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1 JOHDANTO 

Toimin eräässä yläkoulussa kouluavustajana puolen vuoden ajan ennen opintojen aloitta-

mista yliopistossa. Sain seurata vierestä, millä tavalla kaikki eri opettajat opettivat ja koh-

tasivat nuoria opiskelijoita. Samalla luonnollisesti kiinnitin erityistä huomiota siihen, mil-

lainen työrauha kunkin opettajan oppitunneilla vallitsi. Olin ainoa aikuinen henkilö koko 

koulussa, joka sai seurata kaikkien opettajien toimintaa lähietäisyydeltä. Toki olin nähnyt 

tämän kaiken oppilaan roolissa muutama vuosi aiemmin. Silloin en ollut kuitenkaan saanut 

kuulla sitä, mitä ja miten opettajanhuoneessa puhutaan käyttäytymisen ongelmista.  

Sivusta seurattuna jotkut oppilaat näyttivät jäävän jonkinlaisiksi uhreiksi. Mielestäni monet 

oppilaat joutuivat ongelmiin sen vuoksi, että eivät tulleet toimeen opettajan kanssa tai 

mahdollisesti opettaja ei tullut toimeen heidän kanssaan. Opettajanhuoneessa en kuullut 

ensimmäistäkään sanaa siitä, että jonkun opettajan toimintaa olisi moitittu. Yleinen pu-

heenaihe oli se, mitä joku oppilas oli tehnyt ja millainen hän oli. Seurasin pahalla mielellä 

sivusta, kuinka oppilaista puhuttiin joskus kaikkien opettajien kuullen pahaa. Joskus heistä 

murjaistiin jopa joku vitsikin.  

Oppitunneilla näin, kuinka valtaosa opettajista pärjäsi oppilaiden kanssa erittäin hyvin. 

Valitettavasti kaikilla opettajilla ei mennyt yhtä hyvin. Usein oppituntien aikainen levot-

tomuus laitettiin harkitsematta tarkemmin oppilaiden syyksi. Ihmettelin, kuinka se voi olla 

mahdollista.  Olin usein selvästi nähnyt, kuinka opettajalla oli puutteelliset pedagogiset 

taidot ryhmän hallintaan tai aineen opettamiseen. Opettajien ammattitaidottomuus tai ky-

kenemättömyys työskennellä nuorten kanssa koitui yleensä nuoren kohtaloksi. Tuntui siltä 

kuin opettajien tekemisen laatu olisi vakio ja kaikki käyttäytymiseen liittyvät ongelmat 

olisivat opettajan toiminnan ulkopuolelta johtuvia.  

Mietin usein sitä, kuinka kahden ihmisen välinen ristiriita voi aina kääntyä oppilaan syyksi. 

Ihmettelin, kuinka opettajilla voi olla niin suuri ammatillinen itseluottamus, että he eivät 

kyseenalaistaneet omaa toimintaansa ollenkaan. Usein opettajanhuoneessa kuunnellessaan 

heidän puheitaan ajattelin, että miten he kehtaavat kertoa julkisesti, kuinka huonosti heillä 

menee oppilaidensa kanssa. Oli opettajia, joilla ei ollut juuri käyttäytymisen ongelmia luo-

kassaan, mutta oli myös opettajia, joiden mielestä puolet oppilaista oli jollain tavalla häi-

riintyneitä. Onneksi tällaiset opettajat olivat vähemmistössä.  
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Opiskelujen aikana yliopistossa minulla on ollut useita kouluharjoitteluja. Ohjaavat opetta-

jat ovat monesti selitelleet levotonta oppituntia oppilaiden rauhattomuudella. Minä olen 

ollut usein eri mieltä. Useimmiten tunsin oman oppitunnin levottomuuden johtuvat oppi-

tunnin heikosta suunnittelusta ja toteutuksesta. Opetukseni ei ollut välttämättä mielenkiin-

toista, annoin ohjeet epäselvästi tai tehtävät eivät motivoineet kaikkia. Usein jonkun erityi-

sen levottoman oppilaan käyttäytymistä selitettiin hänen persoonallisuudellaan. Minä ajat-

telin, että minun pitäisi löytää hänelle koulussa sopiva tapa opiskella. En minä voi sille 

mitään, millaisen persoonallisuuden kanssa oppilas tulee kouluun. Ainoastaan voin vaikut-

taa siihen, millä tavalla minä huomioin hänet. 

Kouluissa esiintyvistä käyttäytymisongelmista on tehty läjäpäin sekä kansallisia että kan-

sainvälisiä tutkimuksia, mutta useimmat niistä kohdistuvat tutkimaan oppilaassa olevaa 

häiriötä. Huomattavasti vähemmän on tehty tutkimuksia siitä, miten opetusjärjestelmän 

rakenteet tai opettajan toiminta vaikuttaa käyttäytymisongelmien syntymiseen. Suomessa 

tällaisia tutkimuksia ovat tehneet lähinnä Aho 1970- luvulla sekä Kari (1980), Koro 

(1986), Erätuuli ja Puurula (1990), Seppovaara (1998) ja Naukkarinen (1999). Kuitenkin 

heistä vain Aho sekä Erätuuli ja Puurula ovat tehneet ruohonjuuritason tutkimusta työ-

rauhahäiriöistä tai käyttäytymisen ongelmista kouluissa.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä opettajat ajattelevat käyttäytymisen 

ongelmista koulussa. Olen kiinnostunut siitä, mitä käyttäytymisen ongelmat ovat, kuinka 

paljon niitä on ja mistä ne opettajien mielestä johtuvat. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, 

miten opettajien ymmärrys käyttäytymisen ongelmien syistä vaikuttaa hänen tapaansa rat-

kaista käyttäytymisen ongelmia. Tutkimusaineiston olen kerännyt nettikyselyllä Oulun 

kaupungin 3. – 6. luokkien luokanopettajilta. Tutkimuksen voidaan edustavan tavallista 

survey-tyyppistä tutkimusta, joten tutkimusote on kvantitatiivinen. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii ekologisen teorian, sosiaalisen konstruk-

tionismin ja erityisesti systeemisen ajattelun filosofia. Kiinnostuksen näihin teorioihin olen 

löytänyt perehtyessäni Naukkarisen (1999) tutkimukseen oppilaiden ei-toivotusta käyttäy-

tymisestä. Tutkimuksessaan Naukkarinen soveltaa näitä teoriasuuntauksia käyttäytymison-

gelman ilmiön ymmärtämiseen. Näissä teoreettisissa suuntauksissa käyttäytymisongelma 

nähdään yksilön ja hänen ympäristönsä vuorovaikutussuhteen ongelmana. Siksi käytän 

tässä tutkimuksessa käyttäytymisongelman käsitettä, joka antaa käyttäytymishäiriön käsi-

tettä enemmän tilaa ilmiön laajemmalle tarkastelulle.  
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Tutkimukseni teoreettinen osa sisältää katsauksen käyttäytymisongelman käsitteen määrit-

telemiseen, käyttäytymisongelman tulkintaan, systeemisen ajattelun filosofiaan sekä käyt-

täytymisongelmien ratkaisemiseen uuden vuonna 2011 voimaan tulleen kolmiportaisen 

tuen avulla. Tutkimuksen empiirisessä osiossa avaan tutkimuksen toteuttamista, perustelen 

analyysimenetelmiä sekä esittelen tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia. Empiirisen osan 

lopuksi tiivistän tutkimustulokset johtopäätöksiksi ja vertailen tuloksia aiempien vastaavis-

ta aihepiireistä tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Työn viimeisenä kappaleena pohdin tutki-

muksen luotettavuutta, työtä prosessina, tuloksia sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  

Koska tämä tutkimus on lähinnä kartoittava tutkimus ja vain joiltain osin selittävä, tutki-

muksen tavoitteena on lähinnä avata opettajien silmiä käyttäytymisongelman ilmiön laa-

jempaan tarkasteluun. Koulu ei voi juuri vaikuttaa siihen, millaisten ongelmien kanssa op-

pilaat tulevat sinne. Opettaja voi vaikuttaa ainoastaan siihen, mitä koulun seinien sisällä 

tapahtuu (Molnar & Lindquist (1994, 9). Toivottavaa olisi, että yksikään opettaja ei omalla 

toiminnallaan lisäisi käyttäytymisen ongelmia koulussa.   
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2 KÄYTTÄYTYMISONGELMAN KÄSITTEEN PROBLEMATIIK-

KAA 

Käyttäytymisen ongelmiin liittyviä käsitteitä on useita. Käsitteiden oikea käyttäminen ja 

määritteleminen on tärkeää ongelmien tulkitsemisen kannalta. Viime vuosikymmenien 

aikana on puhuttu useimmiten käytöshäiriöistä tai käyttäytymishäiriöistä. Näiden käsittei-

den käyttäminen ei ole yksioikoista, sillä ne rajaavat käyttäytymisen ongelmaa erityisesti 

oppilaan tai lapsen ongelmaksi. Käyttäytymisongelman käsite mahdollistaa ilmiön laa-

jemman tarkastelun. Tällöin ongelmaa ei nähdä ainoastaan yksilöstä eli oppilaasta johtuva-

na vaan ongelmaa voidaan tarkastella oppilaan ja koulun välisenä vuorovaikutussuhteena.  

2.1. Käyttäytymisongelman määritteleminen 

Käyttäytymishäiriöitä määriteltäessä on merkityksellistä huomata, että poikkeavan käyttäy-

tymisen rajaaminen ja tulkinta ovat herkkiä historiallisille, kulttuurisille ja määrittelijän 

ihmiskuvaan liittyville tekijöille. Käyttäytymishäiriöiden yksiselitteinen määritteleminen 

ajasta ja paikasta riippumatta ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. Se on riippu-

vainen määrittelijän näkökulmista, joita on runsaasti. Niistä tärkeimmät ovat taloudellinen, 

poliittinen, pedagoginen ja lääketieteellinen päätöksenteko sekä tieteellistä tutkimuskoh-

detta ohjaava määrittely. (Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2001, 253–254; Kauffman 2001, 7). 

Esittelen seuraavaksi aihepiirin kirjallisuudessa esiintyviä määritelmiä käyttäytymisen on-

gelmalle.  

Koulumaailmassa ongelmallisesta käyttäytymisestä käytetään tavallisesti käsitteitä käyttäy-

tymishäiriö, käyttäytymisongelma, käyttäytymisvaikeus, ongelma-käyttäytyminen tai työ-

rauhahäiriöt. Hirsijärvi (1983, 103) jakaa käyttäytymisongelman käsitteen käytösongelmiin 

ja ihmisen persoonallisuuteen liittyviin ongelmiin. Käyttäytymisongelmille tyypillistä on, 

että ne ilmenevät sosiaalisissa tilanteissa esimerkiksi normien rikkomisena. Ihmisen per-

soonallisuuteen liittyvät ongelmat ovat luonteeltaan neuroottisia, eivätkä ne välttämättä 

kytkeydy sosiaalisiin tilanteisiin. Tällainen neuroottisuus saattaa ilmetä muun muassa ah-

distuneisuutena tai masentuneisuutena.  

Kloehn (1979, 31) määrittelee käyttäytymishäiriön olevan ruumiin (vegetatiiviset oireet) 

tai käyttäytymisen (motoriset, affektiiviset tai sosiaaliset oireet) ulospäin näkyvä reaktio 
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painetta aiheuttaviin, sairaaksi tekeviin kasvatuksen ja ympäristön vaikutuksiin. Toisaalta 

Kloehn toteaa, että myös ympäristö voi suhtautua lapsen käyttäytymiseen virheellisesti.  

Toisin kuin Kloehn, Bower ja Lambert (1971, 142–143) määrittelevät käyttäytymisen on-

gelman yksilön näkökulmasta. He ovat luetelleet liki klassiseksi tulleessa määritelmässään 

viisi käyttäytymisen kriteeriä, joista yhden tai useamman esiintyminen lapsella osoittaa 

hänen käyttäytymisessään olevan häiriintyneitä piirteitä. 

1. Kyvyttömyys oppia, mitä ei voida selittää älyllisillä, sensorisilla tai fyysi-

sillä tekijöillä. 

2. Kyvyttömyys luoda ja ylläpitää tyydyttäviä suhteita opettajaan ja toverei-

hin. 

3. Sopimaton käyttäytyminen normaaleissa tilanteissa. 

4. Yleinen onneton tai masentunut mieliala. 

5. Taipumus kehittää fyysisiä oireita, kuten pelkotila tai puheongelma, jotka 

liittyvät henkilökohtaisiin tai koulua koskeviin ongelmiin.  

 

Kuten Bower ja Lambert edellä määrittelivät, myös Kuorelahden (1999, 131) mukaan käy-

töshäiriöstä on kyse silloin, kun nuori käyttäytymisellään toistuvasti rikkoo toisten ihmis-

ten oikeuksia eikä käyttäydy ikäänsä nähden tarkoituksenmukaisella tavalla. Käytöshäiri-

öinen nuori ei käyttäydy ikäryhmänsä sosiaalisia normeja noudattaen. Häiriöön liittyy fyy-

sistä aggressiivisuutta, julmuutta sekä tavaroiden ja paikkojen rikkomista.  

Koro (1982, 178–179) jakaa käyttäytymishäiriöiset tunne-elämältään häiriintyneisiin ja 

sosiaalisesti sopeutumattomiin oppilaisiin. Tunne-elämältään häiriintyneet oppilaat ovat 

usein arkoja, syrjäänvetäytyviä tai heillä on kontaktivaikeuksia muiden ihmisten kanssa. 

Usein he ovat torjuttuja ja kiusattuja, mutta vanhemmat ja opettajat eivät ole riittävästi pe-

rillä heidän ongelmistaan. Ensisijaisesti he ovat konfliktissa itsensä kanssa, jolloin he eivät 

tuo avuntarvettaan yhtä näkyvästi esille kuin sosiaalisesti sopeutumattomat.  

Sosiaalisesti sopeutumattomat rikkovat koulun sääntöjä, käyttäytyvät aggressiivisesti ja 

aiheuttavat käyttäytymisellään pelkoa luokkatovereita ja koulun henkilökuntaa kohtaan.  

Usein he vaikuttavat olevan opettajien toimenpiteiden ulottumattomissa ja siten muodosta-

vat vakavan uhan koko kouluyhteisön toiminnalle. Tällainen sosiaalinen sopeutumatto-

muus ilmenee toisinaan myös koulun ulkopuolella yhteiskunnan normien vastaisena käyt-
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täytymisenä kuten myymälänäpistyksinä ja vakavampina omaisuusrikoksina. Koulutyös-

kentelyn kannalta merkittävää on, että tällaiset oppilaat vievät kohtuuttomasti koulun hen-

kilökunnan ja oppilaiden energiaa toiminnalla, joka ei ollenkaan edistä koululle asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista. (Koro, 1982, 178) 

Sosiaalista sopeutumattomuutta ja tunne-elämän häiriintyneisyyttä kuvaavia piirteitä on 

käytännössä vaikea erotella toisistaan. Usein käyttäytymishäiriöisellä oppilaalla ilmenee 

oireita molemmista ryhmistä ja sen vuoksi ne muodostavat hänen käyttäytymisessään vai-

keasti määriteltäviä syy-seuraus-suhteita. Siksi tämä käyttäytymishäiriöisten jako kahteen 

pääryhmään on pitkälti teoreettinen ja sen tehtävänä on lähinnä selkeyttää käsitettä eikä 

niinkään toimia diagnosoinnin ja järjestettävän kuntouttamisen lähtökohtina. (Koro 1982, 

179.) 

Sosiaalinen sopeutumattomuus ja tunne-elämän häiriöt ilmenevät usein työrauhahäiriöinä 

koulun arjessa. Siksi käyttäytymisongelman käsitettä on hyvä tarkastella suhteessa työ-

rauhahäiriön käsitteeseen. Ei ole yksiselitteistä määritellä, mistä luokan työrauhaongelmat 

johtuvat. Usein ongelmatilanteen syntyessä syy vieritetään oppilaan niskoille (Naukkarinen 

1999, 63). Tällöin oppilaassa uskotaan olevan joitain sellaisia piirteitä, jotka aiheuttavat 

työrauhaongelman eli puhutaan oppilaan käyttäytymishäiriöstä. Toisaalta työrauhahäiriöt 

voivat johtua myös opettajasta, opetusjärjestelyistä tai koulun ulkopuolisista syistä, kuten 

kotioloista (Kari ym. 1980, 30–31).  

Työrauhan käsitteestä puhuttaessa on hyvä tiedostaa sen tulkinnanvaraisuus. Opettajat ja 

oppilaat kokevat työrauhan kukin omien lähtökohtien ja tilannearvioiden pohjalta (Erätuuli 

& Puurula 1990, 15). Työrauhaa voidaan siten pitää suhteellisena riippuen ajallisesta, pai-

kallisesta ja kulttuurisesta kontekstista sekä sitä määrittelevän ihmisen kulttuuriin sidon-

naisista arvoista ja uskomuksista (Naukkarinen 1999, 21).   

Työrauhahäiriön käsitteellä tarkoitetaan koulussa ja erityisesti oppitunnilla tapahtuvaa 

työskentelyrauhan häiritsemistä (Erätuuli & Puurula 1990). Kuten Aho (1980) ja Kari ym. 

(1980, 12–13) toteavat, työrauhahäiriöt ovat ainoastaan käyttäytymishäiriöiden ulospäin 

näkyvää oireilua. Tällöin tarkastelun ulkopuolelle jäävät vielä ne käytöshäiriöiset oppilaat 

(syrjäänvetäytyvät, koulufobiasta kärsivät, ahdistuneet, masentuneet), jotka eivät omalla 

käyttäytymisellään häiritse muita kuin itseään.  Koro (1982, 178–179) määrittelee tällaiset 

käyttäytymisen piirteet tunne-elämän häiriöiksi.  
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Kari ym. (1980, 12) jakavat työrauhahäiriöt ulkoisiin ja sisäisiin häiriöihin, joilla on tiivis 

vuorovaikutussuhde. Ulkoisella työrauhahäiriöllä tarkoitetaan sellaista opettajan tai oppi-

laan käyttäytymistä, joka häiritsee kanssaihmisiä. Sisäiset työrauhahäiriöt ovat oppilaan 

sisällä, mutta saattavat joskus purkautua ympäristöönsä ja siten muodostua ulkoiseksi työ-

rauhahäiriöksi. Kari ym. tiivistävät työrauhan käsitteen ”oppilaiden kokonaispersoonalli-

suuden kehittymistä palvelevaksi tavoitteelliseksi toiminnaksi.” 

Charles (2005, 3) näkee työrauhan ongelman laajemmin. Hänen mukaan käyttäytyminen 

on työrauhaongelma myös silloin, kun häiritsevä käyttäytyminen kohdistuu vain häneen 

itseensä (joutilaisuus, tarkkaamattomuus). Lisäksi Charles laskee työrauhaongelmaksi 

käyttäytymisen, joka rikkoo yhteiskunnan moraalia tai lakeja vastaan.  

Vaikka käyttäytymishäiriöisyyttä kuvaavien käsitteiden käyttö on vakiintumatonta, niillä 

näyttää olevan yksi yhteinen piirre. Ne korostavat oppilaassa olevaa poikkeavuutta, vaikka 

kyse on oppilaan ja ympäristön välisestä ristiriidasta. Kouluvaikeudet eivät johdu pelkäs-

tään oppilaasta itsestään, vaan mahdollisesti oppilaan ja opettajan välisestä vuorovaikutus-

suhteesta tai opetussuunnitelman vaatimuksista. (Seppovaara 1998, 18). 

Tässä tutkimuksessa ymmärrän työrauhaongelman erityisesti oppitunteihin liittyvänä häi-

riönä. Häirintä ajoittuu tällöin oppitunneille. Käyttäytymisen ongelmalla tarkoitetaan kaik-

kia niitä käyttäytymisen ongelmia, joita koulun arjessa ilmenee. Usein käytöksen ongelmia 

on erityisesti oppitunnilla, mutta kaikkein vaikeimmat ongelmat liittyvät oppilaan turvat-

tomuuteen, ahdistukseen ja onnettomuuteen. Nämä käyttäytymisen ongelmat heijastuvat 

usein myös työrauhahäiriöinä oppitunneilla.  

Tässä tutkimuksessa käytän käyttäytymisongelman käsitettä. Se viittaa laajemmin käyttäy-

tymisen ongelmiin koulussa, eikä siten poissulje opettajan toiminnan, koulun rakenteiden 

ja koulun toimintakulttuurin mahdollisia vaikutuksia ongelmien syntymisessä. Seuraavaksi 

perehdymme tarkemmin siihen, miten nämä käyttäytymisen ongelmat ilmenevät koulun 

arjessa.  

2.2 Käyttäytymisen ongelmat käytännössä 

Suomalaisessa työrauhatutkimuksessa on käytetty yleisesti Madsenin, Beckerin ja Thoma-

sin (1968) esittämää luokitusta työrauhahäiriöistä. Luokitusta on ajoittain muuteltu, mutta 

usein sitä on käytetty sellaisenaan. Alkuperäisenä tämä luokitus koostuu kahdeksasta koh-
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dasta: 1) motoriset häiriöt, 2) esineen avulla aikaansaatu melu, 3) toisten omaisuuden käyt-

tö ja tärveleminen, 4) fyysiset kontaktit toisiin oppilaisiin, 5) verbaaliset häiriöt, 6) paikal-

laan kääntyileminen, 7) koulutyöskentelyn kannalta asiaton toiminta ja 8) esineiden suuhun 

paneminen, pureskelu ja syöminen tunnilla. Aho (1980) luettelee tutkimusprojektinsa tu-

loksina Madsenin ym. luokittelemien häiriöiden lisäksi tunnepurkaukset, huolimattomuu-

den sekä negatiivisen auktoriteettiasenteen. 

Naukkarinen (1999) on tutkinut käyttäytymisen ongelmaa työrauhahäiriöitä laajemmin. 

Hän jakaa käyttäytymisen ongelmat luvattomiin poissaoloihin, oppituntien häirintään, ei-

toivottuun käyttäytymiseen välitunneilla sekä ei-toivottuun käyttäytymiseen vapaa-ajalla. 

Naukkarinen käyttää tutkimuksessaan käsitettä ei-toivottu käyttäytyminen, jolla hän tar-

koittaa kaikkea sellaista käyttäytymistä, joka on oppilaiden, opettajien, muun koulun hen-

kilökunnan ja vanhempien toiveiden vastaista. Esimerkkinä ei-toivotusta käyttäytymisestä 

hän mainitsee myöhästelyn, oppitunnin häirinnän, luvattomat poissaolot, kouluhalutto-

muuden, huonon koulumenestyksen, aggressiivisuuden, koulukiusaamisen, päihteiden käy-

tön, koulun sääntöjen vastustamisen, tottelemattomuuden, koulun omaisuuden vahingoit-

tamisen, sopimattoman kielenkäytön sekä tupakoinnin.  

Tiivistettäessä käyttäytymisen ongelmien muotoa alakoulussa voidaan noudattaa pääpiir-

teissään samaa luokittelua, johon Naukkarinen (1999) päätyi tutkiessaan yläkoulun käy-

tösongelmia. Yleensä ongelmista lievimpänä ilmenee oppituntien häirintä. Tällöin opettaja 

on koko ajan hyvin selvillä tapahtumien kulusta ja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa häi-

riöiden määrään ja laatuun. Vaikeampia ovat ongelmat välitunnilla, jolloin osa oppilaista 

saattaa kokea yksinäisyyttä, syrjäytymistä tai jopa suoraa koulukiusaamista. Välitunneilla 

on kuitenkin aina valvoja, joka pystyy tarpeen tullen puuttumaan häiriökäyttäytymiseen. 

Yleensä vaikeimpia tapauksia ovat oppilaat, joilla on ongelmia vapaa-ajalla. Koulun ulko-

puolella he saattavat joutua täysin vaille aikuisen välittämistä, huolehtimista ja rakkautta. 

Tällöin vapaa-ajan ongelmat heijastuvat suoraan käyttäytymiseen ja suoriutumiseen kou-

lussa. Lapsi, jolla ei ole turvallista kotia, jää liian paljon koulun tarjoaman turvan varaan. 

Valitettavasti koulun ja opettajien huolenpito ei usein yksin riitä antamaan lapselle sellaisia 

eväitä, joilla hän pystyisi kasvamaan turvallisesti aikuisuuteen.  
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2.3. Käyttäytymisongelmien yleisyys 

Opettajan työstä usein sanotaan, että se on vaativa ammatti, koska lapset ovat nykyään niin 

rauhattomia. Ihmisten arkiymmärryksen mukaan lasten käyttäytymisen ongelmat ovat li-

sääntyneet. Yleinen uskomus on, että lapset eivät jaksa enää keskittyä, koska kuri kotona ja 

koulussa on vähentynyt. Ympäröivä yhteiskunta on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti. Se 

vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, opettajien toimintaan sekä erityisesti käyttäytymisongel-

mien tulkintaan ja arviointiin.  

Käyttäytymisongelmien yleisyyttä on vaikea arvioida, koska käsitteelle ei ole yksiselitteis-

tä määritelmää (Kauffman 2001; Koro 1982; Ruoho ym. 2002). Yhtälailla kansainväliset 

kuin kansallisetkin tutkimukset eroavat kriteereiltään, arviointimenetelmiltään ja perusjou-

koltaan siinä määrin toisistaan, että niissä saatuja yleisyyslukuja ei voi verrata toisiinsa 

(Koro 1982, 181). Mitä väljemmät kriteerit häiriölle on asetettu, sitä suurempi on käyttäy-

tymishäiriöisten absoluuttinen määrä ja suhteelliset osuudet (Ruoho ym. 2002, 257). Yksi 

johtopäätös tutkimustulosten perusteella voidaan kuitenkin tehdä. Tunne-elämän häiriöt 

ovat sosiaalista sopeutumattomuutta yleisempiä ongelmia (Koro 1982, 181).  

Vaikka käyttäytymisongelmien yleisyyden mittaaminen on vaikeaa, joitakin tilastoja voi 

kuitenkin esittää käyttäytymisongelman diskurssin ymmärtämiseksi. Vuonna 2010 perus-

koulun oppilaista 23,3 % sai erityisopetusta. Näistä reilut seitsemän tuhatta eli 5,5 % oli 

erityisopetuksen piirissä tunne-elämän häiriön tai sosiaalisen sopeutumattomuuden vuoksi. 

Vuonna 2004 vastaavat luvut olivat vielä huomattavasti pienempiä. Erityisopetuksen piiris-

sä opiskeli ainoastaan 6,2 % kaikista peruskoululaisista. Näistä 11 % eli hieman vajaat 

neljä tuhatta oppilaista sai erityisopetusta tunne-elämän häiriön tai sosiaalisen sopeutumat-

tomuuden vuoksi. (Tilastokeskus 2014). Amerikkalaisten tutkimusten mukaan 3 - 6 % op-

pilaista on jonkinasteisia käyttäytymishäiriöitä. Samalla mantereella tehdyissä pitkittäistut-

kimuksissa opettajat ovat ilmoittaneet jopa 20–30 % oppilaista olevan käyttäytymisen on-

gelmia lukuvuoden aikana. (Kauffman 2001, 49). 

Suomessa työrauhaa on tutkittu erityisesti 1970-luvun lopussa ja 1980- luvun alussa. Tut-

kimusten mukaan työrauhaa häiritseviä oppilaita on yleensä noin 10 % kaikista oppilaista. 

Noin 3–6 % oppilaista häiritsee koulutyötä päivittäin. Vakavia työrauharikkomuksia tapah-

tuu vain harvoin. Luokka-asteiden välillä ei tavallisesti ole isoja eroja häiriöiden määrässä. 

(Naukkarinen 1999, 22). Erityisopetuksen uusimmat tilastot (Tilastokeskus 2010) eivät tue 
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tätä väitettä. Tilastojen mukaan sosiaalisen sopeutumattomuuden tai tunne-elämän häiriöi-

den vuoksi erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita on eniten yläkoulussa.  

Sukupuolittain tarkasteltuna käyttäytymishäiriöisistä oppilaista valtaosa on poikia. Vuonna 

2010 näistä oppilaista 76 % oli poikia, joten tyttöjen osuus oli ainoastaan noin neljännes. 

Kuusi vuotta aiemmin eli vuonna 2004 peräti 84 % käyttäytymishäiriöisistä oppilaista oli 

poikia. (Tilastokeskus 2014). Näitä uusimpia tilastoja tukevat myös vastaavat luvut luku-

vuodelta 1979–1980. Silloin jopa 88 % erityisopetusta saaneista oppilaista oli poikia (Koro 

1982, 182). Tämä lukema on tosin tulkinnanvarainen, sillä Koro ei täsmennä, onko tämä 

luku laskettu kaikista erityisoppilaista vai kaikista käyttäytymishäiriöisistä oppilaista.  

Muutaman viime vuosikymmenen aikana julkaistuja tutkimuksia kokoamalla yhteen voi 

nähdä, että käyttäytymisen ongelmia on ollut aikaisemmin ja on nykyäänkin. Tutkimusten 

mukaan on mahdotonta sanoa, ovatko käyttäytymisen ongelmat lisääntyneet vai vähenty-

neet. Erityisopetuksen tarpeen kasvaminen ei välttämättä johdu käyttäytymisen ongelmien 

lisääntymisestä. Käyttäytyminen on aina suhteessa ympäristön odotuksiin. Siten arviointi 

ja diagnosointi voivat lisätä käyttäytymisen ongelmia huomattavasti, sillä ongelmia var-

masti on, mikäli niitä seulotaan. Oleellista käyttäytymisen tutkimisessa oppilaan ja koulun 

näkökulmasta on se, mistä käyttäytymisen ongelmat tulevat ja miten niitä koulun arjessa 

ratkaistaan. Seuraavassa kappaleessa pohditaan käyttäytymisongelman tulkitsemista ja sen 

mahdollisia syytekijöitä.   
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3 KOULU KÄYTTÄYTYMISONGELMIEN RATKAISIJANA 

Koulussa ilmenevien käyttäytymisongelmien ajatellaan usein johtuvan oppilaan häiriinty-

neisyydestä. Jos oppilas käyttäytyy koulussa muita häiritsevästi, hänellä ajatellaan olevan 

jokin ongelma, johon tulee puuttua. Tietysti oppilaalla voi olla ongelmia. Käytännössä 

opettaja ei voi kuitenkaan juuri puuttua siihen, millainen oppilas on. Opettaja voi vaikuttaa 

ainoastaan siihen, miten hän opettaa ja kasvattaa. Opettaja voi kriittisesti arvioida omaa 

toimintaansa ja mahdollisesti löytää siitä jotain sellaista korjattavaa, joka voisi vähentää 

oppilaiden käyttäytymisongelmia. Seuraavaksi esitellään tavallisimmat tulkinnat käyttäy-

tymisongelmien syntymisestä. Nämä tulkinnat vaihtelevat biofysikaalisesta näkökulmasta 

ekologiseen teoriaan.   

3.1 Käyttäytymisongelman tulkinta 

Yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa mainitaan viisi pääteoriaa käyttäytymishäiriöiden tul-

kinnasta. Nämä teoriat lähestyvät käyttäytymishäiriöitä biofysikaalisesta, behavioristisesta, 

psykodynaamisesta, sosiologisesta ja ekologisesta näkökulmasta. (Koro 1986, 398–399). 

Seuraavaksi perehdymme lyhyesti näiden teorioiden perusteisiin. Tämän tutkimuksen pää-

paino on kuitenkin ekologisessa näkökulmassa, jonka näen lähellä systeemisen ajattelun ja 

sosiaalisen konstruktionismin käsitteitä.  

3.1.1 Teorioita käyttäytymisongelman tulkinnasta 

Tässä luvussa selvitän lyhyesti erilaisia teorioita käyttäytymisen ongelmasta. Ekologista 

teoriaa käsittelen omassa luvussa, sillä ekologinen näkökulma liittyy keskeisesti tutkimuk-

seni viitekehykseen yhdessä sosiaalisen konstruktionismin ja systeemisen ajattelun kanssa. 

Myös muiden näkökulmien avaaminen on siinä mielessä tärkeää, että tutkimukseni empii-

risessä osiossa ilmennee tuloksia, joiden avaamisessa näiden teorioiden pääpiirteittäisestä 

ymmärtämisestä voi olla apua. Esittelen eri teoreettisia suuntauksia mukaillen Apteria 

(1982). 

Biofysikaalinen näkemys 

Biofysikaalinen näkemys lähestyy häiriökäyttäytymistä ihmisen biologisista ja fyysisistä 

lähtökohdista. Häiriökäyttäytyminen nähdään syntyperältään samankaltaisena useiden fyy-
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sisten sairauksien kanssa. Lapsella on olemassa biogeneettinen alttius häiriökäyttäytymi-

selle, joka ilmenee useimmiten hänellä epäedullisessa ympäristössä. (Apter 1982, 15.) 

Psykodynaaminen näkemys 

Psykodynaaminen näkemys pohjautuu lähtökohdiltaan Freudin psykoanalyysiin. Analyysin 

mukaan häiriökäyttäytyminen liittyy yksilön eri suuntaan kulkevien tarpeiden ristiriitaan. 

Käytöshäiriöinen lapsi ei ole onnistunut selvittämään näitä intrapsyykkisiä ristiriitoja. Mie-

len kolme ”päätöksentekojärjestelmää” (id, ego, superego) tukevat yhdessä toimiessaan 

tervettä kasvua. Käytöshäiriöisellä lapsella tämä järjestelmien yhteistyö ei toimi. (Apter 

1982, 15)  

Behavioristinen näkemys 

Behavioristit uskovat häiriökäyttäytymisen olevan opittu reagointitapa ympäristön ärsyk-

keisiin. Heidän mielestään tärkeää on havainnoida poikkeavaa käyttäytymistä ja ympäris-

töä, jossa se ilmenee. Näitä havaintoja mahdollisimman tarkasti kuvaamalla voidaan oppi-

laan reagoimiseen puuttua ja opettaa häntä pois häiriökäyttäytymisestä. Menetelminä käy-

tetään ehdollistamisia kuten huomiotta jättämistä, merkkivahvistamista, mallioppimista, 

itsekontrollia sekä rankaisemista. Häiriökäyttäytymisen identifioimiseksi on kehitelty eri-

laisia behavioristisia arviointivälineitä. (Apter 1982, 15).  

Sosiologinen näkemys 

Sosiologinen teoria tarkastelee käyttäytymishäiriöitä yleisten normien näkökulmasta. Käyt-

täytymisen tulkitaan olevan häiritsevää, mikäli yksilö rikkoo annettuja normeja. Normien 

rikkominen leimaa yksilön poikkeavaksi. Käyttäytymishäiriö on siten osoitus ristiriidasta 

yksilön käyttäytymisen ja yhteisön odotusten välillä. Näin lainsäädännöllä ja järjestyssään-

nöillä voidaan tuottaa poikkeavaa käyttäytymistä yhteisössä tai vähentää sitä. Sosiologisen 

näkemyksen mukaan käyttäytymishäiriöt johtuvat vääristä sosiaalisista normeista, nopeasta 

sosiaalisesta muutoksesta sekä sosiaalistamisen epäonnistumisesta. Häiriöiden korjausme-

netelmissä korostuvat yhteisön kehittämien, sosiaalihuolto, vanhempien antama kasvatus 

sekä henkilökohtainen sosiaalityö.  (Apter 1982, 16). 

Nämä teoriat näkevät käyttäytymisen ongelmien johtuvan pääasiallisesti joko yksilöstä tai 

hänen ympäristöstään. Psykodynaaminen ja biofysikaalinen teoria tutkivat ihmisessä ole-

vaa poikkeavuutta, joka aiheuttaa käyttäytymisen ongelmia. Behavioristinen ja sosiologi-
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nen teoriat taas ajattelevat ympäristön synnyttävän ihmisessä alttiutta ongelmalliselle tai 

häiritsevälle käyttäytymiselle. Tässä tutkimuksessa lähestyn käyttäytymisen ongelmaa eko-

logisesta näkökulmasta, joka ajattelee käyttäytymisen ongelman johtuvan yksilön ja ympä-

ristön välisessä vuorovaikutuksessa. Seuraavaksi tutkimme tätä näkökulmaa hieman tar-

kemmin. 

3.1.2 Käyttäytymisongelman tarkastelu ekologisesta näkökulmasta 

Kasvatuksessa ekologinen lähestymistapa painottaa vuorovaikutusta lapsen ja ympäristön 

välillä. Näkemys korostaa häiriöitä vuorovaikutuksessa ainutkertaisen yksilön ja ainutker-

taisen ympäristön välillä. Tulkinnan mukaan häiriökäyttäytymisen taustalla vaikuttavat 

sekä ulkoiset että sisäiset voimat, jotka aiheuttavat epäonnistumisen lapsen ja hänen ympä-

ristönsä vuorovaikutuksessa. (Apter 1982, 17) 

Ekologisessa lähestymistavassa käyttäytymishäiriötä ei nähdä lapsen sairautena, vaan pi-

kemminkin hänen ja ympäristön ristiriitana. Kukin lapsi nähdään erottamattomana osana 

pientä sosiaalista systeemiä (esimerkiksi koulu). Kun lapsen käyttäytyminen on sopusoin-

nussa hänen systeeminsä normien kanssa, häiriökäyttäytymistä ei ilmene. Toisaalta epäta-

sapaino tässä systeemissä on yhtä suuri kuin lapsessa näkyvä emotionaalinen häiriö. Sys-

teemi on epätasapainoinen silloin, kun yksilön kyvyt ja ympäristön odotukset eivät kohtaa. 

Yksilö tai ympäristö yksinään ei voi synnyttää epätasapainoa systeemissä, vaan se syntyy 

niiden vuorovaikutuksessa. (Apter 1982, 17–18).  

Häiriökäyttäytymisen korjaamiseen käytetään varsin laajoja ja yleisluontoisia poistamis-

menetelmiä, jotka ovat kehitetty ekologisen teorian pohjalta. Menetelmien tavoitteena on 

lähinnä muuttaa lapsen ympäristöä, mutta toisaalta myös kasvattaa lapsen voimavaroja. 

Jonkin systeemin osan edistyminen auttaa koko systeemiä. Ekologisen teorian pohjalta 

systeemin muutoksessa voidaan nähdä kolme eri muutosvaihtoehtoa. Ensinnäkin voidaan 

yrittää saada aikaan muutosta lapsessa. Toiseksi voidaan yrittää muuttaa ympäristöä. Kol-

manneksi voidaan yrittää muuttaa systeemissä vallitsevia asenteita ja odotuksia. (Apter 

1982, 17–18). 

Ekologinen teoria voidaan sijoittaa lähelle sosiaalisen konstruktionismin ja systeemisen 

ajattelun näkemyksiä. Sosiaalinen konstruktionismi haastaa objektiivisen tiedon luonteen. 

Sen mukaan ilmiöitä ei ole olemassa, vaan niitä luodaan. Systeemisessä ajattelussa ainoan 
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tiedetyn todellisuuden ajatellaan syntyvän havaintojen tekijän ja havaittavan kohteen vuo-

rovaikutuksessa. Yhteistä näille kolmelle ajattelumalleille on se, että niissä kaikki ilmiö 

nähdään toisiinsa yhteydessä olevina ja päällekkäin menevinä systeemeinä. Koulun voi-

daan ajatella olevan yksi tällainen systeemi. Seuraavaksi tutkimme sitä, mitä sosiaalinen 

konstruktionismi ja systeeminen ajattelu merkitsevät koulun toimintakulttuurissa.  

3.2 Koulun toimintakulttuuri 

Koulun toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja 

käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, jotka toimivat koulutyön laadun pe-

rustana. Tavoitteena on, että kaikki koulun käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tuke-

maan kasvatukselle ja opettamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Koulun kasva-

tustavoitteiden, arvojen ja aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua toimintakulttuurissa. 

(POPS 2004, 17.)  

Koulun toimintakulttuurin tulee tukea työrauhaa. Työrauha perustuu oikeuksiin ja sääntöi-

hin sekä kaikkien vastuuseen niiden toteutumisesta ja noudattamisesta. On tärkeää, että 

säännöt on sovittu yhdessä ja että kaikki ymmärtävät, mitä seuraamuksia niiden rikkomuk-

sista tulee. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä olisi oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, oppia 

parhaimman kykynsä mukaan sekä tulla kohdelluksi arvokkaalla ja kunnioittavalla tavalla. 

(Saloviita 2009, 94–101.) 

Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi siihen, millä tavalla oppilaan käyttäyty-

mistä tulkitaan, problematisoidaan ja ratkaistaan. Toimintakulttuuri rakentuu rutiineista, 

jotka vakiintuessaan muodostavat koululle tilanteen todellisuuden (Naukkarinen 1999, 56). 

Sosiaalinen konstruktionismi, kriittinen pragmatismi ja systeeminen ajattelu antavat uuden-

laisia näkökulmia koulun toimintakulttuurin kriittiseen tarkasteluun ja käyttäytymisongel-

man ilmiön ymmärtämiseen.  

3.2.1 Sosiaalinen konstruktionismi ja kriittinen pragmatismi  

Koulun toimintakulttuuri perustuu uskomuksiin, joita sillä on todellisuudesta. Yleensä ih-

minen rakentaa todellisuutensa empiiristen havaintojen perusteella, joita hänellä on ympä-

röivästä maailmasta. Sosiaalinen konstruktionismi haastaa tällaisen objektiivisen tiedon 

luonteen. Sen mukaan asioita ei voi käsitellä objektiivisina tosiasioina, vaan ne saavat 
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merkityksen käyttöympäristössään. Siten ilmiöitä ei ole olemassa, vaan niitä luodaan. 

(Burr 2003, 6-7; Gergen 1985, 267; Naukkarinen 1999, 42–43.) 

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan ymmärtäminen riippuu historiallisesta ja kulttuuri-

sesta kontekstista. Ympäristömme tapahtumat ovat sosiaalisia tuotteita, jotka ovat rakentu-

neet historiallisesti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Eri aikoina ja eri kulttuureissa 

tämä ymmärryksen syntyprosessi on toisistaan poikkeava. Tieto konstruoidaan päivittäi-

sessä ihmisten välisessä kanssakäymisessä, jossa muodostetaan yhteisymmärrystä erilaisis-

ta asioista. Yhteistä ymmärrystä ylläpitävät kommunikointi, neuvottelutapa, ristiriidat ja 

retoriikka. Siten yhteisymmärryksen ylläpitäjänä ei toimi ensisijaisesti ymmärryksen em-

piirinen pätevyys vaan sosiaalinen vuorovaikutus, erityisesti kieli. (Burr 2003, 8; Gergen 

1985, 267.) 

Gergenin (em.) mukaan nämä yhteisymmärryksen muodot ovat erittäin tärkeitä sosiaalises-

sa elämässä, koska ne liittyvät monin tavoin moniin muihin ihmisten toimintoihin. Ihmis-

ten tavat kuvailla ja selittää ympäristöään vaikuttavat siihen, millaisia sosiaalisia toimintoja 

muodostetaan. Naukkarinen (1999, 43) korostaa tilanteen määrittelyn merkityksellisyyttä, 

sillä tilanteen määrittelytapa ratkaisee sen, mihin toimintoihin tilanne johtaa. Erilaiset tilan-

teen määrittelyt eli käytännössä erilaiset käsitykset todellisuudesta tuovat mukanaan erilai-

sia toimintatapoja.   

Sosiaaliseen konstruktionismiin liittyy läheisesti kriittisen pragmatismin käsite. Skrtic 

(1991, 122–123) jakaa käsitteen kahteen pääteemaan, joita ovat kriittinen käytäntö ja kriit-

tinen diskurssi. Kriittinen käytäntö tarkoittaa vallitsevien ammatillisten käytäntöjen jatku-

vaa arviointia. Kriittinen diskurssi vastaavasti tarkoittaa työkäytäntöjä arvioivien välinei-

den jatkuvaa konstruointia, dekonstruointia ja rekonstruointia. Siten kriittinen pragmatismi 

vaatii moniarvoista keskustelua sekä tiedeyhteisössä, käytännössä kentällä että julkisessa 

keskustelussa.  

3.2.2 Systeeminen ajattelu ja tilanteen uudelleenmäärittely 

Sosiaalisen konstruktionismin ja kriittisen pragmatismin käsitteisiin liittyy läheisesti sys-

teeminen ajattelu. Sen juuret ovat luonnontieteissä, mutta englantilainen Gregory Bateson 

(1904–1980) osoitti toiminnallaan systeemiteoreettisen näkemyksen soveltuvan myös sosi-

aalisten ilmiöiden selittämiseen.  Systeemistä ajattelua on sovellettu laajasti sosiaalisiin 
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systeemeihin, muun muassa kouluorganisaatioon ja erityisopetukseen. (Ks. Laaksonen & 

Wiegand 1989). 

Systeemisen näkemyksen avainkäsitteitä ovat kokonaisuus, organisoiminen ja vuorovaiku-

tusmallit. Tapahtumia tarkastellaan siinä yhteydessä, jossa ne esiintyvät.  Huomio keskite-

tään yksilöllisten piirteiden asemasta yhteyksiin ja osien välisiin suhteisiin. Kuten sosiaali-

sessa konstruktionismissa, ainoa tiedetty todellisuus syntyy havaintojen tekijän ja havaitta-

van kohteen vuorovaikutuksessa. (Laaksonen & Wiegand 1989, 27–29.) 

Systeeminen ajattelu voidaan nähdä välineenä, jolla erilaisia sosiaalisia ilmiöitä voidaan 

kuvata systeeminä. Käytännössä systeeminen ajattelu mahdollistaa tilanteiden uudelleen-

määrittelyn, joka on merkityksellistä sen kannalta, millä tavalla tilanteeseen suhtaudutaan 

ja miten tilanne ratkaistaan. Usein koulun kulttuurissa monet asiat otetaan itsestään sel-

vyyksinä, jotta koulu pystyisi johdonmukaiseen työhön. Tilanteille annetut merkitykset 

ohjaavat toimenpiteitä ja niistä on tullut rutiineja. Näissä rutiineissa heijastuu tietty vakiin-

tunut tilanteenmäärittely, josta on muodostunut koululle todellisuus. (Naukkarinen 1999, 

55) 

Perinteinen ajattelu käyttäytymisen ongelmista koulussa noudattaa länsimaista syy-

seuraus-logiikkaa. Käyttäytymisen ongelmien oletetaan johtuvan oppilaasta, joten ongel-

mien ratkaisuyritykset kohdistetaan ongelmalliseen yksilöön. Kun tilanne on määritelty 

oppilaan ongelmaksi, voidaan yksilön käyttäytyminen diagnosoida, jotta löydetään syy 

ongelmaan. Syiden selvittyä voidaan yksilöön kohdistaa hoitotoimenpiteitä, jotta oireet 

saataisiin pois. (Naukkarinen 1999, 57; ks. Molnar & Lindquist 2009, 12–14.) 

Tällaisessa yksilödiagnostisessa ongelmanratkaisussa ajaudutaan helposti etsimään liian 

yksityiskohtaisia syitä, jolloin käyttäytymisen näkeminen laajemmassa kontekstissa on 

vaikeaa. Siitä syystä on vaikea myös nähdä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Muutos on eri-

tyisen haasteellista usein toistuvien ongelmien ratkaisemisessa, koska rutinoituneet näkö-

kulmat, sosiaalinen tuki tietylle ratkaisumallille sekä syy-seuraus-ajattelu vastustavat tilan-

teen uudelleenmäärittelyä. Nämä rutinoituneet näkökulmat ja toimintamallit voidaan tulki-

ta merkiksi siitä, että koulu on tehnyt tietyistä asioista itsestään selvyyksiä, jotta koulun 

toiminta voisi jatkua johdonmukaisesti. (Naukkarinen 1999, 57.) Berger ja Luckmann 

(1998, 65) puhuvat totunnaistumisesta. Heidän mukaansa mikä tahansa usein toistuva toi-

minta saa vakiintuneen muodon, jolloin se voidaan toistaa yhä uudelleen samalla tavalla ja 

yhä alhaisella energialla.     
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Tilanteen määrittely riippuu paljon valtasuhteista. Vallitsevan tilanteen määrittelee yleensä 

se, kenellä on eniten valtaa. Perinteisesti koulussa opettajilla ja koulun henkilökunnalla on 

valta määritellä ongelmatilanteet. Harvoin oppilaiden tai heidän vanhempiensa mielipiteet 

yltävät päätöksentekojärjestelmään asti. Siitä syystä tilanteille annettu merkitys on raken-

tunut yksipuolisesti, jolloin myös tilanteiden ratkaisuvaihtoehtoja nähdään vain vähän. 

Opettajalla on luonnollisesti valta virkansa vuoksi, joten hän voi käyttää asemaansa helpos-

ti hyväksi puolustaessaan omaa pätevyyttään ja työssä pärjäämistään. (Naukkarinen 1999, 

56). 

Oppilaiden sosiaalinen sopeutumattomuus ja oppimisvaikeudet on perinteisesti määritelty 

lääketieteellisestä ja psykologisesta näkökulmasta siten, että ongelmat ovat oppilaan omi-

naisuuksista johtuvia. Suomalainen peruskoulu nojaa opettajakeskeiseen, behavioristiseen 

ja opetusteknologiaa korostavaan perinteeseen. Opettajilla on tapana yksilöllistää ja psyko-

logisoida asioita, mutta he eivät kykene näkemään omaa toimintaa määrääviä ja rajoittavia 

kouluyhteisötason ja yhteiskuntatason rakenteita. Keskeistä on oppilaan puutteellisten 

ominaisuuksien ja toiminnan diagnosointi. Tällainen positivismiin perustuva lääketieteel-

lis-psykologinen, empiiristen havaintojen merkitystä korostava viitekehys on hallinnut 

koulujen kulttuuria viime vuosikymmeninä. (Naukkarinen 1999,56.) 

Systeemisessä ajattelussa keskeisenä on tilanteen uudelleenmäärittelyn tarve, jolloin muu-

tosvaatimukset kohdistetaan oppilaana sijasta koko oppimisympäristöön. Uudelleenmäärit-

telyn tarkoituksena on saada ihmiset mieltämään ongelmansa uudella tavalla ja antaa tilan-

teelle uusia merkityksiä. (Naukkarinen 1999, 60.) Watzlawickin (1979, 123) mukaan tilan-

teen uudelleenmäärittelyssä käsitteelliset tai emotionaaliset näkökulmat asetetaan uusiin 

puitteisiin, jotka vastaavat saman konkreettisen tilanteen tosiasioita yhtä hyvin tai jopa 

paremmin. Uudelleenmäärittelyn seurauksena konkreettiset asiat eivät muutu, vaan tilan-

teelle annettu merkitys ja siten sen seuraukset. 

Laaksonen ja Wiegand (1989, 24) ovat pohtineet, mitä systeeminen ajattelu voisi tarkoittaa 

koulujen käytännöissä. Koulussa tulisi luopua perinteisestä syyllisen ja syntipukin etsin-

nästä ja korvata se näkemyksellä kouluyhteisöstä ympäristönä, jossa kaikki vaikuttaa kaik-

keen. Ongelmien ilmetessä ”syyllistä” ei tarvitse ohjata hoidettavaksi, vaan kaikki asiaan 

liittyvät osapuolet pyritään aktivoimaan ongelmatilanteen selvittämiseksi. Ongelmia tulee 

lähestyä oppilaan, opettajan tai muun kouluyhteisön jäsenen lähiympäristöstä käsin. Täl-

löin otetaan huomioon koko koulun ihmissuhdeverkosto, jolloin ongelmaa voidaan tarkas-
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tella verkoston (esimerkiksi koululuokka tai opettajanhuone) vuorovaikutusprosessina. 

Koulun henkilökunnalla on eväät ratkaista useimmat yhteisössä ilmenevät ongelmat, jos 

vain koko koulun verkoston voimavarat saadaan hyödynnettyä ongelman ratkaisemisessa.  

Molnar ja Lindquist (1994, 9) antavat esimerkin perinteisestä tilanteen määrittelystä. Esi-

merkkinä toimii koulussa aggressiivisesti ja sarkastisesti käyttäytyvä oppilas. Tällaisella 

oppilaalla ajatellaan tyypillisesti olevan ongelmia, esimerkiksi puutteita tarkkaavaisuudes-

sa, ylivilkkautta tai oppimisvaikeuksia. Lisäksi hänen huonoa käyttäytymistä selitetään 

menneisyyden tapahtumilla ja olosuhteilla, esimerkiksi puutteellisilla kotioloilla. Tällaises-

sa lähestymistavassa on useita negatiivisia seurauksia. Ensinnäkin puutteiden etsiminen 

oppilaasta ei edesauta juuri lainkaan ongelman käytännön ratkaisemisessa. Toiseksi opetta-

ja ei voi vaikuttaa kovinkaan paljon siihen, millainen oppilas on persoonallisuudeltaan tai 

taustoiltaan. Kolmanneksi huomio suuntautuu pois luokkahuoneen ja koulun sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta, jolloin käyttäytymistä ei nähdä laajemmassa kontekstissa.  

Kun huomio kiinnitetään pelkästään yksilön häiriökäyttäytymiseen, unohdetaan helposti 

lapsessa ja koulussa olevat hyvät asiat. Ennen kaikkea oppilaan yksilödiagnosointi ei anna 

apua siihen, mitä vallitsevassa tilanteessa voisi tehdä paremmin asioiden parantamiseksi. 

Ekosysteemisestä näkökulmasta katsottuna käyttäytymisen ongelmat eivät ole seurausta 

oppilaan vajeista tai häiriöistä, vaan ne nähdään enemmän osana ihmisten välistä vuoro-

vaikutusmallia. Sellaiset muutosyritykset, jotka eivät tee asioita paremmiksi, ovat osa on-

gelmaa. Ekosysteemisessä ajattelussa kouluongelmat voidaan nähdä sosiaalisissa yhteyk-

sissään, mikä voi auttaa kasvattajaa muuttamaan reagointitapojaan kroonisissa tilanteissa. 

(Molnar & Lindquist 1994, 9.) 

Edellä on käsitelty lyhyesti sosiaalisen konstruktionismin, kriittisen pragmatismin ja sys-

teemisen ajattelun periaatteita. Nämä näkemykset voivat auttaa löytämään monipuolisem-

pia vaihtoehtoja käyttäytymisongelman ratkaisemiseen. Koululla ei ole kovin paljon mah-

dollisuuksia vaikuttaa siihen, millaisten ongelmien kanssa lapset tulevat kouluun. Toisaalta 

koulu on nimenomaan se paikka, missä lasten turvallista ja tervettä kasvua tulisi edistää 

(POPS 2004, 14).  

Systeeminen ajattelu auttaa ajattelemaan kriittisesti ja muuttumaan. Opettajien ja koulujen 

olisi syytä arvioida omaa toimintaansa kriittisesti. On tärkeää kyseenalaistaa omat usko-

mukset ja pyrkiä jatkuvasti tilanteiden mahdollisimman monipuoliseen tarkasteluun. Tarvi-

taan kriittistä pragmatismia. Oppilaiden käyttäytymisen arvioinnissa ja diagnosoinnissa on 
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edettävä varovasti, jotta oppilaan huono vuorovaikutussuhde opettajan tai koulun kanssa ei 

koituisi oppilaan häiriöksi. 

Käyttäytymisongelmien tulkinnan teoreettiselta kentältä on hyvä jalkautua ruohonjuurita-

solle ja pohtia, mitä syytekijöitä käyttäytymisen ongelmalle nähdään koulun arjessa. Näitä 

aikuisten ihmisten ymmärtämiä käytännön syytekijöitä on hyvä pohtia suhteessa edellä 

esiteltyihin teorioihin käyttäytymisongelman tulkinnasta. Seuraavaksi esittelen käyttäyty-

misongelmien aikaisempia tutkimuksia suomalaisen kirjallisuuden pohjalta ja perehdymme 

siihen, miten käyttäytymisen ongelma nähdään tavallisten ihmisten näkökulmasta.    

3.3. Käytännön näkökulmia käyttäytymisongelman syytekijöihin suomalaisen tutki-

muksen valossa 

Käyttäytymisen ongelmista on tehty Suomessa paljon tutkimuksia, mutta valtaosa niistä on 

tehty 1970- ja 1980 – luvuilla, jolloin Aho, Kari ja Koro ovat tutkineet paljon käyttäytymi-

sen ongelmia. Erätuuli ja Puurula ovat tutkineet työrauhaongelmia oppilaiden ja opettajien 

näkökulmasta 1990- luvulla. Useimmissa tutkimuksissa niistä on pyritty selvittämään, mis-

tä käyttäytymisen ongelmat johtuvat. Tässä esittelen näiden tutkimusten tuloksia käyttäy-

tymisongelman syytekijöistä.   

Käyttäytymisen ongelmaa voidaan tulkita monesta eri näkökulmasta. Kuten edellä kävim-

me läpi, käyttäytymisen ongelma on monisyinen ilmiö. Koro (1986, 398–399) näkee käyt-

täytymisen ongelmien syntymisessä neljä päätekijää. Niitä ovat ympäristötekijät, lapsi itse, 

ympäristötekijöiden ja lapsen vuorovaikutussuhde sekä tilannetekijät. Seuraavaksi tutkim-

me tarkemmin, mitä Koro näillä neljällä päätekijällä oikein tarkoittaa.  

Koro näkee käyttäytymishäiriöiden syntymiseen vaikuttavan vahvasti erilaiset ympäristö-

tekijät. Kodin kasvatuskulttuuri, perheen ilmapiiri sekä sosiaaliset olot muodostavat lapsen 

kasvuympäristön perustan. Kouluun mennessä lapsen kasvuun vaikuttavat koulutusolosuh-

teet (tavoitteiden korostaminen, autoritaarisuus, tunteettomuus), koulusopeutuminen (viih-

tyvyys, suhtautuminen koulumenestykseen, koulunkäynnin välinearvon tunnustaminen) 

sekä vanhempien suhtautuminen kouluun. Kouluiässä korostuvat hyvät kaverisuhteet sekä 

yhdessä harrastaminen. Lapselle on tärkeää kuulua johonkin porukkaan ja saada sitä kautta 

hyväksyntää. Lapsen kasvamiseen vaikuttavat myös yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja 

normit sekä yhteiskuntarakenteen muuttuminen. (Koro 1986, 398–399). 
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Lasten perustarpeita voidaan uhata myös kouluissa. Koulukiusaamisesta on tullut 2000-

luvulla yksi kuumimmista koulumaailmaan liittyvistä keskustelunaiheista. Päättäväisen 

puuttumisen ansiosta koulukiusaamisen määrä on ollut kuitenkin vähenemään päin. On 

syytä tiedostaa, että myös opettaja voi uhata omalla toiminnallaan lapsen turvallisuuden 

tunnetta koulussa. Oppilaat kokevat oikeudenmukaisuuden ensiarvoisen tärkeäksi opettajan 

ominaisuudeksi. Lisäksi oppilaiden emotionaalisten tarpeiden kannalta on merkityksellistä, 

että opettajat asennoituvat oppilaisiin luottavasti, kunnioittavasti ja huolehtivasti. (Saloviita 

2007, 36–37.)   

Oppilaat ajattelevat usein käytöksen ongelmien johtuvan nimenomaan opettajan toiminnas-

ta (Erätuuli & Puurula 1990, 58 ). Useimmiten oppilaiden kritiikki kohdentuu opettajien 

liialliseen autoritaarisuuteen, puutteellisiin vuorovaikutustaitoihin ja epämiellyttäviin per-

soonallisuuden piirteisiin (Naukkarinen 1999, 82–90; Lahdes 1992, 251). Opettajia pide-

tään toisinaan epäjohdonmukaisina, epäoikeudenmukaisina, välinpitämättöminä, jousta-

mattomina, avuttomina, kielteisinä tai kykenemättöminä käyttämään soveltuvia opetusme-

netelmiä (Naukkarinen 1999, 82–90).  

Oppilaat arvioivat opettajien auktoriteetin perustuvan hänen henkiseen olemukseensa. 

Opettajan henkistä voimakkuutta vahvistavat tiedollinen kykeneväisyys, oikeamielisyys 

sekä määrätietoinen esiintyminen. (Kari ym. 1980, 32–33; Rosenqvist 1929, 16–18.) Aho 

(1977, 33–34) näki tutkimuksessaan merkittäväksi työrauhaan vaikuttavaksi tekijäksi sen, 

miten opettaja suhtautuu luokkaansa. Hänen mukaan se on jopa yksi merkittävimmistä 

häiriökäyttäytymistä selittävistä tekijöistä.    

Koulun opetusjärjestelyjen voidaan nähdä osaltaan vaikuttavan koulujen käytösongelmaan 

sekä erityisesti työrauhahäiriöihin. Syinä voivat olla opetusryhmien suuri koko ja hetero-

geenisyys, tuntiresurssien riittämättömyys (esim. erityisopetus- ja tukiopetusresurssit), 

kouluterveydenhuollon ja psyykkisen oppilashuollon riittämättömyys, opettajan tietopoh-

jan riittämättömyys, opettajien työjärjestelyt, henkilökunnan yhteistyön organisointi, 

asuinalueen sosiaalinen status tai huono yhteiskunnallinen tilanne. Usein erityisesti opetta-

jat ja vanhemmat näkevät käyttäytymisen ongelman johtuvan tällaisista rakenteellisista 

tekijöistä. (Naukkarinen 1999, 93–95, Erätuuli & Puurula 1990, 44.)  
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Koulumenestyksellä on myös nähty olevan yhteyttä käytösongelmiin. Aho (1974, 1) toteaa 

kansalais-, perus- ja oppikoululaisillaan suorittamassaan tutkimuksessa, että huono koulu-

menestys saattaa haitata lapsen psyykkistä kehitystä, jolloin käyttäytymisen ongelmia syn-

tyy itse koulunkäynnin seurauksena. Toisaalta psyykkiset ongelmat voivat vaikeuttaa op-

pimista ja siten ovat yksi syy heikkoon koulumenestykseen.    

Koulupinnareiden poissaoloja selvitettäessä on löydetty kaksi selkeää tekijää, jotka vaikut-

tavat heidän pinnaamisensa taustalla. Ne ovat koulumotivaation puuttuminen ja sosiaalinen 

pelko. Koulumotivaation puuttumiseen voi olla monia syitä, mutta yleisimmin ne liittyvät 

pitkästyttävään opetukseen, oppilaan omaan väsymykseen, koulutyytymättömyyteen, huo-

noon koulumenestykseen ja opettajan epäsuosioon joutumiseen. Sosiaalinen pelko tarkoit-

taa sitä, että oppilas ei tule toimeen luokkatovereidensa tai opettajan kanssa ja pahimmil-

laan jopa pelkää heitä. (Kari ym. 1980, 44.) Sosiaalinen pelko siten sisältää lähes kaikki 

edellä mainitut tekijät, jotka vaikuttavat koulumotivaatioon.   

Käyttäytymisen ongelmaa kannattaa tarkastella myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

Saloviita (2007, 33) näkee yhteiskunnan muuttumisen yhtenä merkittävänä syynä lasten 

häiriökäyttäytymiseen. Kaupungistuminen on aiheuttanut arvomaailman hajautumista sa-

malla kun ihmiset ovat etääntyneet toisistaan. Lapsista on tullut entistä tasa-arvoisempia 

vanhempien kanssa, jolloin aikuisten auktoriteetin arvostus on laskenut. Myös koulun ar-

vostus tiedon lähteenä on vähentynyt, sillä nykyään tietoa on saatavilla loputtomasti televi-

siosta ja internetistä.  

Edellä esitettyjen tutkimusten ja näkemysten perusteella voidaan vain todeta, että käyttäy-

tymisen ongelmat voivat johtua lukuisista eri tekijöistä. Opettamisen kannalta olennaista 

on se, että koulu ja opettajat voivat vaikuttaa ainoastaan siihen, mitä koulun sisällä tapah-

tuu. On selvää, että hyvin suunniteltu ja toteutettu opetus vähentää useita niistä tekijöistä, 

jotka esiintyvät käyttäytymisongelman taustalla. Erityisen tärkeää olisi se, että koulu ei 

ainakaan omalla toiminnallaan lisäisi käyttäytymisen ongelmia.  

Seuraavassa luvussa käymme läpi tavanomaisia keinoja, joilla opettajat mahdollisesti rat-

kaisevat koulussa esiintyviä käyttäytymisen ongelmia. Käyttäytymisen ongelmien ratkai-

seminen lähtee liikkeelle ongelman toteamisesta. Seuraavaksi ongelmia pyritään arvioi-

maan ja mahdollisesti diagnosoimaan. Käyttäytymisen ongelmien ratkomisessa opettajilla 

on apuna kolmiportaisen tuen eri tasot.  
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3.4 Käyttäytymisongelmien ratkaiseminen koulun arjessa 

Kuten edellä on kirjoitettu, käyttäytymisen ongelmat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin. 

Niitä ovat sisäänpäin ja ulospäin suuntautuneet käytöshäiriöt (Koro 1982, 178–179). Ulos-

päin suuntautuvia käyttäytymisen häiriöitä ovat tarkkaavaisuuden ja yliaktiivisuuden häiriö 

(ADHD), varsinainen käytöshäiriö sekä uhmakkuushäiriö. Syrjäänvetäytyvien, kontakti-

vaikeuksista kärsivien sekä torjuttujen ja kiusattujen oppilaiden nähdään kärsivän sisään-

päin suuntautuneista käytöshäiriöistä. (Koro 1982, 178–179.) Tässä tutkielmassa keskityn 

käyttäytymisongelman ulospäin ilmenevien häiriöiden tarkasteluun.  

3.4.1 Ongelmien arviointi ja diagnosointi 

Käyttäytymisongelmien ratkaiseminen aloitetaan ongelman arvioinnilla tai luokittelulla. 

Luokittelulla tarkoitetaan poikkeavuuden yleistä teoreettista kuvausta, joka on luotu ha-

vainnoinnin ja tutkimuksen perusteella. Diagnoosi on tiettyyn yksilöön liitetty kuvaus, jon-

ka mukaan lapsi edustaa kyseistä poikkeavuutta. Suomessa ei ole käytössä mitään yleisesti 

hyväksyttyä menetelmää käytöshäiriöiden arvioimiseen tai diagnosoimiseen. Luotettavaa 

luokittelujärjestelmää ei ole eikä sellaista ole edes näköpiirissä. (Kuorelahti 1999, 124.) 

Luokittelun ja diagnosoinnin tarpeellisuudesta on käyty paljon keskustelua. Luokittelun 

eduiksi on nähty tiedon esittämien tiiviissä muodossa ja ennustettavuuden lisääntyminen. 

Yleisinä haittoina on pidetty luokittelun epäluotettavuutta, joka johtuu määritelmien väl-

jyydestä sekä määrittelijän henkilökohtaisesta asennoitumisesta arviointiin. Määrittelijän 

asennoitumiseen vaikuttavat hänen etninen tausta, sosioekonominen asema sekä poliittinen 

tai uskonnollinen mielipide. Lisäksi taloudellisten ja poliittiset tekijät saattavat vaikuttaa 

arviointiin. Luokittelua on pidetty leimaavana ja epäpätevänä, sillä luokittelusta ei lähes-

kään aina ole seurannut käytännön muutoksia opetustyöhön. (Reynolds 1991, 29–32.) 

Vaikka arviointi ja diagnosointi ovat saaneet paljon kritiikkiä yllensä, on luokittelu nähty 

tarpeelliseksi. Usein kasvattajat tuntevat voimattomuutta, koska he eivät ymmärrä, miksi 

lapsi käyttäytyy niin käsittämättömällä tavalla. Oikean arvion tekeminen nopeatempoisessa 

koulun arjessa on opettajan tärkeä taito. Jos ei ymmärrä oppilaan käyttäytymistä, ei myös-

kään osaa tehdä johdonmukaisia ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. Opettajat tarvitsevat 

käytäntöä varten tietoa käyttäytymishäiriöistä, jotta he osaavat suunnitella toimenpiteitä 



24  

 

  

yksilöllisesti oppilaan tarpeiden mukaan. Opettajien olisi hyvä jäsentää, millaisesta ongel-

makäyttäytymisestä on milloinkin kyse. (Kuorelahti 1999, 126.) 

Ongelmallisen käyttäytymisen luokittelu voidaan helposti kyseenalaistaa. Diagnosointi on 

vaikeaa, koska päätös on tehtävä oireiden kuvailun perusteella. Jopa ammattilaisille diag-

noosien tekeminen on hyvin vaikeaa. Oireita on hyvin monenlaisia ja on vaikea varmistua 

siitä, onko luokittelu tehty olennaisten piirteiden perusteella. On arvioitava, onko oireita 

esiintynyt riittävän usein tai ovatko oireet kehitystasolle sopimattomia. Diagnosointia vai-

keuttaa myös erilaisten oireiden esiintyminen yhtä aikaa. Esimerkiksi oppimisvaikeudet 

yleensä laskevat koulumotivaatiota, mikä taas lisää oppimisvaikeuksia. Tällöin on vaikea 

pysyä kärryillä siitä, mikä olikaan ensisijainen ongelma. (Kuorelahti emt.)  

Käyttäytymisen luokittelun, arvioinnin ja diagnosoinnin mielekkyyttä arvioitaessa on 

huomioitava käyttäytymisongelman määrittelemisen problematiikka. Ensinnäkin poikkea-

van käyttäytymisen määritteleminen on herkkä kulttuurisille sidonnaisuuksille (Ruoho, 

Ihatsu & Kuorelahti 2001, 253–254; Kauffman 2001, 7.) Toiseksi oppilaan epänormaaliin 

käyttäytymiseen voi olla muitakin syitä kuin oppilaassa itsessään oleva häiriö. Käyttäyty-

misen luokittelu tai diagnosointi on tehtävä vastuullisesti, sillä ongelman määrittäminen 

vaikuttaa ongelman ratkaisemiseen. Ongelman korjaustoimenpiteet suunnataan sinne, mis-

sä ongelman arvioidaan olevan.   

Kolmioportaisen tuen mallin mukaan käyttäytymisen ongelmia pyritään ennaltaehkäise-

mään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tukea on suunnattu erityisopetuksen puolel-

ta yleisopetuksen luokkiin. Opettajat tekevät enemmän yhteistyötä erityisopettajan ja eri 

asiantuntijoiden kanssa. Ennaltaehkäisevän tuen varjopuolena on käyttäytymisen jatkuva 

arviointi, joka liian herkästi tulkittuna luo käyttäytymisen ongelmia niiden ratkaisemisen 

sijasta. Seuraavaksi perehdymme kolmiportaisen tuen malliin sekä sen käytännön sovel-

luksiin.  

3.4.2 Kolmiportaisen tuen malli  

Vuonna 2011 käyttöön otetun erityisopetuksen strategian lähtökohtana on ollut tarve muut-

taa opiskelun tuen palvelujärjestelmät aiempaa tehokkaammin yleisen tuen toimenpiteitä 

hyödyntäväksi. Erityisopetuksen strategian (Opetusministeriö 2007, 61–63) mukaan opet-

tajien perus- ja täydennyskoulutusta tulee kehittää siten, että se antaa opettajille entistä 
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paremmat edellytykset opettaa heterogeenisiä opetusryhmiä. Kolmiportaisen tuen mallin 

mukaan opiskelun tukea annetaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasoilla.   

Yleinen tuki 

Kolmiportaisen tuen mallissa tuen ensimmäisenä tasona on jokaiselle oppilaalle annettava 

yleinen tuki.  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2010, 12) mukaan kaikilla 

oppilailla on oikeus saada laadukasta opetusta ja ohjausta opiskeluun jokaisena koulupäi-

vänä. Opettajan tulee huomioida opetuksessa jokaisen oppilaan erityiset tarpeet. Koulun 

toimintakulttuurin tulee tukea yhteistyötä ja yhdessä tapahtuvaa oppimista siten, että oppi-

laiden erilaisuus voidaan kohdata mahdollisimman hyvin. Huolenpito, välittäminen ja posi-

tiivinen ilmapiiri edistävät oppimista.  

Opettajalla on vastuu kaikkien oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta opetuk-

sessa. Opettajan tehtävänä on ohjata ryhmää toimimaan siten, että ryhmän sisäinen vuoro-

vaikutus parantaa oppimisen valmiuksia. Oppilaita tulee kannustaa ottamaan vastuuta 

omasta opiskelustaan. Kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa yritetään vahvistaa oppi-

laiden itsetuntoa, motivaatiota opiskeluun sekä opiskelun taitoja. (Opetushallitus 2010, 12–

13.) 

Yleisen tuen tasolla opettaja arvio oppilaiden erilaisia tuen tarpeita sekä tarjoaa sopivaa 

tukea kaikissa opetustilanteissa. Tukimuotoja suunnitellaan yhdessä opettajien sekä oppi-

laan ja hänen huoltajansa kanssa. Tarvittaessa voidaan käyttää muita asiantuntijoita oppi-

laan tuen järjestämiseen. Yleisen tuen tasolla käyttäytymisen ongelmiin voidaan vastata 

hyvällä opetuksella. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2010, 12) mukaan 

yleisiin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä ja opettajien yhteistyöllä. Kari ym. 

(1980, 72) näkivät mielekkäiden opetusmenetelmien ja oppimateriaalien kehittämisen aut-

tavan ratkaisemaan käyttäytymisen ongelmia.  

Tehostettu tuki 

Vakavampiin käyttäytymisen ongelmiin puututaan tehostetun tuen keinoin. Ennen tehoste-

tun tuen aloittamista oppilaasta tulee laatia pedagoginen arvio. Siinä kuvataan oppilaan 

koulunkäynnin ja oppimisen tilanne kokonaisvaltaisesti. Siihen myös kirjataan oppilaan 

saama yleinen tuki ja arvio sen vaikuttavuudesta sekä oppilaan oppimisen valmiudet ja 

koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet. Arvion tarkoituksena on löytää sellaisia tukimuotoja, 

jotka sopivat oppilaalle parhaiten. (Opetushallitus 2010, 14.)  
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Tehostetun tuen muotoina korostuvat kodin ja koulun välinen yhteistyö, oppilashuolto sekä 

moniammatillinen yhteistyö. (Opetushallitus 2010.) Moniammatillisessa yhteistyössä opet-

tajalla on useita ammattilaisia apuna ongelmien selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Karin 

ym. (1980, 72) näkevät opettajalla olevan tässä ensisijaisen tärkeä rooli. Opettaja ei voi 

ulkoistaa käyttäytymisongelman hoitamista yksin ammattilaisille. Opettaja itse tuntee oppi-

laan parhaiten, jolloin hänellä pitää olla asian käsittelemisessä ensisijaisen tärkeä rooli. 

Erityinen tuki 

Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi laaditaan pedagoginen selvitys. Sen pohjana on mo-

niammattillisena yhteistyönä tehty kuvaus oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppi-

laan kokonaistilanteesta. (Perusopetuslaki 642/2010 17 § 3 mom.) Pedagogisessa selvityk-

sessä arvioidaan oppilaan vahvuuksia sekä keskeisiä koulunkäyntiin ja kasvuun liittyviä 

vaikeuksia. Selvityksen tarkoituksena on esittää, millaisia pedagogisia ja oppilashuollolli-

sia järjestelyjä tarvitaan oppilaan oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Siinä tehdään perustel-

tu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yksilöllistetyn oppimäärän yhdessä tai useammassa oppi-

aineessa. Ennen erityisen tuen antamista tulee tehdä erityisen tuen päätös, joka perustuu 

pedagogiseen selvitykseen. (Opetushallitus 2010, 16.) 

Käytännössä järjestelyt voivat käsittää oppimisympäristöön, opetus- ja opiskelumenetel-

miin, opetushenkilöstöön, materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä (Koivula & Sarlin 

2009, 29). Erityisen tuen päätöksen jälkeen keskeinen kysymys on se, missä oppilas jatkaa 

opiskelua. Hän joko jatkaa yleisopetuksen luokassa erityisillä tukitoimilla tai hänet vaihto-

ehtoisesti siirretään erityisryhmään. On myös mahdollista, että hän saa osa-aikaista erityis-

opetusta ja jatkaa muuten yleisopetuksen ryhmässä. (Opetushallitus 2010.)  

Käyttäytymisen ongelmiin voidaan vastata koulussa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen 

keinoin. Käyttäytymisongelmaisen oppilaan opettaminen yleisopetuksen luokassa on kui-

tenkin usein haastavaa opettajalle. Vaikean tapauksen kohdalla opettaja haluaisi usein 

päästä vaikeasta oppilaasta eroon ja keventää siten omaa työtaakkaa ja parantaa muiden 

oppilaiden opiskelumahdollisuuksia. Siitä syystä käyttäytymisongelmaiselle oppilaalle 

tehdään usein erityisen tuen päätös ja sen seurauksena oppilas siirretään pienryhmään. Täl-

laisissa tapauksissa käyttäytymisongelma kaatuu kokonaan oppilaan niskaan. Useimmiten 

väitetään, että oppilas ei tullut toimeen opettajan kanssa. Mikäli opettaja ja oppilas olisivat 

valta-asemaltaan tasa-arvoisia, tämä tilanne voisi olla myös toisin päin. Ei ole itsestään 

selvää, että opettaja tulee toimeen oppilaan kanssa.  
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3.4.3 Hyvä opetus 

Erityisopetuksen strategian (2007, 55) mukaan erityisen tuen tarpeen ehkäisyn perustana 

ovat laadukas perusopetus ja opiskelun yleinen tuki. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohja-

ta oppilasta opiskelussa, auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja val-

miuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä (Opetushallitus 

2010). Opettajien ja koulun muun henkilöstön tulee saada tarvittavaa koulutusta siten, että 

he voivat opettaa opetusryhmiä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Lähikoulupe-

riaatteen mukaan heterogeenisten oppilasryhmien opettaminen on jokaisen opettajan tehtä-

vä. (Erityisopetuksen strategia 2007, 55.) 

Hyvä opetus kulminoituu opettajaan. Rosenqvist (1929, 16–18) kirjoitti jo vajaa 100 vuotta 

sitten opettajan auktoriteetista. Hän toteaa joillakin ihmisillä olevan jo persoonallisuudel-

taan ja sielunvoimakkuudeltaan vahva auktoriteetti. Tämä auktoriteettiasema ei ole kuiten-

kaan pelkästään synnynnäistä. Rosenquistin mukaan auktoriteettia voidaan hankkia tieto-

jen, ahkeran harjoittelun ja tahdonvoiman avulla. Erityisesti Rosenqvist puhuu opettajan 

tiedollisesta kykeneväisyydestä, joka lisää opettajan arvovaltaa. Myös Kari ym. (1980) 

ovat kirjoittaneet, kuinka opettajan tiedollinen kompetenssi vähentää käyttäytymisen on-

gelmia oppitunneilla.    

Oppimisen ongelmiin vastataan liian usein erityisopetuksen keinoin hyödyntämättä yleisen 

tuen muotoja. Tehokas yleisellä tasolla annettu tuki vähentää erityisen tuen tarvetta. Hyvä 

ja laadukas perusopetus on parasta ongelmien ennaltaehkäisemistä. (Koivulan & Sarlin 

2009, 24–26). Hyvä opettaja tai hyvä kasvattaja pystyy omalla työllään ennaltaehkäise-

mään valtaosan koulussa syntyvistä käyttäytymisen ongelmista. Opettajan tehtävänä on 

rakentaa kouluun oppimisympäristö, joka soveltuu mahdollisimman hyvin kaikkien oppi-

laiden oppimiseen. 
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4 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA ONGELMAT 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Oulun kaupungin 3. – 6. luokkien luokanopettajien 

käsityksiä käyttäytymisen ongelmasta. Keskeisimpinä tutkimuskysymyksinä pyrin selvit-

tämään, mitä käyttäytymisen ongelmat ovat, kuinka paljon niitä on, mistä ne johtuvat ja 

miten niitä ratkaistaan. Alle olen koonnut tärkeimmät tutkimusongelmat kysymysten muo-

toon.  

 

Tutkimusongelmat 

1 Mitä käyttäytymisen ongelmat ovat ja kuinka paljon niitä esiintyy?  

Ensimmäinen pääongelma liittyy yksinkertaisesti koulun arkeen. Julkisessa keskustelussa 

on puhuttu paljon käyttäytymisen ongelmista kouluissa. Selvitän sitä, mitä vaikeat käyttäy-

tymisen ongelmat ovat ja kuinka yleisiä ne ovat. Onko käyttäytymisen ongelmia niin pal-

jon kuin julkisen keskustelun perusteella annetaan ymmärtää?    

2 Mistä käyttäytymisen ongelmat johtuvat? 

Toinen pääongelma on perustavanlaatuinen kysymys, jolla pyritään selvittämään opettajien 

tulkintaa käyttäytymisongelman syytekijöistä. Tutkimusongelmalla pyritään selvittämään 

opettajien asenteita ja uskomuksia käyttäytymisongelman problematiikasta. Olen päätynyt 

tähän tutkimusongelmaan käytännön koulukokemuksien myötä. Aikaisempiin käyttäyty-

misongelmia sivuaviin tutkimuksiin perehtyminen vahvisti tutkijan halua perehtyä nimen-

omaan opettajien käsityksiin käyttäytymisen ongelmista, sillä onhan opettaja koulun sys-

teemin yksi merkittävimmistä osista.  

3 Miten opettajien tulkinta käyttäytymisen ongelmista vaikuttaa käyttäytymisongel-

mien ratkaisutapoihin?  

”Niin toimit kuin uskot”.  Opettajien tulkinta käyttäytymisen ongelmista vaikuttaa siihen, 

miten hän ratkaisee niitä. Korjaustoimenpiteet kohdistetaan aina sinne, missä nähdään ole-

van ongelma. Näkevätkö opettajat oman toiminnan vaikutusta käyttäytymisongelmien syn-

tymisessä? Tämä tutkimusongelma on noussut myös systeemisen ajattelun ja sosiaalisen 

konstruktionismin filosofiasta. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus toteutettiin Oulussa syksyllä 2014. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki 

Oulun kaupungin 3 – 6 luokkien luokanopettajat. Ennen aineiston keräämistä selvitin kaik-

ki Oulun kaupungin perusopetukseen kuuluvat koulut. Oulun kaupungin internetsivujen 

mukaan kouluja on 33, joissa toimii 3 – 6 luokan opettajina 359 luokanopettajaa. Oulun 

kaupungin sivistys – ja kulttuuripalveluista sain tutkimusluvan aineiston keräämiselle 

(LIITE 1).  

Ennen kyselylomakkeen lähettämistä opettajille mietin tutkimuksen toteuttamiseen parhai-

ten soveltuvaa kyselylomakkeen lähettämisen muotoa. Käytännöllisistä syistä päädyin lä-

hettämään kyselyn internetin kautta sähköisesti. Ennen kyselyn lähettämistä olin tehnyt 

kyselystä paperiversion, jonka esitestasin 20 opiskelijakavereillani. Kyselyn nettiversion 

esitestasin kahdella jo työelämässä olevalla opettajaystävälläni, jotka kokeilivat kyselyn 

täyttämistä ja antoivat palautetta kyselyn teknisestä toteuttamisesta. Esitestauksen jälkeen 

testasin vielä vastausten siirtämistä SPSS-ohjelmistoon. Tutkimuksen teknisen toteuttami-

sen suunnittelin ja toteutin huolella, jotta pystyin minimoimaan tutkimuksen validiteettiin 

vaikuttavia haittatekijöitä.    

Kyselylomake lähetettiin webropol-ohjelman kautta sähköisesti kaikille Oulun kaupungin 

3.-6. luokkien opettajille, joita oli 359. Vastausaikaa opettajille annoin ensimmäisellä ker-

ralla neljä päivää. Lähetin opettajille muistutuksen kaksi kertaa ensimmäisen eräpäivän 

jälkeen, jolloin annoin heille aina kaksi päivää lisää vastausaikaa. Karhuamiseni kannatti, 

sillä vastauksia sain lopulta 130, joten vastausprosentti nousi odotetusta 30 prosentista 

hieman yli 36 prosenttiin. Vastausprosentti on melko hyvä, koska luultavasti verkko-

kyselyiden vastausprosentit jäävät yleensä todella alhaisiksi .   

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimukseen haluttiin saada mukaan kaikki Oulun kaupungin 3 – 6 luokkien luokanopet-

tajat. Tämän vuoksi kvantitatiivinen survey-tyyppinen tutkimus oli sopiva tutkimusmene-

telmä. Survey-tutkimuksella tarkoitetaan sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin 

muotoja, joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tietystä perusjoukosta. Aineisto kerä-

tään standardoidusti eli tutkittavat kysymykset kysytään kaikilta kohdehenkilöiltä samalla 

tavalla.  (Hirsijärvi 1997, 180.) Yleensä survey-tutkimus on kuvaileva, jolloin pyritään 
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esittämään tarkkoja kuvauksia henkilöistä, tapahtumista tai tilanteista. Toisaalta se voi olla 

myös selittävä, jolloin etsitään selityksiä tilanteeseen tai ongelmaan kausaalisten syy-

seuraus – suhteiden kautta. (Hirsijärvi 1997, 128.) Tässä tutkimuksessa kuvaillaan, mitä 

käyttäytymisen ongelmat käytännössä ovat, kuinka yleisiä ne ovat ja pyritään selittämään, 

mistä ne opettajien mielestä johtuvat.   

Yksi survey-tutkimuksen keskeinen menetelmä on kysely. Sen avulla voidaan kerätä nope-

asti laaja tutkimusaineisto. Aineiston analysointiin on kehitetty tilastolliset analyysitavat ja 

raportointimuodot, joten tutkijan ei itse tarvitse kehitellä kovinkaan paljon uusia aineisto-

jen analyysitapoja. Toisinaan tulosten tulkinta voi kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi. 

(Hirsijärvi 1997, 182.) Tämän tutkimuksen tutkimus-menetelmää puolsivat juuri nämä 

edellä mainitut kyselytutkimuksen edut.  

Kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Aineistoa pidetään usein pinnallisena ja 

tutkimuksia teoreettisesti vaatimattomina. Tutkimuksen käytännön toteuttaminen on myös 

haastavaa. Tutkija ei voi varmistua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutki-

mukseen. Ei ole myöskään selvää, miten hyvin vastausvaihtoehdot on onnistuttu laatimaan 

ymmärrettäviksi vastaajille. Usein kyselylomakkeissa vastausprosentti jää matalaksi, joka 

heikentää kyselylomakkeen validiteettia. (Hirsijärvi 1997, 182.) Näitä kyselylomakkeen 

heikkouksia olen pyrkinyt minimoimaan tarkalla suunnittelulla ja kyselylomakkeen esites-

tauksella.    

Kyselytutkimuksen toteuttaminen nettiversiona saattaa vaikuttaa myös heikentävästi tut-

kimuksen luotettavuuteen. Opettajille lähetetään internetin kautta valtavasti kyselyitä, jol-

loin vastaajat saattavat suhtautua niihin välinpitämättömästi. On helppo ruksata vaihtoehto-

ja miettimättä niitä tarkemmin. Tässä suhteessa perinteinen paperiversio voisi lisätä tutki-

muksen luotettavuutta, sillä oman kokemukseni perustella paperisiin kyselylomakkeisiin 

suhtaudutaan vakavammin.  

5.2 Mittarin laadinta 

Suomessa ei ole aikaisemmin tehty tutkimusasetelmaltaan samanlaista tutkimusta käyttäy-

tymisen ongelmista. Käyttäytymisen ongelmia koulussa on tutkittu paljon, mutta en ole 

löytänyt tutkimusta, jossa olisi tutkittu opettajien käsityksiä vastaavasta aihepiiristä määräl-

lisillä menetelmillä. Halusin tutkia käyttäytymisen ongelmia isolla otannalla opettajan nä-
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kökulmasta. Niinpä ainoaksi vaihtoehdoksi jäi tähän tutkimusasetelmaan parhaiten sopivan 

mittarin valmistaminen. 

Mittarin luominen alkaa teoriasta (Metsämuuronen 2003, 40). Kiinnostavan aihepiirin va-

linnan jälkeen perehdyin alan kirjallisuuteen ja Suomessa aikaisemmin tehtyihin tutkimuk-

siin. Löysin paljon tutkimuksia käyttäytymisen ongelmista ja niiden mahdollisista syyteki-

jöistä. Erityisesti perehdyin suomalaisten Karin ym. (1980), Ahon (1975) ja Naukkarisen 

(1999) tekemiin tutkimuksiin käyttäytymisen ongelmista kouluissa. Hyödynsin tätä tutki-

mustietoa pohtiessani mittarin osioita ja kirjoittaessani väitelauseita. Lisäksi sain uutta nä-

kökulmaa mittarin rakenteeseen ja väitelauseiden muodostamiseen perehtyessäni systeemi-

sen ajattelun filosofiaan syvällisemmin. Siten voidaan sanoa, että mittari pohjautuu aikai-

semmin Suomessa käyttäytymisongelmista tehtyihin tutkimuksiin ja systeemisen ajattelun 

filosofiaan.  

Kyselylomake on nähtävillä tutkielman liitteenä. (LIITE 2). Mittarini koostuu viidestä osi-

osta. Ensimmäisessä osiossa kysytään opettajan taustatietoja. Toisessa osiossa selvitetään, 

mitä opettajat pitävät käyttäytymisen ongelmina ja kolmannessa osiossa selvitetään, kuinka 

yleisiä ne opettajien mielestä ovat. Neljännessä osiossa tutkitaan opettajien käsityksiä käyt-

täytymisongelmien syytekijöistä ja viimeisessä osiossa niiden ratkaisemisesta. Näitä eri 

osioita tutkimalla on mahdollista löytää vastauksia tutkimusongelmaan.   

Mittarini tarkoituksena on mitata opettajien käsityksiä käyttäytymisen ongelmista. Päädyin 

käyttämään 5 – ja 7-portaista likert-asteikkoa. Sitä käytetään erityisesti asenne- ja motivaa-

tiomittareissa, joissa tutkimukseen osallistuva henkilö arvioi omaa käsitystään väitteen 

sisällöistä (Metsämuuronen 2003, 36). Likert-asteikko soveltuu yhtä hyvin myös opettajien 

käsitysten mittaamiseen. Haastattelemalla saisi syvempää tietoa opettajien ymmärryksestä, 

mutta se ei metodina sovellu näin suuren joukon tutkimiseen.  

Valmistin kyselylomakkeen suurin piirtein Metsämuurosen (2003, 84), Vallin (2001, 28–

33) Hirsijärven (1997) ohjeiden mukaan. Kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen aloin järkei-

lemään alustavia mittarin osioita. Esittelin alustavaa kyselylomaketta ystävilleni ja ohjaa-

jalleni. Heidän palautteensa mukaan mietin joitain väitelauseita uudestaan. Tämän jälkeen 

annoin kyselylomakkeen esitestattavaksi 20 viidennen vuosikurssin opiskelijalle. Heidän 

voidaan harjoittelujen jälkeen ajatella edustavan opettajien näkökulmaa. Opiskelijakave-

reiden antaman palautteen jälkeen tein harkittuja muutoksia ja lähetin kyselyn nettiversiona 
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kahdelle opettajaystävälleni. Heidän mielestä kyselylomake oli kaikin puolin käyttökelpoi-

nen, joten lähetin sen opettajille marraskuun lopussa 2014.   

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuus on suoraan yhteydessä mittarin luotettavuuteen. Tutkimuksessa 

pyritään välttämään virheitä, mutta silti tulosten pätevyys ja luotettavuus vaihtelevat. Tä-

män vuoksi kaikissa tutkimuksissa pyritään tarkastelemaan luotettavuutta reliabiliteetin ja 

validiteetin avulla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja validiteetilla 

tutkimuksen pätevyyttä. (Metsämuuronen 2003, 42–44; Hirsijärvi 1997, 213.)  

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, tutkitaanko mittarilla sitä, mitä on tarkoitus mitata. Validi-

teetin käsite voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla 

tarkoitetaan sitä, onko kyseinen tutkimus yleistettävissä. Yleistettävyyttä voidaan lisätä 

miettimällä tarkoin tutkimusasetelmaa ja otantaa. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tut-

kimuksen omaa luotettavuutta. Siihen vaikuttavat teorian ja käsitteiden muodostaminen 

sekä mittarin toimiminen. (Metsämuuronen 2003, 35.)  

Mittarin validiteetti riippuu pitkälti operationalisoinnin onnistumisesta. Ilmiöitä voidaan 

kuvata monilla eri käsitteillä ja näiden käsitteiden pohjalta voidaan tehdä hyvin erilaisia 

mittareita. Mittarin muotoilun tulee olla sellainen, että vastaaja ymmärtää kysymykset sa-

malla tavalla tutkijan kanssa. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2013.) Käsitteiden ope-

rationalisointi jää pitkälti tutkijan vastuulle, mutta mittarin muotoilua voi hioa esitestaa-

malla sitä mahdollisimman todenmukaisella vastaajajoukolla.    

Tutkimuksen toistettavuutta mitataan reliabiliteettikertoimella. Se voidaan laskea kolmella 

eri tavalla: rinnakkaismittauksella (samaan aikaan eri mittareilla), toistomittauksella (eri 

aikaan samalla mittarilla) tai sisäisen konsistenssin eli yhtenäisyyden kautta (samaan ai-

kaan samalla mittarilla). Reliabiliteetissa erotetaan kaksi osatekijää, jotka ovat mittarin 

stabiliteetti ja konsistenssi. Stabiiliudella tarkoitetaan mittarin pysymistä ajassa, sillä epä-

stabiilissa mittarissa näkyvät helposti olosuhteiden ja vastaajan mielialan sekä muiden sa-

tunnaisvirheiden seuraukset. Konsistenssilla tarkoitetaan mittarin yhtenäisyyttä eli väittä-

mäjoukkojen tulee mitata samaa asiaa. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2013.) 

Käytännössä mittarin reliabiliteetilla tarkoitetaan yleensä sen konsistenssia. Tutkijan on 

hyvä muistaa, että stabiili mittari ei välttämättä ole konsistenssi eikä konsistenttinen mittari 
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varmuudella stabiili. Sen vuoksi mittarin tulee olla sekä validi että reliaabeli. (Yhteiskunta-

tieteellinen arkisto 2009). Tässä tutkimuksessa reliabiliteettikerroin lasketaan samalla mit-

tarilla samaan aikaan. SPSS-ohjelma laskee mittarin sisäistä yhtenevyyttä jakamalla mitta-

rin kahteen osaan. Näiden osien välinen korrelaatio on reliaabeliuden mitta. Korrelaatiota 

mitataan Cronbachin alfalla, joka ilmoittaa korrelaatiota -1 ja 1 välillä. (Metsämuuronen 

2003, 42–44)     

5.4 Aineiston käsittely ja analysointi 

Aineisto käsiteltiin ja analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Vastauksia ei tarvinnut syöttää käsin, 

sillä ne oli mahdollista siirtää SPSS-ohjelmaan suoraan webropol-verkkosovelluksen kaut-

ta. Tämä vähensi työtäni huomattavasti ja poisti virhesyöttöjen mahdollisuuden. Aloitin 

aineiston käsittelyn tarkastamalla havaintomatriisia silmämääräisesti. Testasin taustamuut-

tujien kohdalla suurimman ja pienimmän arvon, millä pystyin karsimaan mahdolliset vas-

taajien virhesyötöt avoimissa kysymyksissä. 

Ensimmäiseksi tutkin muuttujien normaalisuutta ja out-liereitä laatikkojanakuviolla. Huo-

masin, että kyselylomakkeen toisen (käyttäytymisongelmien vakavuus) ja kolmannen osi-

on (käyttäytymisongelmien yleisyys) muuttujat eivät olleen keskimäärin normaalisti jakau-

tuneita. Useimpien muuttujien kohdalla oli sekä vinoutta että huipukkuutta. Tämä johtuu 

pääosin kysymysten asettelusta, jossa vastaajat vastaavat keskimäärin samalla tavalla. Li-

säksi asteikon laaja skaala (7-portainen liker-asteikko) toi mukanaan out-liereitä. Kysely-

lomakkeen neljännessä ja viidennessä osiossa kysyttiin opettajien mielipiteitä käyttäyty-

misongelmien syytekijöistä ja ratkaisukeinoista. Asteikkona toimi 5-portainen likert-

asteikko. Kaikki nämä muuttujat olivat suurin piirtein normaalisti jakautuneita, mikä mah-

dollisti regressioanalyysin käyttämisen näiden osioiden analyysissä.  

Käyttäytymisongelmien vakavuutta ja yleisyyttä mittaavien muuttujien joukossa oli useita 

out-liereitä. En kuitenkaan poistanut niitä tai koodannut uudelleen. Huomasin, että out-

liereiden aiheuttama keskiarvopoikkeama ei ole tällaisessa melkein 130 havainnon tulosten 

kannalta erityisen merkittävä. Koska näiden osioiden jakaumat eivät olleen muutenkaan 

normaalisti jakautuneita, päätin olla koskematta out-liereihin, jotta aineisto pysyisi mah-

dollisimman alkuperäisenä.   
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Havaintomatriisin ja jakaumien normaalisuuden tarkastelun jälkeen aloin luokittelemaan 

taustamuuttujia. Luokittelin opettajien iän, työkokemuksen, oppilaiden lukumäärän, poiki-

en lukumäärän ja tyttöjen lukumäärän muuttujat 3-5 eri luokkaan analysoinnin helpottami-

seksi. 

Kokosin aineistosta osioita faktorianalyysiin, jolla pystyin tutkimaan eri muuttujien toimi-

vuutta aineistossa. Faktorianalyysin perusteella aloin muodostamaan summamuuttujia, 

joille tein vielä reliabiliteettiajon. Sillä pystyin vielä poistamaan sellaisia muuttujia, jotka 

heikensivät summamuuttujien reliabiliteettia. Sain muodostettua neljä summamuuttujaa, 

jotka muodostuivat 2-5 muuttujasta. Nämä muodostetut summamuuttujat olivat ”opettajan 

asenne”, ”opettajan vuorovaikutustaidot”, ”opetuksen sisältö ja metodit” sekä ”opettajan 

toiminta”. Näiden kaikkien reliabiliteettikertoimet vaihtelivat 0,8-0.95 välillä eli ne olivat 

reliabiliteetin kannalta erinomaisia lukuja.   

Laskin vielä koko aineiston kaikille välimatka-asteikollisille muuttujille (eli kaikki muut 

muuttujat lukuun ottamatta taustamuuttujia) reliabiliteettikertoimen, jonka arvoksi sain 

0,90. Tätä lukemaa voidaan pitää mittarin reliabiliteettikertoimena, joka ylittää selvästi 

Cronbachin alfan alimman suosituslukeman, joka on 0,60 (Yli-luoma 2004, 69–71). Mitta-

rini reliabiliteetti on hyvä, mutta se ei itsessään tarkoita tutkimuksen hyvää validiteettia.  

5.4.1 Keskiarvotestit aineiston analysoinnissa 

Kyselylomakkeen ensimmäisessä osiossa selvitin taustamuuttujien jakaumat frekvenssien 

avulla. Varsinaista kyselyosaa aloin analysoimaan keskiarvotesteillä (COMPARE 

MEANS). Käyttäytymisongelmien vakavuutta ja yleisyyttä analysoin keskiarvotesteillä 

eli ohjelma laski kaikille muuttujille keskiarvon, joita vertailin keskenään. Taustamuuttuji-

en (sukupuoli, ikä, työkokemus, oppilasmäärä) vaikutusta riippuviin muuttujiin tutkin pää-

asiassa regressioanalyysillä sekä parametrittömillä varianssianalyyseillä. Käytin paramet-

rittömiä testimenetelmiä erityisesti kyselylomakkeen toisen (käyttäytymisongelmien vaka-

vuus) ja kolmannen osion (käyttäytymisongelmien yleisyys) analysoinnissa, sillä paramet-

risten testien käyttäminen edellyttäisi jakaumien normaalisuutta, mikä ei toteutunut näiden 

osioiden muuttujien kohdalla.  Kahden viimeisen osion tarkasteluun oli mahdollista käyttää 

myös parametrisiä menetelmiä, sillä muuttujien frekvenssit olivat normaalisti jakautuneita. 
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Tein regressioanalyysillä yleisen katsauksen taustamuuttujien yhteydestä riippuviin muut-

tujiin. Regressioanalyysien mukaan ainoastaan sukupuoli selitti riippuvia muuttujia. Yhden 

muuttujan kohdalla myös ikä toimi selittävänä tekijä. Täydensin analyysia Kruskal-

Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Sillä voi tutkia, onko ryhmien välillä todella 

merkitseviä eroja, mutta sillä ei voi selvittää, minkä ryhmien välillä eroja todella on.  

Kruskal-Wallisin testi oli kuitenkin käyttökelpoinen, sillä minun tutkimukseni kannalta ei 

ollut oleellista tietää, minkä ikäryhmien välillä eroja on. Suurimmat erot voi lukea keskiar-

vodiagrammeista, joita tein ryhmiteltynä sukupuolten mukaan.   

5.4.2 Regressioanalyysi 

Taustamuuttujien yhteyttä riippuviin muuttujiin sekä kahden viimeisen osion yhteyttä toi-

siinsa tutkin regressioanalyysillä. Perinteinen regressioanalyysi on tieteellisen tutkimuksen 

tavallinen analyysimenetelmä, jossa usealla eri muuttujalla pyritään selittämään yhtä muut-

tujaa. Analyysi soveltuu ilmiön kannalta keskeisten muuttujien etsimiseen tai teorian kan-

nalta merkityksellisten muuttujien vaikutuksen tarkasteluun. (Metsämuuronen 2001, 60). 

Tässä tutkimuksessa pyrin jälkimmäiseen tarkoitukseen eli teorian kannalta merkityksellis-

ten muuttujien selittävyyden tarkasteluun. Regressioanalyysin avulla pyritään mallinta-

maan ilmiötä matemaattiseen muotoon (Metsämuuronen 2001, 60). 

Regressioanalyysi perustuu pitkälti korrelaatioiden tarkasteluun, joten se soveltuu käytet-

täväksi usein samantyyppisissä tutkimusasetelmissa kuin korrelaatiokertoimien käyttö. 

Korrelaatio kuvaa kahden muuttujan välisen yhteyden voimakkuutta, mutta ei luo min-

käänlaista mallia yhteyden laadusta. Korrelaatiokertoimilla ei voi ennustaa selitettävää 

muuttuja, sillä siihen tarvittaisiin matemaattinen malli. Tällaisten mallien rakentamiseen 

tarvitaan regressioanalyysiä. (Nummenmaa 2004, 297.) 

Regressioanalyysin tekeminen edellyttää muuttujien välistä lineaarista yhteyttä. Lineaari-

sella regressiolla ei voi tarkastella sellaista aineistoa, jossa tutkittavien muuttujien välillä 

on esimerkiksi käyräviivaisia yhteyksiä. Lisäksi lineaarinen regressio olettaa, että selittä-

villä muuttujilla ei ole kollineaarisuutta. Se tarkoittaa sitä, että selittävillä muuttujilla ei ole 

voimakasta korrelaatiota keskenään. Myös regressioanalyysissa oletetaan jakaumien nor-

maalisuuta tai vähintäänkin suurta otoskokoa. (Nummenmaa emt.; Metsämuuronen 2001.) 

Minun aineistossani havaintojen lukumäärä on 128, joka ylittää huomattavasti suositellun 
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100 havaintoyksikköä. Lisäksi tutkimieni muuttujien jakaumat ovat normaalisia, joten reg-

ressioanalyysi sopii erinomaisesti aineistoni analysoimiseen.  

Analyysissa on useita eri vaihtoehtoja mallin muodostamiselle. Yleensä regressioanalyysiä 

käytettäessä pyritään löytämään mahdollisimman yksinkertainen teoreettisesti järkevä mal-

li, joka kuvaa aineiston yhteisvaihtelua mahdollisimman hyvin. Jotta tällainen malli voitai-

siin rakentaa, mallin pitää olla teoreettisesti johdettavissa tutkimuksen taustateoriasta, ai-

neistoon sopiva ja selitysasteeltaan mahdollisimman korkea sekä rakenteeltaan mahdolli-

simman yksinkertainen. (Nummenmaa 2004, 303–305.)     

Menetelmällisesti kaikkein tyylikkäin ratkaisu on sellainen, jossa tutkija osaa ennakoida 

malliin tulevat muuttujat. Tässä menetelmässä tutkija valitsee tutkimushypoteesien perus-

teella ne muuttujat, joiden pitäisi ennustaa hyvin selitettävää muuttujaa. (Nummenmaa 

2004, 305.) Minun tutkielmassani ei ole ennalta määriteltyjä hypoteeseja, mutta valitsin 

malleihin valmiiksi niitä muuttujia, joiden olin päätellyt taustateorian ja oman järkeilyn 

avulla sopiviksi. Koska aineistossani on vain suhteellisen vähän muuttujia, kokeilin var-

muuden vuoksi myös sellaisia malleja, joiden en ajatellut toimivan etukäteen. En kuiten-

kaan löytänyt uusia malleja olettamieni mallien lisäksi.  

Mallien lopullinen muoto ei ollut ennustettavissa, joten otin malleihin mukaan useampia 

muuttujia. Käytin mallien muodostamisessa poistomenetelmää, jolla pystyin eliminoimaan 

malleista siihen huonosti sopivia muuttujia. Tällaisella menettelyllä saa aikaiseksi melko 

pieniä malleja kuten kävi myös minun analyyseissäni. (Nummenmaa 2004, 306.) Useim-

miten selittäviä muuttujia löytyi lopulta vain yksi tai kaksi. 

Regressioanalyysissä on arvioitava erityisesti sitä, miten hyvin käytetty malli pystyy tois-

tamaan alkuperäiset havainnot. Siksi regressiomallien arvioimisessa kiinnitetään yleensä 

huomiota mallin sopivuuteen, mallin selitysasteeseen, selittäjien sopivuuteen ja jäännös-

termeihin. Jos varianssianalyysin tulos on tilastollisesti merkitsevä (p <.05), mallin voidaan 

katsoa sopivan aineistoon. Jos malli sopii aineistoon, seuraavaksi tarkastellaan mallin seli-

tysastetta. Se ilmoittaa kuinka paljon selitettävän muuttujan vaihtelusta pystytään kuvaa-

maan mallin avulla. Selittäjien sopivuutta voidaan arvioida regressiokertoimella, joka on 

regressiosuoran kulmakerroin. Lisäksi selittäjillä ei saa olla multikollineaarisuutta eli ne 

eivät saa korreloida keskenään liian voimakkaasti. Viimeisenä asiana regressiomallin tar-

kastelussa tulee tarkastella jäännöstermejä. Niiden jakautumista voi tutkia helposti SPSS-
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ohjelman jäännöstermikuvaajista. Mikäli malli toimii hyvin, pitäisi jäännöstermien olla 

normaalisti ja satunnaisesti jakautuneita. (Nummenmaa 2004, 307.)        

Tässä tutkimuksessa rakennan sellaisia malleja, joihin sisältyy yleensä vain yksi tai kaksi 

selittävää muuttujaa. Useampien muuttujien käyttäminen selittävinä muuttujina ei olisi 

mielekästä eikä edes mahdollista, sillä ne eivät tukisi ollenkaan tutkimukseni taustateoriaa. 

Regressiomallit sopivat myös yhden selittävän muuttujan mallin rakentamiseen. Tällöin 

mallin selitysaste jää usein matalaksi, mutta regressioanalyysi on kuitenkin tyhjentävämpi 

kuin yksinkertainen korrelaatioiden vertailu.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET  

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen merkittävimmät tulokset. Aluksi tarkastelemme kyse-

lyyn vastanneiden opettajien yleiskuvaa taustamuuttujien frekvenssien avulla. Sen jälkeen 

katsomme keskiarvotestien perusteella, mitä käyttäytymisen ongelmia opettajat pitävät 

vakavina ja kuinka yleisiä ne ovat. Lisäksi tarkastelemme sitä, mistä opettajat ajattelevat 

käyttäytymisen ongelmien johtuvan ja kuinka niitä tulisi heidän mielestään ratkaista. Lo-

puksi selvitän regressioanalyysilla, mitkä muuttujat selittävät eniten käyttäytymisongelmi-

en yleisyyttä ja erilaisia ratkaisutapoja.    

6.1 Taustamuuttujien frekvenssit 

Seuraavaksi esittelen taustakysymysten vastaukset prosentin tarkkuudella. Tarkemmin 

taustamuuttujien jakaumat näet liitteenä (LIITE 3) sekä piirakkakuvioista seuraavalta si-

vulta. Vastaajista 42 % oli miehiä ja 58 % naisia (kuvio 1). Miesvastaajia oli huomattavan 

paljon suhteessa perusjoukkoon. Opettajien ikäjakauma oli melko tasainen, mutta kaikkein 

vanhimmilta opettajilta vastauksia tuli vähiten (kuvio 4). Opettajien työkokemus jakautui 

melko tasaisesti, mutta kuitenkin siten, että kokemattomia opettajia osallistui kyselyyn 

kaikkein vähiten (kuvio 3). Vastauksia tuli tasaisesti kaikilta eri luokka-asteilta. Tosin yh-

dysluokilta 3-4 tuli vain 6 vastausta ja yhdysluokilta 5-6 ei yhtään vastausta. (Kuvio 2.) 

Tutkimukseen osallistuneiden opettajien luokassa opiskeli keskimäärin 21–25 oppilasta (55 

% vastaajista), mutta peräti 22 % vastaajien luokassa opiskeli yli 26 oppilasta (kuvio 5). 

Alla on graafinen esitys taustamuuttujien frekvensseistä.    

 

 

Kuvio 1. Vastaajien sukupuolijakauma. (%) 
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Kuvio 2. Opetettavan luokan jakauma. (%) 

 

Kuvio 3. Opettajien työkokemus. (%).  

 

Kuvio 4.  Opettajien ikä. (%) 
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Kuvio 5. Opettajien opettamien luokkien oppilasmääräjakauma. (%) 

6.2 Käyttäytymisongelmien vakavuus  

Kyselylomakkeen toisessa osiossa selvitin, mitä käyttäytymisen ongelmia opettajat pitävät 

vakavimpana. Väitelauseet olin muotoiltu aikaisempien tutkimusten ja oman päättelyn 

pohjalta. Luokitteluasteikkona oli 7-portainen likert-asteikko, jonka mukaan opettajat ar-

vioivat nimetyn käyttäytymisongelman vakavuutta. Asteikon ääripäistä 1 tarkoittaa, että 

nimetty ongelma ei ole ollenkaan vakava ongelma ja 7 tarkoittaa, että nimetty ongelma on 

erittäin vakava ongelma. Seuraavaksi esittelen keskiarvotestin antamia viitteitä käyttäyty-

misongelmien vakavuudesta. Taustamuuttujien yhteyttä riippuviin muuttujiin analysoin 

parametrittömällä Kruskall-Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä.   

Tulosten mukaan kaksi vakavinta käyttäytymisen ongelmaa koulussa olivat aggressiivisuus 

ja koulukiusaaminen. Seitsemänportaisella likert-asteikolla ne molemmat saavat keskiar-

von 6,30, jolloin niitä voidaan pitää liki erittäin vakavina ongelmina. Käytännössä tämä 

lukema voisi olla hieman korkeampikin, sillä molempien muuttujien kohdalla oli joitain 

out-liereitä, jotka laskivat muuttujien keskiarvoa noin kaksi kymmenesosaa. Paikkojen 

rikkomista, poissaoloja ja tottelemattomuutta opettajia kohtaan pidetään melko vakavina 

ongelmina niiden saadessa keskiarvoja 5,60 ja 5,78 väliltä. Muut nimetyt ongelmat saivat 

pienempiä keskiarvoja. 

Sukupuolien välisiä eroja suhtautumisessa käyttäytymisongelmien vakavuuteen voi tarkas-

tella alla olevasta diagrammista. Naiset pitivät kaikkia kyselyssä mainittuja käyttäyty-

3 

20 

55 

22 

Luokkakoko 

alle 15 oppilasta

16-20 oppilasta

21-25 oppilasta

yli 26 oppilasta
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Regressioanalyysillä pyrin selvittämään käyttäytymisongelmien esiintyvyyden yhteyttä 

siihen, miten opettajat tulkitsevat käyttäytymisen ongelmia. Käytin analyysin riippumatto-

mina muuttujina kyselylomakkeen neljännen osion muuttujia, joilla mittasin opettajien 

käsityksiä käyttäytymisongelmien syytekijöistä. Analyysin tulosten mukaan opettajien us-

komuksilla käyttäytymisongelmasta ei ole mitään tilastollista yhteyttä käyttäytymisongel-

mien esiintyvyyteen. Toisin sanoen opettajien käsityksellä käyttäytymisen ongelmista ei 

ole yhteyttä siihen, kuinka paljon käyttäytymisen ongelmia esiintyy hänen luokassaan.  

6.4 Opettajien käsityksiä käyttäytymisongelman syytekijöistä 

Kyselylomakkeen neljännessä osiossa selvitin opettajien käsityksiä käyttäytymisongelmien 

syytekijöistä. Osion väitelauseet eli muuttujat olin muotoillut lähinnä aikaisempien tutki-

mustulosten perusteella ja omalla päättelyllä. Mitta-asteikkona toimi 5-portainen likert-

asteikko (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Suurin osa muuttujista on yksittäisiä 

muuttujia, mutta tein summamuuttujat ”opettajan persoona” ja ”opettajan asenne”. Niiden 

reliabiliteettikertoimet olivat noin 0,9 eli niillä on erittäin hyvä reliabiliteetti. Muista muut-

tujista en halunnut tehdä summamuuttujia, sillä halusin niiden mittaavan tarkkoja yksittäi-

siä syytekijöitä. 

Aluksi laskin osion eri muuttujille ja summamuuttujille keskiarvot. Tutkin näitä keskiarvo-

ja myös sukupuolen ja opettajien iän näkökulmasta. Tein osion eri muuttujille ja summa-

muuttujille vielä regressioanalyysin selvittääkseni onko opettajien iällä tai sukupuolella 

yhteyttä käyttäytymisongelman tulkintaan.  

Tarkat keskiarvolukemat suuruusjärjestyksessä olen koonnut taulukkoon (taulukko 1 sivul-

la 46). Opettajat uskovat käyttäytymisen ongelmia eniten lisäävän luokan ryhmäkoko, eri-

tyisopetuksen heikot resurssit ja yhteiskunnan nopea murros. Myös opetettavan aineen tai 

aiheen sekä yksipuolisten opetusmenetelmien nähtiin vaikuttavan käyttäytymisen ongel-

miin. Opettajat olivat keskimäärin jokseenkin eri mieltä siitä, että oppilaan persoona, opet-

tajan vuorovaikutustaidot, koulun käytännöt, opettajan asenne työtä ja oppilaita kohtaan tai 

opettajan persoona vaikuttaisivat käyttäytymisen ongelmien syntymiseen.  

Opettajien iän ja sukupuolen vaikutusta käsityksiin käyttäytymisongelmien syytekijöihin 

tutkin regressioanalyysillä. Sen tarkat lukemat olen koonnut taulukkoon. (LIITE 4.) Opet-

tajien sukupuolella tai iällä ei ole merkittävää vaikutusta mielipiteisiin käyttäytymisongel-
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mien syytekijöistä, sillä analyysin mukaan sukupuolella on merkitseviä eroja (p<0,01) vain 

yhden muuttujan kohdalla eli ”koulun käytännöt”. Melkein merkitseviä (p<0,05) eroja oli 

kolmen muuttujan kohdalla, jotka olivat ”kotiolot”, ”negatiivinen asenne” ja ”opettajan 

vuorovaikutustaidot”. Opettajien ikä ei selitä mielipiteitä merkitsevästi.  

Regressiokertoimet olivat kaikilla muuttujilla noin 0,2. Positiivinen regressiokerroin tar-

koittaa sitä, että naiset uskovat miehiä enemmän esimerkiksi koulun käytäntöjen, opettajien 

negatiivisen asenteen ja opettajien vuorovaikutustaitojen vaikutukseen käyttäytymisongel-

mien syytekijöinä. Muuttuja ”kotiolot” korreloi negatiivisesti opettajien sukupuolen kans-

sa. Tämä tarkoittaa sitä, että naiset uskovat miehiä vähemmän kotiolojen vaikuttavan käyt-

täytymisongelmien syntymiseen. 

Regressiomallien selitysasteet olivat todella matalia. Testin mukaan sukupuoli selittää su-

kupuolen ja muuttujien yhteydestä ainoastaan 2 – 5 %. En ottanut regressiomalliin mukaan 

ollenkaan ikää tai työkokemusta, sillä ne eivät selittäneet käyttäytymisongelmien syyteki-

jöitä merkitsevästi. 
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Taulukko 1. Keskiarvotaulukko käyttäytymisongelmien syytekijöistä aseteltuna keskiarvon 

suuruusjärjestykseen. Luvut ovat keskiarvoja 5-portaisella likert-asteikolla. 

käyttäytymisongelman syy mies (ka.) nainen (ka.) yht. (ka.) 

 

ryhmäkoko 

 

4,00 

 

3,92 

 

3,95 

 

erityisopetuksen resurssit 

 

3,74 

 

3,88 

 

3,82 

 

yhteiskunnan muutos 

 

3,79 

 

3,51 

 

3,63 

 

opetettava aine/aihe 

 

3,53 

 

3,57 

 

3,55 

 

opetusmenetelmä 

 

3,19 

 

3,24 

 

3,22 

 

opettajan vuorovaikutustaidot 

 

2,46 

 

3,03 

 

2,80 

 

oppilaan persoona 

 

2,70 

 

2,45 

 

2,55 

 

opettajan asenne 

 

2,21 

 

2,68 

 

2,48 

 

koulun käytännöt 

 

2,02 

 

2,54 

 

2,32 

 

opettajan persoona 

 

2,08 

 

2,21 

 

2,16 
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6.5 Käyttäytymisongelmien ratkaisu 

Kyselylomakkeen viimeisessä osiossa mittasin opettajien käsityksiä käyttäytymisongelmi-

en ratkaisemisesta. Väitelauseet olin muotoillut aikaisempien tutkimusten ja oman päätte-

lyn pohjalta. Opettajien mielipiteiden mittarina toimi viisiportainen likert-asteikko (1 = 

täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä).  Tästä osiosta en tehnyt ollenkaan summamuut-

tujia, koska niiden reliabiliteettikertoimet olisivat jääneet pieniksi. Latenttimuuttujien 

muodostaminen ei ollut tutkimusasetelman kannalta merkityksellistä, joten tyydyin tutki-

maan yksittäisten muuttujien keskiarvoja.  

Osion keskiarvoja voi lukea seuraavalla sivulla olevasta taulukosta (taulukko 2). Tulosten 

mukaan opettajat näkevät paljon erilaisia vaihtoehtoja käyttäytymisongelmien ratkaisemi-

seksi. Erityisen myönteisesti opettajat suhtautuvat luokkakokojen pienentämiseen, kodin ja 

koulun väliseen yhteistyöhön, kasvatuskeskusteluihin sekä erityisopettajan kanssa tehtä-

vään yhteistyöhön. Myös erityisopetuksen resurssien lisäämiseen, kouluavustajaan sekä 

moniammatilliseen yhteistyöhön suhtaudutaan melko myönteisesti.  

Opettajat suhtautuvat varovaisen myönteisesti opetusmenetelmien muuttamiseen, opettajan 

positiivisempaan asenteeseen, opettajien itsekritiikkiin sekä oppilashuoltotyöryhmän toi-

mintaan. Oppilaan siirtäminen erityisopetuksen pienryhmään nähdään vain jokseenkin 

myönteisenä. Tosin tässä kysymyksessä opettajien vastaukset jakaantuvat voimakkaasti, 

sillä keskihajonta on yli 1. Koulukuriin ja rangaistuksiin opettajat suhtautuvat neutraalisti 

tai negatiivisesti. Opettajat ovat keskimäärin eri mieltä siitä, että rangaistukset vähentävät 

käyttäytymisen ongelmia.  

Sukupuolittain tarkasteltuna miesten ja naisten välillä on jonkinlaisia eroja (kuvio 9). Tilas-

tollisesti merkitseviä eroja (p<0,01) on suhtautumisessa kouluavustajan läsnäoloon luokas-

sa, yhteistyöhön erityisopettajan kanssa sekä myönteisempään asennoitumiseen oppilaita ja 

työtä kohtaan. Melkein merkitseviä eroja (p<0,05) on suhtautumisessa moniammatilliseen 

yhteistyöhön sekä oppilaan siirtämiseen erityisopetuksen pienryhmään. Regressioanalyysin 

mukaan opettajien iällä ei ollut vaikutusta suhtautumisessa käyttäytymisongelmien ratkai-

semiseen.  Näitä tuloksia auttaa tulkitsemaan sivulla 49 oleva diagrammi.     

 

 



48  

 

  

Taulukko 2. Opettajien suhtautuminen käyttäytymisongelmien ratkaisukeinoihin. Muuttu-

jat asetettu keskiarvon mukaiseen suuruusjärjestykseen.   

ongelmien ratkaisutapa mies (ka.) nainen (ka.) yht. (ka.) 

luokkakokojen pienentäminen 4,82 4,69 4,74 

kodin ja koulun yhteistyö 4,38 4,59 4,50 

kasvatuskeskustelut 4,11 4,35 4,25 

yhteistyö erityisopettajan kanssa 4,02 4,41 4,24 

erityisopetuksen resurssien lisääminen 3,98 4,26 4,14 

kouluavustaja 3,66 4,27 4,02 

moniammatillinen yhteistyö 3,81 4,12 3,99 

opetusmenetelmien muuttaminen 3,81 3,84 3,83 

opettajien myönteisempi asenne 3,40 3,95 3,72 

opettajien itsekritiikki 3,43 3,77 3,63 

oppilashuoltotyöryhmä 3,49 3,70 3,61 

siirtäminen erityisopetuksen pienryh-

mään 

3,79 3,43 3,58 

opettajien toiminnan ulkopuolinen arvi-

ointi 

2,98 3,18 3,09 

koulukurin lisääminen 3,15 2,97 3,05 

rangaistukset 2,45 2,53 2,50 
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jotka vaihtelivat muutamasta prosentista 30 %:iin. Analyysin tarkkoja lukuja voi lukea 

seuraavalla sivulla olevasta taulukosta (taulukko 3).  

Joidenkin muuttujien välillä on nähtävissä selkeitä yhteyksiä. Ne opettajat, jotka uskoivat 

käyttäytymisen ongelmien johtuvan oppilaan persoonasta, uskoivat koulukurin ja erityis-

opetussiirtojen ratkaisevan käyttäytymisongelmia koulussa. Opettajat, jotka tulkitsivat 

käyttäytymisongelmien johtuvan kotioloista, näkivät rangaistukset ja erityisopetussiirrot 

parempina ratkaisuina. Toisaalta he eivät uskoneet ollenkaan opetusmenetelmien muutta-

misen auttavan käyttäytymisongelmien ratkaisemisessa (regressiokerroin -.211).   

Analyysin mukaan ne opettajat, jotka näkivät käyttäytymisongelmien johtuvan opetusme-

netelmistä ja – sisällöistä, uskoivat erityisopettajan kanssa tehtävän yhteistyön, opetusme-

netelmien muuttamisen, myönteisemmän ajattelun sekä opettajien itsekriittisen ajattelun 

vähentävän käyttäytymisen ongelmia. Opettajan oman toiminnan vaikutukseen käyttäyty-

misongelmien syntymisessä uskoneet opettajat olivat luonnollisesti kaikkein myötämieli-

simpiä suhteessa siihen, että opettajien opetusmenetelmien muuttaminen, myönteisempi 

asenne ja kriittinen ajattelu vähentävät käyttäytymisen ongelmia. He suhtautuivat myöntei-

sesti jopa siihen, että opettajien ulkoinen arviointi voisi vähentää käyttäytymisen ongelmia.  

Regressioanalyysin tuloksista voi nähdä yhteyttä edellä mainittujen muuttujien välillä. On 

kuitenkin huomattava, että korrelaatiot olivat melko yksittäisiä ja suhteellisen pieniä muut-

tujien välillä. Lisäksi regressiomallien selitysasteet jäivät todella mataliksi.  Regressio-

analyysi antaa kuitenkin viitteitä siitä, että jonkinlaista yhteyttä näiden muuttujien välillä 

todella on. Seuraavalla sivulla on taulukko regressioanalyysin tuloksista. Taulukkoon on 

koottu tilastollinen merkitsevyystaso, regressiokerroin sekä suluissa regression selitysaste 

prosentteina. Tyhjissä laatikoissa muuttujien välillä ei ole havaittu tilastollista merkitse-

vyyttä. 
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Taulukko 3. Muuttujien välinen regressiokerroin. Tähdet kertoimien edessä kertovat tilas-

tollisesta merkitsevyydestä (*melkein merkitsevä, **merkitsevä, ***erittäin merkitsevä). 

Suluissa regression selitysaste. 

 

 
oppilaan per-

soona 
kotiolot 

opetuksen sisältö 

ja metodit 

opettajan toi-

minta 

koulukuri *.194 (3,0 %)    

rangaistukset  
**.257 (5,8 

%) 
  

erityisopetus-

siirrot 
*.205 (3,4 %) 

**.290 (7,7 

%) 
  

yhteistyö erityis-

opettajan kanssa 
  *.186 (2,8 %)  

opetusmenetel-

mien muuttami-

nen 

 *-.211 (3,7 %) ***.386 (14,2 %) *.274 (6,8 %) 

myönteisempi 

asenne 
  **.264 (6,2 %) ***.553 (30 %) 

kriittinen ajattelu   ***.327 (10 %) ***.441 (18,8%) 

opettajien arvi-

ointi 
   **.253 (5,7 %) 

 

Seuraavalla sivulla oleva kuvio on yksinkertaistettu mallinnus regressioanalyysin tuloksis-

ta. Kuviossa vasemmalla on sarake, jossa on käyttäytymisongelman eri syytekijöitä. Oike-

alla on sarake, jossa on käyttäytymisongelman erilaisia ratkaisukeinoja. Kuviosta näkyy, 

miten opettajan käsitys käyttäytymisongelmasta vaikuttaa hänen näkemyksiinsä käyttäy-

tymisongelmien ratkaisemisesta. Kuviota lukiessa tulee muistaa, että se on yksinkertaistet-



52  

 

  

tu malli regressioanalyysin tuloksista. Mallista ei voi lukea regressiomallien selittävyyttä, 

tilastollista merkitsevyyttä tai selitysastetta.  Niihin täytyy perehtyä tarkemmin yllä olevan 

taulukon pohjalta. 

Kuvio 10. Yksinkertaistettu mallinnus opettajien käyttäytymisongelman tulkinnan yhtey-

destä niiden ratkaisemiseen. 

KÄYTTÄYTYMISONGELMAN SYY   RATKAISU  

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oppilaan persoona 

koulukuri 

erityisopetussiirrot 

oppilaan kotiolot 
rangaistukset 

yhteistyö erityisopettajan 

kanssa 

opetuksen sisältö ja  

metodit 

yhteistyö  

erityisopettajan kanssa 

opetusmenetelmien 

muuttaminen 

myönteisempi asenne 

kriittinen ajattelu 

opettajan toiminta 

opetusmenetelmien 

muuttaminen 

myönteisempi asenne 

kriittinen ajattelu 

opettajien arviointi 
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6.7 Yhteenveto tuloksista  

Tässä kappaleessa teen yhteenvetoa tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista. Tuloksia ver-

tailen erityisesti Erätuulen ja Puurulan (1990) tutkimustuloksiin, jossa he tutkivat opettaji-

en käsityksiä yläkoulun työrauhahäiriöistä. Satunnaisesti vertailen tuloksia myös muihin 

aihepiirin tutkimuksiin.  

Tuloksien yhteenvedon johdannoksi on hyvä tarkastella analyysien luotettavuutta. Ana-

lysoin aineiston eri osoita sekä keskiarvotesteillä että regressioanalyysillä. Keskiarvotestit 

soveltuivat hyvin eri osioiden muuttujien vertailuun. Lisäksi tarkastelin keskiarvotestien 

yhteydessä jakaumien keskihajontaa. Huomasin keskihajontojen olevan eri muuttujilla 

suunnilleen yhtä suuret. Olen kirjoittanut raporttiin, mikäli olen havainnut keskihajonnan 

olevan erityisen suuri tai pieni. Lukuja tärkeämpää on se, että eri muuttujat ovat vertailu-

kelpoisia keskenään. Keskihajontojen ollessa samansuuruisia oli mahdollista vertailla kes-

kiarvoja muuttujien välillä.  

Käyttäytymisongelmien vakavuutta tarkasteltaessa opettajat arvioivat kaikkein vakavim-

miksi käyttäytymisen ongelmiksi aggressiivisuuden, koulukiusaamisen, paikkojen rikko-

misen, tottelemattomuuden ja poissaolot. Naiset arvioivat kaikkia näitä ongelmia hieman 

vakavammiksi kuin miehet. Näistä vakavista ongelmista tottelemattomuus ja koulukiusaa-

minen olivat lähes yleisimpiä ongelmia opettajien vastauksissa. Näitä yleisempiä ongelmia 

olivat ainoastaan luvaton puhuminen ja kotiläksyjen laiminlyönti. Kun käyttäytymison-

gelmien vakavuutta ja yleisyyttä mittaavia osioita tarkastellaan yhdessä, voidaan huomata, 

että tottelemattomuus ja koulukiusaaminen ovat tavallisimpia ja vaikeimpia käyttäytymisen 

ongelmia koulussa.  

Tutkimustulokset vahvistivat Naukkarisen (1999) ja Ahon (1980) aiempia tutkimustuloksia 

käyttäytymisen ongelmasta. Jotain uuttakin löytyi. Aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa 

koulukiusaamista ei ole juuri käsitelty käyttäytymisen ongelmana (lukuun ottamatta Erä-

tuuli & Puurula 1990). Tämän tutkimuksen tuloksissa se oli yhdessä aggressiivisuuden 

kanssa kaikkein vakavimpana pidetty ja yksi yleisimmistä käyttäytymisongelmista. Löy-

tämissäni aikaisemmissa aihepiirin tutkimuksissa ei ole käsitelty koulukiusaamista juuri 

ollenkaan. Ehkä se johtuu siitä, että koulukiusaaminen ei ole välttämättä opettajalla kovin 

näkyvä ongelma, jolloin se ei opettajan näkökulmasta häiritse luokan työskentelyä mainit-

tavasti. Oppilaan näkökulmasta se on kiistämättä yksi vakavimmista ongelmista, ja kiu-

saaminen johtuu vakavasta käyttäytymisen ongelmasta.  
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Käyttäytymisongelmien esiintyvyyden mittaaminen on osoittautunut hankalaksi, sillä käyt-

täytymisongelmaa on vaikea määritellä (Kauffman 2001; Koro 1982; Ruoho ym. 2002). 

Aiemmissa tutkimuksissa käyttäytymisongelmien esiintyvyyttä on mitattu lähinnä erityis-

opetuksen tilastojen kautta. Se on kuitenkin harhaanjohtavaa, sillä oppilaan voi siirtää eri-

tyisopetukseen käyttäytymisongelman vuoksi, vaikka todellista ongelmaa ei olisi. Erityis-

opetussiirrot mittaavat osaltaan sitä, kuinka hyvin opettajat pärjäävät haasteellisten oppi-

laiden kanssa. Tietysti erityisopetukseen siirretään tunne-elämältään häiriintyneitä oppilai-

ta, jotka eivät esimerkiksi ahdistuksen vuoksi voi opiskella tavallisessa luokassa. Joka ta-

pauksessa, erityisopetuksen tilastoja lukemalla ei voi selvittää sitä, mitä käyttäytymisen 

ongelmat ovat luokkahuoneessa tai koulussa. En löytänyt aikaisemmista tutkimuksista tie-

toa siitä, miten yleisiä käyttäytymisen ongelmat luokkahuoneessa tai välitunnilla ovat. Op-

pilaan häiriintyneisyysprosentilla ei voi mitata sitä, kuinka paljon käytännön käyttäytymi-

sen ongelmia luokkahuoneessa on ja mitä ne ovat.  

Tämän tutkimuksen mukaan yleisimpiä käyttäytymisongelmia kouluissa ovat luvaton pu-

huminen oppitunnilla, kotiläksyjen laiminlyöminen, tottelemattomuus opettajaa kohtaan 

sekä koulukiusaaminen. Opettajan sukupuolella, iällä, luokan oppilasmäärällä tai luokka-

asteella ei ollut merkittävää yhteyttä näiden käyttäytymisongelmien esiintymiseen. Erätuu-

len ja Puurulan (1990) tutkimustulosten johtopäätös käyttäytymisongelmien esiintyvyydes-

tä oli se, että lieviä työrauhahäiriöitä esiintyy vakavia häiriöitä enemmän. Myös tässä tut-

kimuksessa lieviä työrauhahäiriöitä esiintyi enemmän, mutta yllättävää oli se, että koulu-

kiusaaminen oli suhteellisen yleinen käyttäytymisongelma. Se myös arvioitiin aggressiivi-

suuden kanssa kaikkein vakavimmaksi käyttäytymisongelmaksi.    

Suomessa ja maailmalla on tehty valtavasti tutkimuksia siitä, mistä käyttäytymisen ongel-

mat koulussa johtuvat. Tämän tutkimuksen mukaan opettajat ajattelevat käyttäytymisen 

ongelmien johtuvan koulussa keskimäärin rakenteellisista tekijöistä eli luokan oppilasmää-

rästä, erityisopetuksen heikoista resursseista sekä opetettavasta aineesta tai aiheesta. Myös 

Naukkarinen (1999, 93–95) on tutkimuksissaan havainnut, että erityisesti opettajat ja van-

hemmat uskovat käyttäytymisen ongelmien johtuvan nimenomaan rakenteellisista tekijöis-

tä. Toisena merkittävänä vaikuttavana tekijänä opettajat näkevät yhteiskunnan nopean 

muuttumisen, jolloin lapsista on tullut yhä tasa-arvoisempia vanhempien kanssa. Salovii-

dan (2007, 33) näkemykset vahvistavat tätä tutkimustulosta.   
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Useimmiten käyttäytymisen ongelma nähdään johtuvan lapsesta ja hänen ympäristöstään, 

kuten Koro (1986) ja Aho (1976) ovat todenneet.  Tämän tutkimuksen mukaan opettajat 

ovat keskimäärin eri mieltä siitä, että oppilaan persoona vaikuttaa käyttäytymisen ongel-

miin. Toisaalta he uskovat oppilaan kotiolojen vaikuttavan ratkaisevasti käyttäytymison-

gelmien syntymisessä. Myös Erätuulen ja Puurulan (1992, 21) tutkimuksissa opettajat ovat 

nähneet käyttäytymisongelmien johtuvan kotien kasvatustyön puutteista. Usein ongelmal-

linen käyttäytyminen nähdäänkin lapsen ja tämän kasvuympäristön välisen vuorovaikutuk-

sen ongelmana (Koro 1986, 398–399). 

Oppilaat ajattelevat useimmiten käyttäytymisen ongelmien johtuvan opettajan liiallisesta 

autoritaarisuudesta, puutteellisista vuorovaikutustaidoista ja epämiellyttävistä persoonalli-

suuden piirteistä. (Naukkarinen 1999, 82–90; Lahdes 1992, 251; Erätuuli & Puurula, 58) 

Tässä tutkimuksessa opettajat olivat keskimäärin eri mieltä siitä, että opettajan persoona, 

autoritäärisyys, huonot vuorovaikutustaidot tai negatiivinen asenne vaikuttaisi käyttäyty-

misen ongelmien syntymiseen. Aho (1977, 33–34) on päätynyt tutkimuksissaan toisiin 

tuloksiin. Hänen mukaansa opettajan suhtautuminen luokkaansa on yksi merkittävimmistä 

häiriökäyttäytymisen selittäjistä.  

Opettajat uskoivat eniten käyttäytymisen ongelmien johtuvan luokkien suurista oppilas-

määristä. Myös Erätuulen ja Puurulan (1990) tutkimuksessa opettajat arvioivat samalla 

tavalla. Tämän tutkimuksen mukaan luokkien oppilasmäärällä ei ole mitään merkitystä 

käyttäytymisongelmien esiintymiseen. Analysoin tutkimuksessa luokkakoon vaikutusta 

käyttäytymisongelmien yleisyyteen, mutta luokkakoon taustamuuttujalla ei ollut käyttäy-

tymisongelmien esiintyvyyden kanssa mitään yhteyttä. Tämä on ristiriitaista opettajien 

käsitysten kanssa, sillä liki kaikki opettajat olivat yhtä mieltä siitä, että luokkien oppilas-

määrä vaikuttaa merkittävästi käyttäytymisongelmien määrään.   

Käyttäytymisongelman tulkinta vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten ongelmia ratkaistaan. 

Tässä tutkimuksessa luokanopettajat olivat keskimäärin melko tai jopa erittäin samaa miel-

tä siitä, että luokkakokojen pienentäminen, erityisopetuksen resurssien lisääminen sekä 

kolmiportaisen tuen muodot vähentävät käyttäytymisen ongelmia. Kolmiportaisen tuen 

muodoista opettajat näkivät myönteisimmin kodin ja koulun välisen yhteistyön, yhteistyön 

erityisopettajan kanssa, kouluavustajan läsnäolon luokassa sekä moniammatillisen yhteis-

työn. Lisäksi opettajat olivat melko samaa mieltä siitä, että kasvatuskeskustelut vähentävät 

käyttäytymisen ongelmia.  
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Opettajat suhtautuivat melko neutraalisti opettajan toiminnan kriittiseen tarkasteluun sekä 

opettajan toiminnan ulkoiseen arviointiin. Yllättävää oli se, että opettajat suhtautuivat neut-

raalisti jopa siirtoihin erityisopetuksen luokkaan ja kielteisesti rangaistuksiin. Opettajat 

olivat keskimäärin jokseenkin eri mieltä siitä, että rangaistukset vähentävät käyttäytymisen 

ongelmia. Erätuulen ja Puurulan tutkimuksessa (1990) opettajat arvioivat myös, että ran-

gaistukset ja koulukuri eivät vähennä käyttäytymisen ongelmia.  

Viimeisenä merkittävänä tutkimusongelmana oli tutkia opettajien käyttäytymisongelmien 

tulkinnan yhteyttä käyttäytymisongelmien ratkaisemiseen. Analyysi jäi epäluotettavaksi 

regressiomallien matalien selitysasteiden vuoksi. Jonkinlaisia viitteitä näiden ilmiöiden 

yhteydestä tulokset kuitenkin antoivat.  Yksinkertaistettuna voidaan todeta, että ne opetta-

jat, jotka näkivät käyttäytymisongelmien johtuvan oppilaan persoonasta, näkivät kouluku-

rin ja erityisopetussiirtojen vähentävän käyttäytymisen ongelmia. Ne opettajat, jotka näki-

vät käyttäytymisongelmien johtuvan oppilaan kotioloista, näkivät rangaistuksien ja yhteis-

työn erityisopettajan kanssa vähentävän käyttäytymisen ongelmia. Vastaavasti ne opettajat, 

jotka uskoivat käyttäytymisongelmien johtuvan opetuksen sisällöistä, opetusmenetelmistä 

tai opettajan toiminnasta, näkivät opetusmenetelmien muuttamisen, opettajan myöntei-

semmän asenteen ja opettajan oman toiminnan kriittisen tarkastelun vähentävän käyttäy-

tymisen ongelmia.  

Tuloksia tulkittaessa täytyy huomioida se, että eri opettajat voivat nähdä useita eri syitä 

käyttäytymisongelman taustalla. Vastaajat eivät välttämättä arvota yhtä syytä korkeammal-

le kuin muita. Vastaaja voi olla kaikkien väittämien kanssa samaa mieltä. Tarkistin käyt-

täytymisongelmien latenttimuuttujien välisiä yhteyksiä, mutta en löytänyt niiden välille 

muita yhteyksiä kuin ”opetusmenetelmien” ja ”opettajien toiminnan” välille, mikä oli jo 

etukäteen odotettavissa. Siten voidaan luottaa siihen, että keskimäärin opettajien vastaukset 

ovat hajonneet eri väittämien kesken. Regressioiden matalista selitysasteista huolimatta 

tulokset ovat suuntaa antavia ja ne myös vastaavat melko pitkälle tutkijan omia ennakko-

käsityksiä ilmiöiden välisestä yhteydestä.   

Tuloksia tulkittaessa on mielenkiintoista palata systeemisen ajattelun filosofiaan. Naukka-

risen (1999, 56) mukaan suomalainen peruskoulu nojaa opettajakeskeiseen, behavioristi-

seen ja opetusteknologiaa korostavaan perinteeseen. Hänen mukaansa opettajilla on tapana 

yksilöllistää ja psykologisoida asioita, mutta he eivät kykene näkemään omaa toimintaa 

rajoittavia ja määrääviä kouluyhteisötason ja yhteiskuntatason rakenteita. Laaksonen ja 
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Wiegand (1989, 24) ajattelevat, että koulussa tulisi luopua perinteisestä syyllisen etsinnästä 

ja korvata se näkemyksellä kouluyhteisöstä ympäristönä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Koulujen kulttuurit kaipaavat kriittistä pragmatismia, jossa koulu arvio jatkuvasti omia 

ammatillisia käytäntöjään sekä kriittistä diskurssia, joka tarkoittaa työkäytäntöjä arvioivien 

välineiden jatkuvaa arviointia.     

Perinteisesti koulussa opettajilla on ollut valta määritellä ongelmatilanteet. Siksi tilanteille 

annetut merkitykset ovat rakentuneet yksipuolisesti, jolloin myös tilanteiden ratkaisuun 

nähdään vain vähän eri keinoja. Opettajalla on virkansa puolesta valta, jota hän voi käyttää 

hyväksi puolustaessaan pätevyyttään ja työssä pärjäämistään. (Naukkarinen 1999, 56.) 

Tämän tutkimuksen mukaan opettajat eivät usko opettajan oman toiminnan lisäävän käyt-

täytymisen ongelmia. Mikäli opettajat eivät usko oman toiminnan vaikutukseen ongelmati-

lanteiden määrittelyssä, syyllinen löytyy kouluyhteisön rakenteista tai oppilaasta. Ongel-

matilanteiden uudelleenmäärittely vaatii muutosta koulun kulttuurissa. Opettajien pitää 

tutkia kriittisesti myös omaa toimintaa, ei pelkästään oppilaiden käyttäytymistä.  

Ongelmatilanteiden määrittely vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten ongelmia ratkaistaan. 

Jos tilanteet määritellään oppilaan persoonallisuudesta tai kotioloista johtuviksi ongelmik-

si, silloin korjaustoimenpiteet kohdistetaan oppilaaseen. Mikäli ongelmien nähdään johtu-

van rakenteellisista tai yhteiskunnallisista tekijöistä, niihin voidaan yrittää vaikuttaa koulun 

sisällä mahdollisuuksien rajoissa. Tosiasiassa opettaja voi vaikuttaa ainoastaan siihen, mi-

ten hän voi tehdä työnsä paremmin. Opettajalla ja koululla on avaimet valtaosaan siellä 

ilmenevistä ongelmista, jos vain kouluyhteisön kaikki voimavarat kohdistetaan koulun 

muokkaamiseen sillä tavalla, että jokaisella oppilaalla olisi oma paikka koulun sisällä. On 

hyvä muistaa, että oppilaat eivät ole koulua varten. Koulun tulee olla paikka, jossa oppilas 

oppii ja kasvaa turvallisesti aikuisuuteen.  
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7 POHDINTA 

Tämä tutkimus on opinnäytetyö eli se on tutkijan ensimmäinen kosketus tieteelliseen tut-

kimukseen. Tutkimusta aloittaessa ei ollut vielä tarkkaa tietoa siitä, mihin se tulisi päätty-

mään. Aloitin tutkimuksen aihepiirin kirjallisuuteen perehtymällä. Erityisesti Naukkarisen 

(1999) tutkimus oppilaiden ei-toivotusta käyttäytymisestä kiehtoi minua. Perehdyttyäni 

tarkemmin hänen tutkimuksessa soveltamaansa systeemisen ajattelun filosofiaan aloin löy-

tää tutkimusasetelmani palasia oikeille paikoilleen. Halusin tutkia käyttäytymisen ongel-

mia opettajien näkökulmasta, jossa keskiössä oli vielä opettajan toiminta osana käyttäyty-

misongelman ilmiötä.    

Tutkimuksen ollessa opinnäytetyö, työprosessin ja luotettavuuden arviointi on erityisen 

tärkeää, koska kaikki työvaiheet ja koko tutkimusprosessi on tutkijalle uusi. Minulle tutki-

muksen tekeminen on ollut erittäin opettavainen prosessi. Olen tehnyt tutkimukseni melko 

itsenäisesti pyytämällä vain vähän ohjausta. Erityisen työlästä on ollut opiskella tilastotie-

teiden perusteita ja sen pohjalta SPSS-ohjelmiston käyttöä. Vaikeaksi koin myös mittarin 

rakentamisen. En löytänyt aihepiirin aiemmista tutkimuksista sopivaa mittaria, jota olisin 

voinut sovellettuna käyttää omassa tutkimuksessani. Niinpä laadin tutkimusasetelmaani 

sopivan mittarin aiempaa tutkimustietoa hyödyntäen ja itse järkeilemällä.  

Tutkimuksen teoriaosan luominen tuntui jossain määrin vaikealta. Kaikkein vaikeinta oli 

tutkimusaiheen näkökulman rajaaminen. Tutkija ajautuu helposti ahmimaan liian suurta 

kokonaisuutta, jolloin tutkimusongelmat paisuvat liian suureksi. Kirjallisuuteen perehty-

mällä ja kirjoitusprosessin aloittamisella näkökulma täsmentyi ja tuntui lopulta olevan erit-

täin järkevä.  

Työlästä oli myös tutkimuksen kannalta olennaisen kirjallisuuden löytäminen. Ennen tut-

kimusasetelman muodostamista täytyy perehtyä riittävästi kirjallisuuteen, jotta voi löytää 

sieltä tukea tutkimusnäkökulman valintaan. Kirjallisuuteen perehtyminen ei onnistu lyhy-

essä ajassa, sillä yhteen teoriaan perehtymällä ei voi vielä vertailla sitä vaihtoehtoisiin teo-

rioihin. Nuorella tutkijalla on vielä suhteellisen niukasti teoreettista taustatietoa, jolloin 

teorian sijoittaminen tutkimusasetelmaan saattaa tuntua vähän huteralta. Teorianvalinnan 

perusteleminen voi olla vaikeaa, mikäli tutkija ei tunne valittuun teoreettiseen viitekehyk-

seen läheisesti liittyviä toisia vaihtoehtoisia teorioita. 
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Tutkimuksen kaikkein haastavin vaihe oli aineistoin käsittely, analysointi ja tulosten tulkit-

seminen. Tilastollinen tutkimus oli minulle aivan uutta. Perehdyin tilastotieteen perustei-

siin muutaman perustavanlaatuisen oppaan avulla. SPSS-ohjelmiston käyttöön löytyi sekä 

kirjallisuutta että erittäin käyttökelpoisia ohjeita internetistä. Perehdyin vaadittaviin ana-

lyysimenetelmiin, niiden toteuttamiseen SPSS-ohjelmistolla sekä tulosten tulkitsemiseen. 

Aineiston käsittely osoittautui lopulta melko monimutkaiseksi prosessiksi, jossa piti ottaa 

useita kertoja askeleita taaksepäin tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi.  

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus on hyvin pitkälti yhteydessä mittarin luotetta-

vuuteen. Mittarin luotettavuutta lisäsivät yliopiston kokeneen kvantitatiivisen tutkimuksen 

ohjaajan avustus valmistusvaiheessa, kaksinkertainen esitestaus sekä kyselyn helppo to-

teuttaminen internetissä. Kyselyyn sai luonnollisesti vastata anonyymisti, mikä mahdollisti 

rehelliset vastaukset. Toisaalta voi pohtia sitä, miten hyvin opettajien vastaukset vastaavat 

todellisuutta tällaisessa asenteita mittaavissa kyselyissä. Asennetutkimuksissa ihmiset saat-

tavat vastata tavalla, joka vastaa yleisesti hyväksyttyä asennetta. Tällöin saattaa sekoittua 

se, mitä opettaja henkilökohtaisesti todella tuntee.  

Tutkimuksen luotettavuutta nosti myös mittarille laskettu reliabiliteettikerroin. SPSS-

ohjelmiston mittarille laskema reliabiliteettikerroin oli 0.90 mikä on erinomainen lukema. 

Se ylittää huomattavasti yleisesti suositellun mittarin reliabiliteettikertoimen alimmaisen 

rajan, joka on 0.60. Mittarin muuttujat toimivat siis reliabiliteettikertoimen mukaan erittäin 

hyvin, joten minulla ei ollut tarvetta poistaa huonosti toimivia muuttujia. Suunnittelemiani 

latenttimuuttujia muodostin lopulta vähemmän kuin oli tarkoitus, koska niiden hyvistä re-

liabiliteettikertoimista huolimatta näin paremmaksi tutkia joitain osioita yksittäisten muut-

tujien avulla. Tärkeintä oli löytää latenttimuuttujia käyttäytymisongelmien syytekijöistä ja 

niistä sain muodostettua summamuuttujia erittäin hyvillä reliabiliteettikertoimilla. Myös 

”käyttäytymisongelmien ratkaisu” – osiossa olisi ollut mahdollistaa muodostaa latentti-

muuttujia, mutta näin parempana vaihtoehtona tutkia niitä yksittäisinä muuttujina.  

Mittarin luotettavuutta laski kyselyn toteuttaminen internetissä. Kaikki vastaajat eivät ole 

ottaneet kysymyksiä välttämättä tosissaan, sillä internetissä kyselyyn vastaamisen voi teh-

dä erittäin nopeasti miettimättä väitettä tarkemmin. Luotettavuutta laski myös se, että jou-

duin karhuamaan vastauksia kaksi kertaa. Tämä saattaa aiheuttaa vastaajassa ärtymystä, 

jolloin hän on saattanut vastata kyselyyn välinpitämättömästi. Karhuamiseni kuitenkin 
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kannatti, sillä sain nostettua sillä kyselyn vastausprosenttia. Kaikkiaan 359 opettajan perus-

joukosta kyselyyn vastasi 130 opettajaa, jolloin vastausprosentti oli noin 36. Vastauspro-

senttia voidaan pitää hyvänä, sillä yleensä internetissä toteutetuissa kyselyissä vastauspro-

sentti jää matalaksi.       

Kohtuullisen suuresta vastausprosentista ja otoksesta huolimatta tutkimustulosten yleistet-

tävyyteen kannattaa suhtautua varovasti. Valtaosa Oulun kaupungin kouluista ovat kes-

kisuuria yksiköitä. Mahdollisesti käyttäytymisen ongelma nähdään eri tavalla joillakin pie-

nillä kyläkouluilla Pohjois- ja Itä-Suomessa kuin pääkaupunkiseudun suurissa kouluissa, 

joissa oppilasaines on heterogeenisempää.  Otos on myös melko pieni, jos sitä verrataan 

opettajien määrään koko Suomessa. Siten en uskalla yleistää tuloksia koko Suomen alueel-

le, mutta Oulun alueen opettajien käsityksiä käyttäytymisen ongelmasta se vastaa melko 

hyvin reilun kolmanneksen vastausprosentilla.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää Oulun kaupungin 3. – 6. luokkien luo-

kanopettajien käsityksiä käyttäytymisen ongelmista. Tutkimuksella on pyritty kartoitta-

maan, mitä käyttäytymisen ongelmat ovat, kuinka paljon niitä esiintyy, mistä ne opettajien 

mielestä johtuvat ja mitä keinoja opettajat näkevät niiden vähentämiseksi. Lisäksi tutki-

muksella on yritetty selittää sitä, miten opettajien tulkinta käyttäytymisen ongelmista vai-

kuttaa käyttäytymisongelmien ratkaisukeinoihin. Tutkimuksella ei pystytä vastaamaan sii-

hen, mitä keinoja opettajat käyttävät ongelmien ratkaisemiseen, vaan tarkoituksena on ollut 

selittää nimenomaan sitä, millä keinoin opettajat uskovat voivan vähentää käyttäytymisen 

ongelmia. Opettajat eivät voi aina ratkaista käyttäytymisen ongelmia parhaalla katsomal-

laan tavalla, koska opetukseen annetut resurssit ovat rajalliset. Niinpä päädyin tutkimaan 

sitä, mihin ratkaisukeinoihin opettajat uskovat eniten.  

Tutkimus käsittelee aina ajankohtaista ja tärkeää asiaa. Ehkä mikään asia opettajanhuo-

neessa ei herätä niin paljon keskustelua kuin oppilaiden käyttäytyminen. Runsaasta keskus-

telusta huolimatta keskustelun näkökulmat ovat olleet suhteellisen yksipuolisia. Myöskään 

aihepiiristä tehty tieteellinen tutkimus ei ole katsonut ongelmaa paljon avarammin lukuun 

ottamatta muutamaa poikkeusta (ks. Naukkarinen 1999; Erätuli & Puurula 1990). Useim-

mat aihepiirin tutkimukset käsittelevät ilmiötä oppilaiden ongelmana tutkimatta sitä tar-

kemmin osana opettajien ja koko kouluyhteisön ongelmaa.  

Koska käyttäytymisen ongelmista puhutaan niin paljon, olisi luonnollista, että siitä olisi 

tehty myös paljon kansallista tutkimusta. Käyttäytymishäiriöistä löytyy paljon tutkimuksia, 
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mutta käyttäytymisongelmaa laajempana ilmiönä on tutkittu vain vähän tai tutkimukset 

ovat useita kymmeniä vuosia vanhoja. Yllättävän vähän on tehty tutkimuksia siitä, mitä 

käyttäytymisen ongelmat ovat käytännössä ja kuinka yleisiä yksittäiset nimetyt ongelmat 

ovat. Myöskään siitä ei ole juuri suomalaisia tutkimuksia, miten opettajat käytännössä rat-

kaisevat käyttäytymisen ongelmia.  

Tutkimusnäkökulman suppeuteen törmäsin ensimmäistä kertaa yrittäessäni määritellä käyt-

täytymisen ongelmaa. Ilmiöstä on aiemmissa aihepiirin tutkimuksissa käytetty käsitteitä 

käyttäytymishäiriö, häiriökäyttäytyminen, ei-toivottu käyttäytyminen, ongelmakäyttäyty-

minen ja käyttäytymisvaikeus. Ilmiön kuvaaminen häiriönä rajaa ongelman tarkastelun 

oppilaan ongelmana. Kyseessä on kuitenkin käyttäytymisongelman ilmiö, jonka osallisina 

ovat oppilaat, opettajat ja koko kouluyhteisö. Ongelman rajaaminen oppilaan häiriöksi ei 

anna tilaa tarkastella ilmiötä sen oikeassa laajuudessaan.   

Käyttäytymisongelma nähdään usein työrauhahäiriönä, jonka kärsijänä on erityisesti opet-

taja, jolla ei ole työrauhaa opettamiseen.  Ongelmasta kärsivät kuitenkin eniten oppilaat, 

jolla ei ole työrauhaa oppimiselle. Mikäli opettaja ei onnistu pitämään luokassa työrauhaa, 

hänen voidaan ajatella häiritsevän omalla ammattitaidottomuudellaan oppilaiden oppimis-

ta. Toki levottomat oppilaat häiritsevät omalla toiminnallaan opettajan ja muiden luokka-

tovereiden työskentelyä. Opettajan tehtävänä on kuitenkin pyrkiä rakentamaan oppilaille 

sellainen oppimisympäristö, joka olisi mahdollisimman suosiollinen jokaisen oppilaan op-

pimiselle.   

Käyttäytymisongelman diagnosointi oppilaan häiriöksi on oppilaan edun kannalta vaaral-

lista. Joskus saattaa käydä niin, että opettajan taitamattomuus oppilaan kanssa kääntyy op-

pilaan häiriöksi. Tilanne määritellään oppilaan ongelmaksi ja sen jälkeen oppilaan käyttäy-

tyminen voidaan diagnosoida, jotta ongelmaan löydetään syy. Syiden selvittyä korjaustoi-

menpiteet voidaan kohdistaa oppilaaseen, jotta oireet saataisiin pois. (Naukkarinen 1999, 

57.) Opettajan on edettävä käyttäytymisongelmien tulkinnassa varovaisesti, jotta hän ei 

ongelmien ratkaisemisen sijaan luo niitä lisää.  

Tämän tutkimuksen mukaan opettajat ovat keskimäärin eri mieltä siitä, että opettajan toi-

minta vaikuttaisi käyttäytymisongelmien syntymiseen. Tämä on mielenkiintoista siinä suh-

teessa, että koulun toiminta pyörii kuitenkin opettajien ympärillä. Opettajan työssä on kyse 

opettajan ja oppilaiden tai koulun ja oppilaiden välisestä vuorovaikutussuhteesta. On luon-

nollista, että häiriöitä voi olla kaikilla osapuolilla. Ei voi olla mahdollista, että koulun käyt-
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täytymisongelma johtuu aina oppilaan häiriöstä tai oppilaan häiritsevästä käyttäytymistä. 

Oppilaan häiritsevä käyttäytyminen on vain merkki siitä, että koulun systeemi ei ole tasa-

painossa. Tämä systeemi koostuu koulun oppilaista, opettajista ja rakenteista. On hyvä 

muistaa, että oppilas on ainoastaan tämän systeemin yksi osa.  

Ekologisen teorian pohjalta on kehitelty laajoja ja yleisluontoisia häiriökäyttäytymisen 

poistamismenetelmiä. Näiden menetelmien tavoitteena on lähinnä muuttaa lasten ympäris-

töä, mutta toisaalta myös kasvattaa lapsen voimavaroja. Ekologisen teorian pohjalta sys-

teemissä voidaan nähdä kolme muutosvaihtoehtoa. Ensimmäiseksi voidaan yrittää saada 

aikaan muutosta lapsessa. Toiseksi voidaan muuttaa ympäristöä. Kolmantena vaihtoehtona 

voidaan yrittää muuttaa systeemissä vallitsevia asenteita ja odotuksia. Yhden systeemin 

osan kehittyminen edesauttaa koko systeemiä (Apter 1982, 17–18.)  

Tämän teorian kärki on siinä, että opettajat ja koulu eivät voi sulkea itseään käyttäyty-

misongelman ilmiön ulkopuolelle. Päinvastoin opettajien tulee olla ongelmien keskiössä 

ratkaisemalla ongelmia eikä luomalla niitä. Sellaiset muutosyritykset, jotka eivät tee asioita 

paremmiksi, ovat osa ongelmaa (Molnar & Lindquist 1994, 9). Opettajien tulee suhtautua 

kriittisesti omaan toimintaan ja pyrkiä muuttamaan oppilaan ympäristöä hänen oppimistaan 

ja kasvamistaan palvelevaan suuntaan. Opettaja ei voi vaatia oppilasta sopeutumaan sellai-

seen muottiin, johon hän ei yksinkertaisesti sovi. Opettajan pitää pyrkiä vastaamaan oppi-

laiden yksilöllisiin tarpeisiin kohtaamalla hänet persoonana.  

Tulosten mukaan opettajat eivät usko siihen, että opettajan toiminta vaikuttaa käyttäyty-

misongelmien syntymiseen. Toisaalta he eivät usko myöskään siihen, että käyttäytymison-

gelmat johtuisivat oppilaan persoonasta. Eniten he uskovat siihen, että käyttäytymisen on-

gelmat johtuvat opetuksen järjestämisen rakenteellisista tekijöistä ja oppilaan kotioloista. 

Eli viime kädessä ei syytetä oppilasta vaan tämän vanhempia puutteellisesta kasvatuksesta.  

Tutkimustulokset antoivat viitteitä siitä, että opettajien tulkinnalla käyttäytymisen ongel-

mista on yhteyttä siihen, minkä keinojen he uskovat vähentävän käyttäytymisen ongelmia. 

Kun käyttäytymisen ongelma nähdään johtuvan rakenteellisista asioista tai oppilaan koti-

oloista, ongelman ratkaisukeinot jäävät vähiin. Koulut voivat vain surkutella opetuksen 

heikkojen resurssien perään. He ovat myös melko avuttomia ratkaisemaan oppilaan koti-

taustaan liittyviä ongelmia. Tutkimustulosten mukaan opettajat suhtautuivat melko neut-

raalisti siihen, että opettajien myönteisempi asenne tai kriittinen suhtautuminen omaa toi-
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mintaa kohtaan vähentäisi käyttäytymisen ongelmia. Koulut eivät kuitenkaan voi tehdä 

muuta kuin keksiä parempia keinoja toimia oppilaiden kanssa vallitsevilla resursseilla.  

Ei voi vähätellä sitä, ettei oppilaalla, hänen kotitaustallaan sekä opetuksen taloudellisilla 

resursseilla olisi vaikutusta käyttäytymisen ongelmiin. Valtaosa oppilaista pystyy työsken-

telemään kouluyhteisön odotusten mukaisesti riippumatta luokan oppilasmäärästä, oppiai-

neesta tai opettajan toiminnasta. Jokaiseen luokkaan tuntuu kuitenkin mahtuvan niitä vai-

keita oppilaita, joilla on käyttäytymisen häiriöitä. Opettaja ei voi vaikuttaa siihen, millais-

ten ongelmien kanssa oppilas tulee kouluun. Opettaja voi ainoastaan pyrkiä kohtaamaan 

jokaisen oppilaan siten, että käyttäytymisen ongelmaa ei syntyisi kaikista muista tekijöistä 

huolimatta. Tässä mielessä uskon opettajan positiivisen asenteen ja kriittisen suhtautumi-

sen omaa toimintaa kohtaan vähentävän käyttäytymisen ongelmia.  

Aikaisempiin aihepiirien tutkimuksiin verrattuna tämä on yksityiskohtaisempi ja käytän-

nönläheisempi näkökulma käyttäytymisen ongelmiin. Tutkimusasetelmaltaan tämä on ollut 

lähimpänä Erätuulen ja Puurulan (1990) tutkimusta, jossa he keskittyivät työrauhahäiriöi-

hin tutkimalla yläkoulun oppilaita ja opettajia erikseen. Tämä tutkimus on vastaavanlainen 

tutkimus alakoulun puolelta, mutta pelkästään opettajien näkökulmasta.   

Toivon tutkimukseni herättävän kiinnostusta aiheeseen myös muiden tutkijoiden keskuu-

dessa. Jatkotutkimuksen aiheena olisi hyvä tutkia samoja ongelmia tämän tutkimuksen 

mittarin pohjalta kehitetyllä versiolla, jossa keskityttäisiin erityisesti käyttäytymisongelmi-

en esiintyvyyden, syytekijöiden ja ratkaisun välisten yhteyksien etsimiseen. Kvantitatiivis-

ta tutkimusotetta voisi vahvistaa fenomenografisesti avoimilla kysymyksillä tai jopa haas-

tattelemalla opettajia. Laadullisten tutkimusmenetelmien avulla voisi selvittää perusteelli-

semmin, mistä opettajat uskovat käyttäytymisen ongelmien johtuvan ja miten he ratkaise-

vat niitä. Kvantitatiivisella tutkimuksella pystyy selvittämään ilmiön suuria linjoja, mutta 

sen syvällisempi ymmärtäminen ja selittäminen vaatisivat laadullisten menetelmien käyt-

töä.  Toisena jatkotutkimusaiheena voisi olla saman ilmiön tutkiminen oppilaiden ja van-

hempien näkökulmasta. Tällöin tulokset olisivat vertailukelpoisia Erätuulen & Puurulan 

(1990) parikymmentä vuotta vanhan tutkimuksen kanssa. 

 

Tämä prosessi alkaa olla loppusuoralla. Olen oppinut prosessin aikana valtavasti tieteelli-

sen tutkimuksen tekemisestä. Olen tyytyväinen siihen, että koen saaneeni paljon valmiuk-
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sia tieteellisen tutkimuksen, jopa väitöskirjan tekemiseen. Minusta tuntuu, että en ole saa-

nut siirrettyä kaikkea oppimaani tähän tutkimukseen. Usein oppiminen tapahtuu kantapään 

kautta. Tässäkin tutkimuksessa olen usein jälkeenpäin huomannut, että olisi ollut järkevää 

toimia toisella tavalla. Useita kertoja jouduin ottamaan askeleita taaksepäin. Tällaisena 

prosessina gradun tekeminen on ollut erinomaisen opettavainen prosessi.  

Erityisen tyytyväinen olen siihen, millaisen ajatusprosessin olen käynyt tutkielman tekemi-

sen aikana. Uskon sen kantavan minua siirtyessäni opettajana työelämään. Toivon, että 

kykenisin säilyttämään tutkimuksen aikana syntyneen näkökulman käyttäytymisen ongel-

miin myös käytännössä kentällä. Toivon, että myös tämän tutkielman lukijalla voisi avau-

tua silmät ilmiön moniulotteisempaan tarkasteluun.  
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 LIITE 1: Tutkimuslupa Oulun kaupungilta 

 

  



 

 

 

LIITE 2: Saateviesti opettajille 

 

Hei! 

 

Olen 5. vuoden luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Olen parhaillaan 

tekemässä pro gradu -tutkimusta liittyen käyttäytymisen ongelmiin alakoulus-

sa. Tutkimuksessa pyrin selvittämään luokanopettajien käsityksiä käyttäytymi-

sen ongelmista. Kyselylomake lähetetään kaikille Oulun kaupungin 3 - 6 luok-

kien luokanopettajille.  

Tämän viestin lopussa on linkki, josta pääset suoraan kyselyyn. Siihen vastaa-

minen vie 5 - 10 minuuttia.  

Tutkimus toteutetaan anonyymisti webropol- ohjelman kautta. Tutkija ei pääse 

näkemään vastaajan nimeä tai koulua.  

Tutkimus on kohdistettu ainoastaan Oulun kaupungin kouluihin. Toivon, että 

mahdollisimman moni voisi vastata kyselyyn, jotta tutkimuksen toteuttaminen 

kvantitatiivisesti olisi mahdollista.  

 

Vastaa kyselyyn sunnuntaihin 30.11.2014 mennessä.  

 

Kiitos osallistumisesta! 

 

Tässä suora linkki tutkimukseen, 

https://www.webropolsurveys.com/Recipients/SendInvitation.aspx 

 

Ystävällisin terveisin,  

Elias Huhtala 044-2084720 

elihuhta@student.oulu.fi 

 



 

 

 

LIITE 3: Kyselylomakkeen nettiversio opettajille  

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

LIITE 4: Taustakysymysten frekvenssit 

 

Väittämä 

 

Vaihtoehdot 

 

Frekvenssi 

 

         % 

 

Kumulatiivinen 

 

1. Ikä 

 

1. alle 34 vuotta 

2. 35- 44 vuotta 

3. 45–54 vuotta 

4. yli 55 vuotta 

 

 

30 

40 

33 

23 

 

23,8 

31,7 

26,2 

18,3 

 

23,8 

55,6 

81,7 

100,0 

 

2. Työkokemus 

 

1. alle 5 vuotta 

2. 6-14 vuotta 

3. 15–24 vuotta 

4. yli 25 vuotta 

 

 

20 

43 

30 

35 

 

15,6 

33,6 

23,4 

27,3 

 

15,6 

49,2 

72,7 

100,0 

 

3. Sukupuoli 

 

1. mies 

2. nainen 

 

 

53 

74 

 

41,7 

58,3 

 

41,7 

100,0 

 

4.  Mitä luokkaa 

opetat? 

 

1. 3 lk 

2. 4 lk 

3. 5 lk 

4. 6 lk 

5. 3-4 lk 

6. 5-6 lk 

 

 

28 

35 

28 

31 

6 

0 

 

21,9 

27,3 

21,9 

24,2 

4,7 

0 

 

 

21,9 

49,2 

71,1 

95,3 

100,0 

100,0 

 

5. Kuinka monta 

poikaa luokallasi 

on? 

 

1. alle 7  

2. 8-10 

3. 11–13 

4. yli 14 

 

 

13 

37 

49 

29 

 

 

10,2 

28,9 

38,3 

22,7 

 

 

10,2 

39,1 

77,3 

100,0 

 

6. Kuinka monta 

tyttöä luokallasi 

on? 

 

1. alle 7  

2. 8-10 

3. 11–13 

4. yli 14 

 

12 

45 

43 

28 

 

9,4 

35,2 

33,6 

21,9 

 

9,4 

44,5 

78,1 

100,0 

 

7. Kuinka monta 

oppilasta luokal-

lasi on yhteensä? 

 

1. alle 15 

2. 16–20 

3. 21–25 

4. yli 26 

 

 

4 

25 

71 

28 

 

3,1 

19,5 

55,5 

21,9 

 

 

3,1 

22,7 

78,1 

100,0 

 

  



 

 

 

LIITE 5: Sukupuolen ja käyttäytymisongelmien syitä mittaavien muuttujien välinen yhteys 

regressioanalyysillä. 

 

käytösongelmien syy sig. regressiokerroin 
selitysaste 

% 

koulun käytännöt ,006** ,236 5,2 

kotiolot ,009** –, 231 4,6 

opettajan asenne ,049* ,175 2,3 

opettajan vuorovaikutustaidot ,014* ,218 4,0 

 

Taulukko 1. Tilastollinen merkitsevyystaso on merkitty tähdellä (*=melkein merkitsevä, 

**=merkitsevä, ***erittäin merkitsevä). 

 

 


