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1 Johdanto
Koululuokan sosiaalisten suhteiden tiedostaminen on tärkeässä asemassa koulun ja luokan
ilmapiirin rakentamisessa sekä opetustilanteiden muotoutumisessa, sillä sosiaaliset suhteet
vaikuttavat muun muassa työrauhaan, ryhmätöiden sujumiseen ja kiusaamisen määrään
(Junttila, 2010, s. 17). Vertaisryhmän, kuten koululuokan, avulla lapsi rakentaa minäkuvaansa eli käsitystä itsestään ja ominaisuuksistaan (Salmivalli, 2005, s. 33). Siispä ryhmä,
jossa lasta ei arvosteta, voi muodostaa hänelle negatiivisia käsityksiä itsestään. Koska Koulu on yksi sosialisaatioympäristö, sen tulisi tarjota mahdollisuuksia kehittää yhteiskunnan
jäsenenä toimimisessa tarvittavia taitoja, joihin myös vuorovaikutustaidot lukeutuvat (Helkama, 1999, s. 82–87). Vuorovaikutustaidot ja ryhmän jäsenenä toimiminen kehittyvät
parhaiten sopivassa ympäristössä. Voin siis kehittää tämän tutkielman avulla omaa ammatillista tietouttani ja hyödyntää sitä tulevassa työssäni. Opettajana oppilaiden sosiaalisten
suhteiden hahmottaminen on keskeisessä roolissa oikeanlaisen ohjauksen antamiseksi.
Olen perehtynyt tämän tutkielman aihepiiriin jo kandidaatin tutkielmassani, jossa keräsin
teoreettista tietoa alkuopetusikäisten oppilaiden sosiaalisista suhteista ja opettajan mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Perehdyin jo tuolloin Koskenniemen (1982) jakoon koululuokan sosiaalisista tyypeistä, jotka ovat tämänkin tutkielman keskiössä käyttökelpoisuutensa
ansiosta. Käyttökelpoisuuden osoittaa luokitusten kattavuus ja sen aiempi käyttö tutkimuksissa. Tätä sosiaalisten tyyppien luokitusta ovat käyttäneet myös muun muassa Laine
(2005) ja Kärkkäinen (2013). Pyrinkin hyödyntämään aiempaa tietämystäni ainakin tutkimuksen viitekehyksen kokoamisessa. Uutena näkökulmana ja mielenkiinnon kohottajana
on lapsen suhde vanhempiinsa, jota sivusin muun muassa kiintymyssuhde teorioissa myös
kandidaatin tutkielmassani. Nyt kuitenkin laajennan näkökulmaa kotien kasvatuskäytänteisiin ja perheen yhteiseen ajankäyttöön, joihin perehtyminen vie todennäköisesti suuren
osan työajastani viitekehyksen parissa.
Mielenkiintoni erityisesti vanhempi-lapsisuhteen ja oppilaan sosiaaliseen aseman yhteyteen on kehittynyt vähitellen. Aiemmat tutkimustulokset muun muassa vanhempien tulotason, koulutusasteen ja sosiaalisten taitojen periytyvyydestä ovat herättäneet mielenkiintoani aiheeseen. Koska vanhempien sosiaalisten taitojen on jo havaittu vaikuttavan lapsen
sosiaalisiin taitoihin, haluan selvittää, voiko kotikasvatuksella sekä vanhempien ja lapsen
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suhteen läheisyydellä olla vaikutusta siihen millaiseen sosiaaliseen rooliin lapsi asettuu
koululuokassa. (Ladd, 2005, s. 330; Laine, 2005, s. 125;Vanttaja, 2000).
Tutkimusmenetelmänä ovat kvantitatiivisen Survey-tutkimuksen keinot. Aineistonkeruu
toteutetaan kyselylomakkeilla Pohjois-Savossa sijaitsevan paikkakunnan viides- ja kuudesluokkalaisilta. Lopullisessa analyysissä on mukana 65 oppilaan vastaukset viidestä eri luokasta. Koen saavani tästä joukosta tämän tutkielman laajuutta ja omia resurssejani vastaavan otoksen tutkimustani varten, vaikka tuloksia ei voikaan kovin laajasti tästä otoksesta
yleistää. Tavoitteeni onkin löytää viitteitä tekijöiden ja olosuhteiden välisistä yhteyksistä
mielipidetutkimuksen keinoin.
Tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millaisiin sosiaalisiin asemiin koulun oppilaat sijoittuvat ystävyyssuhteidensa ja koululuokissa ilmenevien
sosiaalisten tyyppien myötä? Millaisia ovat koulun oppilaiden suhteet vanhempiinsa perherakenteiden, kotikasvatuksen seurauksena ja perheen yhteisestä ajankäytön seurauksena?
Vaikuttaako perheen rakenne, kotikasvatus tai perheen yhteinen ajankäyttö oppilaan sosiaaliseen

asemaan

koulussa?

Aineiston

analysointiin

käytetään

SPSS-

tilastonkäsittelyohjelmaa ja havaintomatriiseja, joista tehdään päätelmiä ja yhteenvetoja
tutkimuskysymyksiin liittyen.
Odotuksinani on, että jotakin eroja perhetaustoista riippuen oppilaiden toverisuhteissa ilmenisi, sillä vanhempiensa kanssa paljon olleet ja kannustusta saaneet sekä läheisestä vanhempi-lapsisuhteesta nauttimaan päässeet nuoret selviytyvät paremmin sosiaalisista tilanteista (Myllyniemi, 2012, s. 45–46; Pulkkinen, 1997, s.180–181). Siispä odotan perheen
yhteisen ajan määrän ja kannustavan kasvatusilmapiirin edesauttavan lapsen ystävyyssuhteiden syntymisessä ja vähentävän luokan toverijoukosta syrjään jäämistä.
Lähtökohtani kvantitatiivisen tutkimuksen tekemiselle eivät ole erityisen vahvat ja uskonkin joutuvani työstämään ajatuksiani sen suhteen yllättävän paljon. Etenkin aineiston analysointia joudun pohtimaan jo kyselylomaketta laatiessani, jotta lomake tulisi laadittua
helposti analysoitavaksi. Minä toivon tutkielman edistävän omaa ymmärrystäni empiirisen
tutkimuksen tekemisestä määrällisen tutkimuksen keinoin sekä ohjaavan minua tieteelliseen tiedon hankkimiseen ja käsittelyyn.
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2 Sosiaalinen kompetenssi ja sen kehittyminen
Sosiaaliset taidot ovat osa sosiaalista kompetenssia (Junttila, 2010, s. 35; Kauppila, 2005,
s. 19). Sosiaalisen kompetenssin synonyyminä tunnetaan termi sosiaalinen pätevyys (Salmivalli, 2005, s. 71). Termi kuvaa hyvin sosiaalisen kompetenssin merkitystä, sillä sosiaalisesti pätevä vuorovaikutus pyrkii omien päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseen säilyttäen myönteiset vuorovaikutussuhteet. Sosiaalinen kompetenssi koostuu sosioemotionaalisista, sosiokognitiivisista ja sosiaalisista taidoista, jotka alkavat kehittyä heti lapsen synnyttyä ja kehittyvät aina koko eliniän. Seuraavassa perehdyn sosiaalisen kompetenssin osaalueisiin ja sen kehittymiseen vauvaiästä kouluikään asti.

2.1 Sosiaalinen kompetenssi
Käsite on syntynyt tutkijoiden keskuudessa yritettäessä selventää lasten onnistumista ja
vaikeuksia heidän toverisuhteissaan (Ladd, 2005, s. 113). Sosiaalisesti aktiivisten ja taitavien on yleensä katsottu omaavan sosiaalista kompetenssia toisin kuin sosiaalisesti heikompien. Sosiaalisesti taitava pystyy muodostamaan positiivisia suhteita vertaisiinsa ja
nauttimaan tovereidensa hyväksynnästä. Henkilön heikosta sosiaalisesta kompetenssista
kertovat muun muassa aggressiivinen käyttäytyminen tai muu sosiaalisten suhteiden kannalta negatiiviseksi katsottava käytös. (Ladd, 2005, s. 114.) Laine (2005, s. 114) määrittää
hyvän kompetenssin taidoksi sovittaa vuorovaikutustilanteissa yhtäaikaisesti yhteen omia
henkilökohtaisia päämääriä ja ylläpitämään positiivisia suhteita muihin. Sosiaalisesta kompetenssista voidaan puhua siis myös sosiaalisena pätevyytenä (Salmivalli, 2005, s. 71).
Sosiaalinen kompetenssi muodostuu sosioemotionaalisista ja sosiokognitiivisista taidoista
(Laine, 2005, s. 114). Salmivalli (2005, s. 71–74) esittelee useita kokonaisuuksia, joiden
mukaan tutkijat ovat määrittäneet sosiaalista pätevyyttä. Psykologisessa tutkimuksessa osaalueita jaotellaan Laineen osittamista tarkemmin, kuitenkin niin, että kaikki osa-alueet sisältyvät myös Laineen käyttämiin sosioemotionaalisiin ja sosiokognitiivisiin taitoihin.
(Salmivalli, 2005, s. 73–74; Laine, 2005, s. 114) On huomioitava, että molemman osaalueen tiedot ja taidot vaikuttavat toisiinsa (Salmivalli, 2005, s. 74). Käsittelen seuraavassa
molempia edellä mainittuja taitoja Laineen jaottelun kaltaisesti ja lisäksi vuorovaikutustilanteissa tarvittavia sosiaalisia taitoja.
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Sosioemotionaaliset taidot ovat osa päivittäistä elämäämme. Tunteet ja emootiot ovat erittäin lähekkäisiä käsitteitä. Tutkijat pitävät tunteita osana emootioita, vaikka usein arkipuheessa termejä käytetään toistensa synonyymeinä. Tutkimuksissa on havaittu olemassa
olevan kulttuurista riippumattomia emootioita, joita kutsutaan perusemootioiksi. Tällaisia
emootiota ovat pelko, suuttumus, inho, suru, ilo ja kiinnostus. (Laine, 2005, s. 60–61.)
Emotionaalisen kehittymisen myötä sosiaalinen maailma laajenee olennaisesti ymmärryksen lisääntyessä siitä, miksi kukin toimii tilanteissa omalla tavallaan (Fabes, Gaertner &
Popp, 2006, s. 301). Kyseessä on siis toisen asemaan asettumisen ja empatian taito.
Emootioiden käsittely ja tunnistaminen sekä kyky tulla toimeen omien ja toisten emootioiden kanssa muodostavat emotionaalisen kompetenssin, joka on perusedellytys sosiaalisissa
tilanteissa menestymiselle. Emotionaalinen kompetenssi voidaan jakaa kolmeen osioon: 1.
tietoisuus omasta emotionaalisesta tilasta, 2. toisten emootioiden tunnistaminen ja 3. emotionaalisten ilmausten itsesäätely. Yksilöstä riippuen nämä edellä mainittujen osatekijöiden
voimakkuus ja hallinta vaihtelevat muun muassa biologisista, kasvatuksellisista ja elinympäristön eroista johtuen. Tärkeintä vuorovaikutustilanteiden kannalta olisi kyky hallita
omia emootioitaan, jolloin tutkimusten mukaan lapsella olisi paremmat mahdollisuudet
menestyä paitsi sosiaalisissa suhteissa myös koulussa. (Laine, 2005, s. 64–66.) Liika emootioiden hallinta ja tunteiden tukahduttaminen voivat heikentää sosiaalista pätevyyttä tai
aiheuttaa jopa terveydellisiä ongelmia (Salmivalli, 2005, s. 111).
Sosioemotionaaliset taidot tulevat esille sosiaalisessa kanssakäymisessä (Rose-Krasnor &
Denham, 2011, s. 164). Niitä opitaan heti syntymästä lähtien vuorovaikutuksessa muun
muassa vanhempien, sisarusten ja leikkikavereiden kanssa sekä esimerkin avulla. Myöhemmin kouluiässä tunteista ja niiden käsittelystä voi oppi myös keskustellen. (Thompson
& Lagattuta, 2006, s. 317, 324–325). Pukkinen (2002, s. 67–84) korostaa tunteiden säätelyn taitojen tärkeyttä. Keskeisesti tunteiden säätelyyn liittyy itsehallinta, jonka avulla tunnetiloja on mahdollista käsitellä ja hillitä (emt., s. 67–84).
Sosiokognitiiviset taidot ovat toinen osa sosiaalista kompetenssia. Vuorovaikutustilanteissa
havaitun informaation jäsentämistä sosiaalisten skeemojen ja luokittelujen avulla sekä saadun tiedon prosessointia kutsutaan sosiokognitiivisiksi taidoiksi (Laine, 2005, s. 114). Sosiaaliset skeemat ovat muistiimme rakentuneita kognitiivisia järjestelmiä, jotka analysoivat
ja rakentavat sosiaalista maailmaamme. Skeemat ohjaavat huomiomme kiinnittämistä, ha-
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vaitsemistamme ja muistamistamme sekä sitä, kuinka tulkitsemme ja toimimme eteen tulevissa tilanteissa. (Laine, 2005, s. 78–79.)
Skeemat ja sosiokognitiiviset taidot auttavat meitä muodostamaan yleisiä odotuksia ihmisistä, ryhmistä, sosiaalista rooleista ja tapahtumista sekä käyttäytymismalleista erilaisiin
tilanteisiin (Fabes, Gaertner & Popp, 2006, s. 300; Laine, 2005, s. 78–79). Sosiaaliset
skeemat helpottavat ja ohjaavat uusissa tilanteissa toimista, kuten sosiaalisen tiedon havaitsemista, ymmärtämistä, jäsentämistä, arviointia ja prosessointia. Skeemojen ohella myös
tunteemme ohjaavat sosiaalista toimintaamme. (Laine, 2005, s. 78–79). Skeemat saattavat
myös haitata havaintojen ja tulkintojen tekemistä vääristäen niitä. Jos sosiaalisesta tilanteesta ei tehdä tarpeeksi havaintoja ja tulkintoja sen hetkisten tilannevihjeiden avulla, henkilö tukeutuu helposti vanhoihin tulkinta- ja toimintamalleihin, jotka eivät välttämättä ole
tilanteeseen sopivia. (Salmivalli, 2005, s. 89–91.) Sosiaaliseen havaitsemiseen vaikuttavat
puolestaan huonot kokemukset aiemmista sosiaalisista tilanteista tai voimakkaat tunnemuistot (Fabes, Gaertner & Popp, 2006, s. 301). Sosiaaliseen havaitsemiseen vaikuttavat
aiempien kokemusten lisäksi muun muassa henkilön asettamat tavoitteet toiminnalleen,
jotka voivat liittyä esimerkiksi ryhmän jäsenten välisiin suhteisiin. Havaitsemista rajoittavat etenkin kulttuurisesti määräytyneet sosiaalisen ympäristön luokittamismekanismit. Sosiaalisen havaitsemisen ja kognitiivisen päättelyn kautta vanhoista skeemoista muokataan
uusiin tilanteisiin sopivia toimintamalleja. (Laine, 2005, s. 81–82.)
Konkreettisemmin sosiokognitiiviset taidot ovat muun muassa:
–

tarkoituksenmukaista havaintojen tekemistä ihmisten puheesta ja käyttäytymisestä,

–

havainnoida sosiaalisia vihjeitä vuorovaikutustilanteissa,

–

keinojen keksimistä sosiaalisiin tavoitteisiin pääsemiseksi,

–

oman käyttäytymisen vaikutuksen seuraamista ja arviointia muihin sekä

–

oikeaan osuvien tulkintojen ja päätelmien muodostamista ihmisten ajatuksista, aikeista, tunteista ja käyttäytymistavoista (Laine, 2005, s. 114–115).

Lisäksi tärkeimpiä kykyjä on osata asettua toisen asemaan ja käsittää alakulttuureissa vallitsevia sääntöjä ja normeja.
Sosiaaliset taidot ovat osittain päällekkäisiä sosiaalisen kompetenssin kanssa. Sosiaaliset
taidot ja sosiaalisuus ovat termejä, joita arkipuheessa käytetään usein synonyymeinä. Ne
eivät kuitenkaan ole sama asia, sillä sosiaalisuus on synnynnäinen temperamenttipiirre ja
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sosiaaliset taidot ovat yhtälailla opittavia taitoja, kuten esimerkiksi motoriset taidot. (Kalliopuska, 1995, s. 8; Kauppila, 2005, s. 125; Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 17; Laine,
2005, s. 115–116; Salmivalli, 2005, s. 79.) Kuitenkin lapsen synnynnäiset temperamenttipiirteet vaikuttavat sosiaalisten taitojen sekä koko sosiaalisen kompetenssin omaksumiseen
ja hallintaan (Fabes, Gaertner & Popp, 2006, s. 299–300; Juusola, 2011, s. 73; Laine, 2005,
s. 115–116). Sosiaalisia taitoja opitaan vuorovaikutustilanteissa toisilta, sekä aikuisilta että
lapsilta. Niiden oppimiseen ja kehittämiseen tarvitaan muiden verbaalista huomiointia.
(Kalliopuska, 1995, s. 8.) Kielellistä huomiointia taas tapahtuu luonnollisesti sosiaalisissa
tilanteissa.
Sosiaaliset taidot vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin. Hyvät sosiaaliset taidot omaavalla on
usein myös myönteisiä toverikokemuksia. (Ladd, 2005, s. 118.) Sosiaalisia taitoja tarvitaan
sosiaalisissa yhteistoiminta- ja vuorovaikutustilanteissa menestymiseen (Kauppila, 2005, s.
125; Laine, 2005, s. 115). Sosiaaliset taidot ovat kykyä olla muiden kanssa (KeltikangasJärvinen, 2010, s. 17). Sosiaalisesti taitava käytös sopii tilanteeseen ja on tehokasta. Se voi
olla verbaalista tai nonverbaalista viestintää, jonka tuloksena on myönteinen sosiaalinen
seuraamus. (Salmivalli, 2005, s. 79.)
Juusola (2011, s. 51–71) mainitsee kymmenen hänen mielestään tärkeää sosiaalista taitoa,
jotka tulisi opettaa lapselle. Nämä taidot ovat itsekunnioitus, auttavaisuus, vastavuoroisuus
ihmissuhteissa, jämäkkyys, ryhmään liittyminen ja siinä toimiminen, ohjeiden ja sääntöjen
noudattaminen, itsesäätely, vastuuntunto, empatia sekä myönteisyys, ystävällisyys ja ratkaisukeskeisyys (emt., s. 51–71). Keltikangas-Järvinen (2010, s. 23) lisää edelliseen muun
muassa sympatian eli emootioiden heräämisen toisen kokemuksista, hienotunteisuuden ja
sosiaalisen herkkyyden. Lisäksi hän huomauttaa sosiaalisiin taitoihin liittyvän kiinteästi
eettisen ja moraalisen ulottuvuuden, jotka ovat seurausta lapsena saadusta kasvatuksesta.
Kauppila (2005, s. 127–128) esittelee sosiaalisia taitoja, jotka voivat olla opetuksen kohteena. Hän jakaa taidot neljään ryhmään, jotka ovat perustaidot, kehittyneet sosiaaliset taidot, sosiaaliset tunnetaidot ja muut sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Perustaitoja ovat muun
muassa kuunteluun ja keskusteluun liittyvät taidot, kehittyneet taidot liittyvät suurimmaksi
osaksi ryhmässä toimimiseen ja lähemmän sosiaalisen suhteen luomiseen. Tunnetaidot
sisältävät luonnollisesti tunteisiin liittyvää osaamista, kuten tunteiden nimeämisen, havaitsemisen ja ilmaisemisen sekä empatian taidot. Muita sosiaalisia taitoja ovat muun muassa
jakamisen, neuvottelun, päätöksenteon ja häviämisen taidot. (Emt., s. 127–128.)
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Kalliopuska (1995) ryhmittää sosiaaliset taidot neljäksi pääryhmäksi:
1. keskusteluun ja kuunteluun liittyvät sosiaaliset taidot
2. tunteita käsittelevät sosiaaliset taidot
3. aggressiolle vaihtoehtoiset sosiaaliset taidot
4. suunnittelu- ja päätöksentekotaidot.
Kuuntelu, keskustelu, kysyminen, anteeksi pyytäminen, ohjeiden antaminen ja noudattaminen sekä jämäkkyys ovat taitoja, jotka sisältyvät ensimmäiseen ryhmään. Tunnetaitoihin
Kalliopuska luokittaa samankaltaisia taitoja kuin aiemmissakin ryhmityksissä lisäten joukkoon itsensä palkitsemisen ja itsetunnon tukemisen. Aggressiolle vaihtoehtoiset taidot
poikkeavat muista ryhmistä. Se sisältää muun muassa moraalin ja vastuuntunnon, stressin
hallinnan, omien oikeuksien puolustamisen sekä jakamisen ja vuorottelun taitoja. Osa näistä taidoista on käynyt ilmi aiemmin esitellyissä sosiaalisissa taidoissa, mutta eri yhteydessä. Suunnittelu- ja päätöksentekotaidot koostuvat ongelmanratkaisutaidoista, neuvottelutaidoista, päätöksentekotaidoista, konfliktien hallinnan ja neuvottelun taidoista sekä optimista
ja positiivisesta ajattelusta, jotka Kauppila asetti ryhmään muut sosiaaliset taidot. (Emt.)
Kuten edellä esitetystä voi päätellä, sosiaalisia taitoja on lukematon määrä, kuten myös
tilanteita, joissa niitä tarvitaan. Näiden taitojen hallinta ja käyttöyhteyksien hahmottaminen
vaativat harjaantumista ja opastusta konkreettisissa kanssakäymisen tilanteissa. Muun muassa ystävyyssuhteiden ja koululuokan sosiaalisen roolin luomiseen on käytettävä hyväkseen henkilökohtaisia sosiaalisia taitoja.

2.2 Sosiaalisen kompetenssin kehitys
Lapsen sosiaalisen kompetenssin kehitykseen vaikuttaa lapsen perhe (Ladd, 2005, s. 146)
ja perherakenne, yhteisön asenteet ja arvot sekä kulttuurin taloudelliset ja poliittiset rakenteet (Laine, 2005, s.125). Etenkin varhaisen lapsuuden kokemukset vaikuttavat lapsen sosiaalisten taitojen kehitykseen, taitojen heikkouksiin ja käyttäytymisen vaikeuksiin. (Ladd,
2005, s. 330; Laine, 2005, s. 125). Kompetenssin kehitystä ohjaa myös henkilökohtaiset
synnynnäiset ominaisuudet kuten temperamentti (Laine, 2005, s. 125–126). Seuraavassa
paneudun sosiaalisen kompetenssin kehitykseen lähinnä yksilön elinympäristön näkökulmasta.
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Vauvaiässä henkilö aloittaa sosiaalisen kompetenssin kehittämisen. Ennen syntymää suhde
lapsen ja äidin välillä on biologinen, mutta vauvan synnyttyä suhde muuttuu sosiaaliseksi.
Vauvan ensimmäisenä itseilmaisun keinona on itku, josta vanhemmat voivat tulkita lapsen
tarpeita. Itkulla viestimistä seuraa hymyilyvaihe, joka voi auttaa tunnevuorovaikutuksen
heräämisessä vauvan ja hoitajan välille. Vähitellen kommunikoinnin apuna toimivat myös
muut kehittyvät aistit, kuten kuulo, näkö ja tunto. Osaksi hoitajan ja vauvan välinen suhde
muotoutuu kuin automaattisesti biologisten ja psykologisten tekijöiden seurauksena ympäröivän kulttuurin mukaisesti. Jotta kontakti voi syntyä, on kuitenkin hoitajan osoitettava
kiintymystään ja huolenpitoaan lasta kohtaan. (Takala & Takala, 1992, s. 63–70 ja 79–81.)
1900-luvulla psykiatrina toiminut John Bowlby kehitti tästä erityisestä hoitajan ja lapsen
välisestä suhteesta kiintymyssuhdeteorian (Hautamäki, 2002, s. 14; Sinkkonen, 2001, s.
19–26). Kiintymyssuhdeteoria on yksi keskeisimpiä ajatuksia lapsen sosiaalisesta kehityksestä, johon viittaavat useat muutkin aiheen parissa työskentelevät (mm. Ahokas, 2014;
Nurmi ym., 2006; Piaget, 1988; Schulman, 1992; Takala & Takala, 1992). Vauvan saadessa positiivisia kokemuksia hoivaajistaan, lapsi pystyy kehittämään tulevia toimintatapojaan, itsetuntoaan ja näkemystään maailmasta. Positiivisen kiintymyssuhteen muodostuminen edistää sosiaalista kehitystä. Positiivinen kiintymyssuhde syntyy hoivaajan tyydyttäessä vauvan perustarpeet, jolloin sekä vauva että hoivaaja voivat ilmaista kiintymyksensä
toisiinsa. (Bowlby, 1997; Nurmi ym., 2006, s. 29–30; Schulman, 1992, s. 14; Takala &
Takala, 1992, s. 79–87.) Varhaiset positiiviset kokemukset läheisestä ihmisestä siis
edesauttavat lasta myöhemmin ihmissuhteiden kentällä toimimisessa.
Kiintymyssuhteet voidaan jakaa turvattomaan ja turvalliseen kiintymykseen. Turvattomat
kiintymyssuhteet voidaan erottaa kolmeksi toisistaan eroavaksi malliksi. Varautuneesti
kiintynyt näkee toiset positiivisessa valossa, mutta häneltä puuttuu itsearvostusta. Pelokas
kiintymysmalli viittaa sekä itsearvostuksen puutteeseen että ajatukseen toisten olevan epäluotettavia ja torjuvia. Torjuvasti kiintyneellä puolestaan itsensä arvostamiseen liittyy negatiivisia odotuksia toisista. (Ahokas, 2014, s. 152.) Edellisestä voidaan päätellä, että turvallisessa kiintymyksessä henkilö omaa tarvittavan määrän itsearvostusta eikä koe toisia
negatiivisessa valossa. Turvattomasti kiintyneet eivät ole yhtä näppäriä ongelmanratkaisijoita, yhteistyöhaluisia tai suosittuja kavereita kuin turvallisesti kiintyneet (Ahokas, 2014,
s. 152). Tämän perusteella vauvaiän sosiaaliset kokemukset voisivat ennustaa kouluikäisen
lapsen toverisuhteiden määrää ja laatua.
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Hiljalleen vauvan sosiaaliset taidot alkavat kehittyä ja refleksinomaiset toiminnat muuttuvat tahdonalaiseksi toiminnaksi. Sosiaaliseen kanssakäymiseen mukaan tulevat jokeltelu
sekä ilmeet ja eleet, joilla voi ilmaista itseään hoitajalleen. Taidot kehittyvät pääosin hoitajaa matkimalla. (Nurmi ym., 2006, s. 30–33; Takala & Takala, 1992, s. 164–167.) Pikkuhiljaa lapsi oppii puhumaan sekä yhdistämään sanan ja sen merkityksen, jotka helpottavat
vuorovaikutustilanteissa toimimista (Nurmi ym., 2006, s. 33–35). Kehitystä ja ympäristöön
tutustumista edistää olennaisesti myös lapsen liikkumistaitojen kehitys vähitellen yhden
ikävuoden vaiheilla aina ensimmäisiin askeliin saakka (Nurmi ym., 2006, s. 26–27; Takala
& Takala, 1992, s. 99–100). Liikkumisen taidon myötä lapsi pystyy itse hakeutumaan sosiaaliseen kontaktiin niin halutessaan.
Epäsuotuisamman ympäristön sosiaaliselle kehitykselle voi aiheuttaa esimerkiksi vanhempien päihteiden käyttö. Pelkästään äidin raskauden aikainen päihteiden käyttö voi haitata
sikiönkehitystä ja näin vaikuttaa lapsen elämään kehittymisen myötä. Lisäksi syntymän
jälkeinen ympäristö, jossa lapsi joutuu stressaaviin ja aggressiivisiin tilanteisiin vaikuttaa
lapsen sosiaalisten käytösmallien muodostumiseen. (Viljamaa, 2014, s. 128.) Tällaiset käytösmallit eivät välttämättä ole yleisesti hyväksyttyjä, jolloin lapsella voi tulla ongelmia
muissa sosiaalisissa ympäristöissä käyttäessään näitä kotona hankkimiaan tai hankkimatta
jääneitä sosiaalisen kompetenssin osa-alueita.
Leikki-ikä antaa lisää mahdollisuuksia lapsen kompetenssin kehittymiselle. Jo ennen kahta
ikävuotta lapsi leikkii vanhempiensa kanssa muun muassa ilmeilemällä sekä muiden lasten
kanssa esimerkiksi vaihtamalla tavaroita. Kahden ikävuoden jälkeen leikkitoverit ovat
useimmin omia ikätovereita, joiden kanssa leikitään aluksi yleisimmin erilaisia yhteistoimintaleikkejä. Yhteistoimintaleikit liittyvät yleensä aikuistentoimintaan, kuten koti-, koulu- ja kauppaleikit, joissa toistetaan aikuisilta opittuja käyttäytymismalleja. Ennen koulun
alkua lisääntyvät sääntöleikit, joissa opitaan sosiaalisia sääntöjä. Yleisesti leikkiminen kehittää lapsen sosiaalisia taitoja, jotka voidaan jakaa sosiaalisiin perustaitoihin (toisen kuunteleminen, kuuntelemisen ilmaisu, vuorotellen puhuminen ja aloitteen tekeminen) ja monimutkaisempiin vuorovaikutustaitoihin (esimerkiksi yhteistoiminta, auttaminen, uhrautuminen, vaihtaminen, toisen ohjaaminen, ohjeiden noudattaminen ja kilpaileminen). (Takala
& Takala, 1992, s. 190–199.)
Esikouluiän lähestyessä lapsi on kykenevä vastavuoroiseen kanssakäymiseen, jolla tarkoitetaan toisen ehdotusten ja mielipiteiden huomioimista ja niihin vastaamista, käyttäytymi-
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sen muuttamista pyydetyllä tavalla, tavaroiden jakamista toisten kanssa sekä vuoron odottamista. Myös näitä taitoja lapsi kehittää leikkien. Joskus aikuisetkin voivat osallistua leikkiin ja auttaa taitojen saavuttamisessa ohjaten leikkiä hienotunteisesti. (Nurmi ym., 2006, s.
54–55.) Nykyisin päivähoito tarjoaa useille lapsille mahdollisuuden toveruussuhteiden
luomiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen ammattikasvattajien ohjauksessa.
Lapsen lähtökohdat leikkimisen ja vuorovaikutukseen toisten kanssa pohjautuvat lapsen
sosiaaliseen pääomaan. Se on resurssi, jota voidaan hyödyntää yksilöiden välisissä suhteissa (Kouvo, 2014, s. 144). Lapsen sosiaalisen pääoman perustana toimii lapsen sosiaalinen
alkupääoma, joka koostuu arvoista ja normeista, yhteisön tuesta (erityisesti sosiaalista verkostoista) sekä luottamuksesta. Kasvuympäristöjen erot vaikuttavat lasten sosiaaliseen alkupääomaan, mistä johtuen lasten mahdollisuudet kulttuurillisen pääoman, muun muassa
sosiaalisten taitojen, omaksumiseen vaihtelevat. Lapsen omaksuman kulttuurisen pääoman
laatu ja määrä puolestaan vaikuttavat henkilön mahdollisuuksiin rakentaa omia sosiaalisia
verkostojaan, luottamuksellisia suhteita ja arvojärjestelmäänsä eli sosiaalista pääomaansa.
(Pulkkinen, 2002, s. 44–46.) Suomalaisen leikki-ikäisen lapsen sosiaalisten verkostojen ja
suhteiden tuleva rakentuminen olisi näin ollen riippuvainen muun muassa hänen suhteestaan vanhempiinsa tai huoltajaansa.
Kouluikäisestä eli 7-vuotiaasta lähtien ikätoverit ja ystävyyssuhteet alkavat käydä yhä tärkeämmiksi. Lapsi tarvitsee yhteisön, jossa hän tuntee itsensä merkitykselliseksi, voi muodostaa ystävyyssuhteita ja kehittää sosiaalisia ja emotionaalisia taitojaan. Yleisesti kouluikäiset tytöt viihtyvät intiimeissä suhteissa pareittain tai pienissä ryhmissä kun taas pojat
muodostavat suurempia ja toiminnallisempia ryhmiä. (Laine, 2005, s. 127 ja 156; Pulkkinen, 2002, s.105–113; Ritala-Koskinen, 2001, s.173–174.) Viimeistään koulussa lapsi saa
ryhmässä toimimisen kokemuksia. Ryhmässä lapsi pääsee harjoittelemaan omien tavoitteidensa asettamista ryhmän tavoitteisiin sopiviksi ja ottamaan oman asemansa ryhmän
jäsenenä. Ryhmässä lapsella on otollinen ympäristö oppia uusia sosiaalisia taitoja, joista
muun muassa roolinotto eli toisen asemaan asettuminen on tärkeä taito muiden kanssa toimittaessa. Paras kehitys lapselle voidaan tavoittaa aikuisen tuella. Etenkin ristiriitatilanteissa aikuisen, koulussa opettajan, ohjaus on tarpeen. (Pulkkinen, 2002, s. 105–113.) Aikuinen toimii siis ikään kuin moraalikasvattajana siihen otollisten tilanteiden myötä. Laine
(1988, s. 15–17) on esitellyt Selman 1980 julkaiseman kehitystasomallin lapsen muodostamista henkilökäsityksistä ja suhtautumisestaan muihin. Malli puoltaa sitä, että koulunsa
aloittava lapsi on kykenevä huomioimaan toisen henkilön näkökulman ja toimimaan tarvit-
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taessa sen mukaisesti. Selman mukaan tällöin lapsen suhteet muihin ovat vastavuoroisia.
10-vuotiaasta lähtien lapsi on kykenevä ottamaan huomioon myös kolmannen osapuolen
henkilökäsitteissään.
Pulkkisen (2002, s. 113) mukaan hyljeksintä toveriryhmästä, muun muassa heikkojen sosiaalisten taitojen vuoksi, voi häiritä yksilön sosiaalista kehitystä. Samassa kehitysvaiheessa
lapsi alkaa tulkita ihmisten fyysiset ja psykologiset ominaisuudet erillisinä kokonaisuuksina samoin kuin tahattoman ja tahallisen toiminnan toisin kuin tähän saakka (Laine, 2005, s.
93–94).
Sosiaalisten kokemusten ja taitojen lisääntyessä lapsen aktiivisuus aloitteiden tekemisessä
lisääntyy, joka mahdollistaa leikkiin tai joukkoon liittymiskeinojen kehittymisen ja monipuolistumisen. Lapsen karttuva vertaisverkosto helpottaa tovereiden hyväksynnän saamista
ja antavat mahdollisuuden oppia luomaan ihmissuhteita ja mahdollisuuden sosiaalisen
kompetenssin kehitykselle. Sosiaalisesti aktiivinen ja kannustusta seuraan hakeutumisen
suhteen saanut lapsi kehittyy todennäköisesti sosiaalisesti taitavaksi. (Laine, 2005, s. 127;
Pulkkinen, 2002, 112–113.) Juuri koulun alkaessa lapsen sosiaalinen pääoma ja uuden sosiaalisen ympäristön tarjoamat mahdollisuudet kohtaavat. Sekä ympäristö että lapsen taidot
ohjaavat hänen tulevaa sosiaalista asemaansa.
Koulussa opittu kirjoittamisen ja lukemisen taito helpottavat ja mahdollistavat itsenäisen
yhteydenpidon muihin ihmisiin, kuten isovanhempiin, serkkuihin ja tuttaviin (PiironenMalmi & Strömberg, 2008, s. 125). Nykyisin myös Internet ja kouluikäisten käytössä lisääntyneet puhelimet tuovat lisää mahdollisuuksia ylläpitää vanhoja ja luoda uusia kontakteja tuntemattomiinkin ihmisiin. (Yli-Luoma, 2003, s. 13).
Sosiaalinen kompetenssi kehittyy siis käyttäytymismallien, omien kokemuksien ja ohjauksen myötä erityisesti sosiaalisissa tilanteissa. Eli myös vanhemmilta lapsuudessa saadut
käyttäytymismallit sosiaalisiin tilanteisiin kehittävät lapsen sosiaalisia taitoja. Sosiaalisen
kompetenssin määrä vaikuttaa henkilön sosiaaliseen asemaan ryhmissä, joissa henkilö toimii niin, että heikot sosiaalisista tilanteista selviämisen taidot omaavat oppilaat jäävät usein
syrjään suuresta joukosta. Syrjään jääminen taas ei edistä lapsen mahdollisuuksia kehittää
taitojaan, jolloin joukkoon on entistä vaikeampi päästä.
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3 Vanhempi-lapsisuhteen merkityksestä
Vaikka lapsen käyttäytymistä ohjaavat lapsen synnynnäiset piirteet, voivat vanhemmat
vaikuttaa erilaisten piirteiden voimakkuuteen ja lapsen eri tilanteisiin luomiin toimintamalleihin omilla käytösmalleillaan ja ohjauksellaan (Sinkkonen, 2001, s. 98–100). Vaikka lapsen vartuttua vanhempien rinnalla vertaisten merkitys kasvaa, vanhempien vaikutus lapseen on pysyvämpi kuin vaihtuvien toverisuhteiden (Nurmi ym., 2006, s. 117). Seuraavassa käsitellään perherakennetta, kotikasvatusta, perheen yhteistä ajankäyttöä ja vanhempilapsisuhteen läheisyyttä.

3.1 Perherakenne
Sanaa perhe on alettu käyttää suomen kielessä 1800-luvun loppupuolella (Hirsjärvi, Laurinen & tutkijaryhmä, 1998, s. 17). Perhe on usein yksikkö, jossa on tavoitteena saadaa lapsia sekä hoivata ja kasvattaa heitä. Lapsuuden perhe on tärkein ympäristö sosiaalistumiselle. Perheen määritelmä on osittain sidottu aikaan ja kulttuuriin. 1900-luvun alkupuoliskolla
perheeseen kuului nykyistä useampia lapsia, sukulaisia ja mahdollisesti jopa palvelusväkeä. (Jalovaara, 2014, s. 150–152.) Teollistumisen myötä on syntynyt nykyisen muotoinen
ideaaliperhe, joka koostuu ydinperheestä. Sen tuntomerkkejä ovat muun muassa naisen ja
miehen erilaiset roolit ja toimintapiirit, tunteeseen perustuva puolison valinta, perheelämän yksityisyys sekä kasvatuskeskeisyys. (Hirsjärvi, Laurinen & tutkijaryhmä, 1998, s.
17.) Nykyisin perhe nähdään yleistetysti kahden aikuisen ja kahden lapsen muodostamaksi
yksiköksi. Muutokset perherakenteissa ovat peräisin muun muassa kaupungistumisesta,
sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja yleisestä vaurastumisesta, jolloin perhettä ei tarvitse perustaa enää niin suurista taloudellisista syistä. (Jalovaara, 2014, s. 150–152.)
Tilastokeskuksen mukaan "perheet luokitellaan lapsettomiin tai lasten kanssa asuviin avioja avopareihin, rekisteröityihin mies- ja naispareihin sekä yhden vanhemman perheisiin…
Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia." (Suomen virallinen
tilasto, 2014). Jalovaara (2014, s. 151) käsittää perheen lähisukulaisista koostuvaksi. Lähisukulaisuuden hän määrittää avio- tai avoliittoon, syntymään (biologisuuteen) tai adoptioon perustuvaksi (emt., s. 151). Minä näen oman tutkimukseni kannalta perheen määriteltäväksi lapsiperheeksi, jossa voi olla yksi tai useampi vanhempi samaa tai eri sukupuolta.
Mielestäni on tärkeä huomioida myös lasten näkökulma perheen määrittelyssä, jolloin lapsi

13
voi kokea omistavansa esimerkiksi vanhempien erotapauksissa useamman perheen ja näin
ollen myös useamman vanhemman kuin biologisesti katsottaen olisi mahdollista. Tällainen
on subjektiivinen perheen määritelmä, jossa yksilöillä on tilaa määrittää perheensä eri tavoin (Jalovaaran, 2014, s. 151; Ritala-Koskinen, 2001, s. 186). Näenkin tärkeäksi antaa
lapselle mahdollisuuden tuoda ilmi oma näkemyksensä perheestään.
40 prosenttia Suomen väestöstä kuuluu lapsiperheisiin, joiden yleisin (60 %) perhemuoto
on yhä avioparin perhe, avoparien lapsiperheitä 19 %, äiti ja lapsia -perheitä 18 %, isä ja
lapsia -perheitä alle 3 % sekä rekisteröityjen parien lapsiperheitä 467 kappaletta eli 0,1 %.
Uusperheitä lapsiperheistä on noin 9 %. Parin viimevuoden aikana Suomen lapsiperherakenne on pysynyt kutakuinkin samanlaisena. (Suomen virallinen tilasto, 2014). 1900luvun alkupuoleen verratessa on kuitenkin huomattavissa ero avioliittojen päättymisten
syissä. Nykyisin avioliitot päättyvät huomattavasti useammin avioeroon kuin aiemmin,
jolloin pääsyy avioliiton loppumiseen oli puolison menehtyminen. Avioerojen kasvu johtuu jo aiemmin mainitusta perheen taloudellisesta merkitsemättömyydestä, jolloin kukin
voi tulla toimeen myös omillaan, ja lainsäädännön sekä yleisen ilmapiirin sallivuudesta.
(Jalovaara, 2014, s. 158–159.) Suurin osa lapsista asuu kuitenkin edelleen tänäkin päivänä
niin sanotussa perinteisessä perheessä äidin ja isän kanssa ja vain vähemmistö lapsista asuu
yhden vanhemman tai samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä.
Englannissa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että uusperheissä asuvien lasten perheissä oli biologisena vanhempana yleisemmin äiti kuin isä. Yleisesti englantilaisista lapsista
yhä harvempi asuu koko lapsuutensa molempien vanhempien kanssa. Pelkästään äitinsä
kanssa asuvien lasten määrä Englannissa on kuitenkin vähäisempi kuin muissa Euroopan
maissa. (Clarke & Joshi, 2003, s. 17, 23.) Erinäisissä tutkimuksissa on havaittu, että epäsosiaalisten nuorten vanhempien erillään asuminen tai eroaminen on yleisempää kuin sosiaalisilla. Lisäksi epäsosiaaliseen käytökseen johtaa useammin lapsen kokema vanhempien
eroaminen kuin toisen vanhemman menehtyminen. (Pulkkinen, 1997, s. 182.)

3.2 Kotikasvatus
Kasvatus on ajasta ja ympäristöstä riippuvainen monimuotoinen sosiaalinen tapahtumasarja (Cheal, 2008, s. 96). Lasten käyttäytymisen säätämis- ja ohjausmenettelyjä kutsutaan
kasvatusmenettelyiksi (Hirsjärvi, Laurinen & tutkijaryhmä, 1998, s. 27). Kasvatusta tapahtuu muun muassa päivähoidossa, koulussa ja kotona. Päivähoidossa ja koulussa kasvatuk-
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sesta vastaa kasvatukseen ammatillisesti perehtynyt henkilö. Kotona lapsen huollon ja kasvatuksen vastuu on vanhemmilla tai, kuten Suomessa Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (8.4.1983/361) 1 luku 3 pykälä säätää, lapsen huoltajalla. Päävastuu lapsen kasvatuksesta on kodilla. Etenkin vastuu lapsen eettisestä ja sosiaalisesta kehityksestä on lapsen
huoltajilla (Koskenniemi, 1982, s. 224). Lapsen ja vanhemman välinen hyvä suhde lapsuuden keskivaiheilla on merkki pitkäjänteisestä ja lapsilähtöisestä, lämpimästä ja kiintyneestä
kasvatuksesta (Nurmi ym., 2006, s. 117–120). Seuraavassa pyrin muodostamaan kuvaa
erilaisista kotien kasvatustavoista ja niiden vaikutuksista lapseen.
Pulkkinen (1977, s. 135) esittelee Aronfreedin (1968) näkemyksen vanhempien kasvatusmenetelmistä. Aronfreed jakaa kasvatusmenetelmät herkistäviin ja ohjaaviin menetelmiin.
Moitteisiin ja rangaistuksiin sekä aineellisiin palkkioihin pohjautuva herkistävä kasvatus ei
edistä lasta arvostamaan vanhempiaan tai sisäistämään ohjeita. Sen sijaan lopputuloksena
on lapsen pelko ja negatiivissävytteinen odotus teon seurauksista. Seurausten pelossa etenkin rankaisun uhatessa lapsen käyttäytyminen voi olla hyvinkin epäsovinnaista. Ohjaavien
menetelmien tarkoitus on lisätä lapsen ymmärrystä rikkeistä ja luoda lapselle tietynlainen
asenne niitä kohtaan ilman ulkoista valvontaa toisin kuin herkistävissä menetelmissä. Keskiössä on siis vanhempien odotusten sisäistäminen ja omatunnon kehittyminen niin, että
lapsi osaa välttää kielletyt teot. Ohjaavissa menetelmissä lasta neuvotaan oikeisiin ratkaisuihin muun muassa rakkauden osoituksin ja niitä rajoittaen, jolloin lapsi joutuu pohtimaan
rajoitusten syitä ja keinoa hyvittää tekonsa.
Näistä Aronfreedin (1968) kasvatusmenetelmistä Pulkkinen (1997, s. 135–136) johtaa
kolme erilaista kurinpitomenetelmää. Vallan korostaminen perustuu samanlaisille periaatteille kuin herkistämismenetelmissä eli ruumiilliseen rankaisemiseen ja materiaalisten
palkkioiden ja etuoikeuksien epäämiseen. Toinen menetelmä on kiintymyksen kieltäminen,
johon kuuluu lapsen tekeminen tietoiseksi, etteivät vanhemmat pidä lapsesta tämän huonoista teoista johtuen. Huonon käytöksen johdosta lapsi voidaan jättää huomiotta tai muutoin ilmaista paheksuntaa tekoa kohtaan. Ohjaaminen perustuu lapsen oman harkinnan
kehittämiseen selittäen ja neuvoen lasta. Tärkeää on lisätä lapsen ymmärrystä siitä, kuinka
teot vaikuttavat muihin eli kehittää lapsen taitoa eläytyä toisen asemaan.
Kasvatusta voidaan lähestyä myös erilaisin vanhemmuustyylein. Salliva vanhempi antaa
lapselle suhteellisen vapaan kasvatusympäristön. Salliva vanhempi ei turhaan kontrolloi
lasta ja voi olla jopa epävarma, kuinka lapsen epäsovinnaiseen käyttäytymiseen tulisi puut-
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tua. Autoritaarisessa kasvatuksessa käytetään voimakkaita rankaisukeinoja, eikä tällainen
kasvattaja arvosta kovinkaan paljon lapsen tahtoa tai kuuntele hänen mielipiteitään. Lapsikeskeinen kasvatus on edellä mainittujen kahden vanhemmuustyylin välimuoto. Sitä kutsutaan myös kunnioittavaksi ja auktoritatiiviseksi kasvatukseksi, joka on jämäkkää ohjaamista, johdonmukaisuutta, rakkautta, lämpöä, hyväksyntää ja selkeitä rajoja. Auktoritatiivisessa kasvatuksessa vanhemman ja lapsen välillä on päivittäinen vastavuoroinen kommunikointi suhde, jossa vanhempi havainnoi, neuvoo ja kannustaa lasta tunteiden ja sosiaalisten
suhteiden parissa. (Juusola, 2011, s. 15; Kyrönlampi-Kylmänen, 2010, s. 112.)
Kasvatusilmaston laatu vaikuttaa lapsen tulevaan käyttäytymiseen. Itsekkäässä kasvatusilmastossa, jonka tuntomerkkinä on välinpitämättömyys, lapsen sosiaalinen käytös ei kehity
muita huomioivaksi ja harkitsevaksi. Välinpitämättömyys kasvatusilmastossa voi ilmetä
huolenpidon laiminlyöntinä ja kovakouraisena kohteluna. Tällaista kohtelua voi esiintyä
edellä mainitussa Aronfreedin herkistävässä, Pulkkisen valtaa korostavassa ja autoritaarisessa kasvatuksessa. Aggressioista kärsivät lapset ovat useimmiten varttuneet itsekkäässä
kasvatusilmastossa. Ohjaava kasvatusilmasto syntyy vanhempien huolehtivasta asennoitumisesta lasta kohtaan sekä perheen jäsenten tiiviistä keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Ohjaava kasvatusilmasto on mahdollista muodostua Aronfreedin ja Pulkkisen ohjaamista korostavassa sekä auktoritatiivisessa kasvatuksessa. Huolehtimisen ohella lapselle tulisi tarjota myös toimintavirikkeitä, jotta lapsi ei tulisi liian riippuvaiseksi vanhemmista ja kehittyisi
sosiaalisesti aloitteelliseksi. Liiallinen riippuvuus vanhemmista saattaa vaikeuttaa lapsen
sosiaalista elämää aloitekyvyttömyyden myötä. (Pulkkinen, 1997, s. 138–139.) Myös Keltikangas-Järvinen (2010, s. 180–181) toteaa liian sallivan kasvatuksen, jolloin lapselle ei
aseteta riittäviä rajoja, ja lapsen emotionaalisen hylkäämisen aiheuttavan aggressiivista
käyttäytymistä. Lapsen aggressiivisuutta lisääviä tekijöitä ovat myös fyysinen aggressiivinen rankaiseminen sekä epäjohdonmukainen ja ailahteleva rankaiseminen (emt., s. 181–
182). Sekä lapseen kohdistuva että vanhempien välinen väkivalta altistavat lapsen muun
muassa ahdistukselle ja käytösongelmille (Pulkkinen, 2002, s. 17–18). Voisi siis päätellä
että ohjaava ja lapsilähtöinen kasvatus olisi paras lähtökohta sosiaaliselle kehitykselle.
Tutkielman empiirisessä osassa on pitäydytty ohjaavassa, sallivassa ja autoritaarisessa kasvatustyylissä. Ohjaavan kasvatustyylin keskeisinä piirteinä ovat keskustelu, kiinnostus lapsesta, hänen kannustaminen tärkeissä asioissa ja ohjaaminen halutunlaiseen käytökseen.
Sallivaa kasvatusta käsiteltäessä keskiössä ovat vanhempien asettamat rajoitukset tai rajoit-
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tamatta jättämiset ja autoritaarisessa kasvatuksessa vanhempien rankaisukeinot muun muassa fyysinen rankaisu ja oikeuksien rajoittaminen sekä lapsen aineellinen palkitseminen.
Kotikasvatuksen ja perheenkiinteyden välissä on nähtävissä yhteys, sillä lapsuudenkodin
kasvatuskäytännöt vaikuttavat nuoren kokemaan kiinteydentunteeseen perhettään kohtaan.
Tämä ilmenee niin että lapsen huomiointi positiivisin tunneilmauksin vaikuttaa positiivisesti kiinteydentunteeseen kun taas aggressiivissävytteinen kurinpitotapa saa aikaan negatiivisia tuntemuksia kiinteyden suhteen. Vuonna 2012 nuorisosta 66 % tunsi kuuluvansa
perheeseen erittäin kiinteästi. (Myllyniemi, 2012, s. 34–35.) Näin ollen on oletettavissa,
että kotikasvatus on yhteydessä myös lapsen ja vanhempien suhteiden läheisyyteen sekä
aiemmin käsiteltyihin kiintymyssuhteisiin ja sosiaalisen kompetenssin kehitykseen.

3.3 Perheen yhteinen ajankäyttö
Ilman yhteistä aikaa vanhempien on mahdoton vaikuttaa lapsen kehityksen suuntaan muun
muassa sosiaalisen pääoman suhteen. Työ on useimmissa perheissä yhteistä ajankäyttöä
rajoittava elementti sekä tekijä, joka stressaa vanhempia ja vaikuttaa näin ollen kasvatukseen vanhempien riittämättömyyden ja voimattomuuden tunteina. (Pulkkinen, 2002, s.
149–153.) Työpäivinä päivittäinen työaika miehillä on 8,3 tuntia ja naisilla 7,4 tuntia. Niin
palkansaajista kuin yrittäjistäkin noin kaksi kolmasosaa tekee päivätyötä. (Pääkkönen,
2005, s. 53, 55.) Tämä tarkoittaisi sitä, että monissa perheissä aikuiset ovat töissä päivisin
samaan aikaan kuin lapset ovat koulussa ja heillä olisi mahdollisuus viettää aikaa lasten
kanssa iltaisin.
Hyvästä tarkoituksestaan huolimatta lasten ilta-aikoihin painottuvat harrastukset vähentävät perheen yhteistä aikaa. Yhteisen ajan ei tarvitse olla erikseen suunniteltua vaan pelkkä
vanhemman saatavilla oleminen tarpeen tullen riittää lapselle suotuisaan kehitykseen.
(Pulkkinen, 2002, s. 149–153.) Yhteinen tekeminen ja tunnekokemukset perheessä lisäävät
sen yhteenkuuluvuutta (Juusola, 2011, s. 111).
Suomalaisissa perheissä vietetään vaihtelevasti aikaa yhdessä koko perheen kanssa. Yhdessä syöminen on yleisin tapa yhdessä ololle. Noin puolet nuorista muisteli, että heidän lapsuudessaan kotona syötiin hyvin usein koko perheen ollessa paikalla. Seuraavaksi yleisin
yhteinen tekeminen oli television katselu, jota noin kolmasosa muisteli tapahtuneen hyvin
usein. (Myllyniemi, 2012, s. 75.) 70 prosenttia ruokailuajasta käytetään yhdessä perheen
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kanssa ja yksin tapahtuvan ruokailun aikanakaan koululaiset eivät yleensä olleet kotona
ilman muita perheen jäseniä. Melkein puolet television katseluajasta vietetään yhdessä
vanhempien kanssa ja tähän nähden koululaisten aika yksin television parissa jää kohtuullisen vähäiseksi. (Pääkkönen, 2005, 77–78.) Hieman yli puolet osallistuneista muisti, että
kotona oli melko usein vietetty aikaa yhdessä kotitöiden, tuttavien ja keskustelun parissa.
Muut ajanvietetavat, kuten urheileminen, pelaaminen, luonnossa liikkuminen ja kulttuuri
harrasteet, jäivät huomattavasti vähemmälle. (Myllyniemi, 2012, s. 75.) Yhteistä aikaa lapsen kanssa viettävät enemmän äidit kuin isät (Sinkkonen & Kinnunen, 1996, s. 94–95).
Yhteinen aika tuntuu aiemman tutkimuksen perusteella jäävän useimpien nuorten lapsuudessa aika vähäiseksi. Yhteisen ajan määrä voi jonkin verran ennustaa henkilön tyytyväisyyttä tuleviin ihmissuhteisiinsa niin, että mitä enemmän aikaa henkilö on viettänyt lapsuudessaan vanhempiensa kanssa, sitä tyytyväisempi hän on sen hetkiseen ihmissuhdetilanteeseensa (emt., s 78). Vuosina 1987–1988 vietettiin enemmän aikaa perheen ja ystävien kanssa kuin 1999–2000 (Österbacka, 2010, s. 189). Kotona koululaiset ovat koulupäivinään 14–15 tuntia ja vapaapäivinään keskimäärin 17 tuntia. Peruskouluikäiset ovat arkisin
kotona lukio- ja ammattikouluikäisiä enemmän. (Pääkkönen, 2005, s. 70.) 10–13-vuotiaat
peruskoululaiset viettävät noin neljäsosan valveillaoloajastaan perheensä kanssa. Yhteistä
aikaa vietetään arkena eniten iltaisin kello 19.30 jälkeen. (Pääkkönen, 2010, 88–89.) Vanhemmat arvostavat kokoperheen yhteistä aikaa ja pyrkivät järjestämään sitä yhä enenevissä
määrin (Miettinen & Rotkirch, 2012, s.113). Vuosien 1999 ja 2000 taitteessa koululaiset
viettivät perheidensä kanssa yhteistä aikaa koulupäivinä noin 2,5 tuntia ja vapaapäivinä
likimain kolme tuntia (Pääkkönen, 2005, s. 75).
Lapsuudessa positiivista palautetta saaneet ja kotona vanhempien kanssa yhteistä aikaa
viettäneet nuoret ovat sosiaalisesti luottavaisempia toisiin ja itseensä kuin nuoret, jotka
eivät ole päässeet kokemaan perheen yhteisöllisyyttä lapsuudessaan (Myllyniemi, 2012, s.
45–46). Sosiaalisesti luottavaiset nuoret eivät ole niin epäluuloisia sosiaalisesta osaamisestaan ja sosiaalisissa tilanteissa selviytymisestä kuin nuoret, joilla tämä luottamus puuttuu.

3.4 Suhteen läheisyys
90 % nuorista kokee lapsuuden kotinsa olleen vähintäänkin melko paljon rakastava, 87 %
kannustava ja 85 % sopuisa (Myllyniemi, 2012, s. 72). Suomalaiset nuoret kokevat siis
lapsuudenkotiensa tarjonneen positiivisen kasvualustan perheen läheisyyden suhteen. Suh-
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teen läheisyyden voidaan olettaa olevan yhteydessä lapsen saamaan kotikasvatukseen, kuten olen jo aiemmin todennut. On kuitenkin huomattava, että lapsen synnynnäiset piirteet
voivat vaikuttaa vanhempien suhtautumiseen lastaan kohtaan (Sinkkonen, 2001, s. 98).
Hankalaksi koettu lapsi saa vanhemmissa aikaan negatiivisia tuntemuksia ja käyttäytymistä
kun taas positiivisia tuntemuksia ja käyttäytymistä herättävä lapsi on koettu miellyttäväksi
(emt, s. 98).
Paitsi henkilöiden yhteensopivuus tai kasvatusilmasto myös erilaiset ulkoiset seikat, kuten
perherakenne, voivat vaikuttaa lapsen suhteeseen vanhempiinsa. Esimerkiksi eroperheissä
lapsen suhde vanhempiin voi käydä hankalaksi jo pelkkien käytännön järjestelyjen vuoksi.
Virallisesti lapsen on mahdollista asua vain toisen vanhemman kanssa, mutta tosielämässä
lapsi voi viettää aikaansa molempien vanhempiensa kanssa tai suhde toiseen vanhempaan
voi katketa kokonaan. Eron myötä vanhempien elämään on mahdollista tulla uusi perhe ja
sen myötä myös lapsen elämään uusia perheenjäseniä, kuten vanhemman uusi kumppani,
mahdollisesti uuden kumppanin lapsia ja heidän yhteisiä lapsiaan. (Jalovaara, 2014, s.
162–164.) Lapsen ja vanhemman välisen suhteen läheisyydestä ei kuitenkaan välttämättä
kerro se asuvatko he samassa vai eri osoitteissa. Esimerkiksi suhde isään ei määräydy sen
perusteella asuuko isä ja lapsi yhdessä, sillä suhde voi olla huono, vaikka isä ja lapsi asuisivat samassa taloudessa. Hyvän isäsuhteen luomista edesauttavat isän ja lapsen yhteinen
keskustelu ja ajankäyttö, kotiasioihin osallistuminen, vähäinen alkoholinkäyttö, terveys ja
säännölliset elämäntavat mukaan lukien työssäkäynnin. (Pulkkinen, 1997, s. 180). Nykyisin yhteydenpitoa helpottavat tietotekniset välineet voivat myös parantaa tai ainakin ylläpitää suhdetta toisessa osoitteessa asuvaan vanhempaan. Alkoholinkäytöllä on vaikutusta
eniten perheen ilmapiirin sopuisuuteen ja riitaisuuteen (Myllyniemi, 2012, s. 72–73), jonka
vuoksi edellä mainitut suhdetta syventävät seikat, kuten keskusteluilmapiiri, voivat kärsiä
ja niiden myötä myös vanhempi-lapsisuhde voi heikentyä.
Erotapauksessa tapaamiset muualla asuvan vanhemman kanssa ovat merkittävä suhteen
ylläpitämisen keino. Eronneiden vanhempien lapsista niin sanottua puuttuvaa vanhempaa
näkevät useammin sosiaalisesti sopeutuvat kuin epäsosiaaliset lapset. Myös suhde uuteen
isäpuoleen on parempi sosiaalisesti sopeutuvilla lapsilla verrattuna sosiaalisesta sopeutumattomuudesta kärsivillä lapsilla. (Pulkkinen, 1997, s. 183.) Erotapauksessa vanhempilapsisuhteen ylläpitämiseen on mahdollisuus, mutta vanhemman tai vanhempien menehtyessä tällainen mahdollisuus on poissuljettu. Muita suhteen ylläpitämistä biologisiin vanhempiin vaikeuttavia tekijöitä voivat olla muun muassa lapsen huostaanotto ja sijoitus toi-
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seen perheeseen. Hämäläisen (2012, s. 122–129) tutkimuksessa nousee esille biologisten
perhesiteiden tärkeys lapselle juuri huostaanotto ja sijoitustapauksessa haluna pitää enemmän yhteyttä biologisiin perheenjäseniinsä etenkin äitiinsä sekä verrattaessa suhteita sijoitusperheen jäseniin ja biologisen perheen jäseniin, joihin suhde koettiin läheisempänä juuri
verisiteiden takia.
Vanhempien ero ei välttämättä tarkoita lapselle tärkeiden ihmissuhteiden vähenemistä.
Uusperheissä lapsella on mahdollisuus myös uusiin läheisiin ihmissuhteisiin aikuisten
kanssa. Uusperheen suhteet eivät kuitenkaan automaattisesti ole lapselle merkityksellisiä
tai yhtä sidoksellisia kuin suhde biologiseen vanhempaan, mutta voivat ajansaatossa muodostua sellaisiksi. (Juusola, 2011, s. 122–126; Ritala-Koskinen, 2001, s. 204–207.)
Vanhempi-lapsisuhteen läheisyydellä on havaittu olevan yhteys lapsen toimintatapoihin
sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalisissa tilanteissa toimintaansa harkitsevilla nuorilla on todettu olevan läheinen suhde sekä isäänsä että äitiinsä. Erityistä eroa on huomattu olevan
lapsen suhteessa isäänsä niin että aggressiivisesti käyttäytyvillä ja ahdistuneilla nuorilla
isäsuhde on heikompi kuin toimintaansa harkitsevilla nuorilla. Myös sosiaalisesti vanhemmistaan erittäin riippuvaisilla nuorilla on huomattavissa heikompi isäsuhde kuin harkitsevilla ja itsenäisemmillä nuorilla. Vanhemmistaan riippuvaisilla nuorilla suhde isään
muodostuu kuitenkin läheisemmäksi verrattaessa aggressiivisiin ja ahdistuneisiin nuoriin.
(Pulkkinen, 1997, s.180–181.)
Näen lapsi-vanhempi suhteeseen vaikuttavan suurelta osin vanhempien kasvatustavan ja
yhteisen ajankäytön määrän. Lasta ohjaava, tukeva ja luotettava vanhempi, joka viettää
aikaansa lapsen kanssa pystyy todennäköisemmin muodostamaan läheisen ja lämpimän
vastavuoroisen suhteen lapseen. Autoritaarisessa kasvatuksessa vastavuoroisuus voi jäädä
vähäiseksi, jolloin lapsen kokemuksia ja ajatuksia ei välttämättä oteta yhtälailla huomioon
kuin ohjaavassa kasvatuksessa. Sallivan kasvatuksen piirteet saattavat ilmentää vanhempien välinpitämättömiä ajatuksia lasta kohtaan tai itsensä etusijalle asettamista, jolloin aikaa
lapsen kanssa ei välttämättä vietetä kovin paljon. Näen myös kasvatuspiirteillä ja yhteisellä
ajankäytöllä olevan yhteyden tosiinsa, niin että ohjaavia keinoja käyttävät vanhemmat
käyttävät aikaa enemmän lastensa kanssa kuin autoritaarisia tai sallivia tapoja suosivat
vanhemmat.
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4 Oppilaiden sosiaaliset roolit koulussa
Suomessa 2012 tehdyn Nuorisobarometrin tutkimuksen mukaan 93 % nuorista kokee kuuluvansa ystäväpiiriin vähintään melko kiinteästi ja koulu- tai työyhteisöön 78 %. Tytöistä
78 % näkevät kavereitaan lähes päivittäin ja pojista ystäviään päivittäin näkevät 85 %.
(Myllyniemi, 2012, s. 35–36.) Kaikki arvot ovat edelliseen vuonna 2008 saatuun tulokseen
nähden korkeampia, joka viittaisi nuorison kohentuneeseen suhdeverkostoon ja ryhmään
kuulumisen tunteen kasvuun.
Oppilaiden sosiaalista asemaa koulussa voidaan arvioida heidän ystävyyssuhteidensa ja
ryhmäaseman avulla. Koululuokassa yksilön ryhmään kuuluvuutta ja henkilön asemaa siinä voidaan kuvata sosiometrisellä mittauksella. Ryhmän jäsenten roolikuvauksia ja tyypityksiä on useamman laisia, joista tutkielmassa keskitytään Koskenniemen (1982) sosiaalisiin tyyppeihin ja näihin perustuvaan Laineen (2005) roolijakoon. Ystävyyden laajasta
määritelmäkirjosta pyrin muodostamaan tutkielman tarkoitusta palvelevan eli erityisesti
lapsille sopivan. Osana lukua käsittelen myös yksinäisyyden kokemusta, joka liittyy läheisesti sosiaalisen aseman muotoutumiseen.

4.1 Koskennimen sosiaaliset tyypit
Koskenniemi (1982, s. 100–108) on jakanut koululuokan sosiaaliset tyypit kolmeen pääryhmään, jotka kukin muodostuvat kolmesta alatyypistään. Jaottelu kuvastaa luokan muodostavan ryhmän jäsenten vaikutusta ja yhteyttä toisiinsa. Yksi pääluokista on johtaja, jolla
on vaikutusvaltaa suurimpaan osaan luokkatovereitaan. Aito johtaja on muiden keskuudessa luotettu ja muiden kunnioitusta nauttiva lähes kaikilla osa-alueilla. Tilapäisjohtaja saa
puolestaan muiden luottamuksen heräämään vain ajoittain esimerkiksi oman erikoisosaamisensa ansiosta. Kahdesta muusta johtajatyypistä poiketen valtias vaikuttaa muihin komentaen ja voi saada johtamistavallaan luokassa aikaan konflikteja ja tyytymättömyyttä.
Toinen Keskenniemen (1982, s. 101–107) määrittämistä pääluokista on myötäilijät, joihin
suurin osa luokan oppilaista yleensä kuuluu. He ovat ryhmän aktiivisia toimijoita, mutteivät saa yhtä suurta vaikutusvaltaa kuin johtajat. Apurit suhtautuvat myönteisesti ryhmän
yhteisiin toimiin, joissa he toimivat herätteiden antajina ja järjestelijöinä. Ryhmän suosikki
vaikuttaa olevan yleisesti luokassa pidetty toveri. Alaluokilla suosikin on huomattu menestyvän koulussa luokkansa keskitasoa paremmin ja useimmiten olevan sukupuoleltaan tyttö,
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kunnes myöhemmin sekä poikien että tyttöjen keskuudesta nousevat esille omat suosikkinsa. Sortaja on yksilö, joka toistuvasti käyttäytyy väkivaltaisesti joko yksin tai muutaman
toverin kanssa jotakin luokan oppilasta kohtaan. Heidän moraalinen ja empaattinen kehityksensä saattaa olla ikäryhmän keskimääräiseen kehitykseen verraten heikompaa.
Viimeinen ja kolmas pääryhmä on syrjässä olijat, jotka eivät tahdo sopeutua ryhmän yhteisiin toimiin. Syrjässä olijoiden oma suhtautuminen muita kohtaan saattaa olla kielteistä tai
muut oppilaat voivat suhteutua syrjässä olija oppilaaseen kielteisesti. Eristyjän omaaloitteisen ryhmästä vetäytymisen syynä voi olla esimerkiksi ujous, yhteisten kiinnostusten
kohteiden puuttuminen tai varhaisempi kehittyminen muihin verrattuna. Sivuutettu poikkeaa edellisestä siinä, ettei hän ole päässyt ryhmään vaikka olisi sitä halunnut ja jää siksi vaille toisten huomiota. Torjuttu oppilas joutuu muiden luokan oppilaiden tai jonkun oppilaan
välttelyn kohteeksi. Välttelyä voivat aiheuttaa muun muassa fyysiset poikkeavuudet tai
oppilaan käyttäytyminen, joka koetaan epävakaaksi tai hyökkääväksi. (Emt. s. 107–109.)
Yllä esitellyt sosiaaliset tyypit voivat esiintyä iältään ja kooltaan erilaisissa ryhmissä, vaikkakaan jokaisessa ryhmässä niitä kaikkia ei välttämättä muodostu. Selväpiirteisimmin kategorioitavia tyyppejä ryhmissä ovat aito johtaja, valtias, sortaja ja torjuttu sekä luokasta
yleisimmin löytyvät tyypit ovat aito johtaja, tilapäisjohtaja ja suosikki. (Emt. s. 101.)
Taulukko 1. Koululuokan sosiaaliset tyypit (Koskenniemi, 1982, s. 101).
I Johtajat

II Myötäilijät

III Syrjässäolijat

IA Aito johtaja on arvostettu ja IIA Apuri on aktiivinen ja IIIA Eristyjä pysyttelee omasta
ylivoimainen useimmilla alu- oma-aloitteinen, muttei vaikuta tahdostaan taka-alalla.
eilla.

itsenäisesti yhteisöön.

IB Tilapäisjohtaja vaikuttaa IIB Suosikki nauttii asemasta, IIIB Sivuutettu ei ole yrityksisharvoin tai vain joillakin osa- joka on saavutettu tovereiden tä huolimatta päässyt joukalueilla.

osoittamalla ystävyydellä.

koon.

IC Valtias johtaa alistamisen IIC Sortaja käyttäytyy väkival- IIIC Torjuttu joutuu useimmikeinoin.

taisesti toista kohtaan.

ten toisten välttelemäksi.

Hakkarainen (1980) on tehnyt huomion, jossa sosiometrisessä mittauksessa pojat valitsivat
usein toverikseen pojan ja tytöt tytön. Torjumiset taas kohdistuivat yleisesti vastakkaiseen
sukupuoleen etenkin tytöillä. On siis madollista, että sukupuoli vaikuttaa myös tässä tutkimuksessa tehtävään sosiometriseen mittaukseen.
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4.2 Laineen roolijako
Laine (2005, s. 198) pitää Koskenniemen sosiaalisten tyyppien luokittelua varsin kattavana
myös muissa maissa kehityttyihin samankaltaisiin luokituksiin nähden. Yhteistä useimmille luokituksille on johtajan, suosikin ja torjutun roolien esiintyminen. Näihin asemiin sijoittuvat oppilaat vaikuttavat eniten ryhmän muotoutumiseen ja muihin jäseniin. Edellä mainitut roolit tulevat useimmiten nimetyiksi myös oppilaiden joukossa todennäköisesti siksi,
että ne herättävät eniten tunteita.
Laine (2005, s. 201–223) aukaisee syvemmin kuutta luokan sosiaalista asemaa, jotka hänen
mukaansa muodostuvat tovereiden asenteesta tiettyä oppilasta kohtaan. Ensimmäinen asema on suosikki, josta suuri osa oppilaista pitää ja tuntee hänet ystäväkseen. Suosikin puolelta syvempää ystävyyttä on havaittavissa kuitenkin vain muutamiin tovereihin. Luonnollisesti suosikkioppilaan piirteet kuvataan positiivisiksi, kuten iloisuus, myönteinen minäkuva, luotettavuus, kyky liittyä ryhmään, taito jakaa asioita, toisesta välittäminen, hyvä
koulumenestys ja koulussa viihtyminen eli yleisesti sosiaalisesti taitavaksi. Tosin luokkatoverit ymmärtävät suosikkityypin oppilaalla olevan joitakin heikkouksiakin. Valitettavasti
jotkut suosikkioppilaat jäävät kuitenkin vaille läheisempää ystävyys suhdetta.
Johtajan asemassa oleva oppilas pystyy vaikuttamaan luokan muihin oppilaisiin. Johtajuus
voidaan jakaa tehtäväjohtajuuteen ja ihmissuhdejohtajuuteen. Tehtäväjohtajuuden tavoitteena on saada ihmiset toimimaan ryhmän tavoitteiden täyttämiseksi suotuisalla tavalla.
Ihmissuhdejohtajuus taas keskittyy ryhmän yhteishengen ja tunnesuhteiden myönteiseen
ylläpitämiseen. Hyvään johtajuuteen sisältyy nämä molemmat puolet. Johtajilla ei ole havaittavissa yhtä selkeitä ominaispiirteitä kuin suosituilla, mutta niiden on mainittu olevan
muun muassa älykkäitä, hyviä koulussa, tunteita ilmaisevia, verbaalisesti taitavia, sopeutuvia, joustavia, itseensä luottavia ja heillä on usein paljon kontakteja luokassa. (Emt., s.
204–205.)
Torjutut yksilöt ovat oppilaita, joiden seuraan ei hakeuduta, koska heistä ei pidetä tai heidät koetaan vastenmielisenä. Torjutut itse haluaisivat kuitenkin tulla hyväksytyksi ja huomatuksi ryhmässä. Näiden muiden leikeistä ulkopuolelle jäävien lasten sosiaalisessa käyttäytymisessä on havaittu puutteita omaan ikätasoonsa verrattaessa. Yleinen negatiivinen,
epäsosiaalinen, uhkaava ja ryhmän normeihin sopimaton käytös näyttäisi johtavan torjutuksi tulemiseen. Torjutut voidaan jakaa vielä useammaksi alaryhmäksi heidän käyttäytymisensä mukaan, esimerkiksi aggressiiviset ja ei-aggressiiviset. Torjutun asema on valitet-
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tavan pysyvä tai jopa ajan myötä vahvistuva, silti ei tule unohtaa että usein heillä on ainakin yksi läheinen ystävyyssuhde, jossa he voivat kokea sosiaalista ja emotionaalista tyydytystä. (Emt., s. 208–213.)
Syrjäänvetäytyjät voidaan jakaa neljään ryhmään. Passiiviset yksinviihtyjät suoriutuvat
välttämättömistä tehtävistä toisten kanssa eivätkä aktiivisesti välttele muiden seuraan. Passiiviset ja ahdistuneet yksinviihtyjät eivät hakeudu muiden seuraan ja pyrkivät välttämään
sitä. He nauttivat yksin työskentelystä. Passiiviset ja ristiriitaiset sosiaaliset tyypit eivät
omaa taitoa liittyä toisten joukkoon, vaikka haluaisivatkin esimerkiksi mukaan liekkiin, ja
tyytyvät usein seuraamaan muiden tekemisiä sivusta. Sosiaalisesti kypsymättömät ja torjutut haluaisivat liittyä toisten leikkiin, mutta eivät löydä halukkaita leikkitovereita. He joutuvat siis muiden torjumaksi. Syrjäänvetäytyminen voi olla merkki siitä, ettei lapsen sosiaalinen kehitys ole edennyt normaalisti. Sivuun jääminen voi myös ennustaa tulevaa sosiaalisen kehityksen hidastumista ja vaikeutta tulevaisuudessa kontaktien luomista. (Emt., s.
213–216.)
Laine (2005, s. 219–220) kuvailee kiusaajat yksilöiksi, joiden sosiaaliset taidot ja tiedot
ovat puutteellisia. Heidän käytöksensä kuvataan impulsiiviseksi ja aggressiiviseksi. Usein
he tulkitsevat toisten käytöksen itseään kohtaan uhkaavaksi eivätkä omaa tarpeeksi ratkaisukeinoja ongelmallisiin sosiaalisiin tilanteisiin.
Kiusattujen yleisiksi havaittuja piirteitä ovat epävarmuus, sisäänpäin kääntyneisyys, alistuminen, itsearvostuksen puute ja fyysinen heikkous. Kuten syrjäänvetäytyvienkin kohdalla myös kiusatuilla tilanne voi ajautua kierteeseen itsearvostuksen yhä heiketessä kiusaamiseksi joutumisen myötä. (Emt., 220–221.)

4.3 Oppilaan ystävyyssuhteet ja yksinäisyys
Ystävyys on vastavuoroista ja herättää kummassakin osapuolessa myönteisiä ja lämpimiä
tunteita. Ystävyyssuhteet ovat erityislaatuisia vertaissuhteita niiden läheisyyden vuoksi.
(Laine, 2005, s. 146; Salmivalli, 2000, s. 35.) Läheisyys ystävysten kesken ilmenee muun
muassa tuntemalla ja tiedostamalla toistensa ajatuksia, tunteita ja persoonallisuuspiirteitä.
Kompromissien teko jopa omista eduista joustaen on ominaista läheiselle ihmissuhteelle.
(Laine, 2005, s. 145, 147). Henkilöstä riippuen hänen käsityksensä ystävyydestä voi vaihdella suurestikin etenkin lapsilla (Koskenniemi, 1982, s. 71).
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Lasten välinen ystävyys voi esimerkiksi koulussa ilmetä yhteisellä ajankäytöllä, vaikkei se
olekaan välttämätöntä ystävyyden ylläpitämiselle ja muodostumiselle. Yhdessä oloa voi
tapahtua myös vapaa-ajalla ja koulumatkoilla. Mahdollisuus pitää yllä suhdetta myös koulun ulkopuolella onkin yhteydessä pysyvien ystävyyssuhteiden syntymiselle ja säilymiselle. (Koskenniemi, 1982, s. 72, 77.) Paitsi naapurusto myös harrastukset ja kerhot ovat
mahdollisuus löytää ystävyyssuhteita vapaa-ajalla. Koulussa oppilaan asema ryhmässä
näyttäisi vaikuttavan ystävyyteen niin, että useimmiten ystävykset ovat luokassa yhtä suosittuja (Koskenniemi, 1982, s. 79).
Erityisen merkityksellisiä ystävyyssuhteista tekee niiden antama tyydytys siitä, ettei ole
yksin. Jopa ryhmässä torjuttu voi kokea itsensä merkitykselliseksi läheisessä ystävyyssuhteessa. (Salmivalli, 2005, s. 35.) Yksinäisyyttä voi siis kokea usealla eri tavalla ja se on
henkilökohtainen tunnetila. Sosiaalisen vuorovaikutusverkoston puuttuessa yksinäisyys voi
olla sosiaalista yksinäisyyttä tai läheisen ystävän puuttuessa emotionaalista yksinäisyyttä.
(Junttila, 2010, s. 44–45; Laine 2005, s. 161–162.) Yksinäisyys on seurausta henkilön sosiaalisissa suhteissa ilmenevistä puutteista. Se koetaan yleensä epämiellyttävänä ja ahdistavana. (Laine, 2005, s. 161.) Yksinäisyys merkitsee lapselle syrjäytymistä vertaisryhmästä.
Joillekin riittää yksi hyvä ystävä, mutta toiset voivat kaivata ympärilleen suurempaa suhdeverkostoa. (Junttila, 2010, s. 44.) Henkilö voi kokea yksinäisyyttä myös seurassa, jos
hänen toivomansa sosiaalisten suhteiden laatu ja määrä eivät toteudu todellisuudessa (Junttila, 2010, s. 44; Laine, 2005, s. 161–162).
Sukupuolella näyttäisi aiemmin huomioidun perusteella olevan vaikutusta siihen kuinka
suuressa joukossa henkilö viihtyy. Pojat muodostavat usein suurempia ryhmiä ja tytöt kahdenkeskeisiä ystävyyssuhteita. Lisäksi tyttöjen kanssakäymistä voidaan kuvata intiimimmäksi kuin poikien, mutta on muistettava, että on myös tyttöjä, jotka kaipaavat suurempaa
ryhmää, ja poikia, joille läheinen ystävä on tärkeä. (Ajo & Laine, 1997, s. 173.)
Ystävyyssuhteilla on huomattu olevan selviä positiivisia vaikutuksia ihmisen elämään.
Lapsi, jolla on ystävyyssuhde, sopeutuu paremmin ryhmään muun muassa koulun alkaessa
ja voi jatkossa välttyä torjunnalta sekä kiusaamiselta (Salmivalli, 2005, s. 36–38). Salmivalli (2005, s. 38) toteaa tutkimusten pohjalta, että ystävyys voi kohentaa itsetuntoa ja ehkäistä masennusta. Sen sijaan sosiaalisuuteen, koulutuksellisiin tavoitteisiin ja työelämässä
pärjäämiseen vaikuttava tekijä on ystävyyden sijaan sosiaalinen status.
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4.4 Sosiaalisen aseman vaikutus henkilölle
Toveriryhmä tarjoaa lapselle ajanvietettä, kumppanuutta ja tunteen ryhmään kuulumisesta.
Lisäksi ryhmä on paikka, jossa sen jäsenet pääsevät opettelemaan yhdessä toimimista ja
yhteisten päätösten tekemistä sovittamalla erilaisia ajatuksia kaikkia osapuolia tyydyttäviksi. Pelkkien kompromissien lisäksi yksilöillä on mahdollisuus oppia puolustamaan itseään
ja omia näkemyksiään sekä ottamaan oman paikkansa ja kokeilla muun muassa johtajuutta.
Toveripiiri on nuorelle yhteisö, jossa voi kokeilla pienin askelin itsenäistymistä ja vanhemmistaan irtautumista. (Salmivalli, 2005, s. 32–33.) Yleisestikin toveripiiri voi opettaa
lapselle asioita, joita aikuiset eivät lapselle pystyisi tarjoamaan. Tovereiden vaikutus lapseen on vähäisempää ja pintakäyttäytymiseen suuntautuvaa kun taas perheen vaikutus kohdistuu arvoperustoihin ja on usein kestoltaan jatkuvaa eikä yhtä vaihtuvaa kuin toveripiirissä. (Pulkkinen, 2002, s. 232–233.)
Vertaisryhmän avulla lapsi kehittää omaa minäkuvaansa sosiaalisen vertailun myötä. Tämä
voi tarkoittaa jopa yksilön ryhmäaseman tuomien odotusten vaikuttavan lapsen käsitykseen
itsestään ja ominaisuuksistaan. Jo kohtuullisella toverisuosiolla on havaittu olevan myönteinen vaikutus henkilön minäkäsityksen kehitykselle. Ryhmässä saadulla asemalla on taipumusta säilyä muuttumattomana ryhmän pysyessä samana. (Salmivalli, 2005, s. 32–33.)
Torjutun asema voi pahimmillaan suomalaisessa koulujärjestelmässä pysyä samana jopa
läpi koko koulutaipaleen mukaan lukien esikoulun, peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen (lukio- ja ammattiopinnot).
Koulu on lapselle oiva paikka solmia ystävyyssuhteita. Useat ystävyyssuhteet muodostuvat
koulussa niin tunneilla yhdessä toimittaessa kuin välitunneillakin. Mitä paremmat mahdollisuudet lapsella on viettää aikaa ystäviensä kanssa myös vapaa-ajalla, sitä todennäköisemmin ystävyyssuhteista tulee pysyvämpiä. Koulussa suuremmassa toveripiirissä ystävykset ovat yleensä lähestulkoon yhtä suosittuja. (Koskenniemi, 1982, s.77–79.) Läheisemmät ystävyyssuhteet tarjoavat lapselle keskilapsuudessa mahdollisuuden opetella käyttäytymisen normeja ja yhteisön kirjoittamattomia sääntöjä, kuten pukeutumista ja kielenkäyttöä. Tässä iässä lapsi alkaa pohtia yhä enemmän millaisen kuvan antaa itsestään muille. Nuoruusiän lähestyessä ystävyyssuhteet muuttuvat läheisimmiksi ja niissä korostuu
henkilökohtaisten asioiden jakaminen, itsensä tutkiskelu toverin kanssa sekä loogisen päättelyn ja emootioiden integrointi. (Salmivalli, 2005, s. 37–40.) Myös Youniss (1980, s. 184–
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185) toteaa ystävyyden kehittyvän yhdeksästä ikävuodesta eteenpäin yhä enemmän toista
huomioivaksi, jolloin toisen ymmärtäminen ja auttaminen korostuvat.
Ystävyyssuhteet voivat ennaltaehkäistä kiusatuksi joutumista, helpottaa ryhmään liittymistä ja antaa valmiuksia tulevia ihmissuhteita varten. Lisäksi ystävyyssuhteet ennustavat tulevaa itsetuntoa ja masennuksen määrää, mutta eivät muun muassa sosiaalisuutta, kouluttautumista tai työelämässä selviytymistä. Läheinen ystävyyssuhde voi kompensoida lapsen
kotonaan saamaa tukea sosiaalisen kehityksen osalta ja helpottaa kotona ilmenevien ongelmien käsittelyä sekä niistä selviytymistä. (Salmivalli, 2005, s. 37–40.) Hartup (1982, s.
163–169) esittelee Roffin (1961; 1972) tutkimusten tuloksia, joissa vertaisten välisillä sosiaalisilla suhteilla on todettu olevan merkitystä tulevalle mielenterveydelle sekä sosiaaliselle käyttäytymiselle ja taidoille.
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5 Tutkimuksen toteutus
Tämä luku perehtyy tutkielman empiirisen osan muotoutumiseen ja toteuttamiseen. Nämä
tutkimuksen lähestymistavat määrittävät tutkimukseni luonnetta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 123). Esittelen tulevassa tutkimukseni tutkimusongelmat. Ongelmiin vastatakseen on tehtävä ratkaisuja muun muassa tutkimusotteen, kohderyhmän, aineiston keruun, analyysin ja luotettavuuden suhteen. Tulen seuraavassa esittelemään tämän tutkimuksen linjanvetoja mainittujen aihepiirien suhteen.

5.1 Tutkimusongelmat ja tutkimusote
Tutkielman tarkoitus on kuvata viides- ja kuudesluokkalaisten lasten sosiaalista asemaa ja
heidän suhdetta vanhempiinsa. Näiden kuvausten pohjalta tavoitteenani on tutkija, selittääkö lapsi-vanhempisuhde lapsen sosiaalista asemaa. Lapsen suhdetta hänen vanhempiinsa
selvitän muutamalla taustakysymyksellä perherakenteeseen liittyen sekä teemoilla, jotka
koskevat kotikasvatusta ja perheen yhteistä ajankäyttöä. Pyrin siis tarkastelemaan, onko
lapsen kokemuksilla saamastaan kasvatuksesta ja vanhempien huomion määrällä ja laadulla yhteyttä siihen, millaisen sosiaalisen aseman oppilas on luokassa saanut.
Oppilaiden sosiaalista asemaa hahmotan lapsen ystäväpiirin ja koululuokan sosiaalisten
suhteiden avulla sekä lapsen omasta että luokkatovereiden näkökulmasta. Lapsen ystävyyssuhteiden selvittämisen näen tärkeänä osana henkilön sosiaalista selvitystä, sillä myös
ryhmästä torjutuilla oppilailla on mahdollisuus nauttia tarpeeksi läheisestä ystävyyssuhteesta tai myös ryhmässä suosittu oppilas voi jäädä vaille tyydyttävää läheisempää toverisuhdetta (Salmivalli, 2005, 35). Koululuokan sosiaalista rakennetta tarkastelen Koskenniemen (1982) sosiaalisten tyyppien avulla. Koskenniemen sosiaalisten tyyppien jaottelu
perustuu siihen, kuinka paljon oppilaalla on vaikutusvaltaa omassa luokassaan. Tämän
jaottelun käyttöön päädyin sen kattavuuden, selkeyden ja yleisen käytön vuoksi.
Empiirisestä aineistosta pyrin löytämään vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin:
1. Millaisiin sosiaalisiin asemiin koulun oppilaat sijoittuvat:
a. ystävyyssuhteidensa perusteella?
b. koululuokissa ilmenevien sosiaalisten tyyppien myötä?
2. Millaisia ovat koulun oppilaiden suhteet vanhempiinsa:
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a. perherakenteiden johdosta?
b. kotikasvatuksen seurauksena?
c. perheen yhteisestä ajankäytöstä johtuen?
3. Vaikuttaako perheen rakenne, kotikasvatus tai perheen yhteinen ajankäyttö oppilaan
sosiaaliseen asemaan koulussa?
Tutkielmani tutkimusote on kvantitatiivinen eli käytän määrällistä tutkimusmenetelmää. Se
on tutkimustapa, joka vastaa muun muassa kysymyksiin kuinka moni, kuinka paljon ja
kuinka usein. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä tarkastelee tietoa numeerisesti ja käsittelee sitä tilastollisin menetelmin. (Heikkilä, 2008, s. 16; Kananen, 2011, s. 18; Vilkka,
2007, s. 14.) Sitä voidaankin nimittää myös tilastolliseksi tutkimukseksi (Heikkilä, 2008, s.
16). Määrällisen tutkimuksen edellytyksenä on ilmiön ja tekijöiden eli muuttujien tunteminen, jotta mittaaminen on mahdollista (Kananen, 2011, s.12). Kvantitatiivinen tutkimus
onkin Kanasen (2011, s. 12) sanoin suurelta osin "muuttujien mittaamista, niiden suhteiden
välisten vuorovaikutusten laskemista ja tekijöiden esiintymisten määrällistä laskemista".
Ihmistieteissä mittaaminen on usein epäsuoraa, joten mittaaminen suoritetaan tutkimuksessa tutkittavan käsitteen piilo- eli latenttimuuttujien avulla. Piilomuuttujilla saadut vihjeet
oppilaan suhteesta vanhempiinsa ja tovereihinsa muutetaan kvantitatiivisiksi mittaluvuiksi.
Edellisestä on huomattavissa, että ihmisiä koskeva mittaaminen on harvoin absoluuttista,
kuten luonnontieteissä, vaan pikemminkin vertailevaa johtuen absoluuttisten mittaasteikkojen puuttumisesta. (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma, 1996, s. 36–38.)
Kvantitatiivisen tutkimuksen pyrkimys on jo aiemmin olemassa olevan teorian testaus tai
teoriataustaan nojaten uuden teorian kehittely ja tiedon tai teorian yleistäminen. Tässä tutkielmassa keskityn pienimuotoisesti testaamaan viitekehyksessä esille nousseita teorioita
nykyisessä kulttuuritaustassa. Kasvatustieteissä teoriat voidaan korvata teoreettisin mallein, koska alalla ei ole juurikaan laajoja teorioita. Siksi tämänkään tutkimuksen tarkoituksena ei ole pyrkiä luomaan yhtä oikeaa totuutta. (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma, 1996, s.
24; Heikkilä, 2008, s. 16; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 139–146; Kananen, 2011,
s. 17.)
Tutkimus pyrkii selvittämään todellisuuden olosuhteita kuvaamalla viides ja kuudes luokkalaisten käsitystä omasta suhteestaan vanhempiinsa ja ikätovereihinsa erilaisten muuttujien jakaumien ja riippuvuuksien kautta. Tällaisia keinoja käyttävää tutkimusta kutsutaan
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survey-tutkimukseksi tai kartoitustutkimukseksi. Survey-tutkimuksen tutkimusongelmat
tähtäävät usein kuvaukseen, ilmiöiden vertailuun ja riippuvuuksien selvittämiseen tai jopa
kausaalisiin selityksiin tietystä valikoidusta joukosta, jolloin tulokset eivät ole tarkoitettu
maantieteellisesti kattaviksi. Selittävässä survey-tutkimuksessa vertaillaan usean tekijän
yhteyttä tutkittavaan ilmiöön. Aineiston keruu tapahtuu usein kaavakkeilla, kuten tässäkin
tapauksessa. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata lapsen toverisuhteita lapsen suhteella
hänen vanhempiinsa ja löytää mahdollisia riippuvuuksia tai yhteyksiä näistä kahdesta eri
ilmiöstä. (Kari & Huttunen, 1988, s. 46–53.)

5.2 Tutkimuksen kohderyhmä
Otoskokoni olen suhteuttanut opinnäytetyön tarkkuusvaatimuksiin ja käytössä oleviin resursseihin. Kyseisen kunnan tasolla otokseni on suhteellisen kattava, mutta koko valtion
tasolla se on liian suppea edustaakseen koko perusjoukkoa, joka tässä tapauksessa käsittää
peruskoulun viidennen ja kuudennen luokkien oppilaat. (Heikkilä, 2008, s. 33; Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara, 2013, s. 180; Kananen, 2011, s. 66)
Otoksessani on havaittavissa harkinnanvaraisia piirteitä sen kohdistuessa itse valitsemaani
kuntaan, jossa haluan henkilökohtaisista syistä tutkimuksen toteuttaa. Lopullisen otannan
teen kuitenkin ryväsotannalla koulun kaikkien viides ja kuudes luokkien oppilaiden kuuluessa tutkimusjoukkooni. (Heikkilä, 2008, s. 39; Holopainen & Pulkkinen, 2012, s. 36; Kananen, 2011, s. 72; Vilkka, 2007, s. 58) Yleisesti kyseessä on survey-tutkimukselle tyypillinen otantatutkimus, jolloin otanta kohdistuu vain perusjoukosta valittuun osajoukkoon
tiettynä ajankohtana. Tällöin tavoitteena ei ole toteuttaa maantieteellisesti laajaa tutkimusta. (Kari & Huttunen, 1988, s. 47.)
Tämä tutkimus on kohdistettu erään Pohjois-Savon kunnan alakoulun 5- ja 6-luokkiin.
Tutkimuksen analyysissä on mukana yhteensä 65 oppilasta, joista tyttöjä on 36 ja poikia
29. Koulussa on kaksi 5. luokkaa, joilta kyselyyn vastasi 30 oppilasta, ja kolme 6. luokkaa,
joista tutkimukseen osallistui 35 oppilasta. Toinen koulun viidennestä luokasta on 32 oppilaan luokka, joka on yhdistetty kahdesta pienemmästä ryhmästä oppilaiden aloittaessa toista luokkaa. Tämän 5F-luokan vastanneiden määrä on näin ollen muihin ryhmiin nähden
suurempi, joskin suhteellinen vastausmäärä jää pienemmäksi kuin muissa noin 15 oppilaan
ryhmissä. Luokkien sisäinen sukupuolten jakautuminen on nähtävissä kuviossa 1., josta on
huomattavissa useammassa luokassa tyttöjen suurempi osallistumismäärä, vaikkakin 5E- ja
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6G-luokissa suurempi vastausosuus on pojilla. Tutkimuksen kohdentamisen juuri 5- ja 6luokkalaisiin perustelen heidän riittävällä lukemisen, kirjoittamisen ja ymmärryksen taidollaan. Lisäksi haluan kohdentaa tutkimuksen juuri alakouluikäisiin, koska todennäköisesti
tulen myös itse työskentelemään heidän ikäisten lasten kanssa ja saan näin ollen tutkielmastani hyötyä ammattitaitoni kehittämiseksi.

Kuvio 1. Luokkien sisäinen sukupuolten jakautuminen.

5.3 Aineiston hankinta
Tutkimuksen aineiston hankinta suoritetaan Survey-tutkimuksen keinoin standardisoidulla
kyselyllä, joka on kvantitatiivisen tutkimuksen yleisin tiedonkeruumenetelmä. (Heikkilä,
2008, s. 19; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 134, 193–194; Kananen, 2011, s. 12;
Valli, 2010, s. 103.) Kyselyn etuina ovat tutkimusaineiston hankkiminen useilta henkilöiltä
ja laajastakin aiheesta kustannustehokkaasti sekä aikaa säästäen. Se sopii erityisesti tutkimukseen, jossa halutaan saada selville tietoja ihmisten yksityiselämästä, ajatuksista, tunteista ja kokemuksista eli erittäin henkilökohtaisista asioista, kuten tässäkin tutkimuksessa
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on tarkoitus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 185, 195; Vilkka, 2007, s. 28) Heikkouksina kyselylle pidetään yleisesti aineiston pinnallisuutta, tietämättömyyttä vastaajien
suhtautumisesta tutkimukseen, kyselylomakkeen ymmärrettävyydessä tapahtuvia eroja
vastaajien kesken, tiedottomuus vastaajien tiedon määrästä tutkittavasta aihealueesta, kyselylomakkeen laatimiseen kuluva aika ja vaadittava tietopohja tutkijalta sekä kyselyyn vastaamattomuus, jolloin aineiston laajuus voi poiketa halutusta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013. s. 195).
Koska kvantitatiiviselle tutkimukselle olennaista on tiedon yleistettävyys ja kyselyn tarkoituksena tavoittaa kohtuullisen laaja otanta sekä saada ohjatusti tietoa, aineiston pinnallisuus tietyissä määrin on väistämätöntä ja tutkimuksen luonteeseen kuuluvaa enkä näin ollen pidä sitä ongelmallisena tutkimukseni tavoitteisiin suhteutettuna. Kyselyn harkitulla
muotoilulla olen pyrkinyt vaikuttamaan saadun tiedon syvällisyyteen. Kyselylomaketta
laatiessani olen pyrkinyt ottamaan huomioon kohderyhmän iän ja sen mukaisen kehitysasteen, joita muun muassa Aarnos (2010) korostaa aineiston keräyksen onnistumiseksi. Tutkimusaineistoa lapsilta kerättäessä on erityisesti kiinnitettävä huomiota tutkimuseettisiin
asioihin. Olenkin kysynyt luvan tutkimuksen toteuttamiseen paitsi kunnan ja koulun taholta rehtorilta ja opettajilta myös oppilaiden vanhemmilta. (Emt., s. 172–174.)
Kyselylomakkeeni koostuu avoimista- ja monivalintakysymyksistä sekä erilaisiin asteikkoihin perustuvista väitteistä. Selvittäessäni lapsen suhdetta hänen vanhempiinsa käytän
järjestysasteikollista Likertin asteikkoa. (Heikkilä, 2008, s. 53; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 198–200; Kananen, 2011, s. 61; Vilkka, 2007, s. 67–69.) Likert-asteikko
sopii erityisesti asenteiden ja mielipiteiden mittaamiseen (Valli, 2010, s. 118–119). Väitteeni, joihin olen soveltanut Likert-asteikkoa, mittaavatkin oppilaan omaa näkemystään
vanhemmiltaan saamaan kasvatukseen ja yhteiseen ajankäyttöön vanhempien kanssa. Nämä molemmat aihealueet olen tietoisesti tehnyt samanlaiselle mitta-asteikolle, jotta niiden
keskinäinen vertailu on mahdollista (Kananen, 2011, s. 14). Vanhempi-lapsisuhteen hahmottamiseksi lomakkeen alussa taustakysymyksissä selvitän lapsen näkökulmasta hänen
perheensä rakennetta sekä strukturoiduin että avoimin kysymyksin.
Lapsen ystävyyssuhteista pyrin saamaan tietoa muutamalla strukturoidulla kysymyksellä,
joissa vastausvaihtoehdot ovat muotoa tosi tai epätosi. Kysymykset on muotoiltu väitelauseiksi. Lisää lapsien toverisuhteista selvitän sosiometrisellä tutkimuksella koskien oppilaan
luokkaa. Sosiometria on menetelmä, jolla tutkitaan ryhmien sisällä tapahtuvia sosiaalisia
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valintoja. Sosiometriset menetelmät ovat käyttökelpoisia erityisesti haluttaessa selventää
ryhmän sisäistä rakennetta tai sen jäsenten välistä viestintää. (Ropo, 2010, s. 88.) Tässä
tutkimuksessa pyrin hahmottamaan kunkin koululuokan sisäistä rakennetta ja oppilaan
sosiaalista asemaa ryhmässä Koskenniemen (1982) luomien koululuokan sosiaalisten
tyyppien mukaan. Valitsemani sosiometrinen menetelmä edustaa nominaaliasteikollista
mittausta, koska vastauksena pyydetään nimiä eikä esimerkiksi järjestyslukuja (Ropo,
2010, s. 90–91). Olen mallintanut oman sosiometrisen mittarini Kärkkäisen (2013) omassa
opinnäytetyössään käyttämästä sosiometrisestä mittarista.
Kyselylomakkeen ymmärrettävyyttä ja toimivuutta halutun tiedon kannalta pyrin selvittämään ja kehittämään lomakkeen esitestauksella. Esitestaus on suoritettu Keski-Suomessa
eräässä koulussa 10 oppilaan luokassa. Luokan oppilaat olivat neljäs luokkalaisia eli vuotta
nuorempia kuin lopullinen kohderyhmäni, mutta katsoin sen olevan jopa etu kaavakkeen
kehittämisen kannalta. Testauksesta saatujen huomioiden myötä kyselyn ohjeistuksia ja
ulkoasua on selkeytetty sekä poistettu turhilta vaikuttavia kysymyksiä. Lisäyksiä on tehty
liittyen ystävyyssuhteisiin sekä vanhempien käyttämiin rankaisu- ja palkitsemiskeinoihin,
tarkemman tiedon saavuttamiseksi ja summamuuttujien muodostamiseksi. Lopullinen aineistonkeruuseen käytetty lomake on kokonaisuudessaan liitteessä 1.
Lopullinen aineisto on kerätty, niin että olen itse ollut paikalla, jolloin etuna on mahdollisuus tarkentaa kysymyksiä ja ohjeistuksia tarpeen vaatiessa (Valli, 2010, s.108). Keräsin
aineiston vuorotellen kussakin luokassa yhden koulupäivän aikana. Olemalla itse paikalla
pyrin myös vaikuttamaan oppilaiden vastauksien rehellisyyteen. Aiheen koskiessa lapsen
omaa perhettä ja luokan sosiaalista roolijakoa opettajan läsnäolo tai apukätenä toimiminen
voisi muuttaa merkittävästi tutkimustuloksia arkaluontoisen aihepiirin vuoksi.

5.4 Aineiston analyysi
Aineisto on hankittu määrälliseen tutkimukseen suunnitellulla kyselylomakkeella, kuten
edellisessä luvussa on kuvattu. Aineiston käsittelyyn ja analyysiin on käytetty SPSStilastonkäsittelyohjelmaa, kuten kvantitatiivisen tutkimuksen luonteelle on ominaista
(Vilkka, 2007). Ennen varsinaista analyysiä saadut tiedot tulee syöttää havaintomatriisiin
eli taulukoida. Havaintomatriisissa kukin vaakarivi muodostuu yhden vastaajan kaikkien
muuttujien tiedoista ja pystysarakkeet ilmoittavat kunkin muuttujan osalta kaikkien havaintoyksiköiden tiedot. Muuttujalla tarkoitetaan tutkittavaa asiaa, kuten sukupuolta, luokkaa
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tai perheenjäsenten määrää, ja havaintoyksiköllä kyselyyn vastannutta henkilöä. (Emt., s.
111.)
Ennen havaintomatriisin kokoamista päädyin poistamaan aineistosta kolmen vastaajan lomakkeet suuren havaintoarvojen puutteen vuoksi. Havaintomatriisin kokoamisen jälkeen
tiedot on tarkastettu kunkin muuttujan frekvenssijakauman avulla (Heikkilä, 2014, s. 128).
Frekvenssijakaumien tarkastelussa ilmeni muutama poikkeava havaintoarvo, jotka tarkistin
ja tarvittaessa korjasin. (Metsämuuronen, 2001, s. 20–25). Tarkastelun jälkeen päädyin
vielä sivuuttamaan analysoinnissa yhden oppilaan vastaukset, joissa oli suuria puutteita ja
suurta epäjohdonmukaisuutta, jonka arvioin viitteeksi erittäin välinpitämättömästä suhteutumisesta tutkimukseen. Uskon tämän toimenpiteen edistävän analyysin tulosten paikkansapitävyyttä.
Ennen varsinaisen analyysin aloittamista olen myös tehnyt muutamien muuttujien käännöksiä, jotta muun muassa summamuuttujien muodostaminen on mahdollista. Kääntäminen on tapahtunut niin, että olen poiminut käännettäviksi kielteisiksi muotoillut väitteet,
jotka ovat toimineet testimuuttujina. Tällöin siis muuttujan arvo 1 (täysin eri mieltä) on
muutettu vastaamaan käänteisesti muuttujan arvoa 5 (täysin samaa mieltä). Tällainen muutos on tehty esimerkiksi kysymyksen 35. (Vanhempani eivät rankaise minua huonosta käytöksestäni) kohdalla. (Metsämuuronen, 2001, s. 29–32.)
Analyysiä varten on muodostettu siis yhtensä neljä summamuuttujaa, jotka ovat yhteinen
ajankäyttö, ohjaava kasvatus, salliva kasvatus ja autoritaarinen kasvatus. Ennen summamuuttujien muodostamista tarkistin vielä Crobachin alfan avulla summamuuttujaan sopivat
muuttujat eli muuttujien reliabiliteetin. (Metsämuuronen, 2001, s. 32–39.) Tarkastuksen
myötä valitsin summamuuttujiin sopivimmat muuttujat. Muun muassa yhteisen ajankäytön
summamuuttujasta olen joutunut jättämään pois television katselua koskevan väitteen sen
heikentäessä summamuuttujan reliabiliteettia. Ajankäytön summamuuttuja muodostuu
väitteistä:
–

Syömme perheeni kanssa yhdessä päivittäin,

–

Teemme perheeni kanssa yhdessä kotitöitä ainakin kolmena päivänä viikossa,

–

Olen koulupäivinä koko illan ilman vanhempia (käännettynä) ja

–

Vietän aikaa vanhempieni kanssa viikonloppuisin.

Kasvatustapoihin perustuvat väitteet summamuuttujien mukaan on nähtävissä liitteessä 4.
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Järjestysasteikollisia mielipideväittämiä, jotka mitataan asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka
paljon vastaaja on samaa tai eri mieltä väittämän kanssa, voidaan käsitellä luotettavasti,
kuten se olisi välimatka-asteikollinen. Edellytyksenä välimatka-asteikolliselle analysoinnille on, että pisteytys on tasavälistä, kuten tässä tutkimuksessa. (Heikkilä, 2014, s. 175.) Aineiston analysoinnissa on käytetty kuitenkin parametrittomia testejä muuttujien vinouden
vuoksi. Vinous ilmeni normaaliustarkastelujen yhteydessä.
Analysointi on toteutettu korrelaatiokertoimin sekä parametrittomilla Mann-Whitneyn U ja
Kruskal-Wallis -testeillä. Näistä testeistä löydettyjä yhteyksiä olen tarkastellut ja verrannut
tarkemman tiedon saamiseksi frekvensseihin, joita olen muodostanut tilastonkäsittelyohjelman ristiintaulukointityökalun avulla. En koe pystyväni tutkimuksen kannalta mielekkäästi arvottamaan Koskenniemen (1982) sosiaalisia tyyppejä numeeriseen järjestykseen,
joten olen päätynyt sosiaalisten tyyppien käsittelyyn silmämääräisesti ilman tilastolaskentaa. Olenkin koonnut sosiaalisista tyypeistä matriiseja, joita tarkastelen havaintoyksiköiden
vastauksien ja summamuuttujien avulla.

5.5 Aineiston luotettavuus
Otokseni keskittyy yhden Pohjoissavolaisen koulun 5- ja 6-luokkiin, joka tämän kunnan
alueella on kohtuullisen kattava otos. Koska tutkimusjoukko on näin suppeasti kohdennettu, tutkimuksella ei voida katsoa olevan maantieteellisesti suurtakaan yleistettävyys arvoa
(Kari & Huttunen, 1988, s. 47.) Viitteellistä tietoa suurempia aineistoja varten tutkimuksesta on mahdollista saada.
Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 69 oppilasta, joista kolmen vastaukset on jouduttu karsiman analyysistä. Karsinta on tehty, koska heidän osaltaan sosiometrisen mittauksen tulokset eivät ole tarpeeksi kattavia analysoitavaksi. Aineistonkeruuseen ei heidän luokistaan
siis osallistunut muita, joten luokan muiden oppilaiden näkökulmat vastanneiden oppilaiden sosiaalisesta tyypistä puuttuvat kokonaan. En siis pysty hahmottamaan henkilöiden
sosiaalista asemaa heidän luokassaan. Lisäksi poistin aineistosta ennen analysointia yhden
vastanneen tiedot vastausten suuren puutteen ja niiden epäjohdonmukaisuuden vuoksi.
Katsoin tämän epäjohdonmukaisuuden olevan merkki välinpitämättömyydestä tutkimusta
kohtaan ja heikentävän sen tutkimuksen tuloksia.
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Laatimani kyselylomakkeen kysymykset ja väitteet on johdettu muiden aikaisemmin saamista tuloksista ja tiedoista, jotta tulosten validiutta voitaisiin parantaa. Lisäksi pyrin muotoilemaan lomakkeen ja sen väittämät ikäryhmälle sopiviksi. Useimmat ongelmat, joita
kyselylomakkeeseen liittyy, koskevat itse lomakkeen täyttöä. Vastaajan ymmärtäessä kysymyksen erilailla, kuin tutkija on sen tarkoittanut, muuttaa tutkimustuloksen todellisuutta.
Myös vastaajan ymmärtämättömyys aihetta kohtaan ja aihepiirin tuntemattomuus hänelle,
voivat koitua aineiston vääristymiseen tai puuttuvien tietojen määrän kasvuun. Luonnollisesti myös kysymysten arkaluonteisuus voivat etenkin nuorten parissa vääristää tuloksia,
jolloin vastaaja on saattanut pyrkiä vastaamaan kysymykseen hänen mielestään itselleen
hyödyllisimmällä tavalla esimerkiksi yhteisössä vallitsevien mielipiteiden mukaan. (Kari &
Huttunen, 1988, s. 51–52.) Aihepiiri on tässä tapauksessa kohderyhmälle tuttu ja vastausten vääristymistä olen pyrkinyt ehkäisemään olemalla itse läsnä aineistonkeruu hetkellä.
Tällöin pystyin varmistamaan sen, etteivät lomakkeet tule muiden kuin minun nähtäväkseni. Olemalla paikanpäällä pystyin myös vastaamaan oppilaiden esittämiin kysymyksiin
tutkimusta koskien. Myös osa vanhemmista asetti osallistumisehdoksi lapsellensa, ettei
kaavake ole hetkeäkään muiden tahojen nähtävissä, joten sain tällä keinoin nostettua myös
osallistujajoukon kokoa.
Yksityisyyden säilymisen vuoksi en tule puhumaan aineistonkeruupaikkakunnasta nimellä.
Olen myös muuttanut osallistuneiden luokkien kirjaintunnukset ja oppilaista käytän vain
havaintoyksikkötietoja, vaikka kyselylomakkeet on palautettu nimellisinä sosiometrisen
mittauksen vuoksi. Samoista syistä en voi liittää tutkielmaan kyseisestä kunnasta saamaani
tutkimuslupaa.
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6 Tulokset
Aineiston analysoinnissa on käytetty parametrittomia testejä ja korrelaatiokerrointarkasteluja aineiston vinouden takia. Joidenkin vertailujen kohdalla olen hyödyntänyt myös ristiintaulukointia havainnollistamaan muuttujien välisiä eroja muun muassa sukupuolen mukaan. Kaikissa hypoteesitarkasteluissa on noudatettu yleisesti käytettyä 0,05 tarkkuusastetta, jolloin 95 % varmuudella voidaan tehdä oletus hypoteesin paikkansapitävyydestä.
Tarkkuusasteet on ilmaistu tuloskäsittelyssäni p:n arvoina. Korrelaatiokerroin voi saada
arvoja 1 ja -1 välillä ja olen tarkastellut saatuja arvoja seuraavan asteikon mukaan, jossa
korrelaation on:
–

voimakas, jos r ≥ 0.8

–

huomattava, jos 0.6 ≤ r < 0.8

–

kohtalainen, jos 0.3 ≤ r < 0.6 ja

–

merkityksetön, jos r < 0. 3

Pyrin selvittämään oppilaan sosiaalista asemaa sosiometrisen mittauksen ja ystävyyssuhteita koskevien väitteiden avulla. Oppilaiden suhdetta vanhempiin avaan perherakenteen,
kotikasvatuksen, yhteisen ajankäytön ja näiden yhteyksien avulla. Lopuksi tarkastelen onko perheen asumisjärjestelyillä, kotikasvatuksella tai yhteisellä ajankäytöllä yhteyttä lapsen
sosiaaliseen tyyppiin tai ystävyyssuhteisiin.

6.1 Oppilaiden sosiaalinen asema
Oppilaan sosiaalista asemaa tarkastellaan seuraavassa ystävyyteen liittyvien muuttujien ja
sosiometrisen mittauksen avulla. Tarkastelu on toteutettu korrelaatiokertoimin, parametrittomin Mann-Whitneyn U tai Kruskal-Wallis -testein ja matriisihavainnoinnilla. Lisäksi
tarkastelen vielä sosiaalisen tyypin ja ystävyyssuhteiden yhteyksiä toisiinsa.
Lähden liikkeelle hahmottaen koulun oppilaiden ystävyyssuhteita. Kaikkiin ystävyyttä ja
yksinäisyyttä koskeviin kysymyksiin on vastannut 65 oppilasta. 98 %:lla oppilaista on koulussa ainakin yksi hyvä ystävä ja 97 % oppilaalla hyvä ystävä on samalla luokalla hänen
kanssaan. Näiden kahden muuttujan välinen korrelaatio (0,702) on huomattava muuttujien
vaikuttaessa positiivisesti toisiinsa (liite 2). On luonnollista, että oppilaan ystävän ollessa
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samalla luokalla on hän myös samassa koulussa. Hyvä ystävä koulun ulkopuolella on 78 %
vastanneella mukaan lukien oppilaan, jolla ei ole hyvää ystävää koulussa.
Yksinäiseksi itsensä tuntee noin joka kymmenes koululaisista. Näillä oppilailla on kuitenkin hyvä ystävä. Kaikki itsensä yksinäiseksi kokevat ovat kuudennen luokan oppilaita.
Tästä johtuen luokka-aste vaikuttaa yksinäisyyden tunteen esiintyvyyteen (p=0,033). Vaikka vain 8 % kertoo olevansa yksinäinen, neljännes vastanneista kaipaa läheisempää ystävää
eli on tyytymätön ystävyyssuhteidensa laatuun. Yksinäiseksi itsensä kokevista kolme kaipaa ja kaksi ei kaipaa saavansa läheisempää toveria. Tällainen yksinäisyyden kokeminen
viittaa oppilaan sosiaaliseen yksinäisyyteen, jolloin oppilas ei pääse mukaan suurempaan
oppilasjoukkoon. Palaan tähän havaintoon myöhemmin tarkastellessani yhdessä oppilaiden
ystävyyssuhteita ja sosiaalista tyyppiä. Sukupuolen mukaan suurempi osuus tytöistä kuin
pojista haluaisi läheisemmän ystävän (p=0,017).
Kaikkiaan oppilaista 11 % on tyytyväisiä nykyisten ystäviensä määrään, eikä siis kaipaa
niitä enempää. Yksi heistä kuitenkin haluaisi läheisemmän ystävyyssuhteen eli mahdollisesti lähentää jo olemassa olevaa toveruuttaan. Joka kymmenes oppilaista on tyytyväisiä
sekä ystävyyssuhteidensa määrään että läheisyyteen. Tyytymättömiä näihin molempiin on
noin joka viides. 66 % vastanneista on tyytyväinen ystävyyssuhteidensa läheisyyteen, mutta kaipaa silti määrällisesti lisää ystäviä. Kaikki kokevat ystävät tärkeiksi eivätkä halua
luopua niistä. Vastausten jakautuminen on nähtävissä taulukossa 2.
Taulukko 2. Ystävyyteen liittyvien muuttujien vastausosuudet prosentteina.
väite

vastaajamäärä
tosi

epätosi

Minulla on koulussa ainakin yksi hyvä ystävä 98 %

2%

Tunnen olevani yksinäinen

8%

92 %

Hyvä ystäväni on kanssani samalla luokalla

97 %

3%

Haluaisin läheisemmän ystävän

25 %

75 %

Minulla on hyvä ystävä koulun ulkopuolelta

78 %

22 %

En halua lisää ystäviä

11 %

89 %

En halua lainkaan ystäviä

0%

100 %

Sosiaalisia tyyppejä jäsentäessä on otettu huomioon myös oppilaat, jotka eivät ole saaneet
lupaa osallistua tutkimukseen. Olen käyttänyt näistä oppilaista merkintää T (tyttö) ja P
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(poika). Lisäksi sukupuolen kertovaan merkintään on liitetty juokseva numerointi erottamaan havaintoyksiköt toisistaan (esim. T3). Muutoin oppilaat on kirjattu havaintoyksikön
numeroilla matriisien vasempaan laitaan. Kaikista luokista on koottu taulukot 3.-8., joista
on nähtävissä kunkin oppilaan prosentuaalinen kannatus hänen sosiaaliseen tyyppiinsä
luokan muiden oppilaiden antamien äänten perusteella. Olen ottanut esille vain yli 10 %
kannatuksen saaneet tyypit tai muutoin huomiota herättävät tapaukset. Minä-merkintä tarkoittaa oppilaan nimenneen itse itsensä kyseiseen sosiaaliseen tyyppiin sopivaksi.
Kaikkiin sosiaalisiin tyyppeihin on jakautunut sekä tyttö- että poikaoppilaita, joskin osassa
tyypeistä selvä enemmistö on vain toisen sukupuolen edustajia. Tyttöjä on enemmän torjuttu, sivuutettu, suosikki ja johtaja asemissa kuin poikia. Sortajiin ja apureihin on sijoittunut
puolestaan enemmän poikia. Eristyjiä luokissa esiintyy yhteensä vain kaksi, joista toinen
on poika ja toinen tyttö. Kuviossa 2. on havainnollistettu tätä tyttöjen ja poikien välistä
jakaumaa sosiaalisissa tyypeissä.
Torjuttu
Sivuutettu
Eristyjä
Sortaja

poika

Suosikki

tyttö

Apuri
Vatias
Tilapäisjoht.
Aito joht.
0

2

4

6

8

Kuvio 2. Sukupuolijakauma sosiaalisissa tyypeissä.
Kutakin tyyppiä verratessa yksittäin kaikkiin esiinnousseisiin tyyppeihin niistä 18 % on
aitoja johtajia ja suosikkeja, 13 % tilapäisjohtajia, 11 % sortajia ja torjuttuja, 9 % valtiaita
ja apureita, 7 % sivuutettuja sekä 4 % eristyjiä. Johtajia yhteensä kaikista esiintyneistä tyypeistä on 40 %, myötäilijöitä 38 % ja syrjässäolijoita 22 %. Eniten luokissa esiintyy siis
aitoja johtajia, suosikkeja ja tilapäisjohtajia, kuten Koskenniemi (1982, s. 101) toteaa.
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Suurimpia yksittäisiä prosenttiosuuksia luokan kokonaisäänistä saavat ja näin ollen selvimmin luokissa hahmottuvia tyyppejä ovat sivuutettu, aito johtaja ja sortaja. Näiden tyyppien keksimääräinen äänestysprosentti luokissa nousee yli 25 %:n. Koskenniemen (1982, s.
101) mukaan tähän ryhmään kuuluisi vielä valtias ja sivuutetun tilalle torjuttu, joten aineistoni poikkeaa tältä osin hieman odotetusta. Tilapäisjohtajan, valtiaan, torjutun, apurin, suosikin ja eristyjän äänet jakautuvat hajanaisemmin tai niihin sopivaa henkilöä ei tahdo löytyä luokista yhtä selvästi kuin aiemmin esille nostettuja.
Luokkien voimakkain johtajuus perustuu aidon johtajan vaikutustapoihin, tämän tyypin
kerätessä kussakin luokassa johtajien osalta korkeimmat äänimäärät. Vain 5E-luokassa
esiintyy suhteellisen selvä sortaja eli kiusaajaksi luonnehdittu oppilas. Itse joukosta pois
hakeutuvia oppilaita luokissa on vähäisesti, mikä kertoo oppilaiden yleisestä halusta toimia
osana joukkoa.
Kuvausten ja tyyppien läheisten luokitusten johdosta sama henkilö voi tulla esille useamman tyypin kohdalla. Tavanomaisin tällaisista yhdistelmistä on aidon johtajan ja tilapäisjohtajan yhtäaikaisuus, joita luokissa esiintyy jopa kuuden oppilaan kohdalla. Yhtä aikaa
aito johtaja ja suosikki sekä sivuutettu ja torjuttu asemiin luokista valikoituivat molempiin
kaksi oppilasta. Yhden henkilön kohdalle muodostuneita päällekkäisiä tyyppejä ovat:
–

aito johtaja, tilapäisjohtaja ja suosikki

–

aito johtaja, tilapäisjohtaja ja apuri

–

sortaja, sivuutettu ja torjuttu sekä

–

suosikki ja sortaja yhdistelmät.
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Taulukko 3. 6E-luokassa esiintyvien sosiaalisten tyyppien prosentuaalinen kannatus.
6

Johtajat

E
Aito
johtaja

Myötäilijät

Syrjässäolijat

Tilapäisjoh-

Valti-

Apu-

Suo-

Sorta-

Eristy-

Sivuutet-

Torjut-

taja

as

ri

sikki

ja

jä

tu

tu

1

27 %

20 % + minä

8

27 %

20 %

20 %
13 %

9

13 %

11

20 %

12

13 %
7%+

13
14

13 %

minä
33 %

27 %

13 %
13 %

15
T

13 %

1

Taulukko 4. 6G-luokassa esiintyvien sosiaalisten tyyppien prosentuaalinen kannatus.
6

Johtajat

G
Aito
johtaja

Myötäilijät

Syrjässäolijat

Tilapäisjoh-

Valti-

Apu-

Suo-

Sorta-

Eristy-

Sivuutet-

Torjut-

taja

as

ri

sikki

ja

jä

tu

tu

22 %

27

22 %

28

44 % +

29

minä
44 %

33
T

33 %

7
T
8

33 %

22 %
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Taulukko 5. 6F-luokassa esiintyvien sosiaalisten tyyppien prosentuaalinen kannatus.
6

Johtajat

F
Aito
johtaja

Myötäilijät

Tilapäisjoh-

Valti-

Apu-

Suo-

Sorta-

Eristy-

Sivuutet-

Torjut-

taja

as

ri

sikki

ja

jä

tu

tu

36 %

18

18 %

20
27 %

22
27 %

25
26

36 %

27 %

T

27 %

4
T
5

Syrjässäolijat

27 %

36 %

P

18 %

3

Taulukko 6. 5E-luokassa esiintyvien sosiaalisten tyyppien prosentuaalinen kannatus.
5E

Johtajat
Aito
johtaja

Myötäilijät

Tilapäis-

Val-

Apu

Suo-

Sor-

Eris-

Sivuu-

Tor-

johtaja

tias

ri

sikki

taja

tyjä

tettu

juttu

22 %

66 %

56 %

58
59

33 %
22 %

61
T9
P9

Syrjässäolijat

33 %

33 %
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Taulukko 7. 5F-luokassa esiintyvien sosiaalisten tyyppien prosentuaalinen kannatus.
5F

Johtajat
Aito
johtaja

Myötäilijät

Syrjässäolijat

Tilapäisjoh-

Val-

Apu

Suo-

Sor-

Eris-

Sivuu-

Tor-

taja

tias

ri

sikki

taja

tyjä

tettu

juttu

19 %

37
14 %

39

19 % +

45

minä
19 %

46
24 %
47

+
minä
24 % +

50

minä
14 %

53
14 %

54
55

29 %

29 %

P

19 %

10
P

19 %

11
T
12

14 %

67 %

14 %

Sosiaalisten tyyppien ystävyyssuhteiden määrää ja laatua tarkastellaan kunkin sosiaalisen
tyypin keksiarvojen mukaan ja tarvittaessa olen tarkastellut yhteyksiä tarkemmin frekvenssien ja ristiintaulukoiden avulla. Sosiaalinen tyyppi ei näyttäisi vaikuttavan juurikaan siihen onko henkilöllä ystävä koulussa tai sen ulkopuolella. Tasaisuus aiheutuu siitä, että lähes kaikilla vastanneilla on ystävä koulussa ja reilusti yli puolella myös koulun ulkopuolella, kuten edellä olen jo todennut.
Yksinäiseksi itsensä kokevat aiemman aavistukseni mukaisesti sivuutetut ja torjutut oppilaat, jotka kaipaavat itselleen enemmän ystäviä. Ystävyyssuhteidensa läheisyyteen he ovat
kuitenkin tyytyväisiä. Yksinäisyys voi siis olla peräisin ryhmän ulkopuolelle jäämisestä.
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Eristyjä ei koe itseään yksinäiseksi eikä tyyppinsä kuvauksen mukaisesti toivo itselleen
lisää ystäviä. Hän kaipaa kuitenkin muihin syrjässäolijoihin poiketen läheisempää ystävyyssuhdetta. Läheisempää ystävyyssuhdetta kaipaavat myös valtiasasemassa olevat oppilaat.
Sortajien tyytyväisyys ystäviensä määrään ja suhteiden läheisyyteen yllättävät minut. Kiusaajaksi luonnehditut oppilaat eivät siis kärsi yksinäisyydestä läheisien ystävyyssuhteiden
tai ryhmäasemansakaan vuoksi.
Taulukko 8. Sosiaalisten tyyppien keskiarvot (1 = tosi, 2 = epätosi) heidän ystävyyssuhteistaan

sosiaalinen
tyyppi

koulussa ystävä

ystävä

minulla on

samalla luokalla

ystävä
koulun
ulkopuo-

olen yksinäinen

lelta

haluai-

en

sin lä-

halua

heisem-

lisää

män

ystä-

ystävän

viä

havaintoyksiköitä (kpl)

1

1

1,3

2

1,9

2

7

1

1

1,2

2

1,8

2

6

valtias

1

1

1,3

2

1,3

2

3

apuri

1

1

1,4

2

1,6

2

5

suosikki

1

1

1,1

2

1,9

2

7

sortaja

1

1

1

2

1,8

2

5

eristyjä

1

1

1

2

1

1

1

sivuutettu

1

1

1,5

1

2

2

2

torjuttu

1

1

1

1

2

2

1

aito johtaja
tilapäisjohtaja

6.2 Vanhempi-lapsisuhde
Tulevassa tarkastellaan vanhempi-lapsisuhdetta perherakenteen eli lähinnä perheen asumisjärjestelyjen, perheen yhteisen ajankäytön, vanhempien kasvatuskäytänteiden ja näiden
tekijöiden yhteyksiä toisiinsa. Käytössä ovat frekvenssitaulukoiden, korrelaatioiden ja parametrittomien testien tarkastelut.
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Perherakennetta käsittelen frekvenssien avulla kiinnittäen huomiota asumisjärjestelyihin ja
perheenjäseniin. Noin neljänneksellä (23 %) vastanneista vanhemmat asuvat eri osoitteissa
ja yhtä puuttuvaa vastausta lukuun ottamatta loppujen vastanneiden vanhemmat asuvat
samassa osoitteessa (kuvio 3.) Lähes kaikilla oppilailla (98 %) on ilmoittamansa mukaan
yksi äiti ja yksi isä. Syytä sille, miksi lapset kokevat ettei heillä ole isää tai äitiä, ei tutkimuksessa tarkemmin selvitetty. He kertovat asuvansa olemassa olevan vanhempansa kanssa, joten puuttuva vanhempi on todennäköisesti menehtynyt tai häneen ei muusta syystä
pidetä yhteyttä.
Vaikka aineistossa ilmenee muun muassa uusperhemuotoja, lapset eivät silti koe omaavansa enempää vanhempia kuin biologisesti on mahdollista. Vain kolmella (5 %) vastanneella
on elämässään jatkuvasti samassa taloudessa isän ja/tai äidin uusi kumppani ja kaksi heistä
näkee sisaruspuoliaan säännöllisesti. Suurin osa lapsista, joiden vanhemmat eivät asu yhdessä, ilmoittivat asuvansa joko pelkästään äitinsä kanssa tai sekä äitinsä että sisarustensa
kanssa. Kaksi äitinsä kanssa asuvista lapsista kertovat asuvansa sovittuina ajankohtina
myös isänsä luona.

Vanhemmilla eri osoite
Kyllä

Ei

Puuttuva tieto

2%

23 %

75 %

Kuvio 3. Oppilaiden vanhempien asumisjärjestelyjakauma.
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Neljännes vastaajista (25 %) ilmoittaa, että heidän perheeseensä kuuluu lisäksi vielä muita
jäseniä ja loput (75 %) vastaajista ei koe perheeseensä kuuluvan muita jäseniä. Viisi eli 30
% kysymykseen vastanneista kertoo muiksi perheenjäsenikseen lemmikkieläimiä, kuusi
(37 %) äidin uuden miesystävän tai isäpuolen, kolme (18 %) isän uuden naisystävän tai
äitipuolen, kaksi (12 %) mainitsee sisaruspuolet ja kolme (18 %) muita sukulaisia, kuten
tädit, sedät ja isovanhemmat. Lisäksi kaksi vastanneista on maininnut biologisten sisarustensa kuuluvan perheeseensä, vaikka he olivatkin muuttaneet pois kotoa.
Sisarusten määrää kysyttäessä puuttuvia tapauksia kertyi yllättävän paljon. Siskojen määrä
jäi huomiotta 19 %:lla ja veljien määrä 15 %:lla vastaajista, vaikka vastausvaihtoehdoissa
oli mahdollisuus ilmaista, ettei siskoja tai veljiä ole. Kysymyksestä keiden kanssa vastaaja
asuu voi kuitenkin päätellä, että vastaajat ovat todennäköisesti tarkoittaneet vastaamatta
jättämisellään, ettei heillä ole siskoja ja/tai veljiä. Vastanneiden kesken puolella (51 %) on
yksi sisko ja lähes saman verran (47 %) vastaajista kertoo heillä olevan yksi veli. Pääsääntöisesti vastanneilla on ainakin yksi sisarus.
Lapsen ja vanhempien yhteistä ajankäyttöä on tarkasteltu parametrittomilla testeillä ja korrelaatioilla. Muuttujia on tarkasteltu paitsi suhteessa toisiinsa myös luokan, luokka-asteen,
sukupuolen ja vanhempien asumisjärjestelyjen suhteen.
Yleisesti ottaen oppilaat viettävät mielestään kohtuullisen paljon aikaa vanhempiensa
kanssa. 39 % on täysin samaa mieltä siitä, että viettää aikaa vanhempiensa kanssa, 55 %
jokseenkin samaa mieltä ja 6 % ei osaa sanoa viettääkö yhteistä aikaa vanhempiensa kanssa (kuvio 4.). Yhteistä aikaa vietetään ruokaillen, televisiota katsoen, kotitöitä tehden ja
jutellen. Yhdessä vanhempien kanssa ollaan sekä koulupäivinä iltaisin että viikonloppuisin.
(Liite 3)
Yleisesti lapset eivät halua viettää enempää aikaa vanhempiensa kanssa, jutella heille lisää
asioistaan tai vanhempien osallistuvan nykyistä enemmän heidän harrastuksiinsa (liite 3).
Näiden väitteiden välillä on huomattavissa myös kohtalaista korrelaatiota (0.3 ≤ r < 0.6),
jolloin väitteiden vastaukset mukailevat osittain toisiaan (liite 2). Tällöin siis, jos lapsi ei
halua lisää aikaa jollakin näillä osa alueilla ei hän yleensä halua sitä myös muiltakaan osin.
Väitteet saan vanhemmiltani tarpeeksi huomiota ja olen koulupäivinä koko illan ilman
vanhempia korreloivat kohtalaisen negatiivisesti keskenään (r=−0,0375) (liite 2). Vastauk-
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set siis vaihtelevat niin, että oppilaan saadessa huomiota hänen vanhempansa ovat kotona
arkipäivisin ainakin iltaisin.

Vietän yhteistä aikaa vanhempieni kanssa
En osaa sanoa

Joskeenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

6%

39 %

55 %

Kuvio 4. Vanhempien kanssa yhdessä vietetyn ajan mielipidejakauma oppilaiden mukaan.

Syömme perheen kanssa yhdessä päivittäin
30
25
20
15

Vanhemmilla eri osoite
Vanhemmilla sama osoite

10
5
0
Jokseenkin eri En osaa sanoa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Kuvio 5. Perheen yhteiset ruokailut vanhempien asumisjärjestelyjen mukaan.
Luokka-aste tai sukupuoli ei vaikuta merkittävästi muuttujien arvoihin (Mann-Whitneyn U
-testi p>0,05). Vanhempien asumisjärjestelyillä on yhteys siihen, syökö perhe yhdessä päi-
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vittäin (p=0,041). Vanhempien asuessa samassa osoitteessa lapset syövät useammin yhdessä perheen kanssa kuin lapset, joiden vanhemmat asuvat erillään (kuvio 5.).
Oppilaiden kotikasvatukseen perehdyn niitä koskien muodostettujen summamuuttujien
perusteella käsitellen tarvittaessa myös yksittäisiä muuttujia. Oppilaiden kokemuksen mukaan heidän kodeissaan vallitsee yleensä ainakin jokseenkin ohjaava ja salliva kasvatusilmapiiri kuitenkin niin, että ohjaava kasvatus näyttäytyy yleisesti voimakkaampana kasvatustyylinä (taulukko 9.).
Ohjaavien kasvatuskäytänteiden myötä lapset kokevat vanhempiensa kannustavan ja kehuvan heitä. He juttelevat asioistaan vanhemmilleen ja keskustelevat yhdessä vanhempien
kanssa asioista, joissa toivottaisiin parannusta lapsen käyttäytymiseen.
Sallivaan kasvatukseen määräily tai liiallinen sääntöjen laatiminen eivät kuulu, jolloin liiallisen määräilyn väitteen paikkansapitämättömyys suurimman osan kohdalla puoltaa sallivien kasvatus piirteiden käyttöä. Oppilaat eivät myöskään koe vanhempiensa asettavan liian
tiukkoja rajoja, rankaisevan heitä huonosta käytöksestä tai tarvitsevansa tiukempia rajoja
vanhemmiltansa.
Autoritaarisen kasvatuksen piirteiden vähäisyys ilmenee kodeissa muun muassa fyysisen
kurituksen vähäisyytenä. Kuitenkin niin, että rankaisukeinoina perheissä saatetaan käyttää
lapsen oikeuksien rajoittamista esimerkiksi kieltämällä puhelimen tai tietokoneen käyttö.
Palkitsemiskeinoina puolestaan autoritaariseen kasvatuksen piirteisiin luokitelluista tavoista on aineellisten palkkioiden antaminen lapsen onnistumisesta.
89 % oppilaista on täysin samaa mieltä siitä, että heidän vanhempansa rakastavat heitä.
Loput oppilaista joko eivät osaa sanoa tai ovat jokseenkin samaa mieltä vanhempien rakkautta koskevasta väitteestä.
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Taulukko 9. Kotikasvatukseen liittyvien summamuuttujien prosentuaaliset vastausjakaumat.
täysin
eri
mieltä

jokseenkin
eri mieltä

en

jokseenkin

täysin

osaa

samaa

samaa

sanoa

mieltä

mieltä

havaintoarvot
(kpl)

Ohjaava kasvatus keskiarvon

0%

0%

14 %

57 %

29 %

65

5%

49 %

43 %

3%

0%

65

0%

3%

60 %

35 %

2%

65

perusteella
Autoritaarinen
kasvatus keskiarvon perusteella
Salliva kasvatus
keskiarvon perusteella

Vanhempien kanssa vietetyn ajan ja kodin kasvatustapojen yhteyttä tarkastelen summamuuttujien ja tarkemmin yksittäisten muuttujien korrelaatioiden avulla. Ohjaava kasvatustyyli ja perheen yhteinen ajankäyttö korreloivat huomattavan positiivisesti keskenään
(r=0,601) (liite 2). Perheessä ohjaavan kasvatuksen vallitessa yhdessä vietetyn ajan määrä
kasvaa ja samalla yhdessä vietetyn ajan määrä tukee ohjaavan kasvatuksen toteuttamista.
Mitä enemmän perheessä vietetään yhteistä aikaa, sitä enemmän lapsi juttelee vanhemmilleen tärkeistä aisoistaan (r=0,461), vanhemmat kannustavat (r=0,538) ja kehuvat lastaan
onnistumisesta (r=0,397) ja hyvästä käytöksestä (r=0,452) sekä lapsi tietää kuinka hänen
odotetaan käyttäytyvän (r=0,386). Jos perheissä vietetään jo valmiiksi paljon aikaa lasten
kanssa, palkinnoksi onnistumisestaan lapsi saa yleensä lisää yhteistä aikaa vanhempiensa
kanssa (r=0,389).
Lapsen saadessa tarpeeksi huomiota vanhemmat kannustavat (r=0,601), kehuvat onnistumisesta (r=0,608) ja hyvästä käytöksestä (r=0,427) sekä ovat tehneet selväksi lapselle odotuksensa hänen käytöksestään (r=0,451). Tällöin lapsi ei myöskään koe vanhempiensa
määräilevän häntä liikaa (r=-0,406). Avoin, tukeva ja kommunikoiva kasvatusilmapiiri
sekä yhdessä vietetyn ajan määrä tukevat ohjaavan kasvatuksen ja perheen yhteisen ajan
runsauden yhteyttä. Ohjaavia kasvatuskäytänteitä käyttävien vanhempien lapset haluaisivat
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kuitenkin viettää yhä enemmän aikaa vanhempiensa kanssa (r=0,354), vaikka he kokevat
jo saavansa tarpeeksi huomiota vanhemmiltaan (r=0,576).
Negatiivisesti toisiinsa nähden korreloivat muuttujat olen koulupäivinä koko illan ilman
vanhempia ja saan vanhemmiltani tarpeeksi huomiota (r=-0,375). Jos oppilas siis saa tarpeeksi huomiota vanhemmiltaan, hän ei ole koulupäivinä iltaa ilman vanhempia.. Lapsen
saadessa tarpeeksi huomiota vanhemmiltaan häntä ei yleensä rangaista fyysisesti (r=0,346). Oppilaat, joiden mielestä heidän vanhempansa asettavat heille liian tiukat rajat,
toivoisivat vanhempiensa osallistuvan enemmän heidän harrastuksiinsa (r=0,447). Nämä
yhteydet tuovat esille ajankäytön ja autoritaarisen kasvatuksen yhteyttä niin, että autoritaariseen kasvatustyylin vallitessa vanhemmat eivät viettäisi lastensa kanssa tarpeeksi aikaa ja
huomioisi heitä.

6.3 Vanhempi-lapsisuhteen yhteys oppilaan sosiaaliseen asemaan
Kolmas tutkimuskysymykseni koskee oppilaan kotitaustan vaikutusta hänen sosiaaliseen
tyyppiinsä ja ystävyyssuhteisiinsa. Yhteyksiä on tarkasteltu matriisien avulla kunkin sosiaalisen tyypin kohdalla kasvatukseen ja ajankäyttöön liittyvien keskiarvojen kautta sekä
tarkastellen myös yksittäisiä muuttujia. Ystävyyteen ja yksinäisyyteen liittyviä yhteyksiä
on pyritty selventämään tilastollisin keinoin ristiintaulukoinnilla.
Kotitaustan vaikutusta oppilaiden sosiaaliseen tyyppiin lähestyn kotitaustoista muodostettujen summamuuttujien keskiarvojen ja sosiaalisten tyyppien vertailun keinoin. Kuten aiemmin jo olen todennut ohjaavan kasvatuksen piirteiden ja yhdessä käytetyn ajan runsaus
ovat aineistolleni ominaisia. Nämä piirteet näkyvät poikkeuksetta vahvoina kaikissa sosiaalisissa tyypeissä.
Eroja on kuitenkin löydettävissä muiden kotitaustatekijöiden suhteen. Hieman negatiivissävytteisten apurien ja sortajien vanhemmat asuvat muita sosiaalisia tyyppejä useammin eri
osoitteissa. Eristyjillä sallivan kasvatuksen piirteitä esiintyy muihin tyyppeihin verraten
heikoimmin. Eristyjien, sivuutettujen ja torjuttujen vanhempien kasvatustavoissa on nähtävissä muiden tyyppien vanhempia enemmän autoritaarisen kasvatuksen piirteitä. Näiden
tyyppien kohdalla on huomioitava kuitenkin havaintoyksiköiden vähäisyys, jonka myötä
keskiarvojen luotettavuus laskee. Rajuja äärilaitaeroja tyyppien välillä ei kuitenkaan löydy.
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Taulukko 10.

Summamuuttujien keskiarvot (vanhemmilla eri osoite: 1 = kyl-

lä, 2 = ei; muut: 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) sosiaalisen tyypin mukaan.

sosiaalinen
tyyppi

vanhemmilla eri
osoite

vanhempien kanssa vietetty
aika

ohjaa-

salliva

va kas-

kasva-

vatus

tus

autoritaari-

havaintoyksi-

nen kasvatus

köitä kpl

1,9

4,6

4,4

3,9

2,4

7

1,7

4,5

4,3

3,8

2,3

6

valtias

1,7

4,3

4

3,7

2,7

3

apuri

1,4

4,6

4

3,4

2,4

5

suosikki

1,6

4,3

4,1

3,4

2,4

7

sortaja

1,4

4,2

4,2

3,4

2,8

5

eristyjä

2

4

4

3

3

1

sivuutettu

2

4

3,5

3,5

3

2

torjuttu

2

4

4

4

4

3

aito johtaja
tilapäisjohtaja

Kotitaustan vaikutusta oppilaiden ystävyyssuhteisiin on tarkastelu tilastolaskennan keinoin.
Tieteellisesti merkittäviä vaikutuksia lapsen ystävyyssuhteisiin tai yksinäisyyden kokemiseen ei löydy sillä ovatko vanhemmat eronneet vai eivät (p>0,05). Silmämääräisesti huomattuna joskaan ei tilastollisesti merkittävästi vanhempien erillään asuminen kasvattaa
oppilaan tarvetta saada lisää ystäviä.
Yksinäisyyden kokemukset vaihtelevat kotitaustan mukaan niin, että vahvasti ohjaavan
kasvatuksen piirteitä mukailevasta kodista tulevat lapset ovat vähemmän yksinäisiä
(p=0,026) ja aineistossa vahvimmin autoritaarisia kasvatustapoja käyttävistä perheistä tulevat lapset kokevat itsensä muihin nähden useammin yksinäiseksi (p=0,030). Myös mitä
vähemmän kodeissa vietetään yhteistä aikaa, sitä yksinäisemmäksi lapsi usein itsensä tuntee (p=0,005).
Vahvasti sallivan kasvatustyypin kodin lapsella ei ole koulussa ystävää (p=0,031). Merkittävyyttä tarkasteltaessa on huomattava, että koko otoksesta vain yhdellä oppilaalla ei ole
koulussa hyvää ystävää, joka saattaa vaikuttaa myös tämän merkittävyyden syntymiseen.
Suuremmassa joukossa tällä kasvatustyypillä ei siis välttämättä ole yhteyttä siihen onko
oppilaalla ystäviä koulussa.
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6.4 Yhteenvetoa tuloksista
Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden ystävyyssuhteet ovat hyvät. Kaikilla vastaajilla
on ystävä joko koulusta tai sen ulkopuolelta. Joillain oppilaista on ystävä sekä koulusta että
koulun ulkopuolisesta toiminnasta. Nuorisobarometrin (2012) suorittaman tutkimuksen
mukaan 93 % nuorista kokee kuuluvansa ystäväpiiriin ainakin melko kiinteästi, joka pitää
paikkansa myös näiden tulosten kohdalla. Henkilöiden, joilla on ystävyyssuhteita, on havaittu sopeutuvan paremmin ryhmään, joten oppilailla on tämän suhteen hyvät lähtökohdat
luokan sosiaalisessa verkostossa toimimiseen (Salmivalli, 2005, s. 36–38). Vapaa-ajalla
ystävien kanssa vietetty aika on tärkeää pysyvien ystävyyssuhteiden syntymiselle ja säilymiselle (Koskenniemi, 1982, s. 72, 77).
Vain viisi oppilasta tuntee itsensä yksinäiseksi, vaikka heillä on hyvä ystävä. Heistä kolme
toivoisi saavansa läheisemmän ystävän, joka voi olla viite henkilöiden emotionaalisesta
yksinäisyydestä. Kaksi itsensä yksinäiseksi kokevaa oppilasta voivat kärsiä sosiaalisesta
yksinäisyydestä, jolloin he kaipaavat ympärilleen suurempaa sosiaalista vuorovaikutusverkostoa. Kummassakin tapauksessa yksinäisyys on seurausta siitä, etteivät henkilön toiveet
omista sosiaalista suhteista täyty. (Junttila, 2010, s. 44; Laine, 2005, s. 161–162.)
Kaikista vastanneista läheisemmän ystävän haluaisi 16, joista suurempi osuus on tyttöjä.
Tämä voi olla merkki aiempienkin tutkimusten havainnosta tytöille luonteenomaisesta piirteestä muodostaa kahdenkeskeisiä ystävyyssuhteita (Aho & Laine, 1997, s. 173). Vain
kuusi oppilasta ilmoittaa, ettei kaipaa läheisempää ystävyyssuhdetta tai lisää ystäviä. Kaikki oppilaat kokevat ystävyyssuhteet tärkeiksi, sillä kukaan ei halua ettei heillä olisi ainuttakaan ystävyyssuhdetta.
Kaikissa osallistuneissa luokissa ei esiinny kaikkia Koskenniemen (1982) sosiaalisia tyyppejä, kuten hänen mukaansa ei tarvitsekaan. Sosiaalisista tyypeistä yleisimpiä tutkittavassa
joukossa ovat aito johtaja ja suosikki, jotka myös aiemmin ovat nousseet tutkimuksissa
luokista yleisimmin löydetyiksi tyypeiksi (Koskenniemi, 1982, s 101). Nämä ryhmän jäsenet vaikuttavat eniten ryhmän muotoutumiseen ja sen muihin jäseniin herättäen yleensä
eniten tunteita, jolloin niiden nimeäminen jäsenten keskuudessa on selvempää muihin
tyyppeihin verrattuna (Laine, 2005, s. 198).
Joissakin tapauksissa aito johtaja on myös luokan suosikki. Kaikissa luokissa aito johtaja
saa selvästi enemmän ääniä kuin valtias, joten todennäköisesti myös hänellä on enemmän
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vaikutusvaltaa luokassa. Tämä on hyvä, sillä valtiaan johtamistapa voi johtaa konflikteihin
ja tyytymättömyyteen (Koskenniemi, 1982, s. 100–107).
Tytöt tulevat poikia useammin valituksi torjutuiksi, sivuutetuiksi, suosikeiksi ja johtajiksi.
Etenkin suosikiksi ilmenee luokassa usein tyttöoppilas, mutta muutoin valinnat kohdistuvat
usein vastaajan omaan sukupuoleen (Hakkarainen, 1980; Koskenniemi, 1982, s. 101–107).
Pojat taas esiintyvät tyttöjä enemmän sortajan ja apurin rooleissa, johon voi vaikuttaa poikien myöhempi moraalinen ja empaattinen kehitys tyttöihin nähden (Koskenniemi, 1982,
s.101–107). Eristyjiä otoksessa on vain kaksi, joista yksi on tyttö ja toinen poika.
6E-luokassa on erikoinen ilmiö, sillä kaikki kolme aito johtajaa on myös luokan tilapäisjohtajia. Samassa luokassa on löydettävissä oppilas joka on sekä sortaja että suosikki. Voisiko olla niin, että luokan oppilaat pelkäävät tai ihannoivat sortajaa ja haluaisivat tämän
vuoksi olla hänen seurassaan tai onko luokka jakautunut useampaan pienempään ryhmään,
joiden sisällä tämä oppilas nähdään erilailla. Koska sosiometrisessä mittauksessa ei olisi
saanut nimetä samaa henkilöä useaan kohtaan, hän on todennäköisesti saanut nimeämisiä
eri tyyppiin eri oppilailta. Tämä puoltaisi luokan jakautumista niin sanotusti sortajan puolustajiin ja vastustajiin.
6G-luokan syrjässäolija poika on tietoinen myös itse omasta sivuutetun asemastaan. Tämän
muiden joukkoon itse haluavan, mutta huomiotta jätetyn oppilaan itsetunto, minäkuva ja
psyykkinen hyvinvointi voivat kärsiä, jos ei tällä hetkellä niin tulevaisuudessa. Tosin hänen tulevaisuuttaan muun muassa koulutuksen ja työelämän suhteen syrjään jäämisen ei
ole todettu rajoittavan. (Salmivalli, 2005, s. 37–40.)
Sosiaalisista tyypeistä vain sivuutetut ja torjutut tuntevat itsensä yksinäisiksi, vaikka heillä
on hyvä ystävä. Heistä kukaan ei kaipaa läheisempää ystävää, jolloin yksinäisyyden tunne
voi johtua toveriryhmän ulkopuolelle jäämisestä omasta osallistumishalusta huolimatta.
Ulkopuolelle jääminen voi olla seurausta fyysisestä poikkeavuudesta tai oppilaan käyttäytymisestä (Koskenniemi, 1982, s. 107–109). Oppilaan käytös on tällöin mahdollisesti ikätovereihin verraten puutteellista tai muutoin epäsosiaalista, negatiivista, uhkaavaa tai ryhmän normeihin sopimatonta (Laine, 2005, s. 208–213). Eristyjä taas ei koe olevansa yksinäinen, mutta toivoisi saavansa läheisemmän ystävyyssuhteen.
Apureiden ystävyyssuhteissa on huomattavissa mielenkiintoinen ilmiö. Heillä kellään ei
ole ystävää koulun ulkopuolelta toisin kuin muiden tyyppien edustajista ainakin osalla on

53
ystävyyssuhteita myös koulun ulkopuolella. Sen suurempaa selittävää tekijää tälle ilmiölle
ei ole tiedossani.
Sortajien sosiaaliset suhteet vaikuttaisivat olevan odottamaani paremmat. Heillä kaikilla on
ystävä koulussa ja koulun ulkopuolella eikä heistä kukaan koe itseään yksinäiseksi. Odotin,
että sortajat voisivat kokea itsensä yksinäiseksi, sillä heitä kuvaillaan eräänlaisiksi kiusaajiksi, joilla on heikot sosiaaliset taidot ja heidän käytöksensä on impulsiivista ja jopa aggressiivista toisia kohtaan (Laine, 2005, s. 219–220). Ajattelin tämän käytöksen ajavan
ikätovereita pois heidän ystäväpiiristään. Ystävyyssuhteet ovat erittäin tärkeitä oppilaille,
joilla on puutteita selvitä kommunikointitilanteissa, sillä niiden avulla lapsi voi kehittää
omia toimintamallejaan ja kasvattaa sosiaalista kompetenssiaan (Salmivalli, 2005, s. 37–
40).
Noin 80 %:lla lasten vanhemmat asuvat yhdessä, aivan kuten valtakunnallisestikin on tutkimuksissa todettu (Suomen virallinen tilasto, 2014). Kaksi oppilaista kertoo että toisella
heistä ei ole äitiä ja toisella isää. Syytä toisen vanhemman puuttumiseen ei selviä, mahdollisuutena on vanhemman menehtyminen tai muu vanhemman kuulumattomuus lapsen elämään. Oletetusti otokseen mahtuu eroperheitä, joissa asumisjärjestelyt on hoidettu usein
niin, että lapsi asuu äidin kanssa mahdollisesti nähden isäänsä aina sovittuina ajankohtina.
Osa eroperheen lapsista kertoo perheeseensä kuuluvan myös vanhemman uuden kumppanin ja mahdollisesti myös tämän lapsien. Vuonna 2014 julkaistuun tilastoon nähden tutkimukseni perherakenteet mukailevat erittäin vahvasti myös eroperheiden osalta valtakunnallista tasoa (Suomen virallinen tilasto, 2014).
Yleensä perheissä vietetään lapsen kokeman mukaan paljon aikaa yhdessä, eikä yhteistä
aikaa liiemmin kaivata lisää. Harrastuksetkaan eivät vaikuttaisi vähentävän yhteistä aikaa
toisin kuin Pulkkinen (2002, s. 149–153) on kertonut. Eroja perheiden välillä on löydettävissä yhdessä ruokailusta, niin että eroperheissä yhteisiä ruokahetkiä ei koeta olevan yhtä
paljon kuin samassa osoitteessa asuvien vanhempien perheissä. Yleisesti yhdessä syödään
kuitenkin suhteellisen usein, kuten Myllyniemikin (2012, s. 75) on todennut.
Perheissä vallitsee oppilaiden kokeman mukaan ohjaava ja salliva kasvatusilmapiiri, joita
voidaan kutsua myös lapsilähtöiseksi, kunnioittavaksi ja auktoritatiiviseksi kasvatukseksi
(Juusola, 2011, s. 15; Kyrönlapi-Kylmänen, 2010, s. 112). Tämä antaa viitteitä siihen, että
nämä lapset ovat luottavaisia itseensä ja toisiin, selviytyen näin paremmin sosiaalisista
tilanteista (Myllyniemi, 2012, s. 45–46; Pulkkinen, 1997, s. 180–181). Ongelmatilanteita
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ratkotaan yleensä keskustelemalla ja lapset kokevat tulleensa rakastetuiksi, kannustetuiksi
ja kehutuiksi, jotka ovat merkkejä hyvästä suhteesta vanhempien ja lapsen välillä (Nurmi
ym., 2006, s.117–120). Ohjaavassa kasvatusilmapiirissä vanhemmat viettävät muita tyylejä
enemmän aikaa yhdessä lasten kanssa.
Koska kasvatustyyleissä ei löydy juurikaan eroa perheiden välillä, ei se eroa suuresti
myöskään sosiaalisten tyyppien välillä. Suurempia eroja voisi löytyä mikäli torjuttuihin,
sivuutettuihin ja eristyjiin sijoittuneista oppilaista suurempi joukko olisi saanut luvan tutkimukseen osallistumiselle, sillä autoritaarisen kasvatuksen piirteet nousivat tähän tyyppiluokkaan sijoittuneiden oppilaiden keskuudessa hieman voimakkaammiksi kuin muiden.
Vanhempien kanssa yhdessä vietetyllä ajalla on yhteys lapsen kokemaan yksinäisyyden
tunteeseen. Yhteys ilmenee niin, että mitä enemmän yhteistä aikaa vietetään, sitä vähemmän lapsi yleensä kokee itsensä yksinäiseksi. Aiemmin havaitun tiedon perusteella vanhempi-lapsisuhteen läheisyydellä onkin havaittu olevan positiivinen yhteys lapsen sosiaaliseen käytökseen (Pulkkinen, 1997, s.180–181).
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7 Pohdinta
Tutkimukseni työstäminen on alkanut keväällä 2014 uuteen kirjallisuuteen tutustuen ja
kirjoitusprosessi on käynnistynyt täysipainoisesti saman vuoden syksyllä. Hyvää ajatusten
kypsyttelytaukoa ja käytännönnäkemystä tarjosi kirjoittamisen lomassa toteutettu harjoittelu. Olen perehtynyt aihepiiriin jo kandidaatin tutkielmassani, joka käsitteli alkuopetusoppilaiden sosiaalisia suhteita sekä opettajan keinoja havainnoida luokan suhteita ja vaikuttaa
niihin. Mahdollisuuksien mukaan olen hyödyntänyt olemassa olevaa tietoani aiheesta, mutta uuden kotitaustanäkökulman myötä olen tutustunut aiheeseen hieman erilaisesta lähtökohdasta. Olen ehdottoman tyytyväinen valintaani hyödyntää aiempaa tietämystäni tutkielmassani, sillä uskon hahmottaneeni aihepiiriä näin ollen paremmin. Uudempi kasvatukseen ja ajankäyttöön liittyvä aihepiiri on alkanut hahmottua minulle paremmin vasta
empiirisen aineiston kerättyäni, jonka vuoksi jouduinkin jäsentämään uudestaan ajatuksiani
muun muassa summamuuttujien suhteen ennen analysointia.
Pohtiessani pro gradu työni aihetta mieleeni nousi useampia mielenkiintoisia tutkimusnäkökulmia, joista koin valitsemani aiheen mielenkiintoisimmaksi ja toteuttamiskelpoisimmaksi olemassa olevien resurssien ja koulutukseni puitteissa. Koen uuden näkökulman
piristäneen omaa kiinnostuneisuuttani aihetta kohtaan. Tutkielman työstämisen aikana
saamani mielenkiinto työelämässä olevilta opettajilta aihettani kohtaan on kannustanut
itseäni työn edistämiseksi. Opettajien kommentit ovat vahvistaneen ajatustani luokan ja
lasten sosiaalisten suhteiden tärkeydestä ja näkyvyydestä opettajan työssä.
Tässä luvussa paneudun tarkastelemaan kokonaisuudessaan tutkimusaihetta ja tutkimustehtävän suorittamista. Tuloksia tarkastellaan edellistä lukua yleisemmällä tasolla. Lopuksi
esittelen vielä tutkimuksen edetessä mieleeni nousseita jatkotutkimus mahdollisuuksia.

7.1 Tutkimustulosten tarkastelua
Tutkimukseeni osallistui yhteensä 69 peruskoulun 5- ja 6-luokkalaista, joista jouduin karsimaan neljän henkilön vastaukset, niiden puutteellisten tietojen ja sosiometrisen hahmottamisen mahdottomuuden vuoksi. Lopullinen otokseni on siis yhden koulun viidestä eri
luokasta 65 oppilaalta. Olen tyytyväinen lopulliseen otokseni kokoon, sillä suurin osa oppilista oli saanut luvan vanhemmiltansa tutkimukseen osallistumisesta. Otoksen kokoa ja sen
kasaan saamista edisti luultavasti oma läsnäoloni koulussa aineistonkeruuvaiheessa, jolloin
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opettajille jäi vastuulle vain tutkimuslupien hankinta eikä heidän tarvinnut vastata kaavakkeiden täyttämisestä. Samalla pystyin selventämään oppilaille epäselviltä vaikuttavia kysymyksiä ja tarkastelemaan kaavakkeiden oikeanlaista täydentämistä sekä havainnoimaan
jo tällöin väitteiden reliabiliteettia. Jouduinkin pohtimaan analysoinnin alkuvaiheessa joidenkin väitteiden käsittelemättä jättämistä. Päädyin ratkaisuun, jossa tarkastelen muuttujat
yksittäisinä liittämättä niitä tekemiini summamuuttujiin parhaan mahdollisen tuloksen
saamiseksi.
Tutkimukseni kohdistuessa näin pienelle alueelle sen laajempi maantieteellinen yleistettävyys on kyseenalaista (Kari & Huttunen, 1988, s. 47). Etenkin tutkimuksen kohdentaminen
vain yhden kunnan alueella yhteen kouluun rajoittaa yleistettävyyttä. Otos on kuitenkin
tarpeeksi kattava kertomaan kyseisen koulun ja kunnan tämän hetkisestä tilanteesta lasten
ja vanhempien välillä sekä toveruussuhteista koulussa sekä antamaan viitteellistä tietoa
suurempaa perehtymistä ajatellen.
Kvantitatiivisen tutkimusotteen valinta ei ollut minulle itsestään selvää. Päädyin kuitenkin
valitsemaan määrällisen tutkimuksen, omasta kiinnostuneisuudestani sen tutkimusmenetelmiä kohtaan. Tiesin jo valintaa tehdessä, että kvantitatiivinen menetelmä tulisi haastamaan minua etenkin analysointivaiheessa ja niin se myös teki. Omat taitoni tilaston käsittelyn suhteen ovat rajoittaneet jonkin verran tulosten tarkastelua. Olen kuitenkin tyytyväinen
sinnikkyyteeni prosessin loppuun viemiseen ja löytämiini keinoihin aineiston käsittelemiseen. Kokemattomuuteni saattaa siis heikentää tutkimuksen validiutta, vaikka olen pyrkinyt parhaani mukaan löytämään parhaat keinot aineiston käsittelyyn ja noudattamaan siinä
erityistä tarkkuutta. Koen ymmärrykseni kasvaneen huomattavasti tämän prosessin aikana
määrällisen tutkimuksen mahdollisuuksista ja keinoista.
Jos toteuttaisin tutkimusta uudelleen, käyttäisin todennäköisesti entistäkin enemmän aikaa
kyselylomakkeen laatimiseen ja analysoinnin prosessointiin ennen aineistonkeruuta, jotta
saatujen tulosten analysointi sujuisi jouhevammin ja niistä saataisiin nykyistä validimmat.
Vasta nyt ymmärrän todella, mitä Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2013. s. 195) tarkoittavat
aiheen laajalla tuntemuksella ja kyselylomakkeen pitkällä laatimisprosessilla. Kaikkiaan
sain mielestäni hyödynnettyä viitekehyksestä muodostamaani tietoa kyselylomakkeen laatimisessa ja tulosten käsittelyssä kohtuullisen hyvin. Esitestauksesta ja aiempien tutkimusten hyödyntämisestä huolimatta mittarin validiteettia heikentää sen käyttö ensimmäistä
kertaa varsinaisessa tutkimuksessa. Tutkijan on mielestäni tunnettava kohtuullisen hyvin
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aineiston käsittelyyn liittyviä keinoja jo tutkimuksen suunnittelu vaiheessa, koska itselläni
tämä tuntemus tuntui olevan liian heikko. Tietojen puute ilmeni juurikin kyselylomakkeen
laatimisen vaiheessa ja tulosten käsittelyn aloittamisessa. Saamani tuki ohjaajalta ja opiskelutovereiltani on edesauttanut suuresti työni edistymistä ja ymmärrykseni kasvua. Erheiden ja oppimisen kautta olen kuitenkin löytänyt tavat, joilla pystyin vastaamaan aineiston
avulla tutkimusongelmiini.
Saattaisi olla mielekkäämpää kohdentaa kyselyn väitteet juuri tiettyyn kasvatusnäkemykseen, jotta mahdollisia eroja pystyisi löytämään ja luomaan muuttujamääriltään tasavertaisempia summamuuttujia. Lisäksi lomakkeessa ottaisin huomioon lapset, joiden vanhempi
tai vanhemmat ovat menehtyneet. Aineistoa kerätessäni törmäsin oppilaiden kysymykseen,
mitä tulisi vastata television katselua koskevaan väittämään, jos perheessä ei katsota ollenkaan televisiota. Lomaketta laadittaessa saattaa siis jäädä huomiotta moniakin näkökulmia,
jotka vaikuttavat väitteiden tulkintaan ja vastauksiin.
Eroperheiden määrä noudattelee tutkimuksessani valtakunnantasoa. Yleisimpänä perhemuotona ovat siis kahden vanhemman perheet, toisena tulevat yhden vanhemman perheet
ja uusioperheet. (Suomen virallinen tilasto, 2014.) Tämän suhteen otokseni on siis verrattavissa yleisemmälläkin tasolla saatuihin tuloksiin. On kuitenkin huomattava, että tutkimuksen kohdistuessa ihmisiin sen tulokset on suhteutettava ympäröivään maailmaan ja sen
ajattelutapoihin.
Näen tutkimukseen osallistuneiden lasten sosiaalisen aseman ja kotitaustan vastaavan pääpiirteissään odotuksiani. Yleisesti oppilaat pääsevät mukaan ryhmään ja heillä on ystäviä.
Kotona heitä tuetaan ja kannustetaan. Heidän kanssaan vietetään myös paljon aikaa.
Enemmän tietoa olisin halunnut vanhempien tutkimuslupaa vaille jääneistä lapsista. Suurin
osa sivussaolijoista eli torjuttu, sivuutettu ja eristyjä asemiin sijoittuneista oppilista eivät
jostain syystä saaneet tutkimuslupaa. Syinä tähän pohdin vanhempien haluttomuutta tuoda
ilmi kodin asioita tai vanhempien ajattelevan tutkimuksen heikentävän entisestään lapsensa
asemaa koulussa. Heidän mukaan saamistaan olisin voinut parantaa kertomalla tutkimusluvan saatteessa tarkemmin tutkimuksen toteuttamisen tavoista.
Käsittääkseni kouluissa on nykyisin käytäntönä säilyttää luokat mahdollisimman muuttumattomina lukuvuodesta toiseen. Jo kuusivuotisen alakoulun läpikäyminen samassa ryhmässä on pitkä aika kantaa samaa roolia ryhmässä. Parhaillaan tai pahimmillaan ryhmä voi
pysyä lähes muuttumattomana 10 vuotta esikoulusta aina peruskoulun päättymiseen asti.
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Oppilasryhmän pysyminen samana voi auttaa opettajaa työssään oppilaantuntemuksen
kannalta ja tietyn tyyppisiä oppilaita koulussa selviytymisessä. Huonompina puolina kuitenkin on ryhmäroolien pysyvyys. Voisivatko ryhmävaihdokset alakoulussa esimerkiksi
joka toinen tai kolmas vuosi auttaa oppilaiden ja etenkin syrjässäolijoiden asemaa ryhmissä
ja samalla edistää heidän henkistä hyvinvointiaan?
Tärkeimpänä pidän tietoa, että kaikki kyselyyn osallistuneet lapset tuntevat, että heidän
vanhempansa rakastavat heitä eikä kodeissa juurikaan tukeuduta fyysisiin rankaisukeinoihin. Suomen Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (8.4.1983/361) luvun 1§ määrää:
” Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden
tarpeellinen valvonta ja huolenpito… Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen
ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella
muulla tavoin loukkaavasti...”, mikä toteutuu keräämässäni otoksessa. Lapset, jotka olivat
jokseenkin eri mieltä siitä että heidän kotonaan käytetään fyysisiä rankaisukeinoja, ovat
tutkimuksessani usean lapsen perheistä. Jäinkin miettimään, voisiko näillä kahdella tekijällä olla jotakin vaikutusta toisiinsa.
Sinkkosen ja Kinnusen (1996, s. 78) ajatus siitä, että mitä enemmän lapsi on viettänyt aikaa lapsuudessaan vanhempiensa kanssa, sitä tyytyväisempi lapsi on ihmissuhteisiinsa,
viittaisi näiden koululaisten olevan suhteellisen tyytyväisiä sosiaaliseen tilanteeseensa.
Pääsääntöisesti katson tulosteni perusteella näin myös olevan, sillä vain harvat oppilaat
jäävät ryhmän ulkopuolelle tai tuntevat itsensä yksinäiseksi.

7.2 Jatkotutkimusmahdollisuuksia
Tekemäni tutkimus oli vain pienimuotoinen ja sen tarkoituksena oli hahmottaa lisää ajatuksiani siitä, mitkä tekijät todella vaikuttavat luokassa ja koulussa vallitseviin oppilaiden
välisiin sosiaalisiin rakenteisiin. Tutkimus selventää osallistuneiden luokkien osalta tilannetta, mutta laajempi kokonaisuus jää vielä hämäräksi. Koska tutkimukseni tulokset jäivät
jokseenkin epäselviksi, uskoisin tutkimuksen muokkauksen olevan hyödyksi. Kasvatustyyleissä voisi syventyä tarkemmin lapsilähtöiseen ja ohjaavaan kasvatukseen, jotka näiden
tulosten perusteella olisivat vallalla olevat käsitykset. Ehkä näiden tyylien sisällä voisi löytyä eroavaisuuksia, jotka ilmenisivät erityyppisinä painotuksina muun muassa rankaisu- ja
palkitsemiskeinoissa.
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Tutkimuksen voisi toteuttaa myös keskittyen vain yhteiseen ajankäyttöön, jolloin muuttujista voitaisiin tehdä yksityiskohtaisempia. Oppilaan ajankäyttöä voisi tällöin tarkastella
jopa oppilaan arvioinnilla, siitä kuinka paljon päivässä kuluttaa mihinkin aikaa. Tutkimuksessa voitaisiin hyödyntää ainakin joiltain osin Miettisen Rotkirchn (2012) Väestöntutkimus laitokselle tekemää Yhteistä aikaa etsimässä: Lapsiperheiden ajankäyttö –tutkimusta.
Joidenkin tulosten vahvistamiseksi tilastollisesti olisi tarvittu suurempi otos ja ehkä maantieteellisesti laajemmalta alueelta, jolloin tulokset olisivat laajemmalti yleistettävissä. Myös
useampien näkökulmien saaminen sosiometriikkaan sekä kodin kasvatustyyleihin ja ajankäyttöön voisivat antaa lisänäkökulmaa. Näitä tietoja olisi saatavissa opettajilta ja lasten
vanhemmilta. Toisaalta olisi antoisaa paneutua vain tiettyjen sosiaalisen tyyppien taustoihin ja ajatuksiin tai erolasten tilanteeseen laadullisen tutkimuksen keinoin. Laadullisen
tutkimuksen keinoin voitaisiin perehtyä myös lapsen sosiaalisiin taitoihin, kompetenssin
kehittymiseen ja sosiaalisen tyylin syihin. Kerättäessä tietoa lapsen, vanhempien ja opettajien näkökulmasta voitaisiin päästä hyvinkin syvälliseen ymmärrykseen ilmiöstä.
Koska kaikilla oppilailla ei löytynyt ystävyyssuhteita koulussa vaan koulun ulkopuolelta,
voisi tutkia lähemmin näiden vaikutusta oppilaan sosiaaliseen asemaan ja tyytyväisyyteen
sekä selvittää keitä nämä kaverit ovat ja kuinka lapset ovat heihin tutustuneet. Pitääkö
Koskenniemen (1982) ajatus paikkansa harrastusten ja asuinalueiden tarjoamista ystävyyssuhteista. Varsinkin harrastusten tärkeydestä, joka tutkimuksestani näkyy, johtuen onko
naapurustolla enää yhtä tärkeää asemaa tovereiden kanssa vietetyssä ajassa kuin Koskenniemi sanoo.
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LIITE 1 Kyselylomake
Hei arvoisa koululainen!
Teen tutkimusta koululaisten suhteesta vanhempiinsa ja kavereihinsa, jota tämän kyselyn kysymykset koskevat. Toivon, että luet ohjeistukset huolella ja vastaat kysymyksiin rehellisesti.
Kysymykset koskevat omaa näkemystäsi eikä oikeita tai vääriä vastauksia ole. Vastaukset tulevat vain minun tutkimus käyttööni eikä henkilöllisyytesi tule missään vaiheessa ilmi.

Etu- ja sukunimi: ________________________________________

Luokka:_______

Minä ja perheeni
Ympyröi sopiva vaihtoehto.
1. Olen:

1) tyttö

2) poika

2. Perheeseeni kuuluu:
äiti:
0

1

2

3

useampi

isä:

0

1

2

3

useampi

sisko:

0

1

2

3

useampi

veli:

0

1

2

3

useampi

3. Vanhempani asuvat eri osoitteissa 1) kyllä

2) ei

4. Perheeseeni kuuluu muita jäseniä 1) kyllä

2) ei

Jos vastasit kysymykseen 4. EI, voit siirtyä kysymykseen 6.
5. Keitä muita mielestäsi kuuluu perheeseesi?_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
6. Keiden kanssa asut?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Arvioi seuraavia väittämiä. Valitse yksi numero vaihtoehdoista, joka on lähinnä mielipidettäsi.
1= täysin eri mieltä 2= jokseenkin eri mieltä 3= en osaa sanoa 4= jokseenkin samaa mieltä
5= täysin samaa mieltä
7. Syömme perheeni kanssa yhdessä päivittäin

1 2 3 4 5

8. Katson vanhempieni kanssa televisiota joka päivä

1 2 3 4 5

9. Teemme perheeni kanssa yhdessä kotitöitä ainakin
kolmena päivänä viikossa

1 2 3 4 5

10. Olen koulupäivinä koko illan ilman vanhempia

1 2 3 4 5

11. Vietän aikaa vanhempieni kanssa viikonloppuisin

1 2 3 4 5

12. Haluaisin viettää aikaa enemmän vanhempieni kanssa

1 2 3 4 5

13. Minulla on yksi tai useampia harrastuksia

1 2 3 4 5

14. Haluaisin vanhempieni osallistuvan enemmän harrastuksiini

1 2 3 4 5

15. Juttelen vanhemmilleni tärkeistä asioistani

1 2 3 4 5

16. Haluaisin jutella enemmän asioistani vanhemmilleni

1 2 3 4 5

17. Vanhempani kannustavat minua minulle tärkeissä asioissa

1 2 3 4 5

18. Saan vanhemmiltani tarpeeksi huomiota

1 2 3 4 5

19. Vanhempani rakastavat minua

1 2 3 4 5

20. Onnistuessani tärkeässä asiassa vanhempani kehuvat minua

1 2 3 4 5

21. Vanhempani moittivat minua usein huonosta käytöksestäni

1 2 3 4 5

22. Vanhempani kehuvat minua, jos olen käyttäytynyt hyvin

1 2 3 4 5

23. Vanhempani palkitsevat hyvää käytöstäni
ostamalla tavaraa ja/tai antamalla rahaa

1 2 3 4 5

24. Jos tiedän tehneeni jotakin väärää, pelkään
vanhempieni rankaisevan minua

1 2 3 4 5

25. Tiedän miten vanhempani haluavat minun käyttäytyvän

1 2 3 4 5

26. Vanhempani rankaisevat minua fyysisesti esim. tukistaen,
lyöden, korvatillikalla

1 2 3 4 5

27. Palkinnoksi onnistumisestani vietämme aikaa yhdessä
vanhempieni kanssa

1 2 3 4 5
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28. Rankaisuksi huonosta käytöksestä saan arestia

1 2 3 4 5

29. Jos olen tehnyt jotakin väärää, keskustelemme
vanhempieni kanssa tapahtuneesta, jotta osaan jatkossa
toimia oikein

1 2 3 4 5

30. Rangaistukseksi huonosta käytöksestä vanhemmat rajoittavat
oikeuksiani esim. kieltävät puhelimen tai tietokoneen käytön,
eivät päästä harrastuksiin, eivät anna nähdä kavereitani

1 2 3 4 5

31. Käyttäydyn kuten vanhempani odottavat minun käyttäytyvän

1 2 3 4 5

32. Toivoisin vanhempieni asettavan minulle tiukemmat rajat

1 2 3 4 5

33. Tehtyäni jotakin väärää vanhempani pitävät minulle
puhuttelun

1 2 3 4 5

34. Vanhempani asettavat minulle liian tiukat rajat

1 2 3 4 5

35. Vanhempani eivät rankaise minua huonosta käytöksestäni

1 2 3 4 5

36. Vanhempani määräilevät minua liikaa

1 2 3 4 5

Ystäväni
Ympyröi sopiva vaihtoehto
37. Minulla on koulussa ainakin yksi hyvä ystävä

1) tosi

2) epätosi

38. Tunnen olevani yksinäinen

1) tosi

2) epätosi

39. Hyvä ystäväni on kanssani samalla luokalla

1) tosi

2) epätosi

40. Haluaisin läheisemmän ystävän

1) tosi

2) epätosi

41. Minulla on hyvä ystävä koulun ulkopuolelta

1) tosi

2) epätosi

42. En halua lisää ystäviä

1) tosi

2) epätosi

43. En halua lainkaan ystäviä

1) tosi

2) epätosi

Luokkani
Luethan tämän ohjeistuksen huolella:
 Lue ensin kaikki kuvaukset erilaisista oppilaista läpi.
 Kirjoita sitten luokkasi oppilaiden nimet heitä parhaiten kuvaavaan kohtaan.
Huom.
o Kunkin oppilaan nimen voit kirjoittaa vain kerran.
o Samalle viivalle voit kirjoittaa useamman luokkakaverisi nimen.
o Jos luokallasi on useampi samanniminen oppilas, käytä heitä nimetessäsi lisäksi sukunimen ensimmäistä kirjainta.
 Kirjoita myös oma nimesi parhaiten sinua kuvaavaan kohtaan.

1. Tämä oppilas ei halua olla muiden kanssa:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Tämä oppilas haluaisi olla muiden kanssa, mutta jää silti usein yksin:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Tämän oppilaan seuraa muut pyrkivät välttämään:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Tämä oppilas päättää usein asioista luokassa pakottamalla ja komentamalla toisia:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Tämä oppilas on luotettava sekä lahjakas monissa asioissa ja voisi toimia luokan presidenttinä:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Tämä oppilas voisi toimia luokan johtajana joillakin oppitunneilla:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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7. Tämä oppilas kiusaa usein toisia:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Tällä oppilaalla on luokassa paljon ystäviä ja monet haluaisivat hänet kaverikseen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Tämä oppilas on mukana luokan toimissa ja leikeissä, mutta hänellä ei ole valtaa vaikuttaa
luokan päätöksiin tai leikkeihin:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Kiitos avustasi!
Annoit minulle arvokasta tietoa!

LIITE 2

Merkittävät Pearsonin korrelaatiokertoimet muuttujien välillä.
Hyvä
ystävä-

Haluaisin

Haluaisin

Saan

ni on

viettää

jutella

vanhem-

Perheen

kans-

enemmän

enemmän

miltani

yhteinen

sani

aikaa van-

asioistani

tarpeek-

ajankäyt-

samalla

hempieni

vanhemmil-

si huo-

tö

luokal-

kanssa

leni

miota

,439**

,483**

Vanhempani asettavat minulle liian
tiukat rajat

la
Minulla on
koulussa ainakin yksi hyvä

,702**

ystävä
Haluaisin vanhempieni osallistuvan

,447**

enemmän harrastuksiini
Haluaisin jutella enemmän
asioistani van-

,514**

hemmilleni
Olen koulupäivinä koko illan

-,375**

ilman vanhempia
Ohjaava kasvatus

,354**

,576**

,601**

Juttelen vanhemmilleni
tärkeistä ai-

,461**

soistani
Vanhempani
kannustavat
minua minulle
tärkeissä asi-

,538**

7
oissa
Onnistuessani
tärkeässä asiassa vanhem-

,608**

,397**

,427**

,453**

pani kehuvat
minua
Vanhempani
kehuvat minua, jos olen
käyttäytynyt
hyvin
Tiedän miten
vanhempani
,386**

haluavat minun käyttäytyvän
Palkinnoksi
onnistumisestani vietämme

,389**

aikaa yhdessä
vanhempieni
kanssa
Vanhempani
määräilevät

-,406**

minua liikaa
Olen koulupäivinä koko illan
ilman van-

-,375**

hempia
Vanhempani
rankaisevat
minua fyysisesti esim. tukistaen, lyöden,
korvatillikalla

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

-,346**

LIITE 3 Vanhempien kanssa vietettyyn aikaa liittyvien väitteiden prosentuaalinen vastausjakauma.
täysin

jokseenkin

en osaa

jokseenkin

täysin

puuttuva

eri miel-

eri mieltä

sanoa

samaa miel-

samaa

tieto

tä

mieltä

tä
Syömme perheen

0%

3%

12 %

38 %

46 %

0%

15 %

2%

26 %

32 %

24 %

0%

3%

12 %

32 %

35 %

17 %

0%

0%

2%

8%

34 %

57 %

0%

0%

2%

6%

29 %

63 %

0%

69 %

20 %

0%

6%

5%

0%

9%

21 %

38 %

14 %

17 %

0%

6%

3%

3%

11 %

77 %

0%

kanssa päivittäin
Katson vanhempieni kanssa televisiota joka päivä
Teemme perheeni
kanssa yhdessä
kotitöitä ainakin
kolmena päivänä
viikossa
Vietän aikaa
vanhempieni
kanssa viikonloppuisin
Saan vanhemmiltani tarpeeksi
huomiota
Olen koulupäivinä koko illan
ilman vanhempia
Haluisin viettää
aikaa enemmän
vanhempieni
kanssa
Minulla on yksi
tai useampia harrastuksia
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Haluaisin van-

32 %

18 %

35 %

8%

5%

2%

0%

0%

14 %

49 %

37 %

0%

12 %

23 %

49 %

9%

6%

0%

0%

0%

6%

55 %

38 %

0%

hempieni osallistuvan enemmän
harrastuksiin
Juttelen vanhemmilleni tärkeistä asioistani
Haluaisin jutella
enemmän asioista
vanhemmilleni
Yhteinen ajankäyttö summamuuttujan keskiarvon perusteella

LIITE 4 Kasvatustapoihin liittyvien väittämien prosentuaaliset vastausjakaumat.
täysin
eri
mieltä

jokseenkin
eri mieltä

en

jokseenkin

täysin

osaa

samaa

samaa

sanoa

mieltä

mieltä

Vanhempani
rakastavat mi-

0%

0%

3%

8%

89 %

0%

2%

19 %

54 %

26 %

0%

0%

14 %

49 %

37 %

0%

2%

9%

29 %

60 %

0%

2%

6%

29 %

63 %

0%

2%

5%

14 %

80 %

0%

9%

12 %

38 %

40 %

0%

0%

8%

32 %

60 %

nua
luokittelemattomat

Käyttäydyn
kuten vanhempani odottavat
minun käyttäytyvän
Juttelen vanhemmilleni tärkeistä asioistani
Vanhempani
kannustavat
minua minulle
tärkeissä asioissa
Saan vanhemmiltani tarpeeksi huomiota

ohjaava kasvatus

Onnistuessani
tärkeässä asiassa vanhempani
kehuvat minua
Vanhempani
kehuvat minua,
kun olen käyttäytynyt hyvin
Tiedän miten
vanhempani
haluavat minun
käyttäytyvän
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Palkinnoksi
onnistumisestani
vietämme aikaa

3%

5%

41 %

29 %

21 %

0%

9%

11 %

43 %

37 %

5%

17 %

34 %

28 %

17 %

12 %

21 %

24 %

23 %

18 %

21 %

12 %

31 %

29 %

6%

21 %

18 %

32 %

18 %

9%

yhdessä
Jos olen tehnyt
jotakin väärää,
keskustelemme
vanhempieni
kanssa tapahtuneesta, jotta
osaan jatkossa
toimia oikein
Tehtyäni jotakin
ohjaava ja autoritaarinen kasvatus

väärää vanhempani pitävät
minulle puhuttelun
Vanhempani
moittivat minua
usein huonosta
käytöksestäni
Vanhempani
palkitsevat hyvää käytöstäni

autoritaarinen

ostamalla tava-

kasvatus

raa ja/tai antamalla rahaa
Jos tiedän tehneeni jotakin
väärää, pelkään
vanhempieni
rankaisevan
minua

Vanhempani
rankaisevat
minua fyysisesti
esim. tukistaen

59

6%

3%

0%

0%

31 %

17 %

26 %

23 %

3%

20 %

21 %

24 %

29 %

5%

50 %

23 %

21 %

3%

2%

46 %

21 %

31 %

2%

0%

57 %

15 %

26 %

0%

2%

lyöden, korvatillikalla
Rankaisuksi
huonosta käytöksestä saan
arestia
Rangaistukseksi
huonosta käytöksestä vanhemmat rajoittavat oikeuksiani esim. kieltävät puhelimen
tai tietokoneen
käytön, eivät
päästä harrastuksiin, eivät
anna nähdä
kavereitani
autoritaarinen ja
salliva kasvatus

Vanhempani
määräilevät
minua liikaa
Toivoisin vanhempieni asettavan minulle

salliva kasvatus

tiukemmat rajat
Vanhempani
asettavat minulle liian tiukat
rajat

13
Vanhempani
eivät rankaise
minua huonosta

40 %

21 %

24 %

11 %

3%

0%

0%

14 %

54 %

29 %

5%

49 %

43 %

3%

0%

0%

3%

60 %

35 %

2%

käytöksestäni
Ohjaava kasvatus keskiarvon
perusteella
Autoritaarinen
kasvatus keskiarvon perusteella
Salliva kasvatus
keskiarvon perusteella

