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Tiivistelmä 

Tässä pro gradu -tutkielmassa määrittelen korvaavat koulukokemukset ja tutkin miten ne voivat 

auttaa haastavasti käyttäytyvää lasta sekä kuinka korvaavia koulukokemuksia voidaan tuottaa. 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka voidaan vastata käyttäytymisen haasteisiin sekä näin 

edistää inkluusiota. Tässä tutkimuksessa tarjotaan uusi näkökulma ja tarkastelen haastavaa 

käyttäytymistä ilmiönä, joka haastaa nykyisen systeemin ja sen käytösmallit sekä paljastaa koulun 

heikkoja kohtia.  

 

Tutkimus on siitä erikoislaatuinen, että osa teoriasta tulee vasta tulosluvun yhteydessä, koska teoria 

pohjautuu aineistosta nousevaan käsitteeseen korvaava koulukokemus. Korvaavat koulukokemukset 

ovat tutkimuskumppanini mukaan lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen kannalta merkityksellisiä, 

fyysisiä, psyykkisiä ja/tai sosiaalisia kokemuksia, joista hän ei ole pääsyt tarpeellisessa määrin 

osalliseksi kouluyhteisössään. Korvaavissa koulukokemuksissa yhdistyvät käyttäytymisen tuomat 

haasteet ja myönteiset koulukokemukset sekä kouluviihtyvyys. Myönteisillä koulukokemuksilla ja 

kouluviihtyvyydellä voi olla suuri merkitys lapsen tulevaisuuden kannalta. Korvaavan 

koulukokemuksen kautta on mahdollista tuottaa kouluviihtyvyyden kokemuksia myös niille 

oppilaille, jotka käyttäytyvät haastavasti. 

 

Kyseessä on tapaustutkimus, jossa on hyödynnetty etnografisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimus 

toteutettiin eräässä pohjoissuomalaisessa sairaalakoulussa osallistuvan havainnoinnin menetelmin, 

kahden opettajan puolistrukturoidulla teemahaastattelulla sekä lopuksi pienellä kyselyllä, joka 

täydensi haastattelujen vastauksia. Kahden opettajan haastatteluista muodostui tutkimuksen 

pääaineisto ja analysoin aineistoa etnografisen sisällönanalyysin sekä grounded theory -

metodologian analyysimenetelmän keinoin.  

 

Analyysin perusteella jaoin korvaavat koulukokemukset fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin 

korvaaviin koulukokemuksiin. Aineistosta nousi esiin seuraavat korvaavien koulukokemuksien 

luonnetta kuvaavat kategoriat: fyysistä hyvinvointia lisäävät kokemukset, itsetuntoa, minäkuvaa ja 

itsearvostusta rakentavat kokemukset, kokemukset pelon voittamisesta, itsesäätelykykyjä kehittävät 

kokemukset ja turvallisessa ympäristössä kasvamisen kokemukset. Keinot korvaavien 

koulukokemuksien tuottamiseen jaoin seuraaviin kategorioihin: turvallinen tavoitteiden 

asettaminen, oppilaan kohtaaminen ja pedagoginen rakkaus, korvaavia koulukokemuksia tuottavat 

aktiviteetit ja toimintatavat sekä turvallisuus osana korvaavia koulukokemuksia.  

 

Koska tutkimus on tapaustutkimus, sen tarkoituksena ei ole tehdä yleistyksiä. Kuitenkin tästä 

tutkimuksesta voi saada ideoita ja keinoja siihen, kuinka edistää kouluviihtyvyyttä, inkluusioita ja 

oppilashuoltolain toteutumista. Tämän tutkimuksen kautta on mahdollista myös saada uudenlainen 

näkökulma haastavaan käyttäytymiseen ja lisätä pedagogista rakkautta nykyajan koulukulttuurissa.  
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1. JOHDANTO 

”Suolavedellä kasvaa makeita perunoita”: ”vaikka on huonot eväät elämään, ei tarkoita, 

että elämä menisi aivan pieleen” – Erään pohjoissuomalaisen sairaalakoulun oppilas. 

Tämä lause kiteyttää sen, miksi päädyin tutkimaan haastavaa käyttäytymistä. Se toivo, rak-

kaus ja potentiaali, jonka näen jokaisessa oppilaassa, vie minua eteenpäin. Pro Gradu -tut-

kielmani ajatus lähti siitä, kun huomasin erilaisissa tehtävissä toimiessani ja erilaisten har-

joittelujen myötä, kuinka lapset, jotka käyttäytyvät haastavasti ovat usein väärinymmärret-

tyjä ja hyvin epäjohdonmukaisesti kohdeltuja. Oppilaiden itsetunto oli usein olematon ja 

kukaan ei tuntunut uskovan oppilaisiin ja heidän kykyihinsä. Halusin tehdä jotain, joka 

muuttaisi ihmisten käsityksiä siitä, mitä haastava käyttäytyminen on, mitä se kertoo ja mitä 

haastavaksi käyttäytymiseksi tulkitulla tavalla itseään ilmaisevat oppilaat tarvitsevat. Erityi-

sesti halusin löytää keinoja, millä tavalla tuottaa oppilaille niitä kokemuksia, joita he tarvit-

sevat. 

Tämä Pro Gradu -tutkielmani tarkoitus on etsiä keinoja, miten vastata haastavaan käyttäyty-

miseen. Tutkimuksen aineistosta nousi esiin uusi käsite, johon ei löytynyt teoriaa. Tutkimus 

on siitä erikoislaatuinen, että osa teoriasta tulee vasta tulosluvun yhteydessä, koska teoria 

pohjautuu aineistosta nousevaan käsitteeseen korvaava koulukokemus. Tässä tutkimuksessa 

sekä määrittelen mitä ovat korvaavat koulukokemukset, miten ne auttavat haastavasti käyt-

täytyvää lasta sekä hahmottelen niitä menetelmiä, joita eräässä pohjoissuomalaisessa sairaa-

lakoulussa käytetään tuottaessa korvaavia koulukokemuksia erityisesti niille oppilaille, joi-

den käyttäytyminen tulkitaan haastavaksi. Korvaava koulukokemus tuli esiin tutkimus-

kumppanin puheessa jo observointijakson alkuvaiheessa, tähdentyi haastattelussa ja sai lo-

pullisen muotonsa tarkentavassa kyselyssä, jossa tutkimuskumppani määritteli termin seu-

raavalla tavalla: ”Korvaavat koulukokemukset ovat lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen 

kannalta merkityksellisiä fyysisiä, psyykkisiä ja/tai sosiaalisia kokemuksia, joista hän ei ole 

päässyt tarpeellisessa määrin osalliseksi kouluyhteisössään.” Korvaava koulukokemus on 

ikään kuin paikka pyörän kumissa, se ei korjaa puhkoutunutta kumia, mutta paikkaa sitä 

uudella käänteentekevällä myönteisellä kokemuksella. Korvaavien koulukokemusten kautta 

haluaisin miettiä niitä keinoja, joita voidaan hyödyntää haastavan käyttäytymisen kohtaami-
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sessa myös muissa kuin sairaalakouluympäristössä. Näiden keinojen kautta ja toimintakult-

tuurin muutoksilla on ehkä mahdollista myös edistää inkluusiota ja parantaa kaikkien oppi-

laiden hyvinvointia nykyisessä koulujärjestelmässämme. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Mitä ovat korvaavat koulukokemukset?  

2. Miten korvaavat koulukokemukset voivat auttaa haastavasti käyttäytyvää lasta? 

3. Kuinka korvaavia koulukokemuksia voidaan tuottaa?  

Aloitan tutkimuksen teoreettisella osiolla, jossa määrittelen haastavaa käyttäytymistä, in-

kluusiota sekä tarkastelen käytössä olevia tukitoimia sekä niitä keinoja, joita kirjallisuus nos-

taa esille vastatessa haastavaan käyttäytymiseen. Erilaisia käyttäytymisen haasteita on tut-

kittu erilaisista näkökulmista paljon (esim. Moilanen, 2004; Reinert & Huang, 1987; Kauff-

man & Landrum, 2013; Sigfrids, 2009; Greene & Muurinen, 2009). Tässä tutkimuksessa 

haastavalla käyttäytymisellä tarkoitetaan sellaista käyttäytymistä, joka haastaa nykyisen sys-

teemin ja sen käyttäytymismallit sekä nostaa esiin järjestelmän heikot kohdat. Ymmärrän, 

että haastavasta käyttäytymisestä puhuminen ja kirjoittaminen lisäävät diskurssia haasteiden 

ympärillä, jotka kohdistuvat oppilaaseen. Kuitenkin koen, että tarvitsen ilmiölle jonkun ni-

men, ja näen, että haastava käyttäytyminen on sellainen käsite, joka ei määrittele haasteita 

oppilaan ominaisuuksista lähtien, vaan näkee sen vastauksena esimerkiksi ympäristön epä-

loogiselle toiminnalle (Greene & Muurinen, 2009). Haastava käyttäytyminen ei siis välttä-

mättä ole mitään negatiivista oppilaassa olevaa, vaan enemmänkin osoitus niistä osioista 

järjestelmässä, jotka eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla.  

Yksi kirjallisuudessa oleva tarkastelunäkökulma on sosioemotionaalinen kompetenssi ja sen 

puute niillä oppilailla, joiden käyttäytyminen tulkitaan haastavaksi (Kuorelahti, Lappalai-

nen, & Viitala, 2012, 277-297). Se, mitä toistaiseksi puuttuu nykytutkimuskentästä, on mil-

laisia keinoja koulussa on myönteisten koulukokemusten tuottamiseen, kun kyseessä on 

”kouluallergikko”. Korvaavien koulukokemusten tuottava näkökulma on uusi ja voi nimen-

omaan vastata haasteeseen siitä, miten kivisen ja kuoppaisen koulupolun suunta voitaisiin 

muuttaa. Käsitettä ”korvaava koulukokemus” on myös määritelty kirjallisuudessa hyvin sup-

peasti enkä ole toistaiseksi löytänyt yhtään tutkimusta, joka määrittelisi korvaavan kouluko-

kemuksen käsitteen.  
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Seuraavassa osiossa rakennan siltaa tutkimuksen teorian ja tutkimuksen tavoitteen välille. 

Siinä tutustun kouluviihtyvyyden, kouluhyvinvoinnin ja kouluilmapiirin käsitteisiin, sekä 

määrittelen myönteisen koulukokemuksen käsitettä sekä niiden merkitystä haastavan käyt-

täytymisen näkökulmasta. Myönteiset koulukokemukset ovat kuin palapelin palasia koulu-

viihtyvyydestä. Kun oppilas saa myönteisiä koulukokemuksia, jotka vastaavat oppilaan tar-

peisiin, alkaa hän viihtyä koulussa paremmin. Kouluviihtyvyydellä on useissa tutkimuksissa 

todettu olevan myönteistä vaikutusta oppilaiden käyttäytymiseen (Lindh & Sinkkonen, 

2009, 138; Kuperminc, Leadbeater & Emmons, 1997). Myös koulumenestys esitetään usein 

tutkimuksissa haastavalta käyttäytymiseltä suojaavana tekijänä (Lehto-Salo & Marttunen, 

2006; Pölkki, 2001, 127-129). Myönteisten koulukokemusten tuottaminen on tärkeää myös 

yhteiskunnallisella tasolla, ei pelkästään haastavan käyttäytymisen näkökulmasta. Suomen 

koulujärjestelmä menestyy kansainvälisissä tutkimuksissa äärimmäisen hyvin, kun kyseessä 

ovat oppimistulokset, mutta kouluviihtyvyyttä mittaavissa tutkimuksissa Suomi on sijoittu-

nut heikosti jo vuosikymmenten ajan (Ahonen, 2008, 196; Harinen & Halme, 2012; Kämppi, 

Välimaa, Ojala, Tynjälä, Haapasalo, Villberg & Kannas, 2012, 27; Pölkki, 2001, 131; Lin-

nakylä, 1993, 39-59). Tämän tutkimuksen kautta on mahdollista lisätä kouluviihtyvyyttä 

myös laajemmassa kontekstissa, eikä pelkästään erityislapsia ajatellen, mikäli korvaavia 

koulukokemuksia tuottavia keinoja aletaan hyödyntämään myös yleisopetuksessa.  

Kouluviihtyvyys lisää myös omalta osaltaan inkluusiota. Tämän tutkimuksen yksi tarkoituk-

sista on kehittää inklusiivisempaa koulua, joka ottaa vastaan, osallistaa ja tarjoaa tasavertai-

sia mahdollisuuksia kaikille lapsille riippumatta lapsen fyysisestä, älyllisestä, sosiaalisesta, 

emotionaalisesta, kielellisestä tai muusta statuksesta. Tilastossa, jossa esitetään erityisope-

tukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan vuonna 

2010 (Suomen virallinen tilasto, 2010), näkyy kuinka suuri joukko erityisen tuen piiriin kuu-

luvien lasten haasteista liittyy käyttäytymiseen, johon viitataan tunne-elämän häiriönä tai 

sosiaalisena sopeutumattomuutena. Tällä perusteella vuonna 2010 erityisopetukseen siirret-

tiin yhteensä 5894 oppilasta, joka on siis noin 12 % kaikista erityisopetukseen siirretyistä 

oppilaista. Tämä tilasto osoittaa, kuinka suuri tarve nykytutkimuskentässä ja koulumaail-

massa on nimenomaan niille keinoille, joilla luodaan inklusiivisempaa koulua, joka pyrkii 

kaikkien osallisuuteen, viihtymiseen ja kasvun tukemiseen monipuolisesti. Korvaavien kou-

lukokemusten tuottama näkökulma antaa keinoja sellaisen kouluympäristön tuottamiselle, 

jossa jokainen oppija olisi tervetullut. 
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Teoriaosion lopussa määrittelen vielä pedagogista rakkautta ja sen merkitystä haastavan 

käyttäytymisen näkökulmasta. Pedagoginen rakkaus nousee myös voimakkaasti tutkimuk-

sen aineistosta, eikä sitä sen takia voi sivuuttaa myöskään teoriaosiossa. Pedagoginen rak-

kaus on myötätuntoa, uskoa hyvyyteen, kiintymystä oppilaisiin, elämän arvojen välittämistä 

sekä luottamusta oppilaisiin ja heidän kykyihinsä (Määttä & Uusiautti, 2012; Skinnari 2004, 

18-25; Halpin, 2009). Pedagoginen rakkaus luo arvopohjan oppilaan kohtaamiselle ja kor-

vaaville koulukokemuksille. 

Teoriaosion jälkeen kuvailen tutkimuksen toteutusta, tutkimuskohteen valintaa, aineistonke-

ruumenetelmiä, analyysiä, luotettavuutta sekä tärkeitä eettisiä kysymyksiä. Tämä tutkimus 

on tapaustutkimus, jossa on hyödynnetty etnografisia tutkimusmenetelmiä. Aineisto on ke-

rätty eräässä pohjoissuomalaisessa sairaalakoulussa.  

”Meillä on sellanen periaate, että aina on uusi huominen ja uusi tulevaisuus, että me lähe-

tään aina puhtaalta pöyältä” – Erään pohjoissuomalaisen sairaalakoulun opettaja 

Edellä oleva lause kuvaa hyvin sitä, miksi juuri tämä sairaalakoulu oli sopiva tähän tutki-

mukseen. Olin myös kuullut koulun toimintakulttuurista paljon hyvää erityisesti liittyen 

haastavaan käyttäytymiseen. Aineistonkeruussa on kolme eri osiota: observointi, haastattelu 

ja kirjallinen kysely. Observointi oli etnografiseen tutkimukseen tyypillistä osallistuvaa ha-

vainnointia. Haastattelu tehtiin observointijakson perusteella kahdelle erään pohjoissuoma-

laisen sairaalakoulun opettajalle, joiden toimintaa pääasiassa observoin. Kirjallinen kysely 

lähetettiin sähköpostitse tarkentamaan niitä kohtia, jotka jäivät haastattelussa puutteellisiksi.  

Tarkan tutkimuksen toteutuksen kuvailun jälkeen tarkastelen tutkimuksen tuloksia. Ensin 

määrittelen korvaavat koulukokemukset aineiston pohjalta haastavan käyttäytymisen näkö-

kulmasta. Jaoin korvaavat kokemukset kahteen luokkaan fyysistä hyvinvointia lisäävät sekä 

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia lisäävät korvaavat koulukokemukset. Koska tutkimus 

tapahtui nuorisopsykiatrisen osaston yhteydessä, on luonnollista, että psyykkistä ja sosiaa-

lista hyvinvointia lisäävillä korvaavilla koulukokemuksilla on suurempi painoarvo. Psyyk-

kistä ja sosiaalista hyvinvointia lisäävät korvaavat koulukokemukset voidaan jakaa seuraa-

viin kategorioihin: itsetuntoa, minäkuvaa ja itsearvostusta rakentavat kokemukset, koke-

mukset pelon voittamisesta, itsesäätelykykyjä kehittävät kokemukset sekä turvallisessa ym-

päristössä kasvamisen kokemukset. Lisäksi tarkastelen sitä, miten voidaan tuottaa korvaavia 

koulukokemuksia tämän tapaustutkimuksen perusteella.  
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Tutkielman lopuksi tarkastelen tutkimusta kokonaisuudessaan ja sen merkitystä kasvatustie-

teen tutkimuskentässä. Lisäksi pohdin tulevaisuuden tutkimusmahdollisuuksia liittyen kor-

vaaviin koulukokemuksiin. Tämä tutkimus pyrkii tuottamaan uusia näkökulmia tarkastel-

lessa haastavaa käyttäytymistä ja erityisesti näyttämään ne mahdollisuudet, joita korvaavat 

koulukokemukset voivat tuoda tulevaisuuden koululle ja tutkimukselle. 
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2. HAASTAVA KÄYTTÄYTYMINEN, TUKITOIMET JA SOSIOEMO-

TIONAALINEN KOMPETENSSI 

Haastavaa käyttäytymistä ja sen taustalla olevia syitä on tutkittu eri tieteen aloilla kautta 

aikojen. Vuosien saatossa haastava käyttäytyminen on saanut valtavasti eri määritelmiä ja 

taustalla olevat syyt ovat vaihdelleet näkökulmasta riippuen. Myös erilaisia käyttäytymisen 

muokkaamisohjelmia, tekniikoita, terapiamuotoja ja muita lapseen kohdistuvia keinoja kä-

sitellään kirjallisuudessa ja tutkimuksessa vastaamaan haastavan käyttäytymisen tuomiin 

haasteisiin. Tässä kappaleessa esittelen haastavan käyttäytymisen määritelmiä, tulkintoja ja 

näkökulmia. Sen lisäksi tarkastelen sitä, minkälaisia vaikutuksia tutkimusten mukaan mää-

rittelyllä voi olla lapseen tai nuoreen. Lopuksi tarkastelen sosioemotionaalista kompetenssia 

vastauksena käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin. Usein haastavan käyttäytymisen taustalla 

nähdään puutteellinen sosioemotionaalinen kompetenssi, minkä takia olen päätynyt otta-

maan tämän näkökulman tarkempaan tarkasteluun. Tarkastelu luo myös pohjaa aineistosta 

lähteneelle korvaavan koulukokemuksen määritelmälle ja sille, missä oppilas tarvitsee kir-

jallisuuden mukaan tukea. 

Kandidaatin tutkielmassani ”Käytöshäiriö ja tukitoimet. Kuinka tukitoimet vastaavat käy-

töshäiriön tuomiin tarpeisiin?” (2012) määrittelin haastavaa käyttäytymistä ja tutkin erilaisia 

tukitoimia ja niiden vastaavuutta tarpeisiin. Huomasin, että tukitoimet ja haastavan käyttäy-

tymisen tuomat tarpeet eivät kohtaa ja siksi päädyin tutkimaan korvaavia koulukokemuksia. 

Tutkimuksen tuloksissa määritelty korvaava koulukokemus yhdistää myönteisen kouluko-

kemuksen ja haastavan käyttäytymisen siten, että myös lapsen, jonka käyttäytyminen tulki-

taan haastavaksi, tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan. Seuraavassa tarkastelen haastavan 

käyttäytymisen määrittelyä, inkluusiota sekä käytössä olevia tukitoimia hyödyntäen kandi-

daatin tutkielmaani ”Käytöshäiriö ja tukitoimet. Kuinka tukitoimet vastaavat käytöshäiriön 

tuomiin tarpeisiin?” (2012). 

2.1 Haastava käyttäytyminen ja sen määritelmät 

Haastavan käyttäytymisen määrittely on ollut haasteena erityispedagogiikalle ja muille tie-

teenaloille jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Vielä nykyäänkin erilaisia jaotteluja ja luo-

kitteluja löytyy huomattavan paljon. Milloin kyseessä on ongelmakäyttäytyminen, milloin 

poikkeava käyttäytyminen ja milloin taas sosioemotionaaliset ongelmat (Moilanen, 2004; 
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Reinert & Huang, 1987, 5-6). Lähikäsitteiden kehä ulottuu syrjäytymisestä nuorisorikolli-

suuteen saakka. Määritelmää on haettu sekä ulkomaisissa että kotimaisissa julkaisuissa ja se 

on muuttunut aikojen kuluessa pahantapaisesta sopeutumattomaan ja käyttäytymishäiriöön. 

Kun otetaan eri näkökulmia määrittelyyn mukaan, saattaa käyttäytymishäiriö vielä nykypäi-

vänäkin psykiatrisessa käytössä muuttua pintapuoleisiksi oirekuvauksiksi tunne-elämän häi-

riöistä tai koulumaailmassa lapseksi, joka omalla käytöksellään häiritsee omaa ja/tai tove-

reidensa persoonallisuuden ja kasvatuksen myönteistä kehitystä (Moilanen, 2004; Reinert & 

Huang, 1987, 5-6). 

Suomen ensimmäisessä erityispedagogiikan teoksessa, Kasvatus pahantapaisuuden ehkäisi-

jänä, Salmensaari (1915, 11-24) käyttää käytöshäiriö-termin sijaan nimitystä pahantapaiset. 

Hän kuvaa pahantapaisuutta puutteellisena kasvatuksen tilana, sekä siveellisestä elämästä 

poikkeavina ja häiritsevinä tottumuksina, jotka kehittyvät monimutkaisesti sekä kasvatuk-

sen, ympäristön että ruumiillisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Kuitenkin Salmensaari ko-

rostaa, että puutteellinen taikka laiminlyöty kasvatus on lähin pahantapaisuuden syy. Sal-

mensaari erottaa pahantapaisuuden rikollisuudesta, vaikkakin myöntää pahantapaisuuden al-

tistavan rikollisuudelle. (Salmensaari, 1915, 11-24) 

1950-luvulla sopeutumattomuus syrjäytti käsitteenä pahantapaisuuden ja ilmiötä alettiin tar-

kastella eri näkökulmista (Pulma & Turpeinen, 1987, 224). 1960-luvulla käsite tarkentui so-

siaalisiksi sopeutumisvaikeuksiksi (Koro, 1991, 454). Sopeutumisvaikeuksiin sisällytettiin 

legaalisesti määritelty rikoskäyttäytyminen, päihteiden väärinkäyttö, irtolaisuus, kouluvai-

keudet, aggressiivisuus ja ihmissuhdevaikeudet. 1970-luvulla käyttäytymishäiriöiset-käsite 

tuli yleisempään käyttöön. Käyttäytymishäiriön määritelmälle ei ole saatu konsensusta yli 

75 vuoden kädenväännön aikana, vaan kukin asiantuntijataho on antanut käsitteelle omia 

tarkoitusperiään palvelevia sisältöjä. Vielä nykypäivänäkin erilaisia jaotteluja ja määritelmiä 

on lukuisia. (Koro, 1991, 454-455) 

Haastavaa käyttäytymistä on jaoteltu vuosien saatossa aktiiviseen ja passiiviseen poikkea-

vaan käytökseen, tunne-elämältään häiriintyneeseen ja sosiaalisesti sopeutumattomaan käy-

tökseen, sosiaalisiin ja emotionaalisiin ongelmiin sekä sisäänpäin kääntyneeseen ja ulospäin 

suuntautuneeseen häiriökäyttäytymiseen (Koro, 1991, 456; Kuorelahti, 1999, 127; Ruoho, 

Ihatsu, & Kuorelahti, 2001, 250; Sipilä, 1982, 5). Sipilän (1982, 5) mukaan aktiivinen poik-

keava käyttäytyminen on yksilöllinen teko ja passiivinen poikkeava käyttäytyminen yksilöl-
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linen tila. Passiivinen poikkeava käytös ja tunne-elämältään häiriintyneen määritelmät vas-

taavat yleisempään jaotteluun kuuluvaa sisäänpäin kääntynyttä häiriökäyttäytymistä, mikä 

sisältää muun muassa syrjäänvetäytyvää, ahdistunutta, masentunutta, arkaa ja estynyttä käy-

töstä (Ruoho ja muut., 2001, 250).  Ulospäin suuntautunut häiriökäyttäytyminen on yleisesti 

esillä oleva käsitys käyttäytymishäiriöstä. Aktiivisen poikkeavan käytöksen ja sosiaalisesti 

sopeutumattoman määritelmät vastaavat ulospäin suuntautunutta häiriökäyttäytymistä. 

(Kuorelahti, 1999, 127) 

Ulospäin suuntautuneeseen häiriökäyttäytymiseen kuuluu esimerkiksi aggressiivinen, rii-

taisa, aikuisia ärsyttävä, epäsosiaalinen ja tehtäviä laiminlyövä käytös (Koro, 1991, 454-455; 

Kuorelahti, 1999, 127). Molemmille käyttäytymishäiriöiden muodoille on yhteistä oppimis-

vaikeudet ja ongelmat koulussa, häiriöt ihmissuhteissa, epäasiallinen käyttäytyminen ja 

tunne-elämän ailahtelevaisuus, sekä yleinen tyytymättömyys ja masentuneisuus. Näiden ja-

ottelujen lisäksi käyttäytymishäiriöihin yhdistetään joukko sellaisia ongelmia, jotka eivät 

sovi mainittuihin luokkiin. Kolmatta luokkaa voidaan kutsua pedagogissosiaaliseksi ulottu-

vuudeksi ja se sisältää esimerkiksi huumeiden käyttöä, itsetuhoisuutta, oppimisvaikeuksia, 

rikollista toimintaa ja sosiaalista sopeutumattomuutta. (Koro, 1991, 454-455; Kuorelahti, 

1999, 127) 

Haastavaa käyttäytymistä on äärettömän vaikea määritellä nimenomaan siksi, että sitä ei ole 

olemassa ilman sosiaalista kontekstia (Kauffman & Landrum, 2013, 24). Haastava käyttäy-

tyminen voidaan nähdä ikään kuin vastauksena ympäristön ärsykkeisiin. Se ei ole sisäsyn-

tyistä vaan sosiaalisesti konstruoitu ilmiö. Käyttäytymishäiriön sijaan olisi sopivampaa pu-

hua haastavasta käyttäytymisestä, koska käyttäytyminen haastaa koulun toimintakulttuurin 

ja kyseenalaistaa sen toimivuuden (Sigfrids, 2009, 92-93). Sosiaalisen kontekstin merkitys 

näkyy myös haastavaan käyttäytymiseen liitetyistä diskursseista. Jokaisessa kulttuurissa on 

omat käyttäytymisen säännöt ja normit. Niitä ylläpidetään ja luodaan koko ajan erilaisten 

diskurssien kautta (Remes, 2011, 290). Diskurssi tarkoittaa kulttuurin kommunikointikykyä 

ja se sisältää eri viestinnän muotoja. Myös haastavaa käyttäytymistä määritellään erilaisin 

diskurssein ja se vahvistaa käsitystä siitä, että haastava käyttäytyminen on sosiaalisesti kon-

struktioitua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että haastava käyttäytyminen olisi ilmiönä tuulesta 

temmattua tai mielikuvituksen tuotetta, vaan nimenomaan sitä, että sosiaalisella kontekstilla 

on todella voimakas merkitys siihen, mitä se on ja miten se määritellään. 
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Sosiaalisen kontekstin vaikutus näkyy myös siinä, että haastava käyttäytyminen saa lähes 

aina aikaan tunnereaktioita ja toimintaketjuja, jotka vaikuttavat sekä haastavasti käyttäyty-

vään lapseen tai nuoreen että hänen lähellä oleviin ihmisiin (Greene & Muurinen, 2009, 45). 

Lapset tai nuoret, jotka käyttäytyvät haastavasti, saavat osakseen epäloogisia seurauksia, 

jotka ovat hyvin luonnollisia toimintatapoja kenelle tahansa opettajalle ja kasvattajalle. Toi-

saalta taas opettajat ja kasvattajat tuskastuvat, päätyvät tunnekuohujen pyörteisiin ja jopa 

menettävät malttinsa ”mahdottoman” lapsen kanssa. (Greene & Muurinen, 2009, 45-46) 

Kuitenkin opettajan ammattitaitoon kuuluu säilyttää malttinsa myös niissä tilanteissa, joissa 

oppilas raastaa hermoja.  

Arjen tilanteissa haastava käyttäytyminen voi olla helposti tunnistettavissa, mutta niiden 

muodot voivat olla niin vaikeita, että niiden kuvaaminen sanoin on mahdotonta. Monia eri-

laisia kuvauksia kuitenkin löytyy ja niihin kuuluu muun muassa töniminen, toisten kiusaa-

minen, sääntöjen rikkominen sekä oppilaiden ja opettajien syyttäminen ja moittiminen (Ta-

kala & Kontu, 2010b, 80). Haastava käyttäytyminen näkyy systeemien haastamisena, joka 

usein tulkitaan negatiiviseksi ja systeemiä rikkovaksi käyttäytymiseksi (Sigfrids, 2009, 92-

93). Sen sijaan, että nähdään lapsen tai nuoren tekevän jotain väärää, olisi tarpeellista katsoa 

siihen, mitä osaa systeemistä hän haastaa ja ehkä pyrkii muuttamaan. Haastava käyttäytymi-

nen on ikään kuin indikaattori, joka osoittaa koulun heikkoudet. (Sigfrids, 2009, 92-93) 

Muuttamisen lisäksi voidaan miettiä, mikä tarve lapsella tai nuorella on täyttämättä, kun hän 

käyttäytyy ympäristöään kohtaan sellaisin keinoin, jotka eivät edesauta hänen oloaan tai ase-

maansa yhteisössä.  

Monet tässä kappaleessa esitellyistä haastavan käyttäytymisen määritelmistä kohdistuvat 

lapseen ja lapsen ongelmiin. Tällainen määritelmä ei vastaa sitä, mihin tällä tutkimuksella 

pyrin. Nina Korventaival (2012, 5) Haaste-hankkeen julkaisuissa määrittelee haastavaa käyt-

täytymistä seuraavalla tavalla: ”Haastava käyttäytyminen tarkoittaa käyttäytymistä, joka 

haastaa ihmisen itsensä tai muut ihmiset. Haastavaksi käyttäytymiseksi määritellään käyt-

täytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista 

käyttäytymismalleista ja normeista.” Kun tässä tutkimuksessa viittaan haastavaan käyttäy-

tymiseen, tarkoitan nimenomaan sellaista käyttäytymistä, joka haastaa nykyisen systeemin 

ja sen käytösmallit. Sen lisäksi haastava käyttäytyminen tässä tutkimuksessa on sellaista 

käyttäytymistä, josta aiheutuu haittaa joko ihmiselle itselle tai hänen ympäristölleen (Kor-

ventaival, 2012, 5).  
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2.1.1. Diagnoosin, määrittelyn ja luokittelun eri puolia  

Kysymys erilaisten poikkeavuuksien luokittelun ja nimeämisen tarpeellisuudesta on aina 

liittynyt erityispedagogiikan tutkimukseen ja opetustyöhön kiinteästi (Kuorelahti, 1999, 

124). Sitä on sekä puollettu että vastustettu. Eri tahot ovat pyrkineet määrittelemään haasta-

vaa käyttäytymistä omien tarkoitusperiensä mukaan (Kauffman & Landrum, 2013, 25). Kä-

räjäoikeus kiinnittää huomion lakeja rikkovaan käytökseen, koulut keskittyvät akateemiseen 

epäonnistumiseen, sairaanhoito etsii syitä lähetteiden antamiseen ja hoitomuotojen etsimi-

seen sekä perheet ja yhteisöt keskittyvät käyttäytymiseen, joka rikkoo sääntöjä tai koettelee 

sietokykyä. Suomessa ei ole käytettävissä yleisesti hyväksyttyä ja/tai tieteellisesti hyväksi 

osoittautunutta pedagogista seulonta- ja arviointimenetelmää (Ruoho ja muut, 2001, 259-

260). Diagnosointi toimii osaltaan määrittelyn ja tukitoimien pohjana. En kuitenkaan tässä 

tutkimuksessa lähde tarkastelemaan tämän tarkemmin diagnooseja, mutta niiden vaikutuksia 

tarkastelen seuraavaksi. Koska diagnosointijärjestelmä ja eri tulkintakehykset ovat osa sosi-

aalista järjestelmäämme ja toimivat määrittävänä tekijänä, kun haetaan tukia, siirrytään kol-

miportaisessa tukijärjestelmässä portaalta toiselle tai tarvitaan lausuntoja erilaisia tarkoituk-

sia varten, niiden vaikutuksia lapsiin ja nuoriin ei voi jättää huomioimatta. Tässä seuraavassa 

luvussa tarkastellaan diagnosoinnin, määrittelyn ja luokittelun hyöty- ja haittapuolia.  

Käytöshäiriöinen, mielisairas, psykoottinen ja muut vastaavat termit vievät lapselta tai nuo-

relta ainutlaatuisuuden pois, ja siksi olisikin tärkeää puhua oppilaasta, joka käyttäytyy haas-

tavasti (Kauffman & Landrum, 2013, 32). Silloin lasta ei leimata niin voimakkaasti, eikä 

lapsen haastavasta käyttäytymisestä tule lapsen ainoaa määrittävää tekijää. Peruspohjana 

kaikelle tulisi olla se, että lapsi on aina lapsi, oli lapsella sitten mikä häiriö tai vamma tahansa 

(Takala, 2010a, 50). Diagnoosin tai määritelmän ei pitäisi sijoittaa lasta tiettyyn ryhmään 

unohtaen lapsen ainutlaatuisen yksilöllisyyden. 

Kun lapsi määritellään diagnoosin kautta, puhutaan lääketieteellisestämisestä eli medikali-

saatiosta ja sen myötä leimaamisesta, luokittelusta ja kategorisoinnista (Takala, 2010a, 50). 

Käytöshäiriön diagnosointi, määrittely ja luokittelu pyrkivät erottelemaan ”normaalin” lap-

sen poikkeavasta ”käytöshäiriöisestä” (Koro, 1991, 454). Tässä yhteydessä on puhuttu nor-

malisaatiosta, valtaistuimesta ja tasa-arvosta (Takala, 2010a, 50). Diagnoosi perustuu ulko-

kohtaisen oirelistaan, jossa eritellään tyypilliset käytöshäiriön piirteet. Kun piirteitä on tar-

peeksi sopivalla aikavälillä, diagnoosi on valmis. Diagnoosi perustuu eri ammatti-ihmisten 
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ja aikuisten arvioon siitä, mitä lapsi on. Harvemmin siinä lapsen omaa kokemusta ja näke-

mystä kuunnellaan. Käytöshäiriön diagnoosi on syventynyt ja tarkentunut vuosien myötä ja 

sitä tarkennetaan koko ajan tutkimuksien valmistuessa sen negatiivisista puolista huolimatta. 

(Koro, 1991, 454; Kuorelahti, 1999, 124-125) 

Usein haastavan käyttäytymisen kohtaaminen on haastavaa juuri sen vuoksi, että kasvattaja 

tuntee totaalista voimattomuutta, neuvottomuutta ja avuttomuutta, kun ei ymmärrä, miksi 

lapsi käyttäytyy niin käsittämättömällä tavalla (Kuorelahti, 1999, 125). Diagnoosi voi auttaa 

kasvattajaa ymmärtämään lapsen ongelmallista käyttäytymistä ja etsimään ratkaisuja siihen, 

sekä vierittämään syy itsestään lapseen. Kuitenkin käytöshäiriön diagnoosissa on kyse niin 

kompleksista ja monimutkaisesta asiasta, että kasvattaja ei käytännössä saa diagnoosiin tu-

tustumisesta muuta tietoa, kuin sen nimen, oirelistan ja valtavan määrän arvailuja siitä, mistä 

kaikista tekijöistä haastava käyttäytyminen voi olla tulosta. (Koro, 1991, 467; Kuorelahti, 

1999, 125) 

Diagnoosin perusteena pitäisi olla sopivan hoidon löytäminen, mutta valitettavasti monien 

teosten perusteella käytöshäiriöön eivät useat hoitokeinot toimi. Toisaalta ne ovat tarpeelli-

sia järjestelmän kannalta, esimerkiksi Suomessa toimivan tukijärjestelmän takia ja joskus ne 

tuovat helpotuksen vanhemmille, kun lapsen haastavuudelle saadaan nimi. Greenen (2009, 

24-28) mukaan diagnoosi ei kuitenkaan anna mitään tietoa siitä, millaisia kognitiivisia ky-

kyjä lapselta ehkä puuttuu. Aikuiset yleensä etsivät diagnooseja nimenomaan siksi, että se 

antaisi heille eväitä toimintaan. Todellisuudessa kuitenkin diagnooseista ei ole paljoakaan 

iloa sellaisen lapsen ymmärtämisessä, jolla esiintyy haastavaa käyttäytymistä. Greene (2009, 

28) ehdottaa, että käytöshäiriön diagnoosin sijaan tehtäisiin luettelo niistä ajattelun taidoista, 

joissa haastavalla lapsella voi olla puutteita. Niiden pohjalta lasta voitaisiin oppia ymmärtä-

mään ja rakentaa toimintasuunnitelma, millä lapsen puutteellisia taitoja voitaisiin kehittää. 

Greeneä lainatakseni: ”Lapset toimivat oikein jos vain osaavat”. 

Käytöshäiriön diagnosointiin liittyy monia ongelmakohtia. Oireet ovat hyvin monenlaisia ja 

ne voivat usein liittyä myös muihin diagnosoitaviin häiriöihin (Kuorelahti, 1999, 127). On 

erittäin haastava myös lääketieteen ja psykiatrian asiantuntijoilla erottaa onko luokittelu 

tehty olennaisten ja keskeisten piirteiden perusteella, ja onko oireita esiintynyt riittävän 

usein. Monesti lapsilla on useita kliinisiä diagnooseja, nimenomaan diagnoosikriteereiden 

väljyyden ja epävarmuuden takia. (Kuorelahti, 1999, 127) 
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Suurin ongelmakohta, mikä diagnosointiin, määrittelyyn ja luokitteluun liittyy, on se, että 

usein poikkeavuuden syy nähdään pelkästään lapsessa (Kuorelahti, 1999, 133). Diagnoo-

sijärjestelmä luo pohjan sille, että haastava käyttäytyminen on lapsilähtöistä. Ne ovat listoja 

oireista ja siitä, millä perustein lapsi todetaan käytöshäiriöiseksi. Milloin lapsi on heikkolah-

jainen, milloin kyseessä on biologinen poikkeama, milloin koulussa epäonnistuja, milloin 

taas vanhemmat ja perhe saavat syyn niskoillensa. Harvoin esimerkiksi riskitekijöihin eri-

tellään tarkemmin koulun, opettajien, etnisen taustan tai yhteiskunnallisten asioiden vaiku-

tusta haastavaan käyttäytymiseen. Lapsi, jolla on diagnosoitu käytöshäiriö, poikkeaa ”nor-

maalista”. Silloin lapsi usean teoksen kielestä päätellen täytyy korjata, hoitaa tai tukea takai-

sin ”normaaliksi” lapseksi. 

Pahimmillaan lapsen diagnoosi ohjaa lapsen käyttäytymistä, ympäristön rooliodotuksia ja 

lopulta syrjäyttää lapsen antamatta mahdollisuuksia valita toisin. Diagnoosiin liittyvät en-

nusteet eivät ole yleensä positiivisimmasta päästä, vaan enemmänkin ennakoivat tulevia on-

gelmia avunantamisesta huolimatta. Parhaimmillaan puolestaan diagnoosi voi kuitenkin aut-

taa opettajaa ja muita kasvattajia kohtaamaan lapsi, tukea häntä ja hänen kehitystä tarkoituk-

sen mukaisella tavalla.(Kuorelahti, 1999, 133-134) 

Koska tämän tutkimuksen tarkoituksena on vaihtaa näkökulmaa ja hakea ratkaisuja, en tar-

kastele diagnoosikriteeristöä, enkä siihen liittyviä pulmia enempää. Seuraavassa tarkastelen 

inkluusiota, koulun tarjoamia tukitoimia haastavaan käyttäytymiseen, sekä pohdin niitten 

vastaavuutta kirjallisuuden tarjoamiin ratkaisuihin haastavaan käyttäytymiseen. 

2.2. Inkluusio  

Inkluusio ja integraatio ovat termejä, jotka ovat näkyvillä useissa kasvatusalan oppaissa, kir-

joissa, artikkeleissa ja muissa julkaisuissa. Niiden määrittely on joskus virheellistä ja niitä 

saatetaan jopa pitää toistensa synonyymeina. Siksi on tärkeää selventää, mitä tässä tutkimuk-

sessa tarkoitetaan inkluusiolla.  

Inkluusion käsite on saanut alkunsa englanninkielisestä sanasta ”inclusion” ja se tuli maail-

manlaajuisesti tutuksi Unescon Salamancan julistuksen eli erityisopetuksen toimintasuunni-

telman myötä vuonna 1994 (Saloviita, 2012; Unesco, 1994, 5). Inkluusio ei englanninkie-

lessä ole uusi termi, mutta se alkoi saada uutta sisältöä, kun siitä tuli Unescon politiikkaa 
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yleisesti kuvaava termi. Alun perin inkluusio-termi on tarkoittanut jokaisen henkilön kansa-

laisoikeutta kuulua tavalliseen yhteiskuntaan (Saloviita, 2006, 340). Salamancan julistuk-

sessa (1994, 5-6) sovittiin yksimielisesti, että tavallisen koulun tulee ottaa vastaan kaikki 

lapset riippumatta lapsen fyysisestä, älyllisestä, sosiaalisesta, emotionaalisesta, kielellisestä 

tai muusta statuksesta. Takala (2010, 13) määrittelee inkluusiota Salamancan julistuksen 

kautta ja selventää, että inkluusio tarkoittaa nimenomaan osallisuutta ja sitä, että kaikilla on 

yhtäläinen oikeus käydä omaa lähikouluaan. Saloviidan (2012) mukaan kyse ei ole pelkäs-

tään ”lähikouluperiaatteesta” vaan siitä, että vammainen oppilas käy koulua tavallisessa luo-

kassa. Saloviita (2012) myös väittää, että Salamancan julistuksen myötä integraatio ja in-

kluusio -termejä on käytetty toistensa synonyymeina ja inkluusiosta unohdetaan lopputulos 

prosessinomaisuuden verukkeella, esimerkiksi erilaiset erityisluokat nähdään ”inklusiivi-

sina” luokkina, jossa sanan todellinen merkitys unohtuu.  

Saloviita (2006, 338-340; 2012) määrittelee inkluusion osallistavana kasvatuksena, joka tar-

koittaa sitä, että tarvittavat tukitoimet tuodaan sinne, missä niitä tarvitaan, silloin jokaisella 

on mahdollista olla osana yhteiskuntaa tasavertaisena jäsenenä. Integraation Saloviita (2006, 

340) puolestaan määrittelee kuntoutuksen kautta, jossa henkilön liittyminen ”normaali”-yh-

teiskuntaan nähdään mahdollisena vasta sen jälkeen, kun hän on ensin riittävästi kuntoutunut 

täyttääkseen normaaliyhteisön vaatimat ehdot. Näin integraatio erottelee selvästi kaksi ryh-

mää, joista toinen on poikkeava ja toinen normaali, ja poikkeavan tulee sopeutua normaaliin 

kuntoutuksen keinoin. Näin ollen integraatio on aina ehdollista ja henkilön vammaisuuden 

asteesta riippuvaa (Saloviita, 2012). Myös Mikola (2011) väitöskirjassaan ”Inkluusioreitit ja 

yhdessä oppimisen edellytykset” erottaa inkluusion integraatiosta, sekä korostaa nimen-

omaan inkluusion prosessinomaisuutta ja sitä, että siinä on kyse koko koulutusjärjestelmän 

kehittämisestä lainsäädännön, kuntatason ratkaisuiden, kouluyhteisön kulttuurin ja pedago-

giikan kautta. (Mikola, 2011, 4-6; Saloviita, 2006, 338-340; Saloviita, 2012)  

Inkluusiosta puhuttaessa siis pelkästään fyysinen integraatio ei riitä, vaan oppilaan tulee olla 

osana yhteisöllistä luokkaa, koulua ja yhteiskuntaa. Erityisopetus ei saa olla osallistumisen 

esteenä haastavasti käyttäytyvälle oppilaalle eikä muu osallistuvuuden haastavuutta lisäävä 

tekijä. Tässä tutkimuksessa inkluusiosta puhuttaessa tarkoitetaan prosessinomaista osallista-

vaa kasvatusta.  
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2.3. Käytössä olevat tukitoimet  

Perusopetuslain (1998, § 2) mukaan perusopetuksen päätavoitteina on tukea oppilaiden kas-

vua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, edistää tasa-arvoi-

suutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja itsensä kehit-

tämiseen elämänsä aikana. Sen lisäksi tavoitteisiin luetaan myös turvata yhdenvertaisuus 

koulutuksessa koko maan alueella (Perusopetuslaki, 1998, § 2). Näiden lakipykälien perus-

teella on äärimmäisen tärkeää, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus osallistua koulun-

käyntiin oman kehityksensä ja taitotasonsa mukaisesti, siten, että lasta ei missään tilanteessa 

aseteta eriarvoiseen asemaan. Tämä tarkoittaa käytännössä inkluusiota, jota Saloviitakin 

(2012) artikkelissaan puoltaa: inkluusio on kansainvälisesti asetettu vaatimus, jota suoma-

lainen lainsäädäntö (perusopetuslakia lukuun ottamatta) myös edellyttää.  

Monien erilaisten vaiheiden kautta on päästy integraatiota ja inkluusiota tukevaan kehitys-

yhteistyöhön (Erityisopetuksen strategia, 2007, 18). Kehitystä on tapahtunut esimerkiksi 

vammaisten oppimisvelvollisuuden vapauttamisesta sosiaaliseen integraatioon. Vuonna 

2007 Erityisopetuksen kehittämisen ohjausryhmä viimeisteli Erityisopetuksen Strategian, 

joka ehdottaa, että tutkimukset ja erityisopetuksen kuvaukset siirtyisivät kuvaamaan tarvetta 

ja pyrkisivät varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Myös kielellisesti on py-

ritty eroon leimaavista termeistä erityisluokista puhuttaessa kuten ESY (erityisopetus sopeu-

tumattomille yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan), ENÄ (erityisopetus näkövam-

maisille) ja EDY (erityisopetus dysfaattisille yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan) 

ja ne on korvattu esimerkiksi nimikkeillä monimuoto-opetus, joustava perusopetus ja pien-

ryhmä. (Erityisopetuksen strategia, 2007, 17-18; Takala, 2010a, 48-49)  

Suomen inklusiiviset opetusjärjestelyt ovat vielä kehitysasteella ja erilaiset kerrostumat ovat 

edelleen nähtävissä segregaation eli eristämisen ajoilta (Erityisopetuksen strategia, 2007, 

18). Hyvänä esimerkkinä toimivat erityiskoulut ja -luokat lapsille, joilla on aisti- tai kehitys-

vamma. Saloviita (2012) kritisoikin siksi myös Suomen perusopetuslakia, koska se antaa 

mahdollisuuden segregaatioon ja integraatioon inkluusion sijasta. Kehitystä kuitenkin tapah-

tuu koko ajan ja Erityisopetuksen Strategia toimii yhtenä kehityksen eteenpäin viejänä. Kol-

miportainen tuki on Erityisopetuksen Strategian pohjalta luotu järjestelmä, joka pyrkii ta-

sokkaaseen jokaiselle oikeutettuun perusopetukseen erilaisten tukimuotojen kautta. Seuraa-

vassa lisää kolmiportaisesta tuesta, oppilashuoltoryhmän toiminnasta sekä arvioita siitä, 

kuinka nämä tukimuodot vastaavat haastavaan käyttäytymiseen.  
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2.3.1. Kolmiportainen tuki  

Opetuksen järjestämisen peruslähtökohta on opetuksen järjestäminen yleisopetuksessa aina, 

kun se on mahdollista (Erityisopetuksen strategia, 2007, 21). Kun perusopetus on laadukasta 

ja sen sisältämä yleinen tuki toimivaa, ei oppilas välttämättä tarvitse muita tukimuotoja. Tu-

kimuodot kuuluvat kuitenkin jokaisen oppilaan perusoikeuksiin, kun laissa mainitut edelly-

tykset niiden järjestämiselle täyttyvät. Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

koostuu kolmesta tuen asteesta: yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Tukimuodot ete-

nevät portaittain. Jos yleinen tuki ei auta oppilasta tarpeeksi, oppilaalla on oikeus tehostet-

tuun tukeen (Laatikainen, 2011, 23). Erityiseen tukeen päädyttäessä tulee osoittaa, että te-

hostettu tuki ei auttanut oppilasta tarpeeksi, tai oppilaalla on psykologinen tai lääketieteelli-

nen arvio, jolloin voidaan päätös tehdä jo ennen esi- tai perusopetuksen alkamista. (Erityis-

opetuksen strategia, 2007, 21; Laatikainen, 2011, 23-25) Seuraavassa esittelen tarkemmin 

kolmiportaisen tuen muodot. 

Yleinen tuki  

Yleinen tuki tarkoittaa jokaiselle oppilaalle kuuluvaa tuen muotoa, joka toteutuu suuressa 

määrin monipuolisten opetusympäristöjen, opetusmenetelmien ja -materiaalien avulla (Laa-

tikainen, 2011, 23-24). Jokaisella oppilaalla on oikeus eriyttävään opetukseen, jossa käyte-

tään eri aistikanavia ja työtapoja kuten ryhmätöitä, kilpailuja, työparityöskentelyä ja teke-

mällä oppimista. Eriyttäminen on ensimmäinen keino tukea yksittäistä oppilasta. Siihen kuu-

luu erilaisia oppilaiden tarpeiden mukaisia oppimateriaaleihin, opiskeluympäristöihin, opis-

kelu- ja koetilanteisiin liittyviä järjestelyjä. Eriyttämisessä opettaja tarjoaa oppilailleen sel-

laisia tehtäviä, jotka kattavat eri osaamisen tasot sekä motivoivat myös niitä oppilaita, joille 

oppitunnit eivät tarjoa riittävää haastetta, sekä niitä, joilla on vaikeuksia omaksua opetettavia 

asioita. Oppilaiden joustava ryhmittely auttaa eriyttämisessä ja tukee eritasoisia oppilaita. 

Myös erilaiset opiskeluvälineet ja -materiaalit sekä monipuolinen opiskeluympäristö kuulu-

vat yleisen tuen piiriin. Opiskeluvälineitä ja -materiaaleja tulisi olla tarjolla myös oppilaille 

ja opiskeluympäristön tulisi antaa vaihtoehtoja sekä hiljaiseen että äänekkääseen työskente-

lyyn. (Laatikainen, 2011, 24-26)  

Toinen yleisen tuen muodoista on tukiopetus, joka tarkoittaa kouluajan ulkopuolella opetta-

jan antamaa lisäopetusta (Laatikainen, 2011, 26). Tukiopetus pitäisi aloittaa heti, kun sen 

tarve havaitaan. Tukiopetuksen pitäisi olla ennakoivaa siten, että seuraavan tunnin asioita 
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käsitellään jo ennen tuntia, jolloin oppilas pystyy paremmin osallistumaan opetukseen ja 

samalla vahvistetaan oppilaan itsetuntoa. (Laatikainen, 2011, 26)  

Samanaikaisopetus kuuluu myös yleisen tuen piiriin (Laatikainen, 2011, 26). Samanaikais-

opetuksella tarkoitetaan sitä, että luokassa on kaksi opettajaa samaan aikaan opettamassa 

samaa ryhmää. Myös erityisopettaja voi olla antamassa pienryhmä- tai yksilöopetusta. Jois-

sakin tilanteissa terveydenhoitajan, koulupsykologin tai koulukuraattorin apu on paikallaan. 

Näitä tukimuotoja suunnitellaan oppilashuoltoryhmässä. (Laatikainen, 2011, 26)  

Kuten kokonaisuudesta voi huomata, nykyään luokanopettajan työ sisältää paljon yhteis-

työtä muiden ammattiosaajien kanssa, ja siksi moniammatillista yhteistyötä peräänkuulute-

taan monissa eri julkaisuissa. Luokanopettaja saattaa tarvita konsultaatioita eri asiantunti-

joilta pystyäkseen tarjoamaan yleisen tuen vaatimusten alla olevia tukimuotoja (Laatikainen, 

2011, 23-27).  

Tehostettu tuki  

Tehostettu tuki otetaan käyttöön siinä vaiheessa, kun yleisen tuen keinot eivät tahdo riittää 

(Laatikainen, 2011, 26). Opettajan tulee tehdä pedagoginen arvio, jossa opettaja arvioi op-

pilaan vahvuudet ja heikkoudet sekä raportoi, miten oppilaan tuen tarpeisiin on vastattu ylei-

sen tuen vaiheessa. Arviota varten opettajat voivat pitää kokeita ja erityisopettaja testejä, 

minkä lisäksi eri osapuolet keskustelevat tuen tarpeesta (Takala, 2010b, 22).  

Tehostettu tuki tarkoittaa lapsen toiminnallista ryhmä- ja yksilöohjausta sekä lapsen oppi-

misvalmiuksien tukemista (Takala, 2010b, 22). Tehostettu tuki on joustavaa ja tarkoitettu 

niille oppilaille, joilla on säännöllisen ja useiden tukien tarve (Laatikainen, 2011, 27). Te-

hostetun tuen opetusjärjestelyt koostuvat monimuotoisesta eriyttämisestä, tuki-, tiimi- ja sa-

manaikaisopetuksesta sekä osa-aikaisesta erityisopetuksesta. Viimeistään tehostetun tuen 

vaiheessa oppilaalle laaditaan yhdessä perheen, oppilaan ja tarvittavien asiantuntijoiden 

kanssa oppimissuunnitelma, joka pohjautuu pedagogiseen arvioon. Oppimissuunnitelma 

voidaan tehdä jo yleisen tuen vaiheessa, mutta viimeistään tässä tehostetun tuen vaiheessa. 

Oppimissuunnitelman kautta saadaan tehostettua tavoitteet ja suunnitelmat sekä selvennet-

tyä ne toimenpiteet, joilla oppilasta lähdetään tukemaan. (Laatikainen, 2011, 27-28; Takala, 

2010b, 22-23)  
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Tehostetun tuen aikana oppilas opiskelee yleisopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden 

mukaisesti ja oppilashuollon palvelut sekä osa-aikainen erityisopetus saavat vahvemman 

roolin kuin yleisessä tuessa (Laatikainen, 2011, 28; Takala, 2010b, 23). Tehostettu tuki voi 

sisältää avustajapalveluita, apuvälineitä tai muita ohjaus- ja tukipalveluita. Yleisen tuen tu-

kimuodot pätevät tehostetussa tuessa edelleen, mutta tehostetussa tuessa toimijoita on enem-

män ja oppilas saa runsaammin tukea. (Takala, 2010b, 23)  

 Erityinen tuki  

Erityinen tuki nousee tarpeelliseksi siinä vaiheessa, kun tehostetun tuen keinot loppuvat. 

Siirryttäessä tehostetusta tuesta erityiseen tukeen täytyy opettajan laatia oppilaalle henkilö-

kohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä vanhempien 

ja oppilaan kanssa (Takala, 2010b, 23). Sitä ennen opettajan on täytynyt tehdä pedagoginen 

selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä (Laatikainen, 2011, 29). Selvityksen tehtävä on 

kuvata oppilaan vahvuusalueet, keskeiset kasvuun, oppimiseen ja opiskelutilanteisiin liitty-

vät ongelmat, sekä todeta oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio siitä, millaisia pedagogisia 

ja oppilashuollollisia järjestelyjä oppilas tarvitsee. (Laatikainen, 2011, 29)  

Erityinen tuki on osoitettu niille oppilaille, joiden kasvu tai oppimisen tavoitteet eivät to-

teudu muilla tukitoimilla (Laatikainen, 2011, 29). Erityisessä tuessa ovat käytettävissä 

kaikki mahdolliset perusopetuksen tukimuodot. Oppilasta ei enää nykyään siirretä erityis-

opetukseen, vaan hänelle tehdään erityisen tuen päätös (Takala, 2010b, 29). Käytännössä 

kuitenkin erityinen tuki voi sisältää opiskelua erityisluokalla tai -koulussa tai yleisopetuksen 

yhteydessä. (Laatikainen, 2011, 29; Takala, 2010b, 23)  

Erityisopetuksen strategian (2007) mukaan erityisopetuksen tarpeen tulee perustua oppilaan 

vammaisuuteen, sairauteen, kehityksessä viivästymiseen, tunne-elämän häiriöön tai muuhun 

verrattavaan syyhyn. Näin ollen jos oppilaalla on psykologisen tai lääketieteellisen arvioin 

mukaan ilmeinen tarve päästä erityiseen tukeen, päätös erityisestä tuesta voidaan tehdä jo 

ennen esi- tai perusopetuksen alkamista (Laatikainen, 2011, 29). Tukipäätökset eivät ole 

koskaan pysyviä, vaan niitä tulee päivittää vähintään toisella luokalla ja ennen seitsemättä 

luokkaa. Tukitoimia pyritään mahdollisuuksien mukaan keventämään ja oppilas palautta-

maan takaisin yleisopetukseen. (Perusopetuslaki, 1998, § 17; Laatikainen, 2011, 29; Takala, 

2010b, 23)  
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2.3.2. Oppilashuolto 

Oppilashuoltolaki uudistui 3.3.2014 ja astui voimaan 1.8.2014. Uudistus oppilashuoltolaissa 

tarkoittaa sitä, että painopiste oppilashuollossa siirtyi yhteisölliseen ja ongelmien syntyä eh-

käisevään työhön (Opetushallitus, 2014). Oppilas- ja opiskeluhuoltolain (2013, § 3) mukaan 

”Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen ter-

veyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä 

lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäi-

sevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona.” Yhteisöllinen oppi-

lashuolto puolestaan tarkoittaa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä 

edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuo-

rovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteet-

tömyyttä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 2013, § 3-4) 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (2013, § 5) kuuluu myös yksilökohtainen oppilashuolto. 

Yksilökohtainen oppilashuolto tarkoittaa yksittäiselle opiskelijalle annettavia koulu- ja opis-

keluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä mo-

nialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 2013, § 5) 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan oppilaitosyhteisön hyvinvoin-

nin sekä opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämistä ja seuraamista, 

oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämistä ja seu-

raamista, sekä opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeen tunnistamista ja tarvittavan tuen järjes-

tämistä sekä hoitoon ja tutkimuksiin ohjaamista. Lisäksi kouluterveydenhuollossa tuetaan 

vanhempien ja huoltajien hyvinvointia ja kasvatustyötä.  (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 

2013, § 8) Psykologi- ja kuraattoripalveluilla puolestaan tarkoitetaan opiskeluhuollon psy-

kologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla ediste-

tään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja 

muiden läheisten kanssa sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaa-

lisia ja psyykkisiä valmiuksia (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 2013, § 7). Opetussuunnitel-

man mukainen oppilashuolto Oppilas- ja opiskeluhuoltolain (2013, § 6) mukaan on ”toimin-

taa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turval-

lisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä 

sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukaisen opiskelu-

huollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisim-

man varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.” 
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Koulutuksen järjestäjä on oppilashuollon järjestämisvastuussa yhteistyössä opetustoimen 

sekä sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten 

kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. (Oppi-

las- ja opiskelijahuoltolaki, 2013, § 9) Oppilashuolto perustuu moniammatilliselle yhteis-

työlle. Oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta vastaa oppilas-

huollon ohjausryhmä, joka voi olla useamman koulutusmuodon yhteinen toimielin (Opetus-

hallitus, 2014, Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 2013, § 14).  

Jokaisessa koulussa on myös oma koulukohtainen oppilashuoltoryhmä, joka vastaa koulun 

oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opetushalli-

tuksen (2014) mukaan koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön 

hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteut-

taminen ja kehittäminen. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla myös asiantuntijoita. 

Asiantuntijoita kuullaan lähinnä yksittäisen oppilaan tai tietyn oppilasryhmän tuen tarpeen 

selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asioissa tapauskohtai-

sesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 

2013, § 14). Ryhmän voi koota esimerkiksi luokanopettaja, koulupsykologi, kuraattori tai 

muu oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien puolesta kuuluu (Opetus-

hallitus, 2014). Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijaryhmään voidaan 

nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain oppilaan tai hänen huoltajansa suostumuksella. (Oppi-

las- ja opiskelijahuoltolaki, 2013, § 14, Opetushallitus, 2014) 

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa (2013, § 15) on myös vaatimus, että oppilaalle on järjestet-

tävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin 

kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä 

pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai 

seuraavana työpäivänä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 2013, § 15) Tämä uudistus paran-

taa oppilaiden asemaa erityisesti silloin, kun joku akuuttitilanne tulee koulussa vastaan. 

Vaikka lakimuutos ei vaadi sitä, että joko psykologin, kuraattorin tai terveydenhoitajan tulee 

olla koululla joka päivä, kiireellisen tapauksen vaatimus voi edellyttää, että oppilaalla on 

mahdollista saada keskusteluaikaa esimerkiksi äkillisesti kärjistyneen tilanteen yhteydessä. 
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2.3.3. Käytössä olevien tukitoimien tarkastelua haastavan käyttäytymisen näkökulmasta 

Kolmiportainen tuki on hyvä teoreettinen malli tukitoimien rakentamisesta koko koulujär-

jestelmälle. Se pyrkii takaamaan jokaisen oppilaan hyvinvoinnin ja tarpeellisen tukemisen 

peruskoulussa. Kuitenkin iso vastuu käytännön tasolla on sekä erityisopettajan että luokan-

opettajan vastuulla, koska tuen muodot ovat hyvin yleispätevästi kirjoitetut, eikä konkreet-

tista näkökantaa löydy lähes mistään virallisista teoksista. On tietenkin ymmärrettävää, ettei 

virallisiin teksteihin voida painaa kaikkea konkreettisena, sillä erilaisia tuettavia on rajaton 

määrä. Myös erilaisia tukemisen metodeja löytyy kirjallisuudesta runsain määrin, ja niiden 

joukosta sopivan löytäminen onkin sitten oma haasteensa.  

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä ja tarpeen mukaan koolle kutsuttavat asiantuntijaryh-

mät pyrkivät edistämään hyvinvointia sekä oppilaiden että henkilöstön keskuudessa. Opet-

tajan ei tarvitse enää yksin ratkaista haastavia tilanteita, vaan oppilashuoltoryhmän tulee toi-

mia auttavana kätenä tarpeen tullen. Oppilashuoltolain tuoma uudistus pyrkii lisäämään op-

pilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään ongelmia. Kuitenkaan ei ole 

olemassa vielä julkaistuja tutkimuksia siitä, kuinka uudistus on käytännössä muuttanut ti-

lannetta.  

Se, miten oppilashuolto on järjestetty käytännössä ja ne keinot, millä hyvinvointia pyritään 

edistämään ja ongelmia ennaltaehkäisemään, ovat koulukohtaisia. Lakipykälät ja opetus-

suunnitelma antavat raamit niille asioille, mitä koulun tulee noudattaa ja mihin koulun tulee 

pyrkiä, mutta käytännön toteutus riippuu paljon koulun henkilökunnasta ja heidän toiminta-

tavoistaan. Lakimuutos on otettu vasta käyttöön ja muutokset käytännössä tapahtuvat hi-

taasti. Siksi olisikin mielenkiintoista jatkotutkimuksia ajatellen tutkia sitä, minkälaisia vai-

kutuksia uudella oppilashuoltolailla käytännössä on oppilaan asemaa ajatellen. Seuraavaksi 

tarkastelen yhtä näkökulmaa siihen, millaisesta näkökulmasta kirjallisuus ja eri tutkimukset 

lähtevät vastaamaan haastavaan käyttäytymiseen. 

2.4. Sosioemotionaalinen kompetenssi 

Monet kasvatustieteelliset julkaisut etsivät keinoja siihen, miten vastata haastavaan käyttäy-

tymiseen tehokkaasti. Useat julkaisut nostavat esille esimerkiksi seuraavien taitojen ja omi-

naisuuksien vahvistamista: sosiaaliset, itsesäätely-, tunne- ongelmanratkaisu- ja vuorovai-

kutustaidot, empatiaa, tunneäly (Kuorelahti, Lappalainen, & Viitala, 2012, 277-297; Cowie 
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2009; Takala & Kontu, 2010b, 80-81; Kuperminc ja muut, 1997 ). Tiedollisen opetuksen 

lisäksi koulun tulisi keskittyä myös sosioemotionaalisen kompetenssin kehittämiseen ja op-

pilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen (Launonen & Pulk-

kinen, 2004, 45). Kuorelahti, Lappalainen & Viitala (2012, 277-297) määrittelevät artikke-

lissaan käsitteen sosioemotionaalinen kompetenssi. Tämä käsite sisältää kaikki ne taidot, 

jotka ovat oleellisia rakentavassa vuorovaikutuksessa ja joita jokainen oppilas tarvitsee. Seu-

raavassa määrittelen sosioemotionaalista kompetenssia ja sen osa-alueita. Tässä osiossa olen 

joiltakin osin hyödyntänyt kandidaatin tutkielmaani ”Käytöshäiriö ja tukitoimet. Kuinka tu-

kitoimet vastaavat käytöshäiriön tuomiin tarpeisiin?” (2012). 

Sosioemotionaalinen kompetenssi tarkoittaa kykyä luoda ja ylläpitää positiivisia sosiaalisia 

ja emotionaalisia vuorovaikutussuhteita omia ja tilannekohtaisia resursseja hyödyntäen 

(Kuorelahti, Lappalainen & Viitala, 2012, 277-297). Sosioemotionaalinen kompetenssi on 

yläkäsite, johon kuuluvat itsesäätely- ja tunnetaidot sekä sosiokognitiiviset taidot. Sosio-

emotionaalisen kompetenssin tukeminen ja niiden taitojen opettaminen koulussa on oleel-

lista, koska se edesauttaa kouluun sopeutumista, edistää yksilön mahdollisuuksia tiedostaa 

omaa toimintaansa, asettaa itselle tavoitteita ja realisoida toimintavaihtoehtoja sekä löytää 

suojamekanismeja hankalissa tilanteissa. (Kuorelahti, Lappalainen, & Viitala, 2012, 277-

297) Sosioemotionaalisen kompetenssin kehittäminen hyödyttää kaikkia lapsia ja nuoria tu-

levaisuuden vuorovaikutustilanteissa ja tukee sillä tavoin myös kouluhyvinvointia. On ole-

massa suuri määrä tutkimuksia, jotka ovat löytäneet yhteyden sosioemotionaalisen kompe-

tenssin ja hyvinvointia edistävien tekijöiden välillä (Björklund ja muut, 2014; Kuperminc ja 

muut 1997). On todettu, että lapsella, jolla on korkea sosioemotionaalinen kompetenssi, on 

tasapainoisempi mielenterveys, enemmän ystäviä ja parempi koulumenestys. (Björklund ja 

muut, 2014; Kuperminc ja muut, 1997) Näin ollen sosioemotionaalisen kompetenssin kehit-

täminen on tarpeellista jokaiselle oppilaalle ja joskus myös opettajille. Toiminnallisten me-

netelmien avulla sosioemotionaalisia taitoja on mahdollista kehittää, jolloin jokaisen lapsen 

osallistuminen kouluun ja tähän yhteiskuntaan voisi olla mahdollista (Kuorelahti, Lappalai-

nen, & Viitala, 2012, 277-297).  

Käytän esimerkkinä Cowien (2009) tutkimusta vertaistukivalmennuksen toimivuudesta kou-

lukiusaamisen vähentämisessä ja kouluhyvinvoinnin parantamisessa. Vertaistukivalmennus 

sisälsi seuraavien ominaisuuksien vahvistamista: aktiivinen kuuntelu, empatia, ongelmien 

ratkaisu ja kapasiteetti tarkastella asioita erilaisista näkökulmista. Tutkimuksen mukaan ver-

taistukivalmennuksen myötä koulusta tuli turvallisempi ja välittävämpi paikka ja oppilaiden 
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väliset suhteet parantuivat yleisesti ottaen. (Cowie, 2009) Vertaistukivalmennuksessa tuet-

tavat ominaisuudet vastaavat myös sosioemotionaaliseen kompetenssiin liitettyjä ominai-

suuksia ja näin ollen ainakin tämä tutkimus puoltaa sitä, että sosioemotionaalisen kompe-

tenssin opettaminen edistäisi kouluhyvinvointia. Näiden lisäksi vahva sosioemotionaalinen 

kompetenssi voi toimia haastavalta käyttäytymiseltä suojaavana tekijänä (Kuorelahti, Lap-

palainen, & Viitala, 2012, 277-297; Pölkki, 2001, 127-129). Seuraavassa tarkastelen sosio-

emotionaaliseen kompetenssiin sisältyviä itsesäätely- ja tunnetaitoja sekä sosiokognitiivisia 

taitoja eri tutkimusten ja teorioiden pohjalta. 

2.2.1. Tunnetaidot 

Itsesäätely- ja tunnetaidot ovat omien ja toisten tunteiden tunnistamista ja ymmärtämistä, 

sekä tunteiden säätelyä ja hallintaa (Lappalainen, Kuorenlahti & Viitala, 2012, 277-297). 

Kyky tunnistaa toisten tunteita ja käyttäytyä empaattisesti, vaatii taustalle sitä, että pystyy 

tunnistamaan omat tunteensa. Rosenberg (2003, 41) on luonut mallin nimeltään Väkivallaton 

vuorovaikutus (Nonviolent communication, NVC), minkä kautta kasvattaja voi sekä itse op-

pia että auttaa lasta ymmärtämään omia tunteitaan, toimimaan empaattisesti ja kommunikoi-

maan rakentavasti. Ajatuksena on oppia kuuntelemaan ja ilmaisemaan itseään niin, ettei tuo-

mitse tai kritisoi toista eikä itseä, vaan pyrkii tulkitsemaan taustalla olevan tunteen ja sen 

tarpeen, josta tunne kumpuaa. Ennen kuin lähtee tulkitsemaan toisen tunteita, on tärkeää 

tunnistaa omat tunteensa ja niiden taustalla olevat tarpeet. Yleensä kun omalle tunteelle saa 

nimen ja taustalla olevan tarpeen, tunne pyyhkiytyy pois mielestä. Sama tapahtuu toiselle, 

kun toisen tunteita tulkitaan ja annetaan niille nimiä. Opettaja voi toimia lasten ja nuorten 

kanssa kuuntelemalla empaattisesti samalla tulkitsemalla oppilaan tunteita oppilaan sanoista 

käsin. Empaattisessa kuuntelussa ajatuksena on sanottaa toisen tunteita ilman neuvomista, 

tuomitsemista tai syyttelyä. Malli antaa myös pohjaa ratkaisujen ehdottamiselle rakentavasti 

ja siten, että toinen ymmärtää, miksi hänelle ehdotetaan seuraavaa toimintamallia tunteiden 

ja tarpeiden kautta. (Rosenberg, 2003, 41-42)  

Väkivallattoman vuorovaikutuksen menetelmää käytetään muun muassa luomaan työpaik-

koja, jossa kaikkien tarpeet tyydytetään (Nummela, 2012, 8). Samalla tapaa kuin työpai-

koilla, menetelmä voisi toimia kouluissa lisäämällä kouluviihtyvyyttä ja ehkä näin myös 

vastaamalla haastavan käyttäytymisen tuomiin haasteisiin. Väkivallaton vuorovaikutus pe-

rustuu kolmeen peruspilariin: 
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1. Yhteys omaan itseen, omien tunteiden ja tarpeiden ymmärtäminen 

2. Toisen empaattinen kuunteleminen, toisten tunteiden ja tarpeiden ymmärtäminen 

3. Rehellinen itsensä ilmaiseminen, vastuun ottaminen omien tarpeiden tyydyttä-

miseksi. 

Yhteys omaan itseen tarkoittaa siis kasvattajan omien tunteiden ja tarpeiden ymmärtämistä 

(Nummela, 2012, 8). Mikäli ei itseään ja omia tarpeitaan ymmärrä, on vaikea asettua toisen 

asemaan ja ymmärtää ja tulkita niitä siitä lähtökohdasta. Toisen empaattinen kuunteleminen 

puolestaan varmistaa sen, että pystyy ilmaisemaan itseään rehellisesti huomioiden toisen ja 

omat tarpeet ja tunteet. (Nummela, 2012, 8) 

Sen lisäksi, että Rosenbergin (2003, 41-42) väkivallattoman vuorovaikutuksen malli toimii 

esimerkkinä, miten tunnetaitoja voidaan sekä opettaa että harjoittaa lasten ja nuorten kanssa, 

se voi toimia työkaluna oppilaan kohtaamisessa. Opettajan tehtävänä on pyrkiä tuntemaan 

oppilaansa kokemusmaailmaa ja kohtaamaan hänet pedagogisesti erityisesti silloin, kun kyse 

on oppilaasta, jolla on haasteita käyttäytymisen kanssa (Takala & Kontu, 2010, 80-81). 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opettajan tulee välittää oppilaan ympäristöä hänelle 

juuri sopivalla tavalla, jolloin oppilas pystyy vastaanottamaan ympäristöstään tulevan infor-

maation ja liittämään sen osaksi omaa kokemustaan. Kohtaamisen lisäksi oppilaan sosiaali-

sen käyttäytymisen taitojen ja vuorovaikutustaitojen tarpeellisuus korostuvat. Sosiaalisen 

käyttäytymisen taidot tarkoittavat toisten käyttäytymisen ennakointia, tulkitsemista, toisten 

aikomusten havainnointia ja niihin reagoimista, sekä toisen ihmisen näkökulman ymmärtä-

mistä ja oivallusta siitä, että kahdella ihmisellä saattaa olla samasta asiasta erilainen tieto tai 

kokemus tai he voivat nähdä samassa asiassa eri puolia. Tunnekasvatuksen keinoja ovat esi-

merkiksi visualisointi (kirjoittaminen, sarjakuvapiirtäminen ja kuvat), draama ja leikki. (Ta-

kala & Kontu, 2010b, 80-82) 

Taito- ja taideaineet antavat rajattoman määrän keinoja ja välineitä erityisopettajan ja luo-

kanopettajan käytettäväksi tunnekasvatuksessa. Niiden mahdollisuudet auttavat itseilmai-

sussa ja tunteiden ymmärtämisen, hallinnan ja säätelyn harjoittelemisessa (Takala & Kontu, 

2010a, 102).  Draaman välineillä pystyy käsittelemään vaikeita tunteita, haastavia tilanteita 

sekä melkein mitä tahansa elämään liittyvää asiaa. Narratiivisuus antaa oppilaille mahdolli-

suuden luoda omia ja kuunnella jo kirjoitettuja tarinoita. Sen avulla oppilaat voivat löytää 

itsestään piirteitä, jotka tukevat koulussa ja elämässä selviämisessä ja menestymisessä. Ku-

vat ja esineet voivat toimia tarinoiden tuojina tai vaikka kommunikaation välineenä, tässä 
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luovuus on rajaton. Lapset voivat esimerkiksi itse tuoda kouluun kuvia ja itselle tärkeitä 

esineitä, kertoa tai kirjoittaa niiden merkityksestä ja sillä tapaa oppia tunteiden ilmaisua ja 

tunnistamista. Musiikin kautta voi oppia tunnistamaan erilaisia tunnetiloja, löytää uusia puo-

lia itsestään, saada kavereita ja musiikkia voi käyttää vaikka tunteiden purkamiseen. Taide 

puolestaan voi parhaimmillaan jäsentää lapsen sisäistä ja ulkoista maailmaa, ja se voi toimia 

itsen ja oman toiminnan hallinnan harjoittelun välineenä. (Takala & Kontu, 2010a, 90-105) 

2.2.2. Itsesäätelytaidot 

Itsesäätely on yksilön kapasiteetti muuttaa itseään ja säädellä tunnetiloja, erityisesti saadak-

seen ne noudattamaan normeja, tavoitteita, ihanteita tai sääntöjä (Baumeister 2010, 158). 

Itsesäätely sisältää erilaisia osa-alueita, kuten ajatusten, tunteiden ja impulssien hallintaa, 

ongelmakäyttäytymisen itsehillintää sekä suorituksen optimointia. Hyvillä itsesäätelytai-

doilla on useiden tutkimusten mukaan myönteisiä vaikutuksia elämään (Baumgardner & 

Crothers, 2014, 163; Shapiro, Schwartz & Astin 1996, 1223; Baumeister, 2010, 158). Joi-

denkin tutkimusten mukaan hyvä itsekontrolli ja hyvät itsesäätelytaidot vaikuttavat myön-

teisesti esimerkiksi koulumenestykseen. (Baumgardner & Crothers 2014, 163) Koska kou-

lumenestys taas esitetään haastavalta käyttäytymiseltä suojaavana tekijänä, voidaan ajatella, 

että itsesäätelyä opettamalla voidaan edistää oppilaan koulumenestystä ja tuottaa myönteisiä 

koulukokemuksia (Lehto-Salo & Marttunen, 2006; Pölkki, 2001, 127-129). Itsesäätelytaito-

jen kehittymistä kuvastaa Carverin ja Scheierin (1982, 110-113) kontrolliteoria, joka perus-

tuu neljään palautesilmukkaan: kokeilu (test), toiminta (operate), kokeilu (test) sekä poistu-

minen (exit). Kontrollliteoria tarkoittaa käytännössä sitä, että yksilö ensin testaa omaa osaa-

mistaan, sitten toimii alkuperäisen testin pohjalta, sitten kokeilee uudelleen ja katsoo onnis-

tuiko toiminta ja sen jälkeen jättää toiminnan taakseen. Kontrolliteoriaan pohjautuvien tut-

kimusten mukaan, kun ristiriita tavoitteen ja tämänhetkisen tilan välillä on pieni, on toden-

näköisempää, että tavoite täyttyy ja itsesäätely onnistuu halutulla tavalla. Kun itsesäätely 

onnistuu ja tavoitteet täyttyvät kokee yksilö tyytyväisyyttä saavutuksestaan ja rakentaa luot-

tamusta itseensä. (Carver & Scheier, 1982, 112-113; Baumeister 1998, 158) 

Kontrolliteorian lisäksi tavoitteiden asettamista, suunnittelua ja motivointia tasoja selventä-

mään voi käyttää Higginsin (1987) itseristiriitateoriaa (self-discrepancy theory). Teoria aut-

taa esimerkiksi opettajaa ymmärtämään tavoitteiden asettamiseen liittyviä menettelytapoja. 

Higgins (1987) jakaa minän kolmeen eri osaan: todellinen minä (actual self), ideaali minä 
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(ideal self) ja odotettu minä (ought self). Todellinen minä tarkoittaa yksilön omaa käsitystä 

itsestään ja ominaisuuksistaan. Ideaali minään tiivistyy ne ominaisuudet, joita yksilö halu-

aisi. Odotettu minä puolestaan vastaa odotuksia, mitä yksilöön kohdistuu eri tahoilta. It-

sesäätelyä kehittäessä ja tavoitteita asettaessa nämä kolme minää olisi hyvä tiedostaa, että 

tavoitteet voisi asettaa niin, että ristiriidat näiden kolmen välillä olisivat mahdollisimman 

pienet ja että tavoitteet kohti ideaali minää olisivat tarpeeksi pieniä. Suuret ristiriidat erity-

sesti ideaali minän ja todellisen minän, sekä odotetun minän ja todellisen minän välillä on 

yhdistetty ahdistuneisuuteen, pelkoihin sekä tyytymättömyyteen (Baumgardner & Crothers, 

2014, s. 164-165). Itseristiriitateoria voi toimia pohjana niille tavoitteille, joita lähdetään 

lapsen tai nuoren kanssa asettamaan. 

2.2.3. Sosiokognitiiviset taidot 

Sosiokognitiiviset taidot ovat havaintojen tulkintaa sekä tavoitteiden, toimintavaihtoehtojen 

ja seurausten arviointia (Lappalainen, Kuorenlahti & Viitala, 2012, 277-297). Sosiokogni-

tiivisia taitoja voisi määritellä myös sosiaalisen älykkyyden termein. Peterson & Seligman 

(2004, 338) sisällyttävät seuraavia ominaisuuksia sosiaaliseen älykkyyteen: omien tavoittei-

den tarkka arviointi, sosiaalisen tiedon hyödyntäminen yhteistyössä sekä älykkäästi ihmis-

suhteissa toimiminen. Älykkyys kuitenkin viittaa johonkin synnynnäiseen ominaisuuteen, 

kun taas sosiokognitiiviset taidot viittaavat johonkin, mitä voimme oppia. Tässä tutkimuk-

sessa sosiokognitiiviset taidot tarkoittavat Lappalaisen, Kuorelahden ja Viitalan (2012, 277, 

297) määrittelemää havaintojen tulkinnasta sekä tavoitteiden, toimintavaihtoehtojen ja seu-

rausten arviointia.  

Havaintojen tulkinnan kehittymistä tukee myös aikaisemmin esitelty väkivallattoman vuo-

rovaikutuksen malli (Rosenberg, 2003, 110-113). Kun oppii havaitsemaan ympäristössään 

olevia vihjeitä ilman väärinymmärryksiä, sekä kuuntelemaan empaattisesti, vuorovaikutus-

tilanteiden aiheuttamat jännitteet hälvenevät ja kommunikaatio paranee. Sen lisäksi yhtei-

sellä tavoitteiden asettamisella, johon voidaan hyödyntää Higginsin (1987) itseristiriitateo-

riaa, voidaan lisätä oppilaan kykyä asettaa realistisia tavoitteita ja arvioida omien tavoit-

teidensa toimivuutta.  
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3. MYÖNTEISET KOULUKOKEMUKSET, PEDAGOGINEN RAK-

KAUS JA HAASTAVA KÄYTTÄYTYMINEN 

Edellisessä kappaleessa käsittelin sosioemotionaalisen kompetenssin tuomia keinoja vastata 

haastavaan käyttäytymiseen eri tutkimusten näkökulmista. Tässä kappaleessa laajennan tar-

kastelua myönteisiin koulukokemuksiin ja kouluhyvinvoinnin näkökulmaan. Sosioemotio-

naalisen kompetenssin tuomat taidot lisäävät oppilaan henkilökohtaista hyvinvointia ja tasa-

painoa sekä helpottavat vuorovaikutustilanteissa toimimisessa (Björklund ja muut, 2014). 

Kuitenkin näkökulma on hyvin oppilaaseen kohdistuva. Haluan tällä tutkimuksella etsiä 

uutta näkökulmaa, koska aikaisemmissa tutkimuksissa ja julkaisuissa fokus on siinä, mitä 

lapsesta pitäisi muuttaa, että hän voisi sopeutua kouluyhteisöön (Takala, 2010a; Kuorelahti, 

Lappalainen, & Viitala, 2012; Takala & Kontu, 2010b; Lehto-Salo & Marttunen, 2006; 

Greene & Muurinen, 2009), eikä siinä, miten kouluyhteisön ja koulukulttuurin tulisi muut-

tua, että kaikki pystyisivät toimimaan yleisopetuksessa. Olisiko mahdollista kääntää kaikki 

mallit ylösalaisin ja lähteä liikkeelle ympäristössä tapahtuvista muutoksista, joiden myötä 

oppilaskin voisi päätyä esimerkiksi oppimaan sosioemotionaaliseen kompetenssiin yhdistet-

tyjä taitoja? Tässä tutkimuksessa lähden liikkeelle ympäristöstä, joka tuottaa oppilaalle 

myönteisiä koulukokemuksia. Uskon, että tuottamalla myönteisiä koulukokemuksia myös 

niille oppilaille, jotka ovat jääneet niistä vaille, on mahdollista muuttaa nykyistä koulukult-

tuuria sekä rakentaa tulevaisuutta toisenlaisista lähtökohdista. Seuraavassa tarkastelen 

myönteisiä koulukokemuksia haastavan käyttäytymisen näkökulmasta, laajennan tarkaste-

lua kouluilmapiiriin, kouluhyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen sekä määrittelen myönteisen 

koulukokemuksen ja pedagogisen rakkauden käsitteitä tässä tutkimuksessa.  

3.1. Myönteiset koulukokemukset 

Myönteiset koulukokemukset ovat lapsen ja nuoren kannalta todella tärkeitä, koska myös 

koulumenestys nähdään yhtenä haastavalta käyttäytymiseltä suojaavista tekijöistä (Lehto-

Salo & Marttunen, 2006, 104; Solantaus, 2010; Lindh & Sinkkonen, 2009, 138-139). Kou-

luviihtyvyys on useammassa tutkimuksessa osoittautunut haastavaa käyttäytymistä vähen-

tävänä tekijänä (Lindh & Sinkkonen, 2009, 138-139; Kuperminc ja muut, 1997). Myönteiset 

koulukokemukset eivät ole tärkeitä pelkästään haastavan käyttäytymisen yhteydessä vaan 

muutenkin, koska myönteiset koulukokemukset luovat pohjaa tulevaisuudelle; hyville oppi-
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mistuloksille, ammattiin tähtääville opiskeluille, myönteiseen suhtautumiseen yhteiskun-

taan, asenteeseen, hyvän itsetunnon kehittymiselle ja yleiseen menestymiseen elämässä 

(Ahonen, 2008, 195). Myönteinen koulukokemus voi vahvistaa selviytymistä ja ohjata uu-

sille rakentaville kehityspoluille, kun lapsen tai nuoren elämä voi muuten olla sekasorron 

vallassa. (Solantaus, 2010) Määrittelen tässä osiossa myönteistä koulukokemusta eri tutki-

musten pohjalta, koska se toimii pohjana tutkimukseni havainnoinnille sekä korvaavan kou-

lukokemuksen määrittelylle. Observaatiopaperi perustuu tämän osion määritelmään myön-

teisestä koulukokemuksesta. 

Käsitteelle myönteinen koulukokemus on hyvin vähän tieteellisiä määritelmiä, siksi hyödyn-

nän myönteisen koulukokemuksen määrittelyssä kouluviihtyvyyden käsitettä. Myönteinen 

koulukokemus on subjektiivinen kouluun liittyvä kokemus, joka sisältää positiivisia muis-

toja. Kokemus tarvitsee siis henkilön, jonka on kokenut koulussa myönteisiä asioita. Koulu-

viihtyvyys viittaa koulussa tapahtuvaan viihtymiseen, joka myös tarvitsee jonkun, joka viih-

tyy (Arvassalo, 2006).  

Kouluviihtyvyyttä on yritetty määritellä useissa tutkimuksissa, mutta sen määritelmä on jää-

nyt kokonaisuudessaan melko löyhäksi. Eri tutkijat ovat lähestyneet kouluviihtyvyyttä mo-

nista eri näkökulmista ja liittäneet siihen erilaisia konkreettisia tekijöitä (Harinen & Halme, 

2012, 17; Sigfrids, 2009, 92). Esimerkiksi Kari (1977) on tutkinut kouluviihtyvyyttä 70-

luvulla. Hänen tutkimuksessaan tulee ilmi luokanopettajan ominaisuuksia, jotka edesautta-

vat kouluviihtyvyyden toteutumisessa. Järjestys ja työrauhanpito, opetuksen selkeys ja ha-

vainnollisuus, oikeudenmukaisuus, kiinnostava opetus, mielikuvituksellisuus ja kekseliäi-

syys, tasapuolinen kannustus sekä arvostelun myönteisyys olivat sellaisia asioita, jotka edes-

auttoivat koulussa viihtymisessä. (Kari, 1977) Uskoisin, että nämä asiat ovat edelleen taus-

tatekijöinä kouluviihtyvyydessä. Tietenkään kouluviihtyvyys ei ole selitettävissä pelkästään 

opettajan ominaisuuksilla, mutta totta kai opettajan toimintatavoilla on merkitystä luokan 

kokonaisvaltaiseen toimintaan ja siten myös oppilaiden koulukokemuksiin. 

Kouluviihtyvyyden rinnalla esiintyviä käsitteitä ovat kouluhyvinvointi, koulutyytyväisyys, 

elämänlaatu ja koulun ilmapiiri (Harinen & Halme 2012, 17; Konu 2002, 12; Minkkinen 

2015, 37-38). Esimerkiksi Haapasalo, Välimaa & Kannas (2010) Harisen ja Halmen (2012, 

17) mukaan yhdistävät kouluviihtyvyys-käsitteen lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin 

kokemiseen koulun fyysisessä ja sosiaalisessa tilassa. Kouluviihtyvyyteen vaikuttavia teki-
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jöitä ovat esimerkiksi oppilaiden suhteet ja emotionaaliset siteet toisiin oppilaisiin ja opetta-

jiin ja kouluilmapiiri (Harinen & Halme, 2012, 18). Konu (2002, 51) on ottanut tutkimuk-

sessaan myös materiaaliset olosuhteet huomioon ja sen kuinka ne saattavat tuhota tai luoda 

kouluviihtyvyyttä. Sen lisäksi Konu (2002, 52) yhdistää kouluhyvinvointiin seuraavia teki-

jöitä: sosiaaliset suhteet, mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja fyysinen terveyden tila. 

Konu (2002, 50) on pyrkinyt omassa hyvinvointimallissaan huomioimaan kouluhyvinvoin-

nin osa-alueet laajasti yhdistäen hyvinvoinnin, kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen. Kou-

luviihtyvyys on siis hyvin monisyinen käsite, eikä sitä pysty yhdellä tai kahdella virkkeellä 

toteamaan.  

Konun (2002, 50) esittämän mallin kouluhyvinvoinnin tekijät vastaavat osaltaan Ryanin ja 

Decin itseohjautuvuusteorian kuuluttamia tarpeita. Itseohjautuvuusteorian mukaan hyvin-

vointi ja onnellisuus, myös lapsilla, koostuu kolmen perustarpeen täyttymisestä (Ryan & 

Deci, 2000). Nämä kolme tarvetta ovat omaehtoisuus (autonomy), kyvykkyys (competence) 

ja yhteisöllisyys (relatedness). Fyysinen terveyden tila liittyy omaehtoisuuteen. Mikäli fyy-

sinen terveydentila estää esimerkiksi liikkumisen, ei omaehtoisuus ja autonomian tarve tule 

tyydytetyksi. Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen liittyy sekä omaehtoisuuteen että kyvyk-

kyyteen. Sosiaaliset suhteet puolestaan vastaa itseohjautuvuusteorian tarvetta yhteisöllisyy-

teen. Itseohjautuvuusteorian lisäksi on olemassa myös lukuisa määrä muita tarpeisiin poh-

jautuvia hyvinvoinnin malleja. (Ryan & Deci, 2000) Maslowin (1954) luomaa tarvehierar-

kiaa voi hyödyntää myös hyvinvointia tuottavia tekijöitä tarkastellessa. Maslow (1954, 80-

98) jakaa tarpeet hierarkkiseen järjestykseen seuraavasti: 

1. fysiologiset tarpeet (hengissä säilymisen fyysiset edellytykset, kuten ruoka, juoma, 

hengitysilma) 

2. turvallisuuden tarpeet (suojautuminen erilaisilta vaaroilta) 

3. yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet (ystävyys, rakkaus, ryhmään kuuluminen) 

4. arvonannon tarpeet (itsearvostus, kunnioituksen saaminen muilta). 

5. itsensä toteuttamisen tarpeet (omien kykyjen saaminen täyteen käyttöön esimerkiksi 

työssä tai vanhemmuudessa). 

Vaikka Maslowin (1954) tarvehierarkiaa on kritisoitu, siinä on ihmisen perustarpeet ja hy-

vinvoinnin edellytykset selkeänä kokonaisuutena. Tarpeiden järjestys voi olla kyseenalainen 

ja nyky-yhteiskunnassa vaihteleva, mutta taustalla olevat perustarpeet näyttäytyvät useissa 
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tutkimuksissa ja teorioissa vielä tänäkin päivänä. Myös Konun (2002, 50) esittämät koulu-

hyvinvointiin vaikuttavat tekijät voidaan yhdistää Maslowin (1954) tarvehierarkiateoriaan. 

Näen kouluviihtyvyyden ja kouluhyvinvoinnin koostuvan sarjasta yksittäisiä myönteisiä 

koulukokemuksia. Tarkastellessani myönteisiä ja korvaavia koulukokemuksia hyödynnän 

Maslowin (1954) tarvehierarkian sekä itseohjautuvuusteorian esittämiä tarpeita. Sen sijaan, 

että keskittyisin tutkimuksessani fysiologisten tarpeiden täyttymiseen, lähden liikkeelle 

Maslowin (1954, 84-90) tarvehierarkian toisesta tarpeesta, turvallisuuden tarpeesta. Turval-

lisuuden tarpeella en tarkoita ainoastaan fyysistä turvallisuutta, vaan myös psyykkistä tur-

vallisuutta. Tässä tutkimuksessa myönteinen koulukokemus tarkoittaa kokemusta koulusta, 

joka täyttää turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden, arvonannon ja itsensä toteuttamisen tar-

peita. Yhden kokemuksen ei tarvitse täyttää kaikkia tarpeita, mutta jos se täyttää jonkun 

tarpeista se on myönteinen koulukokemus ja lisää siten kouluviihtyvyyttä ja kouluhyvin-

vointia.  

3.2. Pedagoginen rakkaus 

Rakkautta on monenlaista ja sitä on määritelty kirjallisuudessa kautta aikojen ja se on aina 

yhtä ajankohtaista (Määttä & Uusiautti 2012; Skinnari 2004, 18). Rakkaus on yksi ihmiselä-

män perustarpeista. Sekä Maslow (1954) että Rosenberg (2003) nostavat rakkauden yhdeksi 

keskeisistä tarpeista. Rakkautta on monenlaista. On äidin rakkautta, romanttista rakkautta, 

toverillista rakkautta, isänmaan rakkautta, sisarrakkautta, ystävän rakkautta, Jumalan rak-

kautta, eläinrakkautta, pedagogista rakkautta... Listaa voisi jatkaa loputtomiin, mikä kuvas-

taa, kuinka merkittävää rakkaus on ihmiselämälle ja kasvulle. Viskari (2003, 156) kirjoittaa 

nyky-yhteiskunnan rakkaudettomuudesta ja sen tuomista haasteista ja mainitsee muun mu-

assa kuinka psykiatrien mukaan rakkaudettomuus on läsnä lähes kaikissa psyykkisissä häi-

riöissä. Voitaisiinko haastava käyttäytyminenkin nähdä rakkauden puutteena? Kun haasta-

van käyttäytymisen määritelmissä mennään tarpeeksi pitkälle, päästään diagnooseihin ja 

psyykkisten häiriöiden määritelmiin. Ehkä rakkaus on juuri se tarve, josta lapsi tai nuori on 

jäänyt vaille, kun alkaa käyttäytyä haastavasti. 

Koska rakkaus on niin monimuotoista, sen määritelmät vaihtelevat kontekstista toiseen. Vis-

karin (2003, 160) mukaan: ”Rakkaus on voima, joka yhdistää ihmiset aidosti toisiinsa. Se 

on perusasenne, joka sävyttää koko ihmisen suhtautumistapaa maailmaan eikä vaan yhteen 

rakkauden kohteeseen. Rakkaus on antamista, joka synnyttää vastarakkautta, eikä se ole 
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vain tunne vaan taito, joka on opittavissa” Rakkaus tunteena ja toimintana luo toivoa ja 

yhteyttä (FitzSimmons & Uusiautti, 2013; Uusiautti & Määttä, 2011). Rakkaus on kuin mys-

tinen voima, joka vie eteenpäin ja siksi se on itsessään myös voimavara opettajan työssä. Se 

on asia, joka tekee työn mielenkiintoiseksi (Skinnari, 2004, 26). Sen kautta elämän itsestään-

selvyydet muuttuvat merkityksellisiksi ja tarkoitusta tuoviksi toiveiksi. (Skinnari, 2004, 26) 

Antiikissa rakkaus jaettiin kolmeen eri luokkaan philiaan, erokseen ja agapeen. Philia rak-

kauden muotona kohdistuu asioihin, päämääriin ja elämänalueisiin (Viskari, 2003, 160-161). 

Se ilmenee esimerkiksi rakastavana ystävyytenä, toisen ihmisen arvostamisena, avoimuu-

tena, sensitiivisyytenä, välittämisenä, empaattisuutena, kunnioittamisena ja toisten sympaat-

tisena ymmärtämisenä (Skinnari, 2004, 24; Patience, 2008; Halpin, 2009). Eros viittaa fyy-

sisesti koettavaan eroottiseen rakkauteen, kaipuuseen ja seksuaaliseen haluun. Agape on 

puolestaan altruistista, pyyteetöntä, uhrautuvaa rakkautta, joka ei odota vastarakkautta. 

(Skinnari, 2004, 24; Viskari, 2003, 160-161; Patience, 2008; Halpin, 2009)  

Tässä tutkimuksessa on oleellista keskittyä rakkauteen, jota esiintyy kasvatus- ja opettamis-

suhteessa: pedagogiseen rakkauteen. Pedagoginen rakkaus on yhdistelmä agape- ja phi-

liarakkautta, se on oppilaan kohtaamista empaattisesti, sensitiivisesti ja arvostavasti, se on 

rakastamista kokonaisvaltaisesti, odottamatta siitä itselle mitään palkkioita tai vastapalveluja 

(Määttä & Uusiautti, 2012; Skinnari 2004, 18-25; Viskari 2003, 160-161; Halpin, 2009). 

Pedagoginen rakkaus on yksi niistä lähtökohdista, joita myös tämän tutkimuksen aineiston 

perusteella tarvitaan korvaavia koulukokemuksia tuottaessa. Pedagoginen rakkaus on läm-

mintä myötätuntoa, uskoa hyvyyteen, kiintymystä oppilaisiin, elämän arvojen välittämistä 

sekä luottamusta oppilaisiin ja heidän kykyihin (Määttä & Uusiautti, 2012; Skinnari 2004, 

18-25; Halpin, 2009).   

Pedagoginen rakkaus on keskinäistä riippuvuutta (Haavio, 1969, 40-41; Määttä & Uusiautti, 

2011; Hinsdale, 2012). Se on sen tiedostamista ja hyväksymistä, että me tarvitsemme toisi-

amme. Pedagoginen rakkaus ilmenee tunnollisesta työskentelystä huolehtimisena, mutta eri-

tyisesti kärsivällisyytenä, luottamuksena, uskomisena oppilaiden kykyihin sekä anteeksian-

tona (Hatt, 2005; Määttä & Uusiautti, 2011; Hinsdale, 2012). Tarkoituksena on luoda sellai-

nen oppimisympäristö, jossa oppilaat voivat käyttää ja kehittää heidän omia kykyjään tavoi-

tellen täyttä potentiaaliaan. (Määttä & Uusiautti, 2011; FitzSimmons & Uusiautti, 2013; Hal-

pin, 2009) Pedagoginen rakkaus perustuu tarkoituksenmukaiseen ja vastuulliseen asentee-

seen lasten kohtaamisessa (Hatt, 2005). Opettajien toiminta ja vuorovaikutus oppilaiden 
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kanssa tulee olla tarpeellista, tarkoituksenmukaista ja sellaista, joka keskittyy jokaisessa lap-

sessa positiivisiin puoliin ja itsetunnon ja minäkuvan tukemiseen (Hatt, 2005). Opettajan, 

joka harjoittaa pedagogista rakkautta, tulee olla itsetietoinen, itsevarma ja epäitsekäs, jotta 

hän kykenee luomaan terveelliset suhteet oppilaisiinsa (Patience, 2008). Rakkaus kasvatus-

suhteessa on dialogista kohtaamista, joka vaatii opettajalta itsetuntemusta (Viskari, 2003, 

155). Dialogi perustuu rakkaudelle, ihmisen ja maailman rakastamiselle. Se on itsensä aset-

tamista alttiiksi ja se tarkoittaa opettajalle tiedon ”omistajan” asemasta luopumista. Se vaatii 

sitä, että asettuu oppilaan kanssa tasavertaiseen asemaan (Määttä & Uusiautti, 2012). (Vis-

kari, 2003, 155)  

Pedagoginen rakkaus tarvitsee harjoitusta, koska se on taito, joka on opittavissa (Viskari, 

2003, 155). Se edellyttää, että kasvattaja huolehtii omasta kasvustaan ja kehittää omaa itse-

tuntemustaan. Oma kasvu ja itsetuntemuksen kehittäminen vaatii kasvattajalta rohkeutta tun-

nistaa itsestään erilaisia puolia ja olemista aidosti sitä, mitä todella on. Itsensä tunteminen ja 

itseensä tutustuminen on myös muuta elämää ajatellen kenen tahansa ihmisen tärkein tutki-

muskohde. Sen lisäksi se auttaa kasvattajaa toteuttamaan pedagogista rakkautta aidosti, sillä 

sitä ei voi pakottaa tai manipuloida. (Viskari, 2003, 155-176; Skinnari, 2004, 26)  

Pedagoginen rakkaus tässä tutkimuksessa tarkoittaa altruistista oppilaan rakastamista odot-

tamatta mitään vastakaikua, se on uskomista ja luottamista oppilaan kykyihin, hyvyyteen ja 

tulevaisuuteen, se on läsnäoloa ja kohtaamista.  
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, jossa on hyödynnetty etnografisia ja ankkuriteoriaan poh-

jautuvia metodeja. Metodologian löyhyys on tapaustutkimukselle luonteenomaista kuten 

Stake (2000, 435) sitä kuvailee: "Tapaustutkimus ei ole metodologinen valinta vaan tutki-

muskohteen valinta." Tapaustutkimus muodostaa erityisen tutkimusstrategian ja lähestymis-

tavan. Tapaustutkimuksen lähestymistapa on holistinen, kokonaisuudesta lähtevä ja induk-

tiivinen, yleisestä yksityiseen etenevä (Aaltio-Marjosola, 1999). Toisaalta sitä voidaan pitää 

myös idiografisena, eli se ei pyri yleistyksien tekemiseen vaan yksittäisten tapausten ym-

märtämiseen ja selittämiseen niiden omassa ainutkertaisessa kontekstissaan. (Aaltio-Marjo-

sola, 1999) Tapaustutkimus voidaan määritellä empiiriseksi tutkimukseksi, joka tutkii ny-

kyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä monipuolisilla tutkimusmeto-

deilla. (Yin, 2014, 4; Metsämuuronen, 2005, 206) Tapaustutkimuksen lähtökohtana on pyr-

kiä kuvailemaan tutkimuskohdetta mahdollisimman monipuolisesti, systemaattisesti, tar-

kasti ja totuudenmukaisesti (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009). Tutkimuskohde voi 

olla käytännössä mikä vain: yksilö, koulu, ryhmä, potilas/asiakas, sairaala, osasto tai joku 

muu vastaava (Syrjälä, 1994, 15). Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena ovat erään poh-

joissuomalaisen sairaalakoulun eri oppilasryhmät sekä ryhmien opettajat. Tavoitteena on ku-

vailla, analysoida ja kategorisoida mahdollisimman tarkasti, systemaattisesti ja totuudenmu-

kaisesti niitä opettajien toimintaperiaatteita, jotka tuottavat korvaavia koulukokemuksia tut-

kimukseen osallistuneen sairaalakoulun ympäristössä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2009; Metsämuuronen, 2005, 206). Tämän kuvailun tarkoituksena on löytää sellaisia kei-

noja, jotka voisivat toimia myös tavallisessa koulussa ja sen myötä inkluusion toteutuminen 

voisi mahdollistua entistä enemmän.  

Sen lisäksi, että kyseessä on etnografiaa hyödyntävä tapaustutkimus, tässä tutkimuksessa on 

hyödynnetty hieman Grounded Theory -menetelmän keinoja, koska päädyin luomaan uuden 

käsitteen tutkimuskenttään. Grounded Theory:n eli ankkuroitu teoria -tutkimuksen tavoit-

teena on luoda uusi teoria tutkittavan aineiston pohjalta (Metsämuuronen, 2005, 213). Ank-

kuroitu teoria on siinä mielessä poikkeuksellinen tutkimusmenetelmä, koska siinä ei muo-

dosteta hypoteeseja eikä pyritä todistamaan valmista teoriaa, vaan lähdetään aineiston kautta 

lähestymään tutkimusongelmaa ja etsimään lainalaisuuksia aineistosta, josta sitten teoria saa 

alkunsa (Glaser & Strauss, 1967, 2-6). Teorian, joka luodaan Grounded Theory-tutkimus-
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menetelmän avulla, tulee tarjota tarpeeksi selviä kategorioita ja hypoteeseja, että niitä voi-

daan esittää ja todistaa myöhemmissä tutkimuksissa. Teorian tulisi olla myös selkeä ja ym-

märrettävä kenelle tahansa lukijalle. (Glaser & Strauss, 1967, 2-6) En kuitenkaan luo koko-

naan uutta teoriaa tutkimuksessani, mutta määrittelen käsitteen, koska sitä ei löydy tämän-

hetkisestä tutkimuskentästä. Hyödynnän määrittelyssä Grounded Theoryyn pohjautuvia ai-

neiston analyysimenetelmiä, mutta en kokonaan, koska tarkoituksena ei ole luoda uutta teo-

riaa. Käsittelen aineiston analyysimenetelmiä tarkemmin luvussa 4.3. Aineisto ja aineiston 

analyysi. 

4.1. Sairaalakoulu tutkimuskohteena 

Sairaalakoulu on erityiskoulu, jossa annetaan opetusta sairaanhoitopiirin oppivelvollisuus-

ikäisille oppilaille (Tilus, Ekqvist, Heikkinen, Kilvelä, Papunen & Ruutu, 2011, 11). Sairaa-

laopetusta järjestetään valtakunnallisesti lasten- ja nuorten psykiatrisissa, neurologisissa, fo-

niatrisissa tai somaattisissa tutkimuksissa tai hoidossa oleville oppilaille. Tässä pohjoissuo-

malaisessa sairaalakoulussa on kolme puolta osastojen mukaan: somaattinen, lastenpsykiat-

rinen sekä nuorisopsykiatrinen osasto. Osastojen oppilaat saavat opetusta kriisi-, tutkimus- 

ja hoitojaksojen aikana. (Tilus ja muut, 2011, 11) Lisäksi tässä pohjoissuomalaisessa sairaa-

lakoulussa järjestetään opetusta erikoissairaanhoidon piirissä avohoidossa oleville peruskou-

lun yläkouluikäisille oppilaille, jos opetusta ei ole mahdollista järjestää muulla tavoin.  

Tässä tutkimuksessa valitsin tutkimuksen kohteeksi sairaalakoulun nuorisopsykiatrisen 

osaston yhteydessä olevat luokat. Nämä luokat sopivat hyvin tutkimuskohteeksi, koska siellä 

toimitaan psykiatrisella osastolla hoidossa tai tutkimusjaksolla olevien oppilaiden kanssa ja 

se on otollinen paikka tarkastella niitä menetelmiä, mitä opettajat hyödyntävät haastavaan 

käyttäytymiseen vastatessa. Sairaalaopetuksessa painottuu opetuksen osana pedagoginen 

kuntoutus, koulunkäyntiä ylläpitävä opetus sekä oppimis- ja koulunkäyntitaitojen arviointi 

(Tilus ja muut, 2011, 11). Sairaalakoulun toimintaa seuratessa on mahdollista tutustua myös 

pedagogisen kuntoutuksen keinoihin käytännössä ja nähdä, antavatko ne toimintatavat kei-

noja haastavaan käyttäytymiseen vastaamisessa. Olin myös jo ennen tutkimuksen aloitta-

mista kuullut korvaavista koulukokemuksista ja toimivasta edistyksellisestä toimintakulttuu-

rista nimenomaan tämän yksikön yhteydessä ja siksi halusin tehdä tutkimusta nimenomaan 

tässä yksikössä. 
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Sairaalakoulun luokat ovat pieniä noin 3-6 oppilaan ryhmiä riippuen osastolla olevien oppi-

laiden määrästä. Sen lisäksi koulunkäynninohjaajia oli käytettävissä tarpeen vaatiessa. Toi-

sessa havainnoimassani luokassa koulunkäynninohjaaja oli paikalla lähes koko ajan. 

4.2. Aineistonkeruumenetelmät 

Tapaus-, etnografisen ja Grounded Theory-tutkimuksen luonteeseen kuuluvat monenlaisten 

aineistonkeruu- ja analysointimenetelmien käyttö (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2009, Metsämuuronen, 2005, 209, 214). Tapaustutkimuksen aineistonkeruussa voi käyttää 

haastatteluita, kyselyitä, osallistuvaa observointia sekä kirjalliseen materiaaliin perehtymistä 

(Aaltio-Marjosola, 1999). Toteutin tämän tapaustutkimuksen etnografisia metodeja hyödyn-

täen. Etnografisessa aineistonkeruussa voi käyttää haastatteluja, osallistuvaa observointia, 

keskusteluja, muistiinpanoja sekä äänittämistä (Metsämuuronen, 2005, 209; Tedlock, 2000, 

465). Tutkija observoi tilanteita, haastattelee ja keskustelee tutkittavien kanssa ja pyrkii näin 

monin eri tavoin saamaan tietoa siitä ilmiöstä, jota hän on lähtenyt tutkimaan. (Metsä-

muuronen, 2005, 209) Tässä tutkimuksessa keräsin aineistoa osallistuen observoimalla luo-

kan toimintaa kahden kuukauden ajan, keskustelemalla eri opettajien ja oppilaiden kanssa 

sekä haastattelemalla kahta eri opettajaa. Observointiin käytin noin kaksi kuukautta aikaa, 

siten, että todella pääsin näkemään tämän pohjoissuomalaisen sairaalakoulun toimintatapoja, 

keskustelemaan ja olemaan osa sairaalakoulun toimintakulttuuria. Haastattelut tein obser-

vointien ja keskustelujen pohjalta siten, että sain vastauksia erityisesti niihin miksi-kysy-

myksiin, jotka jäävät pelkästä observoinnista puutteellisiksi. 

Kahden kuukauden observointijakson aikana observoin tässä sairaalakoulussa useampana 

päivänä viikossa muutaman tunnin ajan. Observointipäivät vaihtelivat maanantain, tiistain 

ja keskiviikon välillä. Usein observointi tapahtui iltapäivästä, mutta muutamina päivinä 

myös aamupäivästä. Observoin kahden kuukauden ajan, jolloin näin pitkän aikavälin tapah-

tumat koulun arjessa sekä sain monipuolisen kuvan koulun toiminnasta, kun kävin observoi-

massa eri aikoihin päivästä. Observoinnissa tein aktiivisesti muistiinpanoja liittyen tämän 

sairaalakoulun toimintakulttuuriin haastavan käyttäytymisen ilmentyessä ja erityisesti kiin-

nitin huomiota siihen, miten tämän sairaalakoulun opettajat tuottavat myönteisiä kouluko-

kemuksia oppilaille. Tarkkailin myös luokan tunneilmapiiriä ja sitä, millä tavoin toimitaan 

jännittyneissä tilanteissa, miten haastavaan käyttäytymiseen vastataan ja miten ristiriitatilan-
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teita hoidetaan. Havainnoinnin tukena minulla oli observaatiopaperi (LIITE 1), johon kirja-

sin muun muassa huomioita positiivisen ilmapiirin tuottamisesta ja siitä, kuinka opettaja luo 

suhdetta oppilaisiin. Ilmapiirin tuottamisesta kirjasin huomioita eleistä, ilmeistä, kosketuk-

sesta, sanoista, teoista, opetusmetodeista, kannustuksesta ja rajoista. Suhteen luomisessa 

kiinnitin erityisesti huomiota keskusteluihin oppilaiden ja opettajan välillä, henkilökohtai-

seen huomiointiin, kannustukseen ja rajojen asettamiseen. Sen lisäksi tarkkailin ristiriitati-

lanteita, mikäli niitä esiintyi päivän aikana ja sitä, mistä ristiriitatilanne sai alkunsa (opettajan 

näkökulma & ja oppilaan näkökulma) sekä tein havaintoja mahdollisista taustatekijöistä. 

Observaatiopaperin apusanat auttoivat minua pitämään huomion oleellisessa, mutta mikäli 

jotakin kiinnostavaa esiintyi observaatiopaperin ulkopuolella, pyrin kirjaamaan myös ne pa-

perin kääntöpuolelle. Havainnointini oli sillä tapaa avointa, että jokainen oppilas tai opettaja, 

joista kirjoitin, pystyi näkemään tekemäni muistiinpanot. Mainitsin asiasta useampaan ot-

teeseen, että se oli jokaisella tiedossa. Kun aloitin observaation tässä sairaalakoulussa, tut-

kimuskysymykseni oli, kuinka tuottaa myönteisiä koulukokemuksia oppilaille, joilla niitä ei 

ole. Tutkimuskysymys kuitenkin muuttui observointijakson aikana ja tarkentui haastattelui-

den jälkeen tarkastelemaan korvaavia koulukokemuksia.  

Toteutin tutkimukseni observaatio-osuuden hyödyntämällä etnografian metodologiaan kuu-

luvaa osallistuvan havainnoinnin metodia. Osallistuva havainnointi toteutetaan joko niin, 

että tutkija on enemmän tutkijan roolissa ja vähemmän toimijan roolissa (havainnoija osal-

listujana) tai siten, että tutkija on enemmän toimijan roolissa ja vähemmän tutkijan roolissa 

(osallistuja havainnoijana). Metsämuurosen (2005, 227-228) skaalalla ”täydellinen havain-

nointi, havainnoija osallistujana, osallistuja havainnoijana ja täydellinen osallistuja” olin ha-

vainnoija osallistujana. Toisinaan onnistuinkin siinä ja toimin havainnoija osallistujana, 

mutta toisinaan rooli oli enemmänkin osallistuja havainnoijana, riippuen päivästä ja myös 

tilanteiden tuomista tarpeista. Tätä sairaalakoulua tutkiessa olisi melkein mahdotonta olla 

nurkassa tarkkaileva tutkija, joka vain havainnoi, koska luokat ovat pieniä, oppilaat ovat 

kiinnostuneita ja uuden ihmisen läsnäolo vaikuttaa koko ryhmän dynamiikkaan. Observoin-

tijakson aikana olin mukana luokkien toiminnassa ja autoin tarvittaessa havainnoinnin lo-

masta. Se, että olin luokassa ylipäänsä läsnä, vaikutti varmasti luokan toimintaan ja tunnel-

maan. Esimerkiksi yhtenä päivänä ollessani havainnoimassa oppituntia, yksi oppilas ei mei-

nannut pystyä keskittymään, kun halusi niin kovasti tietää, kuka olin ja mitä olin tekemässä 

sairaalakoulussa. Sen lisäksi toisena päivänä päädyin opettajan ja oppilaiden pyynnöstä 

opettamaan espanjaa tunnin. Silloin olin enemmän toimijan roolissa, kuin tutkijana, vaikka 



36 

 

myös siinä roolissa toimiminen auttoi ymmärtämään opettajan roolia kyseisessä luokassa. 

Tässä tilanteessa, kuten myös lukuisissa muissa tilanteissa, olin niin suuressa toimijan roo-

lissa, että muistiinpanojen kirjoittaminen siinä hetkessä oli mahdotonta. Kuitenkin jokaisen 

päivän jälkeen kirjoitin päivästä kuvaillen tapahtumia, mutta myös tulkiten, reflektoiden ja 

analysoiden näkemääni. Monena päivänä meillä oli opettajien kanssa mielenkiintoisia ja ai-

heeseen liittyviä keskusteluita ja pyrin kirjoittamaan keskusteluiden ideoita auki jokaisen 

päivän osalta. Keskustelut täydensivät päivän aikana tehtyjä havaintoja ja antoivat syvyyttä 

kokonaisuudelle. 

Etnografia pyrkii kuvailemaan perusteellisesti ja kontekstuaalisesti sosiaalisia tapahtumia 

jossakin tietyssä tilassa, tapahtumassa tai järjestelyssä (Pole & Morrison, 2003, 4). Etnogra-

finen tutkimusote soveltuu kuvaamaan ja ymmärtämään luokan, koulun tai laitoksen toimin-

taa, sen ihmissuhteita tai toiminnan organisoitumista (Metsämuuronen, 2005, 209). Etnogra-

fisesta metodologiasta poiketen keskityin observaatiossani opettajiin ja opettajien toiminnan 

havainnointiin sen sijaan, että olisin observoinut yleistä toimintakulttuuria ja siihen liittyviä 

tekijöitä (myös oppilaita). Pyrin huomioimaan läsnäoloni vaikutukset tutkimustuloksiin ana-

lysoidessani aineistoa, vaikka en tutkikaan koko luokan toimintaa vaan keskityn enemmän 

opettajan toiminnan tutkimiseen.  

Tämänkaltaisen etnografiaa hyödyntävään tapaustutkimuksen laatuun sopii teemahaastat-

telu. Teemahaastattelussa kysyin sellaisia kysymyksiä, jotka saivat molemmat opettajat ker-

tomaan esimerkkejä ja kuvauksia tämän sairaalakoulun arjesta tuottamassa korvaavia kou-

lukokemuksia. Teemahaastattelua kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi (Met-

sämuuronen, 2005, 226). Teemahaastattelu sopii käytettäväksi tilanteissa, joissa kohteena 

ovat intiimit tai arat aiheet tai joissa halutaan selvittää heikosti tiedostettuja asioita, arvos-

tuksia, ihanteita ja perusteluja. (Metsämuuronen, 2005, 226) Opettajan haastattelun tee-

moina olivat: oppilaan ottaminen luokkaan, myönteisen ilmapiirin ylläpitäminen ja luomi-

nen, ristiriitatilanteet, myönteisten koulukokemusten luominen, korvaavat koulukokemukset 

ja niiden merkitys, oppilas-opettajasuhteen ja luottamuksen rakentaminen. Käytin haastatel-

lessa käsitettä "myönteinen ilmapiiri" sekä "myönteinen koulukokemus", koska halusin, että 

käsite "korvaava koulukokemus" nousisi haastattelujen pohjalta itsestään. Olin kuullut kä-

sitteen jo observaatiovaiheessa ja tarkoitus oli kysyä sen määritelmää erityisesti toiselta opet-

tajalta, mutta hän nosti asian melko haastattelun alussa jo esille. Nauhoitin haastattelut ja 

litteroin ne auki. Haastattelupohja löytyy liitteestä 2.  
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Varmistaakseni, että saisin kaikkiin haastattelukysymyksiin vastaukset ja ymmärtäisin haas-

tatteluiden vastaukset tarpeellisella tavalla, pyysin haastateltavia vastaamaan muutamiin li-

säkysymyksiin haastattelujen litteroimisen jälkeen. Lisäkysymykset koskettivat niitä aiheita, 

jotka ovat tutkimuksen kannalta merkittäviä. Koska toisen opettajan haastattelussa korvaavat 

koulukokemukset tulivat esille, pyysin opettajaa vielä määrittelemään käsitteen tarkemmin. 

Toisessa haastattelussa joihinkin haastattelukysymyksiin jäi aukkoja, joten pyysin niihin 

aukkoihin tarkennuksia.  Molemmat haastateltavat vastasivat kyselyyn ja sain tällä tavoin 

varmistettua, että en tulkitse heidän vastauksiaan virheellisesti, sekä sain täydennyksiä haas-

tatteluiden vastauksiin. 

4.3. Aineisto ja aineiston analyysi 

Aineisto on kolmiaineistoinen ja siihen kuuluvat sekä haastattelut, observaatiomuistiinpanot 

että kirjalliset vastaukset muutamiin tarketaviin kysymyksiin, jotka jäivät haastatteluissa 

epäselviksi. Haastattelut täydentävät observaatiomuistiinpanojen aukkoja ja kirjalliset vas-

taukset haastattelujen vastauksia. Käytin tässä aineiston analyysissä ankkuroidulle teorialle 

(Grounded Theory) sekä etnografialle tyypillisiä aineiston analysointimetodeita. Poimin 

sekä observaatiomuistiinpanoista että haastatteluista nousevia teemoja ja kokosin niiden alle 

selkeimmin toistuvia piirteitä. Sekä etnografisen tutkimuksen että ankkuroidun teorian ana-

lyysimetodit ovat samankaltaisia, mutta termit ovat erit. Esimerkiksi Syrjäläinen (1994, 89) 

ottaa ankkuroidun teorian tarjoaman analyysimallin yhdeksi esimerkiksi etnografista analy-

sointia.  

Ankkuroidussa teoriassa puhutaan avoimesta koodaamisesta, joka tarkoittaa ensimmäisen 

vaiheen käsitteellistämistä (Koskennurmi-Sivonen, 2004). Avoin koodaaminen lähtee liik-

keelleen datasta ilmenevästä seikasta, jota tulkitaan ja jolle annetaan käsitteellinen nimi (=il-

maus, joka kuvaa esiin tullutta asiaa yleisemmällä tasolla). Sen jälkeen jos datasta ilmenee 

toinen vastaavanlainen asia eri tavoin ilmaistuna, se koodataan samaan kategoriaan, samaan 

käsitteeseen kuuluvaksi. Jokaisella kategorialla on näin käsitteellinen nimi, joka voi nousta 

tutkimuskirjallisuudesta, muusta ammattituntemuksesta tai se voi olla aineistopohjainen eli 

in vivo -nimitys. Tässä tutkimuksessa in vivo -nimitystä vastaa korvaava koulukokemus, 

koska siihen ei löydy pohjaa tutkimuskirjallisuudesta ja se lähtee suoraan aineistosta liik-

keelle. (Koskennurmi-Sivonen, 2004) 
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Etnografiassa puolestaan puhutaan kvalitatiivisesta sisällönanalyysista (Syrjäläinen, 1994, 

89). Analyysi perustuu useimmiten haastattelurunkoon, mutta erityisesti se on tutkijan omaa 

ajattelua, reflektointia ja pohdintaa. Analyysi tapahtuu kokoaikaisesti tutkimusprosessin ai-

kana ja siksi reflektoiva kirjoittaminen observaatioista on ensisijaisen tärkeää analyysin kan-

nalta. Kuitenkaan lopullista analyysiä ei ole mahdollista aloittaa ennen kuin kaikki haastat-

telut ja observaatiomuistiinpanot ovat puhtaaksikirjoitetut. Haastattelu- ja observaatiomuis-

tiinpanot toimivat tietynlaisena luokitteluna ja alkuajatuksena siitä, mitä korvaavat kouluko-

kemukset ovat ja millä keinoin niitä luodaan. Analyysi tapahtuu vastaavanlaisesti kuin ank-

kuroidun teorian avoin koodaaminen. Samalla tapaa tutkija tekee aineiston pohjalta katego-

rioita ja osakategorioita. (Syrjäläinen, 1994, 89) 

Aloitin analyysin etnografiseen tyyliin jo aineistonkeruun aikana. Tein observaatioiden poh-

jalta haastattelurungon, jonka teemat puolestaan kuvasivat karkeita luokkia ja ajatuksia siitä, 

mitä korvaavat koulukokemukset ovat ja miten niitä tuotetaan oppilaille. Haastattelurunko 

rakentui siten, että tarkastelin observaatiomuistiinpanoja ja niitä kysymyksiä, mitä obser-

vointijakson aikana oli herännyt. Haastattelun teemoiksi ja analyysin pohjaksi rakentui ob-

servaatiomuistiinpanojen pohjalta seuraavat karkeat luokat: oppilaan vastaanottaminen 

luokkaan, luottamuksellinen suhde ja sen rakentaminen, kannustaminen, myönteinen ilma-

piiri ja sen ylläpitäminen, ristiriitatilanteet ja niistä selviytyminen, opettajan vaikutukset op-

pilaiden koulukokemuksiin sekä korvaavat koulukokemukset ja niiden tuottaminen/kään-

teentekevät asiat kuntoutumisprosessissa. 

Haastattelun ja haastattelun litteroinnin jälkeen sain observaatio- ja haastatteluaineiston ko-

konaisuudessaan kasaan. Ensimmäisessä analyysivaiheessa poimin haastatteluaineistosta 

kuhunkin karkeaan luokkaan suoria lainauksia ja nimesin lainauksista ydinkäsitteitä kuvaa-

maan lainauksen sisältöjä. Karkeat luokat muuttuivat hieman, kun luin haastatteluaineistoa 

läpi ja huomasin uusia teemoja alkuperäisten ulkopuolelta. Teemat olivat tässä vaiheessa 

seuraavat: Oppilaan vastaanottaminen luokkaan, luottamuksellisen suhteen rakentaminen, 

kannustaminen, myönteinen ilmapiiri, ristiriitatilanteet, kasvatukselliset periaatteet, koulu-

kokemuksiin vaikuttaminen sekä vapaaehtoisuus. Sen jälkeen poimin tärkeimmät huomiot 

viittauksista ranskalaisin viivoin teemojen alle. Sitten tarkastelin observaatioaineistoa tar-

kemmin. Löysin observaatioaineistosta aiheita, joita ei haastatteluaineistossa ilmennyt. Li-

säsin aiheet täydentämään haastatteluaineistoa analyysin teemoja. Etsin teemojen alle kasa-

tuista viittauksista osakategorioita ja tarkensin väljiä kategorioita sekä yhdistelin teemoja ja 
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lisäilin uusia teemoja, jotka nousivat observaatioaineistosta. Tämä osa aineiston analyysistä 

perustuu ankkuriteorian metodologiaan samoin kuin etnografiseen sisällönanalyysiin.  

Toisella analyysikierroksella analyysin edetessä luokitukset saivat uusia piirteitä ja osa luo-

kituksista lähti kokonaan pois, yhdistyi toiseen luokitukseen tai sai kokonaan uuden katego-

rian. Loin uudet teemat, johon kokosin koko aineiston aiheet. Uudet teemat olivat tässä vai-

heessa seuraavat: oppilaan vastaanottaminen luokkaan, luottamuksellisen suhteen rakenta-

minen, kannustaminen, myönteinen ilmapiiri, ristiriitatilanteet, kasvatukselliset periaatteet, 

opettaja vaikuttamassa koulukokemuksiin, turvallinen ilmapiiri ja korvaavat koulukokemuk-

set isossa yhteisössä, kokemukset luokan ulkopuolelta, kokemusten kertaaminen luokassa, 

rajat, turvallinen pettymyksen kohtaaminen, sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä tu-

kevat aktiviteetit sekä muita huomioita. Analysoinnin perusteella aloin tehdä kahta tauluk-

koa, joiden otsikot olivat: "Korvaava koulukokemus on..." sekä "Opettaja tuottaa korvaavia 

koulukokemuksia...". Taulukoiden eri kategoriat pyrkivät jatkamaan edellä mainittujen virk-

keiden alkuja. Tämän pohjalta loin uudet kategoriat, joista rakensin sekä määritelmän kor-

vaavalle koulukokemukselle että niille keinoille, mitä opettajat käyttävät tuottamaan korvaa-

via koulukokemuksia.  

Taulukkoihin listasin niitä ydinkäsitteitä ja teemoja, jotka olin edellisessä analyysin vai-

heessa löytänyt ja etsin jokaiselle ydinkäsitteelle sopivan kohdan taulukosta. Aluksi korvaa-

via koulukokemuksia määritteleviä alakategorioita oli yhdeksän: itsetunnon ja identiteetin 

rakentamista, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämistä, pelon voittamista, osallistumista 

omilla ehdoilla, onnistumista, minäkäsitysten muuttamista positiivisemmaksi, hyväksytyksi 

tulemista, itsesäätelykykyä sekä epäonnistumista ja kasvamista turvallisessa ympäristössä. 

Yhdistelin, poistin ja loin uusia kategorioita, kunnes määrittelemiseen tarvittavia kategori-

oita oli jäljellä enää viisi. Yhdistelemisessä hyödynsin erilaisia värejä kuvaamaan sitä, mitkä 

kategorioista liittyvät toisiinsa.  Lopulta tein korvaavia koulukokemuksia selittävän taulu-

kon, jossa oli kaksi pääkategoriaa ja toisen kategorian alla neljä alakategoriaa. Tämän tau-

lukon tukena toimi toisen tutkimuskumppanin vastaus sähköpostilla esitettyyn kysymyk-

seen, miten tutkimuskumppani määrittelee korvaavan koulukokemuksen. Tämä taulukko on 

nähtävissä tulosluvun ensimmäisessä osiossa. 

Korvaavien koulukokemusten määrittelemisen lisäksi toteutin vastaavanlaisen prosessin toi-

selle taulukolle, jonka otsikko on ”Opettaja tuottaa korvaavia koulukokemuksia…”. Ensim-
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mäiseen tämän osion taulukkoon kategorioita syntyi 13: oppilaslähtöisellä tavoitteiden aset-

tamisella, kannustamalla/ uskomalla oppilaan kykyihin, tukemalla, keinojen yhteisellä etsi-

misellä, antamalla tilaa ja aikaa sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia, vapaaehtoisuudella, 

asettamalla rajoja johdonmukaisesti, antamalla mahdollisuuksia, aktiviteeteillä, arvosta-

malla jokaista oppilasta yksilönä, harjoittamalla pedagogista rakkautta, poistumalla luok-

kaympäristöstä sekä turvallisella ilmapiirillä. Yhdistelin ja poistin kategorioita sekä tein uu-

sia kuvaavampia kategorioita, kunnes kategorioita oli jäljellä enää neljä: turvallinen tavoit-

teiden asettaminen, oppilaan kohtaaminen ja pedagoginen rakkaus, korvaavia kokemuksia 

tuottavat aktiviteetit sekä turvallisuus osana korvaavia koulukokemuksia. Myös näiden hah-

mottamisessa käytin värejä apuna, jotta sain niputettua ne kategoriat yhteen uuden nimen 

alle, jotka liittyivät toisiinsa. Tämän jälkeen tein neljä uutta taulukkoa niiden kategorioiden 

mukaan, jotka muodostuivat kuvailemaan keinoja tuottaa korvaavia koulukokemuksia. 

Kaikki nämä neljä taulukkoa on löydettävissä tulosluvun toisesta osiosta.  

4.4. Tutkimuksen luotettavuus 

Analyysia ja tuloksia tarkastellessa on oleellista huomioida, kuinka subjektiivista analyysin 

tekeminen on. Poimin subjektiivisesta näkökulmastani sellaisia asioita aineistosta, jotka 

kiinnittivät minun huomioni ja jotka koin tutkimuksen kannalta oleellisiksi. Huomioni puo-

lestaan suuntautuu edellisten kokemusteni ja omien näkemysteni seurauksena. Mikäli joku 

toinen olisi tehnyt saman tutkimuksen, tutkimuksen tulokset olisivat todennäköisesti aivan 

toiset. Tutkimus on tehty subjektiivisesta näkökulmasta, eikä se pyri objektiivisuuteen.  

Tapaustutkimuksen tekeminen on arvosidonnaista (Syrjälä, 1994, 14-15). Sen takia on sel-

vää, että tutkija on mukana koko persoonallaan. Näin tutkijan arvomaailma on yhteydessä 

siihen näkemykseen, jonka hän muodostaa ilmiöstä. (Syrjälä, 1994, 14-15) Arvomaailma 

myös ohjaa tutkimuksen kulkua siten, että tutkija poimii omaan arvomaailmaansa sopivia 

havaintoja sekä tekee valintoja tutkimuksen etenemisestä oman arvomaailmansa pohjalta. 

Oma arvopohjani perustuu inklusiiviseen ajatteluun ja siihen, että käyttäytymisen haasteet 

ovat sosiaalisesti konstruoitu ilmiö, johon ei voi vastata yksilöön kohdistuvilla käyttäytymi-

sen muokkausohjelmilla. Tämän takia tutkimukseni suunta on nimenomaan korvaavissa 

koulukokemuksissa, koska niitä tuotetaan ilman, että tukitoimet kohdistuvat suoraan yksi-

löön. 
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Tapaustutkimuksen yleistettävyydestä on paljon ristiriitaisia näkemyksiä. Toisten näkemys-

ten mukaan yhden tapauksen pohjalta ei voida tehdä yleistyksiä. Toiset taas ajattelevat, että 

perinpohjainen tutkimus yhdestä tapauksesta saattaa auttaa toisten tapausten ymmärtämi-

sessä ja siten on yleistettävissä myös suuremmalla mittakaavalla. (Metsämuuronen, 2005, 

206; Gomm, Hammersley & Foster, 2000, 98; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009; 

Stake, 2000, 435-439; Syrjälä, 1994) Stake (2000, 436) mukaan tapaustutkimuksen ajatuk-

sena on painottaa sitä, kuinka paljon voidaan oppia ja ymmärtää yhdestä tapauksesta, eikä 

niinkään kuinka paljon se on yleistettävissä muihin tapauksiin. Tapaustutkimusta tehdessä 

voi kuitenkin miettiä laajemmassa mittakaavassa, mitä hyötyä tutkimuksesta voi olla tule-

ville tutkimuksille (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009). Stake (2000, 436) painottaa, 

että on tärkeämpää suunnitella tutkimus, joka optimoi yhden tapauksen ymmärtämisen kuin 

pyrkii yleistämään yhden tapauksen perusteella. Tapaustutkimus voidaan kuitenkin nähdä 

askeleena kohti yleistämistä, mikäli tutkija löytää tapauksia yhdistäviä tekijöitä (Metsä-

muuronen, 2005, 207; Stake, 2000, 439). Tutkimuksen yleistettävyyteen vaikuttaa myös 

kohteen laatu (Syrjälä, 1994, 23). Kohde voi olla tyypillinen, jolloin tulokset olisivat siirret-

tävissä samankaltaisiin tilanteisiin. Tutkimus voi olla myös kriittinen tai rajatapaus ja silloin 

tutkimuksen tavoitteena on jonkin teoreettisen mallin tai käsitejärjestelmän pätevyyden ar-

viointi. Tutkimus voi myös olla paljastava, mikäli tutkimus kuvaa jotakin ilmiötä, jota ei ole 

aikaisemmin ollut mahdollista lähestyä tieteellisen tutkimuksen avulla. (Syrjälä, 1994, 23) 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena ei ole tehdä yleistyksiä vaan tutkia sairaalakoulua ympäris-

tönä tuottamassa korvaavia koulukokemuksia. Tämä tutkimus on sillä tapaa paljastava, että 

tutkimuksen kohteena on korvaava koulukokemus, jota ei ole määritelty tieteellisessä tutki-

muksessa. Toisaalta hieman tyypillinen, koska tarkoituksena on myös antaa ideoita ja toi-

mintamalleja tulevaisuuteen, jotta voitaisiin lisätä inkluusiota ja vähentää syrjäytymistä. 

Kuitenkaan sairaalakoulu ei ole tyypillinen esimerkki koulusta, joten sen perusteella tyypil-

lisen tutkimuksen määritelmä ei täyty. 

Tutkimuksen deskriptiivisyys tarkoittaa sitä, kuinka yksityiskohtaisesti ja tarkasti tutkimus 

kuvaa prosesseja ja niiden kehittymistä (Syrjälä, 1994, 15). Tässä tutkimuksessa deskriptii-

visyys koostuu haastatteluaineistosta poimituista lainauksista sekä observaatioaineistoista 

poimituista lainauksista, kuvauksista ja huomioista. Lainauksia käyttäessä olen yksinkertais-

tanut tutkimuskumppaneiden puhetta, poistanut täytesanoja ja sellaisia ilmaisuja, jotka eivät 

ole relevantteja tutkimuksen näkökulmasta. Tutkimuksen deskriptiivisyys voisi sisältää 
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enemmänkin dokumentoitua materiaalia, mutta tämän tutkimuksen laajuus huomioon ottaen 

aineisto oli riittävän suuri ja deskriptiivinen. 

4.5. Tutkimuksen eettiset kysymykset 

Kaikissa ihmisiä ja ihmisten toimintaa tutkivissa tutkimuksissa eettisyys on ensisijaisen tär-

keää. Oli kyseessä sitten etnografinen tai tapaustutkimus, tutkimusta tehdessä tulee huomi-

oida, että se tapahtuu kunnioittavassa yhteistyössä ihmisten kanssa, ei koeputkessa ihmisiä 

hyödyntäen (Fetterman, 2010, 133). Tutkimuskumppaneilta tulee olla suostumus tutkimuk-

sen osallistumiseen ja heillä tulee olla selvillä se, mitä heistä kirjoitetaan (Remenyi, 2012, 

81). Tarkoituksena on luoda mahdollisimman läpinäkyvä prosessi, jossa kaikilla on mahdol-

lisuus oppia uutta. Jokaisella tutkimuskumppanilla on oikeus tietää, mitä hänestä kirjoitetaan 

ja vetäytyä tutkimuksesta, mikäli niin tahtoo (Ryen, 2004,231). Koska tehdään tutkimusta 

ihmisistä, tulee varmistaa, että jokaisella tutkimuskumppanilla on hyvä ja turvallinen olo 

koko tutkimuksen ajan ja sen jälkeen. Tutkimus ei saa vääristää tutkimuskumppanin sanoja 

ja tutkimuskumppanilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa niihin osioihin, missä hänestä kir-

joitetaan. 

Tutkija ja tutkimuskohde ovat tapaustutkimuksessa läheisessä vuorovaikutuksessa keske-

nään, ja luottamuksen säilyttäminen on osa tutkimusprosessia (Aaltio-Marjosola, 1999; Tho-

mas, 2011, 68). Sekä tapaustutkimuksen peruslähtökohtiin että yleiseen tutkimusetiikkaan 

vedoten on oleellista, että luottamus säilyy tutkimuskumppaneiden kanssa läpi tutkimuksen 

teon valmiin tutkimuksen julkaisuun asti. Koska toimin tämän sairaalakoulun useammassa 

luokassa tarkkailemassa osallistuen toimintaan sekä käyden luottamuksellisia keskusteluita 

oppilastapauksista, opettajien kokemuksista ja päivän aikana vastaan tulleista tapauksista, 

on erityisen tärkeää, että luottamuksellinen suhde säilyy koko tutkimuksen ajan. Huolehdin 

luottamuksesta esimerkiksi siten, että annoin tutkimuskumppaneiden katsoa tutkimuksen 

läpi ennen sen julkaisemista ja kommentoida sitä, mikäli heidän sanansa on tulkittu virheel-

lisesti. Kuten tapaustutkimuksen perustavaan tutkimusetiikkaan kuuluu, sovimme sään-

nöistä ja esimerkiksi siitä, että tutkimuskumppaneilla on mahdollisuus halutessaan pyytää, 

että tutkimus toteutetaan salaisena (Syrjälä, 1994, 14). 

Tutkimusta tehdessä on huolehdittava myös salassapidosta, mikäli se on tarpeen (Ryan, 

2004, 233). Tässä tutkimuksessa tutkimuskumppanit ovat aikuisia, joten he pystyvät itse sa-

nomaan, mikäli haluavat jonkun asian pois tutkimuksesta tai haluavat tehdä tutkimuksen 
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salaiseksi. Tutkimuksessa ei käsitellä yksittäisiä oppilastapauksia eikä mikään esimerkki ole 

tunnistettavissa. Sairaalakoulussa salassapito on erityisen tärkeää, koska oppilaat saattavat 

olla myös tutkimusjaksolla sairaalassa, eikä tietoja saa välittää kenellekään kolmansille osa-

puolille. Tämänkin takia keskitin tutkimukseni opettajien toiminnan tutkimiseen enkä oppi-

laisiin ja heidän tapauksiinsa. Huolehdin myös tutkimuskumppaneiden salassa pysymisestä 

ja vaihdoin molempien nimet heidän puhetta käsitellessäni.  

Tutkimuskumppaneilla oli melko eriävät käsitykset siitä, miten he kytkeytyvät vuorovaiku-

tukseen oppilaiden kanssa. Toinen puhui voimakkaasti siitä, kuinka tärkeää on kohdata lapsi 

tai nuori päivittäin, luoda luottamuksellinen suhde ja rakentaa korvaavia kokemuksia perus-

tuen luottamukselliseen suhteeseen. Toisen tutkimuskumppanin näkökulma oli selvästi ir-

rallisempi lapsista, ehkä johtuen siitä, että oppilaat ovat hänen luokassa usein lyhempiä ai-

koja. Haastattelussa kävi ilmi, että tutkimuskumppani koki voimattomuutta tehdä muutosta 

rajallisen ajan takia (n. 7vk-2kk). ”Me ei ehitä sen seittämän viikon aikana puuttumaan ko-

vin syvällisesti...". Tästä syystä olen fokusoinut tutkimustani siten, että toinen tutkimus-

kumppaneista on enemmän tulosluvussa esillä.  

Tutkimusta toteuttaessani toisesta tutkimuskumppanista kävi ilmi, että hänellä oli myös 

selvä oma tutkimusintressi. Hän on itse tutkinut seikkailupedagogiikkaa ja painotti sitä myös 

opetuksessaan ja haastattelussaan. Tarkoituksenani ei ole kuitenkaan jatkaa hänen tutkimus-

taan vaan tutkia keinoja tuottaa korvaavia koulukokemuksia. Myös korvaavilla koulukoke-

muksilla on yhtymäkohtia seikkailupedagogiikan kanssa ja näen seikkailupedagogiikan 

osana korvaavia koulukokemuksia. Seikkailupedagogiikka on omalta osaltaan mielenkiin-

toinen aihe sekä selvästi myös haastavaa käyttäytymistä kohdatessa toimiva pedagogiikan 

muoto, mutta tässä tutkimuksessa se ei fokuksessa ja siksi en ole tässä tutkimuksessa käsi-

tellyt aihetta tarkemmin.  

  



44 

 

5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on määrittää korvaavan koulukokemuksen käsite sekä sel-

vittää, miten korvaavat koulukokemukset voivat auttaa lasta, jonka käyttäytyminen tulkitaan 

haastavaksi ja miten korvaavia koulukokemuksia tuotetaan. Aikaisemmissa luvuissa olen 

määritellyt haastavan käyttäytymisen uudesta näkökulmasta, tarkastellut sosioemotionaa-

lista kompetenssia, määritellyt myönteistä koulukokemusta ja pedagogista rakkautta sekä 

eritellyt tutkimuksen toteutuksen yksityiskohtia: tutkimuskohdetta, aineistonkeruuta, ana-

lyysiä, luotettavuutta sekä eettisiä kysymyksiä. Tässä luvussa pääsen määrittelemään tutki-

muksen tärkeimmän käsitteen: korvaavan koulukokemuksen. Käsite nousi aineistosta use-

ammassa eri vaiheessa: ennen tutkimuksen aloitusta olin kuullut käsitteestä, observointijak-

solla se esiintyi eri diskursseissa, haastattelussa toinen tutkimuskumppani alkoi itse puhua 

siitä ja tarkensi käsitteen määritelmän vielä sähköpostitse lähetetyssä kyselyssä koskien kä-

sitettä. Käsitteen määrittelyn lisäksi tarkastelen ilmiötä haastavan käyttäytymisen näkökul-

masta.  Lopuksi erittelen niitä keinoja, menetelmiä ja toimintatapoja, jotka nousivat aineis-

tosta, korvaavien koulukokemuksien tuottamiseen. 

5.1. Korvaavat koulukokemukset ja haastava käyttäytyminen 

Tarve korvaaville koulukokemuksille lähtee liikkeelle siitä, mitä toinen tutkimuskumppani 

haastattelussa mainitsi: 

”on oppilaita, joilla viimesimmät ja ainoot koulukokemukset on olleet semmosia et ei ne 

oikeesti välitä.” – Anna [nimi muutettu] 

Korvaava koulukokemus on käsitteenä sellainen, ettei sitä suomenkielisessä eikä englannin-

kielisessä (ainakaan tässä kontekstissa) tutkimuskirjallisuudessa esiinny. Sen takia päädyin 

määrittelemään käsitettä tutkimusaineiston pohjalta, sillä käsite nousi aineistosta useam-

massa vaiheessa voimakkaasti esille, eikä sitä voinut sivuuttaa. Korvaava koulukokemus on 

jatkokäsite myönteiselle koulukokemukselle. Se tulee tarpeelliseksi siinä vaiheessa, kun op-

pilas ei enää viihdy koulussa, ei saa onnistumisen kokemuksia koulussa, ei välttämättä käy 

enää koulussa, pelkää koulua tai käyttäytyy haastavasti koulussa. Korvaava koulukokemus 

on ikään kuin paikka pyörän kumissa, se ei korjaa puhkoutunutta kumia, mutta paikkaa sitä 

uudella kokemuksella. Korvaava koulukokemus ei pysty pyyhkimään vanhoja, joskus nega-

tiivissävytteisiä koulukokemuksia pois, mutta se pystyy antamaan oppilaalle uuden alun 
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saada uudenlaisia koulukokemuksia haltuunsa. Korvaava koulukokemus voi olla eheyttä-

vänä tekijänä lapsen tai nuoren minäkuvan rakentamisessa tai pelkojen voittamisessa. Kor-

vaavan koulukokemuksen tavoitteena on auttaa nuorta saamaan eheämpi kuva itsestään. 

”…mää en voi poistaa heiltä niitä kokemuksia, mitä he ovat jo kokeneet, mutta korjaavia 

kokemuksia [voin heille tuottaa]” – Anna 

Toinen tutkimuskumppani määritteli korvaavan koulukokemuksen seuraavalla tavalla kir-

jallisessa vastauksessaan korvaavasta koulukokemuksesta: 

”Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen kannalta merkityksellinen, fyysinen, psyykkinen 

ja/tai sosiaalinen kokemus, josta hän ei ole päässyt tarpeellisessa määrin osalliseksi kou-

luyhteisössään.” – Anna 

Tämä tutkimus käyttää tätä määritelmää puhuttaessa korvaavasta koulukokemuksesta. 

Korvaavia koulukokemuksia on monenlaisia. Seuraavassa taulukossa on näkyvillä, millaisia 

korvaavia koulukokemuksia pystyin aineistosta poimimaan. 

Taulukko 1. Korvaavat koulukokemukset 

Korvaavat koulukokemukset 

Fyysiset Psyykkiset & Sosiaaliset 

Fyysistä hyvin-

vointia lisäävä 

kokemus 

 

Itsetuntoa, mi-

näkuvaa ja it-

searvostusta ra-

kentava koke-

mus 

Kokemus pelon 

voittamisesta 

Itsesäätelyky-

kyjä kehittävä 

kokemus 

Turvallisessa 

ympäristössä 

kasvamisen ko-

kemus 

 

Hyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Korvaavat 

koulukokemukset lisäävät oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, koska ne 

vähentävät oppilaan sisäisiä rajoituksia, ahdistusta ja pelkoja. Aineistosta nousi useita tee-

moja esille puhuttaessa korvaavista koulukokemuksista, mutta jaoin nousseet teemat fyy-

sistä, psyykkistä, ja sosiaalista hyvinvointia lisäävien kokemusten alle seuraavasti: fyysistä 

hyvinvointia lisäävät kokemukset, itsetuntoa, minäkuvaa ja itsearvostusta rakentavat koke-
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mukset, kokemukset pelon voittamisesta, itsesäätelykykyjä kehittävät kokemukset ja turval-

lisessa ympäristössä kasvamisen kokemukset. Seuraavassa tarkastelen jokaista korvaavan 

koulukokemuksen kategoriaa omanaan. 

5.1.1. Fyysistä hyvinvointia lisäävät korvaavat koulukokemukset 

Fyysistä hyvinvointia lisää se, että oppilas poistuu mukavuusalueeltaan, viettää aikaa ulkoil-

massa ja saa sellaisia kokemuksia, joista on ennen jäänyt paitsi. Mukavuusalueelta poistu-

minen tapahtuu turvallisessa seurassa ja palatessa muistellaan mukavuusalueen ulkopuolella 

tapahtuneita asioita ja kasvatetaan yhteishenkeä. Korvaava koulukokemus voi olla myös ko-

kemus siitä, että uskaltaa liikkua ulkona tai kokee kuuluvansa johonkin porukkaan.  

”me ollaan rikottu se turvallisuuden raja. Me ollaan uskallauduttu menemään kauemmas 

tästä luokasta ja palaamaan taas tänne luokkaan…” – Lauri [nimi muutettu] 

Fyysistä hyvinvointia voi lisätä myös se, että saa korvaavia kokemuksia liikunnan harrasta-

misesta ja innostuu jostakin lajista. Observointijaksolla näkyi, kuinka liikuntaan liittyviä 

korvaavia koulukokemuksia rakennettiin vapaaehtoisen osallistumisen kautta ja siten, että 

jokainen sai yrittää ja lähteä pois, mikäli mukana oleminen alkoi ahdistaa. Yksi oppilas esi-

merkiksi innostui pesäpallon pelaamisesta, kun sai kokeilla sitä itsenäisesti ensin. 

Observointijaksolla opettajat puhuivat korvaavista kokemuksista erityisesti luistelun yhtey-

dessä. Sairaalakoulun kaikki oppilaat kävivät luistelemassa kerran observointijaksoni ai-

kana, mutta en valitettavasti päässyt seuraamaan luistelutunteja. Monet oppilaat kuitenkin 

puhuivat luistelusta vielä tunnin jälkeen ja kysyivät, koska luistelua on taas uudestaan. Myös 

sellaiset oppilaat, jotka suhtautuivat luisteluun kielteisesti ennen tuntia, osallistuivat luiste-

luun ja puhuivat siitä jälkikäteen myönteisesti. 

Eräs oppilas sai selvästi rohkeutta pyöräilyyn ja ulkoiluun, kun oppilaalle annettiin aikaa ja 

tukea toimia omassa tahdissaan. Observointijakson aikana tuli useampia esimerkkejä siitä, 

kuinka oppilas rohkaistui tai sai korvaavia kokemuksia niistä elämyksistä, joita toinen tutki-

muskumppani työssään painotti.  

”Toki se on tärkiää, että me keskustellaan, mutta se ei oo kyllä riittävä, että on pakko sitte 

ottaa tämä kolomas ulottuvuus eli tämä kehollisuus, tämä elämyksellisyys, uusien asioitten 

havainnointi[…]Ja me saahan tuolta ulkoa niitä onnistumisia.” – Lauri 
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Fyysiset korvaavat koulukokemukset saattavat tarjota kokemuksia siitä, että oppilaaseen 

luotetaan. Yleensä haastava käyttäytyminen saa aikaan ympäristössä reaktion, ettei oppi-

laalle anneta mahdollisuuksiakaan osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen (Greene & 

Muurinen, 2009, 45). Kun ympäristö ei luota oppilaaseen, voi olla oppilaalla itselläänkin 

vaikea luottaa itseensä. Observaatioaineistossa oli useampia merkintöjä siitä, kuinka oppi-

laille annettiin luottamusta esimerkiksi tiennäyttämisessä eri paikkoihin mentäessä. Se, että 

kokee tulevansa luotetuksi, saattaa lisätä myös oppilaan sisäistä luottoa itseensä.  

Ulkoilun, elämyksien ja kehollisuuden kautta on mahdollista avata lukkoja ja tuottaa oppi-

laille korvaavia koulukokemuksia, joihin liittyy myös fyysisyyden lisäksi muut aspektit. 

Niitä käsittelen seuraavissa kappaleissa. 

5.1.2. Psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia lisäävät korvaavat koulukokemukset 

Sairaalakoulu, jossa tein observaatioita, toimii psykiatrisen osaston yhteydessä ja ehkä myös 

sen takia psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia lisäävät korvaavat koulukokemukset ovat 

huomattavan suuressa roolissa. Korvaavien koulukokemusten pitäisi kulkea käsi kädessä op-

pilaiden tarpeiden kanssa. Tarpeet ovat tärkeässä roolissa myös väkivallattomasta vuorovai-

kutuksesta puhuttaessa (Rosenberg, 2003). Empaattisen kuuntelemisen avulla ja sensitiivi-

sellä kohtaamisella voidaan selvittää niitä asioita, joita oppilas tarvitsee kasvaakseen ja ke-

hittyäkseen. Seuraavassa käsittelen itsetuntoa, minäkuvaa ja itsearvostusta rakentavia koke-

muksia, kokemuksia pelon voittamisesta, itsesäätelykykyjä kehittäviä kokemuksia sekä tur-

vallisessa ympäristössä kasvamisen kokemuksia. 

Itsetuntoa, minäkuvaa ja itsearvostusta rakentava kokemus 

Yksi selvimpiä korvaavien koulukokemusten ominaisuuksia on itsetuntoa, minäkuvaa sekä 

itsearvostusta rakentavat kokemukset. Koska haastava käyttäytyminen haastaa ympäristöään 

ja kertoo niistä tarpeista, jotka oppilaalla on jäänyt täyttämättä, on erityisen tärkeää kuun-

nella niitä tarpeita ja miettiä, mistä oppilaat ovat jääneet vaille (Sigfrids, 2009, 92-93, Ro-

senberg, 2003). Usein haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla alhainen itsetunto, kehno 

minäkuva ja onneton itsearvostus (Lindh & Sinkkonen, 2009, 55). Oppilas ei ole ehkä saanut 

onnistumisen kokemuksia. Häneltä saattaa puuttua kokemukset siitä, että häntä arvostetaan 

ja että häneen uskotaan. Jotta oppilas pystyy itse uskomaan itseensä, tarvitsee hän sitä, että 

hänen onnistumisensa huomataan ja tehdään näkyväksi. 
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”Sitte jos ajatellaan itsetuntoa koskevia korvaavia kokemuksia, niin sehän on onnistumisia, 

se on […][onnistumisten] näkyväksi tekemistä, että mä uskallan esimerkiksi niitä asioita 

yrittää uudestaan, missä mää oon jääny pois.” – Anna 

Myös tässä aineistossa esiin noussut yhteinen piirre monilla erityisen tuen oppilailla on 

heikko itsetunto ja minäpystyvyysuskomukset. Haastattelussa toinen tutkimuskumppani 

kommentoi: ”suurimmaksi osaksi oppilaat on kadottanut sen uskonsa itseensä”. Korvaavat 

koulukokemukset ovat oppilaiden kokemuksia siitä, että joku uskoo heihin ja heidän osaa-

miseensa. Kun oppilaan oma usko itseensä horjuu, on tärkeää, että kasvattaja ei menetä toi-

voaan ja uskoaan lapsen tai nuoren kanssa. Toinen tutkimuskumppani kuvaili sen uskomisen 

tärkeyttä erityisesti korvaavien koulukokemusten yhteydessä seuraavalla tavalla: 

”sää luot sitä uskoa […] tossa viime keväänä sain sellasen kortin jossa luki, että ”kiitos, 

että uskoit minuun, ennen kuin itse uskoin itseeni.” […] siinä vierellä uskotaan ja tsempa-

taan silläkin hetkellä kun näyttää siltä, että poljetaan paikallaan tai ei niin sanotusti edis-

tytä. Ja se, että se lähtee se usko siihen, että mä pystyn taas. […] Se pitää kuulla ja näkyä 

siinä vierellä. Vaikka se ei vielä näy niissä tuloksissa vasta sille oppilaalle.” – Anna 

Korvaavat koulukokemukset saattavat liittyä myös sosiaalisiin tilanteisiin ja siihen, että us-

kaltaa ja kykenee olla oma itsensä. Tämän tutkimuskumppani nosti tärkeimmäksi korvaa-

vaksi kokemukseksi.  

”sosiaalisten tilanteiden korvaavia kokemuksia, että joku on tosi pitkään ilman niitä, koska 

ovat pelänneet mennä niihin tai on tullut kiusatuksi […] ne korvaavat kokemukset siltä osin, 

että sosiaaliset tilanteet on ollut kauheen negatiivissävytteisiä vaikka. […] se on hirveen 

tärkee korvaava kokemus, että mä uskallan olla tämmönen ku mä oon ja se, että mä voin 

olla tuolla sellanen ku mä olen, […] Ja olla pikkuhiljaa ylpeäki ittestään. Ne on varmaan 

niitä tärkeimpiä. Korvaavia.” – Anna 

Korvaavien kokemusten myötä oppilaan käsitys itsestä ja omista kyvyistä muuttuu ja alkaa 

palautua. Oppilaan tavoitteena voi olla oman itsen näkeminen realistisesti ja mahdollisim-

man totuudenmukaisesti. Tarkoitus ei siis ole, että oppilaalle tulisi epärealistiset käsitykset 

osaamisestaan tai itsestään vaan se, että oppisi arvostamaan ja arvioimaan osaamistaan rea-

listisesti. Kuten aineistostakin oli havaittavissa, oppilaat ovat usein menettäneet uskonsa it-
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seensä, kannustamisen ja onnistumisten tekeminen näkyviksi ovat oleellisessa osassa. Kor-

vaava koulukokemus tukee oppilaan myönteistä itsetunnon kehitystä, antaa oppilaalle uskoa 

omiin kykyihin ja kasvattaa oppilaan minäpystyvyysuskomuksia. 

Kokemus pelon voittamisesta 

Pelko epäonnistumisesta, itsensä nolaamisesta tai epäkelpoudesta kaikin puolin on usein osa 

haastavan käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä (Broberg ja muut, 2005, 300-305; Cross, 

2004, 63; Kauffman & Landrum, 2013, 134-140; Lindh & Sinkkonen, 2009, 55).  Oppilasta 

voi pelottaa ja ahdistaa uuden yrittäminen niin paljon, ettei oppilas edes tahdo kokeilla uutta 

epäonnistumisen pelon takia. Pelon voittaminen voi olla sitä, että hyppää korkeasta paikasta 

tai sitä, että uskaltaa olla muiden ryhmäläisten kanssa samassa tilassa esimerkiksi saamatta 

paniikkikohtausta. Pelko ja ahdistus ovat ihmisluonnolle tarpeellisia tunteita, koska ne suo-

jelevat vaaralta ja sopivissa määrin saavat ihmisen toimimaan (Sandström, 2010, 219, 224). 

Pelko on vaste todellisiin tai kuviteltuihin uhkiin. Ahdistuksessa puolestaan pelko kohdistuu 

tuleviin tapahtumiin, jolloin pelkoa ei tuota reaalinen uhka vaan ahdistavat ajatukset (Sand-

ström, 2010, 219-220). Liiallisissa määrin kuitenkin pelko ja ahdistus ovat ihmistä lamaut-

tavia tiloja, jotka estävät ihmistä kehittymästä ja yrittämästä uusia asioita (Kirmanen, 2000, 

39-41; Sandström, 2010, 224). Miten siis voi olla mahdollista, että monilla oppilailla on 

ahdistusta ja pelkoa liittyen omaan itseen, suoriutumiseen oppiaineissa tai sosiaalisiin tilan-

teisiin?  

”he ovat alkaneet kokemaan, että he ei vaikka onnistu jossain oppiaineessa enää ollenkaan 

ja heillä on tullut pelkoa sitä ainetta kohtaan ja sen takia esim. poissaoloja. Hänen korvaava 

koulukokemus on se, että mä saan rauhallisessa ilmapiirissä ja niin hitaasti kuin on tarve 

vaikka edetä matematiikassa ja sitten saa jossain vaiheessa ahaa-elämyksen, että mää voin-

kin yhä oppia tätä ja pikkuhiljaa se usko siihen, että mää pääsen tässä matikassa oikeesti 

kyllä etteenpäin, niin [usko] palautuu ja se on aika tärkiää korvaava kokemus.” – Anna 

Heikko itsetunto ja minäpystyvyysuskomukset yhdessä saattavat aiheuttaa totaalisen la-

maantumisen, jolloin oppilas ei suostu tai todellisuudessa uskalla edes kokeilla, koska pelkää 

epäonnistuvansa. Pelon kohtaaminen turvallisesti vaatii opettajalta sensitiivisyyttä ja kykyä 

kuunnella. Pelkojen kanssa toimiessa on äärimmäisen tärkeää, että edetään oppilaan ehdoilla 

sellaisessa tahdissa, jossa oppilas on valmis etenemään. Aineistosta nousi esille tämän tilan 

ja ajan antamisen tärkeys, kun kyse on sellaisen koulukokemuksen tuottamisessa, jossa on 
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pelko voitettavana. Kun oppilas saa asettaa itse tavoitteen, johon kokee pääsevänsä ja pystyy 

sitoutumaan siihen, on mahdollista saada aikaan korvaava koulukokemus, jossa pelko pys-

tytään voittamaan. 

”Hyvin estynyt lapsi esimerkiksi hän […] ei oo uskaltanu lähteä luokasta ulos. Tavoitteena 

on ensin se, että uskaltas olla vaikka tuossa pihalla ensin. […] siitä lähtee pikkuhiljaa sitte 

mahollisesti hänen semmonen […]henkisen turvallisuusalueen laajentaminen ja hän sitte 

huomaa, että tässähän vois lähtä seuraavalla kerralla näitten muitten mukkaan tuonne.” - 

Lauri 

Tavoitteet asetetaan tarpeeksi pieniksi, jotta oppilas saa onnistumisen kokemuksen ja huo-

maa ylittävänsä itseään pienin askelin. Pelon voittaminen on oleellinen osa korvaavia kou-

lukokemuksia, koska niiden kautta oma kokemusympäristö laajenee, toimintakyky palautuu 

ja kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy. 

Pelon voittamiseen liittyy oleellisesti myös turvallisen ympäristön merkitys ja se, että oppi-

las saa ja tarvitsee myös epäonnistumisen kokemuksia turvallisessa ympäristössä. Näitä mo-

lempia teemoja käsitellään osiossa ”kokemus turvallisesta ympäristöstä”. 

Itsesäätelykykyjä kehittävä kokemus 

Itsesäätelykykyjen kehittämiseen liittyvä korvaava koulukokemus voi olla esimerkiksi sel-

lainen, että oppilas saa kokemuksen johdonmukaisuudesta ja turvallisesta rajojen asettami-

sesta. Oppilas oppii itse asettamaan itsellensä rajat koulun sääntöjen puitteissa ja ymmärtää, 

mitä hänen käytökseltään odotetaan. Koululla tulee olla selkeät säännöt, jotka ovat kaikkien 

tiedossa ja joita pyritään noudattamaan mahdollisimman johdonmukaisesti (Sigfrids, 2009). 

Kun oppilas tietää, mitä häneltä odotetaan ja missä rajat kulkevat, on oppilaalla mahdollista 

saada korvaava koulukokemus siitä, että pystyy toimimaan yhteisön odotuksia vastaavalla 

tavalla sekä tulemaan hyväksytyksi ja arvostetuksi yhteisön jäseneksi. Kuitenkin rajoihin 

suhtaudutaan lempeästi siten, että aina annetaan uusi mahdollisuus ja mietitään keinoja, 

kuinka tilanteet voidaan vastaisuudessa välttää. 

”turvallinen tavotteiden asettaminen. Minä tiedän, mitä minun käytökseltäni odotetaan 

täällä. Mitkä ne tämän paikan rajat on ja sitte niissä semmonen johdonmukaisuus.[…]kor-
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vaavilta koulukokemuksilta edellytetään on jollakin tavalla se, että lapsi ja nuori tulee tie-

toseksi ite niistä keinoista, millä hän pääsee esimerkiksi [tavoitteeseen] siinä niissä rajoissa. 

[…] Mitä se häneltä itseltä vaatii ja[…] miten tää yhteisö mua tukee siinä.” – Anna 

Haastava käyttäytyminen tulkitaan usein myös rajojen rikkomisena. Rajojen rikkominen voi 

olla oman paikan hakemista, mutta myös sitä, ettei oppilaalla ole keinoja noudattaa annettuja 

sääntöjä ja pysyä rajojen sisällä. Kaikki korvaavat koulukokemukset ovat oppilaslähtöisiä 

siten, että tavoitteita ja keinoja miettiessä aloitetaan siitä, mistä oppilas itse lähtisi liikkeelle. 

Kukaan muu ei anna tavoitetta oppilaalle, vaan niiden täytyy tulla oppilaalta itseltä. Siten 

tavoitteet ovat toteutettavissa ja realistisia. Pelkkä tavoitteen asettaminen ei riitä, vaan oppi-

laan kanssa tulee myös keskustella niistä keinoista, joilla hän voisi päästä tavoitteeseen. Mi-

käli haasteet ovat rajojen säilyttämisessä, mietitään sitä, miten ajauduttiin tilanteeseen, että 

rajat menivät rikki, miten sieltä päästään pois ja miten toimitaan jatkossa. Oppilasta ei jätetä 

yksin miettimään keinoja vaan ollaan tukena siinä, kuinka asiat voitaisiin muuttaa. 

Myös kirjallisuudessa puhutaan selkeistä säännöistä ja rajojen merkityksestä sekä siitä, 

kuinka tärkeää on, että henkilökunnalla on yhteinen linja sääntöjen suhteen ja toimintakult-

tuurin suhteen ja että oppilaat tietävät, että säännöt ovat kaikkien kanssa samat (Sigfrids, 

2009, 92-93; Greene & Muurinen, 2009, 45). Myös aineistossa toimintakulttuurin ja sääntö-

jen selkeys tuli esille seuraavalla tavalla: 

”Se vaatii sillälailla siihen kouluun yhteisöllisyyttä, että koulu tietää, että mihin me pyritään 

ja että minkä takia ja millä keinoilla.” – Anna 

Kokemus turvallisesta ympäristöstä 

Turvallinen ympäristö toimii pohjana kaikille korvaaville koulukokemuksille. Turvallisuus 

näkyy sekä fyysisenä, psyykkisenä että sosiaalisena. Käsittelen turvallisuutta, sen eri muo-

toja ja niitä keinoja, miten turvallisuuteen päästään tarkemmin tulosluvun viimeisessä osi-

ossa 5.2.4. Turvallisuus osana korvaavia koulukokemuksia. Tässä keskityn enemmän turval-

lisuuden merkitykseen korvaavien koulukokemusten ja haastavaan käyttäytymiseen vastaa-

misessa. 

Seuraavassa tutkimuskumppani kuvailee, kuinka tärkeitä ovat sosiaalisten tilanteiden kor-

vaavat koulukokemukset. Jotta sosiaalisten tilanteiden korvaavia koulukokemuksia voidaan 

tuottaa, tarvitaan siihen turvallinen ympäristö. 
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”…sosiaalisia tilanteiden korvaavia kokemuksia, että joku on tosi pitkään ilman niitä, koska 

ovat pelänneet mennä niihin tai on tullut kiusatuksi. Ne korvaavat kokemukset [ovat] siltä 

osin[tarpeellisia], että sosiaaliset tilanteet on ollut kauheen negatiivissävytteisiä vaikka. 

Että on jätetty ulkopuolelle tai on sitte kiusattu vaikka monellaki rintamalla. Se on hirveen 

tärkee korvaava kokemus, että mä uskallan olla tämmönen ku mä oon ja se, että mä voin 

olla tuolla sellanen ku mä olen, eikä mun tarvi hävetä sitä, eikä mun tarvi pelätä sitä, että 

tuolla paikassa on järjestetty niin, että jokainen uskaltaa olla siinä ryhmässä sellanen ku on. 

Ja olla pikkuhiljaa ylpeäki ittestään. Ne on varmaan niitä tärkeimpiä. Korvaavia.”- Anna 

Kasvaminen turvallisessa ympäristössä tarkoittaa korvaavien koulukokemuksista puhutta-

essa sitä, että oppilas saa kokemuksen siitä, että hänet hyväksytään, hänestä pidetään ja häntä 

arvostetaan sellaisena kuin hän on huolimatta menneisyyden taakasta tai epäonnistumisista, 

jotka ovat saattaneet varjostaa oppilaan koulupolkua. Kokemuksen myötä oppilas uskaltaa 

vähitellen olla oma itsensä ja arvostaa itseään. Turvallinen ympäristö ja itsetuntoa, minäku-

vaa ja itsearvostusta rakentavat kokemukset tukevat toisiaan. Jotta itsetuntoa, minäkuvaa ja 

itsearvostusta on mahdollista rakentaa, tarvitaan turvallinen ympäristö, joka arvostaa jo-

kaista jäsentään yhtä paljon.  

Turvallisuuden kokemus voi myös liittyä siihen, että saa kokemuksen luottamuksesta ja siitä, 

että vaikka mitä tapahtuisi, aina on mahdollista aloittaa alusta ja saada uusi mahdollisuus. 

Oppilas saa kokemuksen siitä, että hänestä välitetään, vaikka olisi tapahtunut mitä, eikä 

häntä leimata tekojensa tähden. Se, että oppilaan epäonnistuminen ei vaikuta siihen, miten 

häneen suhtaudutaan myöhemmin, auttaa ehkä myös oppilasta suhtautumaan armollisemmin 

itseään kohtaan ja helpottaa epäonnistumisen kokemuksia.   

”Siellä on paljon sitä, et me kaikki ollaan inhimillisiä, erehtyväisiä ja onnistuvaisia ja pie-

nistä asioista iloitaan. ja näytetään ja tehhään niitä näkyviksi.” – Anna 

”…muistaa, että se käytös ja persoona, et sitä ei leimaa, että et seuraamuksia voi tulla, mutta 

se, että sellasta leimaa, että se personalisoitas, että tämän jälkeen sinua pidetään tällaisena 

epäkelpona tai jollakin tavalla arvelluttavana, kun olet erehtynyt tai tehnyt jotenkin väärin 

niin, se ei sitten tuo jatkossa yleensä mittään hyvvää. Että persoonan ja tekojen erottami-

nen…” - Anna 

Oppilaan rooliodotukset saattavat myös ohjata oppilaan käytöstä. Kun uskotaan oppilaasta 

hyvää, epäonnistumisten jälkeenkin, oppilaalla on turvallisempaa yrittää uudestaan ja uskoa 
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myös itse omiin kykyihinsä. Kun oppilas nähdään haastavasti käyttäytyvänä, hänen käytök-

sensä ja ehkä myös hänen virheensä ovat muodostuneet osaksi hänen persoonaansa, jolloin 

toisella tapaa toimiminen voi olla hyvin haasteellista. Korvaavissa koulukokemuksissa haas-

tavaan käyttäytymiseen liittyen on oleellista muistaa, ettei oppilaan virheiden tai epäonnis-

tumisten antaa vaikuttaa siihen, miten oppilaaseen suhtaudutaan. 

Kokemus luottamuksesta ja välittämisestä voi myös liittyä luottamukseen siitä, että aikuiset 

huolehtivat ja puuttuvat ongelmiin, kun on tarve. Että oppilas ei jää yksin kotona tai koulussa 

olevien huoltensa kanssa, vaan että oppilas kohdataan ja oppilasta kuunnellaan.  

”…jokanen aikunen on vastuussa kaikista oppilaista ja ketään ei jätetä yksin ja kaikki saa 

edetä omaa tahtiaan. […] että jokaisella pitää olla turvallinen tulla tänne” – Anna 

”Mutta ne lapset kokee, että tässä opettaja on tosissaan ja opettaja välittää tästä jutusta. 

Että ei kato läpi sormien.” - Lauri 

Korvaava koulukokemus turvallisuudesta voi liittyä myös siihen, että oppilas saa kokemuk-

sen paineettomasta ympäristöstä, jossa saa yrittää, onnistua ja perääntyä, mikäli siltä tuntuu. 

Oppilas saa myös valinnanvaraa aktiviteeteistä. Jokaisen osallistuminen on vapaaehtoista ja 

osallistuminen tapahtuu oppilaan ehdoilla. Observaatiomuistiinpanoissa oli useammassa 

kohdassa nähtävillä, kuinka oppilaat saivat tilaa ja aikaa osallistua aktiviteetteihin omien 

voimavarojensa mukaan.  

Turvallisuuteen liittyy myös se, että oppilas saa kokemuksen siitä, ettei hänen arvonsa mää-

rity sen mukaan, miten hän pärjää esimerkiksi kokeessa. Epäonnistumiset ovat myös osa 

elämää ja on tärkeää, että oppilas saa kokemuksia myös epäonnistumisista siten, että hän saa 

tukea ja turvaa erityisesti tunteiden käsittelyyn. Seuraavassa on ote observaatioaineistosta, 

jossa pohdin pettymyksen kohtaamista turvallisesti, kun yksi oppilas sai kokeesta tavoiteltua 

huonomman arvosanan: 

Tänä samaisena päivänä sain seurata yhden oppilaan kokeenpalautus tilannetta ja minkä-

laista tukea oppilas sai pettymyksen kohdatessa. Opettajat yrittivät painottaa sitä, että se, 

mitä tästä kokeesta saa ei mittaa oppilaan kokonaisvaltaista osaamista. Oppilas vähätteli 

koetta ja sen vaatimustasoa ja siten omaa osaamistaan ja itseään. Yksi yhteinen piirre mo-

nilla lapsilla ja nuorilla, mitä olen tavannut sairaalakoulussa, on se, että heidän itsetuntonsa 

on aika pohjalukemissa.  
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Tuesta huolimatta oppilas lähti tuona päivänä koulusta maansa myyneenä. Kuitenkin se, että 

opettajat olivat tukena ja sanottivat oppilaan tunteita ja sitä, kuinka hänen arvonsa ei ole 

yhdestä kokeesta kiinni, oli tärkeää oppilaalle ja sille, että hän pystyy yrittämään uudestaan 

ja ehkä jonakin päivänä myös ymmärtämään sen, mitä opettajat halusivat hänelle viestittää. 

Korvaava koulukokemus voi olla myös epäonnistumista turvallisessa ympäristössä. 

Käsittelen turvallisuuden eri muotoja ja niitä keinoja, joilla tuotetaan turvallinen kasvatus-

ympäristö tarkemmin seuraavassa kappaleessa ja erityisesti osiossa 5.2.4. Turvallisuus 

osana korvaavia koulukokemuksia. 

5.2. Kuinka tuottaa korvaavia koulukokemuksia? 

Vaikka alkuperäinen tutkimuskysymys ei liittynyt korvaaviin koulukokemuksiin, tutkimuk-

sen aineistosta nousi voimakkaasti tämä uusi käsite ja myös koulun toimintaperiaatteissa 

korvaavien koulukokemuksien tuottaminen oli näkyvillä. Seuraavassa tarkastelen niitä kei-

noja, mitä tutkimusaineiston analyysistä nousi esille. Tähän alkuun yksi tutkimuskumppanin 

lausahduksesta, joka tarkensi tutkimuksen fokuksen myönteisen koulukokemuksen tutkimi-

sesta korvaaviin koulukokemuksiin: 

”joka kerta, kun se oppilas tulee tuosta ovesta sisälle, niin jos me vaan halutaan, niin kyl me 

voiaan niitä korvaavia kokemuksia joka päivä järjestää.” – Anna 

5.2.1. Turvallinen tavoitteiden asettaminen 

Tavoitteiden asettaminen nousi aineistosta useammassa kohtaa esille. Tavoitteita voidaan 

asettaa sekä kouluaineisiin, henkilökohtaiseen kehittymiseen, käyttäytymiseen, sosiaalisissa 

tilanteissa osallistumiseen tai mihin tahansa kehitettävään asiaan liittyen. Turvallinen tavoit-

teiden asettaminen on kuin kehä, johon liittyy neljä eri osiota tutkimuksen aineiston pohjalta: 

oppilaslähtöinen tavoite, sitoutuminen tavoitteeseen, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi ja 

kannustaminen/ edistymisen seuranta. Seuraavassa kuvio, joka selkeyttää tavoitteiden aset-

tamisen kehää ja toimii karttana tätä kappaletta lukiessa. 
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Kuvio 1. Tavoitteiden asettamisen kehä 

Kehän aloituspisteenä on oppilaslähtöinen tavoite. Mikäli joku toinen asettaa tavoitteen op-

pilas saattaa kokea, ettei kykene pääsemään tavoitteeseen ja siitä syystä lamaantuu. Kun op-

pilas saa itse asettaa tavoitteen, on oppilaan helpompi sitoutua tavoitteeseen. Siihen, että 

oppilas kykenee pääsemään tavoitteeseensa, tarvitsee hän ne, keinot, joilla voi päästä tavoit-

teiseen. Kun on päästy siihen, että oppilas on toteuttamassa niitä asioita, joiden kautta voi 

päästä tavoitteeseensa, on todella tärkeää kannustaa ja seurata oppilaan edistymistä. Kun 

tavoite tulee täytetyksi, voidaan miettiä uutta tavoitetta ja jatkaa tavoitteissa tukemista ta-

voitteiden asettamisen kehän luomien raamien avulla. Seuraavassa tarkastelen tarkemmin 

tavoitteiden asettamisen merkityksiä ja sitä, millä tavoin tavoitteiden asettamisen kehän eri 

osat ilmenevät aineistossa. 

Tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu auttavat kehittämään itsesäätelyä tehokkaammaksi 

(Baumgardner & Crothers, 2014, 166). Tavoitteiden asettaminen liittyy myös sosioemotio-

naalisen kompetenssin itsesäätelyyn, itsekontrolliin ja sosiokognitiivisiin taitoihin. Tavoit-

teiden asettamisen pohjalla voi toimia itseristiriitaisuusteorian periaatteet ideaaliminästä, 

toivotusta minästä ja todellisesta minästä. Koska tavoitteiden tulee olla oppilaslähtöisiä, ide-
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aaliminän tavoitteita eikä oppilaille asetettuja odotuksia, toivottuun minään kohdistuvia pai-

neita, on tärkeää lähteä liikkeelle siitä, minkälaisen tavoitteen oppilas on valmis asettamaan 

ja mihin oppilas on valmis sitoutumaan.  

”se oppilas voi siihen sitoutua, että me ei voia vaan sanella, että sä lähet nyt vahvistaan sun 

sosiaalisia taitoja juuri tällä tavalla, ku minä annan sulle ne tavotteet.” Anna  

”Mitä on se pienin askel, mitä sä nyt pystyt ottaamaan? […] Et semmosen pakottamisen 

kautta se harvon lähtee, mut jokanen pystyy [miettimään] itelle [mikä] tässä [on] tavot-

teena? Mikä se on se mitä tavottelemaan minä lähden nyt? Ja voin ajatella, että siihen si-

toudun?” Anna  

Molemmat tutkimuskumppanit painottivat sitä, ettei tuloksia tule, mikäli asioita lähdetään 

pakottamaan. Kun oppilaille annetaan aikaa, valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, niin 

toimintakyky alkaa palautumaan. 

”Että ei tarvi osallistua mihinkään, mutta voi sitte osallistua, jos haluaa […] se oppilas 

huomaa, että tässä onki tämmönen paineeton ympäristö, missä saa sitten alakaakin teke-

mään omalla tasolla, että ei mee pitkää aikaa siihen, että se sitten onkin tähän mukautunut 

tähän koulupäivään ja kouluilmastoon ja ilmapiiriin.” Lauri  

Tavoitteita on kahdentasoisia aktivaatio identifikaatio teorian (action identification theory) 

mukaan (Vallacher & Wegner, 1987). Alemman tason tavoite viittaa konkreettisiin tavoit-

teisiin tekemisestä, kun taas korkeamman tason tavoite viittaa abstraktimpiin tavoitteisiin 

olemisesta. Tavoitteita voisi asettaa miettien, minkälaisia abstrakteja tavoitteita oppilaalla 

on ja miten niihin päästään pienempien konkreettisten tavoitteiden avulla.  

Pelkkä tavoitteiden asettaminen ja niihin sitoutuminen ei ole kuitenkaan riittävää. Yhtä 

oleellista on etsiä, opettaa tai näyttää ne keinot, joilla oppilas voi päästä tavoitteeseensa.  

”Jokainen oppilas kyllä etenee, kun hän saa keinoja.” -Anna 

Myös ristiriitatilanteen kohdatessa on tärkeää miettiä, miksi näin pääsi käymään ja sen jäl-

keen keskittyä ratkaisuihin ja niihin keinoihin, joilla vastaavan kaltaiset tilanteet voitaisiin 

välttää.  

”…mietitään, että mitä tästä opittiin, mitä jäi käteen ja miten sitten jatkossa. Miten me jat-

kossa tässä tilanteessa? Se saattaa ehkä joskus tulla vielä eteen ja toistua, miten sitten voi 
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toimia niin, että tää ei päädy tähän, mutta mahollisimman ratkaisukeskeisesti. Sitte sitä pitää 

seurata sitä tilannetta […] katotaanpa viikonpäästä miten tää tilanne on menny. Onko tää 

ennallaan vai onko tää parantunut vai miten? Mutta aina se tulevaisuuteen kattominen” – 

Anna 

Kun tavoite on asetettu, oppilas sitoutunut tavoitteeseen sekä keinot pohdittu yhdessä, on 

tärkeää seurata tavoitteessa etenemistä. Tässä kohtaa kannustamisen merkitys on äärimmäi-

sen tärkeää ja oppilaisiin uskominen, vaikka tuloksia ei olisikaan näkyvillä. Tässä kohtaa on 

tärkeää myös tehdä näkyväksi, mikäli tavoitteessa edistytään, ja tarpeen mukaan kohdistaa 

tavoitetta uudestaan, mikäli sen täyttyminen on liian haastavaa. Molemmat tutkimuskump-

panit painottivat tämän osion tarpeellisuutta. Haastattelussa toinen tutkimuskumppani käsit-

teli asiaa seuraavin kommentein:  

”Jokkaisellahan on ne omat tavotteet jokaisessa asiassa ja pitäs yksilöllisesti huomioida se, 

että nyt tää oppilas on tässä edistynyt ja tässä yrittänyt ja ylittänyt itseänsä”  

”se on siinä omassa henkilökohtaisessa tavoitteessaan etenemisen huomioiminen. Se on tär-

kein.”  

”tossa viime keväänä sain sellasen kortin jossa luki, että ”kiitos, että uskoit minuun, ennen 

kuin itse uskoin itseeni. ” 

”siinä vierellä uskotaan ja tsempataan silläkin hetkellä, kun näyttää siltä, että poljetaan 

paikallaan tai ei niin sanotusti edistytä. Ja se, että se lähtee se usko siihen, että mä pystyn 

taas.[…] Se pitää kuulla ja näkyä siinä vierellä. Vaikka se ei vielä näy niissä tuloksissa vasta 

sille oppilaalle.”  

– Anna 

Oppilaaseen ja oppilaan kykyihin uskominen on osa myös teoreettisessa viitekehyksessä 

esille tullutta pedagogista rakkautta (Määttä & Uusiautti 2012; Skinnari 2004, 18; Määttä & 

Uusiautti, 2011; FitzSimmons & Uusiautti, 2013; Halpin, 2009). Kuten Määttä & Uusiautti 

(2012) kuvailee pedagogisen rakkauden määritelmää: ”Pedagoginen rakkaus hyvän opetta-

juuden toimintatapana merkitsee jatkuvaa luottamusta oppilaiden oppimiseen, heidän usein 

piilevinäkin uinuviin taitoihinsa ja mahdollisuuksiinsa. Hyvä opettaja auttaa oppilasta näke-
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mään oman kehittymisensä ulottuvuudet.” Seuraavassa kappaleessa ”5.2.2. Oppilaan koh-

taaminen ja pedagoginen rakkaus” käsitellään tarkemmin pedagogista rakkautta aineiston 

näkökulmasta. 

Kannustaminen näkyi myös observaatiomuistiinpanoissa useassa kohdassa. Toinen tutki-

muskumppani korosti, että jokaisella lapsella on omat vahvuutensa ja hyvät puolensa. Mo-

lempien tutkimuskumppaneiden ja myös muiden tämän sairaalakoulun opettajien puheessa 

tuli esille kannustaminen koko ajan kaikissa arkipäivän tilanteissa. Esimerkkejä kannustus-

lauseista, mitä päivittäisessä elämässä oli kuultavissa: 

”se on niin hyvä lause, aivan ihana”  

”aika hieno argumentaatio pätkä”  

”äärimmäisen filosofinen ja konkreettinen yhtä aikaa”  

”fiksuja oivalluksia”  

”erittäin hyvin strukturoitu vastaus”  

”sinussa on sellainen hyvä energia”  

”sulla pitäis aina aloittaa koulu luistelulla, säähän olit niinku Teemu Selänne”  

”tosi hyvä perustelu”  

”paras ikinä kuulemani selitys”  

”hienostipa sää hoksasit”  

”loistavaa”  

”kauhia, kun nää lasket hyvin”  

Oppilaiden osaamista ja onnistumisia tuotiin myös esille käyttäen ”Good news” -tekniikkaa. 

Tekniikka on lähtöisin kansainvälisestä yhteistyöstä Englantilaisen sairaalakoulun kanssa. 

Menetelmän ideana on kertoa kaikille hyviä uutisia ja antaa positiivista palautetta juuri yh-

destä oppilaasta. Jokainen saa vuorollaan olla saamassa hyvää palautetta. Tässä aineistossa 

se käytännössä tarkoitti sitä, että yksi oppilas laitettiin istumaan kaikkien eteen ja opettaja 

kehui oppilasta perustellen. Myös muut saivat kehua oppilasta ja kannustaa jatkamaan. Ke-

huminen oli perusteltua ja siinä kerrottiin selkeästi monista yksityiskohdistakin, jossa oppi-

las oli onnistunut. Sen lisäksi, kun joku oppilas lähti koulusta, hänelle pidettiin läksiäiset. 
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Myös läksiäisissä oppilas sai osakseen paljon positiivista huomiota ja erilaisia onnistumisia 

tehtiin nähtäväksi koko luokalle ja joissakin tilanteissa koko koululle. Joku saattaisi kokea 

tämän kaltaisen huomioinnin ahdistavanakin, mutta huomasin, että ne oppilaat, jotka olivat 

näissä tilanteissa, saivat lisää uskoa itseensä ja osaamiseensa.  

Uuden tavoitteen asettaminen tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun joku asia on saatu 

päätökseen, tavoite on täytetty tai seinä on tullut vastaan, eikä eteneminen tavoitteessa enää 

onnistu. Uuden tavoitteen asettaminen tapahtuu samalla tavalla tarpeet huomioiden ja oppi-

laslähtöisesti niin, että oppilas pystyy siihen sitoutumaan.  

Tavoitteiden asettaminen ja erityisesti onnistumisen näkyväksi tekeminen on oleellinen osa 

korvaavien koulukokemuksien tuottamista. Kun oppilas saa kokemuksen siitä, että hän pää-

see tavoitteeseensa ja huomaa osaavansa sittenkin, alkaa oppilas taas uskomaan itseensä ja 

näkemään itsensä kokonaisempana. Kuitenkin sitäkin tärkeämpää on, että häneen uskotaan 

ja, että hänen ympärillään olevat aikuiset huomaavat kehityksen. Korvaavan koulukokemuk-

sen tehtävä on myös tuottaa oppilaalle kokemus siitä, että se, mitä on tapahtunut, ei ole hänen 

vikansa ja että hän on kaikesta huolimatta arvokas ja potentiaalinen yksilö. 

5.2.2. Oppilaan kohtaaminen ja pedagoginen rakkaus 

Korvaavat koulukokemukset kytkeytyvät pedagogiseen rakkauteen ja oppilaan kohtaami-

seen, koska ne luovat pohjan korvaavien kokemusten tuottamiselle. Pedagoginen rakkaus ja 

oppilaan kohtaaminen luovat pohjan kaikelle toiminnalle ja asettavat arvot sellaiseen järjes-

tykseen, että korvaavat koulukokemukset ovat mahdollisia. Tässä aineistossa oppilaan koh-

taamista ja pedagogista rakkautta tukevat alakategoriat voitaisiin jakaa seuraavasti: kiinnos-

tus ja luottamuksellinen suhde, tuki, kannustaminen ja osallistuminen omista lähtökohdista, 

rajojen asettaminen sekä mahdollisuuksien antaminen.  
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Taulukko 2 selkeyttää, mistä pedagoginen rakkaus ja oppilaan kohtaaminen tässä aineis-

tossa koostuvat. 

Taulukko 2. Oppilaan kohtaaminen & pedagoginen rakkaus 

Oppilaan kohtaaminen & pedagoginen rakkaus 

- kaikista välitetään 

- kaikkia arvostetaan 

- kaikki kaikkien oppilaita 

- kaikki ovat yhtä tärkeitä 

 

 

kiinnostus ja luotta-

muksellinen suhde  

 

 

tuki 

 

kannustaminen ja 

osallistuminen 

omista lähtökoh-

dista 

 

 

rajojen asetta-

minen 

 

mahdollisuuksien 

antaminen 

 

Seuraavassa tarkastelen eri alakategorioita aineistoon peilaten. 

Kiinnostus ja luottamuksellinen suhde 

Korvaavien kokemuksien näkökulmasta se, että oppilas voi kokea olevansa arvostettu ja tär-

keä, on oleellista, että oppilas kohdataan päivittäisessä elämässä ja osoitetaan kiinnostusta 

oppilaan elämää kohtaan.  

”no tietenki se [luottamuksellisen suhteen luomien] lähtee siitä henkilökohtasesta kiinnos-

tuksesta.” - Anna 

”jokainen päivä kun se aikunen kohtaa sen nuoren muutenkin kun sen koulun ja niitten op-

piaineitten kautta” – Anna 

Korvaavien koulukokemusten pohjalla on luottamus, eikä luottamuksellista suhdetta synny 

ilman oppilaan kohtaamista. Oppilaan kohtaaminen ja pedagoginen rakkaus olivat teemat, 

jotka nousivat erityisesti toisen tutkimuskumppanin toiminnassa ja haastattelussa esille. Pe-

dagoginen rakkaus lähtee oppilaan kohtaamisesta ja kiinnostuksesta oppilaan asioita ja elä-

mää kohtaan. Molemmat ovat luottamuksellisen suhteen rakennuspalikoita.  
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Pedagogisen rakkauden luoma arvopohja oli nähtävillä päivittäisessä toiminnassa sekä haas-

tattelujen tuomassa aineistossa.  

”…meiän arvomaailma ja kivijalka siinä opetuksessa ja oppilaan kohtaamisessa[…] he ha-

vaitsee tässä ympärillä olevasta meiningistä ja ilmapiiristä ja toimintatavoista sen, että jo-

kanen aikunen on vastuussa kaikista oppilaista…” - Anna 

Oppilaitten kohtaaminen tässä sairaalakoulussa oli mahdollista päivittäin, koska ryhmät oli-

vat pieniä ja aikuisia oli paljon oppilasmäärään nähden. Jokainen oppilas tuli kohdatuksi 

jollakin tapaa jokapäiväisessä elämässä. Kohtaaminen saattaa olla sitä, että kerrotaan edelli-

sen viikonlopun kuulumisista tai vaikka sen aamun tunnelmista. Kohtaaminen voi olla sitä, 

että opettaja huomaa oppilaan uuden hiustyylin tai uuden paidan. Kohtaaminen voi olla kuu-

lemista ja kuuntelemista. 

”me ollaan kaikki kuulolla jokkaista kohtaan että jokkaisen asiat tullee kuulluksi aluksi” - 

Anna 

Jokaista oppilasta arvostetaan yhtä paljon, jokaista oppilasta kuunnellaan, jokaiselle anne-

taan aikaa ja tilaa, jokaiselle oppilaalle ollaan läsnä ja jokainen oppilas on jokaisen aikuisen 

oppilas. Kaikki nämä osiot ovat tärkeitä siinä, että oppilaalle on mahdollista tuottaa korvaa-

via koulukokemuksia, esimerkiksi siitä, että hänestä välitetään ja hän voi olla oma itsensä 

tilanteessa kuin tilanteessa, eikä häntä painosteta vaan annetaan tila ja aika edetä omaan tah-

tiin. Paineettomassa ja välittävässä ympäristössä oppilaat saavat kokemuksia siitä, että he 

esimerkiksi osaavat matematiikkaa toistuvista negatiivisista kokemuksista huolimatta. 

”Että oppilas uskaltaa tulla pinnistelemättä tavallaan siihen yhteisöön. Elikkä se näkee sen 

että siellä häntä arvostetaan, et se ihmisarvo tavallaan mikä annetaan niin on kaikille sama, 

riippumatta siitä esimerkiksi minkälaisia haasteita ja vaikeuksia oliko ne käytöksen ongel-

mia, oliko ne jaksamattomuutta.” – Anna 

Korvaavia koulukokemuksia tuottaessa on tärkeää unohtaa menneisyyden tuoma painolasti 

ja antaa oppilaalle uusi mahdollisuus olla jotakin muuta, mitä papereissa lukee. Se, että op-

pilaan arvo ei määrity sen perusteella, mitä opettajat ja kouluhenkilökunta ovat hänestä edel-

lisessä koulussa ajatelleet tai mitä eri lausunnot hänestä kirjoittavat, on oleellista, että oppilas 

voi aloittaa alusta ja saada korvaavia koulukokemuksia. Korvaava koulukokemus on uusi 

mahdollisuus oppilaalle olla jotain muuta, mitä aikaisemmat rooliodotukset eivät salli hänen 

olevan ja sen takia on oleellista antaa se mahdollisuus oppilaalle joka päivä.  
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”meiän yhteisöllinen kasvattava vuorovaikutus, pedagoginen rakkaus […]tarkotan sillä sitä, 

että et jokainen oppilas on tän koulun kaikkien oppilas vaikka on eri ryhmissä. Jokaisella 

ryhmällä on oma vastuu opettaja. Jokainen oppilas, kuka vaan aikuinen hänet täällä kohtaa, 

niin kohtaa samoista lähtökohdista semmosen arvostamisen ja rajojen ja semmosen rakkau-

den suhteen ja että tiedetään, miksi me ollaan ja me suurinpiirein tiedetään myöskin jokai-

nen jokkaisesta, jokainen aikuinen, jokaisesta oppilaasta, et miks ne on täällä.” – Anna 

Periaate, että jokainen on jokaisen oppilas, tuo turvaa kouluyhteisöön. Kun jokainen opettaja 

tuntee jokaisen oppilaan, on kiusaamiseen helpompi puuttua, on oppilaiden murheisiin hel-

pompi vastata, on enemmän tilaa tunteiden ilmaisulle ja mikä tärkeintä, jokainen kokee, että 

aikuiset todella välittävät, mitä oppilaiden elämässä tapahtuu, eivätkä he ole yksin. 

Tuki 

Tärkeä aspekti oppilaan kohtaamisessa ja pedagogisessa rakkaudessa on yhteisön ja opetta-

jan tuki. Tukea voi olla monenlaista. Edellisessä kappaleessa mainittu kannustaminen ja op-

pilaaseen uskominen on tukemista. Toisaalta tuki on heikkouksien tukeminen ja vahvuuksiin 

keskittyminen. Toisaalta taas tuki on tunteiden tulkitseminen ja tarpeiden sanottaminen. Toi-

saalta, se, että on läsnä ja kuuntelee, on tukemista. Tuenmuotoja on monia, mutta siitä pu-

huttaessa ei pidä unohtaa koko yhteisön tuen merkitystä. Se, että ilmapiiri on sellainen, jossa 

oppilaat kannustavat toisiaan ja tukevat toisiaan vie hyvin pitkälle ja tuottaa myös korvaavia 

koulukokemuksia. Kannustava ilmapiiri saa oppilaalle aikaan kokemuksen siitä, että hänet 

hyväksytään sellaisena kuin hän on ja että häntä tuetaan tässä ja nyt. 

”pystytään se rauhassa keskustelemaan ja jos siellä on paha mieli taustalla niin se monesti 

helpottaa sitä lasta, vaikka ei se sitä pahaa mieltä, sitä syytä siellä mikä siellä taustalla on 

tietenkään poista, mutta ainaki sitä tilannetta helpottaa ja se ehkä huomaa, että tämä oli yks 

keino, miten hän pystyy tämän pahanolon kanavoimaan eri paikkaan, se tarvitti siihen ai-

kuista, joka sitten pysty, tai toisen ihmisen, joka kanavoi sen pahanolon mielen eri asiaan.” 

– Lauri 

Opettajan tukeminen voi olla sitä, että opettaja huomaa oppilaan pahan olon, pysähtyy ja 

kuuntelee, mistä kenkä puristaa. Se, että lapsi on onnistunut viestittämään ympäristölleen 

sen, että joku painaa mieltä, voi olla jo valtava askel. Mikäli oppilas pystyy puhumaan ja 

purkamaan asiaa opettajalle, se on valtava luottamuksen ja turvallisen olon osoitus. Se, että 
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oppilas pystyy puhumaan ja purkamaan asiaa opettajalle, on valtava luottamuksen ja turval-

lisen olon osoitus. Oppilaalle voi olla tärkeä korvaava koulukokemus jo se, että on löytänyt 

turvallisen aikuisen, jolle pystyy puhumaan ja johon pystyy luottamaan. 

”tietenki sen kuuleminen, et sussa ei oo mitään vikaa, vaikka näin on käyny. Sulla on ma-

hollisuus päästä tästä etteenpäin.” – Anna 

Jo edellisessä kappaleessa mainitsin siitä, kuinka tässä sairaalakoulussa uusi huominen oli 

perusperiaatteena. Sanoittamalla sen, että joka päivä saa aloittaa alusta, eikä kukaan tuo-

mitse, vaikka jossakin asiassa olisikin epäonnistunut, voi tuottaa tärkeän korvaavan koulu-

kokemuksen oppilaalle siitä, että hän saa horjumatonta tukea ja rakkautta osakseen.  

”Parasta semmosta myönteistä positiivista ilmapiiriä on se, kun oppilaat alkaa tartuttaa sitä 

toisiinsa sitä tsemppaamista ja kannustamista”, […] ”aikuset näyttää yhteisellä esimerkillä, 

et se on sama arvopohja sen suhteen” – Anna 

Tuki, joka tuottaa korvaavia koulukokemuksia ei aina lähde pelkästään opettajasta. Kun 

opettaja luo kannustavaa ilmapiiriä luokkaan, voivat myös oppilaat alkaa itse kannustamaan 

toisiaan. Joskus sillä, että toinen oppilas kannustaa, voi olla opettajan kannustamista suu-

rempi merkitys erityisesti silloin, jos oppilas ei ole saanut vertaisryhmänsä hyväksyntää 

osakseen. 

Tuki ei kuitenkaan ole pelkästään oppilaiden välistä tai opettajan antamaa tukea. Tärkeänä 

osana opettajan jaksamista ajatellen nousi opettajien välinen kollegiaalinen tuki.  

”Täällä me paljon jaetaan ja käyään sitä keskustelua, että miten kukanenkin etenee. Että jos 

on tämmösiä ristiriitatilanteita ollu niin totta kai se työyhteisö on ihan ensisijanen antamaan 

sen ammatillisen palautteen […]Että tuota ilman sitä työyhteisöö, niin se jäis aika puoli-

tiehen.” – Anna 

Kollegiaalinen tuki oli nähtävillä tämän sairaalakoulun päivittäisessä henkilökunnan kans-

sakäymisessä. Opettajien, ohjaajien ja harjoittelijoiden välinen kommunikaatio oli huumo-

rintäyteistä ja toisia kannustavaa. Myös vaikeissa tilanteissa työyhteisön tuki oli nähtävillä 

ja jokaista kuunneltiin ja arvostettiin sellaisena yksilönä kuin on. Henkilökunnan esimerkki 

välittyi myös oppilaisiin, kuten aikaisemmin kuvailin. 
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Jokainen oppilas kohtaa koulupolullaan pettymyksiä. Vaikka pettymyksien kohtaaminen 

kuuluu asiaan, olisi tärkeää, että oppilas saisi kohdata pettymyksen turvallisessa ympäris-

tössä. Rakentavan vuorovaikutuksen välineet voivat toimia suurena apuna pettymyksen koh-

taamisessa. Oppilasta voi kuunnella empaattisesti tunteita tulkiten niin, että oppilas kokee 

tulevansa ymmärretyksi ja hänen tunteensa ja tarpeensa kuulluksi. Pettymyksen kohtaami-

sessa on tärkeää antaa oppilaalle tilan tuntea, mitä tuntee, mutta samalla muistuttaa oppilasta 

hänen arvostaan ja aikaisemmista onnistumisistaan Observointijaksolla pääsin seuraamaan 

useaa epäonnistumisen hetkeä, mutta hyvin selkeänä aineistosta nousi yksi kokeenpalautus, 

jossa oppilas piti itseään arvottomana huonon arvosanan takia. Oppilas ei jäänyt tilanteessa 

yksin, vaan sai jopa kahden aikuisen tuen. Aikuiset muistuttivat oppilasta siitä, ettei oma 

arvo määrity koearvosanojen perusteella ja etsivät onnistumisen muistoja, jotka poistaisivat 

oppilaan arvottomuuden tunteen. Oppilaan virheitä korjatessa sensitiivisyys on kaiken poh-

jana. Useissa tilanteissa oli nähtävillä, kuinka hienovaraisesti opettajat korjasivat oppilaiden 

virheitä hyödyntäen huumoria ja hyväksyen myös väärät vastaukset. Seuraavassa otteita ob-

servaatioaineistosta: 

”äkkinen”, joka oli selvästi väärä sana, opettaja pyysi oppilasta lukemaan ja kysyi, käyt-

tääkö oppilas kyseistä sanaa. Sen jälkeen oppilas ja opettaja yhdessä miettivät, mikä sana 

sopisi paremmin. Opettaja kuitenkin huomasi tästäkin positiivisen ja kannusti oivalluksesta, 

että adjektiivin saa yleensä muodostettua sillä tapaa, kuin oppilas oli sitä lähtenyt muodos-

tamaan.” 

”muuten ois hyvä, mutta tämä on verbi” – kun oppilas oli alleviivannut arvoa sisältävän 

verbin adjektiivin sijasta.” 

Nämä otteet observaatioaineistosta osoittavat, kuinka sensitiivisesti opettaja korjaa oppilaan 

virheitä ja auttaa oppilasta ajattelemaan ja etsimään ratkaisuja. 

Mahdollisuuksien antaminen 

Pedagogisen rakkauden merkitys korostuu erityisesti ristiriitatilanteita kohdatessa. Ristirii-

tatilanteetkin voivat olla mahdollisuuksia korvaavien kokemuksien tuottamiseen. On mah-

dollista, että oppilas saa kokemuksen turvallisesta konfliktin kohtaamisesta. Ristiriitatilan-

teita tulee vastaan jokaiselle opettajalle. Ristiriitoja voi olla oppilaiden välillä tai opettajan 
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ja oppilaan välillä, mutta myös työyhteisön keskuudessa. Mielenkiintoinen huomio tutki-

musaineistosta oli se, että toinen tutkimuskumppaneista totesi ristiriitoja olevan päivittäin, 

mutta ei nähnyt itseään osana ristiriitoja. Ristiriitojen taustalla toisen tutkimuskumppanin 

mukaan olivat oppilaiden heikot vuorovaikutustaidot.  

”Eli ei osata kommunikoida toisten kanssa[…] ne vuorovaikutustaidot on kehittymättömät.” 

- Lauri 

Molemmat tutkimuskumppanit painottivat sitä, että ristiriitatilanteet tulee ratkaista heti nii-

den ilmettyä ja muuttaa suunnitelmaa sellaiseksi, että ristiriidat saadaan ratkaistuksi.  

”ku meillä on niitä vuorovaikutusvaikeuksia, niin yritetään sitten heti puuttua niihin tässä 

lyödään sitte vaikka kirjat kiinni ja keskustellaan siitä asiasta.” - Lauri 

”mahollisimman nopeesti katkastaan tilanteen kehittyminen ja sit käyään siihen asiaan kä-

siksi, että totta kai siinä täytyy kuulla kaikkia, et miten jonkun asian, miten kaks eri ihmistä, 

kaks eri osapuolta koki ja näki sen asian.[…] mitä tässä tapahtu ja mitä mää siitä sitten 

tunsin.” - Anna 

Toinen tutkimuskumppani käsitteli ristiriitatilanteita toisesta näkökulmasta. Oli ristiriita ke-

nen välillä tahansa, ensimmäinen asia, mistä hän lähtee liikkeelle, on selvittää, mitä eri nä-

kökulmista on tapahtunut ja miltä ristiriita kenestäkin osallistujasta tuntui.  

”samalla tavalla velvollisuus kertoa, mitä mun mielestä tapahtu, mutta myös velvollisuus 

kertoa, että miltä se sitten siinä kohtaa minusta tuntui.” – Anna 

Omien tunteiden käsittely on oleellinen osa Rosenbergin (2003) väkivallattoman vuorovai-

kutuksen mallia. Kun tunnistaa omat tunteensa, on helpompi asettua toisen asemaan ja kuun-

nella toista empaattisesti. Mikäli tunneryöppy tulee yhtäkkiä ja ristiriitatilanne tuntuu hallit-

semattomalta, on tarpeellista pyytää apua, ettei toimi epäammattimaisesti ja että saa tarvit-

tavan tuen omien tunteidensa hallintaan. 

”mun[…]siinä tilanteessa et ainahan pitää pysyä rauhallisena ja se oma tunnereaktio yrit-

tää aikusena ammattimaisesti […] et vaikka siitä ois noussu itellä näin primääristi aluksi 

joku voimakaski tunnereaktio, niin ennenkö sitä aletaan selvittämään, niin se oma tunnere-

aktio täytyy olla jollakin tavalla puitu pois siitä.[…]se ammattimaisuus on sitä, että mää oon 

tunteitteni tasalla siinä mielessä, että mää en menetä mun malttia” - Anna 
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Mikäli opettaja on itse osallisena ristiriitatilanteessa, on tutkimuskumppanin mukaan tärkeää 

käsitellä tunteensa ennen tilanteen selvittämistä, että pystyy kertomaan tunteistaan rauhalli-

sesti menettämättä malttiaan. Opettajan oma käyttäytyminen toimii oppilaille mallina ja esi-

merkkinä siitä, kuinka ristiriitatilanteissa toimitaan. Siksi sekä omien että oppilaan tunteiden 

kohtaaminen on äärimmäisen tärkeää. Kun oppilas kokee, että häntä kuunnellaan ja hänen 

tunteensa huomioidaan ja huomaa, kuinka tunteista voi puhua, on mahdollista saada kor-

vaava koulukokemus esimerkiksi siitä, kuinka ristiriitatilanteita voi ratkoa menettämättä 

malttiaan. 

Molemmat tutkimuskumppanit painottivat anteeksipyynnön merkitystä.  

”pitää olla se anteeksipyyntö mukana” - Anna 

”aika sponttaanisti kyllä lapset pyytää anteeksi ja sannoo hiljasella äänellä, että anteeksi, 

että en tarkottanu.” – Lauri 

Oppilaiden välisissä ristiriitatilanteissa anteeksipyyntö ja se, että toinen sanoo toimineensa 

harkitsemattomasti, auttaa myös anteeksiantajaa ymmärtämään, että kaikki erehtyvät joskus. 

Kun oppii pyytämään ja antamaan anteeksi, on se ehkä mahdollista tehdä myös itselle, jol-

loin epäonnistuminenkaan ei tunnu raskaalta omalle itsetunnolle. 

Toinen tutkimuskumppaneista painotti aikuisen esimerkkiä ja sitä, että aikuisenkin tulee 

pystyä myöntämään, mikäli on toiminut väärin jotakin oppilasta kohtaan ja pyytää anteeksi.  

”Mutta siis yks tapa on siis että aikusen täytyy myös muistaa pyytää anteeksi. Jos ite on 

joskus jossain kohtaa tullu ylilyönti, niin, että on reagoinut liian voimakkaasti johonkin ti-

lanteeseen tai vaikka ei oo jotain asiaa tarkistanut tai tullu joku väärinymmärrys vaikka 

jotakin oppilasta kohtaan, se on aina on tärkeetä, että aikunen ossaa myös pyytää anteeksi.” 

– Anna 

Aikuisen anteeksipyytäminen ja virheiden myöntäminen lisää pedagogiseen rakkauteen kuu-

luvaa dialogisuutta ja sitä, että opettaja kykenee asettumaan oppilaiden kanssa tasavertaiseen 

asemaan (Viskari, 2003, 164). Kun opettajastakin tulee inhimillinen ja erehtyväinen, vähe-

nee oppilaiden epäonnistumisen pelko. 

”…mää en voi poistaa heiän heiltä niitä kokemuksia, mitä he ovat jo kokeneet, mutta kor-

jaavia kokemuksia [voin heille tuottaa] […] meillä on sellanen periaate, että aina on uusi 

huominen ja uusi tulevaisuus, niin siis että me lähetään aina puhtaalta pöyältä vaikka me 
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oltais selvitelty kuinka suurta ristiriitatilannetta sitä vaille, että täällä on välillä poliisit 

käyny, niin silti se huominen päivä on sille oppilaalle uus tilaisuus aina.” - Anna 

Se, että oppilailla on tila ja mahdollisuus epäonnistua ilman arvonsa menettämistä, on ää-

rimmäisen tärkeää sille, että voi rakentaa uutta kuvaa itsestään ja saada korvaavia kouluko-

kemuksia. Vaikka tässä sairaalakoulussa on käsitelty ristiriitatilannetta, jonka ratkaise-

miseksi poliisit on soitettu paikalle, lähtökohta siitä, että joka päivä on uusi huominen ja uusi 

mahdollisuus, säilyy. Näin oppilailla on turvallista kasvaa, tehdä virheitä ja oppia niistä me-

nettämättä kasvojaan. Eihän kukaan oppisi mitään, jos kukaan ei koskaan tekisi virheitä. 

”luokassa on sellanen inhimillisyyden ilmapiiri, niin, että siellä saa erehtyä ja siellä saa 

mennä ihan reilusti mettään välillä sit mietitään ja opetellaan niitä keinoja, miten tullaan 

sieltä pois.” 

Tässä sairaalakoulussa toimintakulttuuri pyrkii ratkaisukeskeisyyteen, jossa keskitytään sii-

hen, mitä asioille voidaan tehdä eikä siihen, mitä on jo tapahtunut. Ratkaisukeskeisyydessä 

etsitään niitä keinoja, miten päästään eteenpäin, kun kaikki on mennyt pieleen. Korvaava 

koulukokemus voi myös olla se, että tulee hyväksytyksi ja tuetuksi virheistään huolimatta. 

Kannustaminen ja osallistuminen omista lähtökohdista 

Kannustaminen ja oppilaaseen uskominen on yhtä tärkeä osa oppilaan kohtaamista kuin ta-

voitteiden asettamisen kehää. Samat periaatteet pätevät kannustamisessa myös pedagogista 

rakkautta käsitellessä. On tärkeää huomata, että vaikka käsittelenkin jonkun teeman tietyn 

osion alla, se ei ulotu pelkästään yhteen osioon, vaan kaikki eri osiot kytkeytyvät toisiinsa ja 

tukevat toisiaan korvaavia koulukokemuksia tuottaessa. Oppilaan kohtaamisen yhteydessä 

erityisesti perusteltu kehuminen sekä oppilaaseen uskominen nousevat merkittävään ase-

maan.  

”Mutta ku se opettaja vähän rohkasee sitä pikkusen enemmän, että mennään tuohon pihalle, 

ei sen pitemmälle tarvii mennä. Eli pikkusen aina laajentaa sitä tikapuuajattelua.[…] Että 

semmonen lempeä kannustaminen.” - Lauri 

”suurimmaksi osaksi oppilaat on kadottanut sen uskonsa itseensä […] Ja he ei oo nähnyt 

pitkään aikaan, että kukaan uskos heihin, vaikka hei ei itte vielä usko.” - Anna 



68 

 

Sen lisäksi, että kannustamisella on suuri merkitys korvaavia koulukokemuksia tuottaessa, 

yksi hyvin tärkeä lähtökohta kaikelle on se, että oppilaat saavat edetä omassa tahdissaan ja 

omista lähtökohdistaan. 

”jokainen oppilas kasvaa omista lähtökohdistaan. Me ei voida aatella, että sitä kasvua ei oo 

tapahtunut, jos hän ei ole saavuttanut jotakin sellasta tavotetta, mikä pitäis kaikkien 25 yrit-

tää tavottaa vaikka jossaki tietyssä ajassa. Jokainen oppilas kasvaa ja se jokaisen oppilaan 

kasvu pitäis huomioida ja ne pienet etenemiset.” – Anna 

Tämä osio kytkeytyy erityisesti turvalliseen tavoitteiden asettamiseen. Tavoitteita asetetaan 

jokaisen omista lähtökohdista ja myös edistymistä seurataan siitä, mistä oppilas on aloitta-

nut. Kannustaminen on edistymisen näkyväksi tekemistä ja oppilaan kykyihin uskomista. 

Molemmat näistä ovat pedagogisen rakkauden peruspilareita (esim. Määttä & Uusiautti 

2012; Skinnari 2004). 

Vaihtoehtoiset osallistumisen mahdollisuudet olivat huomioitu Sairaalakoulun yksikössä. 

Yhdellä oppilaalla oli selviä kommunikaation haasteita. Opettaja huomioi haasteet siten, että 

oppilas sai vastata kysymyksiin kirjallisesti ja hänen vastauksiaan odotettiin ja tarkasteltiin 

yhdessä. Opettaja kannusti ja kehui oppilasta todella paljon, koska hän oli hyvin perillä asi-

oista ja tiesi enemmän kuin kukaan muu ryhmän jäsen. Osallistuminen saattoi olla joissakin 

tilanteissa pelkästään sitä, että oppilas tuli hengittämään samaan tilaan.  

”Jos mää oon vaikka jääny pois liikuntatunneilta tai jostain ryhmätilanteesta vetäytynyt, 

niin täällä meillä korvaavat kokemukset lähtee siitä, että mää uskallan tulla aluksi siihen 

ryhmään jäseneksi. Olemaan mukaan ees hengittämmään siihen sammaan tilanteeseen. Ja 

siitä pikkuhiljaa osallistumaan sitten taas.” – Anna 

Vaatimuksena ei ole aina olla aktiivisessa roolissa vaan välillä riittää, että osallistuu sen mu-

kaan, mihin sillä hetkellä pystyy. Tuntiaktiivisuudessa ja sen mittaamisessa tulee huomioida 

oppilaiden erilaisuus. Toiset viittaavat taukoamatta, toiset osoittavat aktiivisuutta tekemällä 

tehtäviä ahkerasti tai toiset kuuntelevat herkeämättä. Se, että opettaja pystyy näkemään eri-

laiset aktiivisuuden muodot, on sensitiivisyyttä ja kaikenlaisten oppijoiden huomioimista. 

Vaikka ei osallistuisikaan tuntiin perinteisellä tavalla, huomatuksi tuleminen luo oppilaalle 

mahdollisuuden korvaavien koulukokemuksien saamiselle 

Tässä sairaalakoulussa hyödynnettiin jokaisen henkilökohtaista osaamista ja annettiin vas-

tuutehtäviä oppilaille. Vastuu on luottamuksen osoitus oppilaalle ja näin kasvattaa oppilaan 



69 

 

itsetuntoa ja itseluottamusta. Observaatioaineistossa oli useampia tilanteita, joissa oppilaille 

annettiin vastuuta tai mahdollisuuksia näyttää omaa osaamistaan. Esimerkiksi puolukkaret-

kelle mentäessä yksi oppilas osasi reitin ja sai opastaa muut poimintapaikalle. Toisessa ti-

lanteessa oppilas sai näyttää osaamistaan ja opettaa muille oppilaille origamien tekemistä. 

Aina, kun jollakin oppilaalla oli jokin taito, taito pyrittiin nostamaan esille ja hyödyntämään 

koko koulun yhteisissä projekteissa. Toimintatavoissa ja kaikessa oli näkyvillä, kuinka op-

pilaista yritettiin aina etsiä vahvuuksia, annettiin niiden näkyä sekä tuettiin heikkouksia sen-

sitiivisesti oppilaan ehdoilla.  

Rajat 

Yksi tärkeä osa korvaavien koulukokemuksien tuottamista on rajojen asettaminen.  

”Minä tiedän, mitä minun käytökseltäni odotetaan täällä. Mitkä ne tämän paikan rajat on 

ja sitte niissä semmonen johdonmukaisuus.” - Anna 

Sanonnan mukaan rajat ovat rakkautta. Ne tuovat turvaa, kun oppilas tietää, mitä häneltä 

odotetaan ja sallitaan. Rajat ja säännöt tuovat selkeyden siihen, miten luokassa ja koulussa 

toimitaan (Sigfrids, 2009, 93). Siksi sääntöjen tulisi olla selvänä kaikille ja kaikki pyrkisivät 

noudattamaan ja huolehtimaan niistä toiminnallaan. 

”me kerrotaan tokihan meiän koulun perusperiaatteet siitä, että jokaisella on täällä turval-

linen olla sellasena oppilaana ja nuorena kun on” - Anna 

Kiusaamiseen puuttuminen on yksi tärkeä rajojen asettamisen paikka. Se, että kiusaamiseen 

puuttuminen on jokaiselle koulun aikuiselle tärkeä asia ja jokaisen psyykkisen turvallisuu-

den takaaminen on ensisijaista, on peruslähtökohta luottamukselliselle oppilas-opettaja-suh-

teelle sekä pohja korvaaville koulukokemuksille. 

”nollatoleranssi kiusaamisen suhteen” - Anna 

”jokaisella pitää olla turvallinen tulla tänne ja kaikkeen tällaseen vähänkään kiusaamiselta 

haiskahtavaan puututaan ja että se on meille kaikille tärkiä asia.” – Anna 

Tässä sairaalakoulussa kiusaamisen puututtiin heti, kun sitä esiintyi vähäänkään. Olin seu-

raamassa paria tilannetta, jotka olivat selviä koulukiusaamistilanteita. Koulun henkilökunta 

puuttui välittömästi tilanteisiin ja pyrki selvittämään tilanteet mahdollisimman pian heti nii-

den sytyttyä. Kiusaamista vähentää sairaalakoulun tilanteessa se, että oppilaiden vaihtuvuus 
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on suuri, eikä vakiintuneita kiusaajan ja kiusatun rooleja ehdi syntyä sairaalakoulujaksoilla.  

Myös henkilökunnan aktiivisella puuttumisella voidaan ennaltaehkäistä kiusaamisen alka-

mista. 

Rajojen asettaminen esiintyi observaatiomuistiinpanoissa useaan otteeseen. Rajoja asetettiin 

tässä sairaalakoulussa lempeästi, mutta jämäkästi. Huumori oli usein läsnä, kun raja tehtiin 

selväksi. Rajoja myös perusteltiin esimerkiksi työrauhan yhteydessä puhumalla siitä, että 

toinen tarvitsee työrauhaa eikä pysty keskittymään, mikäli muut pitävät ääntä. Viittaamisen 

suhteen perustelut oli antaa muille miettimisaikaa ja mahdollisuus vastata. Viittaamisen vaa-

timuksella pyritään myös varmistamaan tila jokaiselle oppilaalle kuunnella ja olla kuultuna. 

Kun opettaja vaati hiljaisuutta, oppilas tokaisi siihen ”eli kaikki pitää turpansa kiinni” niin 

opettaja vastasi siihen lempeydellä ja huumorilla: ”en ihan niin rempsakkaasti olisi itse sitä 

sanonut”. Tässä sairaalakoulussa rajoja asetettiin arkipäivän tilanteissa esimerkiksi sanoilla: 

”shshsh, kato kun ---- tekee tuossa”  

”ei tätä palloa voi ottaa ulos, kun ei sitä voi sitten enää sisällä pelata”  

 ”et sää päätä, missä sää istut”  

”ei voi ottaa omia sääntöjä”  

 ”nyt, XX, lopetappa pyöriminen”  

”nyt XX! Ollaan vielä puolituntia”  

”mikäli pitää vielä kertaalleen huomauttaa, pitää mennä käymään käytävässä”  

”XX kertoo nyt asiallisesti”  

Toisella tutkimuskumppanilla oli tapa, kuten jo edellisistä pystyi päättelemään, että mikäli 

oppilas ei jaksa keskittyä tai käyttäytyy asiattomasti, hän voi mennä käytävään rauhoittu-

maan tai keskustelemaan kahdenkeskisesti opettajan kanssa. Joidenkin tilanteiden rauhoitta-

miseksi sairaalan hoitohenkilökunta voidaan kutsua apuun. Opettajalla oli käytössä koko 

ajan henkinen tuki, mikäli tilanne meinasi lähteä kontrollista. Toisaalta oppilailla oli mah-

dollisuus mennä rauhoittumaan ja ottaa oma aika ja tila aina kun kokivat sen tarpeelliseksi. 

Opettaja koki tämän tuen suureksi voimavaraksi ja vertasi sitä aikaisempiin kokemuksiinsa, 

jossa vastaavaa tukea ei ollut tarjolla ja kuvaili, kuinka väsyttävää ja kuluttavaa työ oli, kun 

joutui yksin vastaamaan haastavan käyttäytymisen tuomiin haasteisiin.  
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”Sitten mennään vaikka kahenkesken toiseen paikkaan keskustelemaan siitä. Sitten jos se 

olo on niin huono, että niin sitte se ei voi ennää jatkaa tässä luokassa, että hän lähtee sitten 

tuonne osastolle.” - Lauri 

Toisen tutkimuskumppanin luokassa oli selkeä linja siitä, mitä tapahtuu, mikäli käyttäyty-

minen on luokassa sopimatonta. Kun oppilaalla on selvillä, mitä häneltä odotetaan ja mitä 

sääntöjen rikkoutumisesta seuraa, on mahdollista rakentaa viihtyisä ja turvallinen koulu, 

jossa oppiminen, opettaminen ja kasvaminen ovat mahdollista kunnioittavassa ja arvosta-

vassa ilmapiirissä (Sigfrids, 2009, 93). 

5.2.3. Korvaavia koulukokemuksia tuottavat aktiviteetit ja toimintatavat 

Tässä sairaalakoulussa oli paljon aktiviteettejä ja toimintatapoja, joiden kautta korvaavat 

koulukokemukset mahdollistuvat. Olen jakanut aktiviteetit ja toimintatavat kategorioihin 

sen mukaan, mitä kasvun kohtaa aktiviteetit tukevat tai mihin tarpeeseen ne vastaavat. Seu-

raavassa esittelen aktiviteettikategoriat ja tarkastelen niitä aineiston kautta. Kategoriat ovat 

itsetuntoa tukevat, sosioemotionaalista kompetenssia tukevat, ajattelua tukevat ja yh-

teishenkeä tukevat aktiviteetit ja toimintatavat. 

Itsetuntoa tukevat aktiviteetit ja toimintatavat 

Itsetuntoa tukevat aktiviteetit ovat aktiviteettejä, joiden tavoitteena on lisätä oppilaan tietoi-

suutta itsestään, omista vahvuuksista ja vahvistaa oppilaan tervettä itsetuntoa. Observointi-

jakson aikana näin useampia aktiviteettejä, jotka tukivat oppilaiden itsetunnon kehittymistä 

ja joiden tavoitteena oli vahvistaa itsetuntoa ja tehdä oppilaiden edistyminen näkyväksi. Jo 

aikaisemmin esitelty tekniikka Good News tekee oppilaan osaamisen näkyväksi ja antaa op-

pilaan onnistumisille uudenlaisen arvon.  

Observointijakson aikana oppilaat tekivät identiteettiaurinkoja. Identiteettiaurinkojen ajatus 

oli auttaa oppilaita hahmottamaan omaa identiteettiään, omia vahvuuksiaan ja omia heik-

kouksiaan. Oppilaat saivat esitellä oman identiteettiauringon halutessaan, mutta ketään ei 

pakotettu jakamaan auringon säteitään. Samalla oppilaat saivat miettiä identiteetin merki-

tystä ja sitä, mitkä asiat ovat vaikuttaneet heidän identiteettiinsä. Tuntiin sisältyi paljon tär-

keitä kasvatukseen liittyviä asioita, mutta samalla terveystiedon sisältöjä tuli tarkasteltua yh-

teisesti. 
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Toinen jo aikaisemmin toteutettu itsetuntoa tukeva aktiviteetti oli voimaeläin, jonka jokai-

nen sairaalakoululainen teki. Voimaeläin voi olla mikä vain mielikuvituksellinen tai todelli-

suuteen pohjautuva eläin, joka kuvastaa oppilaan vahvuuksia parhaiten. Aktiviteetissä yh-

distyvät kuvataide, äidinkieli ja itsetunnon vahvistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen. 

Sairaalakoulun toimintatavoissa perusasia oli se, että oppilaille tarjotaan valinnanvaraa teh-

tävissä. Valinnanvara antaa oppilaille itselle mahdollisuuden arvioida osaamistaan ja harjoi-

tuksen tarvettaan. Tehtävistä selviäminen lisää oppilaan uskoa itseensä ja vahvistaa itsetun-

toa. Sen lisäksi observaatioaineistosta nousi toistuvana elementtinä se, että päivät pyritään 

lopettamaan johonkin mukavaan. Silloin kouluun paluu on helpompaa ja koulussa käyminen 

miellyttävämpää. Usein koulupäivät päättyivät pantomiimiin, jalkapalloon tai muuhun toi-

minnalliseen yhteisaktiviteettiin. 

Sosioemotionaalista kompetenssia tukevat aktiviteetit ja toimintatavat 

Sosioemotionaalista kompetenssia tukevia aktiviteettejä oli vähemmän näkyvissä. Slackline 

oli ehkä selkein sosioemotionaalista kompetenssia tukeva aktiviteetti. Slackline on litteä 

köysi, jonka voi sitoa esimerkiksi puusta toiseen ja se toimii ikään kuin nuorana, jonka päällä 

voi tasapainoilla. Tasapainoilua varten oppilas tarvitsee toista oppilasta tai opettajaa. Se, että 

pystyy nousemaan slacklinelle, on jo luottamuksen osoitus koko yhteisölle. Samalla toinen 

pystyy luottamaan ja toinen taas tulee luotetuksi. Molemmat ovat tärkeitä kokemuksia, eri-

tyisesti jos niistä on jäänyt vaille. Tämäkin voi itsessään toimia korvaavana koulukokemuk-

sena jollekin oppilaalle. 

Sosioemotionaalista kompetenssia tukevia toimintatapoja oli puolestaan nähtävillä enem-

män. Tavoitteiden asettaminen tukee itsesäätely- sekä tunnetaitoja, kuten jo aikaisemmin on 

kuvailtu. Sen lisäksi sekä perjantaisin että yleensä useampana päivänä viikossa kerrattiin 

viikon tapahtumia ja mietittiin hyviä asioita viikossa. Oppilaita kannustettiin positiiviseen ja 

myönteiseen ajatteluun. Samalla, kun asioita kerrattiin, pystyttiin palaamaan esimerkiksi 

hetkeen, kun oppilaat olivat retkellä. Opettaja otti retkiltä kuvia, nauhoitti ääniä ja teetätti 

erilaisia tehtäviä liittyen ryhmän toteuttamiin eri retkiin. Keskusteluissa eritysesti sosioemo-

tionaalisen kompetenssin taitoihin liittyvät asiat olivat esillä. Puhuttiin tunteista ja tuntemuk-

sista ja niiden eroista. Aina, kun jokin asia nousi oppilailta esille, annettiin aikaa keskuste-

lulle. Usein kyseiset keskustelut olivat hedelmällisiä ja ajatuksia herättäviä.  Jo aikaisem-

massa osiossa kuvailtu oppilaiden mahdollisuus opettaa toisiaan toistuu myös tässä osiossa. 
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Oppilaat oppivat ottamaan toisiaan huomioon, oppivat itsestään, saavat arvostusta ja kun-

nioitusta kun opettavat toisilleen taitoja, joita osaavat. Tämä saattaa tuottaa oppilaalle kor-

vaavan koulukokemuksen, joka vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja minäpystyvyysuskomuksia.  

Ajattelua tukevat aktiviteetit ja toimintatavat 

Koulussa kaikkien aktiviteettien pitäisi olla jollakin tapaa ajattelua tukevia. Tässä sairaala-

koulussa eettistä keskustelua ja argumentointia käytiin monilla tunneilla. Yhdellä tunnilla 

keskusteltiin luomuruoasta ja sen merkityksestä. Toisella tunnilla puolestaan huumori oli 

aiheena erityisesti Ranskassa tapahtuneiden terrori-iskujen takia. Huumoria käsiteltiin ensin 

videon avulla, minkä jälkeen sitä purettiin yhdessä keskustelemalla aiheesta. Oppilaat saivat 

äänestää väitteiden oikeellisuudesta ja perustella väittämiään. Keskustelutuokiossa kaikilla 

on mahdollisuus osallistua oman halunsa mukaan. Ketään ei pakotettu osallistumaan, mutta 

kaikilta kysyttiin ja kaikki huomioitiin. Myös näissä tilanteissa on oppilailla mahdollista 

saada korvaavia koulukokemuksia, kun voi olla mukana tunneilla haluamallaan tavalla il-

man paineita. Pienessä luokassa osallistumiseen liittyvät paineet pienenevät ja oppilas saat-

taa saada korvaavia koulukokemuksia siitä, että uskaltaa olla oma itsensä ja kertoa, mitä 

mistäkin asiasta ajattelee. 

Yhteishenkeä tukevat aktiviteetit ja toimintatavat 

Yhteishenki ja ilmapiiri olivat molemmille tutkimuskumppaneille tärkeitä asioita. Ne, mitkä 

tekijät luovat yhteishenkeä ja ilmapiiriä, kuitenkin vaihtelevat.  

”se myönteinen ilmapiiri lähtee siitä turvallisuudesta.” - Anna 

Toinen tutkimuskumppani painottaa turvallisen ympäristön merkitystä ilmapiirille ja yhteis-

hengelle, kun taas toisen painopisteenä ovat yhteishenkeä tukevat aktiviteetit. Seuraavassa 

kappaleessa käsittelen tarkemmin turvallisuutta osana korvaavia koulukokemuksia ja tässä 

osiossa keskityn niihin aktiviteetteihin, joiden tavoitteena on tuottaa korvaavia koulukoke-

muksia myönteisen ilmapiirin ja yhteishengen kautta. 

Seuraavassa taulukossa 3 näkyy eri yhteishenkeä tukevista aktiviteeteistä syntyneet katego-

riat.  
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Taulukko 3. Yhteishenkeä tukevat aktiviteetit ja toimintatavat 

Keholliset aktiviteetit Elämykselliset aktiviteetit Osallistavat aktiviteetit 

- Rankkarikisat 

- Slackline 

- soutaminen 

- puolukkaretki 

 

- tori 

- elokuvat 

- teatterit 

- soutaminen 

- puolukkaretki 

- Koulun aarrekartta 

 

Kehollisia aktiviteettejä observointijakson aikana oli runsaasti. Lähes päivittäiset rankkari-

kisat, jossa oppilaat saivat tehdä maaleja niin, että kaikki muut toimivat maalivahteina, toi-

mivat yhteishengen kasvattajana. Sen lisäksi välillä tasapainoiltiin slacklinella ja kasvatettiin 

luottamusta oppilaiden kesken sekä oppilaiden ja opettajien välillä. Suoturetkellä päästiin 

tunnustelemaan veden lämpötilaa ja kokeilemaan kirkkoveneen kyydissä seikkailua. Puo-

lukkaretkellä poimittiin marjat puolukkapiirakkaan ja useilla lähes päivittäisillä happihyp-

pelyillä nautittiin raikkaasta ilmasta ja yhteisistä juttutuokioista.  

”Minä oon huomannu, että se on ratkaseva tekijä, että meillä on kehollisia onnistumisia, 

henkisiä onnistumisia, sosiaalisia onnistumisia, näitä elämyksiä, niin ne pitää yllä tätä hen-

keä.” - Lauri 

Elämykselliset ja keholliset aktiviteetit kulkevat jollakin tapaa käsi kädessä. Useat keholliset 

aktiviteetit toimivat elämyksellisinä aktiviteetteinä ja toisin päin. Molempien aktiviteettien 

tarkoituksena on saada aikaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ryhmäytymistä. Tarkoituksena 

on tutkimuskumppanin mukaan etsiä yhteisiä asioita, yhteistä omaisuutta. Kehollisten koke-

musten ja elämysten merkitys yhteishengen rakentamisessa korostui toisen tutkimuskump-

panin haastattelussa useammassa kohdassa.  

”[…]niitä elämyksiä haetaan muualta kuin tästä luokasta. Eli me lähetään pois tästä tur-

vallisesta tilasta ja siirrytään tuonne ulos, ulkotilaan […] Me lähetään tuonne etsimään 

tuosta lähipuistosta, Oulujoen rannalta, tuosta lähimetsästä, kävelyteiltä. Me lähetään sieltä 

ettimään niitä semmosia yhteisiä asioita.”- Lauri 

”Niin meillä on yhteinen pankki, jota me voidaan hyödyntää sitte ku palataan tänne luok-

kaan ja se, se aina on semmonen kun voimauttava asia.” - Lauri 
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”me sitten pystytään täällä luokassa niitä asioita muistelemmaan ja ne on meiän yhteinen 

juttu. Siitä tullee semmonen yhteisön henki. Semmonen perheen, pienen yhteisön tai pienen 

perheen henki.” - Lauri 

Kehollisuudesta ja elämyksistä puhuttaessa toinen tutkimuskumppani painotti ympäristön 

merkitystä korvaavia koulukokemuksia tuottaessa. Tutkimuskumppani ei puhunut varsinai-

sesti korvaavista koulukokemuksista, mutta viittasi niihin positiivisilla ja myönteisillä koke-

muksilla. 

Osallistavia aktiviteettejä pääsin seuraamaan toisen tutkimuskumppanin opetuksessa. Oppi-

laiden tehtävänä oli luoda koko koulun aarrekartta, jossa jokainen oppilas ja opettaja sai etsiä 

lehdistä sopivia lauseita, kuvia tai kohtia, jotka kuvastivat sellaista Sairaalakoulun yksikköä, 

jossa he haluaisivat käydä. Oppilailla oli tehtävän kautta mahdollista osallistua ja vaikuttaa 

koulun toimintaan epäsuorasti, koska jokainen sai kertoa niistä osioista, jotka oli aarrekart-

taan liimannut. Tässäkin toimittiin vapaaehtoisuuden nimissä. Mikäli oppilas halusi kertoa 

ja jakaa ajatuksiaan, hän pystyi sen tekemään, mutta ketään ei pakotettu osallistumaan akti-

viteettiin. Osallisuudesta kirjoittavat myös Kuorelahti, Lappalainen ja Viitala (2012, 281) 

artikkelissa Sosioemotionaalinen kompetenssi ja osallisuuden kokemus. Kuorelahti, Lappa-

lainen ja Viitala (2012, 282) liittävät osallisuuden kokemukseen myös yhteisöllisyyteen ja 

korostavat kuulemisen merkitystä sen tuottamisessa. Myös Salovaara ja Honkanen (2011, 

68) korostavat osallisuuden merkitystä turvallista koulua rakentaessa. Osallisuudella tarkoi-

tetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä ja itseään kos-

keviin päätöksiin. (Salovaara & Honkanen, 2011, 65; Rasku-Puttonen, 2008, 155) Aarrekar-

tan tekemisessä, voitiin kuulla myös niiden oppilaiden ääni, jotka eivät tuoneet itseään esille 

sanallisesti. Sen lisäksi tarkoituksena oli pystyä vaikuttamaan siihen minkälaisessa ympäris-

tössä lapset ja nuoret työskentelevät. Vaikutuksen mahdollisuudet tulivat esille myös haas-

tattelussa puhuttaessa oppilaan ensimmäisestä päivästä Sairaalakoulun yksikössä: 

”Vähän, että, mitä häneltä odotetaan ja vähän, että, mitä mahollisuuksia hänellä, pitää myös 

itellä olla mahollisuus vaikuttaa siihen, että hän pystyy sitten sitoutumaan myös siihen, että 

mitä se ensimmäinen päivä mahdollisesti tuo tullessaan.” - Anna 

Tässä sairaalakoulussa erilaisia yhteishenkeä kasvattavia aktiviteettejä oli lähes päivittäin. 

Useita elämyksellisiäkin aktiviteettejäkin oli ainakin kerran kuukaudessa, jos ei enemmän-

kin. Toisiin aktiviteetteihin osallistui koko luokka, toisiin koko koulu. Koulussa oli myös 

useita projekteja, joihin kaikki koulun oppilaat osallistuivat. Oppilaat saivat näyttää parhaita 
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puolia osaamisestaan projekteissa ja heidän vahvuuksiaan pyrittiin hyödyntämään parhain 

mahdollisin keinoin. Jollekin oppilaalle korvaava koulukokemus voi olla se, että hänen te-

kemistään arvostetaan ja hänen osaamisensa huomataan. Vaikka aktiviteettien tavoitteena ei 

varsinaisesti ollut korvaavien koulukokemusten tuottaminen, niitä saattoi syntyä, koska ak-

tiviteettien luonne ja koulun toimintakulttuuri pyrki huomioimaan kaikkien tarpeet ja antoi 

jokaisen kasvaa lähtökohdistaan. Korvaavien koulukokemusten pohjana kuitenkin toimii 

seuraavaksi avattava teema, turvallisuus. Ilman turvallista ilmapiiriä on lähes mahdotonta 

tuottaa korvaavia koulukokemuksia, koska oppilaat tarvitsevat turvallisen tunteen pystyäk-

seen ylittämään itseään. 

5.2.4. Turvallisuus osana korvaavia koulukokemuksia 

Turvallisuus on inhimillinen peruspyrkimys, joka toimii pohjana kaikelle toiminnalle kou-

lussa.  

”tärkein asia, mitä tältä koulupäivältä saa on se turvallinen fiilis täällä”- Anna  

Jotta korvaavia koulukokemuksia on mahdollista välittää ja myönteinen ilmapiiri rakentaa, 

tarvitaan pohjalle luottamuksellinen suhde oppilaiden ja opettajan välille sekä turvallinen 

ilmapiiri uusien kokemusten luomiseksi. Seuraavassa käsittelen turvallisen ilmapiirin mää-

ritelmää ja rakentumista aineiston pohjalta. 

”myönteinen ilmapiiri lähtee turvallisuudesta..” – Anna 

Turvallisuus on yksi korvaavan koulukokemuksen peruspilareista ja yksi tärkeimmistä asi-

oista, koska se korostuu aineistossa useissa eri kohdissa. Olen jakanut turvallisuuden ja tur-

vallisen ympäristön kolmeen eri kategoriaan pohjautuen aineistoon: fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen turvallisuus. On muutamia tekijöitä, jotka koskettavat kaikkia turvallisuuden 

muotoja kuten koulukiusaaminen ja selkeät rajat, mutta muut tekijät voi selkeästi jaotella 

näiden kolmen turvallisuus luokan alapuolille. 
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Seuraavassa taulukossa 4 näkyy eri turvallisuuden osista syntyneet kategoriat. 

Taulukko 4. Turvallisuus 

Turvallisuus 

- koulukiusaamiseen puuttuminen 

- selkeät rajat 

 

Fyysinen 

- retkillä aina turvallinen 

aikuinen mukana, joka 

huolehtii kaikkien tur-

vallisuudesta 

- poistutaan mukavuus-

alueelta turvallisessa 

seurassa ja palataan 

sinne takaisin 

 

 

Psyykkinen 

- jokaisella tila olla oma 

itsensä 

- jokaista arvostetaan 

- jokainen voi epäonnis-

tua ja yrittää uudelleen 

- opettaja psyykkinen 

tuki, joka ei menetä 

malttiaan 

- osallistuminen omien 

voimavarojen mukai-

sesti 

 

Sosiaalinen 

- opettajien välinen kom-

munikointi esimerkkinä 

- oppilaiden välinen kan-

nustaminen 

Fyysinen turvallisuus 

Fyysinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että oppilailla on fyysisesti turvallinen olo. Fyysiseen 

turvallisuuteen kuuluu se, ettei kukaan riko fyysisen koskemattomuuden rajoja eikä kohtele 

toisia kaltoin koulussa. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden fyysisestä turvallisuu-

desta ja olla aina mukana tilanteissa vastaamassa kaikkien turvallisuudesta. Fyysisen turval-

lisuuden takaamiseksi koulussa tulee olla selkeät säännöt ja rajat ja oppilaiden kanssa tulee 

tarkastella keinoja rajoissa pysymisessä. Opettaja voi olla tuki ja turva poistuttaessa muka-

vuusalueelta.  

”siellä on opettaja aina mukana, aikuisena, niin niillä on ollu turvallista siellä kävellä ja 

tehä havaintoja ja tehä tuota ihmetellä tuota ympäristöä ja tehä semmosia moniaistisia elä-

myksiä.” - Lauri 

”tavoitteena on ensin se, että uskaltas olla vaikka tuossa pihalla ensin.[…] tämmösen hen-

kisen turvallisuusalueen laajentaminen ja hän sitte huomaa, että tässähän vois lähtä seu-

raavalla kerralla näitten muitten mukkaan tuonne. […] Esimerkkinä voin ottaa semmosen, 

että on uskaltanut lähteä suunnistamaan, uskaltanut lähteä ajamaan pyörällä, on uskaltanu 
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nousta pyörän päälle. Uskaltanu lähtä sitte pyörällä ajamaan torille, jossa on paljon ihmi-

siä.” – Lauri 

Joillekin Sairaalakoulun oppilaille pelkkä ulosmeneminen voi olla pelottavaa, mutta turval-

lisen aikuisen läsnä ollessa on helpompi poistua mukavuusalueelta ja laajentaa turvallisuus-

vyöhykettä. Korvaava koulukokemus voi olla myös se, että uskaltaa mennä itsenäisesti ulos 

tai esimerkiksi ajaa pyörällä. 

Psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus 

Psyykkinen turvallisuus on lähtökohta koko Sairaalakoulun toiminnalle. Oppilailla tulee olla 

turvallinen olo erityisesti silloin, kun taustalla on kaikenlaisia psyykkisiä haasteita. Turval-

lisuus on tunne, joka edistää oppilaiden oppimista ja kasvua tasapainoiseksi nuoreksi ja ai-

kuiseksi (Salovaara & Honkonen, 2011, 17). Turvallisuus mielletään yleensä kuuluvaksi 

fyysiseen turvallisuuteen, mutta korvaavien koulukokemusten kannalta vieläkin oleellisem-

paa on psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Salovaara ja Honkonen (2011, 18) erittelee 

psyykkisen ja sosiaalisen viiteen osatekijään: 1) hyväksyntä ja välittäminen, 2) luottamus, 

3) haavoittuvaiseksi alistuminen, 4) tuen antaminen ja 5) sitoutuminen. Turvallisessa ympä-

ristössä näitä osatekijöitä toteutetaan tietoisesti. 

”Että oppilas uskaltaa tulla pinnistelemättä tavallaan siihen yhteisöön. Elikkä se näkee sen 

että siellä häntä arvostetaan, et se ihmisarvo tavallaan mikä annetaan on kaikille sama.” – 

Anna 

Psyykkinen turvallisuus tässä tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että jokainen voi olla oma it-

sensä, kaikkia arvostetaan yksilöinä, jokainen voi epäonnistua ja yrittää uudelleen, jokaiselle 

annetaan tilaa ja aikaa tehtävien tekemiseen, että koulussa on selkeät rajat ja säännöt, miten 

toimia ja että toiminta on vapaaehtoista jokaiselle. Kuten jo aikaisemmassa Salovaaran ja 

Honkosen (2011, 18) määritelmästä voi huomata, tässä tutkimuksessa toistuvat samankal-

taiset asiat, jotka muodostavat psyykkisen turvallisuuden tunteen. Ensimmäinen teema, hy-

väksyntä ja välittäminen, sisällyttää yksilön arvostamisen ja sen, että jokainen voi olla oma 

itsensä. Haavoittuvaisuuteen sisältyy omana itsenä oleminen että tila epäonnistumiselle. 

Luottamusta luo selkeät säännöt ja rajat ja niistä kiinni pitäminen ja toisaalta oppilaan koh-

taaminen ja kiusaamiseen puuttuminen (Sigfrids, 2009, 93). Tuen antamista ja kannusta-
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mista käsitellään tässä tutkimuksessa enemmän oppilaan kohtaamisen ja pedagogisen rak-

kauden osiossa. Kuten voi huomata, nämä käsitteet menevät myös pedagogisen rakkauden 

alle. Pedagogisen rakkauden tuomat toimintatavat ovat pohjana turvallisuudelle. Pedagogi-

sen rakkauden ja oppilaan kohtaamisen kappaleessa on yhtäläisyyksiä tähän turvallisuuden 

kappaleeseen. Olen kuitenkin jakanut nämä kaksi osiota erikseen, koska koen, että oppilaan 

kohtaaminen ja pedagoginen rakkaus itsessään ovat niin oleellisessa osassa korvaavissa kou-

lukokemuksissa, ettei näitä kahta kappaletta olisi voinut yhdistää.  

Sairaalakoulun perusperiaatteisiin kuuluu erityisesti psyykkinen turvallisuus. 

”meiän koulun perusperiaatteet siitä, että jokaisella on täällä turvallinen olla sellasena op-

pilaana ja nuorena kun on.” – Anna 

Jokaisen oppilaan arvostaminen esiintyi aineistossa useammassa otteessa ja molemmille tut-

kimuskumppaneille oli hyvin selkeänä, että jokaisella oppilaalla tuli olla vapaus ja turva olla 

oma itsensä. Se, millä tavoin tutkimuskumppanit pyrkivät takaamaan asian, on vähemmän 

esillä. Tärkeimpänä on varmasti se, että tehdään asia selväksi sanallisesti, mutta myös huo-

lehtimalla siitä, ettei ketään kiusata. 

Tässä sairaalakoulussa turvalliseen ympäristöön liittyvät periaatteet pyrittiin tekemään sel-

väksi jo ensimmäisen päivän aikana.  

”me kerrotaan meiän koulun perusperiaatteet siitä, että jokaisella on täällä turvallinen olla 

sellasena oppilaana ja nuorena kun on” – Anna 

Se, että asiat sanoitetaan ja puhutaan ääneen heti alkuun, antaa jo oppilaalle ennakko-odo-

tuksen siitä, että toimintakulttuuri on turvallinen ja oppilas voi olla oma itsensä. Joskus näitä 

asioita voidaan pitää itsestään selvinä, mutta kun sen sanoo ääneen oppilaallekin, se toimii 

ikään kuin lupauksena siitä, että aikuinen pyrkii toiminnallaan huolehtimaan kaikkien tur-

vallisesta olosta. 

Vaihtoehdot ja valinnan vapaus tuovat oppilaalle turvallisuuden tunnetta, koska ketään ei 

pakoteta mihinkään. Oppilaille annettiin observointijakson aikana yleensä vaihtoehtoja teh-

tävien tekemiseen. Tekeminen perustui perustumaan vapaaehtoisuuteen ja tehtävien tekemi-

seen ja osallistumiseen annettiin tilaa ja aikaa.  

”ja ketään ei jätetä yksin ja kaikki saa edetä omaa tahtia..” – Anna 
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Usein oppilaille annettiin valinnanvaraa, jolloin itse valittu ”pakotettu”. tehtäväkin tuntuu 

vapaaehtoiselta. Vapaaehtoisuus näkyi myös siten, että oppilaat saivat kokeilla uusia asioita 

ja siirtyä syrjään, mikäli se ei tuntunutkaan hyvältä. Kun oppilas saa toimia omien voimava-

rojensa ja tuntemuksiensa mukaan, voi oppilas saada korvaavan koulukokemuksen paineet-

tomasta ympäristöstä ja siitä, että hänellä on tila ja aika yrittää asioita ja ehkä tätä kautta 

myös saada onnistumisen kokemuksia. 

”tehään näkyväksi se, että on lupa epäonnistua ja se on ihan suotavaakin välillä ja muuten.” 

– Anna 

Epäonnistumiset ovat osa elämää ja epäonnistuminen turvallisessa ympäristössä voi olla tär-

keä kasvamisen kokemus. Turvallisessa ympäristössä oppilaiden tunteista huolehditaan eikä 

oppilasta jätetä yksin oman epäonnistumisensa kanssa.  

Kiusaaminen aiheuttaa turvattomuutta kaikilla turvallisuuden alueilla. Kiusaaminen on va-

kava ongelma valtakunnallisesti ja se on useiden mielenterveyden ongelmien taustalla (Kir-

ves & Stoor-Grenner, 2016). Observointijaksolla ilmeni pieniä kiusaamistilanteita, joihin 

opettajat pyrkivät puuttumaan mahdollisimman tehokkaasti. Myös haastatteluissa kiusaa-

misasia ja siihen puuttuminen nousi esille.  

”[…] Ja sitten tietenkin sitä turvallista ilmapiiriä luo se, että puututaan […] esimerkiksi jos 

oppilaalla on toista kohtaan alkaa tulla epäasiallista käyttäytymistä tai muuta” - Anna 

”Mutta ne lapset kokee, että tässä opettaja on tosissaan ja opettaja välittää tästä jutusta. 

Että ei kato läpi sormien.” – Lauri 

Tutkimuskumppaneiden puheesta voi tulkita, että puuttuminen on välittämistä ja välittämi-

nen tuo turvaa. Opettajan tehtävänä on taata oppilaille turvallinen ympäristö psyykkisesti, 

sosiaalisesti ja fyysisesti. Koulukiusaaminen rikkoo kaikkia näitä turvallisuuden muotoja ja 

siksi puuttumisella on äärimmäisen suuri merkitys koulukiusaamisen ennaltaehkäisyssä. 

Myös Hamarus (2006, 212-214) väitöskirjassaan ”Koulukiusaaminen ilmiönä. Yläkoulun 

oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta.” painottaa sitä, kuinka tärkeää on, että koululla on 

selkeä linja siitä, millä tapaa koulukiusaamiseen puututaan sekä selkeä käsitys oikeasta ja 

väärästä. 
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Oppilaalla tulee olla turvallinen olo, jotta hänelle on mahdollista tuottaa korvaavia kouluko-

kemuksia. Pelon täyteisessä ja ahdistavassa ympäristössä kuka tahansa lamaantuu. Obser-

vaatiossa tein seuraavanlaisen huomion: 

Yksi selvä yhtäläisyys näissä lapsissa ja nuorissa on se, kuinka heikko itsetunto heillä on, 

mikä puolestaan näkyy suurena epäonnistumisen pelkona ja siinä, etteivät oppilaat tahdo 

välttämättä tehdä mitään, koska pelkäävät epäonnistuvansa.  

Pelon voittaminen on yksi korvaava koulukokemuksen muoto.  Jotta oppilaalla on mahdol-

lista ylittää itsensä ja voittaa pelkojaan, tulee ympäristön tukea kaikkia turvallisuuden muo-

toja.  

Opettajien välinen kommunikointi toimii esimerkkinä oppilaille turvallisesta kanssakäymi-

sestä. Observaatioaineistossa kiinnitin huomiota opettajien keskinäiseen vuorovaikutukseen. 

Tässä sairaalakoulussa observointijakson aikana opettajat kannustivat toisiaan, nauroivat 

paljon, vitsailivat ja arvostivat toistensa työtä. Ote observaatiomuistiinpanoista: 

Se, mihin kiinnitin tämän tehtävän aikana erityistä huomioita, oli opettajien välinen kom-

munikointi. Se oli positiivista, innostavaa ja huumorilla höystettyä. Opettajien välinen kom-

munikointi ja hyvä ilmapiiri toimivat myös esimerkkinä muille. Tunnelma oli rento, yhdessä 

olo mukavaa, jossa kaikki halukkaat pääsivät osallisiksi. Opettajat myös huolehtivat oppi-

laiden osallisuudesta ja tukivat tarvittaessa. 

Myös haastatteluissa kollegiaalisen tuen ja esimerkin merkitys tuli esille. 

”Täällä ja me paljon jaetaan ja käyään sitä keskustelua, että miten kukanenkin etenee. […] 

Että tuota ilman sitä työyhteisöö, niin se jäis aika puolitiehen.” - Anna 

”Parasta semmosta myönteistä positiivista ilmapiiriä on se kun oppilaat alkaa tavallaan 

tartuttaa sitä toisiinsa sitä tsemppaamista ja kannustamista, mutta sen täytyy lähtä aluksi 

aikusten [vuorovaikutuksesta] me tehhään se aikusina yhessä, että semmonen yhteisö, 

paikka, missä aikuset näyttää yhteisellä esimerkillä, et se on sama arvopohja sen suhteen, 

mut onhan siellä paljon huumoria. ” – Anna 

Opettajat osoittivat omalla esimerkillään sitä, millaista vuorovaikutuksen pitäisi olla vasta-

vuoroisissa ja tasapainoisissa kaverisuhteissa. Aikuisten esimerkillä on varmasti suuri mer-
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kitys siihen, kuinka lapset kommunikoivat keskenään ja siihen miten lapset kokevat koulu-

yhteisön. Observointijaksolla huomasin, että kaikilla oli turvallinen olo ympäristössä, jossa 

auktoriteettiasemassa olevat henkilöt toimivat lämpimässä yhteistyössä toistensa kanssa. 

Kollegiaalisen tuen ja työyhteisön ilmapiirin lisäksi on tärkeä huolehtia opettajan psyykki-

sistä ja henkisistä voimavaroista. Kun opettajalla on psyykkisiä ja henkisiä voimavaroja, hän 

jaksaa myös vastata oppilaiden tuomiin haasteisiin rakentavasti ilman tuomitsemista. Kolle-

giaalisen tuen tarve lisääntyy erityisesti silloin, kun on tekemisissä haastavan käyttäytymisen 

kanssa tai kohtaa ristiriitatilanteita. Mikäli opettajalla ei ole tukea, on hänen vaikea tuottaa 

korvaavia koulukokemuksia. Sairaalakoulussa opettajien voimavaroista huolehdittiin eri-

laisten virkistyspäivien ja yhteisten aktiviteettien muodossa. Opettajien lämpimät välit ja 

hyvä yhteistyö takasivat kollegiaalisen tuen saatavuuden. Sen lisäksi jaksamista edesauttoi-

vat koulunkäynnin ohjaajat sekä osaston hoitohenkilökunnan tuki. 

Tässä kappaleessa olen kuvaillut aineistolähtöisesti, miten korvaavia koulukokemuksia tuo-

tettiin eräässä pohjoissuomalaisessa sairaalakoulussa. Korvaavat koulukokemukset koostu-

vat monista osa-alueista ja niiden tuottaminen tapahtuu tarvelähtöisesti siten, että tarkastel-

laan, minkälaisia kokemuksia oppilaan kouluympäristö ei ole kyennyt oppilaalle tuottamaan. 

Korvaaville koulukokemuksille ei tarvitse varata omaa tuntia tai aikaa, vaan se tapahtuu ar-

jen lomassa joka päivä.  

”korvaavat kokemukset tapahtuu tässä meiän koulun arjessa, että meillä ei oo sellasta kor-

vaavien kokemusten tuntia vaan ne tapahtuu jokaisen oppitunnin aikana jokaisessa tilan-

teessa, mihin me mennään.” – Anna 

Jokainen lasten ja nuorten kanssa työskentelevä henkilö voi omalla toiminnallaan arkipäi-

väisessä kanssakäymisessä pyrkiä tuottamaan korvaavia kokemuksia. Tämän tutkimuksen 

myötä jokaisella sen lukevalla on ajatuksia siitä, miten se on mahdollista.  
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6. PÄÄTELMÄT 

Korvaavat koulukokemukset voivat olla käänteentekeviä kokemuksia monelle sellaiselle 

lapselle ja nuorelle, jolla koulu ei ole sujunut tavanomaisesti. Ne tulevat tarpeellisiksi silloin, 

kun koulujärjestelmä jollakin tavalla ontuu tai epäonnistuu. Korvaavat koulukokemukset an-

tavat lapselle tai nuorelle uuden mahdollisuuden kasvaa ja rakentaa tulevaisuutta toisenlai-

sista lähtökohdista. Ne eivät poista oppilaan negatiivisia kokemuksia, mutta ne ikään kuin 

paikkaavat haavan ja antavat uutta suuntaa oppilaan koulupolulle. 

Mikäli korvaavat koulukokemukset toimivat tarkoituksenmukaisella tavalla, on mahdollista, 

ettei ilmiötä haastava käyttäytyminen tarvitse enää määritellä. Kun oppilaiden tarpeet tulevat 

täytetyksi ja kouluviihtyvyys lisääntyy, on mahdollista, ettei oppilailla ole enää tarvetta käyt-

täytyä tavalla, joka tulkitaan haastavaksi käyttäytymiseksi. Voi olla, että tämä on ajatuksena 

utopiaa, mutta mikäli ei uskalla ajatella tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, ei voi saada 

muutosta aikaan. näkökulman muutos siihen, miten haastavaa käyttäytymistä tulkitaan, saat-

taa edesauttaa oppilaisiin suhtautumista. Oppilaille ei aseteta rooliodotuksia edellisten lau-

suntojen perusteella eikä oppilaita ja heidän käyttäytymistä nähdä syyllisinä koulun ongel-

miin, vaan oppilaiden käyttäytymisestä ja kohtaamisesta voidaan etsiä ja tulkita niitä kohtia, 

missä koulu, kommunikaatio ja dialogi oppilaan, opettajan ja koulun välillä eivät toimi. Nii-

den kohtien avulla on mahdollista lähteä parantamaan nykyistä järjestelmää ja tehdä siitä 

inklusiivisempi.  

Vuonna 2014 voimaan tullut oppilashuoltolaki velvoittaa koko kouluhenkilökunnan huoleh-

timaan yhteisöllisyydestä ja oppilaiden hyvinvoinnista (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 

2013, § 3-4). Tutkimuksessa esitellyt keinot tuottaa korvaavia koulukokemuksia voivat toi-

mia apuna käytännön järjestelyitä suunnitellessa. Samalla voidaan miettiä, kuinka koulukult-

tuurin muokkaamisella on mahdollista ennaltaehkäistä korvaavien koulukokemusten tar-

peellisuus. Kaikki menetelmät eivät välttämättä ole sovellettavissa kaikkiin koululaitoksiin, 

mutta perusperiaatteet tavoitteiden asettamisesta, pedagogisesta rakkaudesta, oppilaan koh-

taamisesta, aktiviteeteistä ja turvallisen kasvuympäristön takaamisesta tulisi olla jokaisen 

koulun kasvatuslähtökohtina. Jotta nämä lähtökohdat saataisiin täytettyä, luokkakokojen tu-

lisi olla pienemmät, jolloin opettajilla olisi mahdollista kohdata jokainen lapsi ja nuori päi-

vittäisessä kanssakäymisessä rehellisesti ja avoimesti. Opettajan tulisi taata turvallisuus ja 

erityisesti pitää huoli esimerkiksi siitä, etteivät oppilaat joudu kohtaamaan väkivaltaa kou-
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lupäivänsä aikana (koulukiusaamista). Keinona oppilaan kohtaamiseen voi toimia esimer-

kiksi Rosenbergin (2003) väkivallattoman vuorovaikutuksen malli. Sen avulla on mahdol-

lista kohdata oppilaita empaattisesti jokaisen tarpeita kuunnellen. 

Tavoitteiden asettamisen kehä voisi toimia monen tasoisten tavoitteiden asettamisessa. Olisi 

tarpeellista, että olisi aikaa kohdata jokainen oppilas ja keskustella henkilökohtaisista tavoit-

teista. Käytännössä tämän toteuttaminen on mahdotonta, mikäli opettajalla on luokassa 20 

oppilasta, jotka kaikki ovat yhtä arvokkaita ja ansaitsevat saman määrän huomioita ja aikaa 

opettajalta. Toki joillakin tuen tarve on suurempi kuin toisilla ja on oleellista huomioida 

oppilaita heidän tarpeiden mukaisesti. Opettaja tarvitsee sensitiivisyyttä nähdäkseen oppi-

laat, joilla tuen tarve on suurin. Tässä apuna toimii kolmiportaisen tuen tukiportaikko, koska 

se pakottaa opettajaa miettimään, minkälaista tukea kukin oppilas tarvitsee ja onko tuen 

muotoja tarpeellista keventää tai lisätä. Kolmiportaisen tuen tuomat asiakirjat varmistavat 

sen, että erityisesti tuen piirissä oleville oppilaille asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita. Kui-

tenkin se, mikä asiakirjoja pyöritellessä saattaa unohtua on, että tavoitteet pitäisi asettaa op-

pilaan ehdoilla ja oppilaslähtöisesti. Siinä vaiheessa, kun tavoite on saatu asetettua, on ää-

rimmäisen tärkeää miettiä oppilaan kanssa keinoja, kuinka tavoitteeseen päästään. Se, että 

oppilas ei ole yksin oppimisensa kanssa, on ensisijainen lähtökohta. Tavoitteet voivat olla 

oppilaasta riippuen eritasoisia. Toiset tavoitteet voivat pyrkiä henkilökohtaiseen kasvuun, 

toiset tavoitteet oppiaineissa kehittymiseen. Tärkeää olisi miettiä kokonaisuutta ja niitä as-

keleita, millä tavoin suurempaan tavoitteeseen on mahdollista edetä. 

Pedagoginen rakkaus ja oppilaan kohtaaminen tulisi olla kaikkien koulujen ensisijainen ta-

voite ja arvopohja. Se, että oppilas kokee tulevansa arvostetuksi, rakastetuksi ja että hänen 

kykyihinsä ja hyvyyteen uskotaan, vie oppilasta pidemmälle kuin yhdenkään oppiaineen 

loistava osaaminen. Hyvä itsetunto, sosioemotionaalinen kompetenssi, myönteinen minä-

kuva ja realistiset minäpystyvyysuskomukset antavat hyvät eväät elämään ja ovat ikään kuin 

pohja sille, että oppilas uskaltaa yrittää uusia asioita ja ylittää itseään pelkäämättä epäonnis-

tumisia (Björklund ja muut, 2014). Janhunen (2013, 28) nostaa esille, kuinka suuri merkitys 

kouluajalla on minäkäsitykseemme sekä myöhempiin asenteisiin työskentelyä ja yhteisöjen 

toimintaa kohtaan. Reinikainen (2009, 90) puolestaan korostaa jatkuvan kannustamisen ja 

oppilaan rehellisen ja avoimen kohtaamisen merkitystä etsiessä muutosta. Kun keskittyy op-

pilaan vahvuuksiin ensisijaisesti, saa myös tarttumapintaa haasteisiin ja rakennettua luotta-

musta oppilaaseen. (Reinikainen, 2009, 90) Pedagoginen rakkaus ja oppilaan kohtaaminen 
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vievät eteenpäin myös kouluhyvinvointia, joka näyttäytyy useammassa tutkimuksessa suu-

rimpana puutteena Suomen koulujärjestelmässä (Ahonen, 2008, 196; Harinen & Halme, 

2012; Kämppi ja muut, 2012, 27; Pölkki, 2001, 131; Linnakylä, 1993, 39-59). Hyvinvointi 

luo pohjan oppimiselle. Mikäli oppilas ei voi hyvin, on vaikea oppia uusia asioita.  

Tärkeänä osana pedagogista rakkautta, oppilaan kohtaamista ja korvaavia koulukokemuksia 

on kannustaminen ja onnistumisten tekeminen näkyväksi. Opettajalta saattaa helposti unoh-

tua, kuinka tärkeää on näyttää, että on huomannut oppilaan kehityksen ja onnistumiset. Po-

sitiivisuus lisää positiivisuutta ja kohottaa ilmapiiriä. Kun opettaja keskittyy oppilaiden hy-

viin puoliin ja vahvuuksiin heikkouksien ja kehittämisen paikkojen sijaan, oppilaat pystyvät 

näkemään omia vahvuuksiaan selkeämmin ja kannustamaan myös muita ja huomaamaan 

muiden vahvuudet. Esimerkiksi Chris Ulmer, opettaja Floridasta, aloittaa jokaisen päivänsä 

kehumalla oppilaita yksitellen noin 10 minuutin ajan (Brentano, 2015). Työskentelytapa on 

saanut opettajan mukaan aikaan sen, että oppilaat ovat alkaneet myös kehumaan ja kannus-

tamaan toisiaan, eivätkä loukkaa toisiaan sanoillaan. Ulmer kiteyttää ajatuksensa sanomalla: 

”Viha on opittua käyttäytymistä. Rakkaus on luonnollista”. 

Tutkimusta tehdessä kävi ilmi, että monilla oppilailla on paljon poissaoloja erilaisista syistä. 

Poissaolot estävät oppilasta oppimasta sekä osallistumasta kouluyhteisön toimintaan tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla. Siihen, että poissaolot saataisiin vähenemään, tarvitaan oppilaiden 

sisäinen motivaatio ja halu tulla kouluun. Sisäistä motivaatiota koulua kohtaan lisää luon-

nollisesti se, että oppilas viihtyy koulussa. Yksi akuutti toimenpide säännölliselle koulussa 

käymiselle on se, että koulupäivä päättyisi myönteisissä merkeissä. Näin ajatukset koulusta 

ovat mieluisia ja kouluun on kiva palata seuraavana päivänä. Myös tässä sairaalakoulussa 

koulupäivät pyrittiin päättämään esimerkiksi erilaisiin draamaharjoitteisiin, elämyksellisiin 

hetkiin ulkona tai johonkin oppilaalle mieluisaan aktiviteettiin. Voi olla, että ison luokan 

kanssa päivän päättäminen kaikkia miellyttävällä tavalla on haasteellista, mutta jos oppilai-

den toiveita kuunnellaan, on mahdollista, että koulupäivä tai ainakin kouluviikko päättyisi 

suurimmalle osalle oppilaista mieluisissa merkeissä.  

Korvaavia koulukokemuksia tuottavia aktiviteettejä on varmasti paljon enemmän kuin tässä 

tutkimusaineistossa tulee ilmi. Tärkeä huomio on se, että koulu pyrkisi aktiviteeteillään tuot-

tamaan kokemuksia osallisuudesta, vaikuttamismahdollisuuksista ja pyrkisi avoimeen kes-

kustelukulttuuriin kaikessa toiminnassaan. Tämän kaltaisia aktiviteettejä löytyy paljon eri-
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laisista materiaalipankeista. Nämä aktiviteetit ovat kuitenkin toissijaisia, mikäli pohja puut-

tuu. Pohjana kaikille aktiviteeteille on sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti turval-

linen kasvuympäristö. Mikäli oppilailla ei ole turvallinen olo, todennäköisesti he eivät osal-

listu keskusteluun ja aktiviteetteihin eivätkä tule osallisiksi yhteisöä samalla tapaa kuin sil-

loin, kun oppilaalla on turvallinen olo.  

Turvallinen kasvuympäristö ja pedagoginen rakkaus kulkevat käsi kädessä ja tukevat toinen 

toisiaan. Turvallisen kasvuympäristön kaikki kolme puolta, fyysinen, psyykkinen ja sosiaa-

linen, tulisi huomioida rakentaessa sellaista ympäristöä, joka on kaikille turvallinen. Myös 

Salovaara & Honkonen (2011) painottavat turvallisen ympäristön merkitystä ilmapiirille, 

hedelmälliselle oppimisympäristölle ja tasapainoisen kasvun tukemiselle. Koulun koko hen-

kilökunnalle tulisi olla selvänä, mitä erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ta-

kaaminen käytännössä tarkoittaa ja miten niitä pyritään yhteisesti edistämään. Myös toinen 

tutkimuskumppaneista painotti samaa asiaa haastattelussaan: 

”…se yhteisöllisyys on varmaan aika haettu asia nykyään. Mutta sitte miten se työyhteisölle 

tarkottaa, niin kyllä kait se lähtökohta pitäis olla jollaki tavalla aukipuhua ja kirjottaa, mut 

varsinki puhua, että mitä se tarkottaa kellekki.” – Anna 

Tutkimuksen sairaalakoulun osasto toimi tietynlaisena pakopaikkana sellaisille oppilaille, 

joiden koulussa oleminen ei sujunut tai jotka eivät olleet koulukuntoisia. Kuitenkin suurim-

man osan ajasta oppilaat halusivat olla osa luokkaa ja ryhmää ja välttivät osastolla olemista. 

Toisen tutkimuskumppanin kanssa käydyistä keskusteluista painottui, kuinka tärkeää olisi, 

että jokaisessa koulussa olisi vastaavanlainen ”turvaluokka” oppilaille, mikäli luokassa työs-

kentely ei luonnistu. Turvaluokka voisi toimia tukena opettajan jaksamiselle. Silloin opettaja 

ei olisi yksin kohdatessaan haasteita ja toisaalta oppilas saisi tilaisuuden keskustella tilan-

teestaan, tunteistaan ja reaktioistaan jonkun koulutetun aikuisen kanssa, joka pystyy vastaa-

maan oppilaan tarpeisiin sensitiivisesti. Näin myöskään opettajan tarvitsisi laiminlyödä 

muuta ryhmää. Turvaluokka voisi olla ikään kuin viimeinen keino, mikäli tilanne kärjistyy 

luokassa mahdottomaksi. Haasteena tässä olisi se, että opettaja ja oppilas eivät selvittäisi 

välillään olevia konflikteja, vaan ristiriitatilanteet sysättäisiin oppilaan syyksi ja oppilas voi-

taisiin siirtää pois tilanteesta. Tukitoimi tällä tavoin kohdistuisi oppilaaseen. Tällainen jär-

jestely voisi olla toimiva ja saattaisi lisätä inkluusion mahdollisuuksia akuutisti, mutta tällä 

tutkimuksella pyrin pidempiaikaisiin ratkaisuihin ja koulukulttuurin muutokseen, jolloin 
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”turvaluokkaa” ei tulevaisuudessa tarvittaisi. Mikäli luokkakoot olisivat pienempiä ja jokai-

nen opettaja toimisi pedagogisen rakkauden ohjaamana, eivät oppilaat tai opettajat tarvitsisi 

sellaista turvaluokkaa, koska ei olisi rakkaudettomuutta vaan oppilaan kohtaaminen olisi 

mahdollista päivittäisessä vuorovaikutuksessa eikä kenelläkään olisi tarvetta käyttäytyä 

haastavasti. 

Oppilaan kohtaaminen aidosti päivittäin vaatii pienten ryhmäkokojen lisäksi sen, että pois-

tutaan oppikirjojen ääreltä ja jätetään oppiaineet syrjään tarpeen tullen. Koulun tehtävänä on 

perusopetuslain (1998, § 2) mukaan ”tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vas-

tuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja tai-

toja”. Tämä laki velvoittaa jokaista opettajaa opettamisen lisäksi keskittymään kasvattami-

seen. Jokaisen opettajan tulisi muistaa tämä vastuullinen tehtävä työssään, koska se on yhtä 

tärkeä kuin opettaminen.  harmittavan usein kuulee opettajien puhuvan kasvattamisesta työ-

ajanulkopuolisena tehtävänä, mikä puolestaan kertoo siitä, että opettajilla ei välttämättä ole 

selvillä oma työkuvansa. Tätä asiaa voisi olla myös mielenkiintoista tutkia ja sen myötä li-

sätä tietoisuutta opettajien perustuslaillisista tehtävistä.  
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7. POHDINTA 

Tutkimukseni onnistui vastaamaan sille asetetuille kysymyksille hyödyntäen monipuolista 

aineiston analyysiä. Tutkimuksella on laaja teoreettinen viitekehys, joka yhdistelee erilaisia 

lähteitä ja näkökulmia lähestyen uutta käsitettä, joka nousi tutkimuksen aineistosta. Tutki-

mus on siitä erikoislaatuinen, että osa sen teoriaosioista käsitellään vasta tulosluvussa. Ai-

neistoa kerätessä kiinnostavia huomioita löytyi enemmänkin, mitä tämän tutkimuksen ta-

voite tarvitsi ja sen takia aihetta voisi käsitellä vielä todella monesta eri näkökulmasta. Ai-

neistoni käsittelee vain kahden opettajan käsityksiä, kokemuksia ja työskentelyä, joten olisi 

mielenkiintoista nähdä, ovatko samat korvaavia koulukokemuksia tuottavat menetelmät 

muilla opettajilla käytössä. 

Koska korvaavan koulukokemuksen käsite on uusi kasvatustieteen tutkimuskentässä, olisi 

hyvä ja mielenkiintoista tutkia näitä kokemuksia ja niiden vaikutuksia lisää oppilaiden nä-

kökulmasta ja erityisesti selvittää sitä, mitkä asiat ovat olleet heidän näkökulmastaan kään-

teentekeviä. Olisin voinut laajentaa työtäni jo nyt haastattelemalla Sairaalakoulun entisiä 

oppilaita, mutta aineistosta olisi tullut hyvin laaja, eikä se ollut tässä vaiheessa tarkoituksen-

mukaista.  

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen näkökulma olisi tutkia uuden oppilashuoltolain 

vaikutuksia oppilaan asemaan peruskoulussa. Onko oppilashuoltolaki tuonut sellaisia muu-

toksia koulumaailmaan, mitä odotettiin ja toivottiin? Oppilashuoltolain perusasiat liittyvät 

korvaaviin koulukokemuksiin ja siten voitaisiin tutkia, onko uuden oppilashuoltolain myötä 

esimerkiksi tapahtunut muutosta liittyen erityisen tuen tarpeeseen otettavien oppilaiden mää-

rissä ja erityisesti niissä syissä, miksi eri oppilaat on siirretty erityisen tuen oppilaiksi. 

Tutkimusta tehdessä kävi ilmi, että ainakin näillä resursseilla inkluusio ei tutkimusta tehdyllä 

alueella toimi.  Kolmiportainen tuki ei tarjoa tarpeeksi tukea kaikille oppilaille ja seuratessa 

yhtä opettajainkokousta kävi ilmi, että tähän pohjoissuomalaiseen sairaalakouluun tulisi op-

pilaita paljon enemmän mitä heitä voidaan vastaanottaa. Peruskoulut eivät pysty tämänhet-

kisillä? resursseilla vastaamaan kaikkiin erityisen tuen tarpeisiin, eivätkä kasvavat ryhmä-

koot varmasti auta asiaa. Mikäli Suomi haluaa pysyä koulutuksen edelläkävijänä, tähän asi-

aan pitäisi tulla isoja muutoksia ja erityisesti ryhmäkokoihin tulisi kiinnittää huomioita, että 

jokainen oppilas tulisi koulussaan kohdatuksi. Olisi mielenkiintoista myös jatkaa tutkimusta 
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keskittyen siihen, minkälaisilla muutoksilla resurssit saataisiin riittämään ilman että koulu-

hyvinvointi kärsisi. 

Sen lisäksi, että tämän tutkimuksen myötä kasvatustieteellinen tutkimus sai uuden käsitteen, 

sain tästä itselleni ajatuksia siitä, minkälaisella arvomaailmalla haluan lähteä työskentele-

mään tulevaisuuden koulussa. Pedagoginen rakkaus on kasvatusideologiani fokus ja seu-

raava Halpinin (2009) teksti kiteyttää, minkälainen on hyvä opettaja ja mihin haluan tulevai-

suudessani pyrkiä. 

”A good teacher is someone who is in love with their facility to teach; and where relevant 

ability is lacking, the good teacher, like the good lover, finds a way to fill in the missing 

elements, growing in pedagogical love as a result through being concerned to take better 

care of the beloved – the child as learning subject.” – Halpin, 2009 

Tutkimuksen tekeminen on opettanut minulle myös siitä, kuinka tutkimuksellisen ajattelu-

tavan kautta on mahdollista kehittää itseään päivittäisessä elämässä. Samoin kuin uusi ope-

tussuunnitelma painottaa elinikäistä oppimista, haluan muistaa sen omassa työssäni ja välit-

tää sen myös tuleville oppilailleni.  

Oppia ikä kaikki. 
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LIITE 1 

1. Miten opettaja luo positiivista ilmapiiriä? 

 

- eleet, ilmeet, kosketus 

 

- sanat 

 

- teot 

 

- opetusmetodit 

 

- kannustus 

 

- rajat 

 

2. Miten opettaja luo suhdetta oppilaisiin? 

 

- keskustelut 

 

- henkilökohtainen huomiointi 

 

- kannustus 

 

- rajat 

 

3. Toimintatilanne 

- Miksi? 

 

- Taustatekijät? 

 



 

 

LIITE 2 

Haastattelurunko 

1. Miten otat uuden oppilaan vastaan luokkaasi? 

2. Miten luot luottamuksellisen suhteen oppilaisiisi? 

3. Miten kannustat oppilaitasi?  

4. Miten ylläpidät myönteistä ilmapiiriä? 

5. Miten toimit ristiriitatilanteissa? 

6. Kuinka paljon koet voivasi vaikuttaa oppilaiden koulukokemuksiin? 

7. Minkälaiset asiat koet käänteen tekevinä oppilaan kuntoutumisprosessissa opettajan 

näkökulmasta? 

8. Mitä ovat korvaavat koulukokemukset? Miten luot korvaavia koulukokemuksia op-

pilaillesi? 

 

9. Oletko joutunut kiinnipitotilanteeseen? Kuvaile tilannetta. Miten selvisit tilan-

teesta? – ei nouse 

 


