois ottamista. Opettajat 

huomioivat asiasta puhuessaan, että lainsäädännössä ei tällaiseen pois ottamiseen 

anneta valtuutta, mutta näkivät menettelyn toimivana, koska oppilaat ”suostuivat” 

pyynnöstä antamaan esineen opettajalle. Samoin muutamat kotitalousopettajat 

määräsivät oppilaan siivoamaan aiheuttamansa sotkut, vaikka tämänsisältöistä 

seuraamusta vasta esitetään valmisteilla olevassa lainmuutosehdotuksessa. (ks. 

Korkeakivi 2012a.) Lakisääteisten keinojen joukosta (ks. Perusopetuslaki 1998: 

§35, §36, Arajärvi & Aalto-Setälä 2004: 159–165) kotitalousopettajat ottivat 

puheeksi oppilaan poistamisen luokasta. Tätä seuraamusta oli käyttänyt 
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kahdeksan haastateltua, jotka kaikki kokivat keinon hyödylliseksi, mutta 

valvontavelvoitteen takia ongelmalliseksi.  

Kotitalousopettajien yhtenevät kokemukset aktiivisista työrauhatoimista 

sisälsivät myös käsityksen siitä, millaiset puuttumisen tavat eivät auta 

työrauhahäiriöissä. Ehdottoman huonona pidettiin sitä, että opettaja huutaa 

oppilaille tai menettää itse malttinsa. Maltin menetys rinnastettiin äärimmillään 

koko tilanteen hallinnan menetykseen. Kolmessa haastattelussa tuomittiin lisäksi 

jatkuva nalkutus hyödyttömänä. Nämä kotitalousopettajien käsitykset myötäilevät 

työrauha-asiantuntijoiden kantaa siitä, että häiriötilanteissa tulisi toimia 

kohteliaasti ja asiaan keskittyen (vrt. Jones & Jones 2007: 319–320, Sigfrids 

2009: 101–203). Seuraamusten käytössä viisi kotitalousopettajaa piti jälki-

istuntoja tehottomina. Näille opettajille yksi kolmesta opettajan päätösvallassa 

olevasta lakisääteisestä kurinpitokeinosta näyttäytyi siis tarpeettomana (vrt. 

Perusopetuslaki 1998: §35, §36). Kaikkiaan kotitalousopettajien näkemykset 

työrauhahäiriöihin puuttumiseen sopimattomista keinoista tukivat sitä 

nykykäsitystä, että vastakkainasettelu ja oikeuksien rajoittaminen eivät tehoa 

työrauhahäiriöihin (vrt. Charlton & David 1993: 10, Salo 2000: 31, Jones 2007: 

xx, Jones & Jones 2007: 335, Levin & Nolan 2010: vx, 141–142).  

Käsitykset proaktiivisten työrauhakeinojen käytöstä vaihtelivat opettajittain. 

Vaihtelevien käsitysten ohella ilmeni kuitenkin joitakin yhteneviä 

proaktiivisuuteen liittyviä käsityksiä. Kaikkien opettajien mielestä 

työrauhahäiriöitä voitiin pyrkiä ehkäisemään istumajärjestyksellä ja oppilaiden 

sopivalla työryhmiin jaolla. Nämä keinot on tuotu esiin myös Toikon (2002) 

kotitalousopettajia koskevassa tutkimuksessa (ks. Toikko 2002: 75). Samoin 

oppilaantuntemus nähtiin yhteisesti tärkeänä. Lisäksi kotitalousopettajat 

painottivat työrauhahäiriöihin puuttumisessa nopeutta, joka myös asiantuntijoiden 

mukaan estää ongelmien paisumista ja vaikuttaa myönteisesti ryhmän muiden 

oppilaiden käytökseen (vrt. Kounin 1971: 74, Jones & Jones 2007: 335–339, 

Saloviita 2007: 91–94, Canter 2010: 18). Samoin ennalta ehkäiseväksi tekijäksi 

koettiin se, että opettaja kykenee sälyttämään malttinsa haasteellisten oppilaiden 

kanssa, kuten erityisesti Saloviita (2007) ja Sigfrids (2009) painottavat (ks. 

Saloviita 2007: 134–148, Sigfrids 2009: 101–203).  

Proaktiivisista keinoista hyvä opetus tuli esiin kaikissa haastatteluissa. Toisin 

sanoen kaikki kotitalousopettajat huomioivat jonkinasteisesti sen, mitä työrauha-

asiantuntijat pitävät lähtökohtana ja opettajan erityisenä vahvuustekijänä 

työrauhakysymyksissä (vrt. esim. Arajärvi & Aalto-Setälä 2004: 157, Saloviita 

2007: 42, Levin & Nolan 2010: 9–10.) Käsitys hyvästä opetuksesta kuitenkin 
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vaihteli haastatteluittain. Vähimmillään hyvä opetus näkyi ajatuksena, että 

oppilaita kiinnostava oppisisältö kyllä edistäisi työrauhaa, mutta olisi käytännössä 

vaikea toteuttaa. Laajimmillaan hyvää opetusta kuvattiin oppituntien ja 

oppiaineksen huolellisena suunnitteluna, tuntien hyvänä konkreettisena 

valmisteluna, oppilaiden motivointina ja opetuksen eriyttämisenä. Hyvän 

tuntisuunnittelun tärkeys kotitalousopetuksen häiriöiden ehkäisijänä on tullut 

esiin myös aiemmin Toikon (2002) tutkimuksessa (ks. Toikko 2002: 73). 

Oppilaiden motivaation yhteys käyttäytymiseen tunnustetaan yleisessä työrauhaa 

käsittelevässä kirjallisuudessa laajasti (esim. Jones & Jones 2007: 247, 316, Salo 

2007: 58, Sigfrids 2009: 92–94, Canter 2010: 1). Motivaatio kotitaloustuntien 

työrauhaan vaikuttavana tekijänä on todettu myös Korvelan (1990) sekä 

Parkkonen & Vuorin (1990) tutkimuksissa (ks. Korvela 1990: 33–35, 69, 

Parkkonen & Vuori 1990: 1). Kounin (1977) osoittamista, työrauhahäiriöitä 

ehkäisevistä valppaan opettajan ominaisuuksista tässä tuli esiin lähinnä sopivasta 

opiskeluvauhdista huolehtiminen (momentum) (vrt. Kounin 1977: 80–81, 90), 

joka ilmeni oppiaineksen karsimisena ja käytännön työtehtävien mitoittamisena 

ryhmän mukaan. Lisäksi neljässä haastattelussa opettajan itsevarmuus koettiin 

työrauhahäiriöitä ehkäiseväksi piirteeksi. 

5.1.6 Yhteenveto vaihtelevasti käsitetyistä dimensioista ja kriittisistä 
aspekteista 

Edellä esitetyn mukaisesti haastatteluaineiston kolmesta haastatteluteemasta nousi 

esiin viisi vaihtelevasti käsitettyä dimensiota, joihin sisältyi kaksikymmentä eri 

tavoin käsitettyä kriittistä aspektia. Kriittisten aspektien pohjalta analysoinnissa 

muodostui neljä laadullisesti erilaista tapaa käsittää kotitaloustuntien 

työrauhahäiriöt. Seuraavassa (5.2) luvussa kuvaan nämä neljä käsitystapaa ja 

niiden ominaisuudet yksityiskohtaisemmin. 

5.2 Neljä käsitystä kotitaloustuntien työrauhahäiriöistä 

Haastatteluaineistosta paljastui neljä laadullisesti erilaista tapaa käsittää 

kotitaloustuntien työrauhahäiriöt. Erilaiset käsitystavat perustuvat niihin eroihin, 

joita haastatellut ilmaisivat työrauhahäiriöiden käsittämisen kriittisissä 

aspekteissa. Työrauhahäiriöiden ei-kriittiset piirteet, joista haastateltujen 

kokemukset olivat yhteneviä tai kokemusten vaihtelu oli merkityksetöntä, eivät 

sisälly käsitystapoihin. Esittelen kunkin käsitystavan omassa alaluvussaan: 
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pakollinen riesa (luku 5.2.1), ulkoiset puitteet (luku 5.2.2), ilmapiirikysymys (luku 

5.2.3) ja opettamisen paikka (luku 5.2.4). Kunkin luvun ensimmäinen kappale on 

tiivistetty kuvaus käsitystavasta, jota tarkennan lisää muussa tekstissä. 

Havainnollistan eri käsitystapojen olennaisia piirteitä haastatteluaineistosta 

otetuilla suorilla lainauksilla. 

5.2.1 Pakollinen riesa 

Pakollinen riesa -käsitystavassa työrauhahäiriöt nähdään väistämättömänä 

opettajalle lankeavana velvollisuutena. Työrauhahäiriöitä uskotaan aina 

ilmenevän, eikä niitä koeta voitavan merkittävästi ennaltaehkäistä. Työrauhan 

häiriintymistä tarkastellaan pääosin opettajan työrauhan häiriintymisenä. 

Työrauhahäiriöiksi mielletään oppilaista lähtöisin olevat häiriötekijät. Oppilaiden 

häiritsemisen taustalla nähdään oppilaiden fysiologiset syyt ja henkilökohtaiset, 

lähinnä negatiiviset ominaisuudet tai vaikeudet. Työrauhahäiriöihin puuttumista 

pidetään yksin opettajan tehtävänä. 

Pakollinen riesa -käsitystapa lähtee siitä, että kotitaloustunneilla ilmenee aina 

työrauhahäiriöitä, joihin opettajalla on velvollisuus puuttua.  

V: (Kertoo työauhahäiriöihin puuttumisen keinoista…) Koska puututtavahan 

niihin kuitenkin on. Et ei voi jättää (puuttumatta), vaikka joskus tekis mieli 

että no, pöliskää niin paljon kun jaksatte minä tämän hommani nyt täältä 

vaan sanon että päästään tästäkin eteenpäin. Mutta, se on taas sitten, turhaa. 

(4/10) 

Esimerkistä ilmenee, että opettaja kokee työrauhahäiriöihin puuttuminen 

välttämättömänä, vaikka hän omasta puolestaan haluaisi vain päästä eteenpäin 

opetuksessa. Opettaja kuitenkin tiedostaa puuttumisen välttämättömyyden, kuten 

työrauha-asiantuntijatkin painottavat (Naukkarinen 1999: 24–25, 274, Kiiski, 

Närhi & Peitso 2012: 29.) Toisin kuin muissa käsitystavoissa pakollinen riesa -

käsitystavassa työrauhan häiriintymistä tarkastellaan lähinnä opettajan, ei 

oppilaan tai opetusryhmän kannalta. Tämä käsitystapa kuvastaa perinteistä 

työrauhakäsitysten linjaa, eli jättää huomiotta uudemman yhteisöllisen ja 

oppilaslähtöisen näkökulman (vrt. esim. Sigfrids 2009: 98). Pakollinen riesa -

käsitystavassa sekä työrauhan häiriintyminen että työrauhahäiriöiden vaikutukset 

nähdään opettajan kannalta. Häiriöt keskeyttävät opettajan opetustyön ja vaativat 

opettajan puuttumista häiriötilanteisiin. Lisäksi häiriöt kiristävät opettajan 

tunnelmaa. Pidemmällä tähtäimellä häiriöt haittaavat opettajan työssä jaksamista 
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ja työn kokemista mielekkäänä. Työrauhahäiriöiden katsotaan jopa alentavan 

opettajan arvoa.  

Pakollinen riesa -käsitystavassa työrauhahäiriöiksi koetaan enimmäkseen 

oppilaiden tuottamat häiriöilmentymät. Muissa käsitystavoissa häiriötekijöiden 

joukko on laajempi. Tämän käsitystavan mukaan työrauhahäiriöt alkavat usein 

heti oppitunnin alussa: oppilaat tulevat tunnille epätäsmällisesti, hakevat eteisestä 

kirjoja ja kyniä tunnin jo alettua, panevat kännykät ja mp-soittimet pois vasta 

opettajan kehotuksesta, eivät rauhoitu paikoilleen tunnin alussa. Teoriaopetuksen 

aikana opettajaa häiritsee se, että oppilaat juttelevat keskenään, puhuvat rumia, 

riitelevät ja kiusaavat toisiaan. Myös käytännön työskentelyssä opettajaa häiritsee 

oppilaiden riitely ja toistensa kiusaaminen, minkä lisäksi oppilaat saattavat sählätä 

ja riehua tai työskennellä muuten asiattomasti. Häiriöksi koetaan myös oppilaiden 

epärehellisyys.  

Oppilaiden aiheuttamien häiriöiden taustalla tässä käsitystavassa nähdään 

oppilaiden fysiologiset syyt ja henkilökohtaiset piirteet. Kyseinen käsitystapa 

keskittyy lähinnä oppilaiden jollain tavoin negatiivisiin taustatekijöihin, kun taas 

muissa käsitystavoissa oppilaiden aiheuttamille työrauhahäiriöille löytyy myös 

oppilaasta riippumattomia tai positiivisia taustavaikuttajia. Pakollinen riesa -

käsitystavassa häiritsemisen taustalla nähdään muun muassa oppilaiden 

fysiologisten tarpeiden vajeet, kuten väsymys ja nälkä. Taustalla voivat olla 

lisäksi oppimisen vaikeudet, erilaiset diagnoosit (esimerkiksi ADHD) ja 

kotitaustan kielteiset vaikutukset, jotka näkyvät oppilaiden huonoina tapoina ja 

asenteina. Myös oppilaiden ottamat haitalliset roolit huonontavat työrauhaa:  

K: No tossa jo pohditkiin niitä että jotakin (huonoja tapoja) mahdollisesti 

tulee oppilaan käytökseen sieltä kotoakin. Onko jotakin muita asioita 

semmosia mitkä näät että on oppilaslähtösiä tässä työrauha-asiassa? 

V: No sitten tietenkin se että jos se oppilas haluaa tavallaan sitä omaa 

mainettaan ylläpitää siinä luokkayhteisössä että on semmonen, vähän, 

vastarannan kiiski tai vähän tämmönen joka pistää sitten vähän, ranttaliks 

niitä hommia niin se voi tietysti olla että saa sitä ikään kun sitä kunnioitusta 

niiltä muilta sitten että uskaltaa, rettelöidä. (4/5) 

Edellä olevassa esimerkissä opettaja kuvaa häiriökäytöksen taustatekijäksi juuri 

oppilaan ottaman roolin luokassa. Opettajan mukaan oppilas haluaa saada 

kunnioitusta ylläpitämällä mainettaan ”vastarannan kiiskinä”, joka ”uskaltaa 

rettelöidä” ja ”pistää vähän ranttaliks”.  



151 

Pakollinen riesa -käsitystapa kuvaa työrauhahäiriöiden ilmenemisen lähes 

väistämättömänä. Työrauhahäiriöiden esiintymistä ei koeta voitavan merkittävästi 

ennaltaehkäistä. Muista käsitystavoista poiketen tässä käsitystavassa ei painoteta 

proaktiivista työrauhahäiriöihin vaikuttamista. Proaktiivisina työrauhatoimina 

tämä käsitystapa tuo esiin oppisisällön hyvän suunnittelun ja oppilaiden sopivan 

työryhmiin jaon, mutta näiden keinojen käytännön toteutus nähdään vaikeana: 

oppisisällön suunnittelussa ei voida karsia pois kaikkea oppilaille ”tylsää” 

sisältöä, eikä kaikkia opetusryhmiä ole mahdollista jakaa niin, että jokainen 

oppilas pääsisi itselleen sopivaan työryhmään.  

Vastuu työrauhahäiriöistä on pakollinen riesa -käsitystavan mukaan yksin 

opettajalla. Työrauhahäiriöihin puuttumista pidetään opettajan velvollisuutena. 

Toisin kuin muissa käsitystavoissa, työrauhakysymysten ei nähdä kuuluvan 

oppilaille. Työrauhahäiriötilanteissa opettaja käyttää laillista virka-asemaan 

perustuvaa valtaansa. Levin & Nolanin (2010) esittämistä vallan lähtökohdista 

tämä käsitystapa hyödyntää laillisen vallan lisäksi palkkio- ja rankaisuvaltaa. 

Haastatteluissa näistä kahdesta tuli esiin lähinnä rankaisujen osuus, mikä näkyi 

oppilaille langetettujen seuraamusten muodossa. Henkilökohtaista vaikutusvaltaa 

tai asiantuntijuutta tässä käsitystavassa ei kuvata. (ks. Levin & Nolanin 2010: 79–

85.) Saloviidan (2007) auktoriteettijaon mukaan tarkasteltuna pakollinen riesa -

käsitystavassa näkyy pakkovalta, mutta ei traditionaalinen, karismaattinen tai 

asiantuntija-auktoriteetti (vrt. Saloviita 2007: 50–57). Luokan vallankäytön 

kolmijakoa ajatellen pakollinen riesa -käsitystapa edustaa opettajakeskeistä 

ääripäätä, Wolfgangin (2005) sanoilla säännöt-seuraamukset (Rules-

Consequences) vallankäyttöä (ks. Wolfgang 2005: vi, 2–3, Levin & Nolanin 

2010: 93–95). 

5.2.2 Ulkoiset puitteet 

Käsitystavassa ulkoiset puitteet nähdään työrauhahäiriöt vahvasti ulkoisista 

puitteista riippuvaisina. Epätarkoituksenmukainen fyysinen oppimisympäristö ja 

puutteellisista resursseista johtuvat huonot opetusjärjestelyt tuottavat 

työrauhahäiriöitä siinä missä oppilaatkin. Oppilaiden aiheuttamien häiriöiden 

taustavaikuttajina pidetään oppilaskohtaisten tekijöiden lisäksi 

oppimisympäristön tarjoamia houkutuksia ja mahdollisuuksia. 

Työrauhahäiriöiden koetaan haittaavan sekä opettajaa että koko oppilasryhmää. 

Myös työrauhahäiriöistä vastuullisina nähdään opettajan ohella oppilaat, 

kuitenkin niin, että viimeinen vastuu on opettajalla. Työrauhahäiriöitä uskotaan 
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voitavan ehkäistä paremmilla resursseilla sekä hyvällä opetuksella, jonka 

varmistamiseksi toivotaan lisäpanostusta opettajan suunnitteluresursseihin.  

Ulkoiset puitteet -käsitystavassa tarkastellaan oppilaiden aiheuttamien 

työrauhahäiriöiden lisäksi oppimisympäristöstä ja opetusjärjestelyistä aiheutuvia 

häiriöitä. Edellisessä pakollinen riesa -käsitystavassa esitettyjen, oppilaista 

aiheutuvien työrauhahäiriöiden ohella työrauhahäiriöiksi koetaan esimerkiksi 

ympäristön meluisuus ja ahtaus sekä näköyhteyttä rajoittavat sokkeloiset tilat ja 

rakenteet. Melua luokkaan tuovat muun muassa äänekkäät koneet ja laitteet, 

ilmastoinnin humina ja rakenteiden kaikuvuus. Tässä käsitystavassa huomio 

kiinnittyy ulkoisen oppimisympäristön epäkohtiin, joihin puuttumista edellyttää 

jo opetussuunnitelman perusteiden tavoite oppilaiden tarpeita vastaavasta ja 

oppimista sekä kasvua tukevasta oppimisympäristöstä (ks. POP 2004: 16). Fyysisen 

oppimisympäristön merkitys oppilaiden kokemalle työrauhalle tuli esiin myös 

Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalenin (2009) selvityksessä (Holopainen, 

Järvinen, Kuusela & Packalenin 2009: 26–27, 67.) Taustalla on havainto, että 

fyysisten tarpeiden täyttyminen on välttämätön edellytys opiskeluun 

sitoutumiselle (Levin & Nolan 2010: 10, 133). Oppimisympäristöstä suoraan 

aiheutuvien häiriöiden lisäksi tässä käsitystavassa epätarkoituksenmukainen 

ympäristö koetaan oppilaiden aiheuttamien työrauhahäiriöiden provosoijaksi ja 

mahdollistajaksi. Epätarkoituksenmukainen fyysinen oppimisympäristö paitsi 

häiritsee itsessään, myös toimii oppilaiden häiritsevän käyttäytymisen 

laukaisijana. Oppilaiden häiriökäytöksen taustalla tässä käsitystavassa nähdään 

henkilökohtaisten tekijöiden rinnalla vastaavasti fyysisestä oppimisympäristöstä 

juontuvat tekijät. 

K:. Tohon oppimisympäristöön on jo ollu, viittauksiaki et se että istutaan 

siellä, vastakkain nii se on hankaloittava piirre. Entäs onko muuten tässä 

luokassa, toiminnassa semmosia mitkä, kannustaa häiriköintiin tai, ehkä sitte 

ehkäsee sitä häiriköintiä? Ihan tämmösiä ympäristössä olevia tekijöitä? 

V: Se on justiinsa ne lähekkäin olevat pöydät. Ne, missä käyään teoriatunteja, 

missä syödään, nii se on. Ja sitten tavallaan myöskin, sillä luokalla on 

valtavan iso merkitys. Siis mie koen tosi, hankalaksi, tavallaan ne oppilaat 

piiloutuu sinne keittiöön ku ne on jaettu niin sinne ommiin loosseihin, ommiin 

keittiöihin siis, loossit… Elikkä hyvin paljon tapahtuu sitä tekemistä, selkä, 

opettajaan päin, tavallaan. (…muuta asiaa välissä…) Ja tietenki jos 

ajatellaan vielä, ku on pitkänmallinen luokka, ja toisessa päässä on vaan 

elintarvikkeet, ja jääkaapit, niin, siinä on tosi, pitkä matka oppilailla kulkea, 
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ja siin on, iso kiusaus sitten poiketa toisten keittiöön vaikka niitä laitetaan 

kuinka valmiiksi myös sinne nii aina jotaki täytyy kummiski hakea. Että kyllä 

sillä, luokan rakenteella on kyllä, se että minkänäkönen se on, miten se on 

suunniteltu nii sillä on tosi iso vaikutus siihen.(12/13) 

Edellä olevassa esimerkissä opettaja kuvaa luokkatilasta aiheutuvaa häiriöitä, kun 

opettaja ei näe oppilaita, jotka ”piiloutuu” omiin työpisteisiinsä. Lisäksi opettaja 

puhuu luokkatilan vaikutuksista oppilaiden häiriökäytöksen lisääjänä: selkä 

opettajaan päin ”tapahtuu sitä tekemistä”, pakollisesta luokassa kulkemisesta 

syntyy ”kiusaus” poiketa toisten keittiöihin. Fyysisen ympäristön häiritsevyyden 

ja oppilaiden häiriökäytöstä provosoivan vaikutuksen ohella tässä käsitystavassa 

työrauhahäiriöksi koetaan puutteelliset opetusjärjestelyt. Opetusjärjestelyt 

sisältävät opettajasta itsestä riippumattomia, koulukohtaisiin resursseihin sidottuja 

tekijöitä, kuten opetusryhmän koko ja heterogeenisyys sekä 

koulunkäynninohjaajien puute. Tämän käsitystavan mukaan työrauhahäiriöitä 

tuottavat liian suuret tai heterogeeniset opetusryhmät, joita opettaja joutuu 

opettamaan ilman koulunkäynninohjaajan tukea. Opettajasta riippumattomiin 

häiritseviin opetusjärjestelyin lukeutuu myös liika kiire, jonka katsotaan 

kumpuavan koulun käytänteistä ja opetussuunnitelman haasteellisesta sisällöstä.  

Ulkoiset puitteet -käsitystavan mukaan työrauhahäiriöt häiritsevät opettajan 

lisäksi myös oppilaita. Työrauhahäiriöt koetaan kaikkien luokassa työskentelevien 

haittana. Toisin kuin muissa käsitystavoissa, tässä opettajan ja oppilaiden 

häiriintymistä pidetään yhtä merkittävänä. Työrauhahäiriöiden 

kotitalousopettajalle aiheuttamia haittailmentymiä kuvattiin, pakollinen riesa -

käsitystavan yhteydessä. Ulkoiset puitteet -käsitystapa tuo niiden lisäksi esiin 

oppilaille aiheutuvia haittoja.  

K: Mutta vielä että, minkälaista merkitystä näät, minkälainen vaikutus 

työrauhahäiriöillä on, yleensä, siihen koulunkäyntiin ja..? 

V: Ihan valtava. Ihan valtava. Muun muassa justiinsa, nyt oon tällä ja viime 

viikolla, palautellu kokeita. Niin jos lähetään näistä seitsemäsluokkalaisista 

ku ei niitä oikeestaan, siellä valinnaisryhmissä kauheesti oo niitä, 

häiriötekijöitä niin, on yks ryhmäs on tosi hyvä, se työrauha, se on tosi hyvä. 

Niil oli melkeen kaks numeroo, keskiarvo, sen luokan keskiarvo, ku sitten 

näillä toisilla. Tietenki se just sattu oleen se tyttöryhmä. Mutta, oli siellä 

pojistaki saivat sitten, ihan kymppejä ja tämmöstä. Mutta et siinä se oikeen 

konkretisoitu, se, että miten iso voi olla se merkitys että, tullaan sinne 



154 

tunnille, on oikeat välineet, kuunnellaan, tehhään ne annetut tehtävät 

asiallisesti. (12/14) 

Tässä kuvauksessa opettaja huomioi työrauhahäiriöiden vaikuttaneen oppilaiden 

koetuloksiin luokan keskiarvolla mitattuna kahden numeron verran. Oppilaiden 

kannalta työrauhahäiriöiden ikävimpinä vaikutuksina nähdään juuri oppimisen ja 

oppimistulosten heikkeneminen. Lisäksi työrauhahäiriöiden katsotaan vaikuttavan 

haitallisesti oppilaiden tunnelman ja motivaatioon. 

Edellä esitetystä käsitystavasta poiketen ulkoiset puitteet -käsitystavassa 

työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisy nähdään mahdollisena. Tässä käsitystavassa 

korostuu uskomus, että tehokkaimmin työrauhahäiriöitä ehkäistään parempien 

resurssien avulla. Tärkein lisäresursseilla kohennettava tekijä on ryhmäkoko. 

Pieni ryhmäkoko koetaan työrauhahäiriöitä ehkäiseväksi.  

K: Kyllä.. Tuleeko semmosta ajatusta että miten vois työrauhahäiriöitä 

vähentää?  

V: No.. jos miettii niin.. se ryhmäkoko pitäs olla sopiva, siihen mä palaan 

edelleenkin. Eli, se pitäs mitottaa sen luokan mukasesti. Se on yks semmonen 

joka vaikuttaa heti siihen luokka-, semmoseen rauhallisuuteen. (3/15) 

Vastauksessa toistuu opettajan jo aiemmin ilmaisema käsitys, että ryhmäkoon 

tulee olla sopiva ja luokan mukaan mitoitettu. Luokan mukainen mitoitus 

tarkoittaa, että ryhmä on sitä pienempi, mitä useammalla ryhmän oppilaalla on 

erityistarpeita, kuten oppimis- tai käyttäytymisvaikeuksia. Ryhmäkokojen 

pienentämisen lisäksi työrauhaa parantaisivat koulunkäynninohjaajien parempi 

saatavuus sekä tilojen ja laitteiden ajanmukaistaminen. Tässä käsitystavassa 

erityisesti lähikouluperiaate ja erilaisten oppijoiden tulo kotitalousluokkaan 

nähdään uhkaavina, ellei samalla lisätä koulunkäynninohjaajien ja/tai -avustajien 

määriä. Ulkoiset puitteet -käsitystapa tuo esiin myös didaktiset keinot 

työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Oppituntien hyvä suunnittelu ja valmistelu, 

oppisisällön karsiminen ja työtehtävien oikea mitoitus sekä opetuksen 

eriyttäminen koetaan työrauhahäiriöitä ehkäiseviksi tekijöiksi. Didaktisten 

keinojen tehokkaampaa käyttöä tulisi tämän käsitystavan mukaan kuitenkin 

tehostaa lisäämällä kotitalousopettajien suunnitteluaikaa. Tällä tarkoitetaan 

erillisten suunnittelutuntien irrottamista kotitalousopettajan 

opetusvelvollisuudesta. Ulkoiset puitteet -käsitystavan ydin kiteytyy oheisessa 

vastauksessa, jolla opettaja päättää haastattelun sen jälkeen, kun haastattelija on 

kysynyt, haluaako haastateltu lisätä vielä jotakin:  
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V: (kertaa aiempia käsityksiään) Lisätä… kun ois suunnitteluun enemmän 

ehkä aikaa ja resursseja, ois isot tilat ja pienet ryhmät. Kaikki tommoset 

vähän varmaan toteutuu lähitulevaisuudessa, eikö? [naurua] (1/22) 

Vastuu ilmenneistä työrauhahäiriöistä koetaan tässä käsitystavassa opettajan ja 

myös oppilaiden asiaksi. Lopullisen vastuun katsotaan kuitenkin kuuluvan 

opettajalle. Opettaja voi kuunnella ja huomioida oppilaiden näkemykset sekä 

antaa oppilaille rajoitettua vastuuta. Tässä suhteessa ulkoiset puitteet -käsitystapa 

sisältää, ainakin minimissään, Glasserin (1988) näkemyksen, jonka mukaan 

oppilasta pitää kuunnella, ettei hänen tarvitse ilmentää ajatuksiaan ja tunteitaan 

epäsuorasti häiriökäytöksellä (Glasser 1988: 40–41). Viimeinen vastuu tässä 

käsitystavassa jää silti aina opettajalle, joka on luokassa aikuinen. Osittain 

opettajapainotuksen katsotaan aiheutuvan kiireestä ja ajanpuutteesta, joiden takia 

oppilaiden ei voida antaa jäädä ratkomaan työrauhakysymyksiä, vaikka se sinänsä 

olisi heille hyödyksi. Tämä käsitys, että oppilaiden olisi hyvä oppia itse 

selvittämään häiriöt, mutta olosuhteet vaativat opettajan väliintuloa, viittaa Levin 

& Nolanin (2010) kuvaamaan ytheistoiminnalliseen vallankäyttöön. Tätä piirrettä 

lukuun ottamatta ulkoiset puitteet -käsitystapa ei selvästi tue luokan vallankäytön 

yhteistoiminnallisuutta vaan sijoittuu vallan kolmijaossa opettajakeskeisen ja 

yhteistoiminnallisen vallankäytön välivaiheille. (ks. Levin & Nolan 2010: 85–86.) 

Koska ulkoiset puitteet -käsitystavassa työrauhahäiriöiden merkittävimpinä 

taustatekijöinä ja häiriöiden ehkäisemisen avainasioina pidetään ulkoisia puitteita, 

opettajan oma auktoriteettiasema ei tule varsinaisesti tarkasteluun. Saloviidan 

(7007) esittämät opettajan auktoriteetin muodot, traditionaalinen, karismaattinen 

ja asiantuntija-auktoriteetti sekä pakkovalta, eivät kuvastu tässä käsitystavassa 

(vrt. Saloviita 2007: 50–57).  

5.2.3 Ilmapiirikysymys 

Ihmissuhteet ja luokan ilmapiiri ovat ilmapiirikysymys -käsitystavan kulmakivet. 

Työrauhahäiriöt nähdään opettajan ja oppilaiden yhteisenä asiana. 

Työrauhahäiriöihin puuttumisessa painottuu häiriöiden ennaltaehkäisy, joka 

ilmenee hyvien ihmissuhteiden ja myönteisen ilmapiirin luomisena. Lisäksi hyvää 

opetusta pidetään tärkeänä. Tässä käsitystavassa opettaja tunnistaa oppilaiden 

tunteita ja ottaa ne toiminnassaan huomioon. Työrauhahäiriöitä tarkastellaan 

ensisijassa oppilaiden kannalta, ja opettajan työrauhan häiriintyminen koetaan 

toissijaiseksi. Työrauhahäiriöiden lähteinä näyttäytyvät sekä oppilaat, fyysinen 
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oppimisympäristö että myös opettaja itse. Oppilaiden häiritsemisen taustalla 

vaikuttavat tämän käsitystavan mukaan oppilaiden henkilökohtaiset ja fyysisestä 

oppimisympäristöstä johtuvat tekijät sekä oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin 

liittyvät syyt.  

Ilmapiirikysymys -käsitystavassa painottuu työrauhahäiriöiden ehkäiseminen 

ennakolta. Proaktiivinen vaikuttaminen tapahtuu ennen kaikkea positiivisten 

ihmissuhteiden ja ilmapiirin avulla. Tämä käsitystapa tukeutuu siis 

työrauhatutkijoiden osoittamaan työrauhan toiseen kulmakiveen, luokan 

ihmissuhteisiin. Työrauha-asiantuntijoiden mukaan vasta positiivisten 

henkilösuhteiden pohjalta on mahdollista ohjata oppilaita käyttäytymisen 

itsehallintaan. Jos opettaja rajaa opetuksen koskemaan vain oppilaan kognitiivisen 

kehityksen tukemista, jää mahdollisuus ohjata häiritsevästi käyttäytyviä oppilaita 

vähäiseksi, koska juuri nämä oppilaat tarvitsevat usein affektiivisen kasvun ja 

kehityksen tukea. (vrt.. Lahdes 1997: 96–102, Arajärvi & Aalto-Setälä 2004: 157, 

Jones 2007: 141–143, Saloviita 2007: 9–11, Canter 2010: 103, Levin & Nolan 

2010: xv, 4). Tälle käsitykselle antavat tukea myös vuosien 2000 ja 2003 PISA -

tutkimustulokset, joissa hyvät opettaja-oppilassuhteet todettiin työrauhaa 

edistäviksi (ks. Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 29–33). Samoin 

Toikon (2002) tutkimuksen kotitalousopettajat pitivät hyvän ilmapiirin ja hyvien 

keskusteluyhteyksien luomista keinoina ehkäistä työrauhahäiriöitä (ks. Toikko 

2002: 73.) Toikon tutkimuksen kotitalousopettajat näkivät kuitenkin omat 

valmiutensa puutteellisina juuri ihmissuhdetaitojen ja sosiaalisten taitojen osalta 

(ks. Toikko 2002: 91, 97).  

Ilmapiirikysymys -käsitystavan mukaan hyvää ilmapiiriä rakennetaan 

lukuvuoden alusta alkaen muun muassa opettajan ja oppilaiden 

molemminpuolisella tutustumisella ja ryhmäytymisellä. Toisin sanoen 

ilmapiirikysymys -käsitystapa tukeutuu oppilaiden kohtaamiseen ja oppilaista 

välittämiseen, joita esimerkiksi Opetushallituksen Työrauha tavaksi -katsauksessa 

(2009) pidetään helpoimpana, edullisimpana ja kauaskantoisimpana tapana 

edistää työrauhaa (ks. Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 71). 

Ilmapiirin luominen kytkeytyy tahdikkaaseen toimintaan, jota van Manen (2002) 

korostaa (van Manen 2002: 69, 71, 75). Johtamistyylien kautta tarkasteltuna 

ilmapiirikysymys -käsitystavan opettaja osoittaa tunnejohtajuutta, koska pyrkii 

kohtaamaan ja tuntemaan alaiset (tässä oppilaat) yksilöinä. Toisaalta tämän 

käsitystavan opettaja toimii myös mallijohtajana, joka kokee tärkeäksi näyttää itse 

hyvää esimerkkiä oppilaille. (ks. Leväjärvi & Mälkki 2009: 35–39.) 

Ilmapiirikysymys -käsitystavan mukaan opettajan osoittama kunnioittava ja 
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ystävällisen kohtelu heijastuu vastavuoroisesti takaisin oppilaiden hyvänä 

käytöksenä. Seuraavassa esimerkissä opettaja kertoo pyrkivänsä siihen, että 

käyttää aina kunnioittavaa sävyä vaatiessaan oppilaita hoitamaan tehtäviään:  

K: ..että ei täällä, laiskotella tai.. 

V: Joo. Ja minusta sitte, tavallaan että ku, se oppilaski, se tulee tavallaan 

itelle takasi sitte, että oppilas kunnioittaa sinua myös, ja kohtelee niin ku 

pittääki. Että vähän niin ku metsä vastaa niin ku sinne huutaa.. (11/7) 

Opettajan osoittaman kunnioittavan kohtelun lisäksi työrauhaan heijastuvina 

myönteisinä piirteinä nähdään opettajan innostuneisuus ja halu kehittyä työssään. 

Nämä ilmapiirikysymys -käsitystavan edustajien käsitykset ovat lähellä van 

Manen (1991; 2002) ajatusta, että hyvä opettaja on kuvaannollisesti oppiaineensa 

ruumiillistuma (ks. van Manen 1991: 185–186, van Manen 2002: 60–65). 

Innostuneisuus ja työssä kehittymisen halu liittyvät osaltaan myös Salosen (2002) 

käsitykseen, että kotitalousopettajat pitävät tärkeänä innostuksen ja oppimisen 

halun virittämistä, sillä tuskin voisi innostaa ja virittää oppimisen halua 

oppilaissa, ellei itse osoittaisi samaa (ks. Salonen 2002: 13).  

Opettajan tilanne-, ryhmä- ja oppilaskohtainen joustavuus kuvataan 

ilmapiirikysymys -käsitystavassa työrauhahäiriöitä ehkäiseväksi piirteeksi. 

Joustavuus näkyy opettajan toimissa siten kuin työrauhaa käsittelevässä 

kirjallisuudessa (esim. Tainio & Harjunen 2005: 174–176, 183, Jones & Jones 

2007: 150, Saloviita 2007: 134–148, Reinikainen 2009: 90, Levin & Nolan 2010: 

163–164). Opettaja esimerkiksi tunnistaa oppilaiden tunteita ja ottaa ne huomioon 

toiminnassaan. Ilmapiirikysymys -käsitystavan kotitalousopettaja muun muassa 

huomaa oppilaiden pitkästymisen ja tehostaa motivointia tai muuttaa tunnin 

kulkua. Opettaja havaitsee, jos oppilaat ovat levottomia jonkin aiemman 

tapahtuman vuoksi, jolloin tapahtuma käsitellään keskustelemalla ja oppitunti 

jatkuu vasta sen jälkeen. Tämä oppilaiden sisäisten ajatusten ja tunteiden 

tunnistaminen viittaa opettajan pedagogiseen tahdikkuuteen, jota van Manen 

(1991) pitää pedagogisen interaktion edellytyksinä (ks. van Manen 1991: 122–

125). Opettajan joustavuus ei silti sulje pois johdonmukaisuutta ja jämäkkyyttä. 

Opettajan määrätietoinen työrauhahäiriöihin puuttuminen nähdään tässä 

käsitystavassa tärkeänä uusien työrauhahäiriöiden ehkäisijänä. Opettajan pitää 

huolehtia, että sovittuja sääntöjä noudatetaan ja opettajan esittämät uhkaukset 

sekä lupaukset toteutetaan. Tällaista määrätietoisuutta pidetään myös työrauhaa 
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käsittelevässä kirjallisuudessa opettajan keskeisenä työrauha-avuna (ks. esim. 

Jones 2007: 19–20, Canter 2010: 5, 9–13, Levin & Nolan 2010: 79). 

Ilmapiirikysymys -käsitystavassa hyvä opetus ja opettajan didaktinen 

panostus nähdään luonnollisina tapoina ehkäistä työrauhahäiriöitä. Toisin sanoen 

ilmapiirikysymys -käsitystavan opettajan voidaan ajatella pyrkivän siihen, että 

kotitalousopetuksen kontekstissa hyvä opetus eli didaktinen suhde nivoutuu 

hyvään ilmapiiriin eli pedagogiseen suhteeseen ja mahdollistaa oppilaan 

oppimisen ja opettajan opettamisen. Tässä ajatuksessa on piirteitä Haverisen 

(2009) esittämästä taitopedagogiikan kuvauksesta, jossa taitopedagogiikan 

didaktinen, pedagoginen ja sisältösuhde kietoutuvat toisiinsa ja ilmenevät 

parhaimmillaan opettajan ja oppilaan dialogisena vuorovaikutuksena, jossa 

oppilas on motivoitunut oppija ja opettaja intentionaalinen, arvotietoinen opettaja 

(vrt. Haverinen 2009: 27). Opetuksen nostaminen tärkeäksi tekijäksi ilmapiirin ja 

ihmissuhteiden rinnalle osoittaa, että tässä käsitystavassa painottuu kaksi neljästä 

Opetushallituksen Työrauha tavaksi -katsauksen (2009) keskeisestä työrauhan 

osa-alueesta (ks. Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 71). Tässä 

käsitystavassa opetuksen laadun ei koeta riippuvan koulutason resursseista, kuten 

edellisessä ulkoiset puitteet -käsitystavassa. Hyvän opetuksen, ilmapiirin ja 

ihmissuhteiden lisäksi tässä, kuten edellä mainitussa käsitystavassakin, 

tiedostetaan fyysisen oppimisympäristön ja opetusjärjestelyjen merkitys. Nämä 

tekijät jäävät kuitenkin tässä käsitystavassa taka-alalle, koska niihin ei koeta 

voitavan paljoa vaikuttaa.  

Tässä käsitystavassa vastuu työrauhasta ja työrauhahäiriöiden ehkäisystä 

katsotaan opettajalle ja oppilaille yhteiseksi. Näkemys vastaa opetussuunnitelman 

perusteissa esitettyä käsitystä opettajan ja oppilaiden yhteisestä vastuusta 

työrauhan ja myönteisen ilmapiirin ylläpitämisessä (POP 2004: 16). 

Ilmapiirikysymys -käsitystavassa työrauhahäiriöitä ei siis pidetä yksin opettajan 

huolena, kuten pakollinen riesa -käsitystavassa, eikä työrauhahäiriöitä koeta 

opettajajohtoisena asiana, kuten ulkoiset puitteet -käsitystavassa. Tämä 

käsitystapa viittaa koululuokan vallankäytön kolmijaossa 

yhteistoiminnallisuuteen, opettajakeskeisen ja oppilaskeskeisen vallankäytön 

välivaiheille (ks. Levin & Nolan 2010: 91–93). Tässä käsitystavassa ajatus 

yhteisestä vastuusta lähtee siitä, että jokainen luokassa ymmärtää työrauhan 

tärkeyden ja haluaa omalta osaltaan huolehtia työrauhasta. Yhteiset sännöt 

nähdään tukena yhteisen vastuun toteuttamiselle.  

Ilmenneet työrauhahäiriöt halutaan ilmapiirikysymys -käsitystavassa hoitaa 

johdonmukaisesti ja ennen kaikkea myönteisessä sävyssä. Tällainen käsitys 
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muistuttaa Impiön (2007) havaitsemaa kotitalousopettajan ajatusta, että 

pedagoginen auktoriteetti rakentuu positiivisen palautteen ja jämäkkyyden varaan 

(vrt. Impiö 2007: 49–51). Tärkeänä ilmapiirikysymys -käsitystavassa pidetään 

sitä, että oppilaat voivat luottaa opettajan ajattelevan oppilaiden parasta. 

Oppilaiden luottamuksen voittaminen on myös työrauha-asiantuntijoiden mukaan 

keskeinen osa työrauhan rakentamista (ks. Tainio & Harjunen 2005: 172–176, 

183, Jones & Jones 2007: 66, Saloviitta 2007: 72.) Ilmapiirikysymys -

käsitystavassa painottuu näin opettajan henkilökohtainen vaikutusvalta, jonka 

myötä oppilaat vapaaehtoisesti haluavat noudattaa opettajan ohjeita (vrt. Levin & 

Nolan 2010: 79–85). Saloviidan (2007 ja 2009) mukaan tällaiset opettajan 

lämpimät ja hyvät suhteet oppilaisiin kuvastavat karismaattista auktoriteettia, jota 

Saloviita pitää tärkeimpänä kolmesta opettajan tarvitsemasta 

auktoriteettimuodosta (ks. Saloviita 2007: 50–57 ja 2009:71–72).  

Työrauhahäiriöiden häiritsevyyttä ja vaikutuksia tarkastellaan 

ilmapiirikysymys -käsitystavassa ennen kaikkea oppilaiden näkökulmasta. 

Pakollinen riesa -käsitystavassa keskityttiin opettajan työrauhaan ja ulkoiset 

puitteet -käsitystavassa opettajan ja oppilaiden työrauhaa pidettiin yhtä tärkeinä. 

Tässä käsitystavassa oppilaiden työrauha nähdään ensisijaisena ja opettajan 

työrauha toissijaisena. Opettajan työrauhan toissijaisuus hahmotetaan kahta 

kautta. Ensinnäkin opettajan työrauhan häiriintyminen käsitetään ajallisesti 

toissijaiseksi, seuraukseksi oppilaiden työrauhan häiriintymisestä. Toiseksi koulun 

katsotaan olevan oppilaita eikä opettajia varten, jolloin luonnollisesti 

työrauhakysymyksissäkin oppilaat ovat etusijalla. 

Tässä käsitystavassa työrauhahäiriöiden mahdollisina aiheuttajina nähdään 

myös opettaja. Kahdessa edellisessä käsitystavassa häiriöitä katsottiin syntyvän 

oppilaiden ja ulkoisten puitteiden johdosta, tämän käsitystavan mukaan lisäksi 

opettaja itse voi aiheuttaa työrauhahäiriöitä. Ilmapiirikysymys -käsitystavassa 

näkyy siten uudempi ja Saloviidan (2007) mukaan helposti unohtuva 

työrauhakäsitysten linja, jossa myös opettajan käyttäytyminen ja taidot nostetaan 

työrauhaan vaikuttaviksi tekijöiksi ja mahdollisiksi työrauhaongelmiksi (ks. 

Saloviita 2007: 22–24, Levin & Nolan 2010: 24, Kautto-Knape 2012). Opettajasta 

johtuvina työrauhahäiriöinä tässä käsitystavassa pidetään esimerkiksi opettajan 

tilapäistä ”huonoa päivää”, väsymystä, kireyttä sekä sitä, että opettaja on huonosti 

valmistautunut oppituntiin tai opettaa huonosti.  

V: (…puhetta oppilaiden aiheuttamita työrauhahäiriöistä)... Että, ja varmaan 

joskus voi olla sekin ett jos opettaja on vähän väsyny ja on antanu ohjeet 
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vähän liian huonosti niin sekin voi osaltaan aiheuttaa sitten ehkä varsinaista 

työrauhaa mut semmosta et se on vähän sekavaa se, semmosta poukkoilua 

sitten ku ei, aineita, no ehkä meiän aineessa se että kaikkee ei oo aina ehtiny 

laittaa valmiiks, on lyhyet välitunnit ja sitten haetaan niitä tavaroita ja muita 

et vaikka oppilaat yrittääkin parhaansa niin siinä vähän se työrauha kärsii 

kun, etsitään asioita. Että semmonen etukäteisvalmistelu toki parantaa sitä 

työrauhaa. (2/14) 

Opettaja toteaa edellä, että omasta väsymyksestä johtuva huono opetus (”antanu 

ohjeet vähän liian huonosti”) tai tunnin puutteelliset etukäteisvalmistelut 

(”kaikkee ei oo aina ehtiny laittaa valmiiks”) voivat aiheuttaa luokassa 

sekaannusta ja poukkoilua, mistä seuraa, että työrauha kärsii, vaikka oppilaat 

yrittävät parhaansa. 

Oppilaiden aiheuttamien työrauhahäiriöiden taustalla hahmottuu 

ilmapiirikysymys -käsitystavassa uusi tekijä. Edellisissä käsitystavoissa 

ilmenneiden oppilaiden fysiologisten vajeiden ja henkilökohtaisten piirteiden sekä 

ulkoisista puitteista johtuvien tekijöiden lisäksi häiritsevän käyttäytymisen 

taustalla nähdään oppilaiden sosiaaliset syyt. Häiritsevän käyttäytymisen taustalla 

voivat siis olla oppilaiden ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi luokan huonot henkilösuhteet ja huono ryhmähenki. 

K: Onko muuten, jos aattelet laajemmin sitä koko koulua ja opetusta että, 

miks niitä työrauhahäiriöitä yleensä esiintyy? 

V: Luokassa ei välttämättä ole sitä ryhmähenkeä, joka on aika iso osuus sitte 

ja, ainakin meillä on sillai vielä että, meillä oppilaat ryhmässä ei ole yhestä 

luokasta. Vaan ne on kahesta luokasta yhistetty, että siinäkin jo tullee sitten 

sitä että saattaa olla, että siellä on ne hiljaset ja sitten siellä on ne räväkät. 

Jotka räväkät voi taas toiminnaltaan sitte aiheuttaa sitä semmosta, että ne 

hiljaset vetäytyy entistä enempi sieltä syrjään ja toimii mielellään vaan 

keskenään. Mutta sitten taas toisaaltahan se voi myös rauhottaa tilannetta, 

että jos ne on eri luokalta eikä ne tunne toisiaan koska, sitten ne räväkät voi 

siellä vähän rauhottua. Ja ehkä päästä siitä roolistaki pois, jos on semmonen 

rooli. (7/8) 

Oheisessa vastauksessa opettaja kiinnittää huomionsa luokan henkilösuhteisiin ja 

ryhmähenkeen ensimmäisenä asiana työrauhahäiriöiden taustatekijöistä 

puhuttaessa. Opettaja kokee ryhmähengen tärkeäksi taustatekijäksi, ”joka on aika 

iso osuus sitte”, joka voi vaikuttaa paitsi huonoon myös hyvään suuntaan: 
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”hiljaset vetäytyy entistä enempi sieltä syrjään”, ”toisaaltahan se voi myös 

rauhottaa tilannetta”. Luokan oppilassuhteiden lisäksi tässä käsitystavassa myös 

opettajan ja oppilaan erilaiset henkilökemiat katsotaan mahdollisiksi 

työrauhahäiriöiden taustatekijöiksi. Samoin sosiaalisiin syihin lukeutuvat 

oppilaan huomiontarve ja murrosikä. Kaikki mainitut tekijät eli ryhmän ilmapiiri, 

oppilaiden henkilösuhteet, opettajan ja oppilaan ”kemiat”, oppilaan huomiontarve 

sekä murrosikä näyttäytyvät kotitalousopettajien kokemina työrauhahäiriöiden 

riskitekijöinä myös Kuuralan (2002) ja Toikon (2002) tutkimuksissa (ks. Kuurala 

2002: 78—80, Toikko 2002: 59). Lisäksi tässä käsitystavassa huomioidaan, että 

oppilas voi olla poissa tolaltaan ja häiritä työrauhaa jonkin luokkatilanteen 

ulkopuolisen, kotona tai koulussa tapahtuneen asian takia. 

5.2.4 Opettamisen paikka 

Opettamisen paikka -käsitystapa kiteytyy ajatukseen, että työrauhahäiriöitä 

voidaan vähentää opettamalla oppilaille oikeaa työrauhaa edistävää 

käyttäytymistä. Painopiste on työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyssä. 

Ennaltaehkäisy tapahtuu opettamalla oppilaille sellaiset säännöt ja rutiinit, joita 

heidän odotetaan tunneilla noudattavan. Lisäksi oppilaita autetaan ymmärtämään 

luokan sääntöjä sekä toiminnan syitä ja seurauksia. Oppilaita myös 

vastuullistetaan omista toimistaan. Työrauhahäiriöiksi katsotaan oppilaista, 

ulkoisista puitteista ja opettajasta aiheutuvat häiriöt sekä oppilaiden osalta myös 

se, että oppilas vetäytyy tai vaikuttaa poissaolevalta. Työrauhahäiriöiden koetaan 

haittaavan ennen kaikkea oppilaita, mukaan lukien häiritsijä itse, silloin kun kyse 

on oppilaiden aiheuttamista häiriöistä. Oppilaiden häiritsevän käyttäytymisen 

taustalla nähdään oppilaiden henkilökohtaiset piirteet, ulkoisista puitteista tulevat 

tekijät sekä sosiaaliset syyt, mutta myös nuorten normaali ja lähtökohtaisesti 

viaton eloisuus ja ajattelemattomuus. Oppilaista aiheutuvissa työrauhahäiriöissä 

opettaja tukee oppilaita löytämään itse ratkaisut tilanteisiin.  

Tässä käsitystavassa korostuu työrauhahäiriöiden ennaltaehkäiseminen, kuten 

ilmapiirikysymys -käsitystavassakin. Tässä keskeisiksi proaktiivisiksi keinoiksi 

nousevat kuitenkin, ei ilmapiiri ja ihmissuhteet kuten edellä, vaan säännöt ja 

rutiinit. Käsitys sääntöjen ja rutiinien tärkeydestä vastaa työrauha-asiantuntijoiden 

yksimielistä näkemystä siitä, että säännöt ja rutiinit kuuluvat olennaisena osana 

luokan työrauhan rakentamiseen (ks. Emmer, Evertson & Worsham 2003: 16, 

Wolfgang 2005: vii, 293–304, Jones 2007: 133, 145–147, Jones & Jones 2007: 

16, Saloviita 2007: 9–11, Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packalen 2009: 71, 
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Levin & Nolan 2010: 11–12, 135–147). Opettamisen paikka -käsitystavan 

mukaan oppilaille opetetaan kaikki kotitaloustunnilla tarvittavat käyttäytymis- ja 

toimintatavat heti lukuvuoden alusta alkaen. Ajatuksena on, että kun säännöt ja 

rutiinit on opetettu, ne myös osataan ja niitä noudatetaan. Tätä ajatusta tukevat 

työrauha-asiantuntijoidenkin havainnot (ks. Jones & Jones 2007: 194, 197, 

Sigfrids 2009: 104, Levin & Nolan 2010: 11). Tämän käsitystavan mukaan 

opettaja ymmärtää, että oppilaat eivät opi toivotunlaista käytöstä luonnostaan, 

vaan se pitää heille opettaa (ks. Salo 2000: 12–13, van Manen 2002: 35–39, 

Charles 2005: 201, Jones & Jones 2007: 324, Levin & Nolan 2010: 11–12, Kiiski, 

Närhi & Peitso 2012: 28–30). Pelkkä toimintatapojen ja ohjeiden kuvailu ei 

opettamisen paikka -käsitystavan mukaan riitä, vaan pyrkimyksenä on saada 

oppilaat ymmärtämään sääntöjen ja rutiinien merkitys ja tarpeellisuus. Sääntöjä 

pohditaan yhdessä oppilaiden kanssa. Lisäksi oppilaita ohjataan ottamaan 

vastuuta omista toimistaan. Oppilaiden vastuunottoa ja oma-aloitteisuutta 

korostavassa opettajan toimissa on piirteitä valmentavasta johtajuudesta (ks. 

Leväjärvi & Mälkki 2009: 35–39). Tätä käsitystapaa edustava opettaja vastaa 

osaltaan myös Kielisen (2011) vetoomukseen, että tuomitsemisen sijaan 

häiritsevästi käyttäytyviä oppilaita autettaisiin löytämään selviytymiskeinoja 

ongelma- ja häiriötilanteissa (ks. Kielinen 20011: 25). Oppilaiden vastuunottoa 

tuetaan avaamalla oppilaille heidän käyttäytymisensä syy-seuraussuhteita.  

K: Niin ku tossa aiemminki tuli jo esille että se on tehokasta ku se tulee heiltä 

iteltään niin.. 

V: Ja niitten, toisaalta niitten pitää ymmärtää siis että, joskus oppilaat että no 

mitä mie muka tein, ne on muka ihmeissään, ne ei niin ku näe sitä omaa 

tekemistä. No sit se voi niin ku, keskustelemalla myöhemmin että no näiksie 

että mitä sie teit että sie menit sinne häiritteen Villeä. No ehän ku mie vaan 

olin siinä vieressä. No niin mutta ku sie olit niin lähellä ku meillä on täällä 

niin vähän tilaa. Et ne niin ku tämmöstä, et ne ei niin ku aina hoksaa että sitte 

pitää aikausena niin ku avata se tilanne että no huomasikko sie.(14/12) 

Vastauksessa opettaja selittää, miten ja miksi käytös, jota oppilas pitää 

harmittomana, aiheuttaa työrauhahäiriön luokassa. Tällaisten ”avattavien” 

tilanteiden huomaaminen vaatii opettajalta valppautta. Kotitalousopettajat 

ilmaisevat valppauden tarpeen toteamalla, että hyvä henkinen läsnäolo ehkäisee 

työrauhahäiriöitä. Jacob Kounin (1977) termein ilmaistuna työrauhahäiriöitä 

ehkäisee opettajan withitness (ks. Kounin 1977: 74, 80–81). Lisäksi tässä 
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käsitystavassa, samoin kuin ilmapiirikysymys -käsitystavassakin 

työrauhahäiriöihin vaikuttavina, mutta taustalle jäävinä tekijöinä nähdään 

tarkoituksenmukaiset ulkoiset puitteet ja riittävät resurssit. Myös laadukas opetus 

on sääntöjen ja rutiinien ohella tärkeä osa työrauhahäiriöiden ehkäisyä.  

Opettamisen paikka -käsitystavassa työrauhahäiriöiden uskotaan haittaavan 

ennen kaikkea oppilaita. Kuitenkin erotuksena ilmapiirikysymys -käsitystavasta, 

jossa oppilaiden työrauha nähdään yleisellä tasolla ensisijaisena, tässä häiriöiden 

vaikutuksia tarkastellaan lisäksi erikseen häiritsevän oppilaan kannalta (niissä 

tapauksissa, joissa häiriö on oppilaslähtöinen). Muissa käsitystavoissa häiritsevän 

oppilaan koulunkäynnin häiriintyminen ei tule esiin. Vaikka tässä käsitystavassa 

oppilaiden työrauha nähdään opettajan työrauhaa tärkeämpänä, tunnistetaan 

työrauhahäiriöiden vaikuttavan myös opettajaan. 

Opettamisen paikka -käsitystavassa työrauhahäiriöiden lähteiksi käsitetään 

oppilaat, ulkoiset puitteet ja opettaja. Toisin kuin ilmapiirikysymys -

käsitystavassa, tässä oppilaista aiheutuviin häiriöihin lukeutuu muutakin kuin 

oppilaiden aiheuttama ulospäin näkyvä sanallinen tai toiminnallinen 

häiritseminen. Tässä käsitystavassa opettaja kokee työrauhahäiriöksi myös sen, 

että oppilas on vetäytyvä, apaattinen tai muuten opetukseen osallistumaton. Kun 

oppilas ei osallistu opetukseen, hänen katsotaan häiritsevän itse omaa 

työrauhaansa. Lisäksi työrauhan nähdään häiriintyvän sitä kautta, että opettaja 

huolestuu vetäytyvästä oppilaasta ja tehostaa kontaktin ottoa oppilaaseen, jolloin 

opettaja ei ole täysipainoisesti läsnä muille oppilaille. 

Oppilaiden aiheuttamien työrauhahäiriöiden taustalla tässä käsitystavassa 

nähdään, samoin kuin pakollinen riesa ja ulkoiset puitteet -käsitystavoissa, 

oppilaiden henkilökohtaiset piirteet ja ulkoiset puitteet. Toisin kuin 

ilmapiirikysymys -käsitystavassa, oppilaiden sosiaaliset suhteet eivät painotu 

taustatekijöinä. Sen sijaan tässä käsitystavassa työrauhahäiriöiden taustalla 

huomataan oppilaiden normaali eloisuus. Oppilaiden häiritsevää käyttäytymistä ei 

pidetä aina pahaa tarkoittavana, vaan luonnollisena nuoruuteen kuuluvana 

vilkkautena ja joskus myös ajattelemattomuutena tai malttamattomuutena. 

Oppilaiden sinänsä positiivinen energisyys ikään kuin vain näyttäytyy 

häiritsevänä oppituntitilanteissa. Tämän käsitystapa viittaa uudempaan työrauha-

ajatteluun, jonka mukaan koulun käytänteet ja rakenteet itsessään vaikuttavat 

työrauhaan ja voivat kärjistää normirikkeitä (ks. esim. Lappalainen 2000, 

Naukkarinen 2000, Charles 2005: 201, Sigfrids 2007: 92–94, Levin & Nolan 

2010). Tässä käsitystavassa opettaja ajattelee samaan tapaan kuin Saloviita 

(2007), joka näkee koulun työrauhahäiriöt pitkälti vastakkainasetteluna koulun 
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virallisten tavoitteiden ja nuorten vapaan itseilmaisun välillä (vrt. Saloviita 2007: 

10). 

Vastuu työrauhahäiriöistä nähdään opettamisen paikka -käsitystavassa sekä 

opettajan että oppilaiden asiana. Tämä lähtökohta on sama kuin ilmapiirikysymys 

-käsitystavassakin. Se, kenellä opettamisen paikka -käsitystavan mukaan 

kulloinkin on päävastuu, riippuu siitä, kuka tai mikä on työrauhahäiriön 

aiheuttaja. Yhteisenä opettajan ja oppilaiden vastuualueena pidetään ryhmän 

ilmapiiriä, kuten ilmapiirikysymys -käsitystavassakin. Opettajan vastuualueena 

nähdään oppimisympäristön ja opettajan itsensä tuottamat häiriötekijät. Opettajan 

velvollisuudeksi koetaan esimerkiksi se, että oppilaiden työrauhaa häiritsevät 

ulkoiset häiriötekijät minimoidaan. Opettajan vastuulla on luonnollisesti myös 

opetuksen suunnittelu ja toteutus. Opettamisen paikka -käsitystavassa opettajan 

auktoriteetti on Saloviidan auktoriteettijaolla esitettynä lähinnä traditionalista 

aukoriteettia (vrt. Saloviita 2007: 52–54, 57).  

Oppilaiden vastuu työrauhahäiriöistä katsotaan suurimmaksi sellaisissa 

häiriötilanteissa, jotka ovat oppilaista lähtöisin. Näissä tilanteissa oppilaita tuetaan 

ottamaan vastuuta omista toimistaan, kuten esimerkiksi Glasser (1969) korostaa 

(ks. Glasser 1969: 22–24). Opettamisen paikka -käsitystavassa opettaja ei 

yksipuolisesti sanele häiriötilanteiden tulkintaa eikä yksin määrää seuraamuksista. 

Opettaja luottaa oppilaisiin ja heidän kykyynsä ratkaista häiriötilanteita. 

Tällaisilla opettajan odotuksilla on työrauha-asiantuntijoiden mukaan huomattava 

työrauhaa ohjaava vaikutus: opettajan usko oppilaisiinsa edistää hyvää käytöstä 

(vrt. Jones 2007: 5, Canter 2010: 15). Tässä käsitystavassa oppilaita pyydetään 

itse kertomaan, mistä työrauhahäiriössä on kysymys. Oppilaat saavat myös itse 

pohtia ja ehdottaa, miten tilanne voitaisiin selvittää. Tässä käsitystavassa opettaja 

näkee työrauhaongelmat oppimistehtävinä, kuten esimerkiksi Salo (2000: 31) ja 

Jones & Jones (2007: 64) suosittelevat. Tämän käsitystavan opettaja antaa tilaa 

oppilaan itsehallinnan kehittymiselle (vrt. Levin & Nolan 2010: 163–164). 

Tällainen oppilaita ohjaava ja moraalinen toiminta, jossa pidättäydytään 

autoritäärisyydestä, täyttää myös Harjusen (2002: 316) kuvaaman pedagogisen 

vallankäytön tunnusmerkit. Pedagogisen auktoriteetin saavuttaminen edellyttää 

juuri opettajan luottamusta oppilaisiin ja tilan antamista oppilaille ilman tiukkaa 

kontrollointia (ks. Harjunen 2002: 8, 299, Jones & Jones 2007: 66). Opettamisen 

paikka -käsitystavan opettaja opettaa näin oppilaille myönteisiä toimintamalleja ja 

edistää oppilaiden oman moraalin kehittymistä (vrt. Charlton & David 1993: 10, 

Kohn 2005: 25–30, Wolfgang 2005: 226–228, Jones & Jones 2007: 202, Saloviita 

2007: 111–112, 119, Levin & Nolan 2010: 141–142). Tällöin toteutuu kaikille 
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seuraamuksille asetettu vaatimus niiden kasvatuksellisesta luonteesta (ks. Jones & 

Jones 2007: 319–320, 328, Saloviita 2007: 113–120, Sigfrids 2009: 101–203, 

Levin & Nolan 2010: xv).  

Opettamisen paikka -käsitystavan opettaja selventää eli ”avaa” tarvittaessa 

tapahtumien syitä ja seurauksia, jotta oppilaiden ymmärrys lisääntyisi. Taustalla 

on näkemys, että oppilaiden käytös voi muuttua vasta sitten, kun he ymmärtävät, 

mitä ovat tehneet väärin, miksi kyseinen tekeminen on väärin ja miten 

vastaavassa tilanteessa voisi toimia oikein. Esimerkiksi: 

K: (toistoa haastatellun edellisistä sanoista)... sille oppilaalle että mitä se 

vaikutti muuten..  

V: Joo. Ku eihän se, eihän hän nyt näe eikä hän nuorena ihmisenä voikaan 

nähä sitä tilannetta. 

K: Aivan. 

V: Mut ei tilanne voi muuttua ennen ku se näkee, että mitä hän teki, minkä 

hän teki niin ku väärin tai mikä siinä tilanteessa meni, mikä siinä oli 

häiritsevää. Ei muutos voi muuttua tai käytös ei voi muuttua ennen ku niin ku 

näkee sen, kokonaisuuden. (14/12) 

Ennen asiaankuuluvaa seuraamuksen langettamista opettaja tuo vielä esiin sen, 

että oppilas voi valita, lopettaako hän häiriökäytöksen vai valitseeko 

seuraamuksen. Tässä käsitystavassa opettaja pyrkii muutoinkin tarjoamaan 

häiritsevälle oppilaalle vaihtoehtoja. Tällaista valintatilanteen osoittaista ja 

vaihtoehtojen tarjoamista myös työrauha-asiantuntijat suosittelevat (ks. Kounin 

1971: 74, Jones & Jones 2007: 319–320, 328, Saloviita 2007: 91–94, Sigfrids 

2009: 101–203).  

Opettajan oppilaita tukeva ja kannustava rooli viittaa siihen, että opettamisen 

paikka -käsitystavassa pyritään oppilaskeskeiseen vallankäyttöön (ks. Levin & 

Nolan 2010: 87–91). Kuitenkin samalla opettaja tiedostaa oman tärkeän roolinsa 

oppimisen ja vuorovaikutuksen monitoroijana (vrt. Kumpulainen & Wray 2002: 

146). Saloviidan (2007 ja 2009) mukaan se, että oppilaat kunnioittavat luokan 

rutiineja ja sääntöjä, osoittaa, että opettajalla on traditionaalista auktoriteettia (vrt. 

Saloviita 2007: 71 ja 2009: 71–72). Salon (2000) termein kuvattuna tämän 

käsitystavan opettaja edustaa autoritiivista kasvatusotetta, jossa traditionaalisesta 

taivuttelusta ja opettajan vallankäytöstä ollaan siirtymässä moderniin oppilaan 
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kasvua, yhteisvastuuta ja itsekontrollia tukevaan orientaatioon (vrt. Salo 2000: 

267).  

5.3 Käsitystapojen yhteenveto 

Neljäntoista pohjoissuomalaisen kotitalousopettajan haastattelusta paljastui neljä 

laadullisesti erilaista tapaa käsittää kotitaloustuntien työrauhahäiriöt. Ilmenneiden 

käsitystapojen mukaan työrauhahäiriöt voidaan nähdä joko pakollisena riesana, 

ulkoisten puitteiden vajavaisuutena, ilmapiirikysymyksenä tai opettamisen 

paikkana. Käsitystavat ydinsisällön mukaisesti nimettynä ovat: pakollinen riesa, 

ulkoiset puitteet, ilmapiirikysymys ja opettamisen paikka. Käsitystapojen erot 

pohjautuvat niihin eri tavoin käsitettyihin kriittisiin aspekteihin, jotka ilmenevät 

viidessä vaihtelevasti käsitetyssä dimensiossa. Dimensiot ovat:  

– kenen työrauha häiriintyy  

– kuka tai mikä häiritsee työrauhaa  

– mitä nähdään oppilaiden aiheuttamien työrauhahäiriöiden taustalla  

– kenellä on vastuu työrauhahäiriöistä ja  

– miten työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä. 

Kuhunkin vaihtelevasti käsitettyyn dimensioon liittyy neljä kriittistä aspektia eli 

eri tavoin käsitettyä työrauhahäiriöilmiön osaa. Yhteenveto vaihtelevasti 

käsitettyjen dimensioiden ja kriittisten aspektien avulla muodostetuista neljästä 

työrauhahäiriöiden käsitystavasta on koottu kuvioon 6.  

Pakollinen riesa -käsitystavassa työrauhahäiriöihin ei nähdä voitavan paljoa 

vaikuttaa. Työrauhahäiriönä pidetään lähinnä opettajan työrauhan häiriintymistä. 

Häiriöiden aiheuttajaksi tunnistetaan oppilaat. Oppilaiden häiritsevän 

käyttäytymisen taustalla nähdään heidän henkilökohtaiset negatiiviset 

ominaisuutensa kuten oppimis-, hahmottamis- ja keskittymisvaikeudet sekä ikävä 

luonne. Myös fysiologiset vajeet, esimerkiksi nälkä ja väsymys katsotaan 

oppilaiden häiritsemisen syiksi. Vastuun työrauhahäiriöistä uskotaan kuuluvan 

yksin opettajalle. Työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyä pidetään vaikeana. 
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Kuvio 6. Käsitystapojen yhteenveto. 

Ulkoiset puitteet -käsitystavassa työrauhahäiriöt hahmotetaan sekä opettajan että 

oppilaiden työrauhan häiriintymisenä. Työrauhaa häiritseviin tekijöihin lukeutuvat 

oppilaslähtöisten häiriöiden lisäksi fyysinen oppimisympäristö, esimerkiksi 

tilojen ahtaus ja melu, sekä opettajasta riippumattomat opetusjärjestelyt, kuten 

suuri ryhmäkoko ja koulunkäynninohjaajien heikko saatavuus. Oppilaiden 

häiritsevän käyttäytymisen taustalla tunnistetaan heidän henkilökohtaisten 

ominaisuuksiensa lisäksi tiloista johtuvat houkutukset ja tilojen tarjoamat 

mahdollisuudet häiritsemiseen. Vastuu työrauhahäiriöistä on tämän käsitystavan 

mukaan pohjimmiltaan opettajalla, mutta oppilaatkin saavat tuoda näkökantojaan 

esiin. Työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyssä painottuvat opettajasta 

riippumattomat keinot eli ulkoisten puitteiden kehittäminen, esimerkiksi 

ryhmäkoon pienentäminen ja koulunkäynninohjaajien saatavuuden parantaminen. 

Ilmapiirikysymys -käsitystavassa työrauhahäiriöiden hahmottaminen lähtee 

oppilaiden näkökulmasta. Työrauhan häiriintymisenä pidetään ensi sijassa 

oppilaiden työrauhan häiriintymistä ja vasta toissijaisesti opettajan työrauhan 

häiriintymistä. Työrauhahäiriöiden aiheuttajiksi tunnistetaan oppilaiden ja 

oppimisympäristön lisäksi opettaja itse. Opettajakin voi häiritä työrauhaa, jos hän 

esimerkiksi on väsynyt, äreä tai opettaa huonosti. Oppilaiden työrauhahäiriöiden 

Kenen 
vastuulla 
työrauha-

häiriöt

Kenen 
työrauha 
häiriintyy

Miksi 
oppilas 

häiritsee

Miten 
työrauha-
häiriöitä 

ehkäistään

Myös
häiritsijän

Sosiaaliset 
syyt

Myös 
opettajaOppilaiden

Yhteinen 
vastuu

Paremmat 
ulkoiset 
puitteet

Viimeinen  
vastuu 

opettajan

Ulkoiset 
puitteet 

houkuttaa

Myös 
ulkoiset 
puitteet

Kaikkien

Oppilasta 
tuetaan 
vastuun   
ottoon

Normaalia
vilkkautta 

Hyvä 
ilmapiiri

OPETTAMISEN 
PAIKKA

Opettajan
Oppilaalla 

negatiivisia 
piirteitä

OppilaatOpettajan Vaikea 
ehkäistä

ILMAPIIRI-
KYSYMYS

ULKOISET 
PUITTEET

PAKOLLINEN 
RIESA

Myös 
oppilaan 

vetäytyvyys

Säännöt
ja 

vastuutus

Kuka 
tai mikä 
häiritsee

Dimensio A Dimensio B Dimensio C Dimensio D Dimensio  E

Käsitys-
tavat

1



168 

taustalla nähdään oppilaiden henkilökohtaisten ja oppimisympäristöstä juontuvien 

tekijöiden ohella heidän perhe-, toveri- ja opettaja-oppilassuhteisiinsa liittyvät 

tekijät. Vastuu työrauhahäiriöistä koetaan opettajan ja oppilaiden yhteiseksi. 

Työrauhahäiriöitä uskotaan voitavan ehkäistä hyvän ilmapiirin ja hyvien 

ihmissuhteiden luomisella. Ulkoisten puitteiden, esimerkiksi ryhmäkoon vaikutus 

työrauhahäiriöihin tunnistetaan, mutta ulkoiset puitteet eivät nouse keskeisiksi, 

koska niihin ei katsota voitavan merkittävästi vaikuttaa. 

Opettamisen paikka -käsitystavassa työrauhahäiriöitä tarkastellaan oppilaiden 

näkökulmasta kuten ilmapiirikysymys -käsitystavassakin. Tässä käsitystavassa 

kiinnitetään kuitenkin huomiota erityisesti myös häiriöitä aiheuttavan oppilaan 

työrauhaan, toisin kuin ilmapiirikysymys -käsitystavassa, jossa huomioitiin 

oppilaat yleensä ja oppilasryhmä kokonaisuutena. Työrauhahäiriöiden lähteinä 

tunnistetaan edellisten käsitystapojen tavoin oppimisympäristö ja opettaja sekä 

oppilaiden aiheuttamat näkyvät ja kuuluvat häiriöt, mutta lisäksi myös se, että 

oppilas on vetäytyvä tai ei osallistu opetukseen. Oppilaiden aiheuttamien 

häiriöiden taustalla nähdään aiemmin mainitut oppilaskohtaiset negatiiviset 

piirteet ja oppimisympäristön houkutukset sekä näiden lisäksi oppilaiden normaali 

positiivinen vilkkaus ja eloisuus. Vastuu työrauhahäiriöistä koetaan opettajan ja 

oppilaiden yhteiseksi, mutta siten, että päävastuu vaihtelee sen mukaan, kenen tai 

minkä aiheuttamasta työrauhahäiriöstä on kysymys. Oppilaiden aiheuttamissa 

työrauhahäiriöissä vastuuta annetaan oppilaille itselleen. Oppilaita tuetaan 

löytämään ratkaisuja työrauhahäiriöihin ja heitä autetaan huomaamaan oman 

toimintansa syy-seuraussuhteita. Tässä käsitystavassa työrauhahäiriöitä 

ehkäistään opettamalla oppilaille luokassa tarvittavat säännöt ja rutiinit sekä 

lisäämällä oppilaiden ymmärrystä niin sääntöjen ja rutiinien tarpeellisuudesta 

kuin heidän oman käyttäytymisensä seurausvaikutuksista. 

5.4 Käsitysjärjestelmä: laajeneva tietoisuus työrauhahäiriöistä 

Kotitalousopettajien haastatteluista esiin nousseet neljä työrauhahäiriöiden 

käsitystapaa asettuvat keskinäiseen järjestykseen haarautuvalla tavalla 

hierarkkisesti. Hierarkkisuus syntyy käsitystapojen laajuuden eli kattavuuden 

vaihtelusta. Neljästä käsitystavasta rakentuu kolmitasoinen hierarkia, jossa 

laajimmalla kolmannella tasolla on kaksi rinnakkaista ja osittain päällekkäistä 

kategoriaa (ks. kuvio 7). 
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Kuvio 7.  Työrauhahäiriöitä koskevien kokemusten käsitysjärjestelmä. 

Työrauhahäiriöitä koskevien käsitysten kattavuus lisääntyy asteittain alkaen 

pakollinen riesa -käsitystavasta ja edeten ulkoiset puitteet -käsitystavan kautta 

kolmannelle tasolle, jolla ovat ilmapiirikysymys -käsitystapa ja opettamisen 

paikka -käsitystapa. Suppein, pakollinen riesa -käsitystapa sisältyy toisella 

kattavuustasolla olevaan ulkoiset puitteet -käsitystapaan. Pakollinen riesa -

käsitystapa ja ulkoiset puitteet - käsitystapa sisältyvät molemmat kahteen 

kolmannen kattavuustason käsitystapaan. Ilmapiirikysymys ja opettamisen paikka 

-käsitystavat ovat laajuudeltaan samaa tasoa. Ne asemoituvat keskenään 

horisontaalisesti ja osittain päällekkäisesti. Toisin sanoen sekä ilmapiirikysymys -

käsitystapa että opettamisen paikka -käsitystapa kattavat laajuudeltaan pakollinen 

riesa -käsitystavan ja ulkoiset puitteet -käsitystavan, mutta eivät täysin toinen 

toisiaan. Käsitystapojen erot ja suppeamman käsitystavan sisältyminen 

seuraavaan laajempaan käsitystapaan hahmottuvat niiden viiden vaihtelevasti 

käsitetyn dimension avulla, joissa kriittiset aspektit osoittavat dimensioiden 

vaihtelu-ulottuvuudet. Kriittiset aspektit yhtäältä yhdistävät ja toisaalta erottavat 

käsitystavat toisistaan. Näin kotitalousopettajien ilmaisemia kotitaloustuntien 

työrauhahäiriökäsityksiä voidaan tarkastella sekä holistisesti että joukkona 

erilaisia käsitystapoja. 

Edellisessä luvussa (5.2) esitetyt käsitystapojen kuvauskategoriat edustavat 

empiiristä näyttöä kuvauskategorioiden hierarkiasta. Tämä luku toimii 
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kuvauskategorioiden hierarkian loogisena perusteluna. Laajeneva tietoisuus 

kotitaloustuntien työrauhahäiriöistä näkyy jokaisessa viidessä vaihtelevasti 

käsitetyssä dimensiossa. Kriittisten aspektien avulla hahmottuu kullakin 

kuvauskategoriatasolla edellistä tasoa kattavampi käsitys siitä, kenen työrauha 

häiriintyy, kuka tai mikä työrauhaa häiritsee, mitä nähdään oppilaiden häiritsevän 

käyttäytymisen taustalla, kenelle kuuluu vastuu työrauhahäiriöistä ja miten 

työrauhahäiriöitä voitaisiin ehkäistä. Ilmapiirikysymys -käsitystapa ja opettamisen 

paikka -käsitystapa ovat osittain päällekkäiset. Osittaista päällekkäisyyttä ilmenee 

kolmessa kriittisessä aspektissa, eli kenen työrauha häiriintyy, kuka tai mikä 

työrauhaa häiritsee ja kenellä on vastuu työrauhahäiriöistä. Sitä vastoin kahden 

kriittisen aspektin rinnakkaisuus on selkeä: kriittiset aspektit mitä nähdään 

oppilaiden aiheuttamien työrauhahäiriöiden taustalla ja miten työrauhahäiriöitä 

voitaisiin ehkäistä eroavat toisistaan sisällöllisesti. Osittain päällekkäiset 

kuvauskategoriat osoittavat, kuinka ilmiö voidaan käsittää eri tavalla samallakin 

tasolla.  

Ensimmäinen kriittinen aspekti, kenen työrauha häiriintyy, laajenee 

käsitystasoittain opettajakeskeisestä näkökulmasta oppilaiden edun huomiointiin. 

Pakollinen riesa -käsitystavassa keskitytään pääasiassa opettajan työrauhan 

häiriintymiseen. Ulkoiset puitteet -käsitystavassa työrauhahäiriöiden nähdään 

haittaavan sekä opettajaa että oppilaita, kutakuinkin tasapuolisesti molempia. 

Kolmannella käsitystasolla opettajan työrauhan häiriintyminen väistyy taka-alalle 

ja tärkeimmäksi nousee oppilaiden työrauha. Kolmannen tason kahdesta 

käsityskategoriasta ilmapiirikysymys-käsitystavassa oppilaiden työrauhan häiriöitä 

tarkastellaan koko oppilasryhmän kannalta. Opettamisen paikka -käsitystavassa 

huomio kiinnittyy niihin oppilaisiin, jotka häiritsevät työrauhaa, eli huomioidaan 

häiritsevien oppilaiden omankin työrauhan häiriintyminen. 

Kuka tai mikä työrauhahäiriöitä aiheuttaa, avartuu ensimmäisestä 

käsitystasosta oppilaiden aiheuttamista työrauhahäiriöistä kolmannelle tasolle 

opettajan oman roolin ja vetäytyvien oppilaiden tiedostamiseen. Suppeimmalla 

pakollinen riesa -käsitystasolla työrauhahäiriöiksi lukeutuvat lähinnä oppilaiden 

henkilökohtaisista tekijöistä juontuvat, ulospäin näkyvät tai kuuluvat 

häiriöilmentymät. Toisella ulkoiset puitteet -käsitystasolla oppilaslähtöisten 

häiriöiden ohella havaitaan oppimisympäristön tuottamat häiriötekijät, kuten 

ahtaus ja melu. Kolmannella käsitystasolla työrauhahäiriöiden lähteisiin tulevat 

mukaan edellisten häiriötekijöiden lisäksi opettajan oma toiminta sekä se, että 

oppilas ei osallistu opetukseen. Kolmannella tasolla työrauhahäiriöiden 

aiheuttajien huomiointi jakautuu siten, että ilmapiirikysymys -käsitystavassa 
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korostuvat opettajasta johtuvat erilaiset työrauhahäiriöt, kun taas opettamisen 

paikka -käsitystavassa painopiste on vetäytyvän tai poissaolevan oppilaan 

huomioinnissa, vaikka opettajankin osuus työrauhahäiriöihin tiedostetaan. 

Kolmas kriittinen aspekti, mitä nähdään oppilaiden aiheuttamien 

työrauhahäiriöiden taustalla, laajenee alkaen oppilaiden henkilökohtaisista 

negatiivisista tekijöistä. Ensimmäisellä pakollinen riesa -käsitystasolla 

taustatekijöinä huomioidaan oppilaiden henkilökohtaiset, jollain tavoin 

negatiiviset ominaisuudet. Ulkoiset puitteet -käsitystasolla näkemys 

taustatekijöistä täydentyy oppimisympäristön tuottamilla häiritsemisen 

houkutuksilla ja mahdollisuuksilla. Kattavin kolmas käsitystaso tuo 

taustatekijöiden joukkoon vaihtoehtoisesti joko oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin 

liittyvät tekijät tai nuorten normaalin vilkkauden ja ajattelemattomuuden. 

Ilmapiirikysymys -käsitystavassa häiritsevälle käytökselle haetaan selitystä 

oppilaiden perhesuhteista, opettaja-oppilassuhteista sekä toverisuhteista. 

Opettamisen paikka -käsitystavassa huomio suuntautuu oppilaiden eloisuuteen ja 

malttamattomuuteen, jotka kouluympäristössä näyttäytyvät häiritsevinä, vaikka 

sinänsä ovat ikävaiheeseen kuuluvia ja normaaleja, positiivisia ilmentymiä.  

Vastuu työrauhahäiriöistä on käsitystapojen neljäs kriittinen aspekti. 

Vastuukäsitykset lähtevät opettajan yksinomaisesta vastuusta ja laajenevat 

yhteisvastuuseen tai oppilaiden vastuuttamiseen. Pakollinen riesa -käsitystavassa 

vastuun katsotaan kuuluvan yksin opettajalle. Ulkoiset puitteet -käsitystavassa 

oppilaiden nähdään voivan vaikuttaa työrauhahäiriöiden käsittelyyn jonkin 

verran, mutta viimeinen vastuu on tässäkin opettajalla. Ilmapiirikysymys ja 

opettamisen paikka -käsitystavoissa vastuuta osoitetaan selvästi oppilaiden 

suuntaan. Ilmapiirikysymys -käsitystavan mukaan opettaja ja oppilaat vastaavat 

työrauhahäiriöistä yhdessä, jolloin oppilaat samalla saavat harjoittella ja oppia 

vastuullisuutta. Opettamisen paikka -käsitystavassa painopiste on vahvemmin 

vastuunoton opettamisessa: opettaja tukee oppilaita huomaamaan toiminnan syys-

seuraussuhteita ja löytämään itse ratkaisut työrauhahäiriöihin. 

Viides kriittinen aspekti, käsitys työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisystä, on 

suppeimmillaan se, että työrauhahäiriöihin on vaikea vaikuttaa ennakolta. 

Tällainen käsitys liittyy pakollinen riesa -käsitystapaan. Ulkoiset puitteet -

käsitystavassa työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyä pidetään mahdollisena, mutta 

osittain opettajasta riippumattomiin ulkoisiin puitteisiin sidottuna. Didaktiset 

toimet koetaan työrauhahäiriöitä ehkäisevinä, mutta niidenkin käyttöä uskotaan 

voitavan tehostaa ulkoisten puitteiden parantamisella. Kolmannella käsitystasolla 

työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisy nähdään vahvimmin opettajan vaikutuspiiriin 
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kuuluvana. Ilmapiirikysymys -käsitystavassa työrauhahäiriöiden ehkäisyyn 

panostetaan ilmapiirin ja ihmissuhteiden avulla. Opettamisen paikka -

käsitystavassa painottuu aineeton oppimisympäristö eli säännöt ja rutiinit sekä 

oppilaiden vastuutus ja ymmärryksen lisääminen työrauhahäiriöiden syy-

seuraussuhteista. 

5.5 Tutkimustehtävän täyttäminen ja vastaukset 
tutkimuskysymyksiin 

Edellä on kuvattu tämän tutkimuksen keskeiset tulokset. Tutkimusprojektin alussa 

asetin tutkimustehtäväkseni selvittää ja kuvata kotitalousopettajien 

työrauhahäiriöitä koskevien käsitysten sisällöllisen ja laadullisen vaihtelun. Tätä 

tehtävää jäsensin kahdella tutkimuskysymyksellä ja kolmella täsmentävällä 

apukysymyksellä. Tutkimustehtävä sekä tutkimus- ja apukysymykset olivat:  

Tutkimustehtävä 

Tutkimustehtäväni on selvittää kotitalousopettajien työrauhahäiriöitä koskevien 

käsitysten sisällöllinen ja laadullinen vaihtelu sekä kuvata erilaisten käsitysten 

keskinäiset suhteet käsitysjärjestelmänä.  

Tutkimuskysymykset  

1. Millä eri tavoilla kotitalousopettajat käsittävät kotitaloustuntien 

työrauhahäiriöt? 

a) Millä tavoilla työrauhahäiriöt rajautuvat kotitalousopettajien 

käsityksissä?  

b) Mitä tekijöitä kotitalousopettajat näkevät työrauhahäiriöiden taustalla? 

c) Millaisin tavoin kotitalousopettajat kokevat voivansa puuttua 

työrauhahäiriöihin? 

2. Millainen käsitysjärjestelmä työrauhahäiriöitä koskevista kotitalousopettajien 

käsityksistä rakentuu? 

Tutkimustehtävän suorittamista osoittavat edellä esitetyt neljä käsitystapaa (ks. 

luku 5.2 ja luku 5.4): pakollinen riesa, ulkoiset puitteet, ilmapiirikysymys ja 

opettamisen paikka sekä niistä muodostuva käsitysjärjestelmä. Nämä 
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pohjoissuomalaisten kotitalousopettajien ilmaisemat työrauhahäiriöiden 

kokemisen tavat ja niistä muodostuva käsitysjärjestelmä ovat yksi osa kaikkien 

yläkoulun kotitalousopettajien kollektiivisesta työrauhahäiriöiden kokemisen 

kokonaistiedosta.  

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, millä eri tavoilla kotitalousopettajat 

käsittävät kotitaloustuntien työrauhahäiriöt. Vastaukset tähän kysymykseen ovat 

neljä edellä kuvattua erilaista käsitystapaa, joilla tutkimukseen osallistuneet 

neljätoista kotitalousopettajaa kokivat kotitaloustuntien työrauhahäiriöt. 

Täsmensin ensimmäistä tutkimuskysymystä kolmen apukysymyksen avulla. 

Ensimmäinen apukysymys oli, millä tavoilla työrauhahäiriöt rajautuvat 

kotitalousopettajien käsityksissä. Vastaus ensimmäiseen apukysymykseen ilmenee 

viiden vaihtelevasti käsitetyn dimension kahdessa ensimmäisessä dimensiossa eli 

kenen työrauhan häiriintymistä tarkastellaan ja kuka tai mikä koetaan työrauhaa 

häiritseväksi. Tutkitun kotitalousopettajajoukon käsitykset työrauhahäiriöistä 

hahmottuivat seuraavilla neljällä tavalla: opettajan työrauha häiriintyy oppilaiden 

johdosta; opettajan ja oppilaiden työrauha häiriintyy oppilaiden tai 

oppimisympäristön takia; oppilaiden työrauha häiriintyy joko oppilaiden, 

oppimisympäristön tai opettajan aiheuttamana; oppilaiden ja myös häiritsijän 

itsensä työrauha häiriintyy joko oppilaiden tai oppimisympäristön takia tai 

oppilaan osallistumattomuuden johdosta. Tiivistäen sanottuna 

kotitalousopettajien työrauhahäiriökäsitykset rajautuivat laajuudeltaan 

vaihtelevasti. 

Toinen apukysymys oli, mitä tekijöitä kotitalousopettajat näkevät 

työrauhahäiriöiden taustalla. Tähän kysymykseen saadaan vastaus kolmannen 

vaihtelevasti käsitetyn dimension avulla. Kolmas vaihtelevasti käsitetty dimensio 

kuvaa sitä, mitä nähdään oppilaiden häiritsevän käyttäytymisen taustalla. 

Oppilaiden häiritsevän käyttäytymisen nähtiin kumpuavan joko oppilaiden 

henkilökohtaisista negatiivisista ominaisuuksista, oppilaiden negatiivisista 

ominaisuuksista ja fyysisen oppimisympäristön tuottamista houkutuksista ja 

mahdollistavista tekijöistä, oppilaiden negatiivisista ominaisuuksista ja fyysisen 

oppimisympäristön sekä oppilaiden sosiaalisten suhteiden vaikutuksista tai 

oppilaiden negatiivisista ominaisuuksista ja fyysisen oppimisympäristön sekä 

oppilaiden normaalin vilkkauden vaikutuksista. Merkityksellistä on, että 

tutkimukseen osallistuneet kotitalousopettajat nostivat taustatekijöistä esiin 

lähinnä vain oppilaiden häiritsemisen taustatekijöitä ja kotitalous-oppiaineesta 

johtuvia tekijöitä, joista jälkimmäiset oli kuitenkin käsitetty yhtenevästi. Toisin 
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sanoen kotitalousopettajien käsitykset työrauhahäiriöiden taustatekijöistä olivat 

suppeammat kuin heidän käsityksensä työrauhaa häiritsevistä tekijöistä. 

Kolmas apukysymys oli, millaisin tavoin kotitalousopettajat kokevat voivansa 

puuttua työrauhahäiriöihin. Vastaus tähän kysymykseen ilmenee 

työrauhahäiriöiden käsittämisen neljännestä ja viidennestä vaihtelevasti 

käsitetystä dimensiosta. Käsityksissä työrauhahäiriöihin puuttumisen tavoista 

ilmeni eroja ensinnäkin siinä, kenellä on vastuu työrauhahäiriöistä (neljäs 

vaihtelevasti käsitetty dimensio) ja toisaalta siinä, miten työrauhahäiriöitä 

voitaisiin ehkäistä ennakolta (viides vaihtelevasti käsitetty dimensio). Sitä vastoin 

työrauhahäiriöihin puuttumisen sanattomat ja sanalliset keinot sekä seuraamukset 

käsitettiin yhteneväisellä tavalla. Työrauhahäiriöihin puuttumisen vaihtelevasti 

käsitetyistä dimensioista muodostuivat seuraavat neljä käsitystä: opettaja vastaa 

yksin työrauhahäiriöistä, joita on vaikea ehkäistä; opettajalla on viimeinen 

vastuu työrauhahäiriöistä, joita voitaisiin ehkäistä paremmilla resursseilla; 

opettaja ja oppilaat vastaavat yhdessä työrauhahäiriöistä, joita ehkäistään hyvän 

ilmapiirin ja hyvien ihmissuhteiden avulla; opettaja ja oppilaat vastaavat yhdessä 

työrauhahäiriöistä, mutta opettaja tukee oppilaita ottamaan itse vastuuta 

oppilaslähtöisistä työrauhahäiriöistä, joita ehkäistään opettamalla oppilaille 

säännöt ja vastuuttamalla heitä heidän omista toimistaan. Kiteyttäen käsitykset 

työrauhahäiriöihin puuttumisesta vaihtelivat proaktiivisen vaikuttamisen osalta 

mutta olivat yhtenevät aktiivisen puuttumisen osalta. 

Toinen tutkimuskysymys oli, millainen käsitysjärjestelmä työrauhahäiriöitä 

koskevista kotitalousopettajien käsityksistä rakentuu. Tämän kysymyksen vastaus 

on esitetty luvussa 5.4 Käsitysjärjestelmä: laajeneva tietoisuus työrauhahäiriöistä. 

Kotitalousopettajien neljä erilaista työrauhahäiriökäsitystä asettuvat keskenään 

kolmiportaiseen hierarkkiseen järjestykseen siten, että kolmannella tasolla on 

kaksi rinnakkaista, osittain päällekkäistä käsitystapaa. Käsitystapojen sisällöllinen 

laajuus lisääntyy alkaen suppeimmasta pakollinen riesa -käsitystavasta ulkoiset 

puitteet -käsitystavan kautta kolmannelle laajimmalle tasolle ilmapiirikysymys ja 

opettamisen paikka -käsitystapoihin. Kukin ylemmän tason käsitystapa kattaa 

aina kaikki alemman tason käsitykset. 

Käsitystapojen ja niihin sisältyvien kriittisten aspektien sekä käsitysjärjestelmän 

kuvaamisella olen täyttänyt tutkimustehtäväni ja vastannut esittämiini 

tutkimuskysymyksiin.  
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6 Pohdinta 

Tässä luvussa arvioin tutkimukseni tuloksia. Pohdin ensin tuloksia vertaamalla 

niitä aiempaan teoreettiseen tietoon (luku 6.1 Teoreettiset implikaatiot). Tämän 

jälkeen tarkastelen tutkimuksen käytännöllistä merkitystä luvussa 6.2 Tulosten 

käytännön merkitys. Luvussa 6.3 arvioin tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi 

pohdin lisätiedon tarpeita eli mitä jatkotutkimusaiheita tämä tutkimus viritti (luku 

6.4).  

6.1 Teoreettiset implikaatiot 

Tämän tutkimuksen päätulokset eli kotitalousopettajien työrauhahäiriöitä 

koskevat käsitystavat pakollinen riesa, ulkoiset puitteet, ilmapiirikysymys ja 

opettamisen paikka paljastavat neljä sisällöllisesti ja laadullisesti erilaista 

käsitystä. Nämä neljä käsitystapaa sekä niistä muodostuva käsitystapajärjestelmä 

tarjoavat uuden näkökulman työrauhahäiriöihin kotitaloustunneilla. 

Fenomenografisen lähestymistavan avulla tämä tutkimus tuo esiin opettajien 

arkikokemukset, jotka täydentävät koululuokan työrauhahäiriöihin liittyvää 

sinänsä runsasta tutkimustietoa. Kotitalous-oppiaineen osalta työrauhahäiriöiden 

tutkiminen tässä laajuudessa on uutta. 

Tarkastelen seuraavaksi tutkimukseni tuloksia neljästä näkökulmasta: ensin 

vertaan saamiani tuloksia työrauhaa käsittelevään kirjallisuuteen, toiseksi etsin 

tuloksista viittauksia työrauhahäiriöitä koskevien käsitysten taustalla vaikuttaviin 

lähestymistapoihin, kolmanneksi arvioin kotitalous-oppiaineen näkymistä 

tuloksissa ja neljänneksi pohdin tuloksia pedagogisen toiminnan teorian kannalta. 

Kotitalousopettajien käsitystavoissa moderni ja traditionaalinen 
työrauhaorientaatio rinnakkain 

Tässä tutkimuksessa löydetyt kotitalousopettajien käsitykset työrauhahäiriöitä, 

pakollinen riesa, ulkoiset puitteet, ilmapiirikysymys ja opettamisen paikka, ovat 

uutta tietoa kotitaloustuntien työrauhahäiriöistä. Näissä neljässä käsitystavassa 

työrauhahäiriöt rajautuvat eri tavoin, työrauhahäiriöiden taustalla nähdään 

erilaisia tekijöitä ja työrauhahäiriöiden ennaltaehkäiseminen sekä vastuu 

työrauhahäiriöistä koetaan eri tavoin. Käsitykset työrauhahäiriöiden rajaamisesta 

vaihtelevat yhtäältä häiritseväksi koettujen tekijöiden suhteen ja toisaalta siinä, 

kenen työrauhaa tarkastellaan. Suppein, pakollinen riesa -käsitystapa pitäytyy 
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perinteisessä opettajakeskeisessä työrauhahäiriöiden tarkastelussa, jossa 

häiriöiden aiheuttajina nähdään oppilaat ja häiriöiden kohteena opettaja. 

Laajemmissa ilmapiirikysymys ja opettamisen paikka -käsitystavoissa etusijalla 

on oppilaiden työrauha ja työrauhaa häiritsevinä tekijöinä tunnistetaan myös 

opettaja itse. Tämä oppilaan ja opetusryhmän näkökulma osoittaa uudempaa 

modernia työrauhaorientaatiota. (vrt. Salo 2000, Saloviita 2007, Sigfrids 2009, 

Levin & Nolan 2010.) Ulkoiset puitteet -käsitystavassa korostuu ulkoisten 

puitteiden vaikutus työrauhaan. Vaatimus ulkoisten puitteiden 

asianmukaisuudesta näkyy opetussuunnitelman perusteissa, ja ulkoisten puitteiden 

vaikutus työrauhaan tunnustetaan myös työrauhaa käsittelevässä kirjallisuudessa 

(vrt. Glasser 1998: 58, Salo 2000: 53–54, Emmer, Evertson & Worsham 2003: 1–

2, POP 2004: 16, Jones & Jones 2007: 319, Levin & Nolan 2010: 10, 49–60). 

Ulkoisten puitteiden korostuminen ulkoiset puitteet -käsitystavassa ja aiheen 

esilletulo myös ilmapiirikysymys ja opettamisen paikka -käsitystavoissa viittaa 

ulkoisten puitteiden keskeiseen asemaan kotitalousopetuksessa. Kotitaloustuntien 

työrauha näyttäytyy opettajille tiiviinä yhteytenä toiminnan perusedellytyksiin eli 

tiloihin, välineisiin ja henkilöihin. Tällaista ulkoisten puitteiden keskeisyyttä ei 

kuvata aiemmassa työrauhaa käsittelevässä kirjallisuudessa. Kotitalousopetuksen 

toiminnallisuus ja yhteistoiminnallisuus (vrt. Haverinen 1992: 75, Turkki 1992: 7, 

14, Kuvaja 2011: 13, Turkki 2004) ikään kuin alleviivaavat toiminnan tilojen, 

toiminnan välineiden ja toimintaan osallistujien merkitystä. 

Työrauhahäiriöiden taustatekijöihin liittyvät kotitalousopettajien käsitykset 

näkyvät suppeampina kuin käsitykset itse työrauhahäiriöistä. Häiriöiden taustalla 

hahmotetaan lähinnä oppilaiden aiheuttamien häiriöiden taustatekijöitä ja 

kotitalous-oppiaineen luonteesta johtuvia tekijöitä. Pakollinen riesa ja 

ilmapiirikysymys -käsitystavoissa käsitykset työrauhahäiriöiden taustatekijöistä 

osoittavat perinteistä opettajakeskeistä työrauha-ajattelua eli keskittyvät 

oppilaiden negatiivisiin piirteisiin, fysiologisiin syihin, ikäkausikysymyksiin sekä 

oppilaan kotiongelmiin. Ulkoiset puitteet -käsitystavassa painottuu ulkoisten 

puitteiden vaikutus oppilaiden häiritsevän käyttäytymisen mahdollistajana ja 

houkuttajana. Sitä vastoin opettamisen paikka -käsitystavan ajatus, että oppilaiden 

normaali vilkkaus näyttäytyy luokkatilanteissa häiritsevänä, viittaa moderniin 

orientaatioon, jossa tunnistetaan koulun vaikutus normirikkeitä esiin tuovana 

ympäristönä. (vrt. Naukkarinen 2000, Salo 2000, Saloviita 2007, Sigfrids 2009, 

Levin & Nolan 2010, Kautto-Knape 2012.) 

Käsitykset työrauhahäiriöihin puuttumisesta olivat tutkitussa 

kotitalousopettajajoukossa yhtenevät aktiivisten toimien osalta, mutta vaihtelivat 
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proaktiivisissa toimissa sekä vallan ja vastuun käsityksissä. Erilaisten käsitysten 

ilmeneminen proaktiivisissa toimissa muistuttaa Jacob Kouninin jo 1970-luvulla 

tekemiä huomioita, että hyvän ja puutteellisen työrauhan luokissa opettajien 

väliset merkittävimmät erot näkyvät työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisemisessä, 

eivät aktiivisessa puuttumisessa (ks. Kounin 1970: 1977). On tietysti 

tiedostettava, että tässä tutkimuksessa ei tarkastella työrauhahäiriöihin 

puuttumisen laadullista puolta eikä todellista ilmenemistä.  

Työrauha-asiantuntijoiden mukaan työrauhan avainasia on proaktiivinen 

toiminta, johon sisältyy taitava, oppimistarpeita vastaava opetus, positiivisen 

ilmapiirin luominen luokkaan sekä luokan toimivat säännöt ja rutiinit. Nämä 

kolme proaktiivisuuden keskeistä aluetta tulivat esiin myös kotitalousopettajien 

käsitystavoissa. Hyvään opetukseen viitataan kaikissa käsitystavoissa, joskin 

pakollinen riesa -käsitystavassa opetuksen laatuun vaikuttamista ei nähdä 

käytännössä toimivana. Ulkoiset puitteet -käsitystavassa osa opetuksen laadusta 

katsotaan resursseista, ei opettajasta riippuvaksi. Ilmapiirikysymys -käsitystavassa 

ja opettamisen paikka -käsitystavassa hyvä opetus on keskeisellä sijalla, minkä 

lisäksi ilmapiirikysymys -käsitystavassa painottuu positiivisen ilmapiirin luominen 

luokkaan ja opettamisen paikka -käsitystavassa painottuivat luokan toimivat 

säännöt ja rutiinit. Missään käsitystavassa ei yhtäaikaisesti ja tasapuolisesti kuvata 

kaikkia kolmea proaktiivisuuden aluetta. Toisin sanoen kotitalousopettajien 

työrauhahäiriökäsitykset näyttäytyvät enemmän tai vähemmän suppeampina kuin 

teoreettinen tietoperusta aiheesta. Pakollinen riesa -käsitystapa poikkeaa 

työrauha-asiantuntijoiden nykykäsityksistä sivuuttamalla proaktiiviset toimet 

vaikeina toteuttaa. (vrt. Charlton & David 1993: 5, Jones 2007: 17, 19, 143, Jones 

& Jones 2007: 14–16, 20, Salo 2009: 118–119, Levin & Nolan 2010: 132, 162–

163, Kiiski, Närhi & Peitso 2012: 23, 72–75.) 

Kotitalousopettajien käsitykset vallan ja vastuun jakautumisesta vaihtelevat 

opettajajohtoisuudesta oppilaiden tukemiseen vastuun otossa. Levin & Nolanin 

(2010) kolmijaolla kuvattuna pakollinen riesa -käsitystapa ilmentää 

opettajajohtoista työrauhanäkemystä, ilmapiirikysymys yhteistoiminnallista 

näkemystä ja opettamisen paikka oppilaskeskeistä näkemystä. Ulkoiset puitteet -

käsitystapa sijoittuu opettajajohtoisen ja yhteistoiminnallisen työrauhakäsityksen 

välivaiheille. (vrt. Levin & Nolan 2010: 85–86.) Saloviidan (2007) kolme 

opettajan auktoriteetin muotoa näkyvät kotitalousopettajien käsitystavoissa siten, 

että ilmapiirikysymys -käsitystavassa on eniten karismaattisen auktoriteetin 

piirteitä ja opettamisen paikka -käisitystavassa traditionaalisen auktoriteetin 

piirteitä. Pakollinen riesa -käsitystavapa ei tuo esiin suositeltavia auktoriteetin 
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muotoja vaan lähinnä pakkokeinoja. Ulkoiset puitteet -käsitystapa tavallaan 

ohittaa opettajan auktoriteettiaseman ja jättää opettajan lähinnä ulkoisten 

puitteiden varaan. (vrt. Saloviita 2007: 50–57.) Wolfgangin (2005) vallankäytön 

sanaparit eli opettajakeskeinen säännöt-seuraamukset (Rules-Consequences) -

vallankäyttö, yhteistoiminnallinen vastakkainasettelu-sopiminen (Confronting-

Contracting) -valta ja oppilaskeskeinen henkilösuhteet-kuuntelu (Relationship-

Listening) -vallankäyttö eivät kuvaa parhaalla tavalla tämän tutkimuksen 

käsitystavoissa ilmeneviä käsityksiä työrauhahäiriöistä (vrt. Wolfgang 2005: vi, 

2–3). Kotitalousopettajien erilaiset käsitykset työrauhavastuusta voidaan tulkita 

niin, että ne osoittavat Timo Salon (2000) esittämän modernin ja traditionaalisen 

kasvatusotteen rinnakkaiselon jatkuvan edelleen (vrt. Salo 2000: 267). 

Kotitalousopettajien käsitystavoissa viittauksia behaviorismista 
konstruktivismiin 

Kotitalousopettajien käsitystavoissa ilmenevät käsitykset työrauhahäiriöiden 

taustatekijöistä ja työrauhahäiriöihin puuttumisen tavoista antavat viitteitä 

kullekin käsitystavalle ominaisesta työrauhahäiriöiden lähestymistavasta. 

Esimerkiksi pakollinen riesa -käsitystavassa työrauhahäiriöitä ei koeta voitavan 

ennakoida, vaan häiriöt kohdataan sitä mukaa, kuin niitä ilmenee. Häiriötilanteet 

kuvataan ”tässä ja nyt” tapahtumina, joihin puututaan lähinnä sanallisesti tai 

seuraamusten avulla. Sanallisen ohjauksen ja seuraamusten käyttö on negatiivista 

vahvistamista eli rankaisemista, jolla pyritään vähentämään ei-toivottua 

käyttäytymistä. Käyttäytymisen negatiivinen vahvistaminen eli käytöksen 

muokkaaminen liittyy läheisesti behavioristiseen ajatteluun (vrt. Kauppila 2007: 

17–21). 

Ulkoiset puitteet -käsitystapa korostaa ulkoisten puitteiden vaikutusta 

työrauhaan. Lähtökohtaisesti tämä näkemys sisältyy konstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen, joka painottaa opettajan vastuuta suotuisasta 

oppimisympäristöstä ja oppimisen edellytyksistä (vrt. Sahlberg 1998: 62–65, 

Siljander 2002: 214–222). Kuitenkin ulkoiset puitteet -käsitystavassa ulkoiset 

puitteet rajataan lähinnä sellaisiin tekijöihin, joihin opettajalla ei ollut merkittävää 

vaikutusmahdollisuutta. 

Ilmapiirikysymys -käsitystavassa nähdään oppilaiden aiheuttamien 

työrauhahäiriöiden taustalla sosiaaliset syyt: oppilaat häiritsevät työrauhaa, koska 

heillä on vaikeuksia suhteissa toisiin oppilaisiin, suhteissa opettajaan tai kotipiirin 

ihmisiin. Tällainen oppilaan sisäisiin ristiriitoihin viittaaminen on ominaista 
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psykodynaamiselle ajattelulle (vrt. Salo 2000: 69–70). Toisaalta ilmapiirikysymys 

-käsitystavassa korostetaan ilmapiirin ja ihmissuhteiden merkitystä eli toisten 

kuuntelua ja huomioon ottamista sekä toisten tunteiden ja mielipiteiden 

kunnioittamista, jotka ovat interpersoonallisia taitoja ja ilmentävät humanistisen 

psykologian piirteitä (vrt. esim. Kauppila 2007: 28–31).  

Opettamisen paikka -käsitystavassa on viitteitä sekä humanistisesta että 

kognitiivisesta psykologista. Tässä käsitystavassa oppilaan motiivit nähdään 

lähtökohtaisesti positiivisina ja häiriötilanteissa oppilasta autetaan ymmärtämään 

oman toimintansa vaikutuksia sekä opetetaan huomioimaan muut oppilaat. Nämä 

piirteet viittaavat humanistiseen psykologiaan, joka painottaa ihmisen 

ainutlaatuisuutta, sisäistä tavoitteellisuutta ja itsearvostuksen kehittymistä toisilta 

saadun hyvän palautteen kautta. (vrt. Kauppila 2007: 28–31.) Samalla 

opettamisen paikka -käsitystapa tukeutuu myös kognitiiviseen psykologiaan, sillä 

tavoitteena on, kuten kognitiivisessa psykologiassakin, keskustelun avulla auttaa 

oppilasta katsomaan tilannetta uudesta näkökulmasta ja näin tukea uuden 

oppimista ja tietoista käyttäytymisen muuttamista (vrt. Salo 2000: 67–69). 

Kotitalous-oppiaine näkyy työrauhahäiriökäsityksissä  

Kotitalous-oppiaineen vaikutus opettajien työrauhahäiriökäsityksiin ilmenee 

kaikissa kolmessa työrauhahäiriöitä jäsentävässä näkökulmassa: käsityksissä 

työrauhahäiriöiden rajaamisesta, käsityksissä työrauhahäiriöiden taustatekijöistä 

ja käsityksissä työrauhahäiriöihin puuttumisesta. Tässä tutkimuksessa 

paljastuneista neljästä käsitystavasta merkittävimmin kotitalousopetukselle 

ominaisia piirteitä ilmentävät ulkoiset puitteet ja ilmapiirikysymys. Ulkoiset 

puitteet -käsitystavassa korostuvat fyysinen oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt, 

jotka olennaisesti vaikuttavat toiminnallisen kotitalousopetuksen onnistumiseen. 

Ulkoiset puitteet koetaan niin työrauhahäiriöiden lähteinä, oppilaiden 

häiriökäytöksen taustatekijöinä kuin työrauhahäiriöiden ennaltaehkäisyn 

välineinäkin. Ilmapiirikysymys -käsitystavassa painottuvat luokan ihmissuhteet ja 

ilmapiiri. Oppilaiden häiritsevän käytöksen taustalla tunnistetaan ongelmat 

henkilösuhteissa ja työrauhahäiriöitä katsotaan voitavan ehkäistä hyvän ilmapiirin 

avulla. Tämä ihmissuhteiden painottuminen liittyy kotitalousopetuksen 

yhteistoiminnallisuuteen ja oppilaita lähellä olevaan oppisisältöön (vrt. POP 

2004), joiden kautta opettaja pääsee lähelle oppilaita sekä fyysisesti että 

kuulemalla ja näkemällä oppilaiden kotitaustaan ja elämänasioihin liittyviä 

tekijöitä. 
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Kotitalous-oppiaineen vaikutus näkyy selvästi myös niissä piirteissä, jotka 

kotitalousopettajat kokevat yhtenevästi. Kotitalousopettajien mukaan 

kotitaloustuntien työrauhahäiriöille on ominaista se, että työrauhaa häiritsevät 

tekijät ovat erilaisia teoriaopetuksen ja käytännön työskentelyn aikana. 

Häiriöilmentymien kahtiajaon voidaan katsoa heijastavan kotitalousopetuksen 

keskeistä haastetta sovittaa yhteen teoreettista tietoa ja käytännön työskentelyä 

(vrt. Haverinen 2009: 8–9, 17–18). Käytännön työskentelyssä yleisimpänä 

häiriötekijänä kuvattu oppilaiden keskinäinen riitely ja kiusanteko liittyvät 

kotitaloustuntien toimintatilanteisiin, jotka Haverisen (2009) mukaan paljastavat 

helposti oppilaiden keskinäisissä suhteissa ilmeneviä ongelmia (vrt. Haverinen 

2009: 16). Tässä tutkimuksessa esiin tulleita, aiemmin esittämättömiä 

kotitalousopettajien käsityksiä työrauhahäiriöiden rajaamisesta ovat 

käytösnormirikkeiden pitäminen oppisisältöön kuuluvina asioina sekä terveys- ja 

turvallisuusuhkien kokeminen uhkakuvina, jotka eivät kuitenkaan akuutisti 

häiritse tuntitilanteita. Myös kännyköiden ja mp-soittimien aiheuttamat häiriöt 

korostuvat tässä tutkimuksessa aiempaa selvemmin. 

Yhtenevästi koettu työrauhahäiriöiden taustatekijä on kotitalousoppiaineen 

luonne. Yhtäältä kotitaloustuntien toiminnallisuuden, töiden valmiiksi saamisen 

pakon sekä yhteistoiminnallisuuden koetaan lisäävän riskiä työrauhahäiriöihin, 

mihin käsitykseen on viitattu myös aiemmassa tutkimuksessa (vrt. Parkkonen & 

Vuori 1990: 1). Kotitalousopettajien velvollisuudeksi kuitenkin katsotaan sietää 

kohtuullinen määrä levottomuutta ja melua, mikä myös on tullut esiin aiemmin 

(vrt. Kuurala 2002: 99). Toisaalta kotitalous nähdään oppilaille mieluisana ja 

motivoivana oppiaineena, jossa oppilaslähtöisyys ja yhteistoiminnallisuus 

päinvastoin edistävät työrauhaa, kuten esimerkiksi Levin & Nolan (2010) ovat 

esittäneet oppilaslähtöisyyden ja yhteistoiminnallisuuden vaikuttavan (Levin & 

Nolanin 2010: 117). Kotitaloustuntien työrauhalle leimallisena pidetään lisäksi 

sitä, että oppilaiden kotielämä näkyy heidän käyttäytymisessään oppitunneilla. 

Seuraamusten osalta yhtenevästi käsitetty, kotitalousopetuksen oma menettely on 

”kuivaharjoittelu” eli käytännön työskentelystä kieltäminen, joka on raportoitu 

aiemmin Toikon ja Impiön tutkimuksissa (vrt. Toikko 2002: 73, Impiö 2007: 54). 

Eri käsitystavat ja pedagoginen toiminta työrauhahäiriötilanteissa  

Luokkatilanteissa ilmenevät erilaiset työrauhahäiriöt uhkaavat oppituntien 

pedagogista ja didaktista vuorovaikutusta. Tämän tutkimuksen mukaan opettajan 

käsitys työrauhahäiriöistä vaikuttaa merkittävästi siihen, miten 
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työrauhahäiriötilanteissa edetään. Opettaja vastaa luonnollisesti oman 

”häiriökäytöksensä” poistamisesta. Tämä edellyttää, että opettaja tiedostaa 

toimintansa mahdolliset häiritsevät tekijät. Pakollinen riesa ja ulkoiset puitteet -

käsitystavoissa tällainen opettajan häiritsevän vaikutuksen tiedostaminen ei näy. 

Opettaja on avainasemassa myös suotuisan oppimisympäristön rakentamisessa, 

joskin hyvän ilmapiirin osalta vastuu ilmapiirin ylläpitämisestä kuuluu yhtä lailla 

oppilaille (vrt. POP 2004: 16). Oppimisympäristön vaikutuksen tiedostaminen tulee 

esiin ulkoiset puitteet, ilmapiirikysymys ja opettamisen paikka -käsitystavoissa, 

joista ulkoiset puitteet -käsitystapa keskittyy paljolti sellaisiin oppimisympäristön 

piirteisiin, jotka ovat opettajan vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa.  

Opettajan näkökulmasta pedagogisen ja didaktisen toiminnan kriittinen 

kysymys on oppilaan (tai oppilaiden) aiheuttama työrauhahäiriö. Oppilaat eivät 

aina syystä tai toisesta paneudu opiskeluun toivotulla tavalla. Työrauhahäiriö voi 

syntyä siitä huolimatta, että opettaja on huolehtinut oppilaslähtöisestä hyvästä 

opetuksesta, rakentanut luokkaan myönteiset henkilösuhteet ja opettanut 

toiminnassa tarvittavat säännöt ja rutiinit. Työrauhahäiriö katkaisee oppitunnin 

oppisisällön opetuksen eli didaktisen toiminnan, koska huomio siirtyy pois 

opetettavasta aiheesta. Oppitunnin pedagoginen toiminta ja pedagoginen suhde 

voivat kuitenkin jatkua ja kantaa työrauhahäiriön yli, mikäli opettaja näkee 

työrauhahäiriön opetuskysymyksenä. Työrauhahäiriö voidaan nähdä 

mahdollisuutena opettaa oppilaalle (oppilaille) niitä taitoja, joita työrauhahäiriön 

käsittely edellyttää (vrt. Kohn 2005: 74–77, Jones & Jones 2007: 387, Saloviita 

2007: 126, Kiiski, Närhi & Peitso 2012: 24–26). Tässä tutkimuksessa paljastuneet 

neljä käsitystapaa eroavat toisistaan siinä, millainen mahdollisuus pedagogisen 

vuorovaikutuksen jatkumiselle työrauhahäiriötilanteissa avautuu. Pakollinen riesa 

-käsitystavassa häiritsevä oppilas nähdään opettajan vastustajana. Mikäli häiritsijä 

ei noudata opettajan ohjeita, syntyy vastakkainasettelu, joka rikkoo myös 

pedagogisen vuorovaikutuksen, koska yhteisesti hyväksyttyä ratkaisua ei ole. 

Samoin ulkoiset puitteet -käsitystavassa opettaja ja oppilas päätyvät helposti 

vastakkainasetteluun. Sitä vastoin ilmapiirikysymys ja opettamisen paikka -

käsitystavoissa pedagoginen suhde jatkuu ja tukee työrauhahäiriön selvittämistä. 

Ilmapiirikysymys -käsitystavassa työrauhahäiriöitä pyritään ensinnäkin jo 

ennakolta ehkäisemään hyvällä ilmapiirillä. Toisaalta työrauhahäiriötilanteissa 

hyvä ilmapiiri ja hyvät henkilösuhteet auttavat häiritsijää vapaaehtoisesti 

suostumaan häiritsemisen lopettamiseen (vrt. Levin & Nolan 2010: 10, 79–85). 

Opettamisen paikka -käsitystavassa vastaavasti sääntöjen ja rutiinien opettaminen 

sekä oppilaiden vastuutus ehkäisevät työrauhahäiriöitä ennakolta. Ilmenneiden 
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häiriöiden käsittäminen oppimistilaisuudeksi asettaa opettajan ja oppilaan 

(oppilaat) samalle puolelle yhdessä ratkaisemaan ilmennyttä ongelmaa. Tämä 

lisää oppilaiden kyvykkyyttä selviytyä elämän erilaisista tilanteista, mitä Jones & 

Jones (2007) pitävät työrauhahäiriöiden selvittelyn keskeisenä tehtävänä (ks. 

Jones & Jones 2007: 319–320). 

Tämän tutkimuksen pohjalta työrauhan rikkoutuminen näyttäytyy sekä 

uhkana että mahdollisuutena oppilaiden sivistämisen ja sivistymisen 

perusedellytykselle, pedagogiselle suhteelle. Oppisisältöön sidottu didaktinen 

vuorovaikutus katkeaa työrauhahäiriöön, mutta laajempi kokonaissivistymiseen 

tähtäävä pedagoginen vuorovaikutus riippuu siitä, miten opettaja tilanteen 

käsittää. Mikäli työrauhahäiriö nähdään oppimiskysymyksenä, opettajan on 

mahdollista jatkaa pedagogista vuorovaikutusta oppilaan (oppilaiden) kanssa. 

Pedagogisen toiminnan teoriamallin mukaisesti opettaja voi oppilaan 

sivistyksellisyyteen turvaten presentoida tilanteen korjaamisessa tarvittavaa 

kulttuuria sekä vaatia oppilasta toteuttamaan hänelle periaatteellisesti mahdollista, 

mutta ei vielä osoitettua työrauhaa edistävää toimintaa. Näin oppilaan 

sivistäminen kohti itsemääräytyvyyttä ja kulttuurin representaatiota edistyy 

työrauhahäiriöstä huolimatta – tai jopa sen johdosta. (vrt. Kivelä, Peltonen & 

Pikkarainen 1996: 127, 130, Kivelä 1997: 39–43.) Oppilaan häiriökäytös voidaan 

nähdä myös oppilaan tarpeena päästä oppimaan jotain muuta kuin oppiaineen 

sisältöä, esimerkiksi elämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Hyvä pedagoginen 

vuorovaikutus auttaa ja kantaa satunnaisten työrauhahäiriöiden yli.  

6.2 Tulosten käytännön merkitys 

Yläkoulussa murrosikäisten kasvattajana opettaja tarvitsee oppiaineen hallinnan 

ja didaktisten taitojen lisäksi hyvät pedagogiset valmiudet. Tämän tutkimuksen 

päätuloksena paljastuneet kotitalousopettajien työrauhahäiriöitä koskevat 

käsitystavat pakollinen riesa, ulkoiset puitteet, ilmapiirikysymys ja opettamisen 

paikka osoittavat neljä sisällöllisesti ja laadullisesti erilaista näkemystä 

opettajuudesta työrauhahäiriötilanteissa.  

Työrauhahäiriöiden näkeminen väistämättömänä kiusana, kuten pakollinen 

riesa -käsitystavassa, jättää opettajan työrauhahäiriöiden ”armoille”. Tämä 

käsitystapa ei osoita rakentavia mahdollisuuksia vaikuttaa työrauhaan. Ulkoisten 

puitteiden vajavaisuuksiin keskittyminen, josta ulkoiset puitteet -käsitystapa 

kertoo, kiinnittää huomion opetusjärjestelyjen ja fyysisen oppimisympäristön 

keskeisyyteen kotitalousopetuksessa. Tällainen tieto on tarpeellinen koulujen 
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resursseista päättäville tahoille, mutta ei auta arjen työrauhahäiriötilanteissa. 

Työrauhahäiriöiden kokeminen ilmapiirikysymyksenä tai opetustehtävänä, eli 

käsitystavat ilmapiirikysymys ja opettamisen paikka, suuntaavat huomion 

sellaisiin tekijöihin, joihin opettaja voi itse vaikuttaa: opettaja voi ehkäistä 

työrauhahäiriöitä rakentamalla luokkaan hyvää ilmapiiriä ja opettamalla oppilaille 

toivottuja käyttäytymistapoja. Opettajan kokemus omista 

vaikutusmahdollisuuksistaan heijastuu myönteisesti hänen koko opettajuuteensa. 

Kuten Levin & Nolan (2010: 9) toteavat, silloin kun opettaja kykenee 

vaikuttamaan oppilaiden käytökseen suotuisasti, myös opetus on tehokasta, 

opettajan itseluottamus on parempi ja hän nauttii työstään enemmän.  

Opettajan laaja-alainen käsitys työrauhahäiriöistä tarjoaa hänelle myös 

kasvatustehtävään enemmän työkaluja kuin suppea työrauhahäiriökäsitys. Kun 

opettaja tiedostaa monipuolisesti työrauhahäiriöihin vaikuttavat tekijät, hän näkee 

enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työrauhahäiriöihin eikä ajaudu viimeisten 

keinojen käyttöön ja umpikujaan. Erilaisia vaihtoehtoja huomaavan opettajan on 

helpompi sivuuttaa työrauhahäiriöiden aiheuttama harmistuminen ja katkaista 

negatiivinen kierre, jolloin on myös helpompi keskittyä etsimään sopivia 

työkaluja tilanteisiin. Kaikki kotitalousopettajien käsitystavat antavat avaimia 

joihinkin työrauhahäiriötilanteisiin: joskus tarvitaan selkeää käskyä tai kieltoa, 

joskus ulkoisten puitteiden parantamista, toisinaan taas hyväksyvä kohtelu ja 

ilmapiiri tai oikeiden toimintatapojen opetus ja vastuuttaminen toimivat. 

Opettajan kokemus omasta kyvykkyydestä työrauhahäiriöiden ratkaisemisessa on 

keskeinen osa opettajan työhyvinvointia ja työssä jaksamista. 

Työrauhahäiriöitä koskevien käsitysten vaihteleva laajuus ja se, että mikään 

käsitystapa ei osoittanut kaikkien keskeisten työrauhahäiriöitä ehkäisevien 

toimien tiedostamista, herättävät pohtimaan, voitaisiinko kotitaloustuntien 

työrauhaa edistää lisäämällä opettajien tietoisuutta työrauhahäiriöistä. Voitaisiinko 

tietoisuutta lisätä esimerkiksi täydennyskoulutuksen avulla? Voitaisiinko jo 

opiskeluvaiheessa paneutua tarkastelemaan, millainen merkitys opettajan omilla 

käsityksillä on sille, mitä keinoja ja vaikutusmahdollisuuksia 

työrauhahäiriötilanteissa huomataan? Koulutuksella voidaan saada opettajat 

tietoisiksi omista vaikutusmahdollisuuksistaan työrauhahäiriöiden ratkaisemisessa 

sen sijaan, että mietitään pelkästään oppilaista johtuvia syitä tai mahdollisia 

rangaistuksia. Tämä tukee myös siirtymistä perinteisestä opettajakeskeisestä 

työrauhaorientaatiosta modernimpaan oppilaskeskeiseen suuntaan.  
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6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Fenomenografisessa tutkimuksessa tulosten eli käsitystapojen luotettavuus 

perustuu tutkimusprosessin kaikkien vaiheiden laadukkaaseen toteuttamiseen. 

Luotettavuus edellyttää tutkimusprosessin läpinäkyvyyttä ja prosessin kaikkien 

vaiheiden perustelemista tutkimuksen omasta viitekehyksestä lähtien. (Åkerlind, 

Bowden & Green 2005: 89–90, Huusko & Paloniemi 2006: 169.) Tässä luvussa 

kuvaan ensin toteuttamani tutkimusprosessin vaiheittain luotettavuuden 

näkökulmasta. Toiseksi käsittelen yleisesti fenomenografisen tutkimuksen 

luetettavuutta sekä fenomenografiaan kohdistunutta kritiikkiä. 

Luotettavuuden varmistaminen tutkimuksen eri vaiheissa 

Luotettavuuden lähtökohta on tutkimusasetelman ja koko tutkimusprosessin 

sisäinen yhtenäisyys ja loogisuus (Sin 2010: 307). Tässä tutkimuksessa 

fenomenografinen lähestymistapa kietoutui alusta alkaen yhteen alustavan, 

käytännön kouluelämästä nousseen tutkimusongelman kanssa. Teoriataustaan 

perehtymisen myötä tutkimustehtävä sekä tutkimuskysymykset täsmentyivät ja 

vahvistivat fenomenografisen lähestymistavan valinnan. Pidin fenomenografiaa 

tarkoituksenmukaisena lähestymistapana tutkia kotitalousopettajien käsityksiä 

työrauhahäiriöistä, koska fenomenografia kuvaa käsitysten vaihtelua tietyn 

ryhmän arkiajattelussa ja sopii monimutkaisiin sosiaalisiin ilmiöihin, jollaisia 

työrauhahäiriöt ovat. Käsitysten eli kokemusten tarkastelu opettajien 

nondualistisena tietämisen tapana myötäilee fenomenografian ontologista ja 

epistemologista perusajattelua. Fenomenografia sopii koulututkimukseen, jossa se 

on alun perin kehitetty. Tutkimuksen toteutuksessa fenomenografinen 

lähestymistapa ohjasi niin tutkimusaineiston hankintaa, tulosten analysointia kuin 

tulosten raportointiakin. (vrt. Marton 1995: 166–171, Marton & Booth 1997: 108, 

Richardson 1999: 53, Ming Fai 2003: 145, Järvinen & Järvinen 2004: 83, Huusko 

& Paloniemi 2006: 163, Sin 2010: 312).  

Haastateltaviksi pyrin saamaan tutkimustehtäväni ja fenomenografian 

edellyttämiä erilaisia kotitalousopettajia, joilla oli mahdollisimman vaihtelevia 

käsityksiä työrauhahäiriöistä. Fenomenografisessa tutkimuksessa saturaatioon 

tarvitaan tyypillisesti 20 – 30 haastateltavaa, mutta myös pienempiä, esimerkiksi 

12 ja 9 haastateltavan aineistoja on käytetty. Tässä tutkimuksessa katsoin, että 

maksimaalinen vaihtelu saavutettiin 12 haastattelulla. (vrt. Alexandersson 1994: 

77, Bowden 2005: 17, Green 2005: 35, Mäkitalo 2008: 58, Sin 2010: 312–313.) 
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Varmuuden vuoksi tein vielä kaksi haastattelua, eli aineistoon tuli yhteensä 

neljäntoista kotitalousopettajan haastattelut. Tarvittava haastattelujen määrä 

riippuu viimekädessä aineiston laadusta, tutkimuskysymyksistä ja tavoitellusta 

tulosten sovellettavuudesta. Tutkimukseeni osallistuneet kotitalousopettajat 

edustivat kattavasti erilaisia yhdistelmiä kokemusvuosien määrän, koulun koon ja 

koulun sijaintipaikan suhteen. Neljäntoista kotitalousopettajan käsityksistä 

muodostui rikas aineisto, jonka avulla pystyin vastaamaan esittämiini 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimusaineisto edustaa melko pientä ja yhtenäistä 

pohjoissuomalaisten kotitalousopettajien joukkoa. Mahdollisesti haastateltujen 

suurempi määrä olisi voinut tuoda esiin vielä jonkin sellaisen käsitystavan, jota 

tässä tutkimuksessa ei löytynyt.  

Fenomenografisen tutkimuksen aineisto rakentuu haastattelutilanteissa. 

Haastatteluista voi saada esiin vain sellaisia ilmiöön liittyviä käsityksiä, joita 

haastateltavat kykenevät ilmaisemaan ja joita he itse haluavat ilmaista (vrt. Säljö 

1997: 177). Tämän tutkimuksen kaikki haastatellut vaikuttivat motivoituneilta ja 

valmiilta kuvailemaan käsityksiään työrauhahäiriöistä. Motivaatiota osoitti 

esimerkiksi se, että haastatellut kertoivat pitävänsä tärkeänä tätä kotitaloustuntien 

työrauhahäiriötutkimusta. Haastattelutilanteissa ilmeni kuitenkin myös 

häiriötekijöitä. Kaksi haastatelluista kertoi jälkikäteen, että oli jännittänyt hieman 

haastattelua, mitä en haastattelijana huomannut. Kolme haastateltua mainitsi 

olleensa jossain määrin väsyneitä, kun haastatteluajankohta oli työpäivän jälkeen. 

Kaksi haastattelua keskeytyi hetkeksi puhelimen sointiin, ja yhden haastateltavan 

täytyi haastattelun välissä hoitaa lyhyt asia kolmannen osapuolen kanssa. 

Tutkijana en usko, että näillä pienillä häiriötekijöillä oli oleellista vaikutusta 

aineiston laatuun. 

Haastattelijan osuus aineiston hankinnassa on kriittinen, koska haastattelija ja 

haastateltava tarkastelevat tutkittavaa ilmiötä yhdessä. Yhtäältä haastattelijan on 

pyrittävä tavoittamaan haastateltavan tarkoittamat käsitykset kattavasti, toisaalta 

haastattelijan omat käsitykset tai haastattelijan ja haastateltavan välinen 

keskinäinen suhde eivät saisi vaikuttaa haastateltavan ilmaisuun. (vrt. Bowden 

2005: 14, Sin 2010: 310, 313–314.) Tiedostin keskeisen asemani haastattelijana. 

Harjoittelin haastattelutekniikkaa etukäteen kolmen alustavan haastattelun avulla 

ja valmistauduin jokaiseen varsinaiseen haastatteluun huolellisesti kertaamalla 

haastattelutekniikan ja haastattelurungon sisällön. Kaikesta huolimatta 

haastateltavien puhetta oli vaikea ennakoida, ja tutkijana jouduin keskittymään 

sekä haastateltavien sanomaan että tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin, joiden 

pohjalta tein lisäkysymyksiä. Tavoitteenani oli järjestelmällisesti varmistaa 



186 

haastateltavien esittämät käsitykset tarkentavien lisäkysymysten avulla. Useissa 

haastatteluissa haastateltava palasi aiempaan teemaan monessa kohdin 

haastattelua, mikä voi viitata siihen, että teemaa ei ollut käsitelty tyhjentävästi 

ensimmäisellä kerralla. Osittain tästä teemojen kertauksesta, osittain yleisestä 

haastattelusujuvuuden varmistamisesta johtuen teemojen käsittelyjärjestys 

vaihteli haastatteluittain. Vaikuttaako teemojen käsittelyjärjestys aineiston laatuun 

vai ei, jakaa fenomenografiatutkijoiden käsityksiä (vrt. Bowden 2005: 14, 

Åkerlind 2005b: 113). Kaikkiaan on vaikea arvioida, missä määrin 

haastattelutekniikan puutteet ovat voineet vaikuttaa lopputuloksiin. 

Yleisvaikutelmana haastattelut etenivät sujuvasti ja leppoisassa ilmapiirissä. 

Omalta osaltani pidättäydyin tiukasti esittämästä johdattelevia kysymyksiä tai 

henkilökohtaisia käsityksiäni aiheista. Paneuduin kuuntelemaan haastateltavia, 

annoin aikaa heidän ilmauksilleen ja pyrin välttämään uusien, haastattelurunkoon 

kuulumattomien aiheiden tuomisen keskusteluun.  

Haastattelut sekä nauhoitettiin että litteroitiin. Haastattelujen litterointi 

tekstimuotoon tapahtui sanatarkasti, jolloin myös sanattomat tunneilmaukset 

merkittiin esiin, ettei tulkinnassa tarvittavia kontekstitietoja katoaisi. Äänitteet 

litteroi ulkopuolinen taho, mutta haastattelijana ja tutkijana toimi yksi ja sama 

henkilö, joka tarvittaessa vertasi vielä kirjoitettua tekstiä alkuperäisiin äänitteisiin, 

mikä varmisti aineiston laadun säilymisen. (vrt. Sin 2010: 314.)  

Fenomenografisen analysoinnin luotettavuus riippuu olennaisesti siitä, miten 

tarkka ja aineistossa pitäytyvä tutkijan tulkinta on (Huusko & Paloniemi 2006: 

169, Sin 2010: 308–311). Jotta analysoinnin luotettavuutta olisi mahdollista 

arvioida, pyrin raportoimaan tutkimukseni analysointiprosessin havainnollisesti ja 

yksityiskohtaisesti. Analysoinnin päävaiheet näkyvät luvussa 4.4. Aineiston 

analysointi, minkä lisäksi analysoinnin etenemistä selventävät liitteet 4 (Alustavat 

merkityskategoriat), 5 (Vaihtelevasti käsitettyjen dimensioiden hahmottaminen 

vaiheittain) ja 6 (Käsitystapojen muodostaminen). Analysoinnin 

aineistolähtöisyys ja päätelmien laatu kuvastuvat myös tulososiossa esitetyistä 

aineistolainauksista.  

Analysoinnissa korostuu tutkijan hallittu subjektiviteetti ja kriittinen 

itsereflektio. Tutkijan on tiedostettava omat lähtökohtansa ja esioletuksensa sekä 

niiden vaikutus analysointiprosessiin. Tiedostettu kokemustausta ei ole haitta, 

vaan mahdollisesti jopa apu tutkittavien elämismaailman ymmärtämisessä. Hyvä 

teoreettinen perehtyneisyys lisää tutkijan kykyä havaita tutkittavien tarkoittamat 

merkitykset. (Marton 1988: 148, Uljens 1991: 141–142, Ahonen 1996: 122, 124, 

Huusko & Paloniemi 2006: 169, Sin 2010: 310–311.) Omaan kokemustaustaani 
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kuuluvat kotitalousopettajan koulutus, 14 vuoden kokemus kotitalousopettajan 

työstä sekä luottamushenkilökaudet Oulun seudun Kotitalousopettajat -

yhdistyksessä ja valtakunnallisessa Kotitalousopettajien liitossa. Käsitykseni 

teoreettisesta perustasta on nähtävissä luvussa 2 Teoreettinen perusta. 

Esioletukseni kotitalousopettajien työrauhahäiriökäsityksistä olivat 

jäsentymättömiä, mutta arvelin käsitysten ja käsityserojen liittyvän jotenkin niihin 

eroihin, joita olin havainnut kotitalousopettajien suuntautumisessa aineen 

sisältöalueisiin, esimerkiksi oliko opettaja ruoka-, ravitsemus-, kuluttajakasvatus- 

tai puhtaanapito-orientoitunut. Analysoinnin tulkintavaiheessa siirsin nämä omat 

käsitykseni tietoisesti sivuun. Keskityin aineistossa esitettyihin käsityksiin ja 

käsitysten oikeellisuuden varmentamiseen haastattelujen omista 

ajatteluyhteyksistä lähtien. Uskon, että opettajakokemukseni ja 

kotitalousopetuksen kentän tuntemus tukivat olennaisesti tulkinnoissa: 

haastateltujen kuvauksiin oli helppo eläytyä. Teoreettinen perehtyneisyyteni oli 

syventynyt huomattavasti teoriakartoituksen yhteydessä ja auttoi merkittävästi 

tulkintojen teossa. Analysoinnin selvänä puutteena pidän sitä, että käytettävissä 

olivat vain yhdet aivot ja yksi järki. Yksin työskentely kuuluu opinnäytetyön 

luonteeseen, mutta fenomenografisessa analysoinnissa olisi etua useamman 

henkilön aivotyöstä (vrt. Bowden 2005).  

Fenomenografisen tutkimuksen tulosten ja johtopäätelmien luotettava 

raportointi edellyttää samaa tarkkuutta ja aineistosta lähtevää perustelemista kuin 

tutkimuksen muutkin vaiheet (Sin 2010: 315–316). Hyvän fenomenografisen 

tutkimuksen kriteerien mukaisesti pyrin kuvaamaan tuloksissa kaikki aineistossa 

esiintyvät erilaiset käsitykset edustavasti ja rakentamaan käsitystavat 

mahdollisimman selkeiksi ja toisistaan erottuviksi. Käsitteellistin 

merkitysyksiköistä tehdyt ensimmäisen tason kategoriat ylemmän tason 

kategorioiksi. Vertasin käsitystapoja toisiinsa ja muodostin käsitystavoista myös 

niiden suhteita kuvaavan käsitysjärjestelmän. Tämä tutkimus ei siten jäänyt 

pelkäksi käsitystapojen kuvaamiseksi, mistä fenomenografista tutkimusta usein 

moititaan. Luvussa 6.1 Teoreettiset implikaatiot pyrin myös liittämään saamani 

tulokset alan teoreettiseen keskusteluun. (vrt. Huusko & Paloniemi 2006: 169–

170.)  

Yleistä fenomenografian luotettavuudesta 

Fenomenografista tutkimusta on kritisoitu yleisesti validiteetin, objektiivisuuden 

sekä yleistettävyyden puutteesta. Perinteisesti käsitettyinä validiteetti, 
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objektiivisuus ja yleistettävyys sopivat huonosti fenomenografisen 

lähestymistavan tai ylipäätään laadullisen tutkimuksen arviointiin (esim. 

Häkkinen 1996, Säljö 1997, Sin 2010). Esimerkiksi Collier-Reed, Ingerman & 

Berglund (2009) näkevät käsitteen validiteetti jo lähtökohdiltaan niin 

positivistisena, ettei sitä saisi muokkaamallakaan fenomenografiseen 

tutkimukseen sopivaksi. (Collier-Reed, Ingerman & Berglund 2009: 4.) 

Seuraavaksi pohdin kuitenkin näitä kolmea käsitettä fenomenografian 

näkökulmasta. 

Fenomenografisen tutkimuksen validiteetti eli kyky kuvata tarkoitettua asiaa 

on kyseenalaistettu muun muassa siksi, että tutkimuksen kohdetta, käsityksiä ei 

ole tyhjentävästi määritelty. Käsitykset on nähty kokemuksesta kumpuavina, 

sirpaleisina ja tiedostamattomina (esireflektiivisinä) perustuksina ihmisen 

merkityksenantoprosesseille. Tältä pohjalta on epäilty, voiko ulkopuolinen tutkija 

saada tietoa käsityksistä, jota ihminen ei itsekään tiedä. Onko tietoisuus omista 

käsityksistä edellytys niiden ilmaisemiselle ja ovatko sirpaleiset merkitykset 

vailla mieltä, ellei niitä liitetä suurempaan kokonaisuuteen? (Häkkinen 1996: 46–

47.) Tähän kritiikkiin vastauksena ovat fenomenografisen lähestymistavan 

perusoletukset: fenomenografia lähtee siitä, että todellisuus on olemassa ihmisen 

tajunnan ulkopuolella, mutta se ilmenee eri ihmisille erilaisena, eikä todellisuutta 

siksi voida tutkia objektiivisesti. Ilmiön sisältö säilyy samana, vaikka ihmisten 

ilmiöön liittämät merkitykset vaihtelevat henkilöittäin. Ihmisen uskotaan voivan 

ilmaista myös tiedostamattomia käsityksiään. Tutkijan tehtävä on analysoinnissa 

paljastaa näitä tiedostamattomia käsityksiä. (vrt. Marton 1981: 196, Häkkinen 

1996: 46–47, Uljens 1996, Huusko & Paloniemi 2006: 165.) 

Fenomenografisen tutkimuksen validiteettia on arvosteltu myös kielenkäytön 

ja kokemuksen välisestä problematiikasta. Fenomenografian luotettavuutta 

horjuttaa Säljön (1997) mukaan ensinnäkin fenomenografian lähtöoletus, että 

haastateltujen sanalliset ilmaukset osoittaisivat heidän todelliset käsityksensä. 

Säljön mielestä haastateltujen ilmaukset eivät ole käsityksiä, vaan käsitysten 

selittämisen kielellisiä välineitä. Nämä selittämisen kielelliset välineet Säljö 

näkee sosiaalistumisen kautta muodostuneina keinoina kommunikoida 

ymmärrettävästi ja hyväksyttävästi tietyissä tilanteissa. Jos selittämisen kielelliset 

välineet tulkitaan huolimattomasti, ne voivat vääristää ja kaventaa haastatellun 

todellisia käsityksiä. Toiseksi Säljö varoittaa fenomenografisia tutkijoita 

pitämästä pelkkiä kielenkäyttöön liittyviä, lingvistisiä eroavuuksia 

käsittämistapojen eroina. (Säljö 1997: 178–188.) Fenomenografinen tutkimus, 

joista tämä tutkimus on yhtenä esimerkkinä, pyrkii tulkinnassa kuitenkin 
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nimenomaan kielellisiä ilmauksia syvemmälle. Onnistuneesti koottu 

fenomenografinen aineisto, jossa haastatellut pohtivat ja kuvailevat käsityksiään 

monipuolisesti, antaa tutkijalle mahdollisuuden tulkita ilmaukset haastatellun 

omasta näkökulmasta ja omista käsityksistä lähtien, takertumatta yksittäisiin 

selittämisen tapoihin tai puhetyylin eroihin (vrt. Ahonen 1994: 124, Häkkinen 

1996: 28, Säljö 1997: 166, Sin 2010: 308). 

Fenomenografian objektiivisuuden arvostelu liittyy tavoiteltuun toisen asteen 

näkökulmaan ja tutkijan keskeiseen rooliin tutkimuksessa. Fenomenografian 

pyrkimyksenä on kuvata ilmiö sellaisena, kuin se ilmenee haastateltaville. 

Tutkijan vaikutus alkaa kuitenkin jo tutkimustehtävän rajaamisesta ja 

tutkimusasetelman rakentamisesta. Aineiston hankinnassa korostuvat tutkijan 

haastattelutaidot sekä tutkijan ja tutkittavan välinen vuorovaikutus. 

Analysoinnissa kriittisiä tekijöitä ovat tutkijan oma käsitys ilmiöstä sekä tutkijan 

herkkyys ja taito tulkita haastateltujen käsityksiä. Tutkimustulosten raportointi 

puolestaan vaatii tutkijalta selkeyttä, rehellisyyttä ja aineistolähtöisyyttä. (Collier-

Reed, Ingerman & Berglund 2009: 5–6, Sin 2010: 310.) Tutkijan vaikutuksen 

minimoimiseksi ja haastateltavien omien käsitysten esiin saamiseksi käytin tässä 

tutkimuksessa fenomenografiselle tutkimukselle tyypillisiä keinoja: 

haastatteluvaiheessa noudatin eläytyvää haastattelutekniikkaa, jossa haastateltavia 

kannustettiin kuvailemaan käsityksiä mahdollisimman monipuolisesti samalla, 

kun haastattelijana kuuntelin aktiivisesti ja pidättäydyin omien käsitysteni 

esittämisestä. Analysointivaiheessa tiedostin ja johdonmukaisesti pyrin 

kontrolloimaan omien käsitysteni vaikutuksia. 

 Pohjimmiltaan fenomenografinen tutkimus on aina tutkijakohtainen 

huolimatta pyrkimyksestä kuvata objektiivisesti tutkittavien käsityksiä. Tutkija 

tekee havaintoja ja tulkitsee haastateltujen ilmauksia oman käsitysmaailmansa 

kautta sekä rakentaa omien käsitystensä pohjalta käsitystavat, joita sellaisenaan ei 

aineistossa ole. Tästä johtuen fenomenografisen tutkimuksen tulokset osoittavat 

aina tietyn tutkijan subjektiivisen käsityksen asiasta. Tutkimustuloksia ei voida 

pitää objektiivisena totuutena eikä luotettavuutta ole mielekästä mitata sillä, 

voisiko joku toinen tutkija päätyä samoihin käsitystapoihin. Tulosten tulee 

kuitenkin olla siinä suhteessa toistettavia, että kun käsitystavat on kerran 

osoitettu, muiden tutkijoiden on voitava vahvistaa käsitysten pätevyys kyseisessä 

tutkimusjoukossa. (vrt. Marton 1986: 35, Ahonen 1994: 123–124, Svensson 1997: 

168, Niikko 2003: 31, Järvinen & Järvinen 2004: 85, Huusko & Paloniemi 2006: 

169, Sin 2010: 310.) Yleistettävyyden asemesta Sin (2010) suosittelee 

tarkastelemaan fenomenografista tutkimusta käyttökelpoisuuden ja 
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sovellettavuuden kannalta. Käyttökelpoisuus ja sovellettavuus riippuvat 

tutkimuksen kysymyksenasettelusta ja osallistujien valinnasta, joten tutkimus on 

raportoitava riittävän kattavasti, jotta käyttökelpoisuutta ja sovellettavuutta 

voitaisiin arvioida. (vrt. Sin 2010: 309.) Tutkimuksessani olen pyrkinyt 

noudattamaan tätä periaatetta.  

Yleisinä laadullisen tutkimuksen, ei vain fenomenografisen tutkimuksen, 

laadun kriteereinä voidaan pitää neljää piirrettä. Ensinnäkin tutkimuksen pitää 

kyetä tuottamaan uutta tietoa. Toiseksi tulosten on oltava perusteltuja ja selvästi 

tutkimusaineistoon pohjautuvia. Kolmanneksi tutkimuksen on oltava sisäisesti 

johdonmukainen ja perusteltu. Neljänneksi tutkimuksen toteutukselta edellytetään 

järjestelmällisyyttä, kurinalaisuutta ja läpinäkyvyyttä kaikissa vaiheissa. (Sin 

2010: 307.) Tämä tutkimus on tuottanut uutta tietoa, jonka olen esittänyt ja 

perustellut tutkimusaineistosta lähtien (ks. luvut 5, 6.1 ja 6.2). Koko tutkimuksen 

toteutuksessa olen pyrkinyt johdonmukaisuuteen ja perusteltuun logiikkaan. 

Tutkimuksen järjestelmällisyyden, kurinalaisuuden ja läpinäkyvyyden 

varmistamiseksi olen kuvannut tutkimusprosessin kaikki vaiheet (ks. luku 4 ja 

liitteet). Fenomenografian tavoittelemien erilaisten käsitysten lisäksi olen myös 

kuvannut yhtenevästi käsitetyt ilmiön osat (ks. tulososan luku 5.1). 

6.4 Jatkotutkimusaiheet  

Tässä tutkimuksessa selvitettiin fenomenografisella lähestymistavalla 14 

pohjoissuomalaisen kotitalousopettajan käsityksiä työrauhahäiriöistä. 

Tutkimusprosessin aikana nousi esiin useita tapoja jatkaa ja laajentaa tutkimusta.  

Tämän tutkimuksen perusteella kotitalousopettajien käsityksissä ilmenee 

piirteitä kotitalous-oppiaineen ominaisluonteesta. Tästä havainnosta viriää 

kysymys, missä määrin tämän tutkimuksen havainnot pätevät muissa 

oppiaineissa. Millaisia käsityksiä työrauhahäiriöistä muiden oppiaineiden 

opettajilla olisi? Heijastuisivatko matemaattisten aineiden opettajien, 

kieltenopettajien tai musiikinopettajien käsityksissä näiden oppiaineiden 

ominaispiirteet? Millaiset työrauhahäiriöitä määrittävät ulottuvuudet muissa 

oppiaineissa korostuisivat? Antaisiko oppiainekohtaisten työrauhahäiriöiden 

selvittäminen lisätietoa kunkin oppiaineen työrauhalle keskeisistä tekijöistä? 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty kotitalousopettajien käsityksiä 

työrauhahäiriöistä. Opettajien käsitysten tarkastelu nostaa väistämättä esiin 

kysymyksen, millaisina työrauhahäiriöt ilmenevät luokkatilanteen muille 

osapuolille eli oppilaille. Kotitalousopettajien käsitykset työrauhahäiriöistä 
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vaihtelevat laajuudeltaan kolmessa tasossa, ja kiinnostavaa olisikin tutkia, 

näkyisikö myös oppilaiden käsityksissä samantapaista laajuuden vaihtelua? 

Vastaisivatko opettajien ja oppilaiden käsitykset millään tavoin toisiaan? 

Tarjoaisitko oppilaiden käsitysten tunteminen myös opettajalle uusia avaimia 

työrauhaongelmien käsittelyyn? 

Etelä-Suomen kouluissa työrauhatilanne on vuoden 2012 julkisen 

keskustelun perusteella vaikeampi kuin Pohjois-Suomessa, mikä herättää 

pohtimaan, olisivatko eteläsuomalaisten kotitalousopettajien käsitykset 

työrauhahäiriöistä jotenkin erilaisia.  

Käsitykset ovat kulttuurisidonnaisia, kuten esimerkiksi Säljö (1997) 

huomauttaa. Tämä tutkimus on toteutettu suomalaisessa ja tarkemmin 

pohjoissuomalaisessa kouluympäristössä. Mielenkiintoista olisi selvittää, millaisia 

käsitykset työrauhahäiriöistä olisivat muissa kulttuureissa ja muissa maissa. Missä 

määrin työrauhahäiriöt näyttäytyisivät samanlaisina tai erilaisina selvästi 

erilaisissa kulttuuriyhteyksissä. 

Fenomenografian lähtökohtien mukaisesti käsitykset kumpuavat 

kokemuksista, joten olisi kiinnostavaa selvittää, millaisia käsityksiä vaikeat 

kokemukset työrauhahäiriöistä tuottavat. Johtavatko vaikeat kokemukset 

esimerkiksi käsitysten kaventumiseen ja ikään kuin selviytymistaisteluun, jossa 

opettaja ei näe mahdollisuuksia vaikuttaa työrauhahäiriöiden ilmenemiseen? 

Saataisiinko vaikeita työrauhahäiriöitä kohdanneiden käsityksiä selvittämällä 

esiin sellaista tietoa, jonka avulla vakavia työrauhahäiriöitä voitaisiin lähestyä 

ja/tai opettajia voitaisiin tukea vaikeissa työrauhaolosuhteissa?  
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Liitteet 

Liite 1 Amerikkalaisia työrauhan ja luokanhallinnan malleja 

 

Punishment Model of Engelman and Dobson, Siegfried Engelman ja James 

Dobson,  

Jokaisen on opittava käyttäytymisnormit, että pärjää elämässä; opettaja 

ohjaa tiukasti, väärästä kieltäen ja rangaisten; rangaistus on negatiivinen 

vahvistus, jolla ”käännetään” käytös hyvään, sitten siirrytään positiiviseen 

vahvistamiseen; hillitty ja tilanteeseen sopiva fyysinen rangaistus sallittu 

Behaviour Modification Model B. F. Skinner ja seuraajat (mm. Saul Axelrod, 

Albert Bandura, Lloyd Homme, C.H. Madsen & C. K. Madsen, Garth 

Blackham & Adolph Silberman ja James E. Walker & Thomas M. Shea)   

Käytös toistaa sitä, mistä on positiivista palautetta, turha etsiä syitä ja 

selityksiä; vahvistetaan hyvää käytöstä symbolisesti, sosiaalisesti tai 

primaaristi, mieluiten positiivisesti; sammutetaan väärä käytös jättämällä 

vahvistamatta; vahvistus annetaan käytökselle eikä tottelemiselle; 

käsitellään yksi häiriö kerrallaan pienissä osissa, aluksi vahvistus heti ja 

säännöllisesti suorituksen jälkeen 

Assertive Discipline Lee ja Marlene Canter 

 Opettajan ja oppilaiden oikeudet keskiössä; opettaja on avulias, 

ystävällinen ja jämäkkä johtaja, joka huomioi yksilölliset tarpeet, rakentaa 

suotuisan oppimisympäristön, opettaa käytöstavat ja konfliktiratkaisut sekä 

hoitaa häiriöt tehokkaasti; perustana luottamus, kunnioitus ja se, että 

opettaja välittää oppilaista 

Positive Classroom Discipline Frederic Jones 

 Luokan toimivat käytännöt ja järjestelyt sekä hyvä opetus (mm. Say, See, 

Do –teaching) ehkäisevät häiriöitä sitouttamalla opiskeluun; vakuuttava 

opettaja (mm. Mean Business, Work the Crowd), tehokas kehonkieli ja 

kannustinjärjestelmä tukevat vastuullisuutta, opiskeluorientaatiota ja oikeaa 

käytöstä; ongelmissa autetaan tehokkaasti 

Noncoercive Discipline William Glasser 

 Häiriökäytöksen taustalla ovat täyttymättömät tarpeet, mutta 

koulukäytännöt myös tuottavat epäonnistujia ja soveltumattomuutta; 

opettaja on oppimisen tukija, joka ohjaa pakottomin keinoin vastuullisiin 
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valintoihin; keskeistä on laatu opetuksessa, oppimisessa ja 

opetussuunnitelmissa; oppilaiden turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden, 

vapauden, vallan ja ilon tarpeet huomioitava; luokan kokoukset 

ongelmanratkaisukeinona 

Love and Logic Discipline Jim Fay, Charles Fay ja David Funk 

 Häiriökäytös on oppilaan yritys puolustaa omaa itsekunnioitusta ja 

itsemääräämisoikeutta; opettajan pitää lisätä oppilaan itsearvostusta sekä 

ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja; keinoina hyvät opettaja-oppilas 

suhteet, toimiva rajojen asettaminen, yhteinen sääntöjen laadinta ja 

kontrollointi, häiriöiden pysäytys alkuunsa sekä tarvittaessa 

oppilaskohtaiset seuraamukset empatian ja ymmärryksen tukemina, ei 

vihassa 

Discipline with Dignity Richard Curwin ja Allen Mendler 

 Oppilas puolustaa aina itsekunnioitustaan; työrauha-asioissa säilytettävä 

oppilaan kunnia ja lisättävä uskoa tulevaisuuteen, näin ehkäistään 

kroonisten häiriökäyttäytyjien syrjäytymistä; kuri kuuluu opetukseen, mutta 

opiskelumotivaatiota ei saa vähentää; vastuullisuus on tärkeämpää kuin 

totteleminen; ongelmiin, myös väkivaltaan ja aggressiivisuuteen, etsitään 

kestäviä ratkaisuja; aktiivinen kuuntelu, minä-viestit ja yksityisyyden 

turvaaminen vähentävät vastakkainasettelua, seuraamukset harkittuja 

Discipline through Raising Responsibility Marvin Marshall 

 Opettaja tukee oppilaiden sosiaalista kehitystä ja ohjaa pakottomin keinoin 

vastuullisuuteen, jolloin käyttäytyminen paranee; reflektoivat kysymykset 

auttavat oppilaita oman käyttäytymisen arvioinnissa; sisäinen motivaatio on 

ensisijainen, palkkioita tai rangaistuksia ei käytetä, tarvittaessa 

seuraamukset ohjaavat vastuunottoon 

Inner Discipline Barbara Coloroso 

 Jokainen oppilas on opettajan vaivannäön arvoinen; opettaja tukee oppilaita 

itsekurin (inner discipline) kehittämisessä; vallan ja vastuun antaminen 

lisää ongelmanratkaisutaitoja; oppilas ottaa vastuun häiriökäytöksestään ja 

harjoittelee rakentavaa ongelmien ratkaisua; oikeudet ja velvollisuudet 

kuuluvat yhteen; tärkeää on kunnioittava kohtelu, win-win-ratkaisut, 

luonnolliset ja loogiset seuraamukset, ei rankaisua eikä uhkailua, lahjontaa 

tai palkkioita 

Honor Level System of Discipline Budd Churchward 
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 Työrauhajärjestelyjen tarkoitus on ehkäistä käytöshäiriöitä; hyvä käytös 

opetetaan ja sen noudattamista tuetaan; kannustimet varmistavat 

motivaation; oppilaat tavoittelevat käytöksen ”kunniatasojen” (Honor 

Level) korkeinta neljättä sijaa, jonka tuo etuoikeuksia; runsas omavastuu 

on sisäinen motiivi; positiiviset ja negatiiviset seuraamukset 

johdonmukaisessa käytössä; sama järjestelmä koko koulussa lisää tehoa 

Win-Win Discipline Spencer Kagan, Patricia Kyle ja Sally Scott 

 Häiritsevä käytös on epäkypsä ilmaisu täyttymättömille tarpeille, opettajan 

ja työrauhatoimien on ohjattava rakentavaan itsehallintaan ja 

vastuullisuuteen, jotka auttavat elämässä; perustana on hyvä 

opetussuunnitelma, hyvä opetus ja luokanhallinta; työrauhahäiriö on 

oppimistilanne, jonka opettaja ja oppilaat ratkaisevat yhdessä win-win-

periaatteella (samalla puolella, yhteinen ratkaisu, jaettu vastuu); 

häiriökäytöstä ymmärretään, mutta ei hyväksytä; koulu, vanhemmat ja 

yhteisö ovat samalla puolella  

Social Discipline Rudolf Dreikurs (pohjana Alfred Adler) 

 Häiriökäytös tähtää sosiaaliseen hyväksyntään, on väärin asetettu tavoite; 

taustalla oppilaan huomion, vallan tai koston halu tai riittämättömyyden 

tunne; opettaja tunnistaa mikä tavoite taustalla, estää häiriökäytöksen ja luo 

tilaisuuksia hyväksyttävälle käytökselle; ei palkkioita eikä rangaistuksia, 

luonnolliset ja loogiset seuraamukset sekä kannustus ja rohkaisu 

Cooperative Discipline Linda Albert 

 Häiriökäytös on oppilaan väärin asettama tavoite; oppilas haluaa kuulua 

joukkoon ja valitsee itse käytöksensä; opettaja ei voi kontrolloida oppilasta, 

mutta voi vaikuttaa käytökseen yhteistyöllä ja rohkaisulla, jotka ovat 

opettajan vahvimmat työkalut; yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi opettaja 

edistää oppilaan ”kolmea C:tä” (capable, connect, contribute); häiriökäytös 

on tilaisuus opettaa parempaa käytöstä; vanhempien tuki tarpeen 

Positive Disciplinen in the Classroom Jane Nelson, Lynn Lott ja Stephen Glenn 

 Hyvä käytös, itsehallinta ja toisten huomiointi opitaan hyväksyvässä ja 

kannustavassa luokassa; tärkeää on molemminpuolinen kunnioitus ja 

huolenpito; käytöshäiriö on mahdollisuus oppia sosiaalisia taitoja ja 

elämäntaitoja; käytöshäiriöön etsitään ratkaisu, ei rangaistusta; opettaja on 

oppilaan tukija, joka auttaa kyvykkyyden, itsearvostuksen ja itsehallinnan 
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kehittymisessä sekä intra- ja interpersoonallisten, strategisten ja 

arviointitaitojen kehittymisessä 

Synergetic Discipline C. M. Charles 

 Opettajan on huomioitava oppilaiden seitsemän perustarvetta; 

työrauhahäiriöt hoidetaan vaikuttamalla niiden tunnettuihin syihin; 

kannustaminen tehoaa paremmin kuin pakottaminen; häiritsijälle tarjotaan 

apua, ei vastakkainasettelua; yhteistyöhalua edistää oppilaiden ottaminen 

mukaan luokan päätöksentekoon; valikoidut aktiviteetit, hyvä 

kommunikaatio ja opettajakarisma lisäävät luokan energisyyttä ja synergian 

kokemista 

Teacher Effectiveness Training Thomas Gordon (pohjana Carl F. Rogers) 

 Yksilö on ainutlaatuinen, toinen ei voi ratkaista toisen ongelmia; 

ongelmanratkaisukyky riippuu omanarvontunnosta, joka kehittyy ongelmia 

ratkomalla; opettaja tukee kritiikittömästi oppilaan ongelman ratkaisua: 

keinoina aktiivinen kuuntelu, minä-viestit, kannustuskysymykset, win-win-

ratkaisut, ei valmiita neuvoja (Roadblocks); ei palkkioita, ei rangaistuksia 

Transactional Analysis Eric Berne ja Thomas Harris 

 Jokaisen olemuksessa on kolme tasoa: lapsi (tunteet ja kokemukset), isä/äiti 

(lapsuuden säännöt) ja aikuinen (tosiasiatieto, harkinta); opettajan 

tehtävänä kehittää oppilaan riittävyyden tunnetta vahvistamalla lapsi- ja 

isä/äiti –tason myönteisiä piirteitä sekä tukemalla ja vetoamalla aikuiseen 

tasoon; myönteisyyden osoitukset ja opettajan oma aikuisuus työkaluina 

Values Clarification Louis Raths, Sidney Simon ja Merrill 

 Käytöshäiriöihin on kolme syytä, joista opettajan vaikutuspiirissä 

arvotyhjiön täyttäminen, mikä tapahtuu pitkällä aikavälillä; keinona 

arvopohdinnat vapaamuotoisesti keskustellen ja ryhmäharjoituksina; arvot 

rakentuvat kolmessa vaiheessa: arvot valitaan, arvostukset ilmaistaan ja 

arvojen mukaan toimitaan 

Beyond Discipline Alfie Kohn 

 Pakkovallan käytöstä on enemmän haittaa kuin hyötyä: tottelevaisuus ja 

hiljaisuus ovat huonoja tavoitteita, pakolla ei voi sitouttaa, valmiin tiedon 

siirto ei opeta; luottamuksen osoittaminen ja aloitteellisuus tukee 

itsehallintaa ja vastuullisuutta; työrauhaongelmat hoidetaan luokan 

yhteisenä ongelmanratkaisuna; yhteisöllisyys, yhteisvastuu, toisten 
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huomioon ottaminen sekä ajattelu- ja päätöksenteko taitojen kehittäminen 

tärkeitä 

The Peer Meditation Model Fred Schrumpf, Donna Crawford ja Richard Bodine 

 Koulun opetettava yhteiskunnassa tarvittavia sosiaalisia taitoja ja 

konfliktien ratkaisua, samalla ehkäistään häiriöitä; vertaissovittelun 

organisoi koulun henkilökunta; sovittelijoina ovat oppilaat, jotka 

koulutetaan konfliktien ymmärtämiseen ja sovittelun kuusiportaisen 

prosessin hoitamiseen; opettajat, oppilaat, vanhemmat ja muut 

yhteistyötahot sitoutetaan asiaan 

The Judicious Discipline Model Forrest Gathercoal 

 Koulukäytännöt tarkistetaan noudattamaan demokraattisia perustuslaillisia 

säädöksiä (Amerikan Bill of Rights, erityisesti 1. 4. ja 14. Amendment), 

jotka opetettava myös oppilaille; yksilön oikeuksia, kuten ilmaisuvapautta, 

omaisuuden koskemattomuutta ja oppimisoikeutta, ei saa rajoittaa kuin 

pakottavan, koulun yhteisen edun (”compelling state interest”) takia 

Skillstreaming – Teaching Prosocial Skills Arnold Goldstein ja Ellen McGinnis 

 Käyttäytymisen analysointiin perustuva strukturoitu tapa, tausta-ajatuksena 

että ongelmakäytös johtuu sosiaalisten perustaitojen (prosocial skills) 

puutteesta; opettaja arvioi parin kanssa mitä taitoja ongelmaoppilailta 

puuttuu, ryhmittelee oppilaat taitopuutteiden perusteella, mallittaa taidot ja 

opettaa niitä roolileikkien ja kotiharjoitusten avulla; hallittava 7 

taitoryhmää joissa yhteensä 60 taitoa 
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Liite 2. Kotitalouden työrauhaa käsitteleviä tai sivuavia tutkimuksia 1990- ja 

2000-luvulta 
 

viite tutkimuksen tarkoitus menetelmä & tutkimusjoukko 

Korvela P. 1990 Työrauhahäiriöt 

peruskoulun 7. luokan 

kotitaloustunneilla ja häiriöitä 

aiheuttavat oppilaat. Helsingin yliopisto. 

Opettajakoulutuslaitos. 

Kotitalousopettajien koulutus-ohjelman 

syventävien opintojen tutkielma 

Selvittää oppilaiden aiheuttamia 

häiriöitä ja opettajien reaktiota 

näihin. Lisäksi etsittiin työrauha-

häiriöiden yhteyksiä oppilaan 

sukupuoleen, asenteisiin, koulu-

menestykseen ja kotitaustaan 

Observointi  

Kyselylomake 

 

Viiden kotatalousryhmän 

oppilaita (n = 67) Helsingin 

kolmelta yläasteelta 

Parkkonen, T & Vuori, T. 1990. 

Motivaatio ja peruskoulun 7. luokan 

kotitaloustuntien työrauhahäiriöt. 

Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden 

tiedekunta. Kotitalouden ja tekstiilityön 

opettajan koulutusohjelma. Syventävien 

opintojen tutkielma. 

Selvittää millaisia 

työrauhahäiriöitä peruskoulun 

seitsemännen luokan 

kotitaloustunneilla esiintyy ja 

millaista on oppilaiden 

opiskelumotivaatio. 

Kyselylomake 

 

7. luokan oppilaita (n=192) 

Joensuun ja Hyvinkään 

kouluista 

Erätuuli, M. & Puurula, A. 1990. Miksi 

häiritset minua. Työrauhahäiriöstä ja 

niiden syistä yläasteella oppilaiden 

kokemana. Helsingin yliopiston  

opettajan-koulutuslaitos.  

Tutkimuksia 81. 

Selvittää erityyppisten 

työrauhahäiriön yleisyyttä, 

oppilaiden ilmaisemia syitä 

työrauhahäiriölle sekä eri 

taustatekijöiden ja syyarviointien 

yhteyttä  

työrauhahäiriöiden 

yleisyysarvionteihin. 

Kyselylomake 

 

1992 yläasteen oppilasta 

pääkaupunkiseudulta 

ryväsotanta 

Erätuuli, M. & Puurulla, A 1992 Miksi 

häiritset minua. (2.osa) Opettajan 

näkökulma työrauhahäiriöihin 

yläasteella. Helsingin yliopiston 

opettajan-koulutuslaitos.  

Tutkimuksia 106. 

Selvittää työrauha-häiriöiden 

yleisyyttä ja luonnetta, opettajan 

työtä häiritsevä vaikutusta, 

opettajan näkökulmaa työrauha-

häiriöiden syihin  

ja ehkäisemiseen. Verrata 

oppilaiden ja opettajien 

näkemyksiä työrauhahäiriöistä ja 

niiden syistä 

Kyselylomake 

 

257 yläasteen opettajaa 

edellisen tutkimuksen 

kouluista 
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viite tutkimuksen tarkoitus menetelmä & tutkimusjoukko 

Ihantola, M. 1994. Peruskoulun 

kotitalousopettajan työssään 

ongelmallisina kokemia asioita, 

ongelmia ja ratkaisuja niihin. Helsingin 

yliopisto. Opettajakoulutuslaitos. 

Kotitalousopettajien koulutuslinja. 

Syventävien opintojen tutkielma 

Selvittää mitä peruskoulun 

kotitalousopettajien työssään 

kohtaamat pulmatilanteet ovat ja 

mitä ratkaisumalleja 

kotitalousopettajat ehdottavat 

ongelma-tilanteiden 

ratkaisemiseksi 

Kyselylomake  

 

61 kotitalousopettajaa, jotka 

osallistuivat 

koitalousopettajien 

koulutuspäiville keväällä 1993 

Majanen, S. & Suutari, S. 1995. Kahden 

savonlinnalaisen peruskoulun 5.6. 

luokkien oppilaiden käsityksiä 

koulurangaistuksista. Joensuun 

yliopisto. SOKL. Kasvatustieteiden 

syventävien opintojen tutkielma. 

Selvittää miten yleisiä ovat 

savonlinnalaisen peruskoulun 5. 

ja 6. luokilla käytettävät 

rangaistukset 

ja miten oppilaat suhtautuivat 

niihin 

Kyselylomake 

Ryhmähaastattelu  

 

5. luokkalaisia (n =64) ja 6. 

luokkalaisia (=72) 

kahdelta ala-asteelta 

Savonlinnasta 

Kivivuori, J. 1997. Opettajiin kohdistuva 

häirintä ja väkivalta. Oikeuspoliittisen 

tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 

33. Helsinki: Yliopistopaino. 

Selvittää millaista oppilaan 

aiheuttamaa henkistä ja fyysistä 

väkivaltaa kohdistuu yläasteen 

opettajiin 

Kyselylomake  

 

897 yläasteen opettajaa 

suomenkielisistä 

peruskouluista 

Vaurasalo, J 1998. Työrauhahäiriötä 

niiden ratkaiseminen kotitalous-

opetuksessa peruskoulun yläasteella. 

Teoksessa Myllykangas, M,(toim) 

Käytännön kokemuksia 

kotitalousopetuksen tueksi. Heinolan 

kurssikeskus. Tutkivien kotitalous-

opettajien kehittämis-hankkeita, 50-64. 

Selvittää kotitalous-opettajien 

kokemuksia työrauhahäiriöiden 

esiintymisestä, heidän 

keinoistaan ratkaista 

työrauhaongelmia sekä keinojen 

tehokkuudesta. 

Kyselylomake  

 

124 kotitalousopettajaa ja 84 

kotitaloutta opiskelevaa 7.-9. 

luokan oppilasta Nastolan 

koulusta 

Vähä-Ruka, K. 1998. Oppilaiden 

käsityksiä mies- ja naisopettajista 

luokan työrauhan ylläpitäjinä. Joensuun 

yliopisto. SOKL. Kasvatustieteen pro 

gradu -tutkielma 

Selvittää millaisia käsityksiä 

oppilailla on mies- ja 

naisopettajista työrauhan 

ylläpitäjinä 

Kyselylomake  

 

136 oppilasta luokilta 4-6 

kaupunkikoulusta ja 

eteläpohjalaisen kirkonkylän 

ala-asteelta 
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viite tutkimuksen tarkoitus menetelmä & tutkimusjoukko 

Kivivuori, J., Tuominen, M.& Aromaa, K. 

1999. "Mä teen mitä mä haluun". 

Oppilaiden opettajienhäirintä ja 

väkivalta Helsingin kouluissa 1997-

1998. Tutkimuksia. Helsingin kaupungin 

tietokeskus. Oikeuspoliittisen 

tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 

44. 

Selvittää millaista opettajiin 

kohdistuvaa häirintää ja 

väkivaltaa esiintyy Helsingin 

kouluissa yhden vuoden (1997-

1998) aikana 

Lomake  

 

Opettajia Helsingin kouluista, 

mukana 33 suomenkielistä 

ala- astetta, 12 yläastetta, 6 

lukiota, 3 ammattikoulua,  56 

ruotsinkielistä ala- 

astetta, 87 yläastetta ja 70 

lukiota 

Naukkarinen, A. 1999. Tasapainoilua 

kurinalaisuuden ja 

tarkoituksenmukaisuuden välillä: 

Oppilaiden ei-toivotun käyttäytymiseen 

liittyvän ongelmanratkaisun 

kehittäminen yhden peruskoulun 

yläasteen tarkastelun pohjalta. 

Jyväskylä Studies in Education, 

Psychology and Social Research 149. 

Selvittää millaista oppilaiden ei-

toivottua käyttäytymistä 

Vuorelan yläasteella esiintyy, 

minkälainen on koulun ko. 

käyttäytymiseen liittyvä 

ongelman-ratkaisukulttuuri ja 

miten ongelman-

ratkaisukulttuuria voisi kehittää  

Haastattelu, erilaiset 

dokumentit ja osallistujien 

kertomukset  

 

Vuorelan yläasteen opettajat, 

oppilaat, muu henkilökunta 

sekä oppilaiden vanhemmat 

Kiviniemi, K. 2000. Opettajan 

työtodellisuus haasteena opettajan-

koulutukselle. Opettajien ja 

opettajankouluttajien käsityksiä 

opettajan työstä, opettajuuden 

muuttumisesta sekä 

opettajankoulutuksen 

kehittämishaasteista. Opettajien perus- 

ja täydennys koulutuksen 

ennakointihankeen (OPEPRO) selvitys 

14. Opetushallitus. Helsinki: Hakapaino 

Oy. 

Selvittää millaisia haasteita 

opettajan työtodellisuudesta 

esille nousevat näkökulmat 

asettavat opettajankoulutus-

laitokselle 

Ryhmäkeskustelu  

 

Keskisuuren kaupungin ala-

asteen, yläasteen ja lukion 

sekä neljän eri opettajan 

koulutus-laitoksen keskustelu-

ryhmät, opetus-harjoittelusta 

vastaavia opettajia opettajan-

koulutuslaitokselta ja 

normaalikoululta 
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viite tutkimuksen tarkoitus menetelmä & tutkimusjoukko 

Salo, P. 2000. Koululuokan 

työrauhahäiriöiden ehkäiseminen, 

käsittely ja korjaaminen. Tutkimus 

koululuokan hallintaa käsittelevistä 

oppisisällöistä kahdessa 

amerikkalaisessa 

oppikirjassa sekä niihin perustuvan 

kokonaismallin kehittelyä. Joensuun 

yliopisto. Savonlinnan normaalikoulun 

julkaisuja. 

Selvittää millaisia oppi-sisältöjä 

koululuokan hallinnan malleja 

kuvaavissa amerikkalaisissa 

kasvatus-alan oppikirjoissa 

esitellään ja millaisiin 

näkemyksiin ne  

perustuvat. Lisäksi tutkittiin 

mallien yhtäläisyyksiä ja eroja ja 

arvioitiin voidaanko konstruoida 

kokonaismalli, josta olisi apua 

opettajan oman luokanhallinta- 

ja työrauhastrategian 

suunnittelussa. 

Teoslähtöinen tekstintutkimus  

 

Tekstitiedosto, joka sisältää 

kahdessa yhdysvaltalaisessa 

oppikirjassa esitetyt 

luokanhallinnan mallien 

kuvaukset 

Muttilainen, M & Pitkäranta, P. 2000. 

"Olette täysiä taukkeja, hyvästi!" 

Opettajaksi opiskelevien käsityksiä 

luokanhallinnasta päättövaiheen 

harjoittelussa Savonlinnan 

normaalikoululla keväällä 1999. 

Joensuun yliopisto. SOKL. 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

Selvittää millaisia käsityksiä 

opettajaksi opiskelevilla oli 

luokanhallinasta päättövaiheen 

harjoittelun aikana 

Teemahaastattelu  

 

8 päättövaiheen opiskelijaa 

Savonlinnan 

opettajankoulutuslaitoksesta 

Mikkola, H. 2001. Opettajan uran 

nousut ja laskut: tapaustutkimus 

yhdeksän kotitalousopettajan uran 

kehittymisestä. Helsingin yliopisto, 

Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos.  

Pro gradu -tutkielma 

Selvittää pian eläkkeelle jäävien 

kotitalousopettajien ammatillisen 

uran vaiheita ja niihin 

vaikuttaneita sisäisiä, ulkoisia ja 

yksityis-elämään kuuluvia asioita

Tapaustutkimus, 

kertomuksellinen 

teemahaastattelu  

 

9 uransa loppupuolella olevaa 

kotitalousopettajaa Oulun 

seudulta 

Santapukki, M. 2001. Jaksaminen ja 

muutos opettajan näkökulmasta. 

Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja 

käsityötieteiden laitos. Pro gradu -

tutkielma 

Selvittää miten opettaja kokee 

työnsä koulun uudistus-

paineissa, millaisia käsityksiä 

opettajilla on työnsä 

ahvuuksista, heikkouksista, 

uhkista ja mahdollisuuksista 

Teemahaastattelu  

 

12 kotitalouden ja tekstiilityön 

opettajaa 
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viite tutkimuksen tarkoitus menetelmä & tutkimusjoukko 

Kuurala, S. 2002. Oppilaiden ja 

opettajien käsityksiä ja kokemuksia 

työrauhasta kahdessa 

kotitalousryhmässä. Joensuun yliopisto, 

Savonlinnan opettajan-koulutuslaitos. 

Kotitalousopettajan koulutus. Pro gradu 

-tutkielma 

Selvittää kotitalous-opettajien ja 

oppilaiden kokemuksia ja 

käsityksiä työrauhasta 

kotitalous-tunnilla 

Ainekirjoitus, teeman 

mukainen ryhmä- ja 

yksilöhaastattelu  

 

2 kotitalousopettajaa ja 22 

oppilasta kahdesta 7. luokan 

kotitalousryhmästä saman 

kaupungin kahdesta koulusta 

Tervamäki, A. 2002. Kotitalousopettajan 

ensimmäinen työvuosi: ongelmia ja 

ilonhetkiä. Joensuun yliopisto, 

Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. 

Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. 

Pro gradu -tutkielma 

Selvittää kotitalousopettajien 

kokemuksia ensimmäisestä 

työvuodesta, hyviä ja huonoja 

kokemuksia, 

selviytymisstrategioita, 

koulutustyytyväisyyttä, koulua 

työympäristönä 

Tapaustutkimus, 

aiheenmukaiset kirjoitelmat ja 

vastaukset tutkijan 

kysymyksiin  

 

7 vastavalmistunutta 

kotitalousopettajaa 

Toikko, A-K. 2002. Kotitalousopettajien 

käsityksiä ja kokemuksia 

aggressiivisuudesta ja aggressiivisista 

oppilaista. Helsingin yliopisto, 

Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. 

Pro gradu -tutkielma 

Selvittää yläasteen 

kotitalousopettajien käsityksiä ja 

kokemuksia aggressiivisuudesta 

ja aggressiivisista oppilaista 

Haastattelu  

 

yläasteen 7 

kotitalousopettajaa ja 1 

erityiskoulun 

kotitalousopettaja Etelä-

Suomen kaupungeista 

Koljonen, M. 2003. Käsityön ja 

kotitalouden opettajien työtyytyväisyys. 

Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja 

käsityötieteiden laitos. Pro gradu -

tutkielma 

Selvittää käsityön ja kotitalouden 

opettajien tyytyväisyyttä 

aineeseensa tai 

aineyhdistelmäänsä, työoloihin, 

työn piirteisiin, arvostukseen ja 

työhön kokonaisuutena  

Strukturoitu postikysely  

 

60 käsityön opettajaa, 62 

kotitalouden opettajaa, 58 

käsityön ja kotitalouden 

opettajaa 
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viite tutkimuksen tarkoitus menetelmä & tutkimusjoukko 

Vesikukka-Lahti, N. 2003. 

Kotitalousopettajien näkemyksiä 

työuupumuksen ennaltaehkäisystä ja 

parantamisesta. Helsingin yliopisto, 

Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Pro 

gradu -tutkielma 

Selvittää miten kotitalous-

opettajien työuupumusta 

voitaisiin heidän omasta 

mielestään ennaltaehkäistä ja 

parantaa. Lisäksi miten kevään 

ja syksyn vastaukset eroavat 

toisistaan 

Eläytymismenetelmä,kahdess

a osassa (lukukauden lopussa 

ja seuraavan alussa), neljä eri 

kehyskertomusta  

 

40 kotitalousopettajaa 

Impiö, M. 2007. Kotitalousopettajan 

pedagoginen auktoriteetti. Helsingin 

yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden 

laitos. Pro gradu-tutkielma 

Selvittää miten 

kotitalousopettajan pedagoginen 

auktoriteetti ilmenee 

luokkatilanteissa opettajan ja 

oppilaiden välisessä 

vorovaikutussuhteessa 

Tapaustutkimus, videointi ja 

opettajan haastattelu  

 

Kaksi 9.-luokkalaisten 

kotitalousryhmää, joista 

valittiin 11 opettajan ja 

oppilaan vuorovaikutus-

tilannetta 

Kärki, H. 2008. Luokan ilmapiiri 

oppilaiden kokemana. Helsingin 

yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden 

laitos.  

Pro gradu-tutkielma 

Selvittää luokan ilmapiiriin 

vaikuttavia tekijöitä oppilaiden 

kokemina, kokemuksia hyvästä 

ja huonosta ilmapiiristä sekä 

sukupuolen ja luokka-asteen 

vaikutuksia ilmapiirin 

kokemiseen 

Kyselylomake, Critical incident 

-menetelmä  

 

83 oppilasta peruskoulun 9. 

luokalta ja lukiosta 
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Liite 3. Haastattelurungon laatiminen ja haastattelurunko 

Haastattelurungon pohjana olivat luvussa 4.2 kuvatut kolme teema-aluetta. Avasin 

kutakin teemaa muutamalla samana toistuvalla kysymyksellä, jotka nousivat 

teoreettisesta perustasta. Muokkasin kysymykset muodoltaan avoimiksi, jotta 

haastateltava voisi fenomenografiselle tutkimukselle ominaisesti rajata ilmiön 

omalla tavallaan ja nostaa esiin itselle tärkeitä piirteitä. (vrt. Åkerlind 2005b, 

106.) Pyrkimyksenä oli rohkaista haastateltavaa kertomaan ilmiöön liittyvät 

ajatukset ja kokemukset mahdollisimman tyhjentävästi (Bowdwn 2005, 18). 

Kirjallisuuden mukaan rikkaita kuvailevia vastauksia saadaan paremmin miksi-

kysymyksillä kuin suorilla mitä-kysymyksillä, ja kerronta vapautuu ja 

monipuolistuu, kun haasteltavaa pyydetään kuvailemaan omakohtaisia 

kokemuksia (Bowdwn 2005, 17; Åkerlind 2005a, 65; Åkerlind, Bowden & Green 

2005, 80). Esimerkkien kautta myös ilmenee se konteksti, jossa haastateltava 

ilmiötä käsittelee (Åkerlind 2005b, 106). 

Haastatteluteeman 1 (Miten kotitalousopettajat hahmottavat 

työrauhahäiriöitä; vrt. näkökulma 1, tutkimuskysymys 1a) kysymyksinä käytin 

seuraavia: Millaisia työrauhahäiriöitä olet kokenut oppituntien aikana? Kuvaile 

jokin tavallinen työrauhahäiriötilanne! ja Millaiset ilmiöt tai asiat koet työrauhaa 

häiritsevinä? Näihin kysymyksiin haastateltava voi vastata tuomalla esiin mitä 

tahansa itselle tärkeitä piirteitä, mahdollisesti myös yhden tai useamman 

alakohdan näkökulmasta 1 (Miten rajataan).  

Haastatteluteeman 2 (Millaisia tekijöitä kotitalousopettajat näkevät 

työrauhahäiriön taustalla; vrt. näkökulma 2, tutkimuskysymys 1b) kysymyksiä 

olivat: Miksi työrauhahäiriöitä mielestäsi esiintyy? Millaisia syitä tai vaikuttavia 

tekijöitä näet työrauhahäiriöiden takana? ja Mitkä tekijät mielestäsi edistävät 

työrauhaa? Myös nämä kysymykset antoivat mahdollisuuden käsitellä 

rajoituksetta haastateltavalle relevantteja piirteitä, joihin voivat lukeutua myös 

näkökulman 2 (Mitä taustalla) alakohdat.  

Haastatteluteeman 3 (Miten kotitalousopettajat puuttuvat työrauhahäiriöihin; 

vrt. näkökulma 3, tutkimuskysymys 1c) kysymyksiä olivat: Millaisia keinoja 

tyypillisesti käytät työrauhahäiriöihin puuttumisessa? Millaiset keinot ovat 

mielestäsi tehokkaita työrauhahäiriöiden käsittelyssä? Millaiset keinot eivät 

mielestäsi toimi työrauhahäiriöiden hoidossa? ja Miten työrauhahäiriöitä voisi 

vähentää? Näihin kysymyksiin voitiin vastata näkökulmaan 3 (Miten puututaan) 

sisältyvillä piirteillä tai millä tahansa muilla, haastateltavan mielestä merkittävillä 

tekijöillä.  
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Asetin haastatteluteemat ja niihin liittyvät kysymykset haastattelurunkoon eri 

järjestyksessä, kuin teemat oli nimetty. Teemojen esittämisjärjestykseksi tuli 1 

(Miten kotitalousopettajat hahmottavat työrauhahäiriöitä), 3 (Miten 

kotitalousopettajat puuttuvat työrauhahäiriöihin) ja 2 (Millaisia tekijöitä 

kotitalousopettajat näkevät työrauhahäiriön taustalla). Arvioin, että haastateltavien 

olisi helpompi puhua ensin konkreettisista työrauhahäiriön nimeämisen ja 

työrauhahäiriöihin puuttumisen kysymyksistä ja vasta niiden jälkeen 

abstraktimmista työrauhahäiriöiden taustatekijöistä. 

Haastattelurungon alkuun, ennen varsinaisia haastatteluteemojen mukaisia 

kysymyksiä, sijoitin kaksi yksinkertaista taustatietokysymystä: Mitä oppiaineita 

opetat tällä hetkellä? ja Kuinka kauan ole toiminut kotitalousopettajana? 

Ensimmäinen taustatietokysymys toi esiin opettajuuteen liittyviä kontekstitietoja, 

joita oli mahdollista hyödyntää analysointivaiheessa. Jälkimmäinen kysymys 

varmisti osaltaan opettajan kokemusvuosien määrän, joka oli ollut yhtenä 

kohdejoukkoon valinnan kriteerinä. Taustatietokysymysten tärkeimpänä tehtävänä 

oli virittää haastattelulle vapautunutta ilmapiiriä.  

Haastattelurungon loppuun, teemakohtaisten kysymysten perään laadin kaksi 

avointa kehotusta/kysymystä: Arvioi oman kokemuksesi pohjalta 

työrauhahäiriöiden yleisyyttä! ja Mitä vaikutuksia työrauhahäiriöillä mielestäsi 

on? Nämä näkemykset koskettavat kaikkia teema-alueita, sillä työrauhahäiriöiden 

yleisyyden ja vaikutusten voidaan olettaa liittyvän siihen, mitä pidetään 

työrauhahäiriönä, mitä työrauhahäiriöiden taustalla nähdään ja millaisin keinoin 

työrauhahäiriöihin puututaan. Näiden näkemysten avulla haastateltava saattoi 

summata edellä käytyä keskustelua ja palata vielä mihin tahansa aiemmin 

käsiteltyyn teemaan. 

Varsinaisten kysymysten ohella liitin haastattelurunkoon muutamia 

apukysymyksiä. Nämä apukysymykset olivat lähinnä haastattelijaa, itseäni, 

varten, käytettäväksi sellaisissa tilanteissa, joissa keskustelu teemasta ei muutoin 

edennyt tai haastateltava ei spontaanisti tuonut esiin tutkimustehtävän kannalta 

olennaisia piirteitä. Apukysymyksinä toimivat työrauhahäiriö-ilmiön kolmen 

dimension avainsisällöt, jotka on osoitettu kunkin dimension alakohtina 

teoriaosan synteesissä (luku 2.6 kuvio 3) ja esityksessä teoriataustan suhteesta 

haastatteluteemoihin (luku 4.2 kuvio 5). Sisällyttämällä haastattelurunkoon 

työrauhan ulottuvuuksien pääkohdat varmistin, että haastatteluissa käsiteltäisiin 

tutkimustehtäväni kannalta keskeisiä ilmentymiä. Haastattelurunko teemoineen, 

kysymyksineen ja apukysymyksineen on seuraava: 
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Haastattelurunko 

• Mitä oppiaineita opetat tällä hetkellä?  

• Kuinka kauan ole toiminut kotitalousopettajana? 

1. Millaisia työrauhahäiriöitä olet kokenut oppituntien aikana? 

2. Kuvaile jokin tavallinen työrauhahäiriötilanne!  

3. Millaiset ilmiöt tai asiat koet työrauhaa häiritsevinä? 

 - kenen tai keiden työrauhan häiriintymistä yleensä tähdennät  

 - mitä mieltä olet seuraavista ’hiljaisista’ käytösilmentymistä: 

  oppilas turmelee jotain omaisuutta, kaivertaa työpöytää tms.  

 ääneti leikkii leipäveitsellä tai lähettää pilkkalappuja kavereille  

 (terveys- ja turvallisuusuhka),  

  tulee luokkaan pipo päässä tai vastaavaa (käytösnormit) 

 - lainsäädäntö 

4. Millaisia keinoja tyypillisesti käytät työrauhahäiriöihin puuttumisessa? 

5. Millaiset keinot ovat mielestäsi tehokkaita työrauhahäiriöiden käsittelyssä? 

6. Millaiset keinot eivät mielestäsi toimi työrauhahäiriöiden hoidossa?  

 - voiko työrauhakysymyksissä jakaa valtaa oppilaille?  

 - voiko työrauhahäiriöihin vaikuttaa jotenkin jo ennakolta  

  (proaktiivisuus)? 

 - minkä mukaan puuttumisen keinojen voimakkuus ääräytyy?  

  (portaittaisuus: sanattomat ja sanalliset keinot, seuraamukset) 

7. Miten työrauhahäiriöitä voisi vähentää? 

8. Miksi työrauhahäiriöitä mielestäsi esiintyy? 

9. Millaisia syitä tai vaikuttavia tekijöitä näet työrauhahäiriöiden takana? 

10. Mitkä tekijät mielestäsi ehkäisevät työrauhahäiriöitä? 

- näkyykö mielestäsi työrauhahäiriöissä mitenkään  

 opettajan ja oppilaan välinen suhde,  

 opetus,  

 oppimisympäristö,  

 opettaja,  

 oppilas,  

 koulun ulkopuoliset tekijät? 

• Arvioi oman kokemuksesi pohjalta työrauhahäiriöiden yleisyyttä! 

• Mitä vaikutuksia työrauhahäiriöillä mielestäsi on? 
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Liite 4 Alustavat merkityskategoriat  

 

Alustavat merkityskategoriat ja niitä käsittelevät haastattelut  

 

Teema 1: Miten rajataan 

 
1. Oppilaiden turha puhuminen häiritsee1/1: 2/2,15: 3/1,3: 4/1,5: 6/2: 7/2: 

8/1: 9/2,3: 10/1: 11/1: 12/2: 13/1: 14/1 
2. Oppilaiden turha kuljeskelu häiritsee 1/21: 2/3,4,5,13: 3/9: 8/2: 10/12: 

13/2,5: 14/7 
3. Oppilaiden levottomuus ja meluisuus häiritsee 1/2,8: 3/1: 5/2,18: 6/2,3: 

7/1,6,8,11: 9/2,3: 11/1: 12/2,6: 13/2,13: 14/2,6:  
4. Oppilaiden riitely ja toistensa kiusaaminen häiritsee 2/4,5: 3/2,5: 4/2,5: 

6/10: 7/7,9,10: 8/3: 9/3: 9/10,18: 10/10,12: 11/2: 12/5,6,12,16: 13/2,4,11: 
14/2:  

5. Oppilaiden fyysinen kahnaus häiritsee 1/9: 3/2,12: 4/1: 6/5,6: 10/12: 12/2 
6. Oppilaan rumat puheet häiritsevät 3/13: 4/11: 5/2: 6/2: 8/11: 9/2: 14/13 
7. Oppilaan asiaton työskentely häiritsee 2/5,13,15: 3/2: 5/2: 7/11: 9/3: 

10/6: 12/4:  
8. Oppilaan sähläys ja riehuminen häiritsee 4/2,5: 5/2: 9/2,3 
9. Oppilas häiritsee tekemällä väärin (kun ei ole kuunnellut) 7/2: 9/2: 13/2 
10. Oppilaan asiaton käytös häiritsee 1/8: 5/2,4: 6/2,4: 7/11: 9/3: 10/6,14: 

11/13: 12/4: 13/4: 14/4,7:  
11. Oppilaan kännykän, mp-soittimen käyttö häiritsee 3/5: 4/3: 5/4: 8/4: 9/2: 

10/3: 11/2: 12/2: 13/2: 14/4: 
12. Oppilaan epäkunnioittava suhtautuminen häiritsee 2/5,15: 5/1,16: 9/11: 

10/5,7: 11/7 
13. Oppilaan negatiivinen asenne häiritsee 7/11: 10/6 
14. Oppilaan malttamattomuus ja ahneus häiritsee 1/1: 2/13: 5/2: 10/6,12 
15. Oppilaan epärehellisyys häiritsee 2/2,3,15: 3/2,5: 4/1: 5/2: 12/4 
16. Oppilaan poistuminen tunnilta häiritsee 7/1: 12/4: 14/7 
17. Oppilaan keskittymiskyvyn/ kuuntelukyvyn puute häiritsee 1/2: 3/2: 

7/1,3: 9/2,3: 11/1,3: 13/1 
18. Oppilaiden myöhästyminen häiritsee 13/1 
19. Oppitunnin alun viivästyminen (oppilaiden tarvikkeiden puuttumisen 

takia) häiritsee 4/12: 9/10: 12/1,6,7 
 
20. Oppilaan osallistumattomuus häiritsee 9/17: 10/1: 13/2: 14/14 

 
21. Työskentelyn ja koneiden melu häiritsee 5/18: 6/10: 7/8: 8/8: 12/6: 13/13: 

14/3  
22. Opetustilat aiheuttavat häiriöitä 1/7,12,22: 3/2,3,9: 4/5,6: 5/12,13: 6/4,5: 

8/10: 9/3: 10/2,5,9: 12/2,11,12,13: 13/11,13: 14/2,6,9,15,16:  
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23. Liian suuret opetusryhmät häiritsevät 1/10,17,19,22: 3/8,9,10: 5/10: 8/6: 
13/11: 14/17 

24. Opetusryhmien heterogeenisyys häiritsee 1/7,10,18: 3/3,4,8,10: 5/9: 8/11: 
12/5,15: 13/11 

25. Koulunkäynninohjaajien puute häiritsee 1/5,10,14: 3/3: 5/8: 8/10: 9/10 
26. Liika kiire häiritsee 1/13: 2/5: 3/3,4,15: 4/6: 6/13: 9/8: 13/9 
 
27. Opettajan puutteellinen valmistautuminen/huono opetus häiritsee 

(1/2,7,22): 2/8,14: 5/12: 9/14: 13/12 
28. Opettaja häiritsee oppilaan keskittymistä 14/6 
29. Opettajan huono päivä/väsymys/kireys häiritsee 2/14: 5/12: 9/4: 10/9: 

11/13: 13/11: 14/16 
30. Häiritsee jos opettajan huomio menee muuhun tai opettaja ei ole paikalla 

14/2,6,7 
 
31. Ulkopuolisten tulo/oveen koputtelu häiritsee 5/2,3: 8/14: 9/14: 12/4,5 

 
32. Opettajan työrauha häiriintyy 1/20; 2/5; 3/4: 4/2,3,4,5: (5/3,18) 6/4,13: 

7/9: (8/6) (10/3) 11/2,3: 12/3,15: (13/17) (14/3,16) 
33. Toisen oppilaan työrauha häiriintyy 1/5,6,20: 2/5,6: 5/3,16,17: 

6/3,4,12,13: 7/8: 8/6: 9/4: 10/3: 11/3: 12/3,17: 13/14: 14/3,6,16 
34. Heikoimpien oppilaiden työrauha häiriintyy 1/6 
35. Opinhaluisten oppilaiden työrauha häiriintyy 8/6: 11/3: 12/3,14: 14/18 
36. Ryhmän työrauha häiriintyy 1/19: 3/4: 5/3: 6/4: 7/2,7: 9/3,4: 10:3: 11/6: 

12/3: 13/4 
37. Kaikkien työrauha häiriintyy 1/6,8: 2/5: 3/4: 4/4: 8/6: 13/5: 14/3 
38. Häiritsijän työrauha häiriintyy 9/3: 10/3: 14/4,6 
 
39. Häiriöt vaikuttavat oppilaan oppimiseen ja arvosanoihin 1/20: 3/17: 5/11: 

6/12,13: 7/7: 8/6: 9/18: 11/11: 12/13,14,15: 13/16: 14/17 
40. Häiriöt vaikuttavat oppilaan keskittymiseen 5/17: 6/12,13: 11/16: 13/2 
41. Häiriöt vaikuttavat oppilaan tunnelmaan, motivaatioon 1/20: 5/11: 6/13: 

7/3,12: 8/11: 9/18: 10/11,12: 12/15  
42. Häiriöt vaikuttavat opettajan työssä jaksamiseen 2/3,4,15: 3/17,18: 4/12: 

5/3,17: 6/12: 7/7: 12/7,15: 13/2,17: 14/17  
43. Häiriöt vaikuttavat opettajan työn mielekkyyteen 2/3,4,13,16: 3/18: 4/2: 

7/12: 8/12: 11/11,12: 13/17 
44. Häiriöt vaikuttavat opettajan tunnelmaan, leppoisuuteen/kireyteen 1/20: 

2/13,16: 3/18: 4/12: 5/17: 6/13: 7/7,12: 9/17: 10/11: 14/18 
45. Häiriöt vaikuttavat ryhmän ilmapiiriin 1/20: 5/17: 7/3,7,12: 9/18: 10/11: 

11/11: 13/17 
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46. Teoriaopetuksen ja käytännön töiden aikana häiritsevät eri asiat 2/10: 
3/1,2: 4/1,2: 5/2: 6/1: 8/2,3,11: 9/2,3: 10/5: 11/1,10: 12/3,4,7,8,9: 13/12: 
14/2,8,9  

47. Pipo, pöytätavat eivät ole työrauha-asiaa 1/8: 2/3,6: 3/6: 4/3: 5/5: 6/6: 
8/3: 9/2: 10/3: 11/3: 12/3: 13/3: 14/5 

48. Omaisuutta ei ole paljoa turmeltu 1/19: 2/5: 3/6: 6/4: 8/3: 9/3: 10/11,12: 
11/3,11: 12/4: 13/4: 14/6 

49. Oppilaat häiritsevät kotitaloudessa vähemmän kuin muilla tunneilla 3/19: 
4/11: 9/10: 11/8: 13/2,12,16 

50. Vain muutama oppilas häiritsee, enemmistö haluaa opiskella 1/9,14,20: 
2/3,4: 3/17: 4/11: 5/8: 6/13: 7/7: 8/10,11: 10/12: 12/3: 13/12: 14/15 

51. Ryhmien välillä isot erot, sääli jos hälisevässä ryhmässä muutama hyvä 
9/17: 10/12: 11/2 

52. Kotitaloudessa ei ole ollut vakavia tilanteita 1/9: 2/7: 3/17: 4/2: 
5/2,4,6,18: 6/6,13: 8/4,8: 9/16: 10/9: 11/11: 12/14: 13/4 

53. Levottomuus ja hälinä ovat yleistyneet, ilmenee lähes joka tunnilla 1/9: 
2/15: 3/17: 4/2,3: 5/18: 7/11: 8/11: 9/15: 10/10,11: 11/10: 12/14: 14/7 

54. Etelä-Suomen kouluissa on ollut vakavia tilanteita 2/2,8,9,15 
 

Teema 2: Mitä nähdään taustalla 

 
1. Oppilas on väsynyt tai nälkäinen 1/2,3: 2/13: 3/7: 4/3: 5/10: 6/10,11: 7/6: 

8/7,15,16: 13/11: 14/18 
2. Oppilaalla ei ole tapoja, ei osaa olla hiljaa 4/6: 5/10: 9/10: 10/12: 11/13: 

13/10 
3. Oppilaalla on huono asenne 4/3,4: 9/10,18: 13/12 
4. Oppilas esittää, vetää roolia 2/7: 4/5: 5/10: 7/8: 11/7 
5. Oppilaalta puuttuu motivaatio 4/3: 5/10: 9/2: 10/1,5,7: 12/12: 13/11,12 
6. Oppilaalla on diagnoosi, luki- tai keskittymisvaikeus, henkilökohtaisia 

ongelmia 1/2,10: 2/4,7,13: 6/10: 7/6: 11/5: 12/16: 13/10: 14/8,14 
 
7. Tuntien ajankohta on huono 1/2: 3/7: 7/10: 8/4,15: 9/6,10: 10/2: 12/9: 

13/11 
8. Oppilaat istuvat vastakkain, näkevät toisensa ei opettajaa 1/2,7,12: 3/2: 

6/1: 4/4,6: 10/2,5: 11/6: 12/2,11,12 
9. Oppilaiden asiattomuuksille on piilopaikkoja, tilaisuus, opettaja ei näe 

kaikkialle 2/8: 4/5,6: 5/12: 6/5: 10/5,9: 12/13: 13/13: 14/9 
10. Oppilaat ovat liian ahtaassa 1/7,12,22: 3/3,9: 9/3: 10/5: 13/11: 14/2,15 
11. Oppilaan kotitraumat nousevat pintaan 1/11: 3/2 
 
12. Oppilas on murrosiässä 1/2,3: 2/9: 10/5,6 
13. Oppilas haluaa huomiota 5/10: 6/9: 11/4,6 
14. Oppilas on kuohuksissa jonkin aiemman tapahtuman takia 7/2,6: 13/11 
15. Oppilaalla on aina syy 2/7: 5/7: 6/3: 7/3: 12/16 
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16. Luokan ryhmähenki, henkilökemiat ovat huonot 5/17: 6/9,10: 7/8: 9/10: 
10/7,10: 11/11:  

17. Oppilaan ja opettajan henkilökemiat ovat erilaiset 1/13: 2/9: 5/12: 10/9: 
12/11: 14/15 

 
18. Oppilas on vilkas, ei tarkoita pahaa 2/3,13: 5/15: 12/4,5: 13/2: 14/14 

 
19. Oppilaan koti/elinolot näkyy kotitaloustunnilla 1/11,12: 2/6: 3/2,7,8,10: 

5/4: 6/10,11: 7/2,11,12: 8/7: 9/10: 10/6,13: 11/7: 12/16: 13/11: 14/14 
20. Pitäisi saada riittävät taustatiedot oppilaasta 1/11: 2/11: 3/10: 7/10: 8/16 
21. Kotitaloudessa on vapaampaa, saa liikkua ja puhua 1/11,12: 2/8: 3/2: 

4/5,11: 5/12,18: 6/lappu: 7/7: 8/2: 9/13,18: 10/13: 11/9: 12/12: 13/12: 
14/14 

22. Kotitalouteen kuuluu melu ja äänekkyys 5/12: 7/8: 9/13  
23. Kotitalous on useimmille oppilaille mieluinen oppiaine 1/14: 2/4: 

3/18,19: 5/12: 8/8: 9/12: 10/14: 11/8: 13/12: 14/16 
24. Tunnit ovat ajoittamista, pitää saada valmiiksi 1/7,13,14,18: 2/13,14: 

3/3,9,15,16: 4/6,12: 6/6: 7/7: 8/15: 9/8,9: 10/13: 11/9,12: 12/10,11: 13/9: 
14/2,16  

 
25. Koulun sijainti ja oppilasaines vaikuttaa työrauhaan 2/15 

 

Teema 3: Miten puututaan 

 
1. Opettaja ohjaa eleillä, ilmeillä, lähelle menemällä 1/4: 2/12: 3/2,12: 

5/4,11: 6/lappu: 8/5: 9/10: 10/4: 11/3: 12/8: 13/4,5: 14/7,8 
2. Opettaja on hiljaa, odottaa oppilaiden hiljenemistä 4/2: 7/3: 12/8: 13/2 
 
3. Opettaja huomauttaa sanallisesti 1/4: 2/2,3: 3/3,12: 4/2,5: 5/4,5: 6/2,3: 

7/3,6: 8/2,6: 9/4: 10/2: 11/2: 12/9: 13/5: 14/4 
4. Opettaja toistaa huomautuksen 1/4: 4/2: 7/6: 12/9: 13/5: 14/4 
5. Opettaja kysyy (käsiteltävästä aiheesta) oppilaalta, joka puhuu asiatta 

1/14: 5/4: 11/3 
6. Opettaja uhkaa seuraamuksilla 5/7: 6/2,3: 10/4: 13/5,6: 14/4 
7. Opettaja vetoaa oppilaisiin, tsemppaa/kehuu oppilaita 4/4: 5/4,6,7: 8/2,5: 

10/3,11: 13/2,5,6,14 
 
8. Opettaja pitää hyvänä jos toinen oppilas/oppilaat puuttuu sanallisesti 

4/2,5:5/17,18: 6/9: 12/13 
 

9. Opettaja vaihtaa oppilaan istumapaikkaa/työryhmää 1/4: 2/12: 3/15,16: 
4/9: 6/2,6: 7/6: 8/5: 9/4: 10/2: 11/6,12: 12/9,10: 13/4: 14/13 

10. Opettaja määrää siivoamaan, jos on sotkenut 5/6,16: 10/3: 13/4,8: 14/13 
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11. Opettaja määrää oppilaan jäähylle käytävään/kodinhoitotilaan 2/9: 4/2,9: 
5/15: 7/4: 10/2: 11/4: 12/7: 13/5,6 

12. Opettaja lähettää oppilaan erityisopettajalle/pienryhmään/rehtorin 
puhutteluun 1/4: 3/11,12: 5/15: 6/2,6: 8/5: 9/4: 12/7,8: 14/10 

13. Opettaja määrää oppilaan teoriaopetukseen (käytännön töiden asemesta) 
1/4: 2/7,/9: 5/15: 7/4,14: 9/4: 12/9: 14/11 

14. Opettaja ottaa häiritsevän esineen pois oppilaalta 5/5,6: 8/4: 11/2: 12/7: 
13/5: 14/4 

15. Opettaja neuvoo oppilasta henkilökohtaisesti 2/12: 3/2: 7/5: 9/12: 
14/2,7,8 

 
16. Opettaja ottaa yhteyttä kotiin 1/4: 2/3,12: 3/5,13: 5/15: 6/3,7: 8/4: 9/5: 

11/5 
17. Opettaja laittaa Helmi-/Wilma-merkinnän 1/4: 3/11: 4/2,8: 5/7,15: 6/7: 

8/4: 9/5: 10/5: 12/7: 1479 
18. Opettaja puhuttelee tunnin jälkeen 1/4: 3/13: 4/10: 11/6: 13/5: 14/9,10  
19. Opettaja ja oppilas tekevät suullisen sopimuksen 11/6: 13/5: 14/9,10 
 
20. Sopiva istumajärjestys ja työryhmiin jako auttaa 1/14: 2/10,12: 3/15,16: 

(4/9): 5/11: 6/2: 7/5: 8/2,4: 9/8: 10//7: 11/5,6,12: 12/5,9,10: 13/4,9: 14/13 
21. Oppilaantuntemus auttaa 1/19: 2/11: 3/7,11: 4/11: 5/11: 6/9: 7/6,10: 

8/7,16: 9/5: 10/5,7,10: 11/4,8,10,12: 12/11: 13/4,9,10,lappu: 14/8,9,14 
22. Ikä ja kokemus opettavat, auttaa 1/14,15,19: 2/14: 8/12: 9/3,8: 

10/7,14,15: 11/6,8,9: 12/10 
23. Huumori auttaa 1/4: 8/3,9: 9/10: 10/15 
24. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa 1/18; 3/11,13: 6/7,8 
25. Tärkeää on puuttua heti 1/17: 3/13: 8/14: 9/7: 12/4,7: 14/10 
26. Tärkeää ettei opettaja provosoidu 1/16: 3/12: 5/5,7: 11/6: 12/8 
27. Kodista riippuu tehoaako viestitys kotiin 3/4,13: 4/8,11: 5/6,7: 6/7,9: 9/5: 

13/11: 14/9  
 
28. Huutaminen ja kiihtyminen ei auta 1/16: 3/12: 5/5,7: 9/5,6: 10/4,11: 11/6: 

12/8,9: 13/14: 14/8,11,12 
29. Nalkutus ei auta 3/12: 9/7: 13/14 
30. Jälki-istunnot eivät auta 1/17: 2/124/9: 6/7,8: 7/4 
 
31. Ei voi jättää puuttumatta 4/10 
32. Työrauhahäiriöihin ei voi varautua etukäteen 4/10 
 
33. Koulunkäynninohjaajan läsnäolo ehkäisee 1/4,5,10,14,17: 2/10: 5/8,10: 

7/4: 8/6,10: 9/10: 10/9: 13/15  
34. Pieni ryhmäkoko ehkäisee 1/17,19,22: 2/10,11: 3/8,15,16: 4/9: 5/10,11: 

6/11. 8/6: 9/8: 12/5: 13/8,9: 14:14 
35. Hyvät opetustilat ehkäisevät 1/7: 5/17: 6/11: 8/2,10: 9/12: 10/5,10:  



224 

 
36. Hyvä opetus ja valmistautuminen ehkäisevät 1/19,21,22: 2/8,14: 3/3: 

6/lappu: 7/5,10: 8/12: 9/14: 10/5: 11/10: 12/10:  
37. Oppisisällön hyvä suunnittelu ehkäisee 1/2,7: 3/3: 4/9: 5/11: 9/8: 10/7: 

13/10 
38. Opettajan itsevarmuus ehkäisee 9/8,15: 10/14: 11/8: 13/14 
39. Oppiaineksen karsiminen ehkäisee 3/15: 4/9: 6/lappu: 8/2,11: 9/8: 10/7: 

11/9: 12/10 
40. Sopiva määrä tekemistä ehkäisee (ei liikaa eikä liian vähän) 8/10: 11/6: 

13/9: 14/6 
41. Eriyttäminen ehkäisee 1/19: 7/10: 13/10 
42. Tuntien konkreettinen valmistelu (tavaroita esille yms.) ehkäisee 1/21: 

2/13: 9/ 10: 12/12 
43. Hyvä motivointi ehkäisee 2/4: 6/lappu: 7/8: 9/18: 10/5: 13/11,12 
 
44. Hyvä ilmapiiri ja tunnelma ehkäisevät 1/20: 4/11: 5/6,11,13,14,18: 6/9: 

7/8: 9/6,9,11,18: 10/5,10,11,15: 13/13,14 
45. Opettajan luonne/innostuneisuus vaikuttaa 2/9,15,17: 7/8: 8/9: 9/11: 

10/10,11: 11/8 
46. Tärkeää puuttumisessa on positiivisuus 5/6: 6/7: 9/5,6: 10/4,11: 11/13: 

13/14,lappu 
47. Opettaja on itse esimerkkinä kunnioittavasta kohtelusta 2/5: 5/16: 

6/lappu: 9/11: 10/5,11: 11/7 
 
48. Opettaja pyytää oppilasta valitsemaan lopettaako vai ottaako sanktion 

5/5: 13/8: 14/9 
49. Opettaja antaa oppilaiden ehdottaa keinoja työrauhan parantamiseksi 

14/9 
50. Sääntöjen ja rutiinien opettaminen ehkäisee 2/3,5,6: 8/14: 10/3,5: 13/3,4: 

14/4,2 
51. Vaihtoehtojen tarjoaminen oppilaalle ehkäisee 13/8 
52. Syy-sauraussuhteiden selvittäminen auttaa 3/13: 5/5,6,14,16: 6/3: 9/8: 

13/4: 14/12,13 
53. Tärkeää on perustella säännöt ja puuttumiset 13/4: 14/12,13 
54. Opettaja luottaa ja vastuuttaa oppilasta 5/8,16: 14/13 
 
55. Varoittavat esimerkit seuraamuksista ehkäisevät 2/11: 8/5: 11/12: 14/10 
56. Opettajan tilanne-, ryhmä- ja oppilaskohtainen joustavuus ehkäisevät 2/8: 

5/9: 7/10: 9/16: 10/7: 11/6: 13/10: 14/16 
57. Opettajan asenteen kehittäminen ehkäisee (ei kaikki opi, ei aina oppilaan 

vika) 9/11: 10/10: 11/9: 12/10: 13/10: 14/6  
58. Opettajan empaattisuus ja hyvä henkinen läsnäolo ehkäisevät 9/11,16: 

13/14: 14/7 
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59. Tärkeää puuttumisessa on jämäkkyys, johdonmukaisuus, säännöt 2/10: 
5/5: 6/lappu: 8/9: 9/8,15: 10/14: 11/8: 12/8,11: 13/4,8,12,18: 14/12 

60. Tärkeää, että oppilas voi luottaa opettajan ajattelevan oppilaan parasta 
5/6,14: 6/9: 9/11: 10/5,9: 13/13: 14/9,13 

 
61. Työrauhahäiriöt ovat yksin opettajan vastuulla 3/16: 4/6,8 
62. Opettaja kuuntelee oppilaita, mutta vastaa viimekädessä 

työrauhahäiriöistä 1/13: 3/16: 8/9,13,14: 11/8 
63. Opettaja ja oppilaat vastaavat yhdessä työrauhasta 2/5: 5/3,8: 6/8,9: 7/5: 

9/4,5,7,8,11: 10/3,4,7,11: 12/9: 13/5,8: 14/9 
64. Opettaja tukee oppilaita vastuun ottamiseen työrauhasta 5/8,16: 13/5,8: 

14/9,11 
 

Yht. 143 
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Liite 5 Vaihtelevasti käsitettyjen dimensioiden hahmottaminen vaiheittain  

 

1. VAIHE  

143 alustavaa merkityskategoriaa tiivistyy 30 MERKITYSKATEGORIAKSI  

 

Teema 1: Miten rajataan 

1. OPPILAS HÄIRITSEE NÄKYVÄSTI TAI KUULUVASTI 
1. Oppilaiden turha puhuminen häiritsee  
2. Oppilaiden turha kuljeskelu häiritsee  
3. Oppilaiden levottomuus ja meluisuus häiritsee  
4. Oppilaiden riitely ja toistensa kiusaaminen häiritsee  
5. Oppilaiden fyysinen kahnaus häiritsee  
6. Oppilaan rumat puheet häiritsevät  
7. Oppilaan asiaton työskentely häiritsee  
8. Oppilaan sähläys ja riehuminen häiritsee  
9. Oppilas häiritsee tekemällä väärin (kun ei ole kuunnellut)  
10. Oppilaan asiaton käytös häiritsee  
11. Oppilaan kännykän, mp-soittimen käyttö häiritsee  
12. Oppilaan epäkunnioittava suhtautuminen häiritsee  
13. Oppilaan negatiivinen asenne häiritsee  
14. Oppilaan malttamattomuus ja ahneus häiritsee  
15. Oppilaan epärehellisyys häiritsee  
16. Oppilaan poistuminen tunnilta häiritsee  
17. Oppilaan keskittymiskyvyn/ kuuntelukyvyn puute häiritsee  
18. Oppilaiden myöhästyminen häiritsee  
19. Oppitunnin alun viivästyminen (oppilaiden tarvikkeiden puuttumisen 

takia) häiritsee  
2. OPPILAS HÄIRITSEE VETÄYTYMISELLÄ 

20. Oppilaan osallistumattomuus häiritsee  
3. OPPIMISYMPÄRISTÖ JA/TAI OPETUSJÄRJESTELYT HÄIRITSEE 

21. Työskentelyn ja koneiden melu häiritsee  
22. Opetustilat aiheuttavat häiriöitä  
23. Liian suuret opetusryhmät häiritsevät  
24. Opetusryhmien heterogeenisyys häiritsee  
25. Koulunkäynninohjaajien puute häiritsee  
26. Liika kiire häiritsee  

4. OPETTAJA HÄIRITSEE 
27. Opettajan puutteellinen valmistautuminen/huono opetus häiritsee  
28. Opettaja häiritsee oppilaan keskittymistä  
29. Opettajan huono päivä/väsymys/kireys häiritsee  
30. Häiritsee jos opettajan huomio menee muualle tai opettaja ei ole paikalla  

5. ULKOPUOLISET HÄIRITSEE 
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31. Ulkopuolisten tulo/oveen koputtelu häiritsee  
6. KENEN TYÖRAUHA HÄIRIINTYY 

32. Opettajan työrauha häiriintyy  
33. Toisen oppilaan työrauha häiriintyy  
34. Heikoimpien oppilaiden työrauha häiriintyy  
35. Opinhaluisten oppilaiden työrauha häiriintyy  
36. Ryhmän työrauha häiriintyy  
37. Kaikkien työrauha häiriintyy  
38. Häiritsijän työrauha häiriintyy  

7. MITEN JA KENEEN TYÖRAUHAHÄIRIÖT VAIKUTTAVAT 
39. Häiriöt vaikuttavat oppilaan oppimiseen ja arvosanoihin  
40. Häiriöt vaikuttavat oppilaan keskittymiseen  
41. Häiriöt vaikuttavat oppilaan tunnelmaan, motivaatioon  
42. Häiriöt vaikuttavat opettajan työssä jaksamiseen  
43. Häiriöt vaikuttavat opettajan työn mielekkyyteen  
44. Häiriöt vaikuttavat opettajan tunnelmaan, leppoisuuteen/kireyteen  
45. Häiriöt vaikuttavat ryhmän ilmapiiriin  

8. KOTITALOUSTUNTIEN TYÖRAUHAHÄIRIÖILLE OMINAISTA 
46. Teoriaopetuksen ja käytännön töiden aikana häiritsevät eri asiat  
47. Pipo, pöytätavat eivät ole työrauha-asiaa  
48. Omaisuutta ei ole paljoa turmeltu  
49. Oppilaat häiritsevät kotitaloudessa vähemmän kuin muilla tunneilla  
50. Vain muutama oppilas häiritsee, enemmistö haluaa opiskella  
51. Ryhmien välillä isot erot, sääli jos hälisevässä ryhmässä muutama hyvä 
52. Kotitaloudessa (Pohjois-Suomessa) ei ole ollut vakavia tilanteita  
53. Levottomuus ja hälinä ovat yleistynyt, ilmenee lähes joka tunnilla 
54. Etelä-Suomen kouluissa on ollut vakavia tilanteita  

 

Teema 2: Mitä nähdään taustalla 

9. OPPILAAN NEGATIIVISET PIIRTEET 
1. Oppilas on väsynyt tai nälkäinen  
2. Oppilaalla ei ole tapoja, ei osaa olla hiljaa  
3. Oppilaalla on huono asenne  
4. Oppilas on murrosiässä  
5. Oppilas esittää, vetää roolia  
6. Oppilaalta puuttuu motivaatio  

10. OPPILAAN TODETUT VAIKEUDET 
7. Oppilaalla on diagnoosi, luki- tai keskittymisvaikeus, henkilökohtaisia 

ongelmia  
11. ULKOISET PUITTEET PROVOSOI OPPILASTA 

8. Tuntien ajankohta on huono 
9. Oppilaat istuvat vastakkain, näkevät toisensa ei opettajaa  
10. Oppilaiden asiattomuuksille on piilopaikkoja tai tilaisuus  
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11. Oppilaat ovat liian ahtaassa  
12. OPPILAAN KOTITRAUMAT 

12. Oppilaan kotitraumat nousevat pintaan  
13. OPPILAAN IHMISSUHDE- JA TUNNESYYT 

13. Oppilas haluaa huomiota  
14. Oppilas on kuohuksissa jonkin aiemman tapahtuman takia  
15. Oppilaalla on aina syy  
16. Luokan ryhmähenki, henkilökemiat ovat huonot  
17. Oppilaan ja opettajan henkilökemiat ovat erilaiset  

14. OPPILAAN NORMAALI ELOISUUS 
18. Oppilas on vilkas, ei tarkoita pahaa  

15. KOTITALOUSOPETUKSEN OMINAISPIIRTEET  
19. Oppilaan koti/elinolot näkyy kotitaloustunnilla  
20. Pitäisi saada riittävät taustatiedot oppilaasta  
21. Kotitaloudessa on vapaampaa, saa liikkua ja puhua  
22. Kotitalouteen kuuluu melu ja äänekkyys  
23. Kotitalous on useimmille oppilaille mieluinen oppiaine 
24. Tunnit ovat ajoittamista, pitää saada valmiiksi 

16. KOULUN SIJAINTI 
25. Koulun sijainti ja oppilasaines vaikuttaa työrauhaan  

 

Teema 3: Miten puututaan 

17. SANATTOMAT KEINOT 
1. Opettaja ohjaa eleillä, ilmeillä, lähelle menemällä  
2. Opettaja on hiljaa, odottaa oppilaiden hiljenemistä 

18. SANALLISET KEINOT  
3. Opettaja huomauttaa sanallisesti  
4. Opettaja toistaa huomautuksen  
5. Opettaja kysyy (käsiteltävästä aiheesta) oppilaalta, joka puhuu asiatta  
6. Opettaja uhkaa seuraamuksilla  
7. Opettaja vetoaa oppilaisiin, tsemppaa, kehuu  

19. TOINEN OPPILAS SANOO  
8. Opettaja pitää hyvänä jos toinen oppilas/oppilaat puuttuu sanallisesti  

 20. VÄLITTÖMÄT SEURAAMUKSET 
9. Opettaja vaihtaa oppilaan istumapaikkaa/työryhmää  
10. Opettaja määrää siivoamaan, jos on sotkenut  
11. Opettaja määrää oppilaan jäähylle käytävään/kodinhoitotilaan  
12. Opettaja lähettää oppilaan erityisopettajalle/pienryhmään/rehtorin 

puhutteluun  
13. Opettaja määrää oppilaan teoriaopetukseen (käytännön töiden asemesta)  
14. Opettaja ottaa häiritsevän esineen pois oppilaalta  
15. Opettaja neuvoo oppilasta henkilökohtaisesti  
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21. JATKOSEURAAMUKSET 
16. Opettaja ottaa yhteyttä kotiin  
17. Opettaja laittaa Helmi-/Wilma-merkinnän  
18. Opettaja puhuttelee tunnin jälkeen  
19. Opettaja ja oppilas tekee suullisen sopimuksen  

22. AUTAA HÄIRIÖTILANTEISSA 
20. Sopiva istumajärjestys ja työryhmiin jako auttaa  
21. Oppilaantuntemus auttaa  
22. Ikä ja kokemus opettavat, auttaa  
23. Huumori auttaa  
24. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa  
25. Tärkeää on puuttua heti  
26. Tärkeää ettei opettaja provosoidu  
27. Kodista riippuu tehoaako viestitys kotiin  

23. EI AUTA HÄIRIÖTILANTEISSA 
28. Huutaminen ja kiihtyminen ei auta  
29. Nalkutus ei auta  
30. Jälki-istunnot eivät auta   
31. Ei voi jättää puuttumatta  

24. TYÖRAUHAHÄIRIÖITÄ EI VOI ENNALTAEHKÄISTÄ 
32. Työrauhahäiriöihin ei voi varautua etukäteen   

25. ULKOISET PUITTEET EHKÄISEE  
33. Koulunkäynninohjaajan läsnäolo ehkäisee  
34. Pieni ryhmäkoko ehkäisee  
35. Hyvät opetustilat ehkäisevät  

26. HYVÄ OPETUS EHKÄISEE 
36. Hyvä opetus ja valmistautuminen ehkäisee  
37. Oppisisällön hyvä suunnittelu ehkäisee  
38. Opettajan itsevarmuus ehkäisee  
39. Oppiaineksen karsiminen ehkäisee  
40. Sopiva määrä tekemistä ehkäisee  
41. Eriyttäminen ehkäisee  
42. Tuntien konkreettinen valmistelu (tavaroita esille yms.) ehkäisee  
43. Hyvä motivointi ehkäisee  

27. HYVÄ ILMAPIIRI JA IHMISSUHTEET EHKÄISEE 
44. Hyvä ilmapiiri ja tunnelma ehkäisee  
45. Opettajan luonne/innostuneisuus vaikuttaa  
46. Tärkeää puuttumisessa on positiivisuus  
47. Opettaja on itse esimerkkinä kunnioittavasta kohtelusta  

28. SÄÄNNÖT JA VASTUUTUS EHKÄISEE 
48. Opettaja pyytää oppilasta valitsemaan häiriökäytöksen lopettamisen tai 

sanktion  
49. Opettaja antaa oppilaiden ehdottaa keinoja työrauhan parantamiseksi 
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50. Sääntöjen ja rutiinien opettaminen ehkäisee  
51. Vaihtoehtojen tarjoaminen oppilaalle ehkäisee  
52. Syy-seuraussuhteiden selvittäminen auttaa  
53. Tärkeää on perutella säännöt ja puuttumiset  
54. Opettaja luottaa ja vastuuttaa oppilasta  

29. OPETTAJAN JÄMÄKKYYS JA JOUSTAVUUS EHKÄISEE 
55. Varoittavat esimerkit seuraamuksista ehkäisee  
56. Opettajan tilanne-, ryhmä- ja oppilaskohtainen joustavuus ehkäisee  
57. Opettajan asenteen kehittäminen ehkäisee (ei kaikki opi, ei aina oppilaan 

vika)  
58. Opettajan empaattisuus ja hyvä henkinen läsnäolo ehkäisee  
59. Tärkeää puuttumisessa on jämäkkyys, johdonmukaisuus, säännöt  
60. Tärkeää, että oppilas voi luottaa opettajan ajattelevan oppilaan parasta  

30. KENELLÄ VASTUU TYÖRAUHASTA 
61. Työrauhahäiriöt ovat opettajan vastuulla  
62. Opettaja kuuntelee oppilaita, mutta vastaa viimekädessä 

työrauhahäiriöistä  
63. Opettaja ja oppilaat vastaavat yhdessä työrauhasta  
64. Opettaja tukee oppilaita vastuun ottamiseen työrauhasta  

 

 

2. VAIHE  

30 merkityskategoriaa tiivistyy ja käsitteellistyy 7:ksi vaihteleasti käsitetyksi 

dimensioksi 

 

Teema 1: Miten rajataan 

1. Kuka tai mikä häiritsee 

1. OPPILAS HÄIRITSEE NÄKYVÄSTI TAI KUULUVASTI 

2. OPPILAS HÄIRITSEE VETÄYTYMISELLÄ 

3. OPPIMISYMPÄRISTÖ JA/TAI OPETUSJÄRJESTELYT 

  HÄIRITSEE 

4. OPETTAJA HÄIRITSEE 

5. ULKOPUOLISET HÄIRITSEE 

2. Kenen työrauhan häiriintymisestä on kyse 

6. KENEN TYÖRAUHA HÄIRIINTYY 

7. MITEN JA KENEEN TYÖRAUHAHÄIRIÖT VAIKUTTAVAT 
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Jatkokäsittelystä jää sivuun merkityskategoria (8) KOTITALOUSTUNTIEN 

TYÖRAUHAHÄIRIÖILLE OMINAISTA. Tämän merkityskategorian alustava 

merkityskategoria 46. Teoriaopetuksen ja käytännön töiden aikana häiritsevät eri 

asiat on käsitetty kaikissa haastatteluissa samalla tavoin, paitsi että haastatteluissa 

1 ja 7 kyseinen piirre ei nouse esiin. Alustava merkityskategoria 51. Levottomuus 

ja hälinä on yleistynyt, ilmenee lähes joka tunnilla on myös käsitetty yhtenevällä 

tavalla, vain haastatteluissa 6 ja 13 ollaan lievemmällä linjalla, mikä ei kuitenkaan 

näy haastateltujen muissa työrauhahäiriöitä koskevissa käsityksissä. Alustavat 

merkityskategoriat 48. Vain muutama oppilas häiritsee, enemmistö haluaa 

opiskella ja 49. Ryhmien välillä isot erot, sääli jos hälisevässä ryhmässä muutama 

hyvä osoittavat saman ilmentymän kahta erilaista käsitystapaa, jotka kumpikaan 

eivät kuitenkaan näytä liittyvän haastateltujen muihin työrauhahäiriöitä koskeviin 

käsityksiin. Alustava merkityskategoria 50. Kotitaloudessa (Pohjois-Suomessa) ei 

ole ollut vakavia tilanteita on käsitetty yhtenevästi lukuun ottamatta 7 

haastattelua, jossa aihetta ei käsitellä. Alustava merkityskategoria 47. Oppilaat 

häiritsevät kotitaloudessa vähemmän kuin muilla tunneilla ilmenee viidessä 

haastattelussa, muttei näytä liittyvän haastateltujen muihin työrauhahäiriöitä 

koskeviin käsityksiin. Alustava merkityskategoria 55. Etelä-Suomen kouluissa on 

ollut vakavia tilanteita jää pois jatkokäsittelystä, koska se esiintyy vain yhdessä 

haastattelussa ja sisältää hyvin erityislaatuisia kokemuksia, joiden julkaiseminen 

voisi vaarantaa henkilön anonymiteetin. Toisaalta haastateltu arvioi itse, että 

vakavat tilanteet ovat jääneet ajatuksissa taka-alalle, kun työpaikka on vaihtunut 

ja rauhallisia vuosia on tullut väliin. Näin ollen sisällöllä ei ehkä ole suurta 

vaikutusta haastatellun muihin työrauhahäiriöitä koskeviin käsityksiin.  

 

Teema 2: Mitä nähdään taustalla 

3. Oppilaan häiritsevän käytöksen taustalla 

9. OPPILAAN NEGATIIVISET PIIRTEET 

10. OPPILAAN TODETUT VAIKEUDET  

11. ULKOISET PUITTEET PROVOSOI OPPILASTA 

12. OPPILAAN KOTITRAUMAT 

13. OPPILAAN IHMISSUHDE- JA TUNNESYYT 

14. OPPILAAN NORMAALI ELOISUUS 

4. Kotitalousoppiaineen ominaispiirteet taustalla 

15. KOTITALOUSOPETUKSEN OMINAISPIIRTEET  
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Jatkokäsittelystä jää sivuun merkitysskategoria (16) KOULUN SIJAINTI, koska 

se liittyy 1. teeman 1. vaiheen merkityskategoriaan 55, jonka pois jättäminen on 

perusteltu edellä.  

 

Teema 3: Miten puututaan 

5. Työrauhahäiriöihin puuttumisen aktiiviset keinot 

17. SANATTOMAT KEINOT 

18. SANALLISET KEINOT  

19. TOINEN OPPILAS SANOO  

20. VÄLITTÖMÄT SEURAAMUKSET 

21. JATKOSEURAAMUKSET 

6. Työrauhahäiriöihin puuttumisen proaktiiviset keinot 

22. AUTAA HÄIRIÖTILANTEISSA 

23. EI AUTA HÄIRIÖTILANTEISSA 

24. TYÖRAUHAHÄIRIÖITÄ EI VOI ENNALTAEHKÄISTÄ 

25. ULKOISET PUITTEET EHKÄISEE  

26. HYVÄ OPETUS EHKÄISEE 

27. HYVÄ ILMAPIIRI JA IHMISSUHTEET EHKÄISEE 

28. SÄNNÖT JA VASTUUTUS EHKÄISEE 

29. OPETTAJAN JÄMÄKKYYS JA JOUSTAVUUS EHKÄISEE 

7. Kenellä vastuu työrauhasta 

30. KENELLÄ VASTUU TYÖRAUHASTA 

 

3. VAIHE  

7 vaihtelevasti käsitettyä dimensiota tiivistyy 5:ksi vaihtelevasti käsitetyksi 

dimensioksi 

 

1. Kuka tai mikä häiritsee 

2. Kenen työrauhan häiriintymisestä on kyse 

3. Oppilaan häiritsevän käytöksen taustalla 

 

Jatkokäsittelystä jää sivuun vaihtelevasti käsitetty dimensio (4) Kotitalous-

oppiaineen ominaispiirteet taustalla. Tähän dimensioon liittyvä alustava 

merkityskategoria Kotitaloudessa on vapaampaa, saa liikkua ja puhua on 

käsitetty kaikissa haastatteluissa samalla tavoin. Alustavat merkityskategoriat 

Oppilaan koti/elinolot näkyy kotitaloustunnilla, Kotitalous on useimmille 

oppilaille mieluinen oppiaine sekä Tunnit on ajoittamista, pitää saada valmiiksi 
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on käsitetty yhtenevästi kaikissa haastatteluissa joissa aihetta käsitellään. 

Oppilaan koti/elinolot näkyy kotitaloustunnilla -kategoria ei ilmene haastattelussa 

4, Kotitalous on useimmille oppilaille mieluinen oppiaine -kategoria ei ilmene 

haastatteluissa 4, 6, 7 ja 12 sekä Tunnit on ajoittamista, pitää saada valmiiksi 

kategoria ei ilmene haastattelussa 5. Alustavat merkityskategoriat Pitäisi saada 

riittävät taustatiedot oppilaasta ja Kotitalouteen kuuluu melu ja äänekkyys 

liittyvät kahteen muuhun teemaan eli työrauhahäiriöilmiön rajaamiseen ja 

työrauhahäiriöihin puuttumisen proaktiivisiin keinoihin, joten ne huomioidaan 

kyseisissä yhteyksissä.  

 

4. Työrauhahäiriöihin puuttumisen proaktiiviset keinot 

5. Kenellä vastuu työrauhasta 

 

Jatkokäsittelystä jää sivuun merkityskategoria (5) Työrauhahäiriöihin 

puuttumisen aktiiviset keinot. Tämä merkityskategoria on käsitetty pääosin 

yhtenevällä tavalla. Kaikissa haastatteluissa tulee esiin joitakin opettajan 

sanattomia ja sanallisia keinoja sekä välittömiä seuraamuksia ja 

jatkoseuraamuksia (paitsi haastattelussa 7 ei mainita jatkoseuraamuksia). 

Keinojen yksityiskohdissa on vaihtelua, mikä kuitenkin on satunnaista eikä liity 

muihin työrauhahäiriöitä koskeviin käsityksiin. Oppilaan puuttuminen toisen 

oppilaan aiheuttamaan häiriöön mainitaan neljässä haastattelussa, mutta tämäkään 

piirre ei liity haastateltujen muihin työrauhahäiriöitä koskeviin käsityksiin. 
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Liite 6. Käsitystapojen muodostaminen  

 

Käsitystapojen muodostaminen viiden vaihtelevasti koetun dimension (kuka tai 

mikä häiritsee, kenen työrauha häiriintymisestä on kyse, oppilaan häiritsevän 

käytöksen taustalla, työrauhahäiriöihin puuttumisen proaktiiviset keinot, kenellä 

vastuu työrauhasta) ja kriittisten piirteiden avulla. 

 

 

12 käsitystapaa 

 
Käsitystapa Lähdehaastattelu ja –sivut 

A. Oppilaat häiritsevät opettajan työrauhaa; oppilaiden 

häiritsemisen taustalla ovat fysiologiset syyt ja negatiiviset 

ominaisuudet; työrauhahäiriöitä ei voi merkittävästi ehkäistä, 

opettaja sanelee ehdot häiriötilanteissa. 

4 haastattelu  

ss. 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12 

 

 

B. Ulkoiset puitteet häiritsevät kaikkien työrauhaa; ulkoiset 

puitteet antavat mahdollisuuden ja houkuttelevat oppilaita 

häiritsemiseen; työrauhahäiriöitä voitaisiin ehkäistä 

parantamalla ulkoisia puitteita, häiriötilanteissa opettaja 

kuuntelee oppilaita, mutta vastaa viime kädessä työrauhasta. 

1 haastattelu  

ss 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

14,17,19,20,22 

 

C. Opettajakin voi häiritä työrauhaa, oppilaiden työrauha on 

ensisijainen; oppilaiden häiritsemisen taustalla ovat 

sosiaaliset syyt; työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä hyvällä 

ilmapiirillä ja ihmissuhteilla, työrauha on kaikkien yhteinen 

asia. 

10 haastattelu  

ss. 3,4,5,6,7,9,10,11,14,15 

 

D. Oppilaan vetäytyvyyskin häiritsee työrauhaa, myös 

häiritsijän työrauha häiriintyy; oppilaiden häiritsemisen 

taustalla on nuorten normaali eloisuus; työrauhahäiriöitä 

voidaan ehkäistä sääntöjen ja rutiinien opettamisella sekä 

vastuuttamisella, oppilaita tuetaan vastuun ottamiseen. 

13 haastattelu  

ss. 2,3,4,5,8,14,17;  

14 haastattelu  

ss. 2,3,4,6,9,11,12,13,14,16 
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Käsitystapa Lähdehaastattelu ja –sivut 

E. Ulkoiset puitteet ja myös opettaja voivat häiritä kaikkien 

työrauhaa; oppilaiden häiritsemisen taustalla ovat sosiaaliset 

syyt; työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä hyvällä ilmapiirillä ja 

ihmissuhteilla sekä toimintasääntöjen opettamisella, työrauha 

on kaikkien yhteinen asia. 

2 haastattelu  

ss. 5,6,7,8,9,10,11,13,14,15, 

16,17;  

7 haastattelu  

ss. 2,3,5,6,7,8,9,12 

 

 

F. Oppilaat ja opettajakin voivat häiritä kaikkien työrauhaa; 

oppilaiden häiritsemisen taustalla ovat sosiaaliset syyt; 

työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä hyvillä ihmissuhteilla ja 

ilmapiirillä, vastuu työrauhasta on joko yhteinen tai opettaja 

kuuntelee oppilaita, mutta vastaa viime kädessä työrauhasta. 

11 haastattelu  

ss. 1,2,3,4,6,8,11,12,13,16 

 

 

G. Ulkoiset puitteet häiritsevät kaikkien työrauhaa; oppilaiden 

häiritsemisen taustalla ovat ulkoisten puitteiden antamat 

mahdollisuudet, sosiaaliset syyt sekä nuorten normaali 

eloisuus; työrauhahäiriöitä voitaisiin ehkäistä parantamalla 

ulkoisia puitteita ja opettamalla toimintasäännöt, 

häiriötilanteissa opettaja kuuntelee oppilaita, mutta vastaa 

viime kädessä työrauhasta. 

12 haastattelu 

ss.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1314,15,16,17 

 

H. Opettajakin voi häiritä työrauhaa, mutta myös oppilaan 

vetäytyvyys häiritsee, oppilaiden työrauha on ensisijainen ja 

myös häiritsijän työrauha häiriintyy; oppilaiden häiritsemisen 

taustalla ovat sosiaaliset syyt; työrauhahäiriöitä voidaan 

ehkäistä hyvällä ilmapiirillä ja ihmissuhteilla sekä opettamalla 

toimintasäännöt, työrauha on kaikkien yhteinen asia. 

9 haastattelu  

ss. 4,5,6,7,8,9,10,11,14,17,18 

 

I. Ulkoiset puitteet häiritsevät kaikkien työrauhaa; oppilaiden 

häiritsemisen taustalla ovat sosiaaliset syyt; työrauhahäiriöitä 

voidaan ehkäistä hyvällä ilmapiirillä ja ihmissuhteilla sekä 

opettamalla toimintasäännöt, työrauha on kaikkien yhteinen 

asia. 

6 haastattelu  

ss. 3,4,5,7,8,9,10,12,13,liite 
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Käsitystapa Lähdehaastattelu ja –sivut 

J. Ulkoiset puitteet häiritsevät kaikkien työrauhaa; ulkoiset 

puitteet antavat mahdollisuuden ja houkuttelevat oppilaita 

häiritsemiseen; työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä 

parantamalla ulkoisia puitteita sekä kehittämällä 

ihmissuhteita ja ilmapiiriä, häiriötilanteissa opettaja kuuntelee 

oppilaita, mutta vastaa viime kädessä työrauhasta. 

8 haastattelu  

ss. 4,6,8,9,10,11,12,13,14,15 

 

K. Oppilaat ja ulkoiset puitteet häiritsevät kaikkien työrauhaa; 

ulkoiset puitteet antavat mahdollisuuden ja houkuttelevat 

oppilaita häiritsemiseen; työrauhahäiriöitä voitaisiin ehkäistä 

parantamalla ulkoisia puitteita, häiriötilanteissa opettaja voi 

kuunnella oppilaita, mutta usein opettaja sanelee ehdot. 

3 haastattelu  

ss.1,2,3,4,5,7,9,12,13,15,16,17,18  

 

L. Opettajakin voi häiritä työrauhaa, oppilaiden työrauha on 

ensisijainen; oppilaiden häiritsemisen taustalla ovat 

sosiaaliset syyt ja nuorten normaali eloisuus; 

työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä sääntöjen ja rutiinien 

opettamisella sekä vastuuttamisella, oppilaita tuetaan 

vastuun ottamiseen. 

5 haastattelu  

ss.5,6,7,8,10,11,12,13,14,1516,17,18  

 

 

 

6 käsitystapaa 

 
Käsitystapa Lähdehaastattelu ja –sivut 

A. Oppilaat häiritsevät opettajan työrauhaa; 

oppilaiden häiritsemisen taustalla ovat fysiologiset 

syyt ja negatiiviset ominaisuudet; työrauhahäiriöitä 

ei voi merkittävästi ehkäistä, opettaja sanelee ehdot 

4 haastattelu ss. 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12;  

3 haastattelu ss. 1,2,3,5,9,12,13,16 

 

B. Ulkoiset puitteet häiritsevät kaikkien työrauhaa; 

ulkoiset puitteet antavat mahdollisuuden ja 

houkuttelevat oppilaita häiritsemiseen; 

työrauhahäiriöitä voitaisiin ehkäistä parantamalla 

ulkoisia puitteita, häiriötilanteissa opettaja kuuntelee 

oppilaita, mutta vastaa viime kädessä työrauhasta. 

1 haastattelu 

ss.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,20,22;  

3 haastattelu  

ss. 2,3,4,7,8,9,10,13,15,16,17,18;  

8 haastattelu ss. 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15;  

12 haastattelu 

ss. 2,3,5,6,7,9,11,12,13,14,15, 16,17;  

 4 haastattelu ss. 4,5,6,9 
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Käsitystapa Lähdehaastattelu ja –sivut 

C. Opettajakin voi häiritä työrauhaa, oppilaiden 

työrauha on ensisijainen; oppilaiden häiritsemisen 

taustalla ovat sosiaaliset syyt; työrauhahäiriöitä 

voidaan ehkäistä hyvillä ihmissuhteilla ja ilmapiirillä, 

työrauha on kaikkien yhteinen asia. 

9 haastattelu ss. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,18;  

10 haastattelu ss. 3,4,5,6,7,9,10,11,14,15;  

1 haastattelu ss. 2,7,13,20,22;  

2 haastattelu ss. 8,14;  

5 haastattelu ss.3,7,10,11,12,16,17,18 

8 haastattelu ss. 9;  

11 haastattelu ss. 13 

12 haastattelu ss.11,16 

 

D. Oppilaan vetäytyvyyskin häiritsee työrauhaa, 

myös häiritsijän työrauha häiriintyy; oppilaiden 

häiritsemisen taustalla on nuorten normaali 

eloisuus; työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä 

sääntöjen ja rutiinien opettamisella sekä 

vastuuttamisella, oppilaita tuetaan vastuun 

ottamiseen. 

5 haastattelu ss. 5,6,8,14,16;  

13 haastattelu ss. 2,3,4,5,8,14,17;  

14 haastattelu ss. 2,3,4,6,9,11,12,13,14,16;  

(2 haastattelu ss. 3,4,6,8,10,11,13); 

(3 haastattelu ss. 13);  

6 haastattelu ss. 3,9,liite 

7 haastattelu ss. 10;  

8 haastattelu ss. 14;  

9 haastattelu ss. 3,8,17;  

10 haastattelu ss. 1,3,5;  

12 haastattelu ss. 4,5,8,10,11  

 

E. Ulkoiset puitteet häiritsevät kaikkien työrauhaa; 

oppilaiden häiritsemisen taustalla ovat sosiaaliset 

syyt; työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä hyvällä 

ilmapiirillä ja ihmissuhteilla sekä toimintasääntöjen 

opettamisella, työrauha on kaikkien yhteinen asia. 

2 haastattelu ss. 3,4,5,6,7,9,13,15,16,17; 

7 haastattelu ss. 2,3,5,6,7,8,9,12;  

6 haastattelu ss.3,4,5,7,8,9,10,12,13,liite; 

7 haastattelu ss.10;  

9 haastattelu ss. 8;  

12 haastattelu ss. 11,16 

 

F. Oppilaat häiritsevät kaikkien työrauhaa; 

oppilaiden häiritsemisen taustalla ovat sosiaaliset 

syyt; työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä hyvillä 

ihmissuhteilla ja ilmapiirillä, häiriötilanteissa opettaja 

kuuntelee oppilaita, mutta vastaa viime kädessä 

työrauhasta. 

11 haastattelu ss. 2,3,4,6,8,11,12,13,16 
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4 käsitystapaa  

 
Käsitystapa Lähdehaastattelu ja –sivut 

(lähde lihavoitu ensisijaisessa käsitystavassaan) 

A. Oppilaat häiritsevät opettajan työrauhaa; 

oppilaiden häiritsemisen taustalla ovat fysiologiset 

syyt ja negatiiviset ominaisuudet; työrauhahäiriöitä 

ei voi merkittävästi ehkäistä, opettaja sanelee ehdot 

4 haastattelu  

ss. 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12;  

3 haastattelu ss. 1,2,3,5,9,12,13,16 

11 haastattelu ss. 1,2,3,13 

B. Ulkoiset puitteet häiritsevät kaikkien työrauhaa; 

ulkoiset puitteet antavat mahdollisuuden ja 

houkuttelevat oppilaita häiritsemiseen; 

työrauhahäiriöitä voitaisiin ehkäistä parantamalla 

ulkoisia puitteita, häiriötilanteissa opettaja kuuntelee 

oppilaita, mutta vastaa viime kädessä työrauhasta. 

1 haastattelu 

ss. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,20,22;  

3 haastattelu ss. 2,3,4,7,8,9,10,13,15,16,17,18;  

8 haastattelu ss. 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15;  

12 haastattelu ss. 2,3,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17;  

2 haastattelu ss. 3,4,5,6,13,15,16 

4 haastattelu ss. 4,5,6,9 

6 haastattelu ss. 3,4,5,10,12,13 

7 haastattelu ss. 2,3,7,8,9,12 

C. Opettajakin voi häiritä työrauhaa, oppilaiden 

työrauha on ensisijainen; oppilaiden häiritsemisen 

taustalla ovat sosiaaliset syyt; työrauhahäiriöitä 

voidaan ehkäistä hyvillä ihmissuhteilla ja ilmapiirillä, 

työrauha on kaikkien yhteinen asia. 

2 haastattelu ss. 4,5,7,9,15,17 

6 haastattelu ss.3,7,8,9,10 

7 haastattelu ss. 2,3,5,6,8 

9 haastattelu ss. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,18;  

10 haastattelu ss. 3,4,5,6,7,9,10,11,14,15;  

11 haastattelu ss. 4,6,8, 11,13 

1 haastattelu ss. 2,7,13,20,22;  

5 haastattelu ss.3,7,10,11,12,16,17,18 

8 haastattelu ss. 9;  

12 haastattelu ss.11,16 

D. Oppilaan vetäytyvyyskin häiritsee työrauhaa, 

myös häiritsijän työrauha häiriintyy; oppilaiden 

häiritsemisen taustalla on nuorten normaali 

eloisuus; työrauhahäiriöitä voidaan ehkäistä 

sääntöjen ja rutiinien opettamisella sekä 

vastuuttamisella, oppilaita tuetaan vastuun 

ottamiseen. 

5 haastattelu ss. 5,6,8,14,16;  

13 haastattelu ss. 2,3,4,5,8,14,17;  

14 haastattelu ss. 2,3,4,6,9,11, 12,13,14,16;  

2 haastattelu ss. 3,5,6,8,10,11; 

6 haastattelu ss. 3,9,liite 

7 haastattelu ss. 10;  

8 haastattelu ss. 14;  

9 haastattelu ss. 3,8,17;  

10 haastattelu ss. 1,3,5;  

12 haastattelu ss. 4,5,8,10,11  
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