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Koskela, Anne, Problematic pupil. Expert discourse between Finnish teachers and
specialists in Child Guidance Clinic in 1968–1991
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 218, 2022
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

It is essential to widely understand the processes of definition between deviant and normal taking
place in the school institution. This enables pupils’ experiences of participation and, with it
attachment to society rather than exclusion from it. This study set in the field of history of
education participates these discussions by examining how expert discourse and practices
produced boundaries between problematic and normal pupils and, furthermore, shaped
perceptions of normal children and childhood. This article dissertation analyses how and what
nature of problematic pupils were discursively produced in collaboration with experts in schools
and child guidance clinics from 1968 to 1991.

The study material consists of teachers’ statements on those pupils whom they perceived as
problematic due to, for instance, a learning disability or behavior. The 365 statements compiled to
the Oulu child guidance clinic forms have been analyzed with a data-driven approach using
methods of scientific history. The concepts discourse, power/knowledge and governance based on
Michel Foucalt’s studies were used in formulating this study’s research questions and,
furthermore, as theoretical tools for analysis. The study understands deviance and problematicness
as discursively produced, historically formed and contextually bound.

The results of this study indicate that the line between problematic and normal pupils was
drawn discursively through interaction with teachers and child guidance clinic experts. Discourse
was shaped by statements and practices related to the statement process. Based on the results of
this study I suggest that pupils’ problematicness was produced interactively at grassroots level in
school and in a continuing process. The definition process of problematicness was affected by
everyday life at school, available solution alternatives for problems along with place and time
bound expectations and norms laid by society, school, and teachers. These expectations and norms
included, for instance, standards of learning and what teachers regarded as acceptable. The child
guidance clinic forms together with teachers’ statements that based on these forms acted as a
technique for normalizing governance, i.e., as a concrete means of governance. They played a part
in defining both problematic children and the contrasting normal children.

Keywords: child guidance clinic, comprehensive school, deviance, expert discourse,
governance, student welfare





Koskela, Anne, Ongelmalliseksi lausuttu. Oppilas koulun ja kasvatusneuvolan
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Acta Univ. Oul. E 218, 2022
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Tiivistelmä

Kouluinstituutiossa tapahtuvien poikkeavaksi ja normaaliksi määrittymisen prosessien ymmärtä-
minen laaja-alaisesti on oleellista, jotta kaikille oppilaille voidaan mahdollistaa osallisuuden
kokemus ja sen kautta myös kiinnittyminen yhteiskuntaan siitä ulossulkeutumisen sijaan. Tässä
kasvatuksen historian tieteenalaan sijoittuvassa tutkimuksessa osallistutaan näihin keskusteluihin
selvittämällä, miten asiantuntijadiskurssi ja käytänteet tuottivat rajoja ongelmallisen ja normaa-
lin oppilaan välille sekä muokkasivat käsityksiä normaalista lapsesta ja lapsuudesta. Artikkeli-
väitöskirjassa analysoidaan, miten ja millaista ongelmallista oppilasta tuotettiin diskursiivisesti
koulun ja kasvatusneuvolan asiantuntijoiden välisessä yhteistyössä 1968–1991.

Tutkimuksen aineistona toimivat opettajien tekemät lausunnot niistä oppilaista, jotka opetta-
jat kokivat ongelmallisina esimerkiksi oppimisvaikeuden tai käytöksen takia. Oulun kasvatus-
neuvolan lomakkeelle laaditut 365 lausuntoa on analysoitu aineistolähtöisesti historiatieteellisin
menetelmin. Työn kysymyksenasettelussa ja analyysin teoreettisina työkaluina on käytetty
Michel Foucault’n tutkimuksiin perustuvia käsitteitä diskurssi, tieto/valta ja hallinta. Tutkimuk-
sessa käsitetään poikkeavuus ja ongelmallisuus diskursiivisesti tuotettuna, historiallisesti muo-
dostuneena ja kontekstisidonnaisena.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ongelmallisen ja normaalin oppilaan välinen raja piirtyi
diskursiivisesti opettajien ja kasvatusneuvolan asiantuntijoiden vuorovaikutuksessa. Diskurssia
muovasivat myös lausuntolomakkeet ja lausuntoprosessiin liittyvät käytänteet. Tutkimustulos-
ten perusteella esitän, että oppilaiden ongelmallisuus tuotettiin ruohonjuuritasolla koulussa suh-
teisesti ja jatkuvassa prosessissa. Ongelmallisuuden määrittelyprosessiin vaikuttivat koulun arki
ja käytettävissä olevat ongelmien ratkaisuvaihtoehdot sekä yhteiskunnan, koulun ja opettajan
paikka- ja aikasidonnaiset odotukset ja normit, kuten oppimisen standardit ja se, mitä opettajat
pitivät hyväksyttävänä. Opettajien lausunnot yhdessä niiden pohjana käytettyjen kasvatusneuvo-
lan lomakkeiden kanssa toimivat konkreettisena hallinnan keinona: ne osallistuivat ongelmalli-
sen lapsen ja myös sen vastapuolena olevan normaalin lapsen määrittämiseen.

Asiasanat: asiantuntijadiskurssi, hallinta, kasvatusneuvola, oppilashuolto, peruskoulu,
poikkeavuus
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Kiitokset 

Kiinnostukseni marginaalien historiaan ja kriittisten silmälasien läpi tehtävään 

tutkimukseen heräsi vuonna 2006 Oulun historiatieteiden usean eri tutkijan 

yhteistyössä toteuttamalla monitieteisellä Nainen 06 -kurssilla, joka juhlisti naisten 

äänioikeuden 100-vuotista historiaa. Kurssin aikana osallistujat ohjattiin 

pohtimaan analyyttisesti naisten asemaa yhteiskunnassa ja keskustelemaan tavalla, 

jota en sitä ennen ollut tehnyt. Kurssin jälkeen huomasin, että kun kerran alkaa 

nähdä asioita toisin, havaita vinoumia ja yksilöitä ohjaavia rakenteita tai 

mekanismeja sekä kyseenalaistaa narratiivia, ei silmiään voi enää ummistaa. 

Kurssin seurauksena avautunut maailma johti mutkaista, joskin nyt jälkikäteen 

tarkastellen loogista polkua kohti nykyistä tutkimusaihettani. 

Nainen 06 -kurssilla toimi yhtenä opettajana yliopistonlehtori Seija Jalagin, 

jonka tutkimukset ja tapa opettaa ohjaamalla ajattelemaan tekivät minuun suuren 

vaikutuksen. Seijasta tuli sittemmin myös graduni ohjaaja. Jatkettuani 

tohtorikoulutuksen pariin olin äärimmäisen iloinen hänen suostuttuansa 

luotsaamaan tutkimustani pääohjaajan roolissa. Sydämestäni kiitän sinua Seija 

äärimmäisen kärsivällisestä ja kokonaisvaltaisesta tutkimuksen lisäksi myös 

työuraa koskevasta ohjauksesta, tuhansista tarkoista kommenteista ja epäilemättä 

sadoista syvällisistä keskusteluista, jotka koskivat laajasti elämän eri osa-alueita. 

Kirjoitukseni jäävät kaipaamaan asiantuntevaa punakynääsi, pohdintani viisaita 

huomioitasi ja elämäni mentoria. Tohtorikoulutukseni alkusysäyksen antoi toinen 

ohjaajani professori Maija Lanas. Kiitos Maija, kun ennakkoluulottomasti otit 

minut, Suomen ja Skandinavian historian oppiaineesta valmistuneen varsin 

raakileen maisterin joukkoihisi ja suurella ammattitaidolla johdatit minut 

kasvatustieteen maailmaan. Ilman tarjoamaasi mahdollisuutta en olisi nyt 

ojentamassa kättäni kohti tohtorinhattua. Maijan ohjaus on vahvasti vaikuttanut 

tieteellisen ajatteluni kehittymiseen. Hänen myötävaikutuksestaan tartuin 

jälkistrukturalistiseen teoriaan, opin kyseenalaistamaan ja myös pohtimaan 

laajempia tieteen perusteita. Kiitos Maija, kun jaksoit selittää minulle auki usein 

samoja asioita uudestaan ja uudestaan. Kiitos molemmille ohjaajilleni, että uskoitte 

minuun ja tutkimukseeni myös – ja erityisesti silloin – kun oma luottamukseni 

horjui.  

Minulla on ollut suuri onni saada kuulua useampaankin tutkimusryhmään 

ja -yhteisöön. Varsinaisten ohjaajien lisäksi olen saanut tukea ja korvaamattoman 

arvokkaita neuvoja kolmelta kokeneelta tutkijalta. Olen nimennyt heidät paremman 

termin puuttuessa tutkimustyöni kummeiksi. Lämmin kiitos Pauliina Rautio, 
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Johanna Sitomaniemi-San ja Kaisa Vehkalahti, että jaksoitte kommentoida ja 

hellästi ohjata työni jokaista vaihetta, avata ajatteluani, ohjata parhaisiin 

kesäkouluihin, vinkata tärkeiksi tulleiden tutkimusten äärelle ja vastata loputtomiin 

kysymyksiini. Kaisa Vehkalahden kanssa minulla oli suuri ilo saada kirjoittaa 

yhdessä myös yksi väitöskirjani artikkeli. Opin siitä prosessista valtavasti. 

Pauliinan ja Johannan kanssa olen saanut jakaa yhteisen tutkijakollektiivin. 

 Kokemukseni mukaan monitieteisen tutkimuksen tekemiseen liittyy se onni ja 

rikkaus, että voi löytää paikkansa useista eri tutkimusryhmistä. Kiitos koko Kaisa 

Vehkalahden perustamalle Oulun yliopiston lapsuuden ja nuoruuden historian 

tutkimusryhmälle Lapaselle ja kasvatustieteiden tiedekunnan Living 

Stories -tutkimusryhmälle (nykyinen Living Relations research community) 

yhteisistä virallisista ja epävirallisista keskusteluista. Lisäksi minut on kutsuttu 

tervetulleeksi vierailemaan ryhmiin, joissa olen saanut osakseni todella hyviä 

kysymyksiä ja jotka ovat avanneet uusia mahdollisuuksien ikkunoita. Haluankin 

kiittää Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian oppiaineen (nykyinen tieteiden ja 

aatteiden historia) jatko-opintoryhmää ja sitä vetänyttä professori Petteri Pietikäistä. 

Tohtorikoulutuksen aikana vertaistuki on ollut niin ikään erittäin tärkeää. Iso kiitos 

arjen jakamisesta teille Päivi Jokinen, Jaana Juutinen, Mervi Kaukko, Susanna 

Kinnunen, Helena Louhela ja muut lukuisat kahvi- ja lounasringin jakaneet 

työtoverit. Oli erittäin energisoivaa ihmetellä yhdessä, milloin teoreettis-

metodologisia kysymyksiä, milloin oikeinta tapaa syödä laskiaispulla. 

Esitarkastajat Anna-Leena Riitaoja ja Tuomas Laine-Frigren esittivät 

lausunnoissaan monia osuvia huomioita ja paikoin kiperiäkin kysymyksiä. He 

löysivät tutkimukseni oleelliset kipukohdat ja saivat minut vielä kerran 

ajattelemaan sitä uudesta näkökulmasta. Olen vilpittömän iloinen ja kiitollinen 

teille kaikista kommenteista ja ehdotuksista, joita teitte. Avullanne pystyin aidosti 

kehittämään työtäni eteenpäin. 

Tutkimuksen tekeminen ei olisi ollut mahdollista ilman siihen saatua rahoitusta. 

Kiitän Oulun yliopiston Eudaimonia-instituuttia, Suomen Akatemiaa, Suomalaista 

Konkordia-liittoa ja Oulun yliopiston tukisäätiötä. Rahoitukset mahdollistivat 

kokopäiväisen työskentelyn. Aiheen tärkeäksi näkeminen loivat myös uskoa ja 

sisua siihen, että se kannattaa saattaa loppuun. 

Kiitos ystävilleni ja lähimmäisilleni kaikesta siitä tuesta, ymmärryksestä ja 

monimuotoisesta avusta, joita olette tarjonneet pyyteettömästi vuosien ajan. 

Ystävät ovat tarjonneet minulle ihan muuta ajateltavaa, liikuttaneet mieltä ja kehoa 

sekä pitäneet kiinni elämän realiteeteissa juuri sopivalla tavalla. Kiitos siskolleni 

Laura Koskelalle, jonka viisas sydän, terävä pää ja loputtoman hauskat jutut ovat 
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kannatelleet ja siivittäneet eteenpäin parhaimmassa sivumyötäisessä niin tämän 

projektin kuin muidenkin aikana. Äidilleni Marja-Liisa Koskelalle olen velkaa 

paljosta. Tämä työ ei olisi valmistunut ilman hänen tarjoamaa viikoittaista 

lastenhoitoapua ja eväspaketteja termoskahveineen, joista sain nauttia läpi pitkäksi 

osoittautuneen viimeistelyvaiheen. Kiitos myös tädilleni Maarit Ylikärpälle, jonka 

viihtyisää kotia sain toistuvasti lainata työskentelyä varten korona-aikana. 

 Kiitos erityisesti puolisolleni Jaakolle ja pienelle tytölleni Varpulle. Te tulitte 

ja laitoitte – laitatte – asiat oikeisiin mittasuhteisiin opettamalla, mikä lopulta on 

tärkeintä maailmassa. 

28.9.2022 Anne Koskela  
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OUKA Oulun kaupunki 
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1 Johdanto 

heikko koulumenestys, sopeutumattomuus, keskittymiskyvyn puute, ei osallistu 

tunnilla, ei tee läksyjä, hidas, huolimaton, ei kykene tekemään tehtäviä 

itsenäisesti, haluton, aina jotain puuhaamassa, aina äänessä, kuljeskelu, 

levoton, jatkuvasti myöhästelee, lintsaa, helposti loukkaantuva, haastaa riitaa, 

arka, näpistelee, tupakointi, valehtelu, ei ota osaa leikkeihin, pidättyväinen, 

vaikutuksille altis, jonkin verran vaikeuksia oppimisessa, ei suoriudu 

kirjallisista tehtävistä, pyrkii esiintymään kielteisellä tavalla, osaa lukea jos 

suostuu lukemaan, joulutodistuksen arvosana 4, suoriutuu mallin mukaan 

tehtävistä harjoituksista, tänä vuonna mennyt tähän saakka paremmin 

Kuten koottu aineistonäyte yllä tuo esiin, opettajat ovat käyttäneet ongelmallisina 

pitämistään oppilaista monenlaisia ilmaisuja, jotka lienevät tuttuja monille 

suomalaista koulua käyneille. Kuitenkin niiden näkeminen kirjoitettuna sadoissa 

eri asiantuntijalausunnoissa hätkähdyttää. Kuvaukset kutsuvat tarkastelemaan 

lähemmin, mistä ne muodostuvat ja mitä ne tuottavat. Miten ja miksi oppilaat 

kuvataan ongelmallisiksi? Tässä tutkimuksessa analysoidaan koulun ja 

kasvatusneuvolan välistä asiantuntijadiskurssia. Tutkimalla opettajien oppilaista 

kirjoittamia lausuntoja selvitän, miten asiantuntijadiskurssi sekä koulun käytänteet 

ovat tuottaneet rajoja ongelmallisen ja ei-ongelmallisen oppilaan välille sekä näin 

muokanneet käsityksiä normaalista lapsesta ja lapsuudesta. 

Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvu ja syrjäytyminen sekä niistä käytävä 

keskustelu ovat jälleen ajankohtaistuneet. Muutos läpileikkaa myös 

koulutusinstituutiot. Esimerkiksi Karvonen ja Salmi (2016) osoittavat, että 

lapsiperheiden köyhyysaste on kolminkertaistunut vuosien 1995 ja 2007 välillä 

sekä lähtenyt jälleen kasvuun vuoden 2012 jälkeen. Köyhyys vaikuttaa lasten 

elämään monella tapaa myös kodin ulkopuolella koulussa ja lasten sosiaalisissa 

suhteissa (Karvonen & Salmi, 2016). Peruskoulussa on tehty viime vuosina 

muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi oppilaiden ja opettajien arkeen. Yksi 

isoimmista uudistuksista ajoittui vuoteen 2011, jolloin voimaan astunut laki muutti 

erityisopetuksen järjestämisen mallin niin sanotuksi kolmiportaiseksi tueksi (Laki 

perusopetuslain muuttamisesta 642/2010). Perusopetuslakiuudistuksen tavoitteena 

oli parantaa tuen saatavuutta ja lisätä inkluusiota. Käytännössä muutos kasvatti 

erityisopetusta saavien oppilaiden määrää yleisryhmissä ja vastaavasti vähensi 

erillistä erityisopetusta, kun osa- ja kokoaikaisen erityisopetuksen tilalle tulivat 

yleinen, tehostettu ja erityinen tuki (ks. esim. Jahnukainen, Kontu, Thuneberg & 
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Vainikainen, 2015). Näin ollen yhä suurempi osa erityisen tuen tarpeessa olevista 

oppilaista saa opetusta yhtenäiskoulussa. Nyt on ymmärrettävä entistä paremmin 

poikkeavaksi ja normaaliksi määrittymisen prosesseja, jotta erilaisille oppilaille 

luodaan yhtäläiset mahdollisuudet osallisuuden kokemukseen perusopetuksessa ja 

sen kautta myös kiinnittyminen yhteiskuntaan siitä ulossulkeutumisen sijaan. Tässä 

tutkimuksessa osallistutaan näihin keskusteluihin selvittämällä, kuinka 

poikkeavuutta ja sen kääntöpuolena normaalia on tuotettu asiantuntijadiskursseissa. 

Tämä tutkimus on matka lapsuuden palvelujärjestelmän kehittymisen ja 

asiantuntijatiedon, erityisesti lapsista tietoa tuottavien lomakkeiden ja niiden avulla 

artikuloitujen ajattelumallien sekä käytäntöjen maailmaan. Lapsuuden instituutiot, 

kuten koulu ja päivähoito, tuottavat paljon tietoa yksilöistä ja ryhmistä esimerkiksi 

raportoimalla, kirjoittamalla todistuksia, arviointeja tai lausuntoja sekä pitämällä 

yllä erilaisia rekistereitä. Käytäntö läpäisee koko lapsuuden: se aloitetaan jo 

äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää. Tiedon tuottaminen on osa 

kouluinstituution tehtävää ja käytänteitä, joilla on tärkeä merkitys. Sitä kerätään 

toiminnan tueksi esimerkiksi lapsilta ja heidän huoltajiltaan, toisilta viranomaisilta 

sekä asiantuntijoilta. Kouluilla onkin lakisääteinen tehtävä säilyttää ja arkistoida 

tiettyjä oppilastietoja, kuten henkilö- ja arviointitietoja sisältävä oppilasrekisteri 

(Viranomaismääräys Kansallisarkisto: pysyvästi säilytettävät kunnalliset 

opetustoimen asiakirjat 17.11.2003 321/43/03).   

Tiedonkeruu tapahtuu usein lomakkeiden avulla, sillä ne standardisoivat 

toimintatapoja ja auttavat työntekijöitä keräämään tehokkaasti tarvittavia tietoja 

jatkotoimenpiteitä varten. Lomakkeet liittyvät tyypillisesti erilaisten rekisterien 

ylläpitoon ja kuuluvat yleisesti eri viranomaisten kanssa asioimiseen: niitä voidaan 

täyttää niin päivähoidossa, koulussa kuin terveydenhuollossa. Lomakkeita 

käyttävät sekä julkisyhteisöt että erilaiset yksityiset organisaatiot, ja ne ovat olleet 

oleellinen osa viranomaisten toimintaa jo pitkään. Lomakkeet ovat 

arkipäiväistyneet ja luonnollistuneet niin, ettei niiden käyttöä tai sisältöä juuri 

kyseenalaisteta tai pohdita, miksi jotain kysytään ja millaista tietoa sen avulla 

yksilöstä tuotetaan. Lomakkeet nähdäänkin neutraaleina työkaluina, ja huomio 

kiinnitetään pikemminkin lomakkeisiin kirjattuun tekstiin tai tekstin vaikutuksesta 

tehtyihin toimenpiteisiin. Lomakkeilla voi kuitenkin olla suuri valta: niiden avulla 

voidaan tehdä laillisesti sitovia sopimuksia ja päätöksiä, kuten huostaanottoja, 

erityisluokkasiirtoja ja perheenyhdistämistä tai sen epäämistä. Lomakkeilla 

tuotettujen tietojen avulla taas voidaan luokitella ihmisiä. Tässä tutkimuksessa 

lähdetään siitä, että lomakkeet itsessään sekä niiden täyttämiseen liittyvät 

käytänteet – kuka kirjoittaa, missä tilanteessa, mitä, kenelle, miksi ja millä 
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seurauksilla – vaikuttavat siihen, mitä lomakkeisiin kirjoitetaan sekä siihen, 

millaiseksi käsitys ongelmalliseksi lausutusta lapsesta muodostuu. 

Tutkimuksen aineistona toimivat opettajien Oulun kasvatusneuvolan 

lomakkeelle tekemät asiantuntijalausunnot vuosilta 1968–1991. Lausunnot 

kirjoitettiin niistä oppilaista, jotka opettajat kokivat ongelmallisina esimerkiksi 

oppimisvaikeuksien tai käytöksen takia. Oppilasta tutkittiin ja tarvittaessa 

hoidettiin kasvatusneuvolassa. Kasvatusneuvolassa toimi moniammatillinen tiimi, 

johon kuului pääsääntöisesti psykologi, sosiaalityöntekijä sekä psykiatri. 

Tarvittaessa kasvatusneuvola suositti oppilaan siirtämistä tarkkailu- tai 

apuopetukseen. Tutkimus kohdentuu opettajien kirjoittamiin lausuntoihin sekä 

niihin liittyviin käytänteisiin eli lausuntolomakkeeseen ja lausunnon merkitykseen. 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole tutkia, oliko lomake hyvä tai huono, vaan mitä 

sen käyttö tuotti.  

1.1 Tutkimustehtävä ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että koulun ja kasvatusneuvolan 

asiantuntijoilla oli keskeinen rooli määriteltäessä ongelmallisten ja tavallisten 

oppilaiden välistä rajaa koulukontekstissa vuosina 1968–1991. Määrittely ja siihen 

liittyvät rajanvedot tapahtuivat asiantuntijoiden luomissa käytänteissä. Näitä 

tutkitaan analysoimalla opettajien ongelmallisina pitämistään oppilaista 

kirjoittamia asiantuntijalausuntoja. Lausunnot kirjoitettiin kasvatusneuvolan 

asiantuntijoiden suunnittelemalle lomakkeelle. Lausunnot oli tarkoitettu vain 

kasvatusneuvolan sekä tarvittaessa kouluviranomaisten käyttöön. Niillä oli kaksi 

pääasiallista tehtävää: yhtäältä lomakkeiden avulla siirrettiin tietoa opettajilta 

kasvatusneuvolan asiantuntijoille, toisaalta ne olivat myös virallinen osa 

erityisluokkasiirtoprosessia. Näin ollen tutkimus kohdentuu normaalin tai 

tavallisen sekä ongelmallisen tai poikkeavan oppilaan rajapintaan. Tutkimuksessa 

käytetään termiä ”ongelmallinen” niistä oppilaista, jotka opettajat kokivat riittävän 

haastaviksi kirjoittaakseen heistä lausunnon, mutta joita ei ollut virallisesti siirretty 

perusopetuksen ulkopuolelle ja siten nimetty poikkeaviksi. Tässä työssä 

käsitän ”poikkeavana” ryhmänä perusopetuksen ulkopuoliseen opetukseen 

sijoitetut oppilaat ja siten ”normaaliksi” perusopetukseen osallistuneet oppilaat. 

Kategoriat ovat analyyttisia, eikä termejä ”poikkeava”, ”normaali” 

tai ”ongelmallinen” käytetä laajasti tutkimuksen aineistossa niin, että niillä 

viitattaisiin kokonaisarvioon oppilaasta. Termi ”ongelmallinen” on valittu, jotta 

voidaan painottaa poikkeavaksi nimeämisen prosessia: opettajan ongelmalliseksi 
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näkemästä oppilaasta tuli perusopetuksen ulkopuolelle asetettu poikkeava vasta, 

kun hänet siihen nimettiin ja siirto vahvistettiin virallisesti viranomaisten toimesta1. 

Käsitän poikkeavuuden kontekstisidonnaisena ja diskursiivisesti tuotettuna. 

Tarkennan määritelmää Alaluvussa 2.3. Ymmärrän, että käyttämällä latautuneita 

termejä tulen tutkimuksessa itsekin osallistuneeksi poikkeavuuden tuottamiseen. 

Analyysin kohteena olevat kategoriat on kuitenkin välttämätöntä määritellä, jotta 

niiden rajoja voidaan tutkia ja purkaa. 

Tutkimuksessa analysoidaan, miten ja millaista ongelmallista oppilasta 

tuotettiin koulun ja kasvatusneuvolan välisessä asiantuntijadiskurssissa. Tämä 

tehdään vastaamalla kysymyksiin: 

1. Millaiseksi opettajat asiantuntijalausunnoissaan kuvasivat ja määrittivät 

ongelmallisena pitämänsä oppilaan? 

2. Mitkä tekijät vaikuttivat opettajien kirjoittamiin asiantuntijalausuntoihin? 

3. Mitä lausunnot kertovat koulun arvioinnin käytänteistä? 

Tutkimuksen alueellisena kohteena on Pohjois-Suomi ajankohtana, jolloin 

suomalainen koulujärjestelmä ja yhteiskunta muuttuivat ratkaisevasti. Aloitan 

tarkastelujakson peruskoululain säätämisvuodesta 1968. Tarkastelu on luontevinta 

päättää vuoteen 1991, jolloin Oulun kasvatus- ja perheneuvolan kuntainliiton 

hajoaminen alkoi, kun Oulun kaupunki päätti erota siitä. Tutkittavalla ajanjaksolla 

rinnakkaiskoulujärjestelmä väistyi, kun peruskoulu-uudistus toteutettiin vuosina 

1972–1977 Pohjois-Suomesta alkaen. Oulussa luokat 1–6 sisältävästä ala-asteesta 

ja luokkien 7–9 yläasteesta koostuvaan peruskouluun siirryttiin vuoden 1974 

syyslukukauden alusta (Valta, 2002, s. 28). Valittu tutkimusjakso avaa 

mahdollisuuden tarkastella myös peruskouluun siirtymistä edeltäviä vuosia ja näin 

havaita uuden koulujärjestelmän mahdollisesti tuoma muutos. Peruskouluun 

siirtyminen ei kuitenkaan ollut ainoa kasvatuksen ja koulutuksen kentällä 1960-

luvulta 1990-luvun alkuun mennessä tapahtunut muutos. Merkittäviä uudistuksia 

tehtiin kaikilla koulutusasteilla niin varhaiskasvatuksessa, keskiasteella kuin 

korkeakoulutuksessakin mukaan lukien opettajankoulutus, joka akatemisoitui ja 

siirtyi kasvatustieteellisten tiedekuntien vastuulle (Kettunen & Simola, 2012). 

Tutkimuksen vuosikymmeniin ajoittuu myös yhteiskunnallinen rakennemuutos. 

 
1 Poikkeavuuden muodostuminen erityisopetuksen ja perusopetuksen välille ei välttämättä ole näin 
suoraviivainen, mikäli ilmiötä tarkasteltaisiin yksilöiden elämänkulun tasolta. Erityisopetukseen 
osallistuminen ei välttämättä merkinnyt poikkeavaksi määrittymistä koulumaailman ulkopuolella. 
Vastaavasti perusopetukseen osallistunut lapsi saattoi esimerkiksi sosiaalisen prosessin seurauksena 
määrittyä ongelmalliseksi tai poikkeavaksi.  
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Elinkeinorakenne muuttui 1950–1980-luvuilla maa- ja metsätalousvaltaisesta 

palkkatyökeskeiseksi ja Suomi kaupungistui (Vahtola, 2012, s. 408–414). Terveys- 

ja sosiaalipalvelut kehittyivät, ja naisten työssäkäynnin lisäännyttyä myös lasten 

päivähoito tuli ratkaistavaksi valtakunnallisesti, mikä tehtiin vuonna 1973 voimaan 

tulleella päivähoitolailla (Vahtola, 2012, s. 440–441). Oulun seutu valikoitui 

tutkimuskohteeksi, koska se tarjoaa hedelmällisen näkökulman 1960-luvulta 

kiihtyneen rakennemuutoksen myötä keskeiseen ja kasvavaan Pohjois-Suomen 

kaupunkiin sekä ympäröivään alueeseen, jolla sijaitsi useita pienempiä, 

maaseutumaisia taajamia. Niin ikään perhetyö on muuttunut Oulussa, kun 

kaupungin perheneuvolan työ uudelleenorganisoitiin siirtämällä sen toiminnot 

osaksi laajoja hyvinvointikeskuksia vuoden 2015 alusta. Tässä tutkimuksessa 

sivutaan osaltaan historiatieteellisesti uutta aihetta, kun perehdyn 

kasvatusneuvolatyön valtakunnalliseen kehitykseen ja erityisesti Oulun 

kuntainliiton kasvatusneuvolan ja sen organisaation historiaan. 

Tutkimuksen tulokset perustuvat opettajien lausuntojen empiiriseen analyysiin 

katseen kohdistuessa paikalliselle mikrotasolle. Tulkitsen kuitenkin lausuntoja 

suhteessa kontekstiin, makrotason diskurssiin, valtasuhteisiin ja käytänteisiin 

huomioimalla opettajien lausuntojen sisältöjen lisäksi myös niitä ehtoja ja rajoja, 

joiden sisällä opettajien oli mahdollista lausuntoja tehdä.  

Työ rakentuu niin, että Luvussa yksi esitän tutkimustehtävän ja rajaukset sekä 

paikannan työn suhteessa aikaisempaan tutkimukseen. Luvussa kaksi esittelen 

tutkimuksessa käytetyt keskeiset teoreettiset käsitteet. Luvussa kolme tuon esiin 

tutkimuksen historiallisen ajallisen ja paikallisen kontekstin luomalla katsauksen 

1970- ja 1980-lukujen koulumaailmaan, kasvatusneuvolaan ja erityisopetukseen 

sekä oppilashuoltoon. Seuraavaksi Luvussa neljä käyn läpi tutkimuksen aineiston, 

käyttämäni menetelmät ja työhön liittyvät eettiset kysymykset. Esittelen 

väitöskirjan artikkelien sisällön ja päätulokset Luvussa viisi. Väitöskirja koostuu 

kolmesta vertaisarvioidusta, tieteellisessä lehdessä julkaistusta artikkelista. 

Artikkelit I ja III on kirjoitettu yhdessä toisen kirjoittajan kanssa, ja Artikkelista II 

olen vastannut yksin. Molemmissa yhteisartikkeleissa olen toiminut ensimmäisenä 

kirjoittajana. Luvussa kuusi kiteytän tutkimukseni johtopäätökset ja Luvussa 

seitsemän pohdin tutkimukseni merkitystä ja käytettävyyttä suhteessa 

nykytilanteeseen.  
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1.2 Tutkimuksen paikantaminen 

Tutkimukseni sijoittuu kasvatuksen historian alaan. Kasvatuksen instituution 

tarkastelussa hyödynnetään historiatieteellistä tutkimusotetta ja 

kysymyksenasettelua sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteellistä teoriaa ja käsitteistöä. 

Työni inspiraation lähteenä toimii jälkistrukturalistinen tutkimusperinne. Tuon 

tutkimuskentälle kasvatuksen instituutioiden ruohonjuuritasolle ja käytännön 

arkeen pureutuvan yksityiskohtaisen analyysin, jossa viranomaisdokumentaation 

lapsuuskäsityksiä tuottava prosessi sekä siihen vaikuttavat tekijät, kuten tekniikat 

ja positiot, on otettu huomioon. Tutkimuksen aineistoa ei ole aikaisemmin käytetty 

alan suomalaisessa tutkimuksessa. Myöskään kasvatusneuvolajärjestelmää ei ole 

aiemmin näin perusteellisesti analysoitu.  

Kasvatuksen historia tieteenalana toimii kasvatustieteen ja historiatieteen 

risteyskohdassa. Kentällä toimivia yhdistää tyypillisesti tutkimuksen kohde ja 

lähestymistapa. Kasvatuksen historia on kuitenkin hyvin moninainen. Alan 

kansainvälisen tutkimuksen keskeiset paradigmat ovat vaihdelleet viimeisen liki 60 

vuoden aikana, ja tutkimuksen painopiste on siirtynyt aatehistoriallisesta 

sosiaaliseen ja kulttuuriseen painotukseen sekä nykyajan historiaan (Dekker & 

Simon, 2014). Alan variaatio ja kehittyminen näkyvät aiheiden lisäksi myös 

tutkimusten teoreettisten kenttien, menetelmien ja aineistojen osalta (Goodman & 

Martin, 2004). Kaisa Vehkalahden (2019) mukaan Suomessa suhteellisen pienellä 

kasvatuksen historian kentällä on vakiintunut asema, jota ilmentää oma tieteellinen 

julkaisu Kasvatus & Aika sekä laaja kansallinen tutkijaverkosto. Vehkalahti (2019) 

esittää, että monitieteisyys näkyy alan kotimaisissa tutkimuksissa, joita on 

viimeisen 10 vuoden aikana julkaistu sekä kasvatustieteen että historian alan 

pääjulkaisuissa Kasvatus ja Historiallinen aikakauskirja. Kotimaisella kasvatuksen 

historian kentällä on kuitenkin selkeä painotus journaaliartikkeleita tarkasteltaessa: 

kasvatuksen historiaa on tehty Suomessa enemmän kasvatustieteen kuin 

historiatieteen parissa (Vehkalahti, 2019). Vehkalahti tuokin esiin, miten 

historiantutkijat saattavat mieltää tutkimuksensa osaksi lapsuudenhistoriaa siinä 

missä kasvatustieteilijät omansa osaksi kasvatuksen historiaa. 

Tutkimukseni on myös osa lapsuuden historiaa, sillä siinä tutkitaan, millaisia 

lapsuutta normittavia rajoja asiantuntijat asettivat. Kasvatuksen historian ja 

lapsuuden historian kentät limittyvät toisiinsa, eikä niiden erottaminen toisistaan 

ole helppoa tai aina tarkoituksenmukaista. Sköld ja Vehkalahti (2016) paikallistavat 

eron tutkimuskohteeseen: kasvatuksen historian tutkimukset analysoivat lapsuutta 

kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa, kun taas lapsuuden historian pääkohteena 
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ovat lapset itsessään. Kenttiä yhdistävät paitsi lapsuus ja lapset, myös 

menetelmälliset ja eettiset kysymykset (Sköld & Vehkalahti, 2016, s. 403–406). 

Näin on myös tässä tutkimuksessa, jossa erityisesti näiltä osin tukeudun sellaisiin 

tutkimuksiin, joissa käsitellään marginalisoituja ja haavoittuvassa asemassa olevia 

lapsia. Pohdin aihetta tarkemmin Luvussa 4. 

Osallistun näin ollen monitieteisellä tutkimuksellani useisiin eri keskusteluihin. 

Kasvatuksen ja lapsuuden historian kentällä toimiminen ja monitieteiseen 

tutkimuskirjallisuuteen nojautuminen on haastanut erityisesti, koska relevantti 

tutkimus on pirstaloitunut lukuisiin tieteellisiin suuntauksiin. Työni kannalta 

tärkeimmiksi nousivat ne tutkimukset, jotka käsittelevät lapsuuden rakentumista 

historiallisesti ja kulttuurisesti instituutiossa, poikkeavuutta ja marginaalisuutta 

koulukontekstissa sekä asiakasasiakirjojen lukemista kriittisellä otteella. 

Seuraavaksi tarkennan, millaisia keskustelukumppaneita olen valinnut ja millä 

tavoilla ne ovat rajanneet ja kohdistaneet tutkimusasetelmaani.  

Tässä tutkimuksessa lapsuus ymmärretään niin sanotun sosiologisen 

lapsuuskäsityksen mukaisesti. Aihetta laajasti tutkinut Leena Alanen on kirjoittanut 

(2009) kattavan esityksen siitä, miten lapsuuden sosiologiassa lapsuus nähdään 

historiallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti muodostuvana ilmiönä. Toisin kuin 

kehityspsykologisen näkökulman mukaan, ei ole olemassa vain yhtä luonnollista ja 

universaalia lapsuutta, vaan monia erilaisia lapsikäsityksiä. Alasen mukaan lapsia 

ja lapsuutta voidaan jäsentää sukupolvijärjestyksen käsitteellä. Käsitteen keskiössä 

on idea siitä, miten käsitys lapsuudesta muodostuu suhteessa oman aikansa 

yhteiskuntaan, suhteessa sen sosiaalisiin ja kulttuurisiin kehyksiin ja prosesseihin. 

Näin ollen lapsuus on jatkuvasti muuttuvaa. Uusi sukupolvijärjestelmä, ”lapsen 

vuosisata” syntyi 1900-luvun alussa, kun lapset ja lapsuuden tilat nousivat 

julkiseen keskusteluun Euroopassa. Keskustelun ytimessä oli vaatimus nähdä 

lapset arvokkaina. Yhteiskunnan tehtävänä oli puolestaan suojella lapsia 

esimerkiksi parantamalla heidän elinehtojaan (Alanen, 2009, s. 12–14). Alasen 

mukaan viimeisen sadan vuoden aikana muodostuneeseen monimuotoiseen niin 

sanottuun moderniin lapsuuteen kuuluvat lapsille suunnatut sosiaaliset laitokset 

sekä palvelujärjestelmät. Nämä lapsuuden instituutiot, kuten koulun ja lasten 

terveys- ja sosiaalihuollon palvelut, määrittävät normaalia lapsuutta sekä rajaavat 

mutta myös antavat mahdollisuuksia tuottamalla lapsuuden tiloja (Alanen, 2009). 

Modernin lapsuuden syntyyn ja sen saamiin merkityksiin liittyy kaksi toisiinsa 

kietoutuvaa historiallista kehityskulkua: tieteellinen kehitys sekä yhteiskunnallinen, 

lasten hyvinvoinnin ja oikeuksiin liittyvä kehitys, kuten instituutiot, lait ja 

uudistukset (Ahlbeck, Lappalainen, Launis & Tuohela, 2018, s. 5–6). 
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Alanen (2009) tuo esiin, että institutionalisoitumisen myötä lapsuus 

ymmärretään elämänvaiheena, jonka aikana yksilö kasvaa ja kehittyy 

päästäkseen ”valmiina” aikuisena osaksi yhteiskuntaa. Lapsi nähdäänkin Alasen 

mukaan yhteiskunnan valvonnan, suojelun, hoivan ja kasvatuksen kohteena. 

Jatkuvasti muuttuva käsitys lapsista ja lapsuudesta ilmenee usein asiantuntijoiden 

esiin nostamana ja legitimoivana yhteiskunnallisena ongelmana, joka pitää 

ratkaista (Alanen, 2009, s. 19). Siten myös lapsuuden instituutioiden ja niihin 

kytkeytyvien asiantuntijoiden sekä ammattikuntien kehitys on muokannut 

käsitystämme lapsista ja lapsuudesta, kuten useat kasvatuksen historian 

tutkimukset ovat osoittaneet (ks. esim. Bakker, 2012, 2015; Grossberg, 2011; 

Nelson, 2011; Sobe, 2010; Stewart, 2011; Tuomaala, 2004; van Drenth & Myers, 

2011). 

Chris Jenks (2005) on esittänyt, että länsimaisessa ajattelussa lapsesta on 

löydettävissä dualistinen käsitys: kristilliseen perintöön nojaava kuva ilkeästä ja 

villistä lapsesta, jota tulee kurittaa, sekä moderniin käsitykseen liittyvä luontaisesti 

viaton lapsi, jota tulee kohdella yksilöllisesti ja suojella pahalta. Ahlbeck ja kollegat 

(2018) tuovat kuitenkin muiden tutkijoiden ohella esiin, että teoria on 

yksinkertaistava ja jättää erityisesti huomioimatta, miten käsityksiin lapsuudesta 

liittyvät vahvasti myös sukupuoli, luokka ja etnisyys. Historiallinen tarkastelu 

osoittaa, että pitkällä aikavälillä käsityksessä lapsuudesta voidaan havaita olevan 

pysyviä piirteitä, mutta samaan aikaan kuva on monitahoisempi: siinä esiintyy 

paikallisia ja ajallisia variaatioita (Ahlbeck ym., 2018). Sophy Bergenheim (2020) 

yhteiskuntapoliittista asiantuntijuutta ja toimijuutta Suomessa 1930–60-luvuilla 

käsittelevässä väitöskirjassaan on ehdottanut, että Jenksin esittämiä käsityksiä 

lapsesta pahana tai kaltoin kohdeltuna ja viattomana ei tulisi nähdä toisiaan 

poissulkevina. Sen sijaan ne voivat olla olemassa samanaikaisesti (Bergenheim, 

2020, s. 140–141). Tämä tutkimus tarjoaa näkökulman keskusteluun siitä, miten 

asiantuntijat ovat nähneet ja määritelleet lapsia ja lapsuutta.  

Lasten poikkeavuuden ja marginaaliryhmien historiaa on tutkittu aikaisemmin 

koulukontekstissa etenkin erityisopetuksen (esim. Amsing & de Beer, 2009; Bakker, 

2015; van Drenth, 2015; van Drenth & van Essen, 2011), lasten sosiaalipalveluiden 

(esim. Vehkalahti, 2009) ja vammaisuuden (esim. Froestad & Ravneberg, 2006) 

näkökulmasta. Tutkimusaihetta onkin analysoitu useilla eri tieteen kentillä, kuten 

osana lapsuuden, kasvatuksen ja lastensuojelun historiaa, sosiaalitieteitä ja 

vammaistutkimusta. Sosiologi André Turmel (1998, 2008) on tutkinut 

laajasti ”normaalin lapsen” määritelmän syntyä ja kehitystä 1800- ja 1900-luvulla 

laaja-alaisen tieteellisen kehityksen ja niihin kytkeytyvien politiikan sekä 
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menettelytapojen muutoksen seurauksena. Perustuen Michel Foucault’n (2012) 

esittämään käsitteeseen ”normaalisaatio” Turmel on osoittanut, miten ”normaalin 

lapsen” kategoria on johtanut sellaiseen lapsien ja lapsuuden hallintaan modernissa 

yhteiskunnassa, jonka tavoitteena on normaalin ja poikkeavan erottelu sekä 

poikkeavien normalisointi (2008). Historiantutkijat ovat puolestaan tarkastelleet 

sitä, miten rajoja on vedetty normaalin ja poikkeavan välille sekä millaisia 

käytänteitä ja toimintatapoja prosessiin on liittynyt (Bakker, 2015; Stewart, 2011; 

van Drenth & Myers, 2011). Tämä näkökulma on keskeinen myös tässä 

tutkimuksessa. 

Poikkeavien lasten ja lapsuuden hallintaa on analysoitu toistaiseksi 

suomalaisessa historiallisessa tutkimuksessa suhteellisen vähän. Aikaisemmat 

foucault’laiset hallinnan analyysit, erityisesti sosiaalitieteelliset tutkimukset ovat 

osoittaneet, miten lapsiin ja nuoriin kohdistuva hallinta on muuttunut 

yhteiskunnallisiksi käytänteiksi ja kuinka sosiaalispedagogisia hallinnan keinoja 

käytetään (Satka, Alanen, Harrikari & Pekkarinen, 2011). Kaisto & Pyykkönen 

(2010) ovat tuoneet toimittamassaan hallintavaltaa käsittelevässä 

artikkelikokoelmassa esiin, miten hallinnan analytiikka on sen sijaan jo suhteellisen 

vakiintunut tutkimusperinne kotimaisen yhteiskuntatieteen kentillä. Hallinnan 

tutkimisen ytimessä on ymmärtää hallinta (governance) sellaisena vakiintuneena 

vallankäytön muotona, joka pyrkii muokkaamaan ja ohjaamaan niin yksilöitä kuin 

laajempia joukkoja (Kaisto & Pyykkönen, 2010, s. 10–12). Tutkimusperinteessä on 

ammennettu erityisesti hallinnallisuuden (governmentality) tarjoamasta 

näkökulmasta, jossa yhdistyy yksilön sisäinen itsehallinta sekä ulkoa päin tuleva 

hallinta, ja tutkimuksen keskiössä on subjektin käsite (Kaisto & Pyykkönen, 2010, 

s. 10–12). Hallinnallisuutta on sovellettu kansainvälisesti laajasti myös lapsiin ja 

lapsuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa (ks. esim. Hultqvist & Dahlberg, 2001; 

Smith, 2014). Tässä tutkimuksessa analyysin kohteeksi asettuu normaalin 

lapsuuden hallinta, jossa asiantuntijat tuottavat rajoja poikkeavan ja normaalin 

lapsen välille diskursiivisesti. Valitun aineiston avulla ei voida analysoida 

varsinaisesti subjektien sisäistä itsehallintaa, joten myöskään hallinnallisuuden 

analysointi ei ole mahdollista. Sen sijaan tutkimuksessa käytetään hallinnan 

(governance) käsitettä työkaluna, jonka avulla voidaan tarkastella asiantuntijoiden 

vallankäytön tekniikoita ja käytänteitä. Kuten Kaisto ja Pyykkönen ehdottavat, 

hallinnon ilmiöiden ymmärtäminen vaatii erityisiä työkaluja, joita voi soveltaa 

empiirisiin kohteisiin, sekä perspektiiviä, jonka avulla voidaan tarkastella 

paikallista hallintaa osana laajempaa, kansallisvaltioiden rajat ylittävää ilmiötä 

(Kaisto & Pyykkönen, 2010, s. 23). 
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Tutkimukseni jatkaa erityisesti 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa toteutettujen 

tutkimusprojektien aloittamaa keskustelua. Näitä kouluinstituution käytänteisiin ja 

mekanismeihin, oppilashuollon sekä erityisopetuksen historialliseen 

muotoutumiseen kohdistuneita tutkimuksia ovat tehneet esimerkiksi Joel 

Kivirauma, Arto Jauhiainen ja Osmo Kivinen. Jauhiainen on tehnyt pioneerityötä 

tutkimalla kattavasti suomalaisen oppilashuollon historiaa ja sivunnut myös 

kasvatusneuvolatyötä (Jauhiainen, 1988, 1992, 1993, 1994; Jauhiainen & 

Kivirauma, 1997). Kivirauma puolestaan on tutkinut laajasti suomalaista 

erityisopetusta, poikkeavia oppilaita ja heidän luokitteluaan ja määrittämistään 

sekä poikkeavuuden tuottamista koulukontekstissa 1900-luvulla, osin yhdessä 

Kivisen kanssa (Kivirauma, 1989, 1991, 2004, 2008; Kivirauma & Kivinen, 1986b). 

Kivinen ja Kivirauma ovat analysoineet myös erityisopetukseen valikoitumisen 

prosessia (ks. esim. Kivirauma, 1988; Kivirauma & Kivinen, 1986a). Tämä 

tutkimus laajentaa Jauhiaisen, Kivirauman ja Kivisen Etelä-Suomeen painottuvia 

tutkimuksia erityisesti tuomalla esiin Oulun kasvatusneuvolan ja alueen 

oppilashuollon sekä erityisopetuksen kehitystä. Kansakoulusta apukouluun 

vuosina 1921–1939 siirrettyjä oppilaita on tutkinut Lisa Svanfeldt-Winter 

analysoimalla siirtoasiakirjoja (Svanfeldt-Winter, 2016). Erityisopetuksen historiaa 

on tutkittu peruskoulun osalta sittemmin myös normijärjestelmän ja tilastoinnin 

kehityksen näkökulmasta (Lintuvuori, Hautamäki & Jahnukainen, 2017). Juha 

Valta on puolestaan tutkinut ongelmallisten oppilaiden koulunkäynnin historiallista 

kehitystä Oulun kaupungin kansakoulussa vuosina 1874–1974 (Valta, 2002). 

Opetukseen osallistumiselle asetettujen vaatimusrajojen sekä osaltaan 

erityisopetuksen ja perusopetuksen välisen rajan piirtymistä sivutaan myös 

koulukypsyys- tai kouluvalmius-käsitteen kehittymistä 1900-luvun Suomessa 

luotaavassa katsauksessa (Kolehmainen, Saarinen & Kontu, 2015). Täydentävän 

näkökulmansa on tarjonnut myös Hannu Simolan tutkimus oppilaan käytöksen 

arvioinnista suomalaisessa kansanopetuksessa 1860-luvulta 1990-luvulle, joka tuo 

esiin arviointitekniikan yksilöllistävän ja normalisoivan luonteen (Simola, 2002). 

Aiemmissa historiallisissa tutkimuksissa poikkeavuutta ja ongelmallisen 

oppilaan määrittymistä suomalaisessa koulukontekstissa tarkastellaan pääosin 

erityisopetuksen ja oppilashuollon näkökulmasta tai makrotasolta tutkien 

esimerkiksi tieteen, toimintamallien ja politiikan tasoa. Tässä tutkimuksessa sen 
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sijaan pureudutaan koulun arjen tasolle2  analysoimalla jokapäiväisiä arvioinnin 

käytänteitä ja niitä erilaisia keinoja, joita koulun arjessa oli käytettävissä oppilaiden 

ongelmallisuuden hallinnassa. Ilmiötä tarkastellaan uudesta suunnasta: miten 

perusopetuksessa määriteltiin rajaa ongelmallisen ja tavallisen välille sekä mitä 

tämän rajan piirtyminen kertoo perusopetuksen käytänteistä, oletuksista, normeista 

ja mekanismeista?  

Koulun asettamia normeja ja ongelmallisten oppilaiden hallintaa on tutkittu 

erityisesti kansainvälisessä tutkimuksessa myös koulukurin ja 

rangaistuskäytänteiden näkökulmasta niin ideoiden, hallinnon ja 

asiantuntijadiskurssien tasolta (Margolis & Fram, 2007; J. Qvarsebo, 2018) kuin 

käytännön näkökulmasta (Puranen & Roitto, 2018). Usein kuria käsittelevät 

tutkimukset on tehty Michel Foucaultin valtateorian pohjalta ja sen inspiroimana 

(Ojakangas, 1997; J. Qvarsebo, 2018; J. U. D. Qvarsebo, 2013). Tutkimukset 

tarjoavat mielenkiintoisen esimerkin Foucault’n teorian hyödyntämiseen 

tutkimuksessa. Pääpaino näissä tutkimuksissa on ajanjaksossa ennen 1970-lukua, 

ja analyysit kohdistuvat ideoiden ja politiikan tasolle Purasen ja Roiton tutkimusta 

lukuun ottamatta. Ne ovatkin auttaneet asettamaan myös tämän tutkimuksen 

laajempiin kehyksiin, osaksi vallan ja hallinnan tutkimusta koulukontekstissa. 

Koulukontekstin ulkopuolella 1900-luvun marginalisoituja ja poikkeavia 

lapsia on tutkittu myös lääketieteen ja psykologian historian näkökulmasta. Tällöin 

on analysoitu esimerkiksi lapsiin kohdistetun hoidon ja diagnosoinnin sekä niihin 

liittyvän ideologian kehitystä (ks. esim. Ludvigsen & Seip, 2009; Nelson, 2011; 

Nelson & Sandin, 2013). Suomen kontekstissa aihetta on tutkinut esimerkiksi 

Katariina Parhi (2019) analysoimalla asiantuntijoiden tapoja selittää lasten 

käytösongelmia suomalaisessa psykiatriassa vuosina 1920–1950. Tutkimuksen 

aineisto koostuu Pitkäniemen mielisairaalassa hoidettujen lasten 

potilasasiakirjoista. Parhin mukaan psykiatrit tekivät sosioekonomiseen taustaan ja 

perheeseen liittyviä huomioita, mutta he eivät käyttäneet näitä lasten 

mielenterveysongelmien syiden pääasiallisena selitysmallina dokumentaatioissaan. 

Sen sijaan sosioekonomisen taustan merkitys kiinnitettiin ongelmien 

periytyvyyteen (Parhi, 2019). Parhin huomio kertoo siitä, miten eri aikoina 

 
2 Tunnistan, että ”arki” itsessään on oma tutkimuskenttänsä ja termin määrittely ei välttämättä ole 
yksioikoinen. Käytän tässä tutkimuksessa ilmaisua ”koulun jokapäiväinen arki” korostaakseni, että 
pyrin tutkimuksessani pureutumaan kouluissa ruohonjuuritasolla tapahtuvaan toimintaan. Näin ollen 
analysoin koulua sen yksiköissä tapahtuvan käytännön toteutuksen tasolta, en siis esimerkiksi 
valtakunnallisten tai alueellisten linjausten, ideaalien, suunnitelmien, teoreettisfilosofisten perusteiden 
tai yhteiskunnallisen keskustelun tasolla.  
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asiantuntijat voivat tunnistaa ja dokumentoida samoja tekijöitä (esimerkiksi lasten 

perhetausta), mutta yhdistää niihin eri selitysmalleja ja teorioita. Lääketieteen ja 

psykologian historian näkökulmat kuuluvat työni laajempaan, lapsiin ja lapsuuteen 

liittyvien tieteiden sekä ammattikuntien kehittymisen kontekstiin sekä 

kasvatusneuvolatyöhön. Tukeudun etupäässä kuitenkin sellaisiin aikaisempiin 

historiallisiin tutkimuksiin, joiden pääpaino on koulussa tai oppilaissa tai jotka 

liittyvät oppilashuoltoon. 

Instituutiot ovat olleet aikaisemmissa lapsuutta käsittelevissä 

historiatieteellisissä tutkimuksissa yksi keskeinen kohde (esim. Aapola & 

Kaarninen, 2003; Vehkalahti & Suurpää, 2014). Esimerkiksi lastensuojelua ja 

sosiaalihuoltoa on tutkittu Suomessa useasta eri näkökulmasta (ks. esim. Malinen, 

Hytönen & Oksanen, 2017). Tämäkin tutkimus kohdistuu kahteen instituutioon: 

kouluun ja kasvatusneuvolaan tuottaen niistä uutta tietoa. Suomalaista 

kasvatusneuvolajärjestelmää ei ole tutkittu laajamittaisesti ja syvällisesti 

historiatieteellisin menetelmin, mutta siitä on tehty hyviä yleisselvityksiä sekä 

aihetta on sivuttu myös muissa tutkimuksissa. Erityisen valaisevia kansallisen tason 

kehityksen osalta ovat olleet Pirkko Linnan teos Kasvatus- ja perheneuvolan asema 

ja tehtävät. Suomen kasvatusneuvolain liiton tutkimus. Osa 1. ja Sirpa Taskisen 

Kasvatus- ja perheneuvoloiden geneettis-historiallinen selvitys, jotka molemmat 

sisältävät kuvaukset palvelun alkuvaiheista 1980-luvulle (Linna, 1988a; Taskinen, 

1987). Arto Jauhiainen on käsitellyt väitöskirjassaan Koulu, oppilaiden huolto ja 

hyvinvointivaltio: Suomen oppivelvollisuuskoulun oppilashuollon ja sen 

asiantuntijajärjestelmien muotoutuminen 1800-luvun lopulta 1990-luvulle 

kasvatusneuvolaa sen kouluille tarjoamien palveluiden näkökulmasta (Jauhiainen, 

1993). Jauhiaisen näkökulma on mahdollistanut oman aineistoni kontekstoinnin 

suhteessa ajan oppilashuoltoon kokonaisuudessaan. Bergenheim on sivunnut 

suomalaisen kasvatusneuvolaliikkeen varhaisia vaiheita sekä ideologista ja 

laajempaa yhteiskunnallista perustaa väitöskirjassaan Yhteiskunnan, kansan ja 

kansakunnan asialla analysoimalla Turussa ja Helsingissä toimineita Folkhälsanin 

mentaalihygieenisiä neuvoloita 1930–50-luvuilla (Bergenheim, 2020). Tutkimus 

osoittaa, että Suomen kasvatusneuvolaliike kytkeytyy osaksi kansainvälistä 

mentaalihygienialiikettä, jonka päämäärä oli psyykkisen terveyden edistäminen ja 

häiriöiden ennaltaehkäisy osana terveen yhteiskunnan luomista (Bergenheim, 2020, 

s. 112–141). Yksittäisistä kasvatusneuvoloista on tarjolla toimintaa kuvaavia 

historiikkeja, ja Jyväskylän perheneuvolasta on tehty myös laajempi 

organisaatiohistoriallinen tutkimus (Malinen, 2012). Kansainvälisesti tarkasteltuna 

kasvatusneuvolaliikettä ja sen historiallista kehitystä on analysoitu laajemmin sen 
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syntysijoilla Yhdysvalloissa (ks. esim. Jones, 1999) sekä Euroopassa, myös 

Pohjoismaissa (Bakker, 2020; Ludvigsen, 2010; Ludvigsen & Seip, 2009; Stewart, 

2006a, 2006b, 2009, 2010). 

Lasten ja lapsuuden näkemistä universaalina kehitysjaksona tukevat osaltaan 

laajalle levinneet dokumentointikäytänteet, jotka rakentavat lapsuutta 

jokapäiväisessä arjessa ja vaikuttavat niin instituutioissa kuin kotonakin (esim. 

Alasuutari & Karila, 2010; Esser, 2015; Kelle, 2010). Alasuutari ja Kelle toteavat, 

että lasten dokumentaatio tulisi nähdä laajasti lapsuutta rakentavana ja tutkia, 

millaisia seurauksia dokumentaatiolla on käsityksiin lapsuudesta ja lapsista sekä 

miten dokumentit käytännössä toimivat suhteessa lapsiin ja lapsuuteen. Heidän 

mukaansa dokumentaatio ja siihen liittyvät käytänteet ovat oleellinen osa 

lapsuuden instituutioiden toimintaa (Alasuutari & Kelle, 2015, s. 171). 

Tutkimukseni kytkeytyy tähän keskusteluun tarkastelemalla opettajien lausuntoja 

dokumentaation ja hallinnan näkökulmasta. 

Aikaisemmat, pääasiassa sosiaalitieteelliset tutkimukset ja 

lapsuudentutkimuksen piirissä tehdyt analyysit ovat olleet kiinnostuneita siitä, 

millaisia normeja, kategorisointeja sekä positioita lasten terveys- ja 

koulunkäyntitietoja sisältävät dokumentit ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjat sekä 

niihin liittyvät käytänteet ovat luoneet. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

asiakasasiakirjat ja dokumentit eivät ole itsessään neutraaleja, vaan ne ovat osa 

tiedontuotantoa, joka muovaa rajoja ja normeja (Alasuutari, 2015; Alasuutari & 

Karila, 2010; Alasuutari & Kelle, 2015; Kelle, Seehaus & Bollig, 2015; Kääriäinen, 

2003; Skehill, Satka & Hoikkala, 2013; Vierula, 2017). Dokumentit kuljettavat 

mukanaan teorioita, ohjelmia ja käsitteitä makrotasolta yksittäisiin tapauksiin 

vaikuttaen muun muassa vanhempien ja instituutioiden asiantuntijoiden väliseen 

työnjakoon (Alasuutari, 2015; Alasuutari & Karila, 2010; Kelle ym., 2015). Myös 

tässä tutkimuksessa opettajien lausuntojen analyysin ohella tarkastellaan kriittisesti 

lausuntolomakkeita ruohonjuuritasolla. 

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen eli niin sanottujen aktien ja niihin liittyvien 

käytänteiden merkityksiä viranomaisten dokumentteina on aikaisemmin tutkittu 

Suomessa pääasiassa sosiaalitieteessä ja lastensuojelututkimuksessa (esim. 

Kääriäinen, 2003; Vierula, 2017). Esimerkiksi Tarja Vierula on väitöskirjassaan 

tutkinut lastensuojelun asiakkaina olevien tai olleiden lasten vanhempien suhteita 

itseään koskeviin asiakirjoihin ja niihin liittyviin käytänteisiin (Vierula, 2017). 

Aino Kääriäinen on tutkinut lastensuojelun sosiaalityön dokumentoinnin 

merkitystä tiedonmuodostuksessa ja ammattikäytänteissä analysoimalla niiden 

retoriikkaa, tematiikkaa ja kirjoittamiskäytänteitä (Kääriäinen, 2003). Kasvatuksen 
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ja koulutuksen dokumentaatioista Maarit Alasuutari ja Kirsti Karila ovat tutkineet 

varhaiskasvatussuunnitelmalomakkeita ja niiden käyttöä. He osoittavat, että 

varhaiskasvattajien käyttämät suunnitelmalomakkeet tuottavat lasten ja perheiden 

elämää säätelevää diskurssia ja tapoja katsoa lasta ja lapsuutta. Näin ne osaltaan 

muokkaavat käsitystämme lapsuudesta (Alasuutari & Karila, 2010). Lomakkeiden 

lisäksi tulisi tutkia myös lasten dokumentointiin liittyviä käytänteitä, sillä ne 

paljastavat dokumenttien roolin suhteessa niitä käyttävien ihmisten toimintaan 

(Alasuutari, 2015). Edellä mainitut tutkimukset tarjoavat erilaisia tapoja asettaa 

kysymyksiä dokumenteille. Ne myös asettavat tutkimukseni osaksi instituutioiden 

lapsuuden dokumentointiin liittyvien käytänteiden jatkumoa. Tämä tutkimus 

laajentaa edellä kuvattua keskustelua tarkastelemalla historiallisen aineiston avulla 

lapsuuden dokumentointia ja niihin liittyneitä käytänteitä. 

Elina Pekkarinen on puolestaan jäljittänyt asiakasasiakirjoista kuvauksia lasten 

ja nuorten arkielämästä ja siitä, millaisia tekijöitä lastensuojelussa on eri 

aikakausina pidetty tärkeänä tietona (Pekkarinen, 2010, s. 45). Asiakirjoja 

aineistoinaan käyttävissä sosiaalityön tutkimuksissa (esim. Pekkarinen, 2010) on 

todettu sosiaalityön dokumentoinnin kehityksen heijastelevan sosiaalityön 

teorioiden ja käytäntöjen kehittymistä. Sosiaalihuollon akteja on käytetty 

aineistona myös suomalaisessa historiantutkimuksessa. Esimerkiksi Kaisa 

Vehkalahti on tutkinut aktien avulla tyttöjen pahantapaisuuden ja poikkeavuuden 

määrittelyjä ja Elina Pekkarinen nuorisorikollisuutta (Pekkarinen, 2010; Vehkalahti, 

2009, 2016b). Vehkalahti (2016b) on analysoinut myös viranomaisarkistojen 

aineistojen, erityisesti lastensuojelun asiakasasiakirjojen käyttöä lapsuuden 

historian tutkimuksen lähteenä pohtimalla niiden rajoja ja mahdollisuuksia. 

Aineistojen sisältöön vaikuttavat paitsi asiantuntijoiden dokumentaatiokäytänteet 

myös arkistointikäytänteet ja niitä ohjaavat määräykset ja lait. Vehkalahden 

mukaan aineistot kertovatkin paitsi niiden kohteena olevista henkilöistä myös 

instituutioiden ja viranomaisten toiminnasta (Vehkalahti, 2016b). Perehtyminen 

tiettyyn asiakirjatyyppiin ja siihen liittyviin käytänteisiin ruohonjuuritasolla on 

vähän tutkittu aihe, jota Vehkalahti on niin ikään tutkimuksissaan käsitellyt. 

Vehkalahti on analysoinut lastensuojelun dokumentoinnissa käytettyä 

henkilötietolomaketta asiakirjatyyppinä ja historiallisena lähteenä (Vehkalahti, 

2016a). Hänen monipuoliset tutkimuksensa ovatkin tarjonneet työlleni tärkeitä 

näkökulmia erityisesti menetelmällisiin ja eettisiin kysymyksiin, mutta myös 

laajemman kontekstin rakentamiseen. 
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1.3 Asiantuntijoiden ja instituutioiden määrittämä normaali lapsi 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan, miten koulun ja kasvatusneuvolan välinen 

asiantuntijadiskurssi sekä käytänteet ovat tuottaneet rajoja ongelmallisen ja 

tavallisen oppilaan välille sekä näin muokanneet käsityksiä normaalista lapsesta ja 

lapsuudesta. Tutkimuksen fokuksessa on poikkeavuus sosiaalisena ja 

kontekstisidonnaisena ilmiönä, jonka määritelmien tuottamiseen asiantuntijat ovat 

osallistuneet. Tutkimuksen kohteena ovat kuvaukset niistä oppilaista, joiden 

opettajat näkivät poikkeavan ”normaalista”, mutta joita ei vielä ollut virallisesti 

nimetty erityisopetukseen kuuluviksi. Näin ollen tutkimus kohdistuu siihen 

prosessiin, jossa perusopetuksessa olleet, opettajien ongelmallisina pitämät 

oppilaat määriteltiin lopulta poikkeaviksi, koska heidät siirrettiin erityisopetukseen, 

perusopetuksen ulkopuolelle. Rajapinta poikkeavan ja normaalin välille asettuu 

näin erityisopetuksen ja perusopetuksen välille. Korostaakseni tätä 

prosessiluonnetta käytän tietoisesti opettajien kuvaamista oppilaista 

nimeä ”ongelmallinen”. Modernissa yhteiskunnassa juuri ongelmalliset ja 

poikkeavat lapset ovat niitä, joihin ammattilaiset kiinnittävät huomiota jättäen 

samalla tavalliset ja ”normaalit” lapset valokeilan ulkopuolelle (Ahlbeck ym., 

2018). Kasvatuksen historian tutkimukset ovat osoittaneet, että länsimaissa 

lapsuuden institutionalisoituminen, tieteellinen kehitys ja asiantuntijoiden 

ammatillistuminen ovat vaikuttaneet siihen, miten normaali lapsuus on eri 

konteksteissa käsitetty (ks. esim. Grossberg, 2011; Sobe, 2010; Stewart, 2011; van 

Drenth & Myers, 2011). 

Yksi keskeisimmistä lapsuutta säätelevistä instituutioista on ollut koulu. 

Suomessa oppivelvollisuuskoulu 1920-luvulta lähtien yhdenmukaisti osaltaan 

normaalin lapsuuden käsitystä Suomessa maantieteellisesti ja eri sosiaaliluokkien 

välillä (Tuomaala, 2004). Kehitystä vei eteenpäin erityisesti toisen maailmansodan 

jälkeen moderneissa yhteiskunnissa tapahtunut koulunkäynnin massiivinen kasvu, 

joka kosketti aikaisempaa suurempaa ja sosiaaliryhmittäin laajempaa joukkoa 

lapsia (Fass & Grossberg, 2012). Suomessa kuvatun kaltainen kasvu tapahtui 

erityisesti peruskouluun siirtymisen myötä. Koulun lisäksi muiden lapsuutta 

koskevien instituutioiden ja asiantuntijaryhmien kehittyminen on johtanut jatkuviin 

kamppailuihin siitä, kenellä on oikea tieto lapsuudesta sekä auktoriteettiasema 

sanoa se. Asiantuntijoiden positio vaikuttaa heidän poikkeavuudelle ja normaalille 

antamiinsa määritelmiin. Vammaisuutta suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-

luvun lopulta 1930-luvun alkuun tutkinut Minna Harjula (1996) on tuonut esiin, 

miten eri asiantuntijat antoivat vammaisuudelle erilaisia tulkintoja, merkitsivät 
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tunnuspiirteitä, tekivät luokitteluja ja antoivat eri ratkaisuvaihtoehtoja oman 

näkökulmansa mukaan. Erilaiset tulkinnat saattoivat myös esiintyä ajallisesti 

samanaikaisesti (Harjula, 1996). 

Lasten luokittelemisessa ja asiantuntijuuden kehittymisessä ”normaalin lapsen” 

ympärillä tapahtunut murros voidaan ajoittaa 1800-luvun lopulle ja 1900-luvun 

alkuun. Turmel (1998) on osoittanut, että tuolloin alkanut, erityisesti lääketieteen 

ja psykologian teoreettisen tiedon ja tieteen kehitys  sekä tilastollisen tiedon 

tuottamisen teknologioiden kehitys ovat vaikuttaneet ”normaalin lapsen” 

määrittelyyn ja luokitteluun sekä siirtäneet lasten kasvatuksen asiantuntijoiden 

erityisalueeksi. Tilastollinen tieto alkoi toimia sosiaalisten kysymysten kuvaajana 

ja selittäjänä, kun normaali ryhdyttiin muodostamaan suhteessa keskiarvoon ja 

tilastolliseen hajontaan. Uusia tiedon tuottamisen teknologioita olivat esimerkiksi 

lasten terveydenhuollossa käytetyt, lapsen ikään suhteutetut paino- ja 

pituustaulukot sekä lapsen motoristen taitojen ja puheen oppimisen mittaaminen. 

Turmelin mukaan (1998) keskeinen psykologinen mittausväline olivat älykkyyden 

mittaamiseen kehitetyt testit, joiden kehityksen murroskohtana voidaan nähdä 

Binet-Simonin testi. Sen tavoitteena oli lapsen henkisen iän mittaaminen 

suhteuttamalla fyysinen ikä ja kyvykkyys. Testi oli merkittävä myös aikaisempaa 

laajemmalle joukolle suunnatulle kouluinstituutiolle, sillä se tarjosi käytännöllisen 

työvälineen lasten luokittelemiseen (Turmel, 1998). 

Ajanjakso 1900-luvun alussa oli käänteentekevä uudenlaiselle tavalle nähdä ja 

käsitellä poikkeavuutta myös Suomessa, mikä ilmeni yhteiskunnallisessa 

keskustelussa, oikeussääntelyssä ja institutionaalisessa kehityksessä. 

Vammaisuuden määrittämisessä ja tulkitsemisessa asiantuntijat saivat yhä 

keskeisemmän aseman, kun taas kirkko ja köyhäinhoito menettivät auktoriteettiaan 

lääketieteellisten ja psykologisten selitysmallien myötä (Harjula, 1996). 

Yhteiskunnallisen ja tieteellisen kehityksen vaikutus näkyy myös esimerkiksi 

lastensuojelun kehityksessä. Harrikari (2019) on osoittanut, miten 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä Suomessa syntyi moderni, valtiokeskeinen lastensuojelu, 

joka perustui yhtenäiseen lastensuojelulainsäädäntöön ja kosketti entistä laajempaa 

lapsijoukkoa. Kehitys kulminoitui vuoden 1936 lastensuojelulakiin pitkän 

poliittisen debatin jälkeen. Sitä seurasi vuoden 1943 nuorisorikoslainsäädäntö, 

jonka myötä kaikki alle 15-vuotiaiden rikosseuraamukset asetettiin lastensuojelun 

alaisuuteen ja nuoret käsitettiin omaksi ryhmäkseen: 15–17-vuotiaat olivat ”nuoria 

henkilöitä” ja 15–20-vuotiaat ”nuoria rikoksentekijöitä” (Harrikari, 2019, s. 185–

221). Niin ikään 1900-luvun alussa käytiin keskusteluja eri ammattikuntien välillä 

siitä, kenelle kuului auktoriteettiasema poikkeavien oppilaiden luokittelun osalta 
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(Kivirauma 2008, s. 88). 1920-luvulla Suomeen rantautunut kasvatusneuvolatyö 

sai suhteellisen nopeasti jalansijaa saatuaan 1940- ja 1950-luvuilla johtavan 

asiantuntija-aseman lasten kouluun liittyneiden ongelmien diagnosoinnissa ja 

hoitamisessa (Jauhiainen, 1993, s. 132, 139; Kasvatusneuvolakomitean mietintö 

[KOM], 1967, s. 17). Perehdyn tarkemmin kasvatusneuvolan ja oppilashuollon 

sekä niihin liittyneiden ammattikuntien historialliseen kehitykseen Luvussa 3. 
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2 Teoreettiset lähtökohdat ja ajattelun 
työvälineet 

Jälkistrukturalistinen tutkimusperinne sekä erityisesti siihen usein luettu 

foucault’lainen tutkimus on toiminut työni inspiraation lähteenä. Vaikutus on 

nähtävissä työn kysymyksenasettelussa, keskeisissä teoreettisissa käsitteissä sekä 

tietokäsityksessä: miten käsitän diskurssin, tiedon ja todellisuuden. Kuten 

Elizabeth Adam St. Pierre (2000) on tuonut esiin, jälkistrukturalismi ei ole 

koherentti, yksi teoria, mutta sitä yhdistää tapa kiinnittää huomiota 

luonnollistettuihin tilanteisiin ja prosesseihin, jotta niitä voidaan nähdä uudella 

tavalla. Tutkimusperinteen tarkoitus ei ole niinkään etsiä perimmäistä merkitystä 

tai tarkoitusta, vaan tutkia, miten diskurssit toimivat, miten niitä tuotetaan, miten 

ne säätelevät ja millaisia positioita ne antavat (St. Pierre, 2000, s. 479, 485). Nämä 

kysymykset toimivat myös minun tutkimukseni lähtökohtana. Käsitän tiedon ja 

todellisuuden jälkistrukturalistisesti diskursiivisesti tuotettuna ja historiallisesti 

tiettyyn aikaan ja paikkaan muodostuneena (MacLure, 2003, s. 174–175; St. Pierre, 

2000). Diskurssit eivät toimi maailman ja todellisuuden peilinä, vaan ne ovat 

todellisuutta tuottavia (St. Pierre, 2000). Olen ammentanut erityisesti Michel 

Foucault’n käsitteistä diskurssi ja tieto/valta. Olen käyttänyt näitä käsitteitä apuna 

analyysin kohdentamisessa, ja ne ovat myös avanneet joitain aineistoni 

ulottuvuuksia. 

Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen teoreettiset työvälineet sekä tuon esille, 

miten ymmärrän ne suhteessa tämän tutkimuksen tarkoitukseen. Aloitan avaamalla 

keskeiset käsitteet diskurssi, tieto/valta ja hallinta. Sen jälkeen kuvaan, miten 

käsitän normaalin ja poikkeavan.  

2.1 Diskurssi 

Ymmärrän diskurssien olevan foucault’laisittain mukana kaikessa sanoitetussa: ne 

ovat aikaan ja paikkaan sidottuja ajateltuja, sanoitettuja ja puhuttuja lausumia 

(Foucault, 2005, s. 38–40, 155). Lynn Fendler (2010) on todennut diskurssien 

olevan kuin kaiken läpäiseviä moniulotteisia rihmastoja, joita luodaan ja 

muokataan aina, kun ihmiset puhuvat, kirjoittavat tai ajattelevat asioista eri tavoilla. 

Ne eivät siten muodosta täysin pysyviä tai staattisia kokonaisuuksia, vaan ovat 

jatkuvasti liikkeessä (Fendler, 2010, s. 35–37). Kuten rihmastoissa, niistä voi 

kuitenkin havaita tiettyjä muotoja ja sääntöjä. Diskurssit käsittävätkin paitsi omat 

sisältönsä, myös eräänlaiset säännöt siitä, mitä ja miten sen sisällä voidaan sanoa 
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niin, että asia voidaan käsittää tietona (St. Pierre, 2000, s. 485). Yksittäisistä 

säännöistä voi tulla dominoivia: kun jokin diskurssi luonnollistuu, sen sisällä toisin 

sanominen on vaikeaa (St. Pierre, 2000, s. 485). Onkin tärkeää erottaa diskurssien 

sisällöt ja säännöt sekä niiden saamat merkitykset suhteessa totuuteen. Diskurssit 

eivät toimi jonkin sanoitetun tai sanoittamattoman totuuden peilinä, vaan ne 

itsessään toimivat todellisuutta tuottavina (St. Pierre, 2000; Youdell, 2011, s. 25). 

Kuten Fendler on todennut (2010, s. 35–37), vaikka diskurssit muodostuvatkin 

osana ihmisten tekemää sanoittamista, niitä ei voi kukaan yksittäinen henkilö 

tarkoituksellisesti kontrolloida. Toisaalta ne eivät myöskään täysin kontrolloi 

ihmisiä. Diskursseilla voi kuitenkin olla vaikutusta siihen, miten ihmiset ajattelevat 

ja jäsentävät maailmaa (Fendler, 2010, s. 35–37). 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan opettajien ja kasvatusneuvolan 

asiantuntijoiden välille paikantuvaa asiantuntijadiskurssia, joka ilmenee opettajien 

kasvatusneuvolan suunnittelemalle lomakkeelle tehdyistä ja heille sekä osittain 

myös koulun viranomaisille osoitetuista lausunnoista. Kyseinen diskurssi on 

tutkimukselliseen tarkoitukseen rajaamani otos, sillä kokonaista diskurssia on 

mahdotonta esittää. Kuten Foucault’n diskurssin käsitettä tutkinut Lynn Fendler 

huomauttaa, diskurssien tutkimisen haastaa se, ettei niiden välillä ole selviä rajoja. 

Ne eivät ole itsenäisiä vaan yhteydessä toisiinsa, päällekkäisiä ja sekoittuneita. 

Yhtä diskurssia ei siis voi analysoida ja esittää kokonaisuutena (Fendler, 2010, s. 

35–37). Niin myös tutkimukseni asiantuntijadiskurssi liittyy ja se sisältyy 

oikeastaan useisiin eri diskursseihin, mutta kyetäkseni analysoimaan sitä käsittelen 

diskurssia kokonaisuutena.  

Diskursseja säätelevät diskursiiviset käytänteet. Ne ovat abstrakteja sääntöjä, 

joka muokkaavat sitä, millä tavoilla diskurssissa on mahdollista olla ja puhua, jotta 

tulee ymmärretyksi (Foucault, 2005, s. 38–40, 155; MacLure, 2003, s. 176). 

Diskursiiviset käytänteet eivät kuitenkaan kontrolloi kaikkea sanallistamista, vaan 

aktivoituvat, kun yritetään sanoa tietyssä diskurssissa jotain tiedoksi tunnistettavaa 

(Alhanen, 2007, s. 87–88). Diskursiiviset käytänteet voivat esiintyä puheessa, 

mutta myös materiaalisessa muodossa tai tekniikkana (Foucault, 2005, s. 164). 

Alhasen (2007) mukaan käytänteet ovat luonteeltaan nimettömiä sekä aika- ja 

paikkasidonnaisia, eikä niitä ei voi luoda tarkoituksellisesti tai valjastaa tiettyä 

käyttöä varten. Diskursiiviset käytänteet toimivatkin huomaamattomasti ilman, että 

diskurssiin osallistuvat tiedostavat niitä (Alhanen, 2007, s. 84–85). Diskursiiviset 

käytänteet voivat säädellä puheen lisäksi tunteita (Zembylas, 2005), instituution 

rakenteita sekä materiaalista ympäristöä, kuten arkkitehtuuria (Alhanen, 2007, s. 

85). Ne asettavat erilaisia positioita ja tiloja, joita diskurssiin osallistuvat voivat 
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saada (Foucault, 2005, s. 75–76). Esimerkiksi, kuka voi tuottaa ”tietoa” ja kenestä 

tulee tiedon tuottamisen kohde. Kuten Maggie MacLure (2003) tuo esiin, diskurssit 

käsittävät enemmän kuin pelkän kielen ja sanallistamisen. Ne ovat merkityksiä ja 

subjekteja tuottavia käytänteitä, jotka säätelevät yksilöiden toimintaa (MacLure, 

2003, s. 175). 

Tässä tutkimuksessa käsitän kasvatusneuvolan luoman 

opettajanlausuntolomakkeen diskursiivisena käytänteenä, joka sääteli 

kysymyksenasettelullaan, miten opettajat kuvasivat ja määrittivät ongelmallisia 

oppilaita. Tyhjä lomake osallistui siten ongelmallisen ja tavallisen, poikkeavan ja 

normaalin oppilaan välisten rajojen tuottamiseen. Tässä tutkimuksessa 

opettajanlausuntojen nähdään tuottavan ja uusintavan asiantuntijatietoa. Lausunnot 

tuottivat rajoja normaalin ja poikkeavan oppilaan välille. Ne muokkasivat 

käsityksiä siitä, miten koulussa määriteltiin oppilaan normaali sosiaalinen, fyysinen 

ja oppimiseen liittyvää taitotaso sekä kyvykkyys. Lausunnoissa tapahtuneeseen 

tiedon tuottamiseen vaikuttivat kuitenkin myös aika- ja paikkasidonnaiset 

diskurssit, jotka muokkasivat opettajien näkökulmia sekä tapoja ymmärtää ja 

selittää oppilaiden toimintaa. Opettajien lausunnot olivat osa 

erityisluokkasiirtoprosessia ja jaottelivat siten oppilaita nimettyihin kategorioihin. 

Lausunnot toimivatkin konkreettisina perusopetuksen mukaan ottamisen ja 

ulkopuolelle sulkemisen välineinä. 

2.2 Tieto/valta ja hallinta 

Foucault’n mukaan diskursseihin liittyvät aina niissä toimivat valta ja tieto 

(MacLure, 2003, s. 178; Youdell, 2011, s. 36–38). Hän ei kuitenkaan tarkoittanut 

sellaista valtaa, joka jollain on ja jota käyttäen hän saa toiset toimimaan 

haluamallaan tavalla. Kuten esimerkiksi St. Pierre (2000) on tuonut esiin, 

Foucault’lle valta sijaitsee suhteissa ja siten osana kaikkia ihmisten välistä 

vuorovaikutusta. Valta ei siis ole voima tai mahti, joka kasaantuu toisille, kuten 

vaikkapa luokalle tai valtiolle, tai jota voi mitata, jakaa tai omistaa (St. Pierre, 2000, 

s. 489–490). Se ei ole myöskään negatiivista ja ulos sulkevaa, vaan totuutta ja 

yksilöitä tuottavaa (Foucault, 2012, s. 265). On kuitenkin hyvä huomioida, kuten 

Kaisto ja Pyykkönen (2010) tuovat esiin, ettei foucault’lainen valtakäsitys kiellä 

vallan keskittymien olemassaoloa. Keskittymät eivät kuitenkaan ole ”luonnollisia” 

ja yleismaailmallisia (Kaisto & Pyykkönen, 2010, s. 10). Valta ja tieto ovat 

yhteenkietoutuneita, jonka takia Foucault usein esittääkin ne yhdessä: tieto/valta. 

Hänen mukaansa valta tuottaa tietoa, mutta tieto ja valta edellyttävät toisiaan 
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(Foucault, 2012, s. 42). Tällä tarkoitetaan sitä, miten tuottava valta yhtäältä 

rakentaa tiettyjä tiedon kenttiä ja samalla tiedon kentät toimivat tuottavan vallan 

rakenteissa (Youdell, 2011, s. 38). 

Vallankäytön ja hallinnan (governance) Foucault erottaa toisistaan seuraavasti: 

vallankäyttö on kohteiden toimintaan kohdistuvaa toimintaa, jossa vaikuttavat 

jatkuvasti ja tilannekohtaisesti muuttuvat valtasuhteet, hallinta puolestaan 

vakiintunutta vallankäyttöä (Alhanen, 2007, s. 124–125). Hallinta tulee siten 

käsittää vallan tavoin tuottavana ja suhteisena: se ulottuu yhteiskunnan kaikille osa-

alueille ja esiintyy julkisen sektorin lisäksi esimerkiksi mediassa, 

kansalaisyhteiskunnassa ja talouden prosesseissa (Kaisto & Pyykkönen, 2010, s. 

10–11). Kai Alhasen mukaan Foucault ei suorasanaisesti määrittele, miten 

vallankäyttö muuttuu hallinnaksi. Muutoksen ydin voidaan kuitenkin paikantaa 

vakiintuneisiin tapoihin toimia: ”vallankäyttö vakiintuu hallinnaksi, kun käytännöt 

synnyttävät ja pitävät yllä suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä valtasuhteita” 

(Alhanen, 2007, s. 124–125). Hallinnan avulla yksilöitä ja yhteisöjä ohjataan 

tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi vaikuttamalla yksilöihin sekä ulkoa päin 

että yksilön itseohjautuvuuden suuntaan (Kaisto & Pyykkönen, 2010, s. 10–11). 

Nikolas Rose (1999) on osoittanut, että lapsuus on yksilön elämässä eniten 

hallinnoitu osa-alue. Modernin lapsen ja lapsuuden hallinnointia harjoitetaan niin 

osana terveydenhuoltoa ja hyvinvoinnin edistämistä kuin kasvatustakin erilaisten 

ohjelmien ja instituutioiden kautta (Rose, 1999, s. 123). Hallinnoinnin tavoitteena 

on varmistaa lapsen ”normaali” kehitys tarkoittaen laajasti niin fyysistä ja 

psyykkistä kehitystä kuin moraalista toimintaa ja käyttäytymistäkin (Rose, 1999, s. 

123). 

Alhasen mukaan Foucault ei vastusta sinänsä vallankäyttöä, mutta kritisoi niitä 

hallinnan muotoja, jotka normalisoivat kohteitaan (Alhanen, 2007, s. 139). 

Foucault (2012) on määritellyt normalisaation hallinnan prosessiksi, jossa 

tuotetaan rajoja normaalin ja epänormaalin välille. Foucault’n mukaan prosessin 

tarkoitus ei kuitenkaan ole pelkästään erotella yksilöitä kahteen kategoriaan, vaan 

sen tavoitteena on ”korjata” poikkeavat yksilöt niin, että heistä tulee normaaleja 

(Foucault, 2012, s. 241–265). Psykologia- ja kasvatustieteillä on prosessissa 

oleellinen rooli, sillä ne tuottavat ihmisistä yleistettäväksi katsottua ja normittavaa 

tietoa, joka edelleen muokkaa käsitystämme siitä, millainen normaali ihminen on 

ja millaista ihmisenä oleminen on (Alhanen, 2007, s. 143–144). Thomas Popkewitz 

on laajentanut normalisaatio-käsitteen käyttöä koulukontekstissa. Hänen mukaansa 

prosessi toimii koulussa niin, että se jakaa oppilaat normaalin ja epänormaalin 

kategorioihin, joiden osana heistä ja heidän kyvyistään, taidoistaan ja taustoistaan 
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tuotetaan yhdenlaista tietoa jatko-opintoja ja työelämää varten. Popkewitz tuo näin 

esiin, miten erojen ja hierarkkisten kategorioiden tuottaminen on 

koulutusjärjestelmän sisäänrakennettu tehtävä ja perusmekanismi (Popkewitz, 

1998). Popkewitzin havainto osoittaakin normalisaation olevan sisäänrakennettu 

osa koulua riippumatta siitä, millaisia erotteluja siellä tehdään. Normalisaatiossa ei 

siten ole kyse vain normaali–poikkeava-erottelusta, vaan myös normaaliksi 

tekemisestä osana koulutuksen funktiota. 

Osana hallinnan tutkimista Foucault on analysoinut erityisiä vallan vaikutuksia 

voimistavia hallinnan tekniikoita, jotka voivat toimia samankaltaisina 

yhteiskunnan eri osissa, kuten erilaisissa instituutioissa (Alhanen, 2007, s. 128–

129). Erilaisissa muodoissa ja tilanteissa esiintyvät sekä käytettävät hallinnan 

keinot eli tekniikat ovat vaikutuksiltaan yhteneväisiä, ja niiden voidaan ajatella 

kytkeytyvän yhteen. Erilaisten käytänteiden muodostamien verkostojen 

analysoinnin avulla Foucault toi ilmi, miten tiettyjä kuritekniikoita otettiin käyttöön 

eri instituutioissa ja laitoksissa, kuten kouluissa, sairaaloissa ja vankiloissa 

(Alhanen, 2007, s. 113). Hallintatekniikat ovatkin tyypillisesti keskeinen osa 

hallinnan analyysiä, sillä ne kertovat siitä, miten hallinnan kohteita ohjaillaan 

(Kaisto & Pyykkönen, 2010, s. 15–16). Foucault’laisen hallinnan tutkimisen 

keskeiset kehittäjät Peter Miller ja Nikolas Rose ovat esittäneet, että osana 

hallinnan tarkastelua tulisi analysoida yhteiskuntia laajasti koskevien tekniikoiden, 

kuten poliittisten ja taloudellisten ohjelmien lisäksi myös ”näennäisen 

vaatimattomia ja arkisia mekanismeja, jotka näyttävät tekevän hallitsemisen 

mahdolliseksi” (Miller & Rose, 2010, s. 52). Tällaisia tekniikoita ovat esimerkiksi 

taulukot ja muut esittämis- ja laskentatekniikat, asiantuntijoiden käsitteet ja 

koulutusjärjestelmien standardisoituminen, joita esiintyy niin osana poliittista 

järjestelmää, kansalaisyhteiskuntaa kuin talouselämää ja kuluttamistakin (Miller & 

Rose, 2010). Tekniikan käsitettä onkin sittemmin käytetty laajasti osana erilaista 

hallinnan analysointia (ks. esim. Kaisto & Pyykkönen, 2010). Lapsuuden ja 

nuoruuden hallinnan tutkimuksissa hallinnan tekniikkana on analysoitu esimerkiksi 

julkista kotiintuloaikasuositusta sekä lapsen tai nuoren huumeidenkäytön testausta 

(Harrikari & Pekkarinen, 2011; Hoikkala, 2011). 

Tämä tutkimus kohdistuu hallinnan tekniikoihin ja niistä rakentuviin 

diskursiivisiin käytäntöihin. Osana diagnosointia ja kasvatusneuvolan muita 

käytänteitä asiantuntijalausunnot voidaan nähdä yhtenä paikallisen tason hallinnan 

tekniikkana. Näin ollen kyseessä ei ole vain yksittäinen ja erillinen toiminta, vaan 

tekniikka kytkeytyy myös osaksi laajempia kokonaisuuksia: sosiaali- ja 

terveydenhuollon muuta toimintaa ja siihen liittyviä tiedon standardisointitoimia, 
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lapsuuden ja perheiden hallintaa sekä koulun arviointitekniikoita. Tekniikan 

käsitettä on käytetty tyypillisesti sellaisista käytänteistä, jotka vaikuttavat suoraan 

subjekteihin esimerkiksi ohjaamalla sitä, miten he liikkuvat tai käyttäytyvät (esim. 

Kaisto & Pyykkönen, 2010). Tämän tutkimuksen kohteena oleva diskurssi 

tunnistetaan hallinnan mekanismien kehyksessä. Hallinnan käsitteen avulla 

analysoin, miten asiantuntijat tuottivat rajoja poikkeavan ja normaalin lapsen 

kategorioiden välille ja miten rajanveto tuli osaksi lapsuuden hallintaa. 

Analysoitavan hallinnan muodon käsitän normalisoivaksi, sillä toiminnan 

tarkoituksena oli nimetä ja erottaa poikkeavat oppilaat perusopetuksen ulkopuolelle 

sekä korjata heidät normien mukaiseksi.  

Hallinnan tekniikoita käyttivät ongelmallisen oppilaan määrittelyssä opettajat 

ja kasvatusneuvolan ammattilaiset asiantuntijavallan edustajina, ja siksi on tärkeä 

huomioida myös asiantuntijuus osana hallinnan analyysia. Sosiologi Gil Eyal (2013) 

on esittänyt, miten asiantuntijuutta tulisi tutkia kokonaisvaltaisesti pelkän 

ammattikuntien kehityksen analyysin sijaan. Hänen mukaansa asiantuntijuus tulisi 

nähdä verkostona, joka yhdistää toisiinsa eri toimijat, käytetyt laitteet ja keinot, 

käsitteet sekä instituutioihin ja hoitoihin liittyvät järjestelyt. Fokuksen 

laajentaminen mahdollistaa asiantuntijavallan uudenlaisen tarkastelun. Siirtämällä 

katseen asiantuntijaryhmien näkökulmasta ja kysymyksistä ”kenellä on valta ja 

millaisissa tehtävissä” asiantuntijuuteen analysoidaan verkostoa, joka tuottaa, 

uusintaa ja levittää asiantuntijatietoa ja -toimintaa. Eyal (2013) näkee 

ammattikuntien historian tutkimuksen ja asiantuntijuuden verkostojen tutkimuksen 

toisiaan täydentävinä näkökulmina, jotka yhdessä mahdollistavat työtehtävien ja 

ongelmien historian tutkimisen. Näiden kahden näkökulman oleellinen ero on 

asiantuntijoiden ja asiantuntijuuden erottaminen toisistaan. Asiantuntijuuden 

käsittäminen verkostona mahdollistaa kaikkien siihen liittyvien toimijoiden 

mukaan ottamisen, jolloin huomio ei kohdistu pelkästään esimerkiksi yhteen 

ammattiryhmään. Eyalin (2013) mukaan asiantuntijoiden käyttämistä työkaluista 

olisi analysoitava niiden alkuperä ja tekijät sekä mekanismit ja mahdolliset muiden 

asiantuntijoiden tai toimijoiden vaikutukset. Eyalin käsitystä mukaillen pidän tässä 

tutkimuksessa lähtökohtana asiantuntijuuden hahmottamista verkostona, joka 

yhdistää koulun ja kasvatusneuvolan toimijat. Näkökulman avulla tutkin, 

millaisista osatekijöistä asiantuntijuus ja asiantuntijavalta koostuu. 
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2.3 Normaalista ja tavallisesta ongelmallinen ja poikkeava 

Ammennan normaalin ja poikkeavuuden rajaa käsittelevässä tutkimuksessani 

historiallisesta, sosiologisesta ja jälkistrukturalistisesta tutkimusperinteestä: 

käsitän poikkeavuuden diskursiivisesti tuotettuna, historiallisesti muodostuneena ja 

kontekstisidonnaisena. Se ei siis ole yksilön staattinen ominaisuus, vaan 

muodostuu suhteessa ympäristöön. Sosiologisen poikkeavuuden tarkastelun alku 

paikantuu Émile Durkheimin teoretisointiin. Hän toi ensimmäisenä ilmi käsitteen 

sosiaalisen, universaalin ja relationaalisen luonteen: poikkeavuus itsessään on 

luonnollinen ilmiö, mutta sen määritelmät vaihtelevat ajan ja paikan mukaan 

(Durkheim, 1982, s. 69–91). Historiantutkijat ovat tuoneet esiin, millä tavoilla ja 

kriteereillä eri maissa on määritelty omat poikkeavat ryhmänsä. Suomalaisissa 

tutkimuksissa poikkeavuutta on tarkasteltu esimerkiksi erilaisten vähemmistöjen ja 

marginaalien sekä toiseuden näkökulmasta. Tällöin tutkimuksen kohteena ovat 

olleet ne ryhmät, jotka elävät normaaliksi nähdyn laitamilla tai ulkopuolella. 

Tutkimukset ovat esimerkiksi kohdistuneet mielenterveyden, 

vammaisuuden, ”alaluokan”, rikollisten, homoseksuaalisten ja prostituoitujen 

historiaan (esim. Harjula, 1996; Häkkinen & Salasuo, 2015; Nygård, 1998). 

Osallistun tutkimuksellani tähän keskusteluun analysoimalla poikkeavuutta 

historiallisena ilmiönä marginaalisuuden näkökulmasta ja tutkin, miten aika- ja 

paikkasidonnaisesti on tuotettu rajoja normaalin ja sen ulkopuolelle asettuvan, 

poikkeavaksi nähdyn välille. Käsitän tavallisen ja ongelmallisen sekä normaalin ja 

poikkeavan vastinpareina, jotka ovat suhteessa toisiinsa. Jos vastinparin toinen 

puoli muuttuu, vaikuttaa se vastaavasti myös toiseen puoleen (Löytty, 2005, s. 166). 

Näin ollen puhuttaessa ongelmallisesta tai poikkeavasta kuvataan samalla myös 

tavallista ja normaalia. Keskinäisestä suhteisuudestaan huolimatta vastinparit eivät 

ole staattisia. Jälkistrukturalistiset teoreetikot ehdottavat, että kielen ja sanojen 

merkitykset eivät ole pysyviä (St. Pierre, 2000, s. 481). Filosofi Jacques Derrida on 

selittänyt merkitysten kontekstisidonnaisuutta difference-käsitteen kautta. Alecia 

Jacksonin ja Lisa Mazzein mukaan (2012, s. 18) Derridan ydinajatus on, ettei 

sanojen merkitys muodostu niissä olevien identiteettien kautta, vaan sanat saavat 

merkityksensä suhteessa erona toisiin sanoihin. Näin merkitykset ovat jatkuvasti 

liikkeessä olevia, eikä niitä voida koskaan tarkkaan selittää (Jackson & Mazzei, 

2012). Tässä tutkimuksessa ei myöskään pyritä tuottamaan yhtä kaiken kattavaa 

määritelmää ongelmallisesta tai tavallisesta oppilaasta, vaan tutkimaan niitä ehtoja, 

joilla jatkuvassa liikkeessä olevat määritelmät tuotetaan. Nämä ehdot kiinnittyvät 

vahvasti erilaisiin positioihin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin, kuten sukupuoleen 
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ja sosioekonomiseen asemaan. Tässä tutkimuksessa olen kuitenkin rajannut 

analyysini poikkeava–normaali-akselille ja ongelmallinen–tavallinen-akselille. 
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3 Ammatillistuva ongelmallisten oppilaiden 
huolto 

Tutkimuksen kohteena oleva asiantuntijadiskurssi sijoittuu perusopetuksen, 

erityisopetuksen ja oppilashuollon palveluita tarjonneen kasvatusneuvolan 

risteyskohtaan. Tässä luvussa selvitän, millaisessa ympäristössä lausunnon 

kirjoittaneet opettajat toimivat: Millaisia arjen arviointikäytänteitä koulussa oli? 

Millaisia apukeinoja ja palveluita opettajilla oli käytettävissään ongelmallisena 

pitämilleen oppilaille sekä miten nämä palvelut muotoutuivat ja ammatillistuivat? 

Käsittelen myös sitä, millainen oli kasvatusneuvola, jossa opettajien kirjoittamat 

lausunnot tulkittiin ja niiden pohjana käytetyt lomakkeet luotiin. Lisäksi kuvaan 

koulujen ja kasvatusneuvolan välistä suhdetta tuomalla esiin, millaista käytännön 

yhteistyötä ne tekivät. Erityisopetus ja koulun oppilashuolto ammatillistuivat ja 

laajenivat Suomessa erityisesti 1900-luvun jälkipuoliskolla. Muutosta vauhdittivat 

koulu-uudistukset. Samoin muuttui suomalainen kasvatusneuvolajärjestelmä 1920- 

ja 1930-luvun hajanaisista, lähinnä ”pahantapaisiin” lapsiin keskittyneistä 

yksiköistä valtakunnallisesti kattaviksi, perhetyöhön erikoistuneiksi neuvoloiksi, 

joita kunnat ylläpitivät ja valtio sääteli.  

Aloitan katsauksella perusopetuksen arkeen 1970- ja 1980-luvulla. 

Tarkoitukseni ei ole luoda kattavaa esitystä perusopetuksen muutoksesta, vaan 

tuoda välähdyksenomaisesti esiin, millainen kyseisen ajanjakson peruskoulu oli. 

Seuraavaksi tarkastelen suomalaisen kasvatusneuvolajärjestelmän sekä vuonna 

1951 perustetun Oulun seudun kasvatusneuvolan kuntainliiton historiallista 

kehitystä. Tuon tämän jälkeen esiin opettajien ja kasvatusneuvolan asiantuntijoiden 

yhteistyön muotoja ja niiden kehitystä sekä oppilaiden ongelmien ratkaisemiseen 

liittyvää työnjakoa. Lopuksi tarkastelen erityisopetuksen ja psykososiaalisen 

oppilashuollon keskeisiä muutoksia valtakunnallisesti sekä paikallisesti. 

3.1 Koulussa 1970- ja 1980-luvulla 

Tutkimus sijoittuu ajallisesti peruskoulun synty- ja vakiintumisvaiheeseen. 

Siirtyminen rinnakkaiskoulujärjestelmästä, joka jakoi oppilaat tavallisesti neljän 

yhteisen kansakouluvuoden jälkeen kahteen eri jatkokoulumuotoon, 

yhdeksänluokkaiseen peruskouluun 1970-luvulla oli merkittävä muutos. 

Peruskoulu merkitsi kaikille yhtäläistä koulutusta, mutta uusi koulutusmuoto jatkoi 

kehittymistään monella tapaa sen ensimmäisinä vuosikymmeninä. Samalla 

peruskoulussa on säilynyt tiettyjä perusmekanismeja nykyaikaan saakka, kuten 
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ikäkausittaisesti järjestäytyminen yhdeksään luokka-asteeseen, joissa oppilaat 

oppivat ja opettajat opettavat tietyn opetussuunnitelman mukaisesti. 

Perusopetuksen kentällä tapahtui muutoksia 1960-luvun lopulta 1990-luvun alkuun 

eri tasoilla: niin koulutuspolitiikassa ja ideaalin tasolla kuin koulujen arjen 

käytänteissä. Makrotason muutoksia, kuten mitä ja miten kouluissa tulisi opettaa, 

käsityksiä oppilaasta ja opettajasta, opettajankoulutuksesta, koulukasvatuksesta 

sekä koulun ja yhteiskunnan välisestä suhteesta on tutkittu esimerkiksi 

komiteamietintöjä, valtakunnallisista opetussuunnitelmia sekä kasvatustieteellisiä 

keskusteluja tarkastelemalla (esim. Riitaoja, 2013; Rinne & Kivirauma, 2003; 

Simola, 1995; Sitomaniemi-San, 2015). Tuon seuraavaksi kuitenkin esille 

muutamia tarkasteltavan ajanjakson peruskoulun erityispiirteitä sen arjen 

näkökulmasta katsoen. 

Peruskoulun tarkoitus oli taata kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet 

maksuttomaan perusopetukseen ja siten samat jatko-opintomahdollisuudet 

sosioekonomisesta asemasta ja maantieteellisestä sijainnista huolimatta (Kettunen, 

Jalava, Simola & Varjo, 2012, s. 25–39). Peruskoulu koostui luokat 1–6 

sisältäneestä ala-asteesta sekä luokat 7–9 sisältäneestä yläasteesta. Koko ikäluokan 

tuomisesta saman katon alle ja opiskelemaan yhdenmukaisen opetussuunnitelman 

mukaan seurasi uudenlaisia pedagogisia haasteita. Tasa-arvoa korostanut 

peruskoulu-uudistus ei poistanut valikoivia mekanismeja, vaan siirsi ne koulun 

sisäisiksi järjestelyiksi. Esimerkiksi käyttöön otettiin oppilaat eri vaatimustasoille 

erotelleet tasokurssit etupäässä matematiikassa ja kielissä (Jauhiainen & Rinne, 

2012, s. 124). Käytännössä tasokurssijärjestelmä johti oppilaiden eriytymiseen 

sukupuolen ja sosioekonomisen taustan mukaan, kun laajoja kursseja valitsivat 

enemmän tytöt ja ylempien sosiaaliryhmien lapset (Ahonen, 2012, s. 156–157). 

Jatkokoulutusmahdollisuuksia eriarvoistavaa tasokurssijärjestelmää kritisoitiinkin 

jo sen luomisvaiheessa 1970-luvun alussa sillä seurauksella, että siitä luovuttiin 

käytännössä lopullisesti vuoden 1985 valtakunnallisen opetussuunnitelman 

seurauksena (Rinne, 2012, s. 368–369). Massakoulu toi kouluun myös uusia 

ammattikuntia, kuten opinto-ohjaajat. Uusien oppilashuollon palveluiden ja 

erityisopetuksen kehittyminen synnytti koulun sisällä uudenlaista työnjakoa 

(Jauhiainen & Rinne, 2012, s. 124–130). Käsittelen tätä kehitystä tarkemmin 

Alaluvussa 3.4. 

Oulun alueella siirtyminen peruskouluun oli myös valtakunnallisesti erityistä, 

koska siellä muutos toteutettiin ensimmäisenä maan suurista kaupungeista. Oulussa 

ennakoitiinkin syyslukukaudella 1974 tapahtunutta peruskouluun siirtymistä 

esimerkiksi kokeilemalla uutta koulumuotoa muutamissa kouluissa etukäteen 
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(Manninen, 1995, s. 248–249). Mannisen mukaan (1995) muutoksesta seurasi 

uudenlaisia käytännön haasteita: koulujen tilat kävivät ahtaaksi, kun koko 

ikäluokka piti saada samoihin rakennuksiin. Oulussa koulu-uudistuksen 

seurauksena ala-asteiden oppilasmäärät kasvoivat vuosina 1975–1976 noin 30 

prosenttia. Ahtauden aiheuttamien ongelmien ratkomiseksi järjestettiin 

koulukuljetuksia, eli oppilaita kuljetettiin kauempana oleviin kouluihin. Koulua 

käytiin myös vuoroissa niin, että osa oppilaista oli aamu- ja osa iltapäivävuorossa 

(Manninen, 1995, s. 252–253). Kaupunki rakensi ja peruskorjasi ahkerasti 

koulurakennuksia peruskoulun tarpeeseen, ja koulukuljetuksista sekä vuoroluvusta 

päästiinkin lopulta eroon 1980-luvulla. Oppimisympäristöt paranivat myös 

luokkakokojen pienentyessä, kun kaupungin oppilaiden määrä väheni vuosina 

1975–1990 ja opettajien määrä kasvoi (Manninen, 1995, s. 252–253). 

Jauhiaisen ja Rinteen (2012) mukaan peruskoulu-uudistus vaikutti myös 

opettajankoulutukseen. Opettajankoulutuksessa siirryttiin 1970-luvulla 

seminaareista kaikille yhtenäiseen akateemiseen opettajankoulutukseen. 

Opettajankoulutusyksiköitä perustettiin 1970-luvun alussa yliopistojen 

kasvatustieteellisten tiedekuntien yhteyteen, ja niiden opetussuunnitelmia 

kehitettiin edelleen 1970-luvun lopussa (Jauhiainen & Rinne, 2012, s. 105–125). 

Oulussa on koulutettu opettajia alueen tarpeisiin vuodesta 1953 lähtien. Ensin 

opetusta annettiin Oulun väliaikaisessa opettajakorkeakoulussa, kunnes toiminta 

vakinaistettiin vuoden 1957 alusta alkaen ja siirrettiin vuodesta 1958 eteenpäin 

Oulun yliopiston yhteydessä toimineelle opettajainvalmistuslaitokselle. Vuonna 

1974 opetus siirtyi vasta perustetun kasvatustieteiden tiedekunnan yhteyteen 

(Turunen, 2007, s. 34, 57, 97, 165). 

Peruskoulussa toimi 1970- ja 1980-luvulla yhtä aikaa varsin erilaisen 

koulutuksen saaneita opettajia, sillä peruskoulu-uudistus toi yhteen seminaareissa 

koulutetut kansa- ja kansalaiskoulunopettajat sekä yliopistokoulutuksen 

opetusharjoitteluineen saaneet oppikoulunopettajat (Jauhiainen & Rinne, 2012, s. 

106–107, 112–114). Peruskoulu-uudistus muutti myös oppikoulujen opettajien 

kohtaamaa oppilasainesta, sillä heidän opetettavakseen tuli nyt valikoidun joukon 

sijaan koko ikäluokka (Jauhiainen & Rinne, 2012, s. 113). 

3.2 Oulun kasvatusneuvola osana neuvolajärjestelmän kehitystä 

Kasvatusneuvolatyö vakiintui Suomessa 1950-luvulla, kun kunnat ja kuntayhtymät 

ottivat vetovastuun ja työlle alettiin myöntää valtion tukea. Neuvolatoiminta oli 

kuitenkin käynnistynyt jo 1920-luvulla Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
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perustettua kansainvälisten esikuvien mukaan psykiatris-yhteiskunnallista työtä 

tehneen ”vaikeiden lasten tutkimus- ja kasvatuksen neuvonta-aseman” (KOM, 

1967, s. 17). Kasvatusneuvolatyö aloitettiin useissa Euroopan maissa 1900-luvun 

ensimmäisellä puoliskolla. Osittain yhtenevistä lähtökohdista, erityisesti 

yhteydestä ennalta ehkäisevää toimintaa painottavaan mentaalihygienialiikkeeseen, 

huolimatta neuvolatyö muodostui ja kehittyi maittain omanlaisekseen 

(eurooppalaisista kasvatusneuvoloiden historioista esim. Bakker, 2006; Ludvigsen, 

2010; Ludvigsen & Seip, 2009; Stewart, 2006a, 2009, 2010, 2013). Työhön otettiin 

vaikutteita Yhdysvalloista, esimerkiksi Alankomaihin (Bakker, 2006, s. 783). 

 Mannerheimin Lastensuojeluliiton kokeiluluonteisesti vuosina 1925–1930 

toimineen aseman tehtävänä oli ”poikkeuksellisen vaikeasti kasvatettavien, 

erityisesti psykopaattisten ja muiden kehityshäiriöitä osoittavien lasten huolto, 

lääkärin tutkimuksen nojalla annettavan yksilöllisen kasvattavan hoidon muodossa” 

(KOM, 1967, s. 17). Neuvonta-aseman toimintamalli tuli Yhdysvalloista3, jossa sen 

ensimmäiset työntekijät olivat opiskelleet. Vuosina 1925–1927 

sosiaalityöntekijänä4  toiminut Helvi Haahti (myöhemmin Boothe) oli opiskellut 

Chicagossa sijainneessa Institute for Juvenile Researchissä ja hänen seuraajansa 

Margit Borg (myöhemmin Borg-Sundman) New York School of Social Workissa 

(Korppi-Tommola, 1990, s. 80). Haahti, Borg ja muut Yhdysvalloissa 

kouluttautuneet alan pioneerinaiset toivat mukanaan suomalaiseen sosiaalityöhön 

casework-menetelmän 5  (Toikko, 2005, s. 160–165). Sosiaalityöntekijän lisäksi 

neuvonta-asemalla toimi myös osa-aikainen psykiatri (KOM, 1967, s. 17). 

Bergenheimin mukaan (2020) kansainvälisiä vaikutteita haettiin aktiivisesti myös 

1930–1950-luvuilla: suomalaiset kasvatusneuvola-asiantuntijat seurasivat alan ja 

mentaalihygienian keskusteluja sekä tekivät opintomatkoja. Yhdysvaltojen 

kasvatusneuvontaa pidettiin alkuvuosikymmeninä toiminnan malliesimerkkinä, 

mutta esimerkiksi 1930-luvulla Folkhälsanin kasvatusneuvolat ottivat mallia 

erityisesti myös Ruotsista (Bergenheim, 2020, s. 117–125). Yhdysvaltojen liikkeen 

vaikutus näkyi Bergenheimin (2020, s. 119–121) mukaan Suomessa siinä, miten 

toiminnassa korostui erityisesti lasten ja nuorten ongelmien ennaltaehkäisy. Tämä 

tarkoitti käytännössä ongelmien juurisyiden hoitamista; ne löytyivät huonosta 

 
3 Yhdysvaltalaisesta kasvatusneuvolatyöstä ja sen historiasta esimerkiksi Jones, 1999.  
4 Ensin nimikkeellä ”suojeluvalvoja”, sittemmin ”psykiatris-yhteiskunnallinen työntekijä” (KOM, 1967, 
s. 17). 
5 Casework-menetelmällä viitataan sosiaalityössä käytettyyn ja psykologiseen teoriaan pohjautuvaan 
menetelmään, jonka tarkoituksena oli asiakkaiden yksilöllinen huolto pelkän materiaalisen avun 
tarjoamisen sijaan (Toikko, 2005, s. 158–175). 
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kasvuympäristöstä, erityisesti kodeista. Ongelmiin puuttumisen mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa nähtiin ehkäisevän myös isompien sosiaalisten ongelmien, 

kuten rikollisuuden syntymistä (Bergenheim, 2020, s. 117–121). 

Seuraavina vuosikymmeninä, 1930- ja 1940-luvuilla, kasvatusneuvolatyö 

laajeni Suomessa, kun useita eri järjestöjen ja kuntien ylläpitämiä klinikoita 

perustettiin (KOM, 1967, s. 17–22). Pirkko Linna (1988a) kuvaakin osuvasti 1920-

luvulla alkanutta noin 25 vuoden ajanjaksoa suomalaisen 

kasvatusneuvolatyön ”pioneerivaiheeksi” (Linna, 1988a, s. 55–68). Työ oli 

kuitenkin varsin vakiintumatonta, mistä kertovat klinikoiden vaihtelevat nimitykset 

sekä ajoittain varsin lyhyen aikaa toimineet yksiköt6. Oulussa toimi miltei koko 

vuoden 1941 Mannerheimin Lastensuojeluliiton ”Lasten sielunterveydellinen 

neuvonta-asema”, mutta se jouduttiin lopettamaan taloudellisten vaikeuksien takia 

(Rasi, 1976, s. 9, 12, 18). Ensimmäiset varsinaisella kasvatusneuvola-nimellä 

toimivat yksiköt perustettiin Tampereelle vuonna 1943, Hämeenlinnaan vuonna 

1946 ja Vaasaan vuonna 1947 (KOM, 1967, s. 21–22). 

Kasvatusneuvolatoiminta vakiintui ja laajeni edelleen 1950-luvulla, kun valtio 

ryhtyi antamaan neuvoloille taloudellista avustusta. Useat asemat siirtyivät kuntien 

omistukseen ja yhteistoiminta kunnan muiden viranomaisten kanssa syveni (KOM, 

1967, s. 22–23). Vuosina 1950 ja 1957 annettujen valtioneuvoston päätöksien 

mukaan valtionavustus saattoi olla enintään puolet kasvatusneuvolan 

toimintamenoista (Valtioneuvoston päätös kasvatusneuvoloille myönnettävästä 

valtionavusta 336/1957). Käytännössä avustus oli kuitenkin vähäinen. Esimerkiksi 

1960-luvun alkupuolella se kattoi vain noin 5–10 prosenttia kustannuksista (KOM, 

1967, s. 23). Jauhiaisen mukaan (1993) valtionavustus kannusti kuitenkin 

perustamaan uusia kasvatusneuvoloita: vuosina 1950–1955 Suomeen perustettiin 

11 uutta yksikköä, ja vuonna 1960 toiminnassa oli jo 24 neuvolaa. Samalla 

kasvatusneuvolat siirtyivät yksityisten järjestöjen sijaan pääosin kuntien ja 

kuntayhtymien omistukseen (Jauhiainen, 1993, s. 131). Valtionavustus merkitsi 

myös työn sääntelyä ja raportointivelvollisuutta sosiaaliministeriölle, kuten 

 
6  Kasvatusneuvoloiden varhaista vaihetta yksiköiden perustamisen osalta on kuvattu vuoden 1967 
kasvatusneuvolakomitean mietinnössä (KOM, 1967, s. 17–22). Esimerkiksi Samfundet Folkhälsan 
perusti vuonna 1931 Turkuun (Föreningen Folkhälsans i Åboland mentalhygieniska byrå) ja 1939 
Helsinkiin klinikat. Pääkaupungissa toimi vuodesta 1938 alkaen myös kansakoulujen johtokunnan 
alainen Koulupsykiatrin toimisto, jonka nimi muuttui vuonna 1952 Helsingin kaupungin 
suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolaksi. Mannerheimin Lastensuojeluliitto jatkoi 
kasvatusneuvolatyötä 1930- ja 1940-lukujen taitteessa. Vuonna 1939 perustettiin Turkuun Lasten 
sielunterveydellinen neuvonta-asema ja seuraavana vuonna Helsingin maalaiskuntaan psykiatrisen eli 
henkisen terveydenhuollon neuvonta-asema. 
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kasvatusneuvolakomitean mietintö tuo ilmi (KOM, 1967, s. 23). Avustusta saaneen 

kasvatusneuvolan henkilökuntaan tuli kuulua psykiatri, psykologi, 

sosiaalityöntekijä ja tarpeen mukaan toimistotyöntekijä. Sen toimintaa johtamaan 

ja valvomaan piti nimittää johtokunta. Neuvolan tuli noudattaa sosiaaliministeriön 

vahvistamaa ohjesääntöä, josta kävivät ilmi muun muassa työmuodot ja tehtävät 

(KOM, 1967, s. 23). Vuoden 1958 malliohjesääntö määritti kasvatusneuvolan 

työmuodoksi psykiatrisen, psykologisen ja sosiaalisen tutkimuksen sekä niihin 

perustuvat ohjeet, lausunnot ja hoidot. Neuvolan tehtäviksi nimettiin neuvonta-

avun ja tuen antaminen lasten ja nuorten vanhemmille ja huoltajille sekä huolto-, 

terveydenhuolto-, koulu- ja muille viranomaisille kasvatuskysymyksissä, lasten ja 

nuorten huoltoa koskevissa asioissa sekä mielenterveyden kysymyksissä. 

Neuvoloiden tuli myös mahdollisuuksien mukaan tehdä aloitteita, alan tieteellistä 

tutkimustyötä sekä antaa polikliinistä hoitoa (KOM, 1967, s. 23). 

Kasvatusneuvolatyön laajennuttua tarvittiin myös valtakunnallisesti eri 

yksiköiden välistä yhteistyötä. Tämän mahdollisti vuonna 1952 perustettu Suomen 

kasvatusneuvoloiden liitto, jonka ensimmäisenä hallituksen puheenjohtajana toimi 

psykologian professori Arvo Lehtovaara (KOM, 1967, s. 22). Liiton perustamisen 

taustavaikuttajina toimivat erityisesti psykologit, sillä sen toiminta kehittyi Suomen 

Psykologisen seuran vuodesta 1948 alkaen toimineen kasvatuspsykologisen 

toimikunnan järjestämistä kokouksista sekä neuvottelupäivistä. 

Kasvatusneuvoloiden liiton tehtäväksi määriteltiin kasvatusneuvoloiden 

yhdyselimenä toimiminen, neuvoloissa käytettävien menetelmien ja välineiden 

kehittäminen, alan koulutus-, valistus- ja julkaisutyö sekä esitysten tekeminen ja 

yhteydenpito ulkomaisiin järjestöihin ja laitoksiin (KOM, 1967, s. 22–23). 

Kasvatusneuvolain liiton asema tunnistettiin pian sen perustamisen jälkeen, kun 

sen edustajia pyydettiin mukaan tekemään valtion vuoden 1953 ja 1957 uudistettua 

kasvatusneuvoloiden malliohjesääntöä (KOM, 1967, s. 23). Johanssonin mukaan 

(1996, s. 288–290) liitto on ollut mukana myös myöhemmin kasvatusneuvoloita 

koskevan lainsäädännön valmistelussa. Liiton koulutustoimintaan kuului 

kasvatusneuvoloiden työntekijöiden täydennyskoulutuksen järjestäminen erilaisten 

kurssien, luentojen ja seminaarien muodossa. Alkuvuosinaan liitto aktivoitui myös 

julkaisutoiminnassa ja painatti kasvatusneuvoloissa käytettyjä testisarjoja 

ja -lomakkeita, kuten Lehtovaaran koulukypsyyssarjan, Terman-Merrill-

Lehtovaara-testisarjan pöytäkirjoja sekä suunnittelemiaan 

opettajanlausuntolomakkeita (Johansson, 1996, s. 291). 

Ouluun ryhdyttiin suunnittelemaan kunnallista kasvatusneuvolaa keväällä 

1950 Suomen Punaisen Ristin paikallispiirin aloitteesta. Oulun kasvatusneuvolan 
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kuntainliitto7 perustettiin tammikuussa 1951 viiden kunnan, Oulun, Haukiputaan, 

Kempeleen, Oulujoen ja Ylikiimingin, yhteistyönä. Ensimmäiset asiakkaat 

kasvatusneuvola otti vastaan maaliskuussa 1951 Oulun kaupungin 

kansakouluntarkastajan virkahuoneessa. Toiminta aloitettiin kolmella työntekijällä 

moniammatillisessa tiimissä: sosiaalihoitajana toimi Sisko Vasala, psykologina 

Osmo Viikari ja johtavana osa-aikaisena psykiatrina Konrad von Bagh. 

Ensimmäinen toimistotyöntekijä palkattiin vuonna 1959. Kasvatusneuvolan 

toiminta lähti käyntiin vilkkaasti: ensimmäisenä vuotena kävi 260 asiakasta. 

Käyntien yleisimmät syyt olivat lapsen huono koulumenestys sekä käytöshäiriöt 

(Rasi, 1976, s. 22–25; Reinikainen, 1992, s. 5–9, 11). Koko Pohjois-Suomessa 

ainoina kasvatusneuvoloina toimivat pitkään Oulun ja vuonna 1955 perustettu 

Rovaniemen neuvola. Vasta vuonna 1967 toiminta laajeni Kajaaniin, vuonna 1969 

Kemiin ja 1970-luvulla laajemmin Lapin ja Oulun läänin alueilla (Salminen, 1996, 

s. 104, 110, 119–120; Taskinen, 1987, s. 21–22). 

Valtakunnallisesti kasvatusneuvolatyön asema virallistui ja yhdenmukaistui, 

kun sen tehtävät määriteltiin lailla 2.7.1971 (Kasvatusneuvolalaki 568/71). Lakia 

pidettiin aikanaan kansainvälisestikin edistyksellisenä, sillä se muutti neuvoloiden 

ydintehtävän häiriöiden korjaamisesta ”lasten ja nuorten terveen psyykkisen 

kehityksen edistämiseen” (Taskinen, 1987, s. 19). Kasvatusneuvolan työmuoto ja 

muut tehtävät säilyivät suhteellisen samoina kuin miksi ne oli määritelty 1950-

luvun valtionavustuksen yhteydessä. Kasvatusneuvolan tuli edelleen toimia 

asiantuntijana lasten ja nuorten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä neuvomalla 

ja ohjeistamalla vanhempia sekä viranomaisia. Vuoden 1972 alussa voimaan 

astunut laki takasi kuntien omistamille neuvoloille 35–80 prosentin valtiontuen 

kantokykyluokasta riippuen. Käytännössä laki kunnallisti kaikki neuvolat, sillä 

yksityisessä omistuksessa oleville ei myönnetty taloudellista apua. Laki toi 

mukanaan myös koulutusneuvolatoiminnan: neuvolat saivat mahdollisuuden 

järjestää psykologeille ja sosiaalityöntekijöille pakollista koulutusta. Neuvoloiden 

toimintaa valvoi Sosiaalihallitus, ja samalla niiden työ rinnastettiin muihin 

sosiaalihuollon tarjoamiin palveluihin. Lain seurauksena kasvatusneuvoloiden 

asema vakiintui ja uusia neuvoloita perustettiin ahkerasti. Kun Suomessa oli 

vuonna 1971 yhteensä 38 kasvatusneuvolaa, jotka kattoivat noin 38 prosenttia 

kaikista maan kunnista, oli määrä kasvanut vuoteen 1980 mennessä jo 87 

 
7  Käytän Oulun kasvatusneuvolan kuntainliitosta tässä tutkimuksessa luettavuuden takia yleisesti 
käytössä ollutta nimitystä Oulun kasvatusneuvola. 
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neuvolaan (74 % kaikista kunnista) (ks. tarkemmin Jauhiainen, 1993, s. 215–216; 

Linna, 1988a, s. 83–84; Taskinen, 1987, s. 19–20). 

Oulun kasvatusneuvolan kuntainliitossa 1970-luku oli voimakkaan alueellisen 

laajentumisen sekä henkilökunnan määrän kasvun aikaa. Kuntainliittoon liittyi 

uusia jäseniä, ja vuoteen 1978 mennessä kasvatusneuvolan toiminta-alueeseen 

kuului jo 18 kuntaa. Varsinkin maantieteellisesti kuntainliitto oli nyt kasvanut 

merkittävästi: kasvatusneuvolan toiminta-alueen pinta-ala ilman vesialueita oli nyt 

20 639 km2 ja asukasluku 186 614 (OKK, vk. 1978. OKA). Uusia jäseniä saatiin 

esimerkiksi Koillismaalta. Laajeneminen lisäsi myös haasteita tarjota palveluita. 

Maantieteellisesti etäisempiä kuntia kuten Pudasjärveä, Taivalkoskea ja Kuusamoa 

palvelemaan perustettiin marraskuussa 1975 sivuneuvola Kuusamoon. Pudasjärvi 

siirtyi kuitenkin Oulun toimiston vastuulle kaksi vuotta myöhemmin; pitkän 

välimatkan takia Oulusta käytiin Pudasjärvellä pitämässä vastaanottoa 

(Reinikainen, 1992, s. 21). Oulun kasvatusneuvolain kuntainliitto laajeni vielä 

kertaalleen, kun Rantsilan kunta liittyi siihen vuoden 1989 alusta (OKK, vk. 1978 

ja 1989. OKA). 

Valtakunnallisesti tarkasteltuna kasvatusneuvoloiden henkilökunnassa 

painottuivat 1950-luvun alusta 1990-luvulle psykologit ja sosiaalityöntekijät 

(Jauhiainen, 1993, s. 220). Näin oli myös Oulun kasvatusneuvolassa (ks. Kuvio 1), 

jossa kyseisten ammattikuntien kasvu oli voimakasta jo vuodesta 1970 eteenpäin, 

mutta erityisesti 1980-luvulla. Oulussa työskenteli vuonna 1970 kaksi 

sosiaalityöntekijää ja kolme psykologia. Vuoteen 1991 mennessä psykologien 

määrä oli kuitenkin kasvanut jo 13:een ja sosiaalityöntekijöiden yhdeksään.  

Psykiatrit ja puheterapeutit muodostivat Oulun kasvatusneuvolan pienimmät 

ammattikunnat. Psykiatreja oli vuoteen 1959 asti vain yksi ja siitä eteenpäin 

tarkastelujakson loppuun keskimäärin kaksi, vaikka hetkellisiä muutoksia 

esiintyikin. Vuosi 1986 oli poikkeus: tuolloin neuvolassa ei toiminut yhtään 

psykiatria. Psykiatrien määrän kehitys kertoo ammattikuntien välisen työnjaon 

muutoksesta kasvatusneuvolassa. Linnan mukaan (1988a, s. 86) neuvoloissa 

siirryttiin 1970-luvulla valtakunnallisesti lääkärijohtoisuudesta 

psykologijohtoisuuteen ja lääkärien rooli muuttui sosiaalityöntekijöitä ja 

psykologeja konsultoivaksi. Lääkärien työpanos väheni valtakunnallisesti 1980-

luvulla myös siten, että neuvolapsykiatreista tuli pääasiassa osa-aikaisia 

(Jauhiainen, 1993, s. 220). Vastaavasti 1970-luvulla kasvatusneuvoloiden 

työkentän laajentumisesta kertoo puheterapeuttien palkkaaminen. Oulun 

kasvatusneuvolan ensimmäinen puheterapeutti aloitti vuonna 1963. Tässä 
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tutkimuksessa tarkasteltavana ajanjaksona puheterapeutteja työskenteli Oulun 

kasvatusneuvolassa yksi tai kaksi. 

 

Kuvio 1. Oulun kasvatusneuvolan henkilökunnan määrän kehitys ammattikunnittain 

vuosina 1951–1991 (OKK, vk. 1951–1991. OKA; muokattu Osajulkaisusta I). 

Kasvatusneuvolatyön kohde muuttui 1970-luvun kuluessa ja erityisesti 1980-

luvulla ongelmallisista lapsista ja nuorista perhekeskeiseksi. Esimerkiksi 

perheneuvonnan sisältöjä kehitettiin osana kasvatusneuvoloiden projekteja. 

Perhetyön velvoite säädettiin vuonna 1984 voimaan astuneiden sosiaalihuoltolain 

(710/82) ja asetuksen (607/83) yhteydessä. Muutos näkyi valtakunnallisesti 

kasvatusneuvoloiden asiakkaissa: kaikista asiakaskäynneistä pari- ja perheterapian 

määrä nousi valtakunnallisesti koko 1970-luvun ja 1980-luvun alun ajan (Taskinen, 

1982, s. 47–48). Oulun kasvatusneuvolassa perhe- ja paritutkimusten sekä 

terapioiden yhteenlaskettu osuus kaikista asiakaskäynneistä oli vuosina 1979–1981 

noin 15–22 prosenttia, mutta vuonna 1985 jo yli 50 prosenttia (OKK, vk. 1979–

1985. OKA). Samalla kun perheiden osuus kasvatusneuvoloiden työkentässä 

lisääntyi, kouluikäisten asiakkaiden määrä laski. Kun vuonna 1975 noin 67 

prosenttia asiakkaista oli 7–15-vuotiaita, osuus oli vuonna 1983 laskenut noin 59 

prosenttiin (Jauhiainen, 1993, s. 217). Kasvatusneuvolatyön muuttuneen 

painopisteen seurauksena miltei kaikkien neuvoloiden nimet muutettiin vuoteen 

1987 mennessä kasvatus- ja perheneuvoloiksi (67 neuvolaa) tai perheneuvoloiksi 

(42 neuvolaa) (Taskinen, 1982, s. 47–28; 1987, s. 23–25). 
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Oulun kasvatusneuvolan kuntainliitto hajosi Oulun kaupungin päätettyä erota 

siitä elokuussa 1991 (OKK, vk. 1990. OKA). Vastaavanlaista kehitystä tapahtui 

muuallakin Suomessa. Esimerkiksi Keski-Suomen perheneuvolan kuntainliitto 

purettiin vuoden 1994 alusta, ja alueen neuvolat siirrettiin sijaintikuntiensa 

omistukseen (Malinen, 2012, s. 76–77). Oulussa kaupungin irtaantuminen tuli 

esille ensimmäisen kerran jo vuonna 1983, kun sosiaalilautakunta ehdotti 

kaupunginhallitukselle oman kasvatusneuvolan perustamista. Perusteluina oli sekä 

tuolloin että asian tultua uudelleen vireille vuonna 1987 muun muassa toiminnan 

tehostaminen (Reinikainen, 1992, s. 31–33). Taskisen mukaan (1995, s. 31–32) 

samansuuntaisia perusteluja käytettiin myös muiden kuntayhtymien purkamisen 

yhteydessä. Lisäksi neuvoloiden toiminta haluttiin lähemmäs kunnan muita 

palveluita, erityisesti sosiaalitoimistoja. Perusteluja myös kritisoitiin (Taskinen, 

1995, s. 31–32). Oulun kasvatusneuvolan työntekijät vastustivat eroa: heidän 

näkemyksensä mukaan uudelleenjärjestely heikentäisi maaseutukuntien 

asukkaiden palvelujen saatavuutta, eivätkä he uskoneet muutoksen tehostavan 

toimintaa. Oulu perusti vastustuksesta huolimatta oman neuvolan pitkän 

valmisteluajan jälkeen 1.1.1993. Samalla uusi Oulun kaupungin kasvatus- ja 

perheneuvola ryhtyi tuottamaan palveluita ostosopimuksen tehneille 

ympäryskunnille. Kuusamon toimipisteen palvelut taas siirtyivät Kuusamon 

kaupungin omistukseen (Reinikainen, 1992, s. 31–33). 

Suomen kasvatusneuvolajärjestelmällä on omat tunnistettavat 

ominaispiirteensä, kuten psykologien vahva asema ja kehityslinjat, joita 

lainsäädäntö sekä yhteistoiminta yhdenmukaistivat. On kuitenkin hyvä huomata, 

että alueellisia eroja esiintyi. Esimerkiksi Pirkko Linnan kyselytutkimuksen (1988b) 

mukaan neuvoloiden henkilökunnan käsitykset työstä vaihtelivat maantieteellisesti. 

Hän löysikin neuvoloiden joukosta kaksi ääripäätä: ”etelän psykiatrisesti 

suuntautunut, hoitotyötä korostava ja pohjoisen yhteiskunnallisesti suuntautunut 

neuvola, jossa kyseenalaistettiin koko instituutio” (Linna, 1988b, s. 199). 

3.3 Kasvatusneuvolan ja koulun yhteistyö 

Suomalaisen kasvatusneuvolainstituution tunnuspiirteenä oli 1990-luvulle asti 

läheinen yhteistyö koulun kanssa. Kasvatusneuvolat tuottivat kouluille niiden 

tarvitsemia psykososiaalisen oppilashuollon palveluita sekä antoivat asiantuntija-

apua oppilaiden kouluvaikeuksiin liittyen. Juuri kasvatusneuvolan piirissä 

koulupsykologinen työ alkoi ammatillistua (Jauhiainen, 1993, s. 126–134). 
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Tarkastelen seuraavassa koulun ja kasvatusneuvolan asiantuntijoiden yhteistyön 

muotoja sekä niiden historiallista kehitystä. 

Ajanjaksoa 1940-luvun lopulta 1960-luvun loppuun on tutkimuksissa 

kuvattu ”koulusuuntautumisen ja kouluongelmien vaiheeksi” (Taskinen, 1987, s. 

17, 43). Linnan arvion mukaan koulu tarvitsi kasvatusneuvolan apua erityisesti 

siksi, että kehitysvammahuoltoa ja erityisopetusta ei ollut järjestetty 

valtakunnallisesti vielä riittävälle tasolle (Linna, 1988a, s. 70–71). Koulun merkitys 

näkyi asiakaskunnassa: kasvatusneuvoloiden asiakkaista merkittävä osa oli 

kouluikäisiä ja yleisimmin koulu toimi asiakkaiden lähettäjätahona. 

Kasvatusneuvoloiden asiakkaista 1950-luvun alusta 1960-luvun alkuun noin 70 

prosenttia oli kouluikäisiä. Uusien asiakkaiden lähettäjätahona koulu oli 1950-

luvun alussa 58 prosentissa ja kymmenen vuotta myöhemmin 39 prosentissa 

tapauksista (Jauhiainen, 1993, s. 134). Oppilashuoltokomitea arvioikin 1970-luvun 

alussa kasvatusneuvoloiden merkityksen suureksi koulujen mielenterveystyön 

kannalta (Oppilashuoltokomitean mietintö, 1973, s. 53). 

Kasvatusneuvolat olivat saaneet jo 1940- ja 1950-luvulla asiantuntija-aseman 

kouluvaikeuksien diagnosoinnissa ja hoitamisessa. Kehitykseen vaikuttivat muun 

muassa psykologisten testausmenetelmien, kuten älykkyystestin ja 

koulukypsyystestin käyttöönotto ja laajentuminen (Jauhiainen, 1993, s. 132, 139). 

Esimerkiksi Oulun seudulla suoritettiin vuosina 1953–1970 laajamittaisia, koko 

ikäluokan kattavia koulukypsyyskokeita. Oulussa opettajat ja kehyskunnissa 

kasvatusneuvolan työntekijät suorittivat kypsyyskokeen kaikille koulun aloittaville, 

ja tulokset arvioitiin kasvatusneuvolassa. Heikoimmin menestyneet testattiin vielä 

kasvatusneuvolassa erikseen oppilaan opettajan pyynnöstä (Rasi, 1976, s. 70). 

Kokeet lopetettiin Oulun kaupungin kouluissa vuonna 1970 niiden suuren 

työmäärän vuoksi, mutta Haukiputaalla, Kempeleessä, Kiimingissä ja 

Ylikiimingissä niitä jatkettiin vielä ainakin peruskouluun siirtymiseen asti (OKK, 

vk. 1970, 1973, 1974. OKA).  

Kasvatusneuvolat ottivat tehtäväkseen erityisopetuksen kehittämisen ja 

laajentamisen (Linna, 1988a, s. 78). Muiden kasvatusneuvoloiden ohella myös 

Oulun kasvatusneuvola puhui erityisesti 1950-luvulla aktiivisesti erilaisten 

hoitolaitosten, erityisluokkien ja apukoulujen perustamisen puolesta. Esimerkiksi 

vuonna 1952 kasvatusneuvola teki Oulun kansakoulun johtokunnalle esityksen 

tarkkailuluokkien perustamiseksi (kk. vk. lv. 1952–1953. OUKAV. OKA). Tuolloin 

esitys ei johtanut vielä toivottuun tulokseen. Kaupunkiin perustettiin 

tarkkailuluokka lopulta vuonna 1962 (Valta, 2002, s. 101, 203), ja vuonna 1961 oli 

aloittanut kasvatusneuvolan valvonnan alainen ”kehityskykyisten vajaamielisten 
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lasten” päiväkoti (OKK, vk. 1961. OKA). Lisäksi kasvatusneuvola oli yksi 

taustavaikuttajista, kun Oulun kaupunki perusti vuonna 1966 vastaanottokodin 

käytöshäiriöisiä poikia varten (Reinikainen, 1992, s. 15).  

Kasvatusneuvolatyön painotuksen muutos näkyi tilastollisesti 1950-luvulta 

1970-luvun puoliväliin tultaessa: kouluikäinen asiakaskunta väheni ja asiakkaiden 

lähettäjätahona koulun osuus laski samalla, kun kotien osuus nousi merkittävästi 

(Jauhiainen, 1993, s. 218). Oulun kasvatusneuvolan tilanne noudatteli 

valtakunnallista kehitystä: koulujen osuus lähettäjätahoista laski vuoden 1968 noin 

30 prosentista vuoden 1985 noin 18 prosenttiin, kun samalla tarkastelujaksolla 

kotien osuus nousi noin 43 prosentista 62 prosenttiin (OKK, vk. 1951–1991. OKA). 

Tilastoja tulkittaessa on kuitenkin otettava Jauhiaisen mukaan (1993, s. 218) 

huomioon, ettei merkitty lähettäjätaho välttämättä kerro koko totuutta esimerkiksi 

mahdollisista taustavaikuttajista. Koulun roolin väheneminen näkyy myös 

kasvatusneuvolaan tulon syissä. Esimerkiksi heikko koulumenestys tulosyynä 

väheni 30 vuodessa 35 prosentista (1950) 20 prosenttiin vuonna 1980. Muutoksista 

huolimatta kasvatusneuvolat säilyivät silti 1990-luvun alkuun saakka merkittävinä 

koulun psykososiaalisen oppilashuoltotyön tarjoajina (Jauhiainen, 1993, s. 218–

219). 

Käytännön työssä koulun ja kasvatusneuvolan yksittäiset asiantuntijat 

kohtasivat useimmiten, kun he selvittivät oppilaita koskevia ongelmia. 

Asiantuntijat tekivät kuitenkin myös muunlaista yhteistyötä. Koko ikäluokkaa 

koskevien koulukypsyystestien lisäksi Oulun kasvatusneuvolan työntekijät tekivät 

kouluilla yksittäisiä testauksia sekä konsultaatioita ja kävivät pitämässä tietoiskuja 

koulun asiantuntijoille. He osallistuivat myös ajoittain kouluilla järjestettyihin 

tilaisuuksiin, kuten vanhempainiltoihin. Vastavuoroisesti opettajat kävivät 

tutustumassa kasvatusneuvolan toimintaan paikan päällä. Erityisen aktiivista 

yhteydenpito oli erityisopettajien kanssa sekä muiden kouluviranomaisten, kuten 

kansakoulutarkastajan (myöhemmin koulutoimentarkastaja) sekä 1970-luvulta 

alkaen koulukuraattorin kanssa (OKK, vk. 1951–1991. OKA). 

Yksittäisistä toimenpiteistä opettajia ja kasvatusneuvolan työntekijöitä yhdisti 

tutkittavalla ajanjaksolla erityisluokkasiirto apukouluun tai tarkkailuluokalle, mikä 

vaati molempien asiantuntijoiden osallistumista (vuodesta 1984 eteenpäin 

mukautettu opetus ja sopeutumattomien opetus). Ennen vuoden 1958 

kansakouluasetusta siirrosta ei ollut säädetty laissa, mutta siitä eteenpäin asetuksen 

mukaan huoltajan kanssa tuli neuvotella ennen siirrosta ja oppilaalle suositeltiin 

suoritettavaksi myös tarkempi tutkimus. Sitä käytettiinkin laajalti: vuonna 1968 

tehdyn kyselyn mukaan yli 90 prosentille apukouluun siirretyistä oppilaista oli 
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tehty psykologinen tutkimus. Vuoden 1970 peruskouluasetuksen yhteydessä 

suositus ”psykologisesta tai tarvittaessa myös lääketieteellisestä” tutkimuksesta 

muotoiltiin painokkaasti ”milloin se ilman kohtuutonta vaikeutta on mahdollista” 

(ks. tarkemmin Kivirauma, 1989, s. 95; Kivirauma & Kivinen, 1986a, s. 335). 

Isoihin kaupunkeihin muodostui samankaltaisia siirtoihin liittyviä käytänteitä 

apukoulutoiminnan alusta lähtien (ks. esim. Kivinen & Kivirauma, 1986; 

Kivirauma, 1989; Svanfeldt-Winter 2016; Valta, 2002).  

Oulussa vaadittiin 1950-luvun alussa apukoulusiirron yhteydessä lausunto 

opettajalta sekä koululääkäriltä tai kasvatusneuvolasta. Kaupungin kansakoulun 

johtokunta teki lopullisen päätöksen siirrosta lausuntojen perusteella (ks. esim. 

kansakoulujen johtokunnan ptk. 17.5.1951 §111. Ouka kkj., Ca:33. OKA). Ennen 

kasvatusneuvolan perustamista suosituksen antoi koululääkäri (Valta, 2002, s. 85–

86). Tehtävä siirtyi kuitenkin käytännössä kasvatusneuvolalle pian sen 

perustamisen jälkeen. Peruskouluun siirtymisen yhteydessä päätettiin pysyä 

aikaisemmassa toimintatavassa. Vuonna 1974 kansakoulun johtokunta päätti, että 

oppilaan erityisopetukseen siirtämisessä pääpaino olisi aiempaan tapaan 

kasvatusneuvolan suorittamassa psykologisessa tutkimuksessa ja että oppilaalle 

tehtäisiin lääketieteellinen tutkimus vain tarvittaessa. Samalla opettajien tehtäväksi 

katsottiin keskustella siirtotapauksissa ensin huoltajan kanssa ja lähettää sitten 

kasvatusneuvolalle ehdotus oppilaan testaamisesta ja tutkimisesta (Kansakoulujen 

johtokunnan ptk. 9.5.1974 §276. Ouka kkj., Ca:47. OKA). Apukoulusta ja 

tarkkailuluokalta voitiin siirtää oppilas myös takaisin kansa- ja peruskouluun. 

Oulussa kasvatusneuvola kirjoitti ainakin osassa tapauksista lausunnon myös 

takaisinsiirron yhteydessä (Asiakasaktit. OKK, Hea1–Hea44. OKA). Käytännössä 

erityisluokkasiirto apukouluun tai tarkkailuluokalle tapahtui Oulussa 1950–1980-

luvuilla samansuuntaisesti kuin esimerkiksi Turussa ja Tampereella, missä aloitteen 

teki useimmiten opettaja. Kivisen ja Kivirauman (1986) mukaan kasvatusneuvolan 

tehtävänä oli tutkia oppilas, kirjoittaa lausunto kouluviranomaisille sekä ottaa 

yhteyttä oppilaan vanhempiin. Virallisesti siirrosta päätti koululautakunta, mutta 

päätös tehtiin pääsääntöisesti asiantuntijan suosituksen mukaisesti (s. 303). 

Kasvatusneuvoloiden rooli siirtoprosesseissa oli siten käytännössä erittäin 

merkittävä. Kivisen ja Kivirauman (1986) tutkimuksen mukaan noin 98 prosenttia 

kaikista erityisluokkasiirroista Tampereella vuosina 1948–1961 ja Turussa vuosina 

1950–1981 tehtiin kasvatusneuvolan suositusten mukaisesti. 

Koulujen ja kasvatusneuvolan asiantuntijoiden välille kehittyi ja vakiintui 

1980-luvun puoliväliin mennessä uusi työmuoto, moniammatillinen 

oppilashuoltoryhmätyö, jonka eri asiantuntijat tapasivat kasvokkain säännöllisesti. 
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Peruskoulukokeilun yhteydessä vuonna 1972 otettiin käyttöön kolmella Oulun 

kaupungin koululla (sittemmin Pateniemen, Pohjankartanon ja Kakaravaaran 

yläaste) oppilashuoltoryhmätyötä tehneet ns. hoitokokoukset, joiden tavoitteena oli 

kouluvaikeuksien vähentäminen. Oulun kasvatusneuvolan toimintakertomuksen 

mukaan kokouksia järjestettiin vuonna 1972 yhteensä seitsemän. Käytäntö levisi 

1970-luvun lopulla myös etupäässä kaupungin yläasteille ja myöhemmin myös ala-

asteille. Esimerkiksi vuonna 1980 hoitokokouksia pidettiin säännöllisesti kerran 

kuukaudessa 20:llä kasvatusneuvolan toiminta-alueeseen kuuluvalla yläasteella 

sekä satunnaisesti myös muissa kouluissa. Työmuodon yleistymisestä kertoo se, 

miten viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1985, kasvatusneuvolan työntekijöitä 

osallistui jo 247 oppilashuoltoryhmään tai konsultaatiotilaisuuteen alueen ylä- ja 

ala-asteilla (OKK, vk. 1971–1985. OKA). 

Oulun kasvatusneuvolalla ja kansakoululla oli myös tiivistä hallinnollista 

yhteistyötä. Kuntainliiton hallituksessa ja valtuustossa toimi tyypillisesti koulun 

hallintoelimissä olevia henkilöitä, kuten kansakouluntarkastaja ja myöhemmin 

koulutoimenjohtaja. Osuvana esimerkkinä toimialojen välisistä yhteyksistä 

henkilötasolla on Osmo Viikari, joka toimi Oulun kansakouluntarkastajana vuosina 

1961–1970 ja kuntainliiton hallituksessa vuosina 1961–1972. Viikari tunsi 

kasvatusneuvolan toiminnan erityisen hyvin ja omakohtaisesti, sillä hän oli 

toiminut vuosina 1951–1952 Oulun kasvatusneuvolan psykologina (ks. tarkemmin 

Huttunen, 1986, s. 200–201; OKK, vk. 1951–1991. OKA). 

3.4 Erityisopetuksen ja psykososiaalisen oppilashuollon 

kehityksestä 

Suomessa kehittyi 1900-luvun jälkipuoliskolla kasvatusneuvolatoiminnan ohella 

myös muita oppilaiden hyvinvointia sekä koulunkäyntiä tukevia palveluita, kuten 

koulun oppilashuolto sekä erityisopetus. Oppilashuolto ammatillistui erityisesti 

toisen maailmansodan jälkeen ja laajeni käsittämään kouluterveydenhuollon ja 

erilaisten hyvinvointia lisäävien toimintojen lisäksi psykologista ja sosiaalista 

huoltoa. Esimerkiksi koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta kehittyivät 

erityisesti 1960-luvulta alkaen. Myös erityisopetus kehittyi voimakkaasti 1900-

luvulla, mihin vaikuttivat osaltaan koulutusjärjestelmän laajat uudistukset. Etenkin 

koko ikäluokan yhdistänyt peruskoulu-uudistus loi uudenlaisen tarpeen kehittää 

koulunkäyntiä tukevia erityisopetuksen muotoja ja levittää käytännettä 

valtakunnallisesti (Jauhiainen & Kivirauma, 1997). Käyn seuraavaksi läpi koulua 

koskevan kasvatusneuvolatyön toimintakentän historiallista kehitystä 1900-luvun 
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jälkipuoliskolla sekä valtakunnallisesti että alueellisesti Oulun seudulla. 

Erityisopetuksen osalta keskityn pääasiassa apukoulu- ja tarkkailuluokkaopetuksen 

ja psykososiaalisen oppilashuollon osalta koulupsykologi- ja koulukuraattorityön 

kehitykseen.  

Erityisopetuksen keskeiset toimintamuodot 1900-luvulla olivat apukoulu- ja 

tarkkailuluokkaopetus. Vanhin erityisopetuksen muoto, apukouluopetus, alkoi 

1900-luvun alussa, kun ensimmäiset apukoulut ”heikkokykyisille ja tylsämielisille” 

oppilaille perustettiin muutamiin suuriin kaupunkeihin, kuten vuonna 1901 

Turkuun, 1903 Helsinkiin ja 1906 Vaasaan. Erityisopetuksesta säädettiin ensi 

kerran vuoden 1921 oppivelvollisuuslain yhteydessä, jolloin yli 10 000 asukkaan 

kaupungit velvoitettiin järjestämään erityisopetusta heikkokykyisille lapsille. 

Apukoulujen toiminnan muotoihin laki ei kuitenkaan ottanut kantaa, ja niissä 

esiintyikin paikallisia vaihteluita. Muutamilla paikkakunnilla toimi 1920- ja 1930-

luvulla myös hitaasti kehittyvien H-luokkia. H-luokat erosivat apukouluista siten, 

että ne perustettiin tavallisesti osaksi kansakouluja, tyypillisesti yläluokkien 

yhteyteen tai kouluihin, joissa oli useita rinnakkaisluokkia. Vuoden 1952 

apukouluasetus yhdenmukaisti apukoulujen toimintaa, ja vuoden 1958 

kansakouluasetus muun muassa tarkoitti apukoulut ”henkisesti viivästyneille ja 

vajaamielisille lapsille”, tiukensi apukoulun perustamisvelvoitetta sekä täsmensi 

oppilaiden siirtoperusteita (Kivirauma, 1989, s. 87–92, 101–105). Apukoulut 

painottuivat 1960-luvulle asti pääsääntöisesti kaupunkeihin, mutta niitä ryhdyttiin 

perustamaan ahkerasti 1960-luvun kuluessa ja 1970-luvulla myös maalaiskuntiin. 

Tarkkailuopetusta ryhdyttiin antamaan Suomessa vuonna 1939 ensimmäisenä 

Helsingissä. Tarkkailuopetus mainittiin ensi kerran lainsäädännössä vuoden 1958 

kansakouluasetuksen yhteydessä. Opetuksen kohteeksi määritettiin oppilaat, jotka 

eivät menestyneet koulussa, mutta joita ei myöskään ollut syytä siirtää apukouluun 

tai muuhun erityisopetukseen. Asetuksessa säädettiin myös muun muassa 

enimmäisoppilasmäärästä ja opetuksen reunaehdoista, kuten että opetusta voitiin 

antaa joko koulu- tai luokkamuotoisena. Tarkkailuopetus laajeni valtakunnallisesti 

1950-luvulta 1980-luvun alkuun. Kehitys ei kuitenkaan ollut tasaista määrällisesti 

tai maantieteellisesti. Määrällisesti erityinen piikki kasvussa tapahtui noin 10 

vuoden ajanjaksolla 1960-luvun lopulta 1970-luvun loppuun. Maantieteellisesti 

tarkasteltuna tarkkailuopetus keskittyi pääsääntöisesti 1980-luvun puoleenväliin 

asti kaupunkeihin (Kivirauma, 1989, s. 106–111). 

Ouluun perustettiin ensimmäinen apukoulu suhteellisen varhain, jo vuonna 

1920. Apukoulutoiminta jatkui 1990-luvun alkuun asti ja tuona aikana toiminta 

kehittyi ja oppilasmäärä lisääntyi. Esimerkiksi 1940-luvulta peruskouluun 
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siirtymiseen mennessä oppilasmäärä oli kasvanut noin 50:stä hieman vajaaseen 

200:aan (Valta, 2002, s. 198). Tarkkailuluokkia yritettiin saada perustettua 

kaupunkiin jo 1950-luvulla, mutta toiminta alkoi lopulta vuonna 1962 (Huttunen, 

1986, s. 256; Valta, 2002, s. 82, 195). Tarkkailuluokkaopetus levisi niin, että 

peruskoulun siirryttäessä kaupungissa toimivat Kajaanintullin sekä vuoteen 1977 

asti Aleksanterintorin tarkkailukoulu sekä peruskoulun yhteydessä 

tarkkailuluokkia. Kajaanintullin erityiskoulussa annettiin tarkkailuopetusta 

alaluokille 1–6. Tarkkailuluokat toimivat yläasteiden yhteydessä. 

Tarkkailuluokkien määrä vaihteli hieman vuosittain: esimerkiksi vuosina 1977–

1984 toimi 4–6 luokkaa 2–6 yläasteen yhteydessä (kl. vk. 1977–1991. OUKAV. 

OKA). Muita erityisopetuksen muotoja Oulussa olivat esimerkiksi 

kokeiluluonteisesti toimineet niin kutsuttu H-luokka 1940-luvulla sekä 

käytöshäiriöiden vähentämiseen tähdännyt, lukuvuonna 1972–1973 aloitettu 

hoitoluokkakokeilu8 (Huttunen, 1986, s. 246; Valta, 2002, s. 177, 195). Kaupunki 

tarjosi erillisen erityisopetuksen lisäksi myös luokatonta (myöhemmin osa-aikaista) 

erityisopetusta: 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa pääasiassa ala-asteilla lukemis-, 

kirjoittamis- ja puhehäiriöisille. Erityisopetus sai 1980-luvulla uusia muotoja: 

vuonna 1980 Pohjankartanon yläasteen yhteydessä aloitettiin pienluokkakokeilu, 

jonka tarkoituksena oli auttaa ”häiriintyneitä oppilaita”, vuonna 1985 perustettiin 

kehitysvammaisille suunnattua harjaantumisopetusta antava yksikkö sekä vuonna 

1988 Nuottasaaren ala-asteen yhteyteen hahmotushäiriöisten luokka. 

Vuosikymmenen lopussa kaupungin osa-aikainen erityisopetus oli aiempaa laaja-

alaisempaa. Koulutoimen vuosikertomuksen 1988 mukaan osa-aikaista 

erityisopetusta annettiin puhehäiriöisille, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisille, 

näkövammaisille, kuulovammaisille, kehitysvammaisille, liikuntavammaisille, 

sopeutumishäiriöisille ja ”muille”, kuten MBD-oppilaille 9  (kl. vk. 1977–1991. 

OUKAV. OKA). 

Oulun kasvatusneuvolan alueeseen kuuluvissa maalaiskunnissa ryhdyttiin 

antamaan erityisopetusta pääsääntöisesti 1970-luvulla. Käytännössä perustettiin 

kuntien ja kuntayhtymien apukouluja, esimerkiksi Haukiputaalla vuonna 1969 

 
8 Hoitoluokalla annettiin pienryhmäopetusta seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaille. Kolmen 
oppiaineen opetus – liikunnan, käsityön ja kotitalouden – oli kuitenkin integroitu osittain yleisopetuksen 
ryhmiin. Hoitoluokan periaatteena oli erottaa sen oppilaat mahdollisimman vähäksi aikaa muista 
oppilaista. Lisäksi jokaiselle oppilaalle tehtiin moniammatillisissa, säännöllisesti kuukausittain 
järjestetyissä kokouksissa hoitosuunnitelma ja seurattiin heidän kehitystänsä. Näihin kokouksiin 
osallistuivat koulunjohtaja, hoitoluokan opettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, sosiaaliviranomainen 
sekä kasvatusneuvolan edustaja. (Valta, 2002, s. 195) 
9 MPD on lyhenne sanoista Minimal Brain Dysfunction. 
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(Rönty, 1975, s. 67) ja Muhoksella vuonna 1972 (Tervonen, 2002, s. 534). Samana 

vuonna Muhoksella aloitti myös kiertävä puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten 

erityisopettaja (Tervonen, 2002, s. 534). Kempeleessä aloitti kolmen kunnan, 

Kempeleen, Oulunsalon ja Hailuodon, yhteinen Vihiluodon apukoulu vuonna 1976 

(Hiltunen, 1983, s. 150). 

Valtakunnallisesti koulupsykologista ja -sosiaalista työtä ryhdyttiin 

kokeilemaan etupäässä kaupungeissa 1960-luvulla. Peruskoulu-uudistuksen myötä 

koulupsykologien ja kuraattorien määrä kasvoi, mutta virat painottuivat pääasiassa 

Etelä-Suomen kaupunkeihin. Ammattikuntien virallistamiseen pyrittiin 1970- ja 

1980-luvulla, mutta kunnilla ei ollut vielä 1990-luvun alkuun mennessä selkeää 

velvoitetta virkojen perustamiseen. Ammattikunnilla ei ollut valtakunnallisesti 

yhteneväisiä tehtäviä, vaan tilanne vaihteli alueittain. Toiminta keskittyi 

yksilökohtaiseen ja korjaavaan työhön, vaikka esimerkiksi 1970-luvulla esitetyissä 

suunnitelmissa korostettiin ongelmien ennaltaehkäisyä. Työn kohteet ovat 

nähtävissä esimerkiksi tarkasteltaessa syitä koulupsykologien ja kuraattorien 

asiakkaiden ilmoittautumiseen: molempien luo ohjattiin 1970-luvulta 1980-luvun 

lopulle asti yleisimmin sopeutumisvaikeuksien ja käyttäytymishäiriöiden takia. 

Koulupsykologien asiakkaiden toiseksi yleisin ilmoittautumissyy olivat 

oppimisvaikeudet ja kuraattorien asiakkailla koulunkäynnin laiminlyönti ja 

kouluhaluttomuus (Jauhiainen, 1993, s. 179, 181, 189–214). 

Oulun kaupunkiin perustettiin lukuisten yritysten jälkeen koulupsykologin 

tehtävä vasta peruskouluun siirtymisen yhteydessä vuonna 1973 (Huttunen, 1986, 

s. 256). Koulupsykologien määrä oli kuitenkin suhteellisen pieni, esimerkiksi 

vuonna 1979 kaupungissa toimi 1,5 kouluikäisille suunnattua psykologia (tl. vk. 

1979. OUKAV. OKA). Kaupungin koululaitos näki 1980-luvun alussa 

oppilashuoltoon kuuluvaksi kasvatusneuvolan antaman koulupsykologiatoiminnan.  

Koulukuraattoritoiminta aloitettiin pienimuotoisesti Suomessa osana 

apukoulujen toimintaa 1950-luvulla, ja se laajeni kansakouluihin 

kokeiluluonteisena 1960-luvun lopulla (Jauhiainen, 1993, s. 180–181). Myös 

Oulussa vuonna 1963 aloitettu koulukuraattoritoiminta rajoittui apukoulun 

yhteyteen ennen peruskouluun siirtymistä, minkä jälkeen se laajeni myös muihin 

koulumuotoihin (Huttunen, 1986, s. 251, 256). Kuraattorien määrää lisättiin 1970-

luvulla ja 1980-luvun alussa: vuonna 1976 Oulussa toimi kaksi, vuodesta 1978 

alkaen kolme ja vuodesta 1981 1990-luvun alkuun asti neljä kuraattoria. 

Hallinnollisesti kuraattoritoiminta siirrettiin koulutoimesta sosiaaliviraston 

alaisuuteen vuonna 1991. Työn muodot ja kohteet vaikuttivat samankaltaisilta 

valtakunnallisen suuntauksen kanssa: 1980-luvun loppuun asti toiminta painottui 
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yläasteille, joskin koulun ja kodin yhteistyöhön kohdentuvaa sekä ennalta 

ehkäisevää työtä raportoitiin yhä enemmän 1980-luvulla. Koulukuraattorien apua 

tarvittiin 1970- ja 1980-luvulla eniten aiheettomien poissaolojen ja 

kouluhaluttomuuteen sekä koulusopeutumattomuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

Koulukuraattorit toimivat yhteistyössä eri viranomaisten kanssa, joista yksi 

merkittävä taho oli kasvatusneuvola (kl. vk. 1976–1991. OUKAV. OKA). 

Kasvatusneuvola säilytti 1990-luvulle asti merkittävän asemansa koulun 

psykososiaalisen oppilashuollon tarjoajana. Esimerkiksi Oulussa koulukuraattorien 

ja erityisesti koulupsykologien määrä oli suhteellisen pieni. Sirpa Taskisen (1995) 

selvityksen mukaan 1990-luvun alussa Suomessa ei ollut olemassa yhtä mallia 

koulun psykososiaalisten palveluiden järjestämiselle, vaan oppilaat saivat 

vaikeuksiinsa apua eri asiantuntijoilta. Keskeisiksi tahoiksi Taskinen (1995) 

nimeää koulukuraattorit, -psykologit, kasvatus- ja perheneuvolat, sosiaalitoimistot 

ja terveyskeskuspsykologit, mutta mainitsee työkentälle osallistuneen myös 

kouluterveydenhoidon, mielenterveystoimistojen sekä muutaman sairaalan 

poliklinikan (1995, s. 13). 

Tutkittavalla ajanjaksolla oppilasmäärät koulussa lisääntyivät, mikä haastoi 

kouluja erityisesti peruskouluun siirtymisen jälkeen. Samalla kun oppilaiden määrä 

kasvoi, moninaistui myös kansakouluun verrattuna erityisesti yläluokilla 

oppilaiden kirjo. Opettajien keinona ratkaista oppilaita koskevia ongelmia oli 

pääsääntöisesti ja varsinkin ennen peruskouluun siirtymistä ohjata oppilas 

kasvatusneuvolan asiantuntijoiden tutkittavaksi ja hoidettavaksi tai hakea 

oppilaalle siirtoa apukouluun tai tarkkailuopetukseen. Maantieteellisesti 

tarkasteltuna koulut olivat kuitenkin eri asemassa maaseudulla ja kaupungeissa. 

Erillisen erityisopetuksen saatavuus maalaiskunnissa oli heikompi kuin 

kaupungissa, vaikka apukouluopetusta ryhdyttiin antamaan Oulun kaupungin 

ympäryskunnissa enenevissä määrin 1970-luvulla. Lisäksi pitkät välimatkat 

Oulussa, Kuusamossa ja Pudasjärvellä sijainneisiin kasvatusneuvolan toimistoihin 

lienevät vähentäneet myös kaukaisempien maaseutukuntien opettajien 

mahdollisuutta käyttää kasvatusneuvolan palveluita. Opettajien keinovalikoima 

oppilaiden ongelmien ratkaisemiseksi laajeni 1980-luvulle tultaessa. Painotus 

siirtyi koulussa tarjottavaan tukeen, kun erityisopetuksen muodot moninaistuivat ja 

oppilaiden psykososiaalinen huolto uusine ammattikuntineen kehittyi. Koulujen ja 

opettajien sekä Oulun kasvatusneuvolan väliset yhteydet säilyivät tiiviinä läpi 

tarkasteltavan ajanjakson. Samalla kahden ammattikunnan välinen työnjako oli 

selvä: Oulun kasvatusneuvolalla oli auktoriteettiasema ongelmallisten oppilaiden 

tutkimisessa ja hoitamisessa. Kasvatusneuvola pyrki vaikuttamaan varsinkin Oulun 
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kaupungin alueella erityisopetuksen kehitykseen ja piti säännöllisesti yhteyttä 

alueen erityisopettajiin.  

 Tutkittaessa opettajien lausuntoja tai lausunnon kirjoittamiseen käytettyä 

lomaketta on otettava huomioon, millaisessa kontekstissa käytänteitä luotiin ja 

harjoitettiin. Lausuntojen kirjoittamiseen ja niihin liittyviin merkityksiin 

vaikuttivat niin koulujen toimintaympäristöt kuin opettajien käytettävissä olevat 

keinovalikoimat ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Standardisoidut 

lausuntolomakkeet ja niihin liittyvät käytänteet voidaan nähdä osana 

valtakunnallista kasvatusneuvoloiden toiminnan kehitystä, aseman virallistumista 

ja työmuotojen kehitystä. 
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4 Tutkimusmatkalla lausuntojen kanssa 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni aineiston ja käyttämäni tutkimusmenetelmän. 

Aloitan kuvaamalla aineistoa määrällisesti ja laadullisesti. Seuraavaksi tutkin 

kriittisesti käyttämäni aineiston luonnetta ja käyttömahdollisuuksia sekä katkoksia 

ja hiljaisuuksia. Tämän jälkeen kuvaan menetelmällisiä valintoja ja 

tutkimusprosessin käytännön toteutusta. Lopuksi käsittelen tutkimuksen aiheeseen 

ja aineistoon liittyviä eettisiä erityiskysymyksiä. 

4.1 Aineistona opettajien lausunnot 

Pääasiallinen aineistoni koostuu 365:sta kasvatusneuvolan lomakkeelle10 tehdystä 

opettajan lausunnosta. Keräsin analysoitavat lausunnot Oulun kaupunginarkistossa 

sijaitsevasta Oulun kasvatusneuvolan arkistosta, joka sisältää pysyvästi 

säilytettäviä asiakasasiakirjoja vuosilta 1968–1991. 11  Säilytettävät lausunnot 

muodostuvat otannasta, joka sisältää joka kuukauden tiettynä kolmena päivänä 

syntyneet asiakkaat.12  Yhteensä nämä vuosittaiset otannat sisältävät tutkittavalta 

ajanjaksolta noin 1500 asiakasaktia. Tästä määrästä olen rajannut tutkimuksen 

ulkopuolelle tapaukset, jotka eivät sisällä opettajan lausuntoa. Lausunto puuttuu 

tyypillisesti niiden henkilöiden asiakirjoista, joiden ongelma ei liittynyt 

koulunkäyntiin, joita ei ole ehdotettu siirrettäväksi erityisopetukseen tai joiden 

lähettävänä tahona ei ole toiminut koulu. Voidakseni verrata keskenään opettajien 

lausuntojen sisältöjä ja niissä tapahtuvia muutoksia olen rajannut ulos 14 lausuntoa, 

joita ei ole tehty Oulun kasvatusneuvolan lausuntopohjalle. Pysyäkseni 

aikarajauksessa olen lisäksi rajannut ulos kahdeksan asiakasaktia, jotka sisältävät 

lausuntoja tutkimuksen kohdevuosien ulkopuolelta. 

 
10  Aineistosta on tunnistettavissa neljä erilaista lausuntopohjaa, jotka olivat käytössä Oulun 
kasvatusneuvolassa kyseisellä ajanjaksolla. Olen analysoinut lausuntopohjien sisältöä ja historiallista 
kehitystä tarkemmin Artikkelissa I.  
11  Tutkimuksen teon aikana pääosa Oulun kasvatusneuvolan arkistosta, kuten asiakasasiakirjat, oli 
luovutettu Oulun kaupunginarkistolle, mutta aineisto oli järjestämätön. Varsinaisten arkistotunnusten 
puuttuessa olen tehnyt viittaukset luovutusluettelon ja laatikoiden nimien perusteella. 
Arkistotyöskentelyn aikana kaikkea kasvatusneuvolan tutkittavalla ajanjakson arkistomateriaalia ei 
ollut luovutettu Oulun kaupunginarkistolle, vaan esimerkiksi kirjeenvaihtoa säilytettiin Oulun 
perheneuvolan tiloissa. 
12  Kasvatusneuvolan asiakasasiakirjoista on muodostettu pysyvästi säilytettä otos Kansallisarkiston 
(vuoteen 1994 Valtionarkisto) 1.9.1989 antaman päätöksen mukaisesti. Otos perustuu syntymäpäiviin 
niin, että joka kuun 8., 18. ja 28. syntyneiden henkilöiden asiakirjat tulevat valikoiduksi kyseiseen 
sisältöön. 
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Opettajien lausunnot olivat asiantuntija-arvioita opettajien ongelmallisiksi 

katsomista oppilaista. Lausunnot oli tarkoitettu vain kasvatusneuvolan sekä 

kouluviranomaisten käyttöön: vanhemmat tai lapset eivät nähneet lausuntoja. 

Lausunnoilla oli kaksi pääasiallista tehtävää: niitä käytettiin kasvatusneuvolassa 

esitietona, mutta ne olivat myös virallinen osa erityisopetussiirtoa koskevaa 

prosessia. Lausuntojen monista käyttötavoista kertoo kuvaavasti eräältä koululta 

keskitetysti lähetettyjen lausuntojen mukana tullut kirje, jossa todettiin lähetyksen 

sisältävän kolmenlaisia lausuntoja. Osa lausunnoista oli lähetetty tutkimusta 

erityisluokkasiirron mahdollisuutta varten. Toisen osan todettiin olevan sellaisista 

tapauksista, joiden koulumenestys oli heikkoa, mutta opettajat olivat epävarmoja 

sopivista toimenpiteistä. Loput oli taas kirjoitettu oppilaista, jotka olivat opettajien 

mukaan ”selvästi käytöshäiriöisiä” ja joista opettajat toivoivat ”lisää tietämystä” 

(HpaK koulun varajohtaja 19./21.3.1974 Oulun kasvatusneuvolalle. OKK, Eai–

Eau. OKA). Lomakkeen erilaiset käyttötavat tuovat parhaiten esiin, että sitä 

käytettiin muutamassa tapauksessa myös koulusiirtoon erityisluokalta 

peruskouluun. Aineisto sisältää kahdeksan tällaista lausuntoa. 

Opettajanlausuntolomakkeen hyödyntäminen oli pitkäaikainen ja vakiintunut 

toimintatapa Oulun kasvatusneuvolassa aina sen perustamisesta vuonna 1951 

1990-luvun alkuun asti. Aineistoni lausunnot painottuvat kuitenkin 1960- ja 1970-

luvuille (ks. Kuvio 2). Opettajien lausuntojen kirjoittamisen ja 

lausuntolomakkeiden käytön väheneminen lienee usean eri tekijän summa. Näen 

menettelytavan muuttumiseen vaikuttaneen ainakin kasvatusneuvolatyön 

tehtäväkentän muutoksen perhetyön lisääntymisen myötä sekä muutokset 

kasvatusneuvolan ja koulun yhteistyössä. Tämän lisäksi oma vaikutuksensa on 

ollut myös erityisopetuksen kehityksellä. Viimeisimmän osalta vaikuttava tekijä on 

ollut erityisesti luokattoman erityisopetuksen lisääntyminen 1960-luvulta alkaen. 

Oppilaan siirtäminen luokattomaan erityisopetukseen oli hallinnollisesti 

yksinkertaisempaa, sillä se ei vaatinut virallista lausuntoa kasvatusneuvolalta 

(Kivinen & Kivirauma, 1986, s. 298, 300; Kivirauma & Kivinen, 1986a, s. 336–

337). Oppilashuoltoryhmien perustaminen 1970-luvulla ja toiminnan laajeneminen 

erityisesti 1980-luvun alussa edistivät kasvatusneuvolan ja koulun asiantuntijoiden 

kohtaamista kasvotusten, mikä lienee vähentänyt erityisesti lausuntojen käyttöä 

esitiedon välittämiseen ja epävarmoissa tapauksissa poistaneen tarpeen koko 

lausunnon lähettämiseen. Päätelmää tukee Oulun kasvatusneuvolan raportti sen 

oppilasryhmätyöhön osallistumisesta vuosina 1980–1985. Raportin mukaan 

ryhmän istuntojen seurauksena oppilas ohjattiin suhteellisen usein 

kasvatusneuvolaan tai sen asiantuntijoiden konsultoitavaksi. Esimerkiksi erään ala-
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asteen oppilashuoltoryhmässä vuosina 1980–1985 tarkastelluista 57 

oppilastapauksesta ohjattiin kasvatusneuvolaan 26 oppilasta (46 %) (Yhteenveto 

Oulun kasvatus- ja perheneuvolan työntekijöiden osallistumisesta koulujen 

oppilashuoltoryhmiin. OKK, M6; Mc:1. OKA). Oppilashuoltoryhmissä, 

tai ”hoitokokouksissa”, kuten niitä työnmuodon alkuaikoina kutsuttiin, pyrittiin 

ratkaisemaan oppilaiden ongelmia omassa koulussa mahdollisimman varhain. 

Hoitokokouksissa opettajat ja kasvatusneuvolan asiantuntijat toimivat yhteistyössä 

myös muiden viranomaisten, lähinnä terveydenhoidon ja sosiaalihuollon kanssa 

(OKK, vk. 1972–1981. OKA). 

 

Kuvio 2. Analysoitujen lausuntojen jakaantuminen vuosille 1968–1991 (Asiakasaktit. 

OKK, Hea1–Hea44. OKA). 

Kasvatusneuvolan asiantuntijoiden tekemissä nelisivuisissa lausuntopohjissa on 

henkilötietojen lisäksi ajanjaksosta riippuen 16–22 kysymystä, jotka ohjasivat 

opettajia kuvaamaan laajasti oppilasta ja hänen perhettään. Olen jakanut 

lausuntolomakkeen kysymykset viiteen kategoriaan: 1) koulunkäynti, 2) oppilaan 

sosiaaliset kyvyt ja taidot, 3) oppiminen ja erityiskyvyt, 4) fyysiset kyvyt sekä 5) 

perhe 13 . Tarkkojen kysymysten lisäksi lomakkeissa oli tilaa opettajien 

vapaamuotoisille huomioille kysymysten ”muita huomioita” ja ”opettajan 

 
13 Opettajalausuntolomakkeissa esitetyt kysymykset on lueteltu Liitteessä. 
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yleisvaikutelma oppilaasta” kohdalla. Opettajilla oli lisäksi mahdollisuus ehdottaa 

toimenpiteitä sekä määrittää oppilaiden ongelmallisuuden luonnetta. Kolmessa 

lausuntopohjassa oli lisäksi erityisluokkasiirtoprosessia varten tilaa 

kasvatusneuvolan lausunnolle sekä kouluviranomaisten päätöksille.  

Analysoidessani oppilaiden ongelmallisuutta koskevaa asiantuntijadiskurssia 

kokonaisuutena en ole tarkastellut aineiston oppilaisiin liittyvien yksittäisten 

tekijöiden, kuten sukupuolen, iän tai kotipaikkakunnan mahdollisesti tuottamia 

eroja. Nämä eivät kuitenkaan ole merkityksettömiä seikkoja, vaikka 

tutkimuskysymykseen vastaaminen ei ole tässä tutkimuksessa vaatinut niiden 

tarkastelua. Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että aineistoni oppilaat olivat valtaosin 

koulun nivelvaiheessa olleita työläistaustaisia kaupunkilaispoikia. Kyseessä on siis 

tietty joukko, ei niinkään läpileikkaus kaikista koulun oppilaista. Kuvaan 

seuraavaksi tarkemmin aineiston oppilaiden taustoja. 

Analysoimani 365 lausuntoa on tehty yhteensä 264 eri oppilaasta, joista 193:sta 

(73 %) on kirjoitettu yksi lausunto, 49:stä kaksi lausuntoa (19 %), 15:stä kolme 

lausuntoa (6 %), kuudesta neljä lausuntoa (2 %) ja yhdestä viisi lausuntoa (0,4 %). 

Mikäli oppilaasta oli tehty useita lausuntoja, ne saattoivat olla joko yhden tai 

useamman opettajan kirjoittamia. Yleensä lausunnot oli näissä tapauksissa 

kirjoitettu ajallisesti suhteellisen lähellä toisiaan, esimerkiksi peräkkäisten 

lukukausien tai -vuosien aikana. Maantieteellisesti tarkasteltuna lausunnoissa on 

edustettuna 69 Oulun kasvatusneuvolan kuntainliiton alueella toimivaa koulua. 

Koulut sijaitsivat 13 kunnan alueella, mutta merkittävä enemmistö (75 %, N = 273) 

lausunnoista on kuitenkin kirjoitettu Oulun kaupungin koulujen oppilaista. 

Aineistosta 73 prosenttia on pojista (N = 268) ja 27 prosenttia tytöistä (N = 97) 

kirjoitettuja lausuntoja. Sukupuolijakauma on samankaltainen kuin 

valtakunnallisesti erityisopetukseen siirretyillä oppilailla. Esimerkiksi poikien 

osuus tarkkailuopetuksen oppilaista vuosina 1979–84 oli 81–91 prosenttia ja 

apukouluopetuksen oppilaista 60–67 prosenttia, riippuen vuodesta ja kouluasteesta 

(Kivirauma, 1989, s. 105, 112). Myös Oulun kasvatusneuvolan asiakkaista 

enemmistö oli tutkittavalla ajanjaksolla poikia: vuosina 1968–1990 alle 18-

vuotiaista asiakkaista keskimäärin 62 prosenttia oli poikia (vaihteluväli 58–75 %) 

ja 38 prosenttia tyttöjä (vaihteluväli 35–42 %). Lausunnot on kirjoitettu pääosin 1.–

3. sekä 7.–8. luokan oppilaista. Selvästi eniten (27 %, N = 97) lausuntoja on 

kirjoitettu 1. luokan oppilaista. Oppilaiden perheiden sosioekonominen tausta käy 

lausunnoista niin ikään ilmi, sillä niihin kirjattiin huoltajan ammatti. Lisäksi 

perhettä kuvattiin tarkemmin myös muualla lausunnossa. Huoltajan ammatiksi on 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta merkitty työntekijä tai ammatissa 
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toimimaton, kuten työtön, eläkeläinen ja kotirouva. Oppilaiden tausta mukailee 

muiden kaupunkien vastaavaa tilannetta. Kivirauman mukaan (1989) vuosina 

1920–1980 Turussa ja Tampereella apukouluun siirretyistä oppilaista merkittävä 

osa oli työläistaustaisista tai työttömien perheistä: Tampereella noin 90 prosenttia 

ja Turussa ajanjakson aikana vaihdellen 75–95 prosenttia kaikista oppilaista. 

Ylempien yhteiskuntaryhmien lapsia siirrettiin apukouluun vain huomattavan 

harvoin (s. 187–188, 271–272).  

Lausuntojen lisäksi olen käyttänyt Oulun kuntainliiton kasvatusneuvolan 

muuta arkistoaineistoa tutkiakseni erityisesti kasvatusneuvolan kouluihin ja 

lausuntoihin liittyneitä käytänteitä, kuten esimerkiksi opettajille annettuja 

ohjeistuksia lomakkeiden käyttöön liittyen tai hallinnollisia käytänteitä niiden 

käsittelyyn eri viranomaisten toimesta. Keskeisintä aineistoa olivat erilaiset 

kasvatusneuvolan toimintaa kuvaavat dokumentit, kuten toimintakertomukset sekä 

ammattikuntien välistä yhteistyötä valottavat dokumentit, pääasiassa kirjeenvaihto. 

Lausuntolomakkeiden historiallista kehitystä ja siihen liittyviä käytänteitä olen 

selvittänyt lisäksi haastattelemalla sekä hyödyntämällä Kasvatusneuvolain liiton 

arkistoa. Haastattelin Anja Kinnusta, joka toimi Oulun kasvatusneuvolassa 

psykologina vuosina 1974–2010. Analysoidakseni opettajan lausuntolomakkeiden 

käytön kehitystä, kävin läpi myös vuodesta 1951 alkaen kaikki Oulun 

kasvatusneuvolan asiakasaktit pysyvästi säilytettävistä asiakasasiakirjaotannasta. 

Näistä akteista olen määrällisesti analysoinut eri lausuntolomaketyyppien 

esiintymistä. Tämän analyysin tulokset esitellään Artikkelissa I. Kuvaan 

seuraavaksi tarkemmin opettajan lausunnoista koostuvaa aineistoa.  

4.1.1 Viranomaisarkistossa 

Tutkimukseni aineisto on kerätty tietystä viranomaisarkistosta, jossa analysoidut 

dokumentit ovat osa asiakasakteja. Opettajien lausuntojen sijainti ei ole 

merkityksetön, vaikka niitä voidaan tutkia muusta asiakasaktien sisällöstä erillisinä. 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että arkistot eivät ole vain neutraaleja 

dokumenttien säilytyspaikkoja, vaan ne on luotu tiettyä tarkoitusta varten 

(Hamilton, 2002; Kivirauma, 2008; Tesar, 2015; Vehkalahti, 2016b). Arkistoiden 

muotoon ja käyttöön ovat siten vaikuttaneet erilaiset aika- ja paikkasidonnaiset 

valtasuhteet (Hamilton, 2002; Kivirauma, 2008; Tesar, 2015; Vehkalahti, 2016b). 

Viranomaisarkistojen, kuten koulujen, sosiaalihuollon tai terveydenhuollon 

arkistoidun materiaalin käyttäminen vaatii metodologisia valintoja ja eettistä 

harkintaa. Keskeisiä viranomaisdokumentteja tutkittaessa on hyvä esimerkiksi 
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kiinnittää huomiota siihen, miksi, miten ja mitä tarkoitusta varten tietyt arkistot on 

muodostettu sekä miksi tietyt dokumentit ovat säilytetty ja toiset tuhottu 

(Vehkalahti, 2016b, s. 434).  

Aineistonkeruun kannalta on myös merkitystä sillä, miten aineistoa on 

saatavilla ja millä tavalla se on konkreettisesti järjestetty. Vastaavia opettajien 

lausuntoja löytyy todennäköisesti myös muista arkistoista, kuten koulujen ja 

sellaisten kouluviranomaisten arkistoista, jotka virallisesti päättivät lausuntojen 

perusteella erityisluokkasiirroista. Kasvatusneuvolan arkisto sisältää kuitenkin 

yhtenäisen ja laajan aineiston, jota on säilytetty samojen säännösten mukaan. 

Opettajan lausuntoja on todennäköisesti säilytetty kasvatusneuvolassa erilaisten 

menettelytapojen mukaan kuin esimerkiksi kouluviranomaisten arkistoissa. Lisäksi 

koulujen arkistojen käyttäminen olisi käytännössä haastavaa niiden laajan 

maantieteellisen sijainnin takia: esimerkiksi Oulun kaupungin peruskoulun osalta 

koulujen arkistoja ei ole keskitetty, vaan ne sijaitsevat kouluilla. Toisaalta osana 

kasvatusneuvolan aineistoa lausuntojen käyttö esitietolomakkeena tulee esille. 

Esimerkiksi erityisluokkasiirroista päättävän kouluviranomaisen arkistoon ovat 

voineet päätyä vain ne lausunnot, joita käytettiin osana siirtoprosessia.  

Asiakasakteissa lausunnot rinnastuvat mahdollisesti muuhun oppilaasta ja 

hänen perheestään kerättyyn tietoon, kuten testituloksiin, sosiaalityöntekijän 

kirjaamiin taustatietoihin sekä eri asiantuntijoiden muistiinpanoihin. Näin 

lausunnot voivat saada erilaisia merkityksiä, kun niitä analysoidaan osana 

kokonaista asiakasaktia. Dokumenttien säilyttäminen kertoo myös niille annetusta 

painoarvosta. Opettajien lausuntojen säilyttämisen osana asiakasakteja näenkin 

kertovan niiden merkityksestä toisen viranomaisen virallisena lausuntona ja 

sisältävän tärkeää tietoa kyseessä olevasta tapauksesta. Oulun kuntainliiton 

kasvatusneuvolassa opettajan laatimia lausuntoja on säilytetty ilmeisen tarkasti. 

Tähän viittaa myös se, miten joissain tapauksissa arkistosta löytyy oppilaaseen 

liittyen vain opettajan lausunto sekä mahdollisesti yksi testisarja. Näissä 

tapauksissa testaus on todennäköisesti tehty suoraan koululla, eikä varsinaista 

kasvatusneuvolakäyntiä ole katsottu tarpeelliseksi, joten myöskään virallista 

asiakaskansiota ei ole täytetty. Opettajan lausuntoja ei kuitenkaan välttämättä 

säilytetty näin tarkasti muissa kasvatusneuvoloissa. Kuten Vehkalahti (2016b) on 

osoittanut, suomalaisten lapsuuden instituutioiden arkistojen välillä on paikallisia 

vaihteluita siinä, miten paljon aineistoa yksittäisistä tapauksista on saatavilla. 

Vehkalahti huomauttaa (2015, 2016b), että viranomaisaineistoa tulkittaessa 

tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, mitä tarkoitusta varten ja kenen 

näkökulmasta se on tehty. Esimerkiksi sosiaalityön asiakirjojen tehtävänä on ollut 
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pääasiassa tuottaa tietoa päätöksentekoa varten (Vehkalahti, 2015, 2016b). 

Erityisesti lasten kokemukset jäävät niissä usein katveeseen. Viranomaisaineistoa 

ei tulisikaan käsittää objektiivisena tietona lapsista tai heidän perheistään 

(Vehkalahti, 2016b, s. 438). Näin on opettajanlausuntojenkin kanssa. Lausuntojen 

pääasiallinen tarkoitus oli tuottaa esitietoa kasvatusneuvolan asiantuntijoille ja/tai 

perustella kouluviranomaisille erityisluokkasiirron tarpeellisuus. Lausuntojen 

avulla opettajat kuvasivat ja määrittivät oppilaan ongelmallisuutta tarkoituksenaan 

auttaa oppilasta tai vain siirtää heidät pois perusopetuksesta erilliseen 

erityisopetukseen. Aineistossa lapset ja heidän perheensä ovat tarkkailun kohteita, 

eikä heidän mielipiteitään juuri kuvata. Ne eivät näin ollen sovellu oppilaita tai 

heidän perheitään koskevan ”totuuden”, marginalisoitujen lasten näkökulman tai 

kokemusten analysoimiseen. 

Marek Tesarin näkemystä (2015, s. 113) seuraten käsitän viranomaisarkistojen 

aineiston ylipäätään – ja arkistojen laajemminkin – kertovan tietyistä olosuhteista, 

eikä niinkään kaiken kattavaa totuutta yhdestä ihmisestä. Totuuden löytäminen 

kuvauksien kohteesta tai kuvauksista esitettyjen näkemyksien oikeudellisuudesta 

ei myöskään ole ollut tämän tutkimuksen lähtökohta. Sen sijaan olen tutkinut, mitä 

lausunnot tuottivat sekä millaisissa institutionaalisissa olosuhteissa ja millä 

ehdoilla ne oli mahdollista kirjoittaa. Olen analysoinut aineistoa myös siitä 

näkökulmasta, mitä se kertoo koulun normeista ja arvioinnin käytänteistä. 

Kasvatusneuvolan arkistoaineisto, mukaan lukien opettajan lausunnot, avaavatkin 

hedelmällisen ikkunan asiantuntijadiskurssin sekä instituutioiden käytänteiden 

tutkimiseen (vrt. Vehkalahti, 2016b, s. 437). 

4.1.2 Opettajat lausuntojen kirjoittajina 

Lausunnoissa kertojina toimivat opettajat. Lausunnot jättävät kuitenkin katveeseen 

opettajien kokemukset lausunnon kirjoittamisesta sekä tilannekohtaiset tekijät, 

jotka saattoivat vaikuttaa lausuntojen sisältöihin. Opettajat saattoivat esimerkiksi 

liioitella oppilaan ongelmia saadakseen tämän mahdollisimman nopeasti 

tutkimuksiin. Aineisto ei myöskään tuo esiin, miten yksittäisiä opettajia oli 

ohjeistettu lausunnon kirjoittamiseen. Jotain viittauksia opettajien mahdollisiin 

epämukavuuden tai epävarmuuden kokemuksiin aineistosta on löydettävissä. 

Esimerkiksi eräässä lomakkeessa opettaja on pyrkinyt vaimentamaan lausunnon 

roolia virallisena asiantuntijalausuntoja viivaamalla yli otsikon ”opettajan lausunto” 

ja kirjannut sen yläpuolelle ”epävirallisena”. Muutama opettaja haki vahvistusta 

sanoilleen lisäämällä lausuntoon kommentteja myös muilta opettajilta tuoden näin 
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esiin, ettei kyseessä ollut yksittäisen opettajan näkemys oppilaasta. Joidenkin 

opettajien kokemuksen erityisluokkasiirtoprosessin aloittamisesta, jollaisena 

opettajanlausunto saattoi toimia, toi ilmi myös eräs oululainen rehtori: hänen 

mukaansa yksittäiset opettajat kokivat erityisluokkasiirron käynnistämisen ”liian 

suurena vastuuna” (pöytäkirjanote 4.8.1981 Oulun kasvatusneuvolalle. OKK, Eai–

Eau. OKA). 

Lomakkeet on kirjoitettu tilanteessa, jossa opettaja on todennut oppilaan 

ongelmalliseksi. Aineistosta ei juuri ilmene, mikä opettajien lausunnon 

kirjoittamisen motiivi oli, millainen tilanne koulussa ja luokassa oli tai mitä ennen 

lausunnon kirjoittamista oli tapahtunut, millaisia muita resursseja opettajalla oli 

käytettävissään tai millaisia toimenpiteitä koulussa oli jo yritetty tehdä. Eräs 

opettaja totesi kasvatusneuvolan asiantuntijan kanssa käydyssä keskustelussa 

erityisluokkasiirtoa koskien, että hänen opettamansa luokka oli iso. Tämän takia 

opettajalla ei ollut mahdollisuutta antaa ongelmalliseksi näkemälleen oppilaalle 

tämän tarvitsemaa huomiota. Opettaja harmitteli tilannetta, sillä pienemmässä 

ryhmässä hän olisi voinut auttaa oppilasta enemmän, jolloin erityisluokkasiirto ei 

olisi tarpeen. 

Määrällisesti tarkasteltuna opettajien tavat kirjoittaa oppilaista vaihtelivat. 

Suurin osa jätti vastaamatta ainakin osaan lomakkeen kysymyksistä tai vastasi 

niihin vain muutamalla sanalla. Tämän voidaan tulkita viittaavan siihen, etteivät 

opettajat pitäneet näitä kysymyksiä oleellisina. Toisaalta se voi myös jossain 

tilanteissa kertoa siitä, etteivät opettajat tienneet vastauksia tai halunneet ottaa niillä 

asiantuntijan roolia. On myös mahdollista, että opettaja kirjoitti lausunnon kiireessä 

ja täytti lomakkeen tästä syystä huolimattomasti. Muutamassa tapauksessa opettaja 

on lisännyt varsinaisen lausunnon liitteeksi vapaamuotoisesti kirjoitettua 

lisäkuvailua oppilaasta. Lomakkeen sisältämän tekstin määrällisiin vaihteluihin 

voidaan löytää useita mahdollisia syitä, mutta ilmiö ei ole poikkeuksellinen lasten 

sosiaalihuollon asiakirjoissa. Esimerkiksi lastensuojelun asiakasasiakirjojen 

tutkijat ovat todenneet niiden sisältöjen määrän vaihtelevan asiakkaittain (Sköld, 

Foberg & Hedström, 2012). 

Aineistosta löytyy viitteitä siitä, että opettajat vastustivat kasvatusneuvolan 

lomakkeen joitakin osia tai ohjaavuutta myös varsinaisten lausuntojen ulkopuolelta. 

Esimerkiksi muutamat opettajat kirjoittivat lausunnon vapaamuotoisesti ilman 

lomaketta. Lisäksi yhdellä koululla oli käytössä oma, merkittävästi lyhyempi ja 

suppeampi lomake lausunnon tekemistä varten. Samassa koulussa oli myös oma, 

muista kouluista poikkeava tapa kerätä lyhyitä lausuntoja usealta oppilaan 

opettajalta ja lähettää ne kasvatusneuvolaan kootusti. 
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4.2 Tutkimuksen toteutus 

Historiantutkimuksessa, kuten muissakin ihmistieteissä, sovelletaan erilaisia 

analyysimenetelmiä aineistosta, lähestymistavasta ja tutkimuskohteesta riippuen 

(ks. esim. Vuolanto, 2007). Esimerkiksi arkistoaineiston käyttöön ei ole olemassa 

tiettyjä yleispäteviä menetelmiä, vaan analyysitapa tulee valita tiettyä arkistoa ja 

sen aineiston luonnetta ajatellen (Moore, Salter, Stanley & Tamboukou, 2016, s. 

13). Ville Vuolannon mukaan historiantutkimuksessa menetelmä voidaan kuitenkin 

ajatella myös kokonaisuudeksi, joka sisältää neljä ulottuvuutta: 1) koko 

tutkimusprosessi, 2) aineiston valinta, keruu ja konkreettiset aineiston 

analyysivälineet, jotka sisältävät lähdekriittisen tarkastelun ja kontekstoinnin, 3) 

teoreettinen viitekehys ja ennakko-oletukset sekä 4) argumentoinnin ja esittämisen 

tavat. Näiden lisäksi oman tutkimukseni toteuttamistapaan vaikuttavat 5) eettiset 

kysymykset. Esittelen tutkimusmenetelmäni ulottuvuuksien keskeisimpiä tekijöitä 

Vuolannon (2007) määritelmää mukaillen Kuviossa 3 (vrt. myös Frigren, 2016, s. 

53–55). Kuviossa esitetty jäsennys on yksinkertaistettu. Tosiasiassa erillisinä 

esitetyt menetelmälliset valinnat ovat osin päällekkäisiä ja muodostuneet suhteessa 

toisiinsa sekä tutkijaan. 
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Kuvio 3. Tutkimusmenetelmä Vuolantoa (2007) mukaillen. 

Koko tutkimusprosessini kannalta keskeisin valinta oli koota yksittäisistä 

lausunnoista joukko ja tutkia sitä yhtenä diskurssina. Valintani perustuu kolmeen 

tekijään. Ensiksi, tämä tapa mahdollistaa mielestäni parhaiten 

tutkimuskysymyksiin vastaamisen, kun päätin tutkia yksittäisten oppilaiden ja 

opettajien sijaan laajemmin asiantuntijoiden tapaa kuvata oppilaita sekä niitä 

yhtäältä hallinnollisia, instituution arjen ja diskursiivisia käytänteitä, jotka 

muovasivat opettajien kuvauksia. Toiseksi, kyetäkseni analysoimaan lausuntojen 

perusteella, millaisia rajoja normaalin ja ongelmallisen oppilaan välille opettajat 

asettivat, minun tuli rakentaa kokonaiskuva koko aineistosta. Kolmas tekijä ovat 

tutkimuseettiset syyt, joista keskeisin on aineistossa esiintyvien henkilöiden 

anonymiteetin suojaaminen. Lausuntojen käsitteleminen kokonaisuutena on 

mahdollistanut henkilöiden häivyttämisen tulosten esittämisestä. Käsittelen 

tutkimukseen liittyviä eettisiä erityiskysymyksiä tarkemmin Alaluvussa 4.3. 

Teoria voi kytkeytyä menneisyyden tutkimiseen eri tavoilla, ja teoreettista 

tietoa sekä käsitteellistämistä voi hyödyntää historiantutkimuksessa monipuolisesti 
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(ks. esim. Hannikainen, Danielsbacka & Tepora, 2018). Teoriaa käytetään usein 

apuvälineenä uuden historiallisen tiedon tuottamisessa (Teräs, 2005, s. 140–142; 

Vuolanto, 2007, s. 308, 310; myös Hannikainen ym., 2018). Tutkimukseni lukeutuu 

tähän joukkoon. Käyttämäni teoria on ollut mukana läpi tutkimusprosessin. Se on 

avannut tutkimukseni näkökulman ja auttanut asettamaan tutkimuskysymykset. 

Käsittelen tutkimuksessani asiantuntijalausuntoja normaalin lapsuuden hallinnan 

tekniikkana. Käyttämäni foucault’lainen valtateoria mahdollistaa opettajien 

toiminnan käsittämisen tietoa ja valtaa tuottavana ja suhteessa kasvatusneuvolan 

asiantuntijadiskursseihin. Analyysiä tehdessäni teoria on toiminut ymmärtämisen 

ja selittämisen välineenä sekä keskustelukumppanina. On oikeastaan vaikeata 

eritellä tarkasti, missä kohden ja miten teoria – tai muu lukemani 

tutkimuskirjallisuus sekä käymäni keskustelut – ovat vaikuttaneet tekemiini 

valintoihin. Kuten Vuolanto (2007, s. 310–312) huomauttaa, tutkimusta tehdään 

suhteessa jo tunnettuun ja työssä tehtyihin valintoihin vaikuttavat myös tutkijan 

tiedostamat tai tiedostamattomat ennakkokäsitykset. Vuolanto viittaa erityisesti 

tutkimusasetelman luomiseen, mutta huomio kuvaa mielestäni hyvin koko 

tutkimusprosessia. 

Työskentelyni on ollut läpi tutkimusprosessin aineistolähtöistä. 

Keskeisimmäksi aineiston analyysivälineeksi muodostui lausuntojen pilkkominen 

teemoiksi ja niiden uudelleenjärjestely kategorioiksi. Kategorisoinnin avulla olen 

voinut tutkia lausuntojen sisältöjä vertikaalisesti, toisin sanoen mitä opettajat 

kuvasivat yksittäisistä aihepiireistä. Olen lukenut lausuntoja myös horisontaalisesti 

kokonaisuutena ja verrannut niitä keskenään analysoiden lausuntojen yhteisiä 

piirteitä, kuten opettajien käyttämiä puhe- ja vastaustapoja. Näin olen vastannut 

kysymykseen, miten asiantuntijat kuvaavat oppilaita. Opettajien lausuntojen 

sisältöjä tutkiessani olen verrannut vastauksia lomakepohjaan ja sen käyttöön 

liittyneisiin ehtoihin sekä käytänteisiin tuodakseni esille, miten lomake hallinnan 

tekniikkana vaikuttaa diskurssiin. Analysoin aineistoa suppilomaisesti niin, että 

lähdin liikkeelle laajemmasta kuvasta tarkentamalla ensin katseen tyhjiin 

lausuntolomakkeisiin. Siirryin seuraavaksi tarkastelemaan opettajien lausuntojen 

keskeisimpiä sisältöjä ja muodostamaan kuvan niistä kokonaisuutena. Lopuksi 

keskityin analysoimaan tarkasti yhtä lausuntojen keskeisimmistä teemoista. Nämä 

työvaiheet ja analyysivälineet tulevat esiin artikkeleissa. Väitöskirjan koontiosassa 

asetan artikkelien tulokset keskustelemaan teorian kanssa vastatakseni 

tutkimukseni pääkysymykseen. Esitän työn eri vaiheissa käytetyt analyysivälineet 

ja artikkeleiden vaiheistuksen Kuviossa 4. Kuviossa esitän analyysivaiheet 

suoraviivaisesti etenevänä prosessina, mutta tosiasiassa vaiheet ovat päällekkäisiä. 
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Kuvio 4. Käytetyt analyysivälineet ja niiden vaiheistus artikkeleissa. 

Kokosin tutkimusprosessin alussa Oulun kasvatusneuvolan arkiston 

asiakasakteista yksittäiset lausunnot yhteen ja perehdyin niihin samalla tarkasti 

lukemalla jokaisen huolellisesti läpi. Kirjasin jo tässä vaiheessa muistiin hajanaisia 

huomioita lausunnoista samalla kun suunnittelin mahdollisia analyysitapoja. 

Havaitsin lausuntojen sisältöjen runsauden ja värikkyyden. Yksittäisten 

lausuntojen väliset erot saattoivat olla hyvin pieniä, samalla kun yhdenkin 

lausunnon sisällä saattoi olla kirjattuna ristiriitaisia huomioita. Havaitsin myös 

lausuntolomakepohjan ilmeisen merkityksen opettajien vastauksien sisältöihin. 

Lausuntojen käyttö, lomakkeiden sisältö sekä niiden vaikutus opettajien 

vastauksiin muodostui ensimmäiseksi tutkimuskohteeksi, jolla oli vaikutusta 

myöhäisempään aineiston analyysimenetelmien valintaan. 

Aineiston keruun jälkeen ryhdyin analysoimaan lomakepohjia. Jaoin 

lausuntolomakkeiden sisältämät kysymykset viiteen eri teemaan kuvatakseni 

niiden sisältöä sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Teemoittelu toimi myöhemmin 

pohjana opettajien kuvausten analysoinnin jäsentelyssä. Saadakseni selville 

opettajien vastauksien keskeisimmät sisällöt sekä kysymyksiin vastaamisen tavat 
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analysoin määrällisesti opettajien vastauksien sanamääriä ja vastausprosentteja 

kysymysteemoittain. Analyysistä nousi sanamäärien perusteella selvästi esille 

kolme teemaa: ”oppilaan sosiaaliset kyvyt ja taidot”, ”oppiminen ja erityiskyvyt” 

sekä ”perhe”. Valitsin analyysin perusteella nämä kolme teemaa tarkemman 

sisällöllisen tarkastelun kohteeksi. Artikkelissa III syvennyin vielä 

sanamääräanalyysin perusteella lausuntojen keskeisimpään teemaan analysoimalla 

oppilaan käytöstä koskevia kuvailuja. Sisällöllisen analyysin toteutin etsimällä 

teeman sisällä esiintyviä samankaltaisuuksia ja luomalla niiden perusteella 

kategorioita. Kategorioiden koonti ja nimeäminen muotoutuivat siten aineiston, ei 

teorian pohjalta. Esimerkiksi käytöshäiriöiden kuvaukset jaoin seitsemään ja hyvän 

käytöksen kuuteen eri sisältökategoriaan. 

Tuodakseni esille lausuntojen sisällöllisen painotuksen sekä mahdollisen 

muutoksen tutkittavalla ajanjaksolla olen analysoinut kategorioita määrällisesti. En 

kuitenkaan ole tehnyt kattavaa kvantitatiivista tutkimusta, sillä sellaiseen aineisto 

ei sovi. Ensinnäkin aineisto painottuu ajallisesti epätasaisesti tutkittavalla 

ajanjaksolla ja lausuntojen esiintyvyys/vuosi on pieni erityisesti 1980-luvulla. 

Toiseksi, lausunnon käyttö ja merkitys muuttuivat tutkittavalla ajanjaksolla niin, 

että sitä käytettiin tulkintani mukaan tutkimusajanjakson alussa enemmän 

esitietolomakkeena, kun taas tutkimusjakson lopussa painottui lausunnon 

käyttäminen erityisluokkasiirtoon kuuluvana virallisena dokumenttina. 

Määrällisen tarkastelun tekee haastavaksi myös se, että samasta oppilaasta voi olla 

useita lausuntoja. Joskus sama opettaja on voinut kirjoittaa useamman lausunnon 

oppilaasta käyttäen hyvin samanlaisia sanankäänteitä. Tämä voi vääristää 

kategorioiden välisiä eroja koskevaa tulosta. Tutkimuksen määrällisen analyysin 

tavoitteena onkin ollut tuottaa suuntaa antavia tuloksia ja tukea muuta analyysiä. 

Määrällinen tarkastelu on ollut perusteltua tutkittaessa diskurssin sisältöjen 

yksityiskohtien sijaan suuria kehityslinjoja. Toteutin ajallisen tarkastelun jakamalla 

tutkittavan ajanjakson viiteen osaan: 1968–1971, 1972–1976, 1977–1981, 1982–

1986 ja 1987–1991.  

Argumenttien ja tutkimustulosten esittämisessä olen hyödyntänyt erityisesti 

taulukoita. Niiden avulla olen tehnyt näkyväksi sisällön analysoinnin tulokset sekä 

tuonut aineistoa esiin sanastoesimerkein. 

4.3 Eettiset kysymykset 

Arkaluonteisen ja lailla salassa pidettäväksi säädetyn tutkimusaineiston takia 

eettiset kysymykset olivat tärkeä osa tutkimusprosessiani sen alusta loppuun 



76 

saakka. Aineisto on asettanut menetelmällisesti eettisiä haasteita ja sen käyttöön 

liittyvä lainsäädäntö konkreettisia rajoitteita. Tutkimusetiikka on kuitenkin näitä 

kysymyksiä laajempi ilmiö. Siihen kietoutuu paitsi Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (2012, 2019) laatiman ohjeistuksen, hyvän tieteellisen 

käytännön noudattaminen, tieteenalakohtaiset normistot (Hirvonen, 2006, s. 33) 

sekä yksittäisten tutkimusten asettamien erityiskysymysten huomioiminen. Kuula 

(2006) on todennut tutkimusetiikan olevan enemmän kuin yksittäisten 

tutkimukselle asetettujen eettisten säännösten noudattamista. Hänen mukaansa 

tutkijalla tulee olla eettinen toimijuus läpi tutkimusprosessin (s. 135–136, 206). 

Olen Kuulan kanssa samaa mieltä. Käsitän eettisten kysymysten olevan osa 

päivittäistä tutkimuksen tekoa, jatkuvana prosessina. Omaan toimintaani ovat 

vaikuttaneet paitsi käytännön ratkaisut yksittäisissä tilanteissa myös laajemmin 

historiantutkijan tehtävä ja velvollisuudet. 

Työtä ovat ohjanneet ja säädelleet erityisesti laki viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta (621/1999), henkilötietolaki (523/1999) sekä vuonna 2018 voimaan 

astuneet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (679/2016) ja tietosuojalaki 

(1050/2018)14 . Lait paitsi mahdollistavat arkistoon siirretyn salassa pidettävän 

materiaalin käytön tieteellisessä tutkimuksessa myös asettavat sille tiettyjä 

reunaehtoja (ks. myös Vehkalahti, 2015, s. 258–259; 2016b, s. 441–442). Salassa 

pidettävään materiaaliin on mahdollista saada käyttölupa tieteellistä tutkimusta 

varten yksittäisissä tapauksissa. Olen hakenut ja saanut tutkimusluvan käyttämääni 

aineistoon 15 . Keskeistä tällaisia asiakirjoja käytettäessä on, ettei niitä saa 

käyttää ”sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota asiakirja koskee, tai 

hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen 

loukkaamiseksi, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty” (Laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 §27). Toinen keskeinen säädös on 

 
14  Tutkimuksen arkistotyön vaihe ajoittui aikaan ennen EU:n tietosuoja-asetusta (679/2016) ja 
tietosuojalakia (1050/2018), jolloin määrittävänä lakina henkilötietojen käsittelystä käytettiin 
henkilötietolakia (523/1999). Myös nykyisin ohjaava Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2019) 
on päivitetty varsinaisen aineistotyöskentelyvaiheen jälkeen. On kuitenkin huomioitavaa, että 
arkistoidun aineiston osalta tutkimuskäyttöä säätelee ensisijaisesti muu lainsäädäntö (Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). 
15  Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut on myöntänyt 
tutkimukselleni vaadittavan tutkimusluvan Oulun kuntainliiton kasvatusneuvolan arkiston käyttöä 
varten. Lisäksi olen tutkimuksessani täydentävänä materiaalina käyttänyt Suomen kasvatus- ja 
perheneuvolan arkistoa, jota varten liitto on myöntänyt niin ikään tutkimusluvan. Tutkimusluvissa olen 
kirjallisesti sitoutunut noudattamaan arkistomateriaalia säätäviä lakeja sekä hyvän tieteellisen 
käytännön mukaisia toimintatapoja sekä tutkimuseettisiä periaatteita. 
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tunnistamattomuuden periaate, jonka mukaan ketään henkilöitä ei saa yksilöidä 

niin, että heidät voidaan tutkimuksesta tunnistaa. 

Aineistossa esiintyvien henkilöiden yksityisyyden suojaaminen on ohjannut 

tutkimusasetelmaan liittyviä valintojani. Tästä syystä olen analysoinut aineistoa 

pilkkoen sen pienempiin teemoihin sen sijaan, että olisin tarkastellut yksittäisiä 

lausuntoja kokonaisina tapauksina. Opettajien ja oppilaiden yksityisyyttä turvaa 

myös tutkimuksen laaja maantieteellinen rajaus. Aineiston käsittelyssä olen 

riisunut tekstin kaikista suorista tunnistetiedoista, kuten paikkakuntien, henkilöiden 

ja koulujen nimistä. Kirjoitusprosessissa olen välttänyt pitkiä aineiston lainauksia 

sekä arvioinut tarkoin jokaisen lyhyenkin aineistolainauksen 

tarkoituksenmukaisuutta sekä sisältöä aineistossa esiintyvien henkilöllisyyden 

suojelun näkökulmasta. 

Eettisyys ja siihen kietoutuvat menetelmälliset valinnat ovat erityisen 

tarkkailun kohteena tutkittaessa haastavia ja arkaluonteisia aiheita sekä aineistoja, 

jotka sisältävät erityisiä henkilötietoja. Eettisiä erityiskysymyksiä tulisi arvioida 

osana jokaista kasvatuksen historian tutkimusta (Sköld & Vehkalahti, 2016, s. 405) 

ja arkistoaineistoa käytettäessä (Tesar, 2015). Kalelan mukaan (2000) 

historiantutkimuksessa keskeisiä eettisiä periaatteita on ”tehdä oikeutta” 

tutkimuskohteille. Oikeuden tekeminen tarkoittaa tutkimuskohteen 

oikeudenmukaista tarkastelua niin, että tutkija välttää tekemästä johtopäätöksiä 

oman moraalin tai kulttuuristen odotustensa perusteella. Lisäksi tutkimuksen 

pyrkimyksenä tulee olla mahdollisimman todenmukainen esitys sen kohteesta. 

Samalla tutkija on kuitenkin myös velvollinen oman aikansa yhteiskunnalle ja sen 

asettamille kysymyksille (Kalela, 2000). 

Minulla on arkistomateriaaliin lain vaatima tutkimuslupa, ja olen aineistoa 

kootessani ja käyttäessäni arvioinut toimintaani jatkuvasti eettisestä näkökulmasta. 

Aineisto on silti herättänyt minussa epämukavuuden tunteita. Koin 

tutkimusprosessin aikana tarvetta kysyä tutkimuslupaa aineiston henkilöiltä 

itseltään ja kasvokkain, mutta tämä ei arkistomateriaalia käytettäessä ole 

mahdollista. Toisaalta keneltä olisin edes pyytänyt tutkimuslupaa: lausuntoja 

kirjoittaneilta asiantuntijoilta vai oppilailta, kun tutkimuskohteenani ovat lausunnot, 

eivät oppilaat? Harkitsin jopa hetkellisesti tutkimusaineiston vaihtamista. 

Arkaluonteisten tutkimusaiheiden ja niitä koskevien salassa pidettäväksi 

luokiteltujen arkistomateriaalien tutkimatta jättäminen yksityisyyden suojan 

turvaamiseksi rajoitusten, normien – tai minun tapauksessani tutkijan itsensä 

toimesta – herättää sekin eettisiä kysymyksiä. Tutkimusaineistojen käytön 

rajoittaminen eettisten säännösten avulla, esimerkiksi niin, ettei aineistoa 
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käsiteltäisi yksityiskohtaisesti identifioinnin estämiseksi tarkoittaisi, ettei herkkiä 

aiheita, kuten lastensuojelua, sosiaali- ja terveystoimea tai hyväksikäyttöä voitaisi 

tutkia kriittisesti (Vehkalahti, 2015, s. 442–443). Tutkijan oma epämukavuuden 

tunne ei olekaan perusteltu syy olla tutkimatta tai jättää käyttämättä tiettyä aineistoa. 

Tutkimustani on motivoinut ja oikeuttanut lisäksi ajatus siitä, että tutkimus 

itsessään on eettinen teko. Huomion kiinnittäminen ja heikossa asemassa olevien 

tilanteen näkyväksi tekeminen on heidän arkistojansa koskevan lainsäädännön 

vaatimaa kunnioittamista (Vehkalahti, 2015, s. 443). Se on myös 

historiantutkimuksen velvoitteiden mukaista oikeuden tekemistä tutkimuskohteelle 

(vrt. Kalela, 2000). Historiantutkijat ovat vastuussa menneisyyden ihmisille 

oikeuden tekemisen lisäksi heidän yksityisyytensä suojaamisesta, mutta samalla he 

ovat myös velvollisia tutkimuksella saavutettavan yleisen edun tavoitteelle, kuten 

Koskivirta ja Lidman (2017) muistuttavat. Nämä tekijät luovat jännitteisen kentän, 

jossa jokainen tutkija joutuu tekemään rajanvedon kertomisen ja kertomatta 

jättämisen välille (s. 16–19). 



79 

5 Tutkimuksen tulokset artikkeleittain 

Esitän väitöskirjani keskeiset tutkimustulokset artikkeleittain tuoden samalla esiin 

artikkeleiden tutkimusasetelmat. Ensimmäisessä artikkelissa vastaan 

opettajanlausuntolomakkeiden analyysin pohjalta erityisesti väitöskirjan 

tutkimuskysymykseen 2) ”Mitkä tekijät vaikuttivat opettajien kirjoittamiin 

asiantuntijalausuntoihin”. Toisessa ja kolmannessa artikkelissa tarkastelun 

pääpaino on väitöskirjan tutkimuskysymyksissä 1) ”Millaiseksi opettajat 

asiantuntijalausunnoissaan kuvasivat ja määrittivät ongelmallisena pitämänsä 

oppilaan?” sekä 3) ”Mitä lausunnot kertovat koulun arvioinnin käytänteistä?” 

5.1 Lausuntolomake normaalin ja poikkeavan oppilaan 

määrittäjänä 

Artikkelissa I Child in a form – The definition of normality and production of 

expertise in teacher statement forms, the case of Northern Finland 1951–1990 

analysoitiin opettajanlausuntolomakkeita, niiden historiallista kehitystä, tarkoitusta 

sekä niihin liittyneitä käytänteitä Oulun kasvatusneuvolan alueella. Artikkelissa 

kysyttiin, miten standardisoidut lomakkeet oli rakennettu ja millainen vaikutus 

niillä oli: miten ne ohjasivat opettajia lausunnon kirjoittamisessa ja oppilaiden 

kategorisoimisessa ja osallistuivat siten poikkeavuuden tuottamiseen. 

Lomakkeiden sisältöihin ja tarkoitukseen kohdistuneen analyysin avulla arvioitiin, 

millaisia kriteereitä normaalille ja ongelmalliselle oppilaalle määriteltiin sekä 

millaisia ammatillisia ja institutionaalisia piilokäytänteitä niiden käyttöön sisältyi. 

Artikkelin lähtökohtana on sosiologi Gil Eyalin näkemys siitä, että ammattikuntien 

kehitystä tulisi tutkia osana asiantuntijaverkoston työnjakoa ja käytänteitä, joihin 

liittyvät toimijoiden lisäksi myös niiden käyttämät välineet ja käsitteet. 

Lausuntolomakkeita tutkittiin osana laajempaa ammatillistumisprosessia niin, että 

niitä tarkasteltiin koulun ja kasvatusneuvolan kaksi ammattikuntaa yhdistäneenä 

välineenä. 

Artikkelin pääasiallisena aineistona toimivat Oulun kasvatusneuvolassa 

vuosina 1951–1990 käytetyt opettajanlausuntolomakkeet, joita tutkittiin sekä 

määrällisesti että sisällöllisesti. Aineisto kerättiin Oulun kaupunginarkistossa 

otantaan perustuvista, pysyvästi säilytettävistä Oulun kasvatusneuvolan 

asiakasasiakirjoista. Lisäksi artikkelissa käytettiin muuta Oulun kasvatusneuvolan 

ja Suomen Kasvatusneuvoloiden liiton standardisoituihin 

opettajanlausuntolomakkeisiin liittyvää arkistomateriaalia. Täydentävän 
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materiaalin avulla selvitettiin lomakkeiden tarkoitusta, niiden käyttöön liittyneitä 

instituutioiden arviointikäytänteitä sekä hallinnollisia käytänteitä sekä verrattiin 

valtakunnallista ja paikallista kehitystä. Lisäksi opettajanlausuntolomakkeista 

löydettiin yhteneväisyyksiä lastensuojelussa käytettyyn standardisoituun 

lomakkeeseen. 

Opettajanlausuntolomakkeet olivat osa Oulun kasvatusneuvolan 

menettelytapoja sen perustamisvuodesta 1951 lähtien aina 1990-luvun alkuun 

saakka. Tutkittavalta ajanjaksolta tunnistettiin neljä erilaista lomakepohjaa. 

Lomakepohjat ilmestyivät pareittain. Kasvatusneuvolan asiantuntijat olivat luoneet 

niille rinnakkaiset käyttötarkoitukset: toinen oli tarkoitettu käytettäväksi 

erityisluokkasiirroissa ja toinen lähetteenä ja esitietolomakkeena 

kasvatusneuvolalle. Käytännössä opettajat käyttivät kuitenkin lomakkeita limittäin. 

Jopa samasta oppilaasta kirjoitetut lausunnot saattoivat olla kirjoitettu eri 

lomakemallia käyttäen. Kaksi ensimmäistä lomaketta oli käytössä 1950-luvulta 

1970-luvun alkuun ja kaksi seuraavaa 1970-luvun alusta 1990-luvun alkuun. 

Pääasiallisena rajana toimi siten peruskouluun siirtyminen, joskin käytön 

päällekkäisyyttä esiintyi. Sisällöllisesti neljässä eri lomaketyypissä oli paljon 

samankaltaisuuksia. Kaikkien lomakkeiden kysymykset voitiin jakaa viiteen 

kategoriaan: 1) koulunkäynti, 2) oppilaan sosiaaliset kyvyt ja taidot, 3) oppiminen 

ja erityiskyvyt, 4) fyysiset kyvyt sekä 5) perhe. Lomakkeet tarjosivat lisäksi 

opettajille mahdollisuuden kuvata oppilasta vapaamuotoisesti, ehdottaa 

toimenpiteitä sekä määrittää oppilaan ongelmallisuuden luonnetta. Lisäksi 

kolmessa lausuntolomakkeessa oli erityisluokkasiirtoa varten omat kohtansa 

kasvatusneuvolan lausunnolle ja kouluviranomaisten päätöksille. Näitä kohtia ei 

kuitenkaan käytännössä käytetty, vaan kasvatusneuvolan asiantuntijat kirjoittivat 

pääasiassa lausuntonsa erilliselle paperille. 

Opettajanlausuntolomakkeessa lapset nähtiin psykofyysisinä kokonaisuuksina, 

joihin vaikutti perhetausta. Sen sijaan esimerkiksi kouluympäristön vaikutusta ei 

otettu huomioon, vaan lomakkeessa ongelmat yksilöitiin lapsiin ja heidän 

perheisiinsä. Lomakkeet muuttuivat hieman ajanjakson aikana kysymyksen osalta 

sekä siinä, miten ne ohjasivat opettajia. Kahden ensimmäisen lomakkeen 

kysymyksenasettelu ohjasi opettajia voimakkaammin, kun taas kaksi jälkimmäistä 

sisälsi enemmän avoimia kysymyksiä. Lisäksi lomakkeissa käytetty lapsen 

psykologista tarkastelua luonnehtiva sanasto väheni merkittävästi 

tarkastelujaksolla samalla, kun perheen kuvausten merkitys kasvoi. Kaksi 

ensimmäistä lomaketta sisälsi oppilaan psykologista arviointia, mikä tehtiin 

valmiita taulukoita ja asteikkoja tai esimerkkitermejä hyödyntäen. Esimerkiksi 
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toinen varhaisimmista lomakepohjista sisälsi oppilaan ”henkisiä kykyjä ja 

luonteenpiirteitä” arvioivan taulukon, joka sisälsi 13–14 eri arvioitavaa kohtaa, 

kuten ”mielialan perussävy”, ”herkkyys”, ”itsetunto”, ”johtavuus” 

ja ”suhtautuminen opettajaan”. Taulukko oli tarkoitus täyttää valitsemalla sopiva 

kuvaus valmiista vastausvaihtoehdoista. Psykologisesti orientoituneet kysymykset 

kuitenkin poistettiin kahdesta jälkimmäisestä lomakkeesta. Muutokset heijastivat 

osaltaan myös kasvatusneuvolan ja koulun asiantuntijoiden ammatillisessa 

työnjaossa tapahtuneita muutoksia. 

Analyysi osoitti, että opettajanlausuntolomakkeiden rooli ja kysymysten 

teemat muuttuivat suhteellisen vähän 40 vuoden aikana. Lomakkeet asettivat lapset 

joko–tai-akselille normaali–poikkeava. Standardoiduissa lomakkeissa oli hyvin 

vähän tilaa lasten yksilölliselle arvioinnille. Lomakkeet asemoivat opettajat ja 

kasvatusneuvolan asiantuntijat niin, että kasvatusneuvolan asiantuntijat saivat 

johtavan aseman lasten erityisluokkasiirtoprosessissa. Analyysi osoitti, että 

lausuntolomake ei ole neutraali tiedonsiirtolomake, vaan osallistuu normaalin ja 

poikkeavan oppilaan määrittämiseen. 

5.2 Opettajien kirjavat ja sirpaleiset ongelmallisten oppilaiden 

kuvaukset 

Artikkelin II ”Erittäin heikko, eikä viitsi yrittää kunnolla.” Ongelmalliset oppilaat 

opettajien kuvaamina 1968–1991 tarkoitus oli luoda kokonaiskuva opettajien 

lausuntolomakkeella antamista vastauksista ja niissä mahdollisesti tapahtuneista 

muutoksista. Artikkelissa analysoidaan opettajien lausuntojen sisältöä, puhetapoja 

sekä niissä tehtyjä merkityksenantoja. Tutkimus kohdentui poikkeavaksi 

nimeämisen prosessiin koulun jokapäiväisissä arviointikäytänteissä. 

Menetelmällisesti käsittelin laajaa aineistoa Artikkelissa I muodostamieni viiden 

kysymyskategorian mukaisina kokonaisuuksina. Määritin ensin 

sanamääräanalyysin perusteella lausuntojen keskeiset kategoriat: sosiaaliset kyvyt 

ja luonne, oppiminen ja erityiskyvyt sekä perhe. Seuraavaksi tarkastelin näiden 

kolmen kategorian sisältöjä teemoittelemalla ne ja tutkimalla teemojen määrällistä 

painotusta sekä niissä esiintyneitä muutoksia valitulla ajanjaksolla. Lopuksi 

analysoin lausunnoissa ilmenneitä, kategoriat ylittäviä yhteisiä piirteitä, kuten 

puhetapoja ja ongelmallisuuden selittämisen malleja. 

Analyysi toi ilmi, miten opettajat kuvasivat oppilaan hyvää ja huonoa käytöstä, 

oppimista ja erityiskykyjä sekä perhettä. Sisällöllisesti opettajien lausunnot olivat 

hyvin moninaisia, eikä kahta täysin samanlaista ongelmallisen oppilaan kuvausta 
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löytynyt. Kuvaukset olivat hieman eri tavalla painottuneita riippuen siitä, ehdottiko 

opettaja oppilasta apukouluun vai tarkkailuluokalle. Lausunnoista on kuitenkin 

erotettavissa tiettyjä toistuvia teemoja, jotka säilyvät eri ajanjaksoina ilmenevistä 

painotuseroista huolimatta suhteellisen samoina vuodesta 1968 vuoteen 1991 asti. 

Opettajat selittivät oppilaan ongelmallisuuden syitä käyttäen arkipäivän 

järkeilyä: ammattiterminologian ja diagnosoivan puheen käyttäminen oli 

harvinaista. Opettajien puhetapa oli kuvailevaa, ja he toivat lausunnoissa usein 

esiin esimerkkejä yksittäisistä arkipäivän tilanteista todisteena oppilaan 

ongelmallisuudesta. Näin yksittäiset havainnot tai oppilaiden sanomiset saivat 

suhteettoman painoarvon. Opettajat eivät tunnistaneet oman toimintansa, 

vertaissuhteiden tai kouluympäristön vaikutusta oppilaan ongelmiin, vaan 

paikansivat syyt yksittäisiin oppilaisiin ja heidän perheisiinsä.  

Opettajien lausuntoihin vaikuttivat kirjoittamisen käytäntö, institutionaalinen 

konteksti sekä se, millaisia keinoja opettajalla oli käytettävissä ongelman 

ratkaisemiseksi. Lausuntojen kirjoittamiseen käytetyt lomakkeet ohjasivat ja 

rajasivat niiden käyttäjiä. Sisältöihin vaikutti myös niiden tarkoitus: kuvata 

kasvatusneuvolan asiantuntijoille oppilaan ongelmallisuus ja perustella 

kouluviranomaisille mahdollinen erityisluokkasiirron tarpeellisuus. 

Kasvatusneuvolan tehtävänä oli erilaisiin testeihin perustuen diagnosoida ongelma 

ja tarvittaessa määrittää siihen tarvittavaa hoitoa. Analyysin perusteella ehdotan, 

että lausuntojen sisältöjen vähäiseen muutokseen vaikuttivat niiden kirjoittamisen 

käytännön pysyminen samankaltaisena sekä koulun sisäisten käytänteiden 

muutoksen hitaus. 

5.3 Oppilaiden käytöksen kuvaukset ilman jaettua käytöksen 

määritelmää 

Päästäkseni pureutumaan yksityiskohtaisesti aikaisemmassa artikkelissa (ks. 

Artikkeli II) opettajien lausuntojen keskeisimmäksi osoittautuneeseen teemaan, 

keskityin Artikkelissa III Fabricating expert knowledge of the behaviour of 

problematic students analysoimaan oppilaiden käytöstä koskevia kuvailuja. Tavoite 

oli selvittää, miten opettajat kuvasivat ja määrittivät ongelmallisiksi tulkitsemiensa 

oppilaiden hyvää ja häiritsevää käytöstä. 

Aineistona käytettiin Artikkelin II kanssa samoja opettajien Oulun 

kasvatusneuvolalle vuosina 1968–1991 lähettämiä lausuntoja. Yhteensä 365 

lausunnosta rajattiin analysoitavaksi opettajien vastaukset kolmeen oppilaan 

käytöstä koskevaan kysymykseen. Näin ollen tarkastelun kohteena olivat 
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vastaukset kysymyksiin ”käytöshäiriöitä” ja ”myönteistä käyttäytymisessä” sekä 

sisällön perusteella valikoitunut ”yleisvaikutelma lapsesta”. Vaikka viimeisin 

kysymys ei suoranaisesti koskettanut käytöstä, opettajat usein jatkoivat niitä 

teemoja, jotka tulivat esiin kahden ensimmäisen kysymyksen kohdalla. 

Menetelmällisesti aineistoa käsiteltiin samansuuntaisesti kuin Artikkelissa II. 

Diskurssi analysoitiin kokonaisuutena yksittäisten tapausten erottelujen sijaan. 

Ensin etsittiin käytöstä koskevien kuvausten osalta yhteneväisyyksiä ja 

kategorisoitiin niiden sisällöt. Näin muodostui seitsemän häiriökäytöstä koskevaa 

kategoriaa sekä kuusi hyvän käytöksen kategoriaa. Tämän jälkeen tarkasteltiin 

kuvauksien sisältämiä yleisiä piirteitä ja puheentapoja.  

Tulosten perusteella lausuntolomake vaikutti lausuntojen sisältöihin sekä 

sisältöä rajaten että mahdollistaen. Se ohjasi opettajia käyttämään samoja tai 

samankaltaisia sanoja käytöstä arvioidessaan. Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoitti, 

ettei lomake onnistunut täysin standardisoimaan lausuntoja, vaan opettajat liittivät 

sanoihinsa eri merkityksiä. Esimerkiksi käsitys merkityksellisistä poissaolojen 

määristä vaihteli suuresti: raportointikynnyksen ylittävät poissaolot saattoivat 

tarkoittaa joillakin oppilailla kahta päivää, kun taas toisessa ääripäässä luku oli yli 

200 tuntia lukukaudessa.  

Käytöksen kuvailuissa painottui huono käytös ja oppilaiden hyvää käytöstä 

saatettiin vähätellä. Tämä on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon lomakkeen 

tehtävä ongelmallisuuden määrittämisen suhteen. Lausuntolomake tarjosi 

kuitenkin opettajille myös rajallisen mahdollisuuden tuoda asiantuntijana esiin 

näkemyksensä oppilaasta. Tämä tulee selvästi esiin siinä, miten opettajien 

kuvaukset sisälsivät jonkin verran myös oppilaan persoonallisuuteen liittyviä 

normatiivisia kommentteja. 

Analyysi osoitti, että opettajilla ei ollut yhtä selkeää ja kaikkien jakamaa 

käsitystä siitä, miten oppilaan hyvä tai huono käytös määrittyy. Käyttäytymisen 

arvioinnin osana kuvattiin oppilaan toimintaa, mutta myös sosiaalisia ja 

emotionaalisia voimavaroja, tottelevaisuutta, itsekuria, osallistumista 

luokkatilanteissa, tehtävistä suoriutumista ja osaamista, kuten kädentaitoja tai 

älykkyyttä. Lisäksi oppilaiden käytöstä arvioitiin ja kuvattiin yksilöstä johtuvana 

ottamatta huomioon koulukontekstin mahdollista vaikutusta. Näin toimittaessa 

tultiin asettaneeksi yksittäisille oppilaille taakka myös laajemmista sosiaalisista ja 

kulttuurisista tekijöistä, jotka määrittävät hyväksyttävää käytöstä. 
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6 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa on analysoitu opettajien ja kasvatusneuvolan välistä 

asiantuntijadiskurssia vuosina 1968–1991. Tutkimuksen aineistona ovat toimineet 

opettajien tarkasteluvuosina Oulun kasvatusneuvolalle lähettämät lausunnot niistä 

oppilaista, jotka he näkivät ongelmallisina. Olen tutkinut, miten opettajat kuvasivat 

ja määrittelivät ongelmallisia oppilaita asiantuntijalausunnoissaan sekä millä 

ehdoilla rajaa normaalin ja ongelmallisen oppilaan välille tuotettiin. 

Tutkimuksessani olen osoittanut, miten diskurssi toimi: lausuntolomake ja sen 

käyttöön liittyneet menettelytavat positioivat asiantuntijat sekä muokkasivat 

opettajien lausuntojen sisältöä ja muotoa. Lisäksi olen analysoinut, mitä lausunnot 

kertovat niistä koulun arvioinnin käytänteistä, joissa oppilaan ongelmallisuutta 

tuotettiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että diskurssi ja käytänteet ovat 

tuottaneet rajoja ongelmallisen ja normaalin oppilaan välille. 

Tutkimusstrategianani oli koota yksittäiset opettajien lausunnot ja tutkia niitä 

yhtenä diskurssina. Analyysin kohteena olivat paitsi opettajien kirjoitukset myös 

niiden pohjana käytetyt kasvatusneuvolan asiantuntijoiden laatimat lomakkeet sekä 

lausuntoihin liittyvät käytänteet. Olen tutkinut diskurssia aineistolähtöisesti 

historiantutkimuksen menetelmin ja täydentänyt aineistoa analyysivaiheessa 

tarpeen mukaan kasvatusneuvolaa ja koululaitosta käsittelevällä muulla 

arkistomateriaalilla. Kysymyksenasettelussa ja teoreettisena työkaluna olen 

käyttänyt Michel Foucault’n tutkimuksiin perustuvia käsitteitä diskurssi, tieto/valta 

ja hallinta. Poikkeavuus ja ongelmallisuus ymmärretään tässä tutkimuksessa 

diskursiivisesti tuotettuna, historiallisesti muodostuneena ja kontekstisidonnaisena. 

Tutkimuksen artikkeleissa esitetyt tulokset nostavat esiin 1) kuinka opettajien 

ja kasvatusneuvolan asiantuntijoiden välisessä diskurssissa piirtyy raja normaalin 

ja ongelmallisen oppilaan välille ja 2) kuinka asiantuntijalausunnot toimivat 

normaalin lapsuuden hallinnan tekniikkana. Tässä luvussa kuvaan ja perustelen 

nämä johtopäätökset. 

6.1 Ongelmallisen ja normaalin oppilaan välisten rajojen 

piirtyminen 

Analysoidun diskurssin perusteella ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta siihen, 

millainen oli tutkittavalla ajanjaksolla asiantuntijoiden määritelmä ongelmalliselle 

ja normaalille oppilaalle. Diskurssin perusteella voidaan kuitenkin sanoa, mitkä 

olivat keskeisimmät tekijät oppilaan tulkitsemisessa. Analysoiduissa lausunnoissa 
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kohtasivat kasvatusneuvolan ja koulun asiantuntijoiden käsitys niistä tekijöistä, 

joita tuli arvioida oppilaan ongelmallisuutta kuvattaessa ja määriteltäessä. Näin 

ongelmallisen ja normaalin oppilaan raja piirtyi diskursiivisesti näiden kahden 

asiantuntijaryhmän vuorovaikutuksessa. Kasvatusneuvola näki oppilaat 

psykofyysisinä kokonaisuuksina, joihin vaikutti tietty sosiaalinen ympäristö, kuten 

koti. Tämä käsitys ilmenee tyhjien lausuntolomakkeiden ja niihin liittyvien 

käytänteiden analyysista (ks. Artikkeli I). Opettajien lausuntojen sisältöanalyysin 

perusteella voidaan taas sanoa, mitkä tekijät olivat opettajien käsitysten mukaan 

oleellisimpia ongelmallisten oppilaiden määrittämisessä (ks. Artikkeli I ja II). 

Tärkein tekijä läpi tutkittavan ajanjakson olivat oppilaan sosiaaliset kyvyt ja taidot, 

pääasiassa käytös. Toiseksi ja kolmanneksi merkittävimmät olivat oppiminen ja 

erityiskyvyt sekä perhe. Sen sijaan oppilaan fyysisiä kykyjä ja 

koulunkäyntihistoriaa opettajat pitivät muita tekijöitä selvästi 

merkityksettömämpinä. 

Kumpikaan diskurssiin osallistuneista asiantuntijaryhmistä ei pitänyt lasten 

vertaissuhteita tai kouluympäristön vaikutusta oleellisena tekijänä oppilaan 

ongelmallisuutta ja sen syitä arvioitaessa. Näistä aiheista ei kysytty 

lausuntopohjissa eivätkä opettajat käsitelleet niitä myöskään omissa vastauksissaan. 

Näin ollen oppilaiden ongelmien syyt paikannettiin asiantuntijadiskurssissa 

yksilöihin ja heidän perheisiinsä ilman, että kouluympäristön, kuten opettajien ja 

toisten oppilaiden toimintaa tai koulun tilojen ja arviointikäytänteiden vaikutusta 

otettiin huomioon. Diskurssissa siten paitsi kategorisoitiin lapset myös rajattiin 

prosessissa käytetyt selitysmallit kohdentumaan yksin lapsiin ja heidän perheisiinsä. 

Tätä selittää kasvatusneuvoloiden orientaatio: erityisesti vanhempien heikot 

kasvatustaidot ja kotiympäristön ongelmat lasten ongelmien syinä olivat olleet osa 

kasvatusneuvoloiden diagnostista kehystystä jo 1930-luvulta asti (Bergenheim, 

2020, s. 125–129). Aiempi tutkimus on tuonut niin ikään esiin, miten varhaisten 

kasvatusneuvoloiden asiantuntijat myös näkivät laajemmin kasvuympäristön 

vaikutukset, kouluympäristön opettajien toiminta mukaan lukien, ongelmien 

selittäjinä (Bergenheim, 2020, s. 127–129). Tämä näkökulma kuitenkin puuttuu 

tässä tutkimuksessa analysoidusta diskurssista. Sen sijaan diskurssi sisältää jälkiä 

ajattelusta, jonka mukaan opettajat ja tutkijat olivat ongelmanratkaisijoiden 

asemassa, eivät osa ongelmaa. Asiantuntijadiskurssin selitysmallin yksilöitymiseen 

vaikutti myös lapsitieteiden, kuten kehityspsykologian ja lääketieteen yksilöivä 

vaikutus. Nämä korostavat lapsuutta universaalina kehityskulkuna, jossa 

samankaltaiset vaiheet seuraavat toisiaan. 
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Ongelmallisten oppilaiden kuvauksia voidaan tarkastella myös 

ongelmallisuuden vastapuolelta, eli normaalista oppilaasta katsottuna. Kuten Olli 

Löytty (2005, s. 166) on todennut, käsitteelliset vastinparit ovat suhteessa toisiinsa 

siten, että niiden määritelmät sekä määritelmien muutokset vaikuttavat suoraan 

toisiinsa. Tarkastelunäkökulman kääntäminen pois diskurssin ongelmallisista 

oppilaista mahdollistaa vastinparien välisen rajan tarkemman havaitsemisen. 

Tämän perusteella voidaan sanoa, että ”normaali” oppilas nähtiin sellaisena, joka 

hallitsee tietyt kyvyt ja pystyy performoimaan onnistuneesti ”normaalia” lasta. 

Koulun ja yksittäisten opettajien odotukset ja normit muokkasivat sitä, mitä 

tarvittavilla kyvyillä kulloinkin tarkalleen ottaen tarkoitettiin. Nämä kyvyt liittyivät 

kuitenkin pääasiassa kouluarjen suorittamiseen, kuten kykyyn oppia vaadittuja 

asioita tietyn aikataulun mukaan ja kykyyn toimia sekä hallita omaa käytöstä, kuten 

säädellä tunteita. Tiettyjen kykyjen hallinta ei vielä yksin riittänyt, sillä oppilaan 

tuli pystyä myös esittämään normaalia lasta ulkoisesti ja käytöksellään, kuten 

esimerkiksi tunnustamalla aikuisen valta-asema (ks. Artikkeli III). Näin ollen 

oppilaan ongelmallisuuden määritelmä riippui lopulta myös yksilön ulkopuolisista 

tekijöistä, vaikka diskurssissa rajattiin ongelmallisuuden syyt eksplisiittisesti 

yksilöihin ja heidän perheisiinsä. Ongelmalliseksi tai normaaliksi oppilaaksi 

nimeäminen vaati nimittäin ennen kaikkea sitä, että asiantuntijat tunnistivat 

ongelmallisuuden tai normaaliuden. 

Analysoidun diskurssin perusteella väitän, että oppilaiden ongelmallisuus 

tuotettiin ruohonjuuritasolla koulussa suhteisesti ja jatkuvassa prosessissa. 

Prosessiin vaikuttivat koulun arki ja käytettävissä olevat ongelmien 

ratkaisuvaihtoehdot sekä yhteiskunnan, koulun ja opettajien paikka- ja 

aikasidonnaiset odotukset ja normit, kuten oppimisen standardit samoin kuin se, 

mitä opettajat pitivät hyväksyttävänä. Suhteisuus näkyy aineistossani monella eri 

tasolla (ks. Artikkelit II ja III). Erityisen hyvin se tulee ilmi opettajien lausuntojen 

moninaisuutena: kahta samanlaista kuvausta ei löytynyt. Opettajien kuvaukset 

ongelmalliseksi kokemistaan oppilaista ovat myös monitulkintaisia, mikä näkyy 

niin pienten yksityiskohtien kuin laajempien käsitteidenkin osalta. Opettajat 

saattoivat käyttää periaatteessa samoja sanoja, mutta niihin liitettiin eri merkityksiä. 

Opettajien lausuntoja käsittelevä analyysi osoitti, että niiden keskeinen teema oli 

oppilaiden käytös. Tarkempi analyysi kuitenkin osoitti, ettei opettajilla ollut 

yhdenmukaista määritelmää sille, millaista ylipäänsä oli hyvä tai huono käytös. 

Ongelmallisten oppilaiden kuvauksien tarkkuus vaihteli epämääräisistä 

toteamuksista yksityiskohtaisiin tilannekuvauksiin. Opettajien henkilökohtaiset 

näkemykset näkyivät selkeimmin normatiivisissa kommenteissa. Keskeistä 
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ongelmallisuuden tuottamisessa oli, että ongelmallisuuden katsottiin johtuvan 

yksittäisten oppilaiden ja heidän perheidensä vaikeuksista. Kouluympäristön ja 

vertaissuhteiden vaikutuksen tunnistaminen oppilaan ongelmien muodostumisessa 

puuttui niin opettajien lausunnoista kuin kasvatusneuvolan asiantuntijoiden 

luomasta lomakkeestakin läpi tarkasteltavan ajanjakson. Koulun arjen realiteettien, 

kuten luokkakoon ja opettajien käytettävissä olevien ratkaisumahdollisuuksien 

vaikutus taas näkyi opettajien lausunnoissa erityisesti siinä, miten he nimesivät 

oppilaita erityisopetuksen termejä – apukoulu ja tarkkailuluokka – käyttäen joko 

välillisesti tai suoraan. Sen sijaan psykologisin ja lääketieteellisin käsittein opettajat 

kehystivät ja selittivät oppilaan ongelmia suhteellisen harvoin. Oppilaiden 

ongelmallisuuden rakentumista ruohonjuuritasolla tulisikin analysoida suhteessa 

koulussa käytettävissä oleviin ratkaisumahdollisuuksiin, kuten oppilashuoltoon ja 

erityisopetukseen sekä muiden viranomaisten tarjoamaan apuun ja tukeen. 

Opettajien kuvausten analyysi keskittyi vuosiin 1968–1991. Aloitin kuitenkin 

lausunnoissa käytettyjen kasvatusneuvolan lomakkeiden tarkastelun Oulun 

kasvatusneuvolan aloitusvuodesta 1951, jotta pystyin seuraamaan laajasti 

lomakkeiden kehitystä. Tutkimuksen tuloksena voidaan sanoa, että sekä opettajien 

lausunnot että niissä käytetyt lomakkeet muuttuivat vuoteen 1991 mennessä 

suhteellisen vähän. Diskurssin peruselementit, lomakkeessa esitetyt 

kysymyskategoriat ja opettajien lausuntojen sisällöt, puhetavat ja merkitykset 

pysyivät samoina läpi tarkasteltavan ajanjakson, vaikka, kuten artikkeleista käy 

ilmi, pieniä painotuseroja olikin havaittavissa. Aineiston lausuntojen lukumäärän 

pienentyminen 1980-luvulla viittaa kuitenkin siihen, että niiden käytön luonne 

muuttui: tutkimusjakson alussa lausuntoja käytettiin enemmän kasvatusneuvolan 

esitietolomakkeena, kun taas tutkimusjakson lopussa vahvistui niiden rooli 

erityisluokkasiirron virallisena dokumenttina. Opettajien lausuntojen ja 

lausuntolomakkeiden sisältöjen sekä niihin liittyneiden käytänteiden pysyvyys on 

merkille pantavaa siinä, miten pitkänkin ajan jälkeen niiden muoto on varsin 

samankaltainen. Olisi voinut olettaa, että uuteen koulujärjestelmään, peruskouluun, 

siirtyminen olisi vaikuttanut opettajien lausuntoihin. Tämän perusteella väitänkin, 

että ruohonjuuritasolla koulun asiantuntijoiden käytänteitä on vaikea muuttaa. 

Pienet ja mahdollisesti arkipäiväiseltä vaikuttavat käytänteet, kuten lausunnot, 

saattavat jäädä kriittisen tarkastelun ulkopuolelle siitäkin huolimatta, että niillä on 

suuri merkitys lapsille, perheille ja instituutiolle itselleen. Vallitsevan 

asiantuntijadiskurssin haastaminen sen sisältä käsin vaatii diskurssin itsensä ja sen 

eri käytänteiden tunnistamista ja analysointia. Moniammatillisuuden risteyskohta, 
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kuten tässä tutkimuksessa opettajien lausunnot, vaatii puolestaan, että kriittistä 

tarkastelua tehdään monesta suunnasta yhtä aikaa. 

6.2 Asiantuntijalausunnot normaalin lapsuuden hallinnan 

tekniikkana 

Tutkimukseni osoittaa, että kasvatusneuvolan asiantuntijoiden laatimat 

lausuntolomakkeet sekä niihin liittyvät käytänteet ohjasivat opettajien lausuntojen 

sisältöjä ja muotoa. Lomakkeet eivät siten olleet vain neutraaleja papereita, vaan 

niillä oli toimijuutta asiantuntijadiskurssissa. Lomakkeiden lisäksi opettajien 

lausuntojen sisältöihin vaikuttivat lausuntoihin liittyneet käytänteet: kenelle ne 

osoitettiin, miksi ne kirjoitettiin ja millainen oli eri ammattikuntien välinen 

työnjako. Lausuntolomakkeet positioivat niiden käyttäjät ja rajasivat diskurssiin 

osallistuvien joukkoa. Lomakkeiden käyttö teki ongelmallisten oppilaiden 

määrittämisestä ja kuvaamisesta ensinnäkin vahvasti asiantuntijoiden välisen 

diskurssin, joka oli suljettu sitä koskevilta lapsilta ja heidän perheiltään. Lomakkeet 

ja niiden käyttö positioivat opettajat oppilaiden ongelmallisuuden asiantuntijoiksi. 

Lomakkeen suunnitelleet ja lausuntoja hyödyntäneet kasvatusneuvolan 

asiantuntijat puolestaan asettuivat tiedon haltijana hierarkkiseen asemaan suhteessa 

opettajien tietoon: kasvatusneuvolan asiantuntijat päättivät, mitä lomakkeella 

kysyttiin, analysoivat opettajien lausunnot ja tekivät oman lausuntonsa siirron tai 

hoidon tarpeesta. Lausuntolomake ja siihen liittyvät käytänteet sitoivat opettajia: 

käynnistääkseen siirtoprosessin opettajien oli täytettävä lomake. Samalla 

lausuntolomakkeen kirjoittaminen myös osallisti opettajan merkityksellisen tiedon 

tuottajana. Opettajien lomakkeelle kirjoittamista, usein arkipäiväisistä havainnoista 

ja näkemyksistä tuli uskottavaa asiantuntijatietoa siitä, millainen oli ongelmallinen 

oppilas. Lausuntolomakkeet kysymyksineen ja lomakkeisiin liittyneet käytänteet 

vaikuttivat myös suoraan lausuntojen sisältöihin aina opettajien yksittäisiin 

sanavalintoihin asti.  

Tutkimukseni perusteella väitän, että opettajien lausunnot yhdessä niiden 

pohjana käytettyjen kasvatusneuvolan lomakkeiden kanssa toimivat normalisoivan 

hallinnan tekniikkana eli konkreettisena hallinnan keinona; ne osallistuivat 

ongelmallisen ja myös sen vastapuolena olevan normaalin lapsen määrittämiseen. 

Lausunnot tuottivat tietoa siitä, millaisia ongelmalliset lapset olivat ja miten he 

toimivat. Hallinnan tekniikkana lausunnot kytkeytyvät osaksi laajempia lapsuuden 

hallinnan kokonaisuuksia, joilla on ohjattu poikkeaviksi katsottuja yksilöitä. Tässä 

tutkimuksessa analysoitu tekniikka ei ole itsessään tiettyjen asiantuntijoiden 
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mielivaltaista vallankäyttöä, mutta ei myöskään neutraali toimintamalli. Sen sijaan 

se on yksilöiden hallinnan tekniikka, joka tuottaa asiantuntijatietoa hallinnan 

vaikutuksesta ja sen tueksi (vrt. Foucault, 2012). Erityisopetukseen siirrossa 

käytetty lausunto vaikutti hallinnan tekniikkana pedagogiseen toimintaan ottamalla 

ongelmallisiksi nähtyjä oppilaita mukaan tai sulkemalla heitä ulos yleisopetuksesta. 

Hallinnan ja sen tekniikoiden taustalla toimivat rationaliteetit eli tietyt ajattelun ja 

järkeilyn tavat (Kaisto & Pyykkönen, 2010, s. 15–19). Hallinnan rationaliteettien 

analytiikan näkökulmasta tarkasteltuna lausunnot sekä niihin liittyneet käytänteet 

yhdistivät opettajien pedagogisen ja kasvatusneuvolan asiantuntijoiden psykologis-

sosiaalis-medikaalisen ajattelutavan ja käsitteellistämisen. Näin kasvatusneuvolan 

asiantuntijoiden järkeilyn tapa ankkuroitui osaksi koulun arkea, jossa lausuntoja 

käytettiin pyrkimyksenä ratkaista koulussa ilmenneitä ongelmia. Tekniikka vaikutti 

siten koulun ammattilaisten asiantuntijatietoon tuomalla siihen uusia 

käsitteellistämisen tapoja ja näkökulmia. 

Lausuntolomakkeiden käyttöönotto liittyi laajempaan lapsuuden 

instituutioiden ammatillistumiskehitykseen ja tiedon tuottamisen sekä 

toimintatapojen standardisoimispyrkimyksiin (ks. Artikkeli I). Tekniikan voidaan 

nähdä kytkeytyvän osaksi Turmelin (1998, 2008) kuvailemaa universaalin ja 

historiattoman ”normaalin lapsen” määritystä, jonka asiantuntijat pyrkivät 

tieteelliseen tietoon perustuen tekemään. Lausuntolomakkeiden tarkoituksena oli 

tuottaa tasalaatuista ja standardisoitua tietoa yhdistämällä eri asiantuntijoiden 

tietämys, jotta tämän tiedon perusteella voitiin tehdä selkeitä määritelmiä ja 

perustella oppilaisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Väitän kuitenkin, että tekniikka 

epäonnistui tässä tehtävässä, sillä opettajien lausunnot olivat lopulta hyvin 

vaihtelevia ja monitulkintaisia. Niiden avulla oli – ja on – mahdotonta tehdä 

sellaisia yksiselitteisiä määritelmiä kuin mitä esimerkiksi paino- ja pituustaulukot 

ovat. Sen sijaan lausunnot tuottivat kuvan ongelmista, jotka rakentuvat suhteessa 

vaihteleviin tilanteisiin ja opettajan niistä tekemiin tulkintoihin. 

Analysoimani diskurssi kytkeytyy osaksi normalisaatiota, jossa ”normaalin 

lapsen” kategoria erotetaan ”poikkeavasta” ja jossa poikkeavuutta pyritään 

normalisoimaan (Foucault, 2012). Diskurssi tuotti rajoja ongelmallisen ja 

normaalin oppilaan välille ja vaikutti siten myös käsityksiin normaalista lapsesta ja 

lapsuudesta. 

Toisin kuin aikaisemmat lapsuuden viranomaisdokumentaatiota käsittelevät 

suomalaiset historiantutkimukset, olen tässä työssä pyrkinyt konkretisoimaan, 

miten monet eri toimijat, tekniikat ja positiot vaikuttavat asiantuntijuuden ja 

asiantuntijatiedon muodostumiseen. Kun tarkastellaan analyysin kohteena olevaa 
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diskurssia asiantuntijuuden verkoston näkökulmasta, joka Eyalin (2013) mukaan 

yhdistää toisiinsa toimijat, laitteet, työkalut ja keinot, käsitteet sekä instituutioihin 

ja hoitoihin liittyvät käytänteet, voidaan tuoda esiin, millaisista osatekijöistä 

ongelmallisia lapsia koskeva asiantuntijuus muodostui. Tässä diskurssissa 

kasvatusneuvolan asiantuntijoilla oli dominoiva asema siinä merkityksessä, että he 

tekivät lopulta ongelmallisia lapsia koskevat johtopäätökset opettajien lausuntojen 

perusteella. Samalla he olivat kuitenkin riippuvaisia lausunnoista: ilman niitä 

asiantuntijat eivät olisi saaneet vastaavaa tietoa lapsen tilanteesta koulussa. Lisäksi 

opettajien tekemä lausunto tarvittiin, mikäli lapsi siirrettiin perusopetuksesta 

erilliseen erityisopetukseen. Asiantuntijuus kietoutuikin toimijajoukkojen 

keskinäisestä hierarkkisuudesta huolimatta niiden molempien ympärille, samalla 

kun lapset ja heidän perheensä suljettiin sen ulkopuolelle. Myös varsinaisella 

työkalulla, lausuntolomakkeella, oli oma merkittävä roolinsa, kuten hallinnan 

teknologian analyysi on osoittanut. Asiantuntijuuden verkostossa vaikuttivat niin 

ikään kouluinstituution sekä ongelmallisten lasten hoidolliset järjestelyt, toisin 

sanoen opettajien käytettävissä olevat ratkaisumallit ja erityisopetuksen sekä 

kasvatusneuvolan ympärille rakennetut ongelmallisten lasten hoitamiseen liittyvät 

järjestelyt ja neuvolan toiminnan tieteellinen perusta. Instituutioiden vaikutukset 

tulevat esiin paitsi lausuntojen sisällöissä myös siinä, miten lausuntojen määrä 

väheni esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen ja moniammatillisten 

oppilashuoltoryhmien kehityksen myötä. Yhdyn Eyalin näkemykseen 

asiantuntijuuden verkoston tutkimuksen merkityksestä. Yllä esitetyt, toisiinsa 

liittyvät tekijät rakentavat asiantuntijuuden muodostelman, joka ei ole 

tavoitettavissa yksin opettajien tai kasvatusneuvolan ammattikuntien kehityksen ja 

järjestäytymisen analyyseissä. Sen sijaan asiantuntijuuden muodostelma tulee esiin, 

kun eri tekijöitä ja niiden vaikutuksia tarkastellaan yhdessä. 
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7 Pohdinta 

Tutkimuksen käynnistyessä missioni oli muodostaa jokseenkin koherentti kuva 

ongelmallisen oppilaan määrittelystä ja seurata sen ajallista muutosta. Tällaista 

aineistosta ei kuitenkaan ollut löydettävissä. Sen sijaan törmäsin sirpaleisiin ja 

moniselitteisiin kuvauksiin, jotka eivät suostuneet asettumaan selkeiksi 

kokonaisuuksiksi. Opettajien lausunnoissa oli kaukaa katsottuna paljon 

samankaltaisuutta ja tunnistettavia piirteitä, mutta läheltä lukiessani huomasin 

niiden välille muodostuvan hiuksenhienoja eroja. Lausunnot vaihtelivat 

esimerkiksi pituudeltaan ja ilmaisutarkkuudeltaan yhden sanan käsittävistä 

vastauksista pitkiin ja yksityiskohtaisiin kuvauksiin. Aineistoni pysäyttää minut 

edelleenkin pohtimaan sen moninaisuutta ja monitulkintaisuutta ja kutsuu 

tekemään sille lisää kysymyksiä. Tutkimus edellyttää valintoja: on valittava 

näkökulma, joka rajaa puolestaan jotain pois. Onkin olemassa useita relevantteja 

kysymyksiä, joita tässä tutkitulle aineistolle voisi ja tulisi jatkossa esittää. Aihetta 

tulisi tutkia sukupuolen näkökulmasta. Aineistoa voisi myös tarkastella 

käsittelemällä yhtä lausuntoa kokonaisena ”tapauksena” tai kohdentaa katse niihin 

oppilaisiin, jotka siirtyvät erityisopetuksesta takaisin perusopetukseen. Aineisto 

kutsuu myös pohtimaan kysymystä, jonka muutkin tutkijat ovat nostaneet esiin 

(esim. Svanfeldt-Winter, 2016): miksi juuri tämä joukko? 

Tutkimukseni aineisto on laaja, mutta se antaa vain rajallisen kuvan 

tutkittavasta ilmiöstä. Opettajien lausuntoja voitaisiin myös analysoida osana 

kasvatusneuvolan muuta dokumentointia. Viranomaisten dokumentteihin 

perustuvalla tutkimuksella on kuitenkin yksi merkittävä ongelma: siitä puuttuvat 

lapset itse. Usein lapsuutta käsittelevien arkistoaineistojen kanssa työskentelevien 

historiantutkijoiden kohteena ovatkin olleet lasten sijaan aikuisten, kuten 

esimerkiksi asiantuntijoiden ja päättäjien äänet ja toiminta (Grosvenor, 2007, s. 

407). Ongelmallisia oppilaita voisi tutkia muistitietoaineiston avulla, 

haastattelemalla koulun asiantuntijoita ja oppilaita. Näin mukaan voitaisiin saada 

myös kokemuksellinen näkökulma sekä laajentaa ammatillista näkökulmaa. Kuten 

Kivinen ja Kivirauma (1986) ovat osoittaneet, kasvatusneuvoloilla oli koulu- ja 

luokkasiirroissa merkittävä rooli. Jatkossa tulisikin tutkia, miten eri 

kasvatusneuvolat perustelivat siirtoehdotuksia ja miten heidän työmenetelmänsä 

ovat kehittyneet. 

Kuten johdannossa tuon ilmi, normaalin ja poikkeavan lapsen ja lapsuuden 

rajoja on paikallistettu ja pyritty purkamaan tutkimuksellisin keinoin tieteen eri 

kentillä. Osallistun tähän keskusteluun tässä tutkimuksessa esittämieni 
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näkökulmien avulla. Normien kriittistä tarkastelua tulee jatkaa, jotta ongelmia 

voidaan arvioida uudella tavalla. Erityisesti asiantuntijoiden toimintaa tulee 

tarkastella myös laajemmassa yhteiskunnallisessa, yhteiskuntapoliittisessa ja 

kulttuurisessa kontekstissa. Lapsuuden hallinnan ja sen tekniikoiden tutkiminen, 

esimerkiksi kasvatusneuvolan asiantuntijoiden käyttämien työkalujen, mittareiden 

ja testien kehityksen tarkastelu yli instituutioiden rajojen voisi niin ikään olla yksi 

mielenkiintoinen ja tarpeellinen tutkimuskohde. Kutsun lisäksi historiantutkijoita 

tarkastelemaan eri asiantuntijoiden ja instituutioiden ruohonjuuritasolla käyttämiä 

tiedontuottamisen työvälineitä ja dokumentaation osana käytettyjä yksittäisiä 

asiakirjatyyppejä, jotta niiden aikaperspektiivi, muutos tai pysyvyys sekä 

vastaavien käytänteiden liikkuminen instituutioiden välillä saadaan esille. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole väittää, ettei ongelmallisuus voisi 

asettua myös yksilöön, eikä tarkoituksena ole osoittaa opettajien tai 

kasvatusneuvolan asiantuntijoiden näkemyksiä virheellisiksi. Sen sijaan olen 

purkanut oppilaiden ongelmallisuuden saamia merkityksiä ja tutkinut, mistä ilmiö 

koostuu ja miten sitä on historiallisesti tuotettu. Mekanismien ja prosessien 

paljastaminen ja purkaminen mahdollistavat siten uudet tavat nähdä, ajatella, 

käsittää ja kohdata hankalat tilanteet koulussa. Tutkimukseni tuo esiin, että koulu 

itsessään osallistuu ongelmallisten oppilaiden tuottamiseen. Tutkimuksen 

perusteella voikin ehdottaa, että kouluinstituutiossa tulisi analysoida ja tunnistaa, 

millaisia oppilaiden ongelmallisuutta tuottavia ja uusintavia arviointikäytänteitä 

kouluissa on ja mitä niistä seuraa. 

Tutkimukseni viesti nykyisille lapsuuden instituutioille on, että niiden sisällä 

tulisi kriittisesti arvioida, miten ja millaista tietoa ne tuottavat lapsista 

jokapäiväisessä toiminnassaan muun muassa erilaisten lomakkeiden ja lausuntojen 

avulla sekä millaisia käytänteitä näihin liittyy. Tietosisällön lisäksi tulisi analysoida 

käytettyjä tiedon tuottamisen välineitä tarkastelemalla esimerkiksi, miten ne 

luodaan, millaisia sanoja tai käsitteitä niissä käytetään, millaisia positioita ne 

asettavat ja miten niitä voidaan käyttää. Tiedon tuottamisen välineet tarvitsevat 

ohjeistusta ja niissä käytettyjen käsitteiden määrittämistä, jotta voidaan varmistua 

yhteneväisestä ymmärryksestä niiden merkityksestä. Asiantuntijoiden tulisikin 

arvioida, neuvotella ja keskustella ääneen yksinkertaisista ja arkipäiväisiltä 

vaikuttavista käsitteistä, jotka kategorisoivat lapsia. Esimerkiksi tämä tutkimus 

osoittaa, ettei ole millään tavalla selvää, mitä opettajat tarkoittivat oppilaan 

huonolla käytöksellä (ks. Artikkeli III). Nykyaikaa käsittelevät tutkimukset ovat 

osoittaneet tilanteen olevan yhä sama: opetuksen ammattilaisilla ei ole jaettua 

käsitystä oppilaan huonon käytöksen määritelmästä (Lanas, Bendix Petersen & 
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Brunila, 2020; Lanas & Brunila, 2019). Käytännössä oppilaiden käytöstä 

arvioidaan kuitenkin kouluissa jatkuvasti. 

Asiantuntijoiden tuottama tieto ei ole koskaan harmitonta, vaan sillä voi olla 

ratkaiseva merkitys yksilöille. Lapsuuden asiantuntijoiden sekä instituutioiden 

tulisi olla tietoisia tästä tiedon luonteesta, jotta pystyttäisiin kriittisesti arvioimaan, 

milloin ja millaista tietoa lapsista ja heidän perheistään on välttämätöntä tuottaa 

sekä miten se tehdään. Tämä tulisi tehdä riippumatta siitä, mitä tiedontuottamisella 

tavoitellaan. Paraskaan tarkoitus ei poista sitä, että tieto tuottaa valtaa. 

Tutkimistulosteni perusteella yhdyn aiempien tutkijoiden näkemykseen siitä, ettei 

lapsuuden instituutioiden dokumentaatioon – mukaan lukien ehkä viattomilta 

vaikuttavat lausunnot ja lomakkeet – tulisi suhtautua neutraalina välineenä, vaan 

ymmärtää dokumentaatio rajoja ja normeja tuottavana (Alasuutari, 2015; 

Alasuutari & Karila, 2010; Alasuutari & Kelle, 2015; Kelle ym., 2015; Kääriäinen, 

2003; Skehill ym., 2013; Vierula, 2017).  

Kriittisyyden lisääminen on erityisen tärkeää juuri nyt, kun 

digitalisaatiokehitys koskettaa koulua ja lapsuutta laajasti sekä tarjoaa uusia 

mahdollisuuksia ja työkaluja esimerkiksi sähköiseen arviointiin, 

tiedontuottamiseen sekä eri viranomaisten tietomassojen yhdistämiseen. Yksi 

kehityssuunta on laajan data-aineiston hyödyntäminen tekoälyn avulla 

yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkiksi 2010-luvun lopulla 

Jyväskylän yliopistossa kehitettiin tekoälyratkaisua, jonka avulla voitaisiin 

tunnistaa ennakolta lasten ja nuorten sosiaalisen syrjäytymisen riskiä. Se tapahtuisi 

tekemällä valtakunnallisen koululaisten hyvinvointia ja terveyttä luotaavan 

kyselydatan avulla riskiarvioita syrjäytymisuhan alla olevien oppilaiden määrästä 

(Talvitie-Lamberg, Silvennoinen, Moilanen & Korpela, 2018). Tulevaisuuden 

mahdollisuuksien osalta erityisen kuvaavaa on tutkimusryhmän raportissaan 

esittämä visio, että jatkossa tekoälyratkaisuihin voisi yhdistää monialaista koulun 

tuottamaa dataa, kuten koulupsykologin ja kouluterveyspalvelujen käyttöön 

liittyvää sekä sähköisen Wilma-oppilashallintojärjestelmän dataa (Talvitie-

Lamberg ym., 2018, s. 26). Kesällä ja alkusyksyllä 2018 taas uutisoitiin laajasti 

Espoon kaupungin ja ohjelmistotalo Tiedon tekemästä kokeilusta, jossa yhdistettiin 

sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen data-ainesta ja analysoitiin 

siitä tekoälyn avulla ennakoivaa tietoa asiakkaiden julkisten palveluiden tarpeista 

(esim. Varmavuori, 2018). Entistä tehokkaampi lapsia ja lapsuutta koskevan tiedon 

tuottaminen, seulonta ja hyödyntäminen datamassojen sekä tekoälyn luomien 

ennusteiden ja mallien avulla on ongelmallista. Datamassoista luotu tieto, malli tai 

ennuste ei välttämättä palaudu alkuperäiseen tietoon, kuten yksittäiseen 
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arviointitekniikkaan. Näin voidaan luoda tietoa tai toimenpiteitä, joissa ei ole 

huomioitu alkuperäisen datan tuottavaa luonnetta, kontekstia tai niitä mekanismeja, 

jotka ovat vaikuttaneet datan muodostumiseen. Arkipäiväistä, asiantuntijoiden 

tuottamaa dokumentaatiota tulisikin tarkastella ja kriittisesti arvioida myös 

lapsuuden normalisoivan hallinnan tekniikan näkökulmasta erityisesti silloin, jos 

sitä hyödynnetään uusin, digitalisaation mahdollistamisen keinoin. 
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– Koululautakunnan (kl.) vuosikertomukset (vk.) 1976–1991 

– Terveyslautakunnan (tl.) vuosikertomus (vk.) 1979 

Oulun kaupungin (Ouka) kansakoulujen johtokunnan (kkj.) arkisto 1874–1974 

– Ca:33, pöytäkirjat (ptk.) 1951–1953 

– Ca:47, pöytäkirjat (ptk.) 1974 

Oulun kasvatusneuvolan kuntainliiton arkisto (OKK) 
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– Haukiputaan peruskoulun ala-asteen Kirkonkylän (HpaK) koulun 

varajohtaja Aimo Siltanen 19./21.3.1974 Oulun kasvatusneuvolalle 

– M6; Mc:1 Tutkimukset, selvitykset, muistiot, geneettishistoriallinen selvitys 

Oulun kasvatusneuvolan toiminnasta, 1951–1992, Yhteenveto Oulun 

kasvatus- ja perheneuvolan työntekijöiden osallistumisesta koulujen 
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Liite 

Yhteenveto Oulun kasvatusneuvolassa käytettyjen 

opettajanlausuntolomakkeiden kysymyksistä teemoittain jaoteltuna 

Lausuntolomaketyyppien (4 kpl) sisällä esiintyi kysymysten osalta pientä vaihtelua 

painosten välillä (ks. Artikkeli I). Tässä luettelossa esitetyt kysymykset esiintyvät 

valtaosissa kunkin lomaketyypin lomakkeita. Tuon kuitenkin esiin myös 

kysymysten muotojen vaihtelut lomaketyyppien välillä. Kysymysten ryhmittely 

otsikoineen perustuu Artikkelissa I esitettyyn analyysiin. Lomaketyypeissä 

kysymysten sijainti saattoi hieman vaihdella. 

1. Oppilaan yhteystiedot 

Esiintyy kaikissa neljässä lausuntolomaketyypissä 

– ”Oppilaan nimi” 

– ”Oppilaan syntymäaika”, esiintyy myös muodossa: ”henkilötunnus” 

– ”Holhoojan nimi” tai muodossa ”huoltajan nimi” 

– ”Holhoojan ammatti” tai muodossa ”huoltajan ammatti” 

– ”Osoite” 

– ”Koulu” 

– ”Luokka” 

– ”Opettaja” 

Esiintyy osassa lomaketyypeistä 

– (oppilaan kodin) ”Puhelinnumero” 

– ”Lukuaika (aamu/iltapäivä vuoro)” 

2. Koulunkäynti 

Esiintyy kaikissa lomaketyypeissä 

– ”Todistuksen arvosanat”, esiintyy myös muodossa ”kouluarvostelu, viimeinen 

kouluarvostelu”  

– ”Poissaolotunnit” tai muodossa ”poissaolot” tai ”poissaolot kuluvana 

lukuvuonna”  

– ”Siirtyykö oppilas todennäköisesti luokaltaan” 

Esiintyy osassa lomaketyypeistä 
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– ”Luokallejäännit”  

– ”Onko oppilas saanut tukiopetusta? Missä aineissa?” 

– ”Koulunkäynti (onko aloittanut koulun normaali-ikäisenä, luokalle jäämiset, 

koulun ja opettajan vaihdokset)” 

3. Oppilaan sosiaaliset kyvyt ja taidot 

Esiintyy kaikissa lomaketyypeissä 

– ”Myönteistä käyttäytymisessä (toimittelee asioita, on kohtelias, avulias jne.)” 

– ”Käytöshäiriöitä (epäsäännöllinen koulunkäynti, kuljeskelu, valehtelu, 

näpistely, muut pahat tavat tai omituisuudet, kuten "aina äänessä, aina jotain 

puuhaamassa", jne. (kuvaavia tapahtumia)” Esiintyy myös muodoissa: 

– ”käytöshäiriöitä (epäsäännöllinen koulunkäynti, näpistely, häiritsevä 

levottomuus jne.)” 

– ”negatiivinen käyttäytyminen (epäsäännöllinen koulunkäynti, 

myöhästymiset, kuljeskelut, valehtelu, näpistely, jatkuva tappelu, muut 

pahat tavat tai ominaisuudet)” 

Esiintyy osassa lomaketyypeistä 

– ”Milloin havaittu” (käytöshäiriöt) 

– Henkiset kyvyt ja luonteenpiirteet -matriisi, jossa opettajat kuvaavat oppilaan 

14 kysyttyä ominaisuutta valitsemalla viidestä annetusta vaihtoehdosta, jotka 

skaalautuivat niin, että keskimmäinen vaihtoehto oli kohteesta 

riippuen ”keskinkertainen”, ”kohtalainen”, ”normaali” tai ”tavallinen”. 

Kysytyt ominaisuudet ovat:  

– Muisti, kätevyys, mielialan perussävy, mielialan pysyvyys, herkkyys, 

itsetunto, johtavuus, rohkeus, sosiaalinen sopeutuvaisuus, sosiaalinen 

liittyvyys, suhtautuminen opettajaan, suhtautuminen koulutyöhön, 

keskittyminen ja tarkkaavaisuus, tunnollisuus. 

– ”Yleisiä luonteenpiirteitä (arka–rohkea, lempeä–kiivas, vakava–iloinen, 

herkkä–tunteeton, itseään tehostava–vaatimaton, loukkaantuva, 

itkuherkkä, ärtyvä ym.)” 

– ”Yleinen asennoituminen koulutyöhön” 

– ”Suhtautuminen” 

– ”opettajaan (avoin–sulkeutunut, liittyvä–torjuva, taipuisa–uhmaava 

ym.)” 
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– ”tovereihin (sovinnollinen–riitainen, seurallinen–eristäytyvä, johtaja–

johdatettava, kiusaava–kiusattava, itsekäs–epäitsekäs, hyväntahtoinen 

ym.)” 

– ”koulutyöhön (aktiivinen–passiivinen, keskittyvä–keskittymätön, 

helposti häiriintyvä, poissaoleva, sitkeä–kestämätön, nopea–hidas, 

yritteliäs–veltto ym.)”  

– ”esineisiin, esim. koulutarpeisiin (huolellinen–huolimaton, siisti–

epäsiisti, hävittämishaluinen, keräilyintoinen ym.)” 

4. Oppiminen ja erityiskyvyt 

Esiintyy kaikissa lomaketyypeissä 

– ”Esiintyykö oppilaalla vaikeuksia”, esiintyy myös 

muodossa: ”Erikoisvaikeudet koulussa”  

– ”lukemisessa” 

– ”kirjoittamisessa” 

– ”laskennossa (toistuvatko määrätyt virheet)” 

– ”muissa teoreettisissa aineissa” tai muodossa ”muissa lukuaineissa 

(uskonto, maantieto ym.)” 

– ”Erikoistaipumukset ja harrastukset” tai muodossa ”Erikoistaipumukset 

(käsityö, voimistelu, urheilu ym.)” 

Esiintyy osassa lomaketyypeistä 

– ”Lukeeko läksynsä ulkoa, ymmärtääkö luetun?” 

– ”Piirtäminen (erikoisuudet värien käyttö)” 

– ”Onko oppilas saanut ohjausta?”  

– ”Lukemisen ja kirjoituksen erityisopetuksessa” 

– ”Puheen erityisopetuksessa” 

– ”Matematiikan erityisopetuksessa” 

5. Fyysiset kyvyt  

Esiintyy kaikissa lomaketyypeissä 

– ”Liikunta”, monivalintakysymys vaihtoehdoista ”normaali” ja ”poikkeava”. 

Osassa lomaketyyppejä lisäksi kohdan ”poikkeava” jälkeen avoin 

kysymys ”miten”. Esiintyy myös muodoissa:  
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– ”Liikunta (kömpelöä, vitkastelevaa, kulmikasta, nykivää, touhuavaa, 

rauhatonta, rauhallista, tasaista, joustavaa, vilkasta)”  

– ”Liikkeet (joustava-avuton, kömpelö, nopea, äkkinäinen-hidas, tasainen-

hosuva, esineitä hypistelevä)” 

– ”Puhe” monivalintakysymys vaihtoehdoista ”normaali” ja ”poikkeava”. 

Osassa lomaketyyppejä lisäksi kohdan ”poikkeava” jälkeen avoin 

kysymys ”miten”. Esiintyy myös muodoissa: 

– ”Puhe (änkyttää, sammaltaa, puhuu nopeasti–hitaasti, epäselvästi, 

kankeasti ym. – mitä äänteitä ei osaa lausua?)” 

– ”Puhe (änkyttävää, kankeaa, epäselvää, epävarmaa, tavallista, selvää, 

nopeaa, ilmeikästä – mitä äänteitä ei osaa lausua?)” 

Esiintyy osassa lomaketyypeistä 

– ”Näkö” monivalintakysymys vaihtoehdoista ”normaali” ja ”poikkeava”. 

Osassa lomaketyyppejä lisäksi kohdan ”poikkeava” jälkeen avoin 

kysymys ”miten”. Esiintyy myös muodossa ”Näkö ja kuulo (opettajan 

havainnot)” 

– ”Kuulo” Osassa lomaketyyppejä lisäksi kohdan ”poikkeava” jälkeen avoin 

kysymys ”miten”. 

– ”Onko vasenkätinen?” 

– ”Kasvojen ilmeet”, esiintyy myös muodossa ”Vallitseva kasvojenilme (eloisa, 

valoisa, tavallinen, murjottava, ilmeetön–nykäyksiä kasvolihaksissa, 

silmäluomissa)” 

– ”Onko sairastellut paljon, mitä sairauksia?” 

6. Perhe 

Esiintyy kaikissa lomaketyypeissä 

– ”Mitä tietoja koululla on kodista ja omaisista?” 

– ”Huoltajan ammatti (osana oppilaan yhteystietoja)” 

Esiintyy osassa lomaketyypeistä 

– ”Neuvottelut huoltajan kanssa” 

– ”Milloin opettaja on keskustellut vanhempien tai holhoojan kanssa 

tutkimuksen tarkoituksesta?” 

– ”Vanhempien tai holhoojan mielipide” 



113 

7. Yleisluonteiset sekä lomakkeen lähettämiseen tai luokkasiirtoon liittyvät 

kysymykset 

Esiintyy kaikissa lomaketyypeissä 

– ”Tutkimuksen aihe”, monivalintakysymys vaihtoehdoista ”a) heikko 

koulumenestys, b) koulupinnaus, sopeutumattomuus, yms. C) (avoin)”. 

Esiintyy myös avoimena kysymyksenä ”tutkimuksen syyt”. 

– ”Opettajan ehdotus toimenpiteiksi (siirto apu- tai tarkkailuluokalle ym.)”. 

Esiintyy myös muodoissa: 

– ”Onko koulu- tai luokkasiirto suotava? Minne?” 

– monivalintakysymys annetuista vaihtoehdoista: ”apukouluun”,  

”tarkkailuluokalle”, ”takaisin peruskouluun siirtoa varten” ja ”tutkimus ja 

hoitoa varten” 

Esiintyy osassa lomaketyypeistä 

– ”Opettajaa pyydetään omin sanoin selostamaan yleisvaikutelmansa ja 

havaintonsa lapsesta” 

– ”Muita huomautuksia” 

– ”Onko siirtotapauksissa kouluterveydenhoitaja saanut tiedon?”, 

monivalintakysymys vastausvaihtoehdoista ”kyllä” ja ”ei” 
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