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Sosioemotionaalinen kompetenssi käsittää useita taitoja, joita lapsi ja nuori tarvitsee kyetäkseen 

solmimaan ja ylläpitämään toimivia ihmissuhteita. Kompetenssin osa-alueisiin lukeutuvat it-

sesäätely ja tunnetaidot, sosiokognitiiviset taidot sekä sosiaaliset taidot. Kompetenssin ilmen-

tymiseen vaikuttavat muun muassa yksilön odotukset, uskomukset ja minäkuva. Sosioemotio-

naalisen kompetenssin kehittymistä kuvataan yhdeksi tärkeimmistä lapsuuden ja nuoruuden ke-

hitystehtävistä, ja sitä pidetään merkittävänä yksilön yhteiskuntaan integroitumisen osana. So-

sioemotionaalisen kompetenssin vaikeudet ilmenevät koulussa usein häiritsevänä käyttäytymi-

senä, ja niillä vaikeuksilla voi olla kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia yksilön koulumenes-

tykseen ja kohonneeseen syrjäytymisen ja rikollisuuden riskiin. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten oppilaan sosioemotionaalisen kompetens-

sin kehittymistä voitaisiin tukea osana koulun arkea. Tutkimuksessa arvioitiin Maaret Markuk-

sen kehittelemän ”hopeisen kurjen taitoharjoitus” -liikeharjoitesarjan mahdollisia vaikutuksia 

sosioemotionaalisen kompetenssin vaikeuksiin. Liikeharjoitteiden perusta on muun muassa kii-

nalaisessa taiji-voimistelussa, jolla uskotaan olevan rauhoittava vaikutus kehoon ja mieleen. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, jossa tutkittavina henkilöinä olivat 

kaksi pohjoissuomalaisen koulun oppilasta, joilla molemmilla oli sosioemotionaalisen kompe-

tenssin vaikeuksia. Heidän luokassaan oli kokeiltu opettajan vetämänä hopeisen kurjen liike-

harjoitteita yli vuoden ajan osana luokan arkea. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on 

käytetty teemahaastattelua, havainnointia sekä sosiometristä kyselyä. Haastattelu toteutettiin 

luokan opettajalle. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että hopeisen kurjen taitoharjoitteen liikeharjoitteilla oli oppi-

laisiin rauhoittava vaikutus, joka taas välillisesti edisti oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen 

kehitystä. Liikeharjoitteet toimivat tässä tapauksessa ennaltaehkäisevänä tekijänä rauhoitta-

malla oppilaita sellaisissa sosiaalisissa tilanteissa, jotka saattoivat muuten johtaa esimerkiksi 

konfliktiin muiden oppilaiden kanssa. Rauhoittumisen takia oppilas joutui hetkeksi pysähty-

mään, jolloin hän kykeni kenties uudelleenarvioimaan sosiaalisia vihjeitä sekä arvioimaan, 

minkälaisen toimintastrategian mukaan hänen kannattaisi tilanteessa seuraavaksi toimia. Tu-

losten kannalta tärkeänä osatekijänä havaittiin olevan myös muut tukimuodot, joita oppilaat jo 

saivat. Tulosten mukaan hopeisen kurjen taitoharjoitteet täydensivät muita oppilaiden sosio-

emotionaalisiin vaikeuksiin käytössä olevia tukikeinoja eli pedagogisia ratkaisuja. 

Avainsanat: sosioemotionaalinen kompetenssi, sosioemotionaaliset taidot, tapaustutkimus, so-

sioemotionaaliset vaikeudet 
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JOHDANTO 

”Opettajat kertovat häiriöoppilaista: Pulpetit lentävät, saksia vahditaan”  

(Helsingin Sanomat, 14.10.2012) 

”Opettajat uupuvat kasvaviin kouluhäiriöihin – lääkkeeksi vaaditaan resurssien palauttamista” 

(YLE, 3.5.2016) 

”HS-kysely: Psyykkisesti sairaat lapset vievät koulurauhan useissa luokissa” 

 (Helsingin Sanomat, 14.10.2012) 

Viime vuosina uutisotsikoissa ovat puhuttaneet sekä lasten ja nuorten lisääntynyt häiriökäyt-

täytyminen kouluissa, että opettajien uupuminen. Onpa samaan keskusteluun nostettu myös 

suomalaislasten heikentyneet PISA-tulokset. Lisääntyneiden käytösongelmien taustojen arvel-

laan olevan monisyisiä, ja Arosen (2016) mukaan taustalla voi muun muassa olla lapsen kal-

toinkohtelua, vanhemmuuden ongelmia, lapsen kehityksellisiä vaikeuksia sekä geneettisiä te-

kijöitä. (Aronen, 2016, 961-965) Eniten esiin on nostettu nyky-yhteiskunnan stressi ja kiire, 

joka heijastelee vanhemmista lapsiin ja näkyy lasten käytöksessä koulussa. Jos aikuisilla on 

koko ajan kiire, miten lapsetkaan malttaisivat pysyä aloillaan? 

Kuorelahden, Lappalaisen ja Viitalahden (2012) mukaan rangaistukset ovat yleisin tapa puuttua 

oppilaiden häiriökäyttäytymiseen. Rangaistukset kuitenkin vain vahvistavat oppilaiden käsi-

tystä siitä, että käyttäytymällä häiritsevästi he saavat opettajalta haluamaansa huomiota. (Kuo-

relahti, Lappalainen & Viitala, 2012, 286.) Rangaistusten sijasta olisikin olennaista perehtyä 

siihen, mistä häiritsevä käyttäytyminen johtuu, ja yrittää vaikuttaa siihen.  

Kuorelahden, Lappalaisen ja Viitalan (2012) mukaan oppilaiden häiriökäyttäytymisen taustalla 

ovat usein erinäiset sosioemotionaalisen kompetenssin haasteet. (Kuorelahti, Lappalainen, Vii-

tala, 2012, 285-286) Sosioemotionaalisella kompetenssilla tarkoitetaan taitoja, joita yksilö tar-

vitsee solmiakseen ja ylläpitääkseen ihmissuhteita sekä kyetäkseen onnistuneeseen vuorovai-

kutukseen. (Boyum & Parke, 1995 teoksessa Junttila, 2010, 35) Sosioemotionaalisiin taitoihin 

liittyy muun muassa kyky ymmärtää sosiaalisia tilanteita ja tehdä niistä tilannekohtaisia tulkin-

toja, sekä kyky ilmaista tunteita tilanteisiin sopivalla tavalla. (Junttila, Voete, Kaukiainen & 

Vauras, 2006, teoksessa Junttila, 2010, 35) Kyseiset taidot ovat Junttilan mukaan keskeinen 

edellytys myös yhteiskuntaan integroitumiselle. (Junttila, 2010, 36-37)  
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Eräässä pohjoissuomalaisen koulun pienryhmässä alettiin kokeilla syksyllä 2016 taiji-voimis-

teluun ja tuina-hierontaan perustuvia liikeharjoitteita, nimeltään hopeisen kurjen taitoharjoituk-

set. Harjoitteet on kehitellyt Maaret Markus, joka on taustaltaan muun muassa koulutettu hie-

roja, fytoterapeutti ja taiji-ohjaaja. Liikeharjoitteiden kehittely sai alkunsa tarpeesta kehittää 

levottomille lapsille harjoitteita rauhoittumiseen sekä keskittymisharjoituksia opetustilanteiden 

tueksi. Hopeisen kurjen taitoharjoitteilla pyritään mielen rauhoittamiseen, kehotietoisuuden 

vahvistamiseen sekä tasapainon kehittämiseen. Nimi ”hopeinen kurki” tulee kehystarinasta, 

jota kerrotaan yhdessä liikkeiden rinnalla. 

Tämä pro gradu - tutkielma on laadullinen tapaustutkimus, jossa olen tutkinut lähemmin kahta 

kyseisen pienryhmän oppilasta, Annaa ja Elsaa, ja sitä, minkälainen tukikeino ”hopeinen kurki” 

on ollut heidän arjessaan kuluneen vuoden aikana. Erityisenä näkökulmana tässä tutkimuksessa 

ovat Annan ja Elsan sosioemotionaaliset vaikeudet. Ensimmäinen kielemme on kuitenkin ke-

honkieli, ja jo pieni lapsi ilmaisee itseään eleiden ja liikkeiden keinoin. Esimerkiksi tanssi-lii-

keterapiaa käytetään hoitomuotona muun muassa käyttäytymishäiriöisten lasten hoidossa ja sen 

päämääränä on laajentaa yksilön liikeilmaisua, jonka kautta hän voi löytää uusia tapoja ilmaista 

itseään sekä olla vuorovaikutuksessa muiden ikäistensä ja aikuisten kanssa. (Ylönen, 2004, 7-

9.) Tämän myötä kiinnostuinkin selvittämään hopeisen kurjen mahdollisuuksia sosioemotio-

naalisten taitojen harjaannuttamisessa.  
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1 SOSIOEMOTIONAALINEN KOMPETENSSI 

Sosioemotionaalisella kompetenssilla on keskeinen merkitys yksilön kasvulle ja kehitykselle, 

ja se onkin Junttilan (2010) mukaan yksi tärkeimmistä lapsuuden ja nuoruuden kehitystehtä-

vistä, joka jatkuu läpi yksilön elämänkaaren. Sosioemotionaalinen kompetenssi on yksi yhteis-

kuntaan integroitumisen edellytys (Junttila, 2010, 36-37), sillä kyseisiä taitoja yksilö tarvitsee 

niin kotona, koulussa, ystävyyssuhteissa kuin työelämässäkin (Kampman, 2010, 199). Junttilan 

(2010) mukaan se on myös keskeinen psykososiaalisen hyvinvoinnin osatekijä. (Junttila, 2010, 

34) 

Sosioemotionaaliselle kompetenssille ei ole olemassa yhtä tiettyä nimitystä tai yhtenäistä uni-

versaalia määritelmää (Bierman, Domitrovich, Nix, Gest, Welsh, Greenberg, Blair, Nelson & 

Gill, 2008; Boyom & Parke, 1995; Ladd, 1999 teoksessa Hotulainen & Lappalainen, 2011, 

365). Kirjallisuudessa siitä puhutaan esimerkiksi sosiaalisena pätevyytenä (Salmivalli 2005, 

71), tunne- ja vuorovaikutustaitoina sekä yhdessä toimimisen taitoina (Kampman 2010, 199). 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen käsitteet esiintyvät ainakin perusopetuksen opetussuunnitel-

massa 2014. Sosioemotionaalisesta kompetenssista puhutaan myös erillisinä, sosiaalisena kom-

petenssina sekä emotionaalisena kompetenssina, mutta tästä huolimatta ne liittyvät tiiviisti toi-

siinsa. Emotionaalinen kompetenssi voidaan käsittää jopa sosiaalisen kompetenssin osana, jol-

loin se olisi emotionaalista kompetenssia laajempi käsite. (Denham, Blair, DeMulder, Levitas, 

Sawyer, Auerbach-Major & Queenan, 2003, 238). Ashiabin (2007) mukaan sosiaalisesta ja 

emotionaalisesta kompetenssista usein puhutaankin rinnakkain siksi, että sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa emootiot eli tunteet ovat tiiviisti mukana, ja esimerkiksi emotionaalinen kompe-

tenssi on edellytyksenä sille, että yksilö suoriutuu sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa tai ih-

missuhteissaan. (Ashiabi, 2007, teoksessa McCabe & Altamura, 2011, 515). Tässä tutkimuk-

sessa käytän yhteistä käsitettä sosioemotionaalinen kompetenssi ja sosioemotionaalisista taidot 

siitä syystä, että ne kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa.  

Määritelmiä sosioemotionaalisille taidoille on nimityksien tavoin monia. Esimerkiksi Junttilan, 

Voeten, Kaukiaisen ja Vauraksen (2006, teoksessa Junttila, 2010, 35) mukaan sosioemotionaa-

lisiin taitoihin liittyy kyky ymmärtää sosiaalisia tilanteita ja tehdä niihin liittyviä tilannekohtai-

sia tulkintoja. Lisäksi Junttilan et al. (2006, teoksessa Junttila, 2010, 35) mukaan taitoihin lu-

keutuvat myös kyky ilmaista tunteita tilanteisiin sopivalla tavalla, aloitteellisuus sekä aloittei-

siin vastaaminen sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, sekä päämäärien saavuttaminen vuoro-

vaikutustilanteissa toisia loukkaamatta. Boyum:n ja Parken (1995, teoksessa Junttila, 2010, 35) 
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mukaan sosioemotionaaliset taidot ovat edellytys ihmissuhteiden solmimiselle ja niiden ylläpi-

tämiselle sekä onnistuneelle vuorovaikutukselle. Salmivallin (2005) mukaan sosioemotionaali-

siin taitoihin taas kuuluu emootioiden hallinta, sosiaaliset tavoitteet sekä sosiokognitiiviset tai-

dot. (Salmivalli, 2005, 72-74.) 

Osa sosioemotionaalisen kompetenssin määritelmistä on myös hyvin monialaisia. Payton, 

Wardlawm, Graczyk, Bloodworth, Tompsett ja Weissberg (2000, teoksessa Kampman, 2010, 

200-201) määrittelevät sosioemotionaaliset taidot yhdessä toimimisen taidoiksi, joita kuuluu 

siihen neljä. Näitä taitoja ovat ”ymmärrys itsestä ja muista”, johon kuuluu muun muassa tietoi-

suus omista ja muiden tunteista, tunteiden säätely sekä realistinen kuva itsestä. Toinen taito on 

”vastuullinen ja toisia kunnioittava toiminta”, kolmas on ”päätöksenteko- ja ongelmanratkaisu-

taidot”, johon kuuluu esimerkiksi taito tunnistaa sosiaalisia normeja sekä taito asettaa itselleen 

positiivisia ja realistisia tavoitteita. Neljäs taito on ”vuorovaikuttamisen taidot”, johon lukeutu-

vat muun muassa kuunteleminen, viestiminen ja yhteistyö. (Payton et al., 2000, teoksessa 

Kampman, 2010, 200-201.) Samoin Reschlylla ja Greshamilla (1981) ja Poikkeuksellakin 

(1996) on omat mallinsa sille, mitä kaikkia ominaisuuksia sosioemotionaalisiin taitoihin kuu-

luu. (Reschly & Gresham, 1981; Poikkeus, 1996, teoksessa Salmivalli, 2005, 72-73.) Esittelen 

näitä malleja seuraavaksi lyhyesti. 

Reschlyn ja Greshamin (1981, teoksessa Salmivalli, 2005, 72-73) mallissa sosioemotionaalisiin 

taitoihin kuuluvia alakategorioita ovat ”adaptiivinen toiminta” (eli sopeutumista edistävät tai-

dot), ”sosiaaliset taidot” sekä ”toverisuosio”. Adaptiiviseen toimintaan liittyy kyky toimia itse-

näisesti, riittävä fyysinen ja kielellinen kehitys sekä akateemiset taidot. Sosiaalisiin taitoihin 

kuuluvat interpersoonalliset, itseen liittyvät sekä tehtävään liittyvät taidot. Poikkeus (1996, te-

oksessa Salmivalli, 2005, 72-73) kuvaa sosioemotionaalisia taitoja hieman erilaisella jaotte-

lulla. Poikkeuksen mallissa alakategorioina ovat ”epäadaptiivisen käyttäytymisen puuttumi-

nen” (eli negatiivisen käyttäytymisen puuttuminen), ”sosiokognitiiviset taidot”, ”sosiaaliset tai-

dot” sekä ”hyvät sosiaaliset suhteet” (eli myönteiset toverisuhteet). Poikkeus on myös liittänyt 

sosiaaliseen kompetenssiin läheisesti liittyviksi osa-alueiksi ”minäkuvan”, ”motivaation” ja 

”odotukset” (Poikkeus, 1996, teoksessa Salmivalli, 2005, 72-73.) 

Kuorelahti, Lappalainen ja Viitala (2012) ovat Poikkeuksen (1996, teoksessa Salmivalli, 2005) 

kanssa samoilla linjoilla sosioemotionaalisen kompetenssin mallista. Kuorelahti, Lappalainen 

ja Viitala ovat Denhamin, Blairin, Demulderin, Levitas:n, Sawyer:n, Auerbach-Majorin ja 
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Queenanin (2003) sekä Poikkeuksen (2011) sosiaalisen ja emotionaalisen kompetenssien mal-

lien pohjalta rakentaneet oman, molempia yhdistelevän mallin, joka jakautuu sosiokognitiivi-

siin taitoihin, tunnetaitoihin, itsesäätelytaitoihin sekä sosiaalisiin taitoihin. Näiden taitojen li-

säksi sosioemotionaaliseen kompetenssiin vaikuttavat myös olennaisesti yksilön kiintymyssuh-

teet, osallisuus, minäkuva, itsetunto, odotukset ja uskomukset. (Denham et al., 2003; Poikkeus, 

2011 teoksessa Kuorelahti, Lappalainen & Viitala, 2012, 283-284.) Sosioemotionaalisen kom-

petenssin juuret ovat varhaisissa hoitaja-lapsisuhteissa, jolloin lapsi saa ensimmäiset kokemuk-

sensa vastavuoroisuudesta ja huolenpidosta. Nämä saadut kokemukset voivat myös olla puut-

teellisia. (Salmivalli, 2005, teoksessa Kuorelahti, Lappalainen & Viitala, 2012, 284.) 

1.1 Sosioemotionaalisen kompetenssin osa-alueet 

Tässä tutkimuksessa olen valinnut käytettäväkseni sosioemotionaalisen kompetenssin malleista 

Kuorelahden, Lappalaisen ja Viitalan (2012) mallin, sillä se on malleista tuorein. Tässä mallissa 

on huomioitu sekä emootiot että sosiaalisuus.  

 

Itsesäätelytaidot. Itsesäätelyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä säädellä motivaatiotaan, tunteitaan, 

halujaan, suorituksiaan, impulssejaan, tarkkaavaisuuttaan ja ajatuksiaan (Eli tiivistetysti; emoo-

tioitaan, käyttäytymistään ja kognitiivista toimintaansa.) (Aro, 2011, 10). Käytännössä siis it-

sesäätelyn avulla lapsi kykenee estämään mielitekojaan, lykkäämään välitöntä tyydytystään 
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sekä toimimaan suunnitelmallisesti ja ohjeiden mukaisesti yhteisiä sääntöjä noudattaen. Itsesää-

telyä on myös kyky ilmaista tunteita sosiaalisesti suotavalla tavalla ja kyetä tunteita ja käyttäy-

tymistä säätelemällä onnistuneeseen vuorovaikutukseen. (Aro, 2014, 265.)  

Itsesäätelyn kehityksen lähtökohtana on yksilön synnynnäinen tarve hallita itseään ja vaikuttaa 

ympäristöönsä. Jo vauvaikäinen lapsi saa tyydytystä siitä, että hän kykenee ennakoimaan ta-

pahtumia ympäristössään tai aiheuttamaan siinä muutoksia. Vauva voi myös tunnistaa jo var-

hain ympäristöstään syy-seuraussuhteita. Edellytyksenä kuitenkin on vanhempien johdonmu-

kaisuus arkisissa toiminnoissa. (Aro, 2014, 266.) Itsesäätely kehittyy vuorovaikutuksessa ym-

päristön kanssa ja sillä on vaikutusta siihen, minkälaisia välineitä ja tavoitteita lapselle kehittyy 

itsesäätelyyn. (Aro, 2014, 268) 

Puutteellisuus itsesäätelytaidoissa johtaa usein kasautuviin ongelmiin kouluiässä (Aro, 2011 

96), sillä sillä on vaikutusta koulusuoriutumiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja käyttäytymisen on-

gelmien ilmenemiseen (Aro 2014, 274). Oppimisen kannalta heikko itsesäätely ilmenee esi-

merkiksi heikkona tahdonalaisen työskentelyn taitoina ja suunnitelmallisuuden puutteena. Lap-

sen toiminta on tällöin harkitsematonta, ja hän joutuukin tilanteisiin, joiden seuraukset tietää, 

muttei tullut ajatelleeksi ajoissa. Lapsen työskentely itsenäisesti ei onnistu ja hänen oppimi-

sensa vaikeutuu. (Aro, 2014, 276) Sosiaalisissa suhteissa taas itsesäätelytaitojen heikkous ilme-

nee lapsen kykenemättömyytenä hillitä omia tarpeitaan ja vaikeuksina ilmaista tunteitaan sosi-

aalisten normien mukaisella tavalla. Tällainen impulsiivinen, ajattelematon ja toisia huomioi-

maton käytös ajaa ikätoverit hakeutumaan toiseen seuraan, sillä mieluummin lapset haluavat 

viettää aikaa seurassa, jossa toiminta on vastavuoroista ja toisten tarpeet ja toiveet huomioon-

ottavaa. Näin ollen heikot itsesäätelytaidot omaava lapsi voi negatiivisella käytöksellään hel-

posti jäädä ulkopuoliseksi. (Aro, 2014, 274-277.) 

Tunnetaidot. Tunnetaidoista voidaan puhua sekä tunneälynä että emotionaalisena kompetens-

sina. Näille molemmille nimikkeille on yhtenäistä se, että kyseessä on joukko emootioihin, ku-

ten omien tunteiden käsittelyyn ja toisten tunteiden ymmärtämiseen liittyviä taitoja, jotka ovat 

keskeisiä onnistuneen sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta (Jalovaara, 2006, 97). Itsesääte-

lytaitoihin liittyvät läheisesti tunnetaidot, joita Poikkeuksen (2011) mukaan ovat esimerkiksi 

omien ja toisten tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, sekä tunteiden säätely ja hallinta. 

(Poikkeus, 2011, 87) Poikkeuksen, Aron ja Adenius-Jokivuoren (2014) mukaan tunteiden tun-

nistamiseen liittyy niiden tunnistaminen muun muassa kehonkielestä, äänensävyistä ja kasvo-

nilmeistä. Tunnetaitoihin liittyy myös tunteiden ilmaiseminen sekä empatia, eli kyky asettua 
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toisen asemaan. Onnistuneen vuorovaikutuksen kannalta tärkeimpänä taitona Poikkeus et al. 

pitävät tunteiden säätelyä. (Poikkeus, et al., 2014, 288.) 

Tunteiden säätely kietoutuu vahvasti yksilön käyttäytymisen säätelyyn (Poikkeus et al., 2014, 

288). Tunteilla on vaikutusta muun muassa havaitsemis- ja ajattelutoimintoihin, ja myönteisten 

tunteiden on tutkittu edistävän keskittymistä, oppimista ja muistamista. (Kokkonen, 2010, 12) 

Tunteiden säätelyn tärkein tehtävä on yksilöä kuormittavien tunteiden hillintä niin, että elimis-

tössä vallitsisi hyvinvoinnin kannalta tasapaino, ja yksilö kykenisi tuntemaan mielihyvää. Tun-

teiden säätelyyn liittyy myös olennaisesti tunteiden hillintä silloin, kun ne ovat tilanteeseen 

nähden sopimattomia, eli silloin viriävä tunne ei auta pääsemään tavoitteeseen. Tunteita sääte-

lemällä tunne voidaan korvata, sitä voidaan hillitä tai sitä voidaan voimistaa entisestään. (Kok-

konen, 2010, 19-21.) Tunteiden säätely heijastuu Kokkosen (2010) mukaan käyttäytymiseen. 

Esimerkiksi on havaittu, että kun lapsi oppii hillitsemään kielteisiä tunteitaan, häiritsevä käyt-

täytyminen yleensä vähenee. (Kokkonen, 2010, 22.) Tunteiden säätelyllä pyritään myös pitä-

mään yksilön tunne-elämä joustavana ja avoimena. Emootioiden sekä käyttäytymisen hallinta 

edistää sosiaalista pätevyyttä kuitenkin vain tiettyyn pisteeseen asti, sillä tunteiden liian tiukka 

hallinta tai niiden täydellinen tukahduttaminen ovat yhteydessä muun muassa terveydellisiin 

ongelmiin. (Salmivalli, 2005, 110-111.) 

Lasten välillä on Salmivallin (2005) mukaan eroja yksilöllisesti siinä, miten he säätelevät tun-

teitaan sekä emotionaalisuudessa yleensä.  Tunteiden säätelyä harjoitetaan yleensä tilanteessa, 

jossa viriää jokin tietty tunnetila, kuten ilo, suuttumus tai suru. Osana tunnetaitoja Salmivalli 

puhuu myös yleisestä emotionaalisuudesta, joka tarkoittaa sitä, millaisia tunteita lapsella on 

taipumus kokea ja miten voimakkaasti. Toiset lapset esimerkiksi ärtyvät helpommin, toiset voi-

vat olla arkoja ja pelokkaita ja toisen joutuvat kielteisten tunteiden valtaan helpommin. (Salmi-

valli, 2005, 110-111.)  

Sosiokognitiiviset taidot. Sosiokognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan Salmivallin (2005) mukaan 

kykyä tehdä oikeaan osuvia havaintoja, päätelmiä ja tulkintoja sosiaalisista tilanteista. Havain-

toja ja tulkintoja voi tehdä esimerkiksi toisten tunteista, ajatuksista ja aikomuksista. (Salmivalli, 

2005, 87-88.) Sosiokognitiivisia taitoja lapsi tarvitsee, jotta osaisi toimia taitavasti sosiaalisissa 

tilanteissa ja sopeuttaa viestintäänsä tilanteeseen sopivaksi. (Poikkeus, Aro, Adenius-Jokivuori, 

2014, 288) Nämä taidot sisältävät tietoa sosiaalisista tilanteista ja normeista. Sosiokognitiivis-

ten taitojen avulla lapsi kykenee asettumaan toisen henkilön asemaan ja tekemään kielellisten 
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viestien ja tilannevihjeiden pohjalta tarkkoja havaintoja sekä oikeaan osuvia tulkintoja vuoro-

vaikutuskumppanin tavoitteista. (Poikkeus et al., 2014, 287.)  

Crick ja Dodge (1994) sekä Lemerise ja Arsenio (2000) kuvaavat tätä yksilön sosiaalista tie-

donkäsittelyä vaihe vaiheelta. (Crick & Dodge, 1994; Lemerise & Arsenio, 2000, teoksessa 

Poikkeus et al., 2014, 289-290) Vaiheita tarkastelemalla on mahdollista ymmärtää niitä tilan-

teesta tehtyjä tulkintoja, ja vaikuttaa siihen, miten tilanteessa tulisi toimia. Jokainen vaihe edel-

lyttää erilaisten sosiaalisten taitojen ja tietojen hallintaa, ja jokainen vaihe on sekä aikuiselle 

että lapselle haaste onnistuneen vuorovaikutuksen toteutumiseksi. Lapsen varhaisen kasvuym-

päristön ja vuorovaikutussuhteiden tarjoamat havainnointi- ja tulkintamallit ohjaavat lasta uu-

sissakin tilanteissa (Poikkeus et al., 2014, 289.) 

 

Sosiaalisen tiedonkäsittelyn vaiheita ovat seuraavat: 

1. Vihjeiden havainnointi (toisen tunnetila ja omat tunteet) 

2. Vihjeiden tulkinta (aiempien kokemusten arviointi, tunnesuhde) 

3. Tavoitteiden asettaminen (vireystilan säätely, tunnesuhde) 

4. Vaihtoehtojen ideointi (strategiavalikoiman hyödyntäminen) 

5. Päätös strategiasta (valinnan arviointi, odotukset seuraamuksista, minäpystyvyys) 

6. Toiminnan toteutus (käyttäytyminen ja tunneilmaisu) 

Ensimmäisessä vaiheessa yksilö orientoituu tilanteeseen ulkoisten ja sisäisten vihjeiden avulla. 

Sisäisiä vihjeitä ovat yksilön aikaisemmat kokemukset tilanteesta ja niiden pohjalta tehdyt odo-

tukset saattavat ohjata täysin tai osittain yksilön tekemiä tulkintoja. Yksilö voi myös ottaa huo-

mioon tilannevihjeet. (Salmivalli, 2005, 87-88.) Havaintoja voivat myös ohjata lapsen aikai-

sempi tieto vuorovaikutuskumppanista. (Poikkeus et al., 2014, 290) Lapsen huomio kiinnittyy 

varmasti myös erilaisiin asioihin verraten siihen, onko hän oudossa seurassa täysin uudessa 

tilanteessa, vai tutussa seurassa tutussa tilanteessa. (Poikkeus et al., 2014, 290-291) 

Toisessa vaiheessa lapsi tekee tilannetulkintaa ja arvioi sosiaalista kontekstia, eli hän arvioi 

toisten intentioita ja omaa rooliaan tilanteessa (Salmivalli, 2005, 88). Havaintojensa perusteella 

lapsi muodostaa käsityksen siitä, millaisia toisen aikomukset ovat, mikä on hänen asemansa ja 
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mihin tilanne on kenties johtamassa. Tulkintojen tekoa ohjaavat lapsen aikaisemmat kokemuk-

set sekä tunnetila. (Poikkeus et al., 2014, 290-291.)  

Tulkintojen teossa voi olla haasteita. Jos esimerkiksi tilanteessa esiintyy runsas määrä ärsyk-

keitä, tai jos tilanteesta saadut vihjeet ovat ristiriitaisia, voi tulkintojen teko olla haastavaa, kun 

pitäisi päätellä, mitkä ovat olennaisia ja mitkä epäolennaisia ärsykkeitä. Tällöin keskeinen 

haaste on kaikkien vihjeiden huomaaminen ja kokonaiskäsityksen luominen. (Poikkeus et al., 

2014, 290-291). Viestien tulkinnan haasteena voi myös olla kykenemättömyys irrottautua 

omista odotuksista virinneestä tunnetilasta. Jos lapsi on esimerkiksi harmissaan, olettaa hän 

mahdollisesti toverinsakin olevan ärtynyt ja tekee tulkintoja tästä lähtökohdasta.  Haasteena voi 

myös olla lapsen kykenemättömyys asettua toisen asemaan ja hahmottaa syy-seuraussuhteita. 

Jos näissä on vaikeuksia, tekee lapsi tulkintoja liiallisesti omasta näkökulmastaan ja tunnetilas-

taan käsin. (Poikkeus et al., 2014, 291.) 

Kolmas vaihe on tavoitteen muodostaminen toiminnalle. (Poikkeus et al., 2014, 291). Tavoit-

teita voi olla yksi tai useampi, ja ne voivat olla myönteistä vuorovaikutusta koskevia tai epä-

adaptiivisia. (Salmivalli, 2005, 88.) Tavoite voi olla myös tietoinen tai tiedostamaton. Joka ta-

pauksessa tämä toive toiminnan lopputuloksesta ohjaa lapsen toimintaa ja seuraavana strategi-

oiden valintaa. (Poikkeus et al, 2014, 292) Toimintavaihtoehtojen arviointiin ja valintaan vai-

kuttaa se, kuinka paljon tietoa lapsella on erilaisista toimintavaihtoehdoista, ja minkälaisia vaih-

toehtoja lapsi uskoo hänellä olevan käytettävissään. Jos lapsella on vain pieni valikoima käy-

tettävissään, ei auta, vaikka hän tekisi kuinka tarkkoja havaintoja ja oikeaan osuvia tulkintoja. 

Esimerkiksi aggressiiviset lapset turvautuvat usein vaihtoehtoon, joka on muita kohtaan aggres-

siivinen ja hyökkäävä, sillä heidän on vaikeaa keksiä muunlaisia toimintamalleja. (Poikkeus et 

al,, 2014, 292.) Salmivalli (2005) on samaa mieltä Poikkeuksen kanssa, sillä hänen mukaan osa 

kykenee luomaan useita vaihtoehtoja ja osa vain hyvin rajallisen määrän. (Salmivalli, 2005, 

88.) 

Seuraava tiedonkäsittelyn vaihe on päätös strategiasta, jonka mukaan lapsi tulee toimimaan. 

Tähän liittyy Salmivallin mukaan se, minkälaisia seurauksia yksilö tavoittelee toiminnallaan, 

sekä kykeneekö lapsi ennakoimaan niitä seuraamuksia. (Salmivalli, 2005, 88) Mitä haasteelli-

sempaa lapsella on ymmärtää sosiaalisia syys-seuraus-suhteita ja vaikeuksia asettua toisten ase-

maan, sitä hankalampaa lapsen on ennakoida seurauksia. (Poikkeus et al., 2014, 293). Laddin 

(2005) mukaan seurausten ennakointia saattavat heikentää myös lapsen virheelliset uskomuk-

set, sillä esimerkiksi aggressiivisten lasten on todettu uskovan muita lapsia enemmän omaan 
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taitoonsa toimia aggressiivisesti ja saavuttaa sen avulla toivomansa päämäärä. (Ladd, 2005, 

110)  

Jokaiseen näihin tiedonkäsittelyn havainto- ja tulkintaprosessiin liittyvät lapsen aikaisempiin 

kokemuksiin perustuvat sisäiset representaatiot eli sisäistetyt vuorovaikutusmallit, joita voi-

daan kutsua myös skeemoiksi tai skripteiksi. Skeemojen avulla sosiaalisia tilanteita voidaan 

ennakoida, mutta ne voivat myös vääristää havaintoja ja tulkintoja. (Baldwin, 1992, teoksessa 

Salmivalli, 2005, 89.) Salmivallin mukaan esimerkiksi aggressiivisesti käyttäytyvien lasten 

käyttäytymisen taustalla katsotaan olevan puutteita sosiokognitiivisissa taidoissa, mutta tutki-

mustuloksia löytyy myös siitä, ettei näiden taitojen puute ole aina syynä. (Salmivalli, 2005, 89.) 

Sosiaaliset taidot. Puhuttaessa sosiaalisesti taitavasta käyttäytymisestä, tarkoitetaan silloin ti-

lanteeseen sopivaa käyttäytymistä, johon muut tilanteen osapuolet reagoivat positiivisesti. So-

siaalisesti taitava käytös voi olla sanatonta tai sanallista. Sosiaalisesti taitava käytös on ennen 

kaikkea opittua, vahvasti vuorovaikutukseen sidottua, konkreettista toimintaa: puhetta, tekoja 

ja valintoja. (Salmivalli, 2005, 79; Poikkeus et al., 2014, 287.) Denhamin et al. (2003) ja Poik-

keuksen (2011) mukaan sosiaaliset taidot ratkaisevat, miten sosiaalinen toiminta onnistuu. So-

siaalisiin taitoihin liittyvät esimerkiksi kyky kommunikoida, kuunnella, reagoida, jakaa ja aut-

taa. (Denham et al., 2003; Poikkeus, 2011, teoksessa Kuorelahti, Lappalainen & Viitala, 2012, 

284.) 

Salmivallin (2005) mukaan sosiaaliset taidot jaetaan neljään eri ulottuvuuteen, joita ovat inter-

persoonalliset taidot (toverisuhteiden faktori), itseen liittyvät taidot (itsesäätelyn tai itsehallin-

nan faktori) sekä tavoitteellinen, tehtäväsuuntautunut toiminta (tavoitteellinen työskentely kou-

lussa). Muita havaittuja, mutta harvinaisempia ulottuvuuksia olivat tottelevaisuuden ja assertii-

visuuden faktorit. Toverisuhteilla tarkoitetaan myönteistä suhtautumista kavereihin. Tähän liit-

tyy muun muassa avun tarjoaminen, sensitiivisyys toisten tunnetiloille, keskusteluun osallistu-

minen ja toisten mukaan pyytäminen esimerkiksi leikkiin. Itsesäätelyä taas on omien tunteiden 

hallinta, kyky tehdä kompromisseja ja kyky vastaanottaa kritiikkiä. Tehtäväsuuntautuneisuus 

on esimerkiksi itsenäinen ja tehokas työskentely, kuten ohjeiden seuraaminen ja kuuntelu, teh-

tävien suorittaminen sovitun ajan puitteissa välittämättä häiriötekijöistä työskennellessään. Tot-

televaisuus liittyy sopeutumiseen sosiaalisiin sääntöihin ja odotuksiin. Assertiivisuutta on aloit-

teellisuus toverisuhteissa ja reagointi epäoikeudenmukaiseen kohteluun. (Salmivalli, 2005, 81-

82.) 
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Kuten Salmivallin jaottelussakin tule ilmi, sosiaaliset taidot liittyvät paljolti sosiaalisissa suh-

teissa onnistuneeseen toimintaan, mutta myös oppimiseen. Kauffman ja Landrum (2013) myö-

täilevät tätä toteamalla, että sosiaalisten taitojen hallinta on merkittävää sekä akateemisen, 

mutta myös sosiaalisen menestymisen kannalta. Tärkeimmiksi sosiaalisiksi taidoiksi Kauffman 

ja Landrum (2013) nimeävät muun muassa kuuntelemisen, vuorottelun keskusteluissa, vihan 

esittämisen sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla, avun tarjoamisen ja sääntöjen noudattamisen. 

(Kauffman & Landrum, 2013, 137.) 

1.2 Sosioemotionaaliset vaikeudet 

Sosioemotionaalisen kompetenssin kehitykseen voi liittyä erilaisia riskitekijöitä. Nämä voivat 

olla lapseen itseensä liittyviä, esimerkiksi perimästä johtuvia, mutta riskitekijät voivat olla 

myös ympäristöön liittyviä. (Kuorelahti, Lappalainen & Viitala, 2012, 284-285; Kauffman & 

Landrum, 2013, 110) Sosioemotionaalisilla vaikeuksilla on yhteyksiä muun muassa koulu- ja 

oppimisvaikeuksiin. Ongelmat voivat ilmetä esimerkiksi alisuoriutumisena ja huonona koulu-

menestyksenä, johtaa negatiiviseen käsitykseen itsestä sekä epäonnistuneisiin vuorovaikutus-

suhteisiin. Pahimmillaan sosioemotionaaliset vaikeudet aiheuttavat ongelmien kierteen, joka 

vaikuttaa negatiivisesti jatkokouluttautumiseen, ammatinvalintaan ja työllistymiseen. (Hotulai-

nen & Lappalainen, 2009, 2011, teoksessa Kuorelahti, Lappalainen & Viitala, 2012, 284-285; 

Lappalainen, Hotulainen, Kuorelahti & Thuneberg, 2008, 121.) 

Lasten sosioemotionaaliset vaikeudet ilmenevät sosiaalisessa toiminnassa ja vuorovaikutuk-

sessa ja/tai lapsen tunne-elämän ilmaisussa. (Pihlaja, 2004, 218) Sosioemotionaalisista vai-

keuksista puhuttaessa viitataan laajaan kirjoon erilaisia käyttäytymisen häiriöitä, jotka voidaan 

jakaa kahteen ryhmään niiden eri ilmenemismuodon mukaan: sisäänpäin ja ulospäin suuntau-

tuneisiin. Ulospäin suuntautuvia oireita ovat esimerkiksi aggressiivisuus, käytöshäiriöt, uhmak-

kuus, impulsiivisuus, riitaisuus ja levottomuus. Sisäänpäin suuntautuvia oireita ovat esimer-

kiksi somaattiset oireet, vetäytyminen, masennus, arkuus ja pelokkuus (Aro 2011, 108.)  

Lääketieteessä sosioemotionaalisen kompetenssin vaikeudet jaetaan Maailman Terveysjärjes-

tön ICD-10 (International Classification of Diseases) tautiluokituksessa kahteen pääluokkaan: 

F80-89 psyykkisen kehityksen häiriöt ja F90-F98 tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat 

käytös- ja tunnehäiriöt. Psyykkisen kehityksen häiriöihin lukeutuvat muun muassa oppimisky-

vyn häiriöt, puheen ja kielen sekä motoriikan kehityshäiriö. Lapsuus- ja nuoruusiän käytös- ja 

tunnehäiriöihin kuuluvat esimerkiksi käytöshäiriöt ja hyperkineettiset häiriöt. (Sourander & 
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Aronen, 2017, 624; Lönnqvist, Henriksson, Marttunen & Partonen, 2017, 920-921.) Lapsuusiän 

psykiatrisista häiriöistä yleisimpiä ovat Souranderin ja Marttusen (2016) mukaan ahdistunei-

suushäiriöt (noin 7-10%:lla lapsista), aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt (5%:lla lapsista), 

käytöshäiriö (4-6%:lla lapsista) sekä masennus (1-3%:lla lapsista). Autismin kirjoon kuuluvilla 

lapsilla häiriöitä esiintyy noin 1%:lla. (Sourander & Marttunen, 2016, luku ” Lasten ja nuorten 

mielenterveyden häiriöiden epidemiologia”.) 

Huolimatta sosioemotionaalisten vaikeuksien jakamisesta ulospäin ja sisäänpäin suuntautunei-

siin häiriöihin on kuitenkin tärkeää huomioida, ettei jako ole ehdoton, sillä häiriöiden kesken 

esiintyy komorbiditeettia, eli häiriöt esiintyvät monesti päällekkäin. Tämä on Kauffmanin ja 

Landrumin (2013) mukaan jopa enemmän sääntö kuin poikkeus. Monilla häiriöillä voi olla kes-

kenään hyvin samankaltaisia oireita, ja on harvinaista, että löydettäisiin niin kutsuttua ”puh-

dasta” tapausta, eli sellaista tilannetta, jossa lapsella olisi vain ja ainoastaan selkeästi yhden 

häiriön oireita. (Kauffman & Landrum, 2013, 177; 272.) Esimerkiksi oireiden puolesta tarkkaa-

vaisuushäiriö on erotettavissa käytöshäiriöstä, mutta silti noin puolella siitä kärsivistä on riittä-

västi oireita myös käytöshäiriödiagnoosiin. Samoin kolmasosalla masentuneista lapsista ja nuo-

rista on myös käytöshäiriö, ja kolmasosalla käytöshäiriöisistä masennus. (Moilanen, 2004, 

268.)  

1.2.1 Ulospäin suuntautuneet sosioemotionaaliset vaikeudet 

Ulospäin suuntautuneista vaikeuksista Aro (2011) erottaa kahdenlaisia haasteita: aggressiivi-

seen käyttäytymiseen liittyvät käytös- ja uhmakkuushäiriöt sekä motoriseen levottomuuteen ja 

impulsiivisuuteen liittyvän tarkkaavaisuushäiriön. (Aro, 2011, 109-112) Samoin Kauffmanin ja 

Landrumin (2013) mukaan yleisimpiä ulospäinsuuntautuneita häiriöitä ovat käytöshäiriö ja 

tarkkaavaisuushäiriöt. (Kauffman & Landrum, 2013, 34) 

Aron (2011) mukaan tietynlainen impulsiivisuus ja esimerkiksi kiukkukohtaukset kuuluvat lap-

suuteen, varsinkin reippaasti ennen kouluikää. Jos lapsen uhmakas ja aggressiivinen käytös kui-

tenkin jatkuu vielä runsaana kouluiässäkin, joutuu lapsi helposti ristiriitoihin ympäristönsä 

kanssa. Varhain alkaneen aggressiivisuuden on joidenkin tutkimusten mukaan todettu olevan 

riski lapsen myöhemmälle kehitykselle, johtaen myöhemmällä iällä käytöshäiriöihin, tarkkaa-

vaisuushäiriöön tai jopa nuoruusiän rikollisuuteen. (Aro, 2011, 109.) Lapsen aggressiivinen 

käytös voi kieliä siitä, että hänen on hankala hallita vihan tunteitaan, mutta lapsella voi myös 
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esiintyä sisäänpäin suuntautuneita oireita, kuten ahdistuneisuutta. Tällöin aggressiivisella käyt-

täytymisellä lapsi purkaa niitä ahdistuksen tai surun tunteita, joita hänen on muuten hankalaa 

käsitellä. (Aro, 2011, 110.) 

Käytöshäiriö. Käytöshäiriöissä lapsella ilmenee vaikeuksia useiden sosioemotionaalisten taito-

jen kanssa, esimerkiksi tunteiden tunnistamisessa, itsesäätelyssä ja sosiaalisia tilanteita koske-

vassa päättelyssä (Poikkeus, 2011, 86–87). Käytöshäiriölle on ominaista ikätason mukaisista 

käyttäytymisen normeista toistuvasti poikkeava aggressiivinen, epäsosiaalinen ja alinomainen 

uhmakas käyttäytyminen (Moilanen, 2004, 265; Sourander & Aronen, 2010, 575–576). Käy-

töshäiriön ilmenemisessä on eroja siinä, esiintyvätkö ongelmat ainoastaan kotona vai joka pai-

kassa ja onko lapsella kykyä solmia sosiaalisia suhteita muihin lapsiin. Käytöshäiriö erotellaan-

kin sen ilmenemistavan mukaan joko perheensisäiseen, sosiaaliseen tai epäsosiaaliseen käytöshäiri-

öön (Aronen & Sourander, 2010, 576).   

Epäsosiaalisessa käytöshäiriössä lapsen suhtautuminen toisiin lapsiin voi olla epänormaalia ja 

käyttäytyminen epäsosiaalista tai aggressiivista. Oppilas voi olla tällöin epäsuosittu, eristäytyä 

muista, hänellä ei ole läheistä ystävää ja suhteet aikuisiin ovat vihamielisiä ja riiteleviä. Oireina 

voivat olla hyökkäävyys, kiusaaminen, väkivalta, tappelu, tottelemattomuus, kontrolloimaton 

raivo, julmuus muita lapsia tai eläimiä kohtaan ja omaisuuden tuhoaminen. Lapsen käytös on 

samanlaista kaikissa tilanteissa ja se tulee selvimmin esille koulussa. (Moilanen 2004, 266–

268; WHO 2016; Lönnqvist et al. 2017, 638-641.) Toisaalta taas käytöshäiriöstä huolimatta 

oppilas voi olla myös kykenevä muodostamaan pysyviä ystävyyssuhteita ja integroitumaan ikä-

tovereidensa ryhmään. Tällöin kyseessä on sosiaalinen käytöshäiriö (Moilanen 2004, 266–268; 

WHO 2016; Lönnqvist et al. 2017, 638-641.) 

Käytöshäiriöstä erotetaan uhmakkuushäiriö. Se on noin 8-10-vuotiailla esiintyvä käytöshäiriön 

lievin muoto, muistuttaen läheisesti pienen lapsen uhmaikää. Käytös on tottelematonta ja pro-

vokatiivista, muttei kuitenkaan vakavasti aggressiivista. Uhmakkuushäiriössä oppilas turhautuu 

helposti, syyttää muita vastoinkäymisistään ja menettää helposti malttinsa. Käyttäytyminen 

kohdistuu aikuisiin tai ikätovereihin, jotka lapsi tuntee hyvin. (Sourander & Aronen, 2010, 577; 

Moilanen 2004, 268; WHO 2016; Lönnqvist et al. 2017, 638-641; Aro, 2011, 111.) 

Aggressiivisuuden lisäksi ulospäin suuntautunutta oireilua ovat myös motorinen levottomuus 

tai impulsiivisuus. Tavanomainenkin lapsi voi olla vilkas, mutta hänen käytöksensä on silloin 

hallittavissa ja rauhoitettavissa, ja se riistäytyy käsistä vain joissakin tilanteissa. Ylivilkkaus on 
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huomattavaa, jos meno on jatkuvaa sinkoilua paikasta toiseen, lapsi ei saa omin avuin pysäy-

tettyä toimintaansa ja lapsella on vaikeuksia odottaa tai keskittyä pitkään yhteen asiaan. Tällai-

nen käytös on jokapäiväistä ja ilmenee useissa eri tilanteissa. Ylivilkkaalla käytöksellään lap-

sella on riski joutua vaaratilanteisiin tai ristiriitoihin ikätovereidensa kanssa. (Aro, 2011, 111.) 

Tarkkaavaisuushäiriö. Tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivä lapsi ei käyttäydy merkittävästi erilai-

sella tavalla kuin muut lapset, mutta hänellä on muita suurempi vaikeus pysyä paikallaan, hillitä 

impulssejaan tai ylläpitää tarkkaavaisuuttaan. (Aro, 2011, 111.) Tarkkaavaisuushäiriö voidaan 

Aron (2011) mukaan määritellä kolmen käyttäytymisen ulottuvuuden mukaan: näitä ovat hy-

peraktiivisuus, tarkkaamattomuus ja impulsiivisuus. Hyperaktiivisuudella tarkoitetaan moto-

rista levottomuutta. Silloin lapsen on vaikeaa olla paikallaan, ja tyypillistä on käsien ja jalkojen 

hermostunut liikuttelu, kiemurtelu istuessa, jatkuva puhuminen sekä paikaltaan poistuminen 

sellaisissa tilanteissa, joissa vaadittaisiin paikallaanoloa, esimerkiksi oppitunnilla. Tarkkaamat-

tomuudessa lapsella on vaikeuksia kohdistaa ja ylläpitää tarkkaavuuttaan tilanteen kannalta 

olennaisiin asioihin, vaan pikemminkin huomio kohdistuu helposti epäolennaisiin asioihin. 

Tarkkaamaton lapsi vaipuu helposti ajatuksiinsa, ja hänen voi olla vaikeaa seurata ohjeita tai 

löytää tehtävästä olennaista tietoa. Impulsiivinen käytös taas tarkoittaa tekemistä tai sanomista 

ilman harkintaa siitä, onko toiminta siinä tilanteessa soveliasta. Lapsi reagoi tällöin usein nä-

kyvimpään ärsykkeeseen, vaikkei se olisi tilanteen kannalta olennaista. (Aro, 2011, 112.) 

1.2.2 Sisäänpäin suuntautuneet sosioemotionaaliset vaikeudet 

Kun ulospäin suuntautuneissa sosioemotionaalisissa vaikeuksissa lapsella on vaikeuksia hallita 

esimerkiksi vihan tunteitaan, sisäänpäin suuntautuneissa vaikeuksissa lapsella on yleensä vai-

keuksia säädellä ja käsitellä pelon, ahdistuksen tai häpeän tunteita. (Aro, 2011, 114) Sisäänpäin 

suuntautuneesti oireilevan lapsen ollessa arka hän käyttäytyy uusissa tilanteissa vetäytyvästi. 

Varsinkin leikki-iässä uusista tilanteista vetäytyminen ilmenee hankaluutena lähteä mukaan 

leikkiin tai osallistua peleihin ikätovereiden kanssa. Tämä taas vaikeuttaa uusien sosiaalisten 

taitojen oppimista. (Aro, 2011, 113.) Hudsonin ja Rappeen (2000) sekä Weeks:n, Coplan ja 

Kingburryn (2009) mukaan estyneillä lapsilla onkin muita puutteellisimpien sosiaalisten taito-

jen lisäksi myös puutteita itseluottamuksessa ja muutenkin sisäänpäin kääntynyttä oireilua. Var-

hain alkanut arkuus tai estyneisyys voi myöhemmällä iällä ilmetä sosiaalisina pelkoina tai ah-

distuneisuutena. (Hudson & Rappee, 2000; Weeks, Coplan & Kingburry, 2009, teoksessa Aro, 
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2011, 114.) Pelon tunteiden hallinta on yksi lapsuuden kehitystehtävistä. Kuitenkin siinä vai-

heessa, kun lapsuuden pelot alkavat olla niin poikkeuksellisen voimakkaita, että niistä on sosi-

aalista haittaa lapselle, voidaan puhua lapsuuden pelko- tai ahdistushäiriöistä. (Aro, 2011, 114.) 

Ahdistuneisuushäiriö. Souranderin ja Arosen (2017) mukaan ahdistuneisuushäiriöihin liittyy 

pelkoja, huolia, pahanolontunnetta, ahdistuneisuutta ja monesti myös somaattisia oireita. (Sou-

rander & Aronen, 2017, 642) Somaattisia oireita voivat esimerkiksi olla vapina tai sydämenty-

kytykset autonomisen hermoston ollessa ylivirittäytyneessä tilassa. (Ranta & Koskinen, 2016, 

luku ”Ahdistuneisuushäiriöt”) Ahdistuneisuuden ja pelonsekaiset tunteet ovat jokaiselle tuttuja, 

mutta siinä vaiheessa, kun ahdistuneisuus aiheuttaa lapselle kärsimystä tai haittaa, on ahdistus 

häiriöasteista. (Ranta & Koskinen, 2016, luku ”ahdistuneisuushäiriöt”) Ahdistunut lapsi voi oi-

reilla esimerkiksi yrittämällä välttää ahdistavia tilanteita, tai hänellä voi esiintyä turvakäyttäy-

tymistä, joka on oireiden jatkuvuuden kannalta haitallista. Ahdistuneisuus voi ilmetä myös 

kiukkuamisena ja raivoamisena. (Ranta & Koskinen, 2016, luku ”Ahdistuneisuushäiriöt”.)  

Lapsuuden ahdistuneisuushäiriöitä on useampaa erilaista tyyppiä. Osa niistä on luokiteltu ICD-

10:ssä tunne-elämän häiriöiden luokkaan F93. Tähän luokkaan kuuluvia ahdistuneisuushäiri-

öitä ovat lapsuuden eroahdistushäiriö, pelko- ja ahdistushäiriö, sosiaalinen ahdistushäiriö ja 

yleistynyt ahdistushäiriö (Sourander & Aronen, 2017, 642.) Näistä luokituksista varsinkin so-

siaalinen ahdistushäiriö haittaa lapsen sosiaalista toimintaa arjessa, sillä lapsi oireilee nimen-

omaan sosiaalisissa tilanteissa, ja se aiheuttaa sosiaalista välttämiskäyttäytymistä. Ahdistunei-

suus ilmenee esimerkiksi itkuna ja vetäytymisenä. Välttämiskäyttäytymisen myötä seurauksena 

on lasten sosiaalisten suhteiden rajoittuminen, jolloin lapsi ei pääse harjaannuttamaan sosiaali-

sia taitojaan. (Aro, 2011, 115.) 

Masennus. Masennuksen ydinoireita ovat muun muassa masentunut mieliala, joka voi tulla ilmi 

esimerkiksi itkuisuutena, kireytenä, pitkäkestoisena masentuneena mielialana tai vihaisuutena. 

Muita masennuksen oireita ovat mielihyvän kokemisen ja mielenkiinnon menetys sekä uupu-

mus. (Karlsson, Marttunen & Kumpulainen, 2016, luku ”Lasten ja nuorten masennus”.) Ma-

sentunut lapsi voi myös olla voimakkaan itsekriittinen sekä kokea syyllisyyden tunteita. (Sou-

rander & Aronen, 2017, 646)  

Erityisesti kouluiässä masennuksen vaikutukset näkyvät negatiivisella tavalla koulumenestyk-

sessä, sillä tällöin Souranderin ja Arosen (2017) mukaan lapsi ei jaksa käyttää kykyjään, jolloin 

koulumenestys heikkenee. (Sourander & Aronen, 2017, 646) Lisäksi masennus voi ilmetä kes-
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kittymisvaikeuksina, ja jopa levottomana ja aggressiivisena käyttäytymisenä, jotka myös hait-

taavat koulutyötä. (Karlsson, Marttunen & Kumpulainen, 2016, luku ”Lasten ja nuorten ma-

sennus”) Opintojen ohella masennus haittaa myös lapsen ihmissuhteita (Sourander & Aronen, 

2017, 646), sillä masennus voi ilmetä vetäytymisenä ihmissuhteista. Masentuneelle lapselle 

ajanvietto kavereiden kanssa voi tuntua raskaalta, ja hän ajautuu tavallista enemmän konflik-

teihin kavereiden kanssa. Tätä myötä lapsella on riski jäädä käytöksensä vuoksi vähitellen ka-

veriporukkansa ulkopuolelle. (Karlsson, Marttunen & Kumpulainen, 2016, luku ”Lasten ja 

nuorten masennus”.) 

Muita lapsuuden mielenterveydellisiä tai kehityksellisiä häiriöitä, joihin liittyy sosioemotionaa-

lisen kompetenssin vaikeuksia, voivat esimerkiksi olla autismin kirjon häiriöt. Autismin kirjon 

häiriöt kuuluvat lapsuuden laaja-alaisiin kehityshäiriöihin, ja niiden yhtenä pääoireena ovat so-

siaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuudet. Poikkeavuudet voivat ilmetä esimerkiksi vaikeu-

tena luoda saman ikäisiin kehitystasoaan vastaavia kaveruussuhteita sekä sosioemotionaalisen 

vastavuoroisuuden puutteena, jolloin muun muassa reagointi toisten tunteisiin on heikenty-

nyttä. (Moilanen & Rintahaka, 2016, luku ”Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla”.) 

1.2.3 Kolmiportainen tuki sosioemotionaalisten haasteiden tukemisessa 

Oppilaan sosioemotionaalisiin vaikeuksiin tarjottava tuki rakentuu kolmesta portaasta: yleisestä 

tuesta, tehostetusta tuesta ja erityisestä tuesta. Kolmiportaisessa tuessa keskeistä on oppilaan 

yksilöllisyys, oppilastuntemus ja oppilaslähtöisyys, ja opetuksen ja tuen järjestämisen lähtö-

kohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kehitystarpeet (Oja, 2012, 46-48; Opetushallitus 2010, 10).  

Aron (2011) mukaan tukitoimia suunniteltaessa keskiössä ovat ne vaikeudet, joita lapsi kohtaa 

nimenomaan jokapäiväisessä arjessaan, ja tuen tarve tulisi määritellä näiden ongelmien kautta. 

On myös hyvä huomioida, ettei tukitoimien suunnitteleminen tai niiden käynnistäminen edel-

lytä diagnoosia, vaan tukea voidaan alkaa tarjota jo varhaisessa vaiheessa, heti kun haasteita 

havaitaan. (Aro, 2011, 108.)  

Tukitoimien suunnittelu tulee aina toteuttaa moniammatillisesti yhteistyössä huoltajien kanssa 

(Opetusministeriö 2007, 56). On tärkeää huolehtia oppilaan mahdollisuuksista saada onnistu-

misen kokemuksia sekä oppimisessa että ryhmän jäsenenä, ja tukea oppilaan myönteistä käsi-

tystä itsestään ja koulutyöstä (Opetushallitus 2010, 14). Tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa 

huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden 
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tukimuodon tarpeesta useampaan riippuen esimerkiksi siitä, minkälaisista sosioemotionaali-

sista vaikeuksista on kyse ja onko oppilaalla muita oheissairauksia tai oppimisen vaikeuksia. 

(Opetushallitus 2010, 10; von der Pahlen & Marttunen 2013, 106.) Kolmiportaisen tuen mallin 

mukaisesti oppilaan opetusjärjestelyiden tulee olla joustavia koostuen muun muassa eriyttämi-

sestä, tiimi- ja samanaikaisopetuksesta ryhmäjakoineen, tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta eri-

tyisopetuksesta (Opetusministeriö 2007, 56). Osa-aikaisen erityisopetuksen yhtenä muotona on 

pienryhmäopetus, jonka parissa myös tämän tutkimuksen oppilaat olivat. Takalan (2016) mu-

kaan kyseessä on yleisin erityisopetuksen muoto, ja ryhmä koostuu useimmiten kahdesta kym-

meneen oppilaasta. Opetusta pienryhmässä järjestetään yhdestä kahteen tuntia viikossa, mutta 

on myös mahdollista sopia, että yhden aineen opetus on kokonaan erityisopettajan vastuulla. 

(Takala, 2016, 64.) Tutkimukseni pienryhmässä tutkittavat oppilaat viettivät suurimman osan 

ajastaan. Pienryhmä on Takalan (2016) mukaan oivallinen paikka sosiaalisten taitojen harjoit-

tamiseen, sillä usein isossa luokassa sosiaaliset tilanteet voivat olla liian monimutkaisia. (Ta-

kala, 2016, 64.) Sosioemotionaalisten haasteiden kannalta pienryhmä tarjoaa siis hyvän mah-

dollisuuden kyseisten taitojen harjaannuttamiseen.  

Salmivallin (2005) mukaan sosioemotionaalista kompetenssia voidaan vahvistaa vaikuttamalla 

suoraan käyttäytymiseen, käyttäytymisen taustalla oleviin kognitioihin tai emootioihin siitä 

riippuen, millä sosioemotionaalisen kompetenssin osa-alueilla lapsi tarvitsee tukea. Käyttäyty-

misen taustalla oleviin kognitioihin vaikuttamalla voidaan pyrkiä edistämään muun muassa lap-

sen tekemiä tilannetulkintoja vuorovaikutustilanteissa sekä kykyä arvioida oman toiminnan 

seurauksia. Vaikuttamalla emootioihin käyttäytymisen taustalla voidaan vahvistaa esimerkiksi 

tunteiden säätelyn sekä itsensä hallitsemisen taitoja. (Salmivalli, 2005, teoksessa Kuorelahti, 

Lappalainen & Viitala, 2012, 288-289.) Pavri (2001) täydentää Salmivallin näkökulmaa koros-

tamalla sitä, että sosioemotionaalisen kompetenssin vahvistamisessa olisi hyvä varmistaa, että 

oppilaalla on ympärillään positiivinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa harjoitella näitä taitoja. Li-

säksi onnistuneen sosioemotionaalisen kompetenssin tukemisen edellytyksiä ovat myös oppi-

laan itsetunnon vahvistaminen sekä vaihtoehtoisten selviytymisstrategioiden tarjoaminen 

(Pavri, 2001, teoksessa Junttila, 2010, 49-50.) Kuorelahden et al. (2012) mukaan keskeistä so-

sioemotionaalisten vaikeuksien tukemisessa on kuitenkin se, että sosioemotionaalisia taitoja 

tulisi harjaannuttaa koulussa, mutta myös kotona, käytännön arjen tilanteissa, sillä sosioemo-

tionaalisen kompetenssin sisältämät taidot ovat opittuja ja kehityksellisiä taitoja, kuten muutkin 

taidot. (Kuorelahti et al., 2012, 288) Esimerkiksi luokkatilanteessa uhmakkaasti käyttäytyvän 

ja impulsiivisen oppilaan kanssa hänen puutteellisia taitojaan parhaiten tukevat arjessa muun 
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muassa toiminnasta saatu suora palaute. Myös esimerkiksi oikeanlaisen toiminnan palkitsemi-

nen helpottaa lasta sisäistämään yhteyden toiminnan ja seurauksen välillä. (Aro, 2011, 279) 

1.3 Sosioemotionaalinen kompetenssi valtakunnallisessa Perusopetuksen opetussuunni-

telmassa 2014 

Kuuselan ja Lintusen (2010) mukaan koulu on aitiopaikka oppilaiden sosioemotionaalisten tai-

tojen kehityksen tukemisessa ja niiden taitojen opettaminen on koululle myös velvoite. (Kuu-

sela & Lintunen, 2010, 119) Asiasta puhutaan valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteissa (2014) laaja-alaisen oppimisen taidoissa ”Kulttuurinen osaaminen, vuoro-

vaikutus ja ilmaisu (L2)”. Laaja-alaisten osaamisen taidoissa yhteisenä tavoitteena on perus-

opetuksen tehtävän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea ihmisenä kas-

vamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edel-

lyttämää osaamista. (Opetushallitus, 2014, 20) 

Oppilaan sosioemotionaalisten taitojen kehityksen tukemisesta lausutaan laaja-alaisen osaami-

sen tavoitteissa L2 seuraavasti: ”Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuk-

sen merkityksestä myös omalle kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmai-

semaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa”. Oppilaita tulee tukea ilmaisemaan 

itseään sekä kielellisesti, mutta myös opettaa hyödyntämään visuaalista ilmaisua, draamaa, mu-

siikkia ja liikettä vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineenä. Oppilaan tulee myös saada monipuo-

lisia mahdollisuuksia käsillä tekemiseen, sekä oppilasta ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan 

omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. 

(Opetushallitus, 2014, 21.) 

Muita laaja-alaisen osaamisen taidoissa esiintyviä käsitteitä ovat esimerkiksi sosiaaliset taidot 

(L3, L2), tunnetaidot (L3): 

”-- He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä kehittää tun-

netaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. --” (Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)) 

Lisäksi ”Työelämätaidot ja yrittäjyys” (L6) taidoissa esiin nousevat myös yhteistyötaidot (L6) 

ja vuorovaikutustaidot (L6): 

”-- Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta 

sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä 
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tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja vuo-

rovaikutustaitojen merkitys. --” (L6) (Opetushallitus, 2014, 22-24.) 

Laaja-alaisten osaamistavoitteiden lisäksi jokaiseen oppiaineeseen kuuluu myös sisältötavoit-

teita, joista erityisesti sosioemotionaaliset taidot ovat huomioituna kielten ja liikunnan sisältö-

tavoitteissa. Esimerkiksi äidinkielessä on sisältötavoite S1 ”Vuorovaikutustilanteissa toimimi-

nen”, johon 1-2. vuosiluokilla kuuluu muun muassa erilaisten viestintätapojen havainnointia 

sekä vuorovaikutusharjoituksia draaman ja keskustelun avulla. Liikunnassa on sisältötavoite S2 

”sosiaalinen toimintakyky”, johon sisältyy samaisella vuosiluokalla esimerkiksi sääntöleikkejä, 

tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa, ja saavat samalla koke-

muksia muiden auttamisesta. (Opetushallitus, 2014, 107, 149.) 
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2 HOPEISEN KURJEN TAITOHARJOITUKSET 

Hopeisen kurjen taitoharjoitus käsittää liikeharjoitteita, jotka pohjaavat kiinalaiseen taiji-voi-

misteluun sekä tui na -hierontaan. Näitä liikeharjoitteita on käytetty osana erään pohjoissuoma-

laisen koulun pienryhmän arkea. Tässä pro gradu -tutkimuksessa arvioin, miten pienryhmässä 

harjoitetut hopeisen kurjen harjoitteet ovat tukeneet ryhmän oppilaista Annaa ja Elsaa (nimet 

muutettu). Tutkin erityisesti, millaista tukea harjoitteista on ollut heidän sosioemotionaalisiin 

haasteisiinsa. Tässä kappaleessa avaan, mistä hopeisen kurjen taitoharjoituksissa on kyse, mi-

hin ne perustuvat ja mitä aikaisemmat tutkimukset kertovat liikkumisen hyödyntämisestä kou-

lupäivän aikana muun muassa keskittymisen lisäämisen kannalta. Hopeisen kurjen harjoitteita 

on hyödynnetty osana tutkimani pienryhmän arkea marraskuusta 2016 alkaen, eli tutkimuksen 

aloittaessani taitoharjoitusta oli käytetty jo yli vuoden verran.  

2.1 Hopeisen kurjen taustaa 

Idea harjoitteisiin on lähtenyt tarpeesta kehitellä levottomille lapsille harjoitteita rauhoittumi-

seen, sekä keskittymisharjoituksia opetustilanteiden tueksi. Hopeisen kurjen taitoharjoitteilla 

pyritään mielen rauhoittamiseen, kehotietoisuuden vahvistamiseen sekä tasapainon kehittämi-

seen. Taitoharjoitteiden nimi tulee kehystarinasta, jota kerrotaan yhdessä liikkeiden rinnalla. 

Kehystarinassa isoisä kertoo lapsilleen tarinaa kurjista, joiden elämää hän on seurannut suon 

reunalla. Taitoharjoituksen liikkeiden nimet tulevat kurkien tekemistä liikkeistä. Liikkeiden te-

keminen ei aina edellytä kehystarinan lukemista, vaan liikkeitä on käytetty pienryhmässä myös 

ilman sitä.  

Hopeisen kurjen taitoharjoitteet on kehitellyt Maaret Markus, joka on taustaltansa muun muassa 

koulutettu hieroja, fytoterapeutti ja taiji-ohjaaja. Hopeisen kurjen taitoharjoituksissa käytetyt 

liikkeet perustuvatkin Markuksen omien sanojensa mukaan tui na-hierontaan sekä taiji-voimis-

teluun. Molempien metodien perusta on kiinalaisessa lääketieteessä. Sen teoria rakentuu useille 

kehossa oleville peruskokoonpanoille ja niiden keskinäisille suhteille, jotka määrittävät olen-

naisesti yksilön terveyttä, sairautta ja terapioiden valintaa. Näiden kehon peruskomponentteihin 

uskotaan lukeutuvan veri, kehon toiminnalle olennaiset ruumiin nesteet sekä qi. (Hong, 2014, 

59.) Qi:tä pidetään kiinalaisessa lääketieteessä niin kutsuttuna toimeenpaneva voimana lähes 

kaikille kehon fysiologisille prosesseille. (Hong, 2014, 61) 
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Taijin juuret ovat kiinalaisissa taistelulajeissa, ja se näkyykin harjoitteiden liikekielessä. Tai-

jissa liikkeet ovat hyvin fyysisiä ja ne voivat olla hitaita, meditatiivisia, virtaavia ja tanssimai-

sia. Taijiin lukeutuu myös meditatiivisia asentoja, joista osa tehdään seisoen ja osa voidaan 

suorittaa istuen. Liikekieli voi olla laadultaan sekä lempeää että voimakasta kehon ravistelua. 

Taiji sisältää siis hyvin laajan joukon erilaisia liikkeitä. Taiji-voimistelussa on keskeisessä 

osassa kolmen osa-alueen tietoinen koordinointi. Nämä kolme osa-aluetta muodostavat taijissa 

kombinaation, johon kuuluvat asentojen ja kehon liike (movement of body), hengityksen virtaus 

(the flow of breath) sekä mielen rauhoittuminen (stilling of the mind). Koordinoimalla näitä 

osa-alueita yhtä aikaa ja tietoisesti, voidaan saavuttaa kehon ja mielen yhdentyminen. Tämän 

uskotaan vapauttavan kehossa erilaisia yksilön terveydentilaa elvyttäviä mekanismeja, joihin 

taijin tutkitut terveysvaikutukset perustuvat. (Jahnke, Larkey, Rogers, Etnier & Lin, 2010, 1-

37.) Wang, Bannuru, Ramel, Kupelnick, Scott ja Schmid (2010) suorittivat taijista tehdyistä 

tutkimuksista systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin. Tulosten mukaan taiji vaikuttaisi 

vähentävän stressiä, ahdistusta, masennusta ja mielialahäiriöitä, ja sillä näyttäisi olevan positii-

visia vaikutuksia yksilön itsetuntoon. (Wang et al., 2010, 2-16.) 

Tui na on kiinalaisen hieronnan muoto. Sillä on pitkä historia kiinalaisessa lääketieteessä ja se 

ulottuu jopa tuhansien vuosien taakse. (Liu & Liu, 2013, 1-8) Tui nassa hyödynnetään kehon 

meridiaaneja, joiden uskotaan olevan kehossa olevia kanavia, jotka kuljettavat qi:tä tai verta 

kehossa. Meridiaaneja ei pidetä verisuonten kaltaisina, vaan niiden uskotaan muodostavan 

energeettisen, näkymättömän verkoston. Tämä meridiaanien verkoston uskotaan yhdistävän 

yksilön sisäelimiä ja kehon eri osia toisiinsa. Akupisteiksi kutsutaan taas niitä paikkoja kehossa, 

joissa meridiaanit tavoittavat ihon pinnan. Näitä akupisteitä painamalla voidaan vaikuttaa sii-

hen yhdistyviin kehon osiin. (Vinokur, 2011, 80-81.) Tui nan perimäisin tarkoitusperä on avata 

näitä tukkeutuneita meridiaaneja, jonka uskotaan vapauttavan qi:n ja veren virtauksia sekä läm-

mittävän kehon alueita. Tui nan avulla yksilön kipua voidaan helpottaa eliminoimalla tuk-

keuma. Tui nan tarkoituksena on hoitaa kipuja aineenvaihduntaa nopeuttamalla ja kudosvauri-

oita parantamalla. Tui naa voidaan käyttää avuksi esimerkiksi väsyneiden lihasten käsittelyyn, 

lihaskipujen lievitykseen, ihon puolustuskyvyn lisäämiseen, verenkierron parantamiseen, her-

motulehduksien ja –särkyjen lievitykseen. Lisäksi sillä voidaan auttaa yksilöä rentoutumaan, 

rauhoittamaan, sekä vähentämään masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta, kuten taijissakin. (Liu 

& Liu, 2013, 1-8.)  

Hopeisen kurjen taitoharjoituksen liikkeitä on virallisesti yhdeksän. Osasta harjoitteen liik-

keistä on liitteessä nähtävissä, miltä liikkeet näyttävät käytännössä. 
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Liikkeitä ovat: 

1. Harjoitus tuulen hallitsemiseksi 

2. Seisominen yhdellä jalalla siivet levällään (LIITE 4) 

3. Siipien vahvistusharjoitus 

4. Hyllyvällä suolla käveleminen eteenpäin ja taaksepäin (LIITE 3) 

5. Ketun pelotteluharjoitus (LIITE 5) 

6. Sateen ropina – harjoitus 

7. Siipien sukimisharjoitus 

8. Siipien sulkemisharjoitus nukkumaan menoa varten 

9. Vihollisen harhautus (LIITE 6) 

Hopeisen kurjen liikkeissä hyödynnetään tui nassakin käytettäviä akupunktiopisteitä sekä taijin 

liikkeitä. Esimerkiksi liikkeessä, jossa seisotaan yhdellä jalalla siivet levällään, tarkoituksena 

on harjoittaa tasapainoa, mutta samalla myös jalkapohjassa sijaitsevaa MU1-pistettä hankaa-

malla kutsua energiaa päästä alaspäin ja maadoittaa. Samoin hyllyvällä suolla käveleminen 

eteenpäin ja taaksepäin – liikkeessä otetaan hitaasti askelia vuoroin vastakkaista kättä ja jalkaa 

samalla ojentaen, joka on hyvin tyypillistä liikettä myös taijissa.  

2.2 Aikaisemmat tutkimukset aiheesta 

Keskeistä hopeisen kurjen taitoharjoituksissa on siis liike. Tutkimusten mukaan taijilla näyttäisi 

olevan lukuisia terveysvaikutuksia. Taijia koskevaa aikaisempaa tutkimusta löytyy pääosin 

ikäihmisistä, ja lapsia koskeva tutkimustieto on vielä jokseenkin vähäistä. Useimmissa taiji-

tutkimuksissa, jossa tutkimuskohteena ovat olleet lapset, on tutkimusintressinä ollut taijin vai-

kutukset tarkkaavaisuushäiriöön. Esimerkiksi Hernandez-Reif:n, Fieldin ja Thimasin (2000) 

tutkimuksessa tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivät lapset harjoittelivat taijia viiden viikon ajan. 

Hernandez-Reif:n, Fieldin ja Thimasin tutkimustulokset osoittivat, että säännöllinen taijin har-

joittaminen vähensi lasten ahdistuneisuutta, paransi heidän käyttäytymistään sekä vähensi las-

ten epäsopivia tunneilmaisuja. (Hernandez-Reif, Field, Thimas, 2000, 120-122.) Myös Baron 

ja Faubert (2004) selvittivät tutkimuksessaan taijin vaikutuksia lapsiin, joilla oli käyttäytymisen 
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haasteita sekä oppimisen vaikeuksia. Baronin ja Fauberin tutkimuksessa taijia harjoiteltiin yh-

den tunnin ajan kahdesti viikossa kymmenen viikon ajan. Tulokset osoittivat, että lasten ahdis-

tuneisuus väheni tämän harjoitusjakson aikana. (Baron & Faubert, 2004, 120-122.) 

Oli kyseessä kuitenkin mindfulness tai pelkkä taiji, molempien terveysvaikutukset pohjaavat 

liikkumisen aiheuttamiin positiivisiin vaikutuksiin. Liikunnalla on tutkitusti paljon terveysvai-

kutuksia. (Jaakkola, 2012, 53) Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia muun muassa yksilön 

psyykkiseen hyvinvointiin, sillä sitä kautta yksilön on mahdollista saada vaihtelua, virkistystä, 

jännitystä, iloa ja hallinnan kokemusta elämäänsä. Lisäksi sen kautta voi saada hyvän olon ja 

mielihyvän kokemuksia. (Ojanen, 1995, 25.) 

Terveysvaikutusten lisäksi liikunnan on katsottu korreloivan positiivisesti myös koulumenes-

tykseen. (Jaakkola, 2012, 53) Liikunnalla on vahva yhteys oppimisen kanssa, sillä liikunta lisää 

muun muassa aivojen verenkiertoa ja parantaa hapensaantia. Säännöllinen liikkuminen tihentää 

jo olemassa olevia hermoverkkoja ja niiden rakenteiden välisiä yhteyksiä sekä synnyttää uusia 

hermosoluja erityisesti hippokampukseen, joka taas on yksilön oppimisen ja muistin keskus. 

(Jaakkola, 2012, 53-54.) Jaakkolan (2012) mukaan koululiikuntaa lisäämällä voidaan parantaa 

myös oppilaiden keskittymistä ja tarkkaavaisuutta sekä vähentää oppilaiden käyttäytymisen 

haasteita. Liikunnan ei tarvitse olla tietynlaista, vaan Jaakkolan (2012) mukaan Yhdysvaltain 

terveyspalveluiden laitoksen katsauksessa (2010) tulee ilmi, että kaikenlainen liikunnan lisää-

minen koulussa vaikuttaa positiivisesti oppilaiden käyttäytymiseen luokassa. Voimakkaimmin 

vaikutus näkyy ylivilkkaiden oppilaiden käyttäytymisessä. (U.S. Department of Health and Hu-

man Services, 2010, teoksessa Jaakkola, 2012, 56;59.) 

Liikunnan positiivisia vaikutuksia havaitakseen liikuntaa ei tarvitse lisätä koulun arkeen tutki-

mustulosten mukaan paljoakaan, sillä Jaakkolan (2012) mukaan jo lyhyetkin liikuntatuokiot 

näyttävät parantavan oppimistuloksia sekä käyttäytymistä. (Jaakkola, 2012, 58.) Esimerkiksi 

Molloyn (1989) tutkimuksesta käy ilmi, kuinka jo viiden minuutin kevyt oppitunnin aikainen 

liikunta edisti oppilaiden suorituksia matemaattisissa tehtävissä ja paransi hyperaktiivisten op-

pilaiden tarkkaavaisuutta sekä käyttäytymistä. (Molloy, 1989, 57-61) Samankaltaisia tuloksia 

ovat saaneet tutkimuksessaan myös Maeda ja Randall (2003), sillä he havaitsivat, että viiden 

minuutin reippaan liikuntatuokion jälkeen oppilaat keskittyivät tunnilla paremmin. (Maeda & 

Randall, 2003, 14-21) Mahar, Murphy, Rowe, Golden, Shields ja Raedeke (2006) teetättivät 

tutkimuksessaan luokkahuonetyöskentelyn oheen kymmenen minuutin kestoisia liikuntatuoki-
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oita, jotka sisälsivät muun muassa hyppyjä ja kierimistä. Tutkimustuloksien mukaan liikunta-

tuokioon osallistuneet oppilaat noudattivat luokan sääntöjä aikaisempaa paremmin. (Mahar, 

Murphy, Rowe, Golden, Shields & Raedeke, 2006, 2086-2094.) 

Liikuntatuokion kestoon liittyvien tutkimustulosten lisäksi keskeinen tutkimustulos on myös 

se, ettei harjoitetun liikunnan tarvitse olla välttämättä fyysisesti kovin raskasta, vaan jo venyt-

telyllä on positiivisia vaikutuksia. Sekä Fredericks, Kokot ja Krog (2006) että Uhrich ja Swalm 

(2007) havaitsivat tutkimuksissaan, että päivittäin oppitunneilla tehdyillä havaintomotorisilla 

tehtävillä, jotka erityisesti haastoivat koordinaatiota, oli positiivisia yhteyksiä oppilaiden kou-

lumenestykseen esimerkiksi matemaattisissa ja lukemisen taidoissa. (Fredericks, Kokot & 

Krog, 2006, 29-42; Uhrich & Swalm, 2007, 1035-1041) Samoin Caterinon ja Polakin tutkimus-

tulokset tuovat esille samoja vaikutuksia: heidän tutkimuksessaan koulun välitunneilla ohjattiin 

esimerkiksi venyttelyä ja kävelyä sisältäviä liikuntatuokioita, ja niihin osallistuneet oppilaat 

keskittyivät paremmin oppitunneilla. (Caterino & Polak, 1999, 245-248) Budden, Voelcker-

Rehagen, Pietraβyk-Kendziorran, Ribeiron ja Tidow:n (2008) tutkimustulokset ovat samoilla 

linjoilla edellisten kanssa, sillä heidän tuloksensa osoittivat, että liikuntatunnilla toteutetut koor-

dinaatioharjoitteet (jotka sisälsivät esimerkiksi tasapainoa, reagointia ja voimansäätelyä) paran-

sivat oppilaiden keskittymistä ja tarkkaavaisuutta perinteisiä liikuntalajeja enemmän. (Budde, 

Voelcker-Rehage, Pietraβyk-Kendziorra, Ribeiro, & Tidow, 2008, 219-223.) 

Nämä tutkimustulokset puhuvat sen puolesta, että jo kevyellä ja lyhytaikaisella liikuntatuoki-

olla voi aktivoida lasten keskeisiä kognitiivisia toimintoja, joita koulun arjessa tarvitaan. Syvä-

oja, Kantomaa, Laine, Jaakkola, Pyhältö ja Tammelin (2012) selittävätkin tätä yhteyttä, sillä 

mahdollisuudella, että liikkuminen koulupäivän aikana auttaa purkamaan ylimääräistä energiaa 

vähentäen näin häiriökäyttäytymistä. Liikuntatuokio mahdollistaa rentoutumishetken intensii-

visen opiskelun oheen ja voi näin ollen parantaa oppilaiden keskittymistä tehtäviin. (Syväoja, 

Kantomaa, Laine, Jaakkola, Pyhältö & Tammelin, 2012, 19.) 

Liikunnan ja oppimisen välisten positiivisten yhteyksien lisäksi liikunta mahdollistaa tutkimus-

ten mukaan myös sosiaalisten taitojen harjaannuttamisen. Liikunta voi kehittää esimerkiksi ky-

kyä kuunnella ja noudattaa ohjeita, opettaa yhteistyötaitoja ja tarjota väylän tunteiden purkami-

seen ja niiden käsittelyyn. (Syväoja, Kantomaa, Laine, Jaakkola & Pyhältö & Tammelin, 2012, 

21-22; Taras, 2005, 214-218) Liikunnan harrastamisen sosiaalisen vuorovaikutuksen hyödyistä 

ovat samoilla linjoilla myös Najafabadi, Sheikh, Hemayattalab, Amir, Rezaii ja Hafizi (2018), 

jotka tutkivat liikuntaharjoite Sports, Play and Active Recreation for Kids:n (jatkossa SPARK) 
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vaikutuksia autististen lasten motorisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Tulokset osoittivat, että liikun-

taohjelma paransi merkittävästi osallistujien sosiaalisia taitoja. 40 minuutin mittaiset SPARK-

liikuntatuokiot sisälsivät terveyttä edistäviä aktiviteetteja, kuten juoksuleikkejä ja tanssia, joi-

den avulla pyrittiin kehittämään muun muassa osallistujien kestävyyskuntoa. Tämän lisäksi lii-

kuntatuokioihin kuului taitokeskeisiä harjoituksia, kuten jalkapalloa ja koripalloa. (Najafabadi, 

Sheikh, Hemayattalab, Amir, Rezaii ja Hafizi, 2018, 1-7.) 

Kaiken kaikkiaan tutkimustulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että liikunnan avulla on mah-

dollista tukea oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä, sekä edistää terveyttä, hy-

vinvointia ja oppimista. Epäselvää tutkimustuloksissa tuottavat kuitenkin esimerkiksi ne seikat, 

vaikuttaako liikunta suoraan oppimiseen, vai vaikutetaanko liikunnalla välillisesti johonkin, 

jolla on positiivisia vaikutuksia oppimiseen. Syväoja et al. (2012) kuitenkin korostavat myös 

sitä, että liikunnan vaikutuksista on olemassa myös keskenään ristiriitaisiakin tuloksia, ja sitä, 

että monet tutkimuksista on toteutettu monipuolisin tutkimusmetodein. Yleisesti ottaen liikunta 

ei vaikuta kuitenkaan negatiivisesti. (Syväoja et al., 2012, 29-31.) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä kappaleessa esittelen tutkimukseni lähtökohtia eli niitä metodologisia valintoja, joita olen 

tässä tutkimuksessa tehnyt.  Lisäksi käyn läpi pro gradu –työhön kuulunutta aineistonkeruupro-

sessia. Kappaleessa 4.1. esittelen, mitä tutkimuskysymyksiä tutkimukseeni kuuluu. Kappa-

leessa 4.2. ja 4.3. avaan enemmän sekä kvalitatiivisen tutkimuksen että tapaustutkimuksen kä-

sitteitä. Kappaleessa 4.4. esittelen, ketä tutkimukseeni on osallistunut, sekä kahdessa viimei-

sessä luvussa avaan, mitä aineistonkeruumenetelmiä sekä –analyysitapoja olen hyödyntänyt.  

3.1 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaista tukea hopeisen kurjen taitoharjoi-

tukset ovat tarjonneet tutkimuskohteeni pienryhmän, ja erityisesti kahden tutkittavan oppilaan, 

Annan ja Elsan (nimet muutettu), kouluarkeen. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

1. Minkälaisia sosioemotionaalisia vaikeuksia Annalla ja Elsalla on? 

1.1 Miten Annan ja Elsan sosioemotionaalisia haasteita tuetaan koulussa?  

1.2 Minkälaisia sosioemotionaalisia kehitystavoitteita Annalla ja Elsalla on?  

2. Miten hopeisen kurjen taitoharjoitteet ovat tukeneet Annan ja Elsan sosioemotionaalisia 

vaikeuksia heille asetettujen sosioemotionaalisten kehitystavoitteiden kannalta? 

Saadakseni päätutkimuskysymykseen, eli toiseen kysymykseen vastauksia, tarvitsen tietoa 

siitä, minkälaisia sosioemotionaalisia haasteita Annalla ja Elsalla on. Tämän vuoksi ensimmäi-

nen tutkimuskysymykseni alakysymyksineen toimii niin sanottuna esitutkimuskysymyksenä 

toiselle tutkimuskysymykselle. Tarkoituksenani on kartoittaa, minkälaisia sosioemotionaalisia 

vaikeuksia Annalla ja Elsalla on ja miten näitä haasteita on tähän mennessä tuettu. Lisäksi ta-

voitteenani on selvittää, minkälaisia oppilaskohtaisia tavoitteita Annalle ja Elsalle on kirjattu 

sosioemotionaalisiin taitoihin liittyen, ja peilata hopeisen kurjen taitoharjoitteita näihin. 

3.2 Laadullinen tutkimus 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan elämismaailmaa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2009, 5) Tutkimuksen keskiössä ovat merkitykset (Varto, 1992, teoksessa Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka, 2009, 5) ja ymmärtäminen (Ahonen, 1994, 126). Asioille ei pyritä löytämään 

suoria syy-seuraus- tai riippuvuussuhteita, vaan enemmin asioille etsitään selityksiä kuin syitä. 
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(Ahonen, 1994) Laadullista aineistoa ei myöskään analysoida yleistettävyyden näkökulmasta, 

vaan pikemmin pyrkimyksenä on saada tietoa, joka antaa osviittaa muita, vastaavanlaisia ta-

pauksia varten (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004, teoksessa Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka, 2009, 51). Ahosen (1994) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tavoitellaan ihmisen 

ajattelun tai toiminnan ymmärtämistä. (Ahonen, 1994, 126) 

Laadullisessa tutkimuksessa ei ole mitään tiettyä tapaa tutkia, eikä se ole mikään tutkimusote, 

vaan pikemminkin siihen kuuluu monia erilaisia lähestymistapoja ja aineistonkeruumenetel-

miä. Aineistoa voi kerätä esimerkiksi haastatteluin, kirjeillä, havainnoimalla, päiväkirjalla tai 

hyödyntämällä erilaisia kulttuurituotteita. (Eskola & Suoranta 2000, teoksessa Saaranen-Kaup-

pinen & Puusniekka, 2009, 6) Tyypillistä saattaa myös olla se, että tutkija kerää aineistonsa 

itse, eikä turvaudu esimerkiksi valmiisiin kyselyihin tai vastaaviin, toisten tutkijoiden kehittä-

miin aineistonkeruuvälineisiin. (Creswell, 2013, 45) Laadullista tutkimusta luonnehtii myös sen 

pyrkimys naturalismiin eli todenmukaisuuteen, jonka vuoksi tutkimusta harvoin toteutetaan ko-

keellisin asetelmin, vaan ennemmin aineistoa halutaan kerätä tutkittavien luonnollisessa ympä-

ristössä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009; Creswell, 2013, 45) Creswell (2013) ku-

vaileekin, kuinka laadullisessa tutkimuksessa tutkijan haluaa keskustella tutkittaviensa kanssa 

ja nähdä, kuinka tutkittavat käyttäytyvät heidän kontekstissaan. (Creswell, 2013, 45) Aineis-

tonkeruussa tutkimuksen otanta valitaan harkiten ja pitäen otanta suhteellisen pienenä. (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka, 2009.)  

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysi tapahtuu usein induktiivisesti eli aineistolähtöi-

sesti. On hyvin tavallista, että laadullisessa tutkimuksessa ei ole mitään lukkoon lyötyjä en-

nakko-oletuksia tuloksista eli hypoteeseja, joita pyrittäisiin todentamaan. Pikemminkin Saara-

nen-Kauppisen ja Puusniekan (2009) mukaan asia on toisin päin eli todentamisen sijaan ana-

lyysivaiheessa hypoteesit niin sanotusti keksitään. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 

7) Cresswellin (2013) mukaan laadullista tutkimusta ei voi suunnitella täysin tarkasti ennalta, 

sillä sen jälkeen, kun tutkija alkaa keräämään aineistoaan, saattavat kaikki tutkimusprosessiin 

liittyvät vaiheet muuttua tai vaihdella. Esimerkiksi kysymyksiä saatetaan joutua muuttamaan, 

tai jopa aineistonkeruutapaakin. (Cresswell, 2016, 47.) Tutkimustulokset rakentuvat tutkijan 

aineiston pohjalta tekemästä omasta ajattelusta ja päättelystä. (Saaranen-Puusniekka & Kaup-

pinen, 2009, 6) Tulosten esittämisessä tutkija pyrkii raportoimaan asioista monilta perspektii-

veiltä, tunnistamaan tilanteisiin vaikuttaneita tekijöitä ja pyrkii yleisesti ottaen saamaan muo-
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dostettua ilmiöstä kokonaiskuvan. (Creswell, 2013, 47) Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tu-

losten esittämiseen määrällisen tutkimuksen tavoin mitään tiukkaa formaattia, vaan tulokset 

esitetään usein kerronnallisemmin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 7)  

Laadullista tutkimusta on kritisoitu sen pehmeydestä ja pinnallisuudesta määrälliseen tutkimuk-

seen verrattuna. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 5) Tötön (2004) mukaan millään 

tutkimuksella ei voida koskaan saavuttaa tutkittavaa ilmiötä täydellisesti. Perusteellisella tutki-

muksella, eli esimerkiksi lähestymällä tutkittavaa ilmiötä useista eri näkökulmista ja toistamalla 

tutkimuksia, on mahdollista lisätä ymmärrystä ilmiöön liittyvistä syy-seuraussuhteista sekä il-

miön luonteesta. (Töttö, 2004 teoksessa Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 5.) 

3.3 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että toisin kuin tutkimuksissa yleensä, siinä paneudutaan 

yksittäiseen tapaukseen, ilmiöön, ryhmään, yhteisöön tai yksilöön, josta pyritään saamaan mah-

dollisimman yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa. (Hirsjärvi, 2010a, 134-135 & Saarela-Kin-

nunen & Eskola, 2015, 180-189). Sen sijaan, että tutkimuksessa tavoiteltaisiin yleistettävissä 

olevia tuloksia, tapaustutkimuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen ymmärrys tutkittavasta 

kohteesta. (Syrjälä & Nurminen, 1988, teoksessa Saarela-Kinnunen & Eskola, 180-189). Ta-

paustutkimukselle tyypillistä on myös sen joustavuus ja monipuolisuus, sillä siinä käytettäviä 

menetelmävalintoja ei ole rajoitettu. Tämä tarkoittaa, että tapaustutkimuksessa on mahdollista 

käyttää hyödyksi sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Tästä niin 

sanotusta kurittomuudestaan tapaustutkimus onkin saanut kritiikkiä. (Saarela-Kinnunen & Es-

kola, 2015, 180-189.) 

Tapaustutkimukselle on myös tyypillistä aineiston kerääminen useita eri menetelmiä hyödyn-

täen (Hirsjärvi, 2010a, 134,135 & Saarela-Kinnunen & Eskola, 2015, 180-189). Kananen 

(2013) kuvaileekin tapaustutkimusta ikään kuin palapeliksi, jota tutkija lähtee kokoamaan pala 

palalta eri tietolähteitä hyödyntäen aikaansaadakseen kattavan kokonaiskuvan. Eri lähteistä tie-

toa keräämällä tapauksesta saadaan muodostettua syvällisempi kuva, ja jos kerätty tieto on yh-

denmukaista, se vahvistaa esitettyjä väitteitä vaikuttaen näin tutkimuksen tulosten luotettavuu-

teen. (Kananen, 2013, 77.) Monipuolisen aineiston lisäksi tapaustutkimuksessa on tavallista 

hyödyntää myös erilaisia aineiston analyysimenetelmiä, sillä tapaustutkimukselle ei ole ole-

massa siihen mitään tiettyä omaa menetelmää. Kerättyä aineistoa analysoidaan silloin kullekin 

aineistolle sopivalla analyysimenetelmällä. (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2015,180-189.) 
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Tapaustutkimus lähtee yleensä liikkeelle joko jostakin kiinnostavasta tapauksesta tai valmiista 

tutkimuksen kohteesta. Ensimmäisessä tapauksessa tutkijalla on jo kiinnostava tapaus käsis-

sään, mutta tällöin on pohdittava, mitkä käsitteet sopisivat kyseisen tapauksen analysointiin, 

sekä mikä tutkimuksen kohde on. Jälkimmäisessä tapauksessa tutkimuksen kohde on selvillä, 

mutta silloin tutkijan on etsittävä tapaus, jossa pääsisi hyödyntämään ja kehittämään tiettyjä 

käsitteitä. (Laine, Bamberg & Jokinen, 2007, 9-11.) Tutkimuskohteeksi valitun tapauksen va-

lintakriteerit on Laitisen (1998) mukaan aina perusteltava. Jos esimerkiksi tutkittavana koh-

teena on yksilö, pitää tutkijan perustella, miksi juuri hän. (Laitinen, 1998, 36). Tutkittava ilmiö 

tai tapaus voi myös sisältää pienempiä tutkittavia alayksiköitä, niin sanottuja tutkimusyksiköitä. 

(Saarela-Kinnunen & Eskola, 2015). Tutkimuskohteen valintaan voivat vaikuttaa useat syyt, 

jotka Syrjälä ja Numminen (1988) ovat jakaneet neljään kategoriaan. Tutkimuskohde voi olla 

esimerkiksi mahdollisimman tyypillinen, rajatapaus tai jotenkin ainutkertainen tai poikkeuksel-

linen. Kohde voi olla myös paljastava, jossa tapauksessa tutkijan tarkoituksena on päästä kiinni 

johonkin ennalta tutkimattomaan ilmiöön. (Syrjälä & Numminen, 1988, teoksessa Saarela-Kin-

nunen & Eskola, 2015, 180-189.) 

Tapaustutkimuksessa etsitään useimmiten vastauksia kysymyksiin miten, miksi ja kuinka. 

(Laine et al., 2007, 9-11 & Saarela-Kinnunen & Eskola, 2015, 180-189). Lisäksi Staken (1995) 

mukaan yksi keskeisimpiä kysymyksiä tapaustutkimusta tehdessä on ”mitä voidaan oppia?” 

(Stake, 1995, teoksessa Laine, Bamberg, & Jokinen, 2007, 9-11). Vaikka tapaustutkimusta teh-

dessä tavoitteena olisi yksittäisen ilmiön kuvaaminen, on taustalla useimmiten silti yleensä aina 

ajatus siitä, että saatuja tuloksia voidaan jollakin tavalla yleistää. (Saarela-Kinnunen & Eskola, 

2015, 180-189). Yksittäinen tapaus ei ole yleistettävyyttä ajattelen kovin pätevä, mutta siitä 

saatujen tulosten pohjalta on kuitenkin mahdollista saada tuotettua hypoteeseja tulevaisuuden 

jatkotutkimuksia varten. Ne taas voivat myöhemmin johtaa yleistettäviin tuloksiin. (Kananen, 

2013, 54-56.) 

Tapaustutkimuksessa tutkijan on keskeistä tunnistaa, millaisesta tapauksesta on kyse. Eli esi-

merkiksi, kuinka laajasti tai kapeasti tutkittavaa tapausta on mahdollista tutkia. Lisäksi tutkijan 

tulee päättää, mihin haluaa tutkimuksessaan syventyä, sillä tutkimusta varten voi olla tarjolla 

useita varteenotettavia mahdollisuuksia. Tutkimusaineiston analyysin kannalta sillä on myös 

väliä, kuinka monta tapausta tutkija valitsee ilmiöstä tutkittavakseen, sillä mitä enemmän tut-

kimuksessa on mukana tapauksia, sitä vähemmän on mahdollista analysoida syvällisesti yksit-

täisiä tapauksia. Creswellin (2013) mukaan useampia tapauksia valittaessa haasteena onkin 
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päättää, kuinka monta tapausta olisi syytä valita tutkimukseen, eli mikä on niin sanotusti tar-

peeksi. Toisinaan oman haasteena tapauksiin tuo myös niiden haasteellinen rajaaminen, sillä 

joissain tapauksissa ei ole selkeää alku- ja loppupistettä, vaan tutkijan on itse määriteltävä tut-

kittavalle tapaukselle rajat käytettävissä olevien resurssien, kuten ajan, puitteissa. (Creswell, 

2013, 101-102.) 

3.4 Tutkimukseen osallistuneet 

Tähän tutkimukseen olivat osallisina erään pohjoissuomalaisen alakoulun pienryhmän oppilaat 

sekä heidän erityisopettajansa. Ennen tutustumiskäyntiäni pienryhmään tiesin luokan koostu-

van oppilaista, joilla oli ongelmia muun muassa keskittymisessä ja tarkkaavuudessa, impulsii-

visuudessa ja kielellisessä kehityksessä, sekä autismiin kuuluvia häiriöitä.  

Pienryhmän oppilaat vastasivat tutkimuksessa kaksi kertaa sosiometriseen kyselyyn ja olivat 

paikalla havainnoidessani heitä. Lisäksi haastattelin tutkimusta varten pienryhmän erityisopet-

tajaa. Tutkimukseen osallistuneet oppilaat olivat iältään 7-10-vuotiaita. Pienryhmän oppilaiden 

nuoruus vaikutti aineistonkeruussa tekemiini valintoihin, esimerkiksi siihen, miksi haastattelin 

ainoastaan erityisopettajaa enkä oppilaita.  

Tutkimustani varten valitsin pienryhmän oppilaista kaksi tapausta, Annan ja Elsan (tutkittavien 

oppilaiden nimet on muutettu). Tehdessäni tätä valintaa en tuntenut oppilaiden taustoja ennak-

koon. Ennen valintaani olin tavannut kaikki pienryhmän oppilaat kerran, käydessäni tutustu-

massa pienryhmään. Olin ennakkoon pohtinut, että haluaisin valita kaksi toisistaan mahdolli-

simman paljon poikkeavaa oppilasta, jotta tutkimuksen tuloksista saisi mahdollisimman moni-

puolisia ja mahdollisesti toisistaan eriäviäkin. Tutustumiskäynnillä sekä Anna että Elsa jäivät 

mieleeni käytöksellään. Heti tavatessamme Elsa tuli halaamaan minua ja totesi ykskantaan mi-

nun olevan hikinen, mikä oli minusta ensikohtaamiseksi hieman kummallisesti sanottu. Anna 

taas niskoitteli seuraamallani tunnilla ja sanoi erityisopettajalle ”haista kakka”. Tutustumis-

käynnin jälkeen kysyin erityisopettajalta, minkälaisia oppilaita luokassa on. Ajatukseni Annasta 

ja Elsasta tutkimukseni tapauksina vahvistui, sillä he olivat sitä mitä tutkittaviltani hainkin, eli 

keskenään erilaisia. Sen lisäksi, että Anna ja Elsa olivat persooniltaan aivan erilaisia, olivat 

heidän sosioemotionaaliset haasteensa erityyppisiä, sillä Annasta tuli esiin enemmän ulospäin 

suuntautuneita piirteitä (kts. tarkemmin kappale 1.2.1.), kuten aggressiivista käyttäytymistä. 
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Elsan käyttäytymisessä vaikutti taas olevan sekä sisäänpäin suuntautuneiden että ulospäin suun-

tautuneiden vaikeuksien piirteitä. Päätin valita kaksi mahdollisimman erilaista lasta tutkimuk-

seeni, sillä uskoin saavani näin tuloksia, joita voisi vertailla keskenään.  

3.5 Aineistonkeruu 

Tapaustutkimukselle tyypillisesti lähdin etsimään vastauksia tutkimuskysymyksiini keräämällä 

tietoa useista eri lähteistä. Valikoin aineistonkeruumenetelmikseni teemahaastattelun, so-

siometrisen kyselyn sekä havainnoinnin. Teemahaastattelun tarkoituksena oli haastatella pien-

ryhmän opettajaa ja saada kuulla hänen kokemuksiaan hopeisen kurjen taitoharjoitteista ja nii-

den käytöstä pienryhmän arjessa kuluneen vuoden aikana. Lisäksi pienryhmän opettajalle oli 

ehtinyt kertyä jo kattavasti tuntemusta pienryhmänsä oppilaista, joten häneltä pystyi saamaan 

tarkempaa tietoa myös tutkittavista oppilaista, Annasta ja Elsasta. Pienryhmän 12 oppilaasta 7 

osallistui sosiometriseen kyselyyn, joka pidettiin kahteen otteeseen. Ensimmäisen kerran ky-

sely pidettiin joulukuussa 2017 ja seuraavan kerran helmikuussa 2018. Sosiometrisen kyselyn 

tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia sosiaalisia suhteita pienryhmän sisällä on. Kolmantena 

aineistonkeruumenetelmänä käytin havainnointia. Kävin itse havainnoimassa koululla pienryh-

män arkea tammikuun 2018 aikana. Havainnoinnin tarkoituksena oli rakentaa itselleni kuva 

pienryhmän arjesta ja vertailla, havaitsisinko samoja asioita, mitä jo kerätystä haastattelu- ja 

sosiometrisen kyselyn aineistosta oli noussut esille. Näitä kolmea eri aineistonkeruutapaa hyö-

dyntämällä pyrin saamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan tutkimastani tapauksesta 

sekä tutkittavista oppilaista. 

3.5.1 Haastattelu 

Haastattelu on keskustelua haastateltavan ja tutkijan välillä (Eskola & Vastamäki, 2015, 27). 

Haastattelutilanne eroaa kuitenkin tavanomaisesta keskustelusta, sillä haastattelulla on jokin 

tavoite, ja siinä tutkija pyrkii saamaan tutkimuksen aihepiirin kannalta luotettavaa ja pätevää 

tietoa. (Hirsjärvi, 2010b, 204-205 & Eskola & Vastamäki, 2015, 27-28). Haastattelussa osa-

puolet eivät myöskään ole normaalin keskustelutilanteen tavoin tasavertaisessa asemassa kysy-

myksiensä ja vastauksiensa kanssa (Hirsjärvi, 2010b, 206), vaan haastattelua käydään tutkijan 

ehdoilla. (Eskola & Vastamäki, 2015, 29-30).  

Haastattelutyyppejä on Eskolan ja Vastamäen (2015) mukaan neljänlaisia. Haastattelu voi olla 

strukturoitu, jolloin kysymykset on muotoiltu etukäteen, ne esitetään tietyssä järjestyksessä, ja 



 

36 

 

haastateltavalle on annettuna valmiit vastausvaihtoehdot. Puolistrukturoidussa haastattelussa 

on myös tarkasti ennalta laaditut kysymykset, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole. Tee-

mahaastattelussa taas kysymyksille ei ole tarkkaa muotoa tai järjestystä (Hirsjärvi, 2010b, 207-

209), vaan tiedossa ovat ainoastaan haastattelun aihepiirit (Hirsjärvi, 2010b, 208). Haastatteli-

jan vastuulle jääkin pitää huoli siitä, että haastattelussa käydään aihepiirit läpi, vaikka niiden 

järjestys ja laajuus voivat vaihdella. (Eskola & Vastamäki, 2015, 35-38). Avoin haastattelu on 

haastattelutyypeistä eniten keskustelunomaisin, sillä siinä käydään spesifistä aiheesta vapaata 

keskustelua, ja sekin voi muuttua. Avoimessa haastattelussa yksi haastattelukerta ei yleensä 

riitä, vaan syvällisen tiedon saamiseksi tarvitaan useampia haastattelukertoja. (Hirsjärvi, 2010b, 

209-210; Eskola & Vastamäki, 2015, 35-38.) 

Omassa tutkimuksessani käytin haastattelutyyppinä teemahaastattelua. Eskolan ja Vastamäen 

(2015) mukaan haastattelussa käsiteltävät teemat voivat muotoutua intuition perusteella tai tee-

mat voi johtaa myös teorian perusteella. Intuition perusteella teemoitetussa haastattelussa ky-

syttävät asiat otetaan niin sanotusti ilmasta. Kun haastattelu perustuu tutkijan intuitioon, voi 

olla vaarana, että haastattelusta tulee tynkä tai se saattaa pohjata tutkijan ennakkokäsityksiin. 

Teoriasta johdetussa haastattelussa keskeiset teoreettiset käsitteet muutetaan mitattavaan muo-

toon eli haastatteluteemoiksi. Vaihtoehtoisesti haastattelun teemoja voi myös etsiä kirjallisuu-

desta, eli ottaa selvää, mitä teemoja alan kirjallisuudesta nousee esiin, ja yhdistellä niitä. Haas-

tattelun teemoja miettiessä olennaisinta on kuitenkin muistaa tutkimuskysymykset, joihin vas-

tauksia halutaan löytää (Eskola & Vastamäki, 2015, 32-35.) 

Lähdin itse suunnittelemaan haastatteluni teemoja sen pohjalta, mitä haluan aiheesta tietää. En-

nen aineistonkeruuta minulla ei ollut vielä selkeitä tutkimuskysymyksiä, joihin olisin voinut 

nojata. Niinpä lähdin hahmottelemaan, mitä haluaisin haastattelun avulla selvittää. Ensimmäi-

nen kirjaukseni tästä onkin seuraavanlainen: ”Haastattelun tarkoituksena on kartoittaa, minkä-

lainen tilanne oppilailla ja luokassa on ollut ennen harjoitteita, harjoitteiden aloittamisen 

alussa ja sen aikana tähän päivään asti.” (Ote henkilökohtaisista gradumuistiinpanoista) Haas-

tattelulle määritin kaksi lähtöteemaa: tutkittavat oppilaat (Anna ja Elsa sekä pienryhmä) sekä 

hopeisen kurjen taitoharjoitteet. Seuraavaksi lähdin kirjaamaan ylös kysymyksiä, joihin halu-

aisin saada vastauksia, jotta ymmärtäisin tämän tapauksen kokonaiskuvaa selkeämmin. Kysy-

mykset alkoivatkin muotoutua seuraavien teemojen alle: (1) pienluokan toiminta, (2) oppilaan 

Anna/Elsa opetus ja tukitoimien järjestäminen, (3) sosioemotionaalisten taitojen haasteet ja 

niitä koskevat tavoitteet ja (4) hopeisen kurjen taitoharjoitteet. Nämä teemat jäivät lopullisiksi, 
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mutta lisäsin mukaan vielä yhden teeman: hopeisen kurjen taitoharjoitteet ja Anna/Elsa. Kysy-

myksiä oli alkuunsa aika suuri määrä, jopa melkein parikymmentä yhtä teemaa kohden. Jou-

duinkin tiiviistämään kysymyksiä paljon ja rajaamaan, mitkä olivat selkeitä pääkysymyksiä ja 

mitkä alakysymyksiä, joihin tulisin todennäköisesti muutenkin saamaan vastauksen, sillä osa 

kysymyksistä oli laajempia kuin toiset. Haastattelun kysymykset löytyvät liitteestä 7.  

3.5.2 Sosiometrinen kysely 

Kun halutaan selvittää, minkälaisia suhteiden verkostoja on tietyn ryhmän sisällä, voidaan tätä 

selvittää sosiometrisen kyselyn avulla. Sosiometrisen testin voi tehdä esimerkiksi haastattele-

malla tutkittavan pienryhmän jäseniä tai vaihtoehtoisesti he voivat täyttää tarkoitukseen tehdyn 

kyselylomakkeen. Sosiometrisen tutkimuksen tavoitteena on saada kerätyksi aineistoa, joka 

mahdollistaisi tutkitun ryhmän sosiaalisten rakenteiden kuvaamisen sekä ymmärryksen näiden 

sosiaalisten rakenteiden taustalla olevista prosesseista ja niiden historiasta, sekä mahdollisesti 

myös yksilöiden perusteluja omille valinnoilleen. (Ropo, 2015, 70)  

Sosiometrisessä testissä tutkimukseen osallistujat tekevät sosiaalisia valintoja perustuen joko 

arvostukseen tai vuorovaikutukseen. Osallistujien tekemien sosiaalisten valintojen avulla tut-

kija voi paljastaa tutkittavan ryhmän sisäisiä valtarakenteita, kuten esimerkiksi ryhmän sisällä 

olevia sosiaalisia positioita tai rooleja. Lisäksi tutkija voi kartoittaa, minkälaisia yksilöiden vä-

liset keskinäiset suhteet ryhmässä ovat: onko esimerkiksi joidenkin yksilöiden välillä keskinäi-

siä konflikteja, tai ketkä ovat ystäviä keskenään. Yksilöiden välistä vuorovaikutusta analysoi-

vassa sosiometrisessä mittauksessa on kuitenkin syytä huomioida, ettei sosiometrinen mittaus 

kerro mitään sosiaalisten valintojen taustalla olevista prosesseista, esimerkiksi yksilöiden vä-

listen suhteiden historiasta. Tämän vuoksi pelkkä sosiometrinen mittaus ei riitä, vaan saadut 

tulokset vaativat lisäselvityksiä. (Ropo, 2015, 77.) Myös Moreno (1978) korostaa, että so-

siometrinen testi on vasta ensimmäinen askel ryhmän välisten rakenteiden tutkimisessa. (Mo-

reno, 1978, 92). 

Pienryhmien sosiaalisia suhteita pystytään esittämään sosiometrisesti mittaamalla graafisin kei-

noin. Sosiometriikka onkin siksi tyypillinen menetelmä kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Ropo, 

2015, 78). Mittauksen tulosten esittämiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, vaan tutkija voi esittää ne 

esimerkiksi matriiseina, kuvioina tai tekstinä. Tavanomaisin tulosten esitystapa on kuitenkin 

J.L. Morenon kehittelemä matriisi, jossa ne esitetään numeerisin symbolein, sekä sosiogrammi, 

jossa tulokset esitetään graafisesti kuvaten. (Ropo, 2015, 76-77.) 
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Ropon (2015) mukaan sosiometriikkaa käytetään harvoin tutkimuksen ainoana aineistonkeruu-

menetelmänä, vaan ennemmin sen avulla saadaan lisätietoa jonkin tutkittavan ilmiön kuvaa-

miseksi tai ymmärtämiseksi. (Ropo, 2015, 74-75) Omassa tutkimuksessani olen päätynyt käyt-

tämään sosiometriikkaa samoista syistä. Pääasiallisin aineistonkeruumenetelmäni on tässä tut-

kimuksessa teemahaastattelu, ja sekä sosiometrinen kysely että havainnointi toimivat tässä täy-

dentävinä menetelminä. Sosiometrisen kyselyn avulla tarkoituksenani on kartoittaa, minkälai-

sia sosiaalisia suhdeverkostoja pienryhmän oppilaiden väliltä paljastuu, ja erityisesti Annan ja 

Elsan näkökulmasta.  

Koska tutkittavat oppilaat ovat nuoria, tein kyselystä aika yksinkertaisen. Kyselyn tehtävänanto 

oli seuraavanlainen: ”Piirrä ja nimeä, kenen tai keiden kanssa luokkakavereistasi vietät mie-

luiten aikaa koulussa. Käytä vain niitä nimiä, jotka ovat ympyrässä. Kaikkia nimiä ei ole paikko 

käyttää. Voit myös käyttää samaa nimeä enemmän kuin yhden kerran.” (Sosiometrinen kysely 

löytyy liitteestä 9.) Pyrkimyksenäni oli pitää tehtävänanto mahdollisimman selkeänä ja yksin-

kertaisena, sekä tehtävän suorittaminen sellaisena, joka kiinnostaisi oppilaita ja olisi heille mie-

luisaa. Aarnos (2015) korostaakin, että lasten osallistuessa tutkimukseen, tulisi sen olla hauskaa 

ja arkipäiväistä. Lisäksi aineistonkeruussa tulisi ottaa huomioon tutkittavien lasten kehitysvaihe 

sekä heidän itseilmaisunsa tyyli ja määrä (Aarnos, 2015, 164-177.) Sosiometriseen kyselyyn 

osallistuvista oppilaista osalla oli kielellisiä haasteita, joten koin, että vastaaminen kyselyyn 

piirtäen olisi yksinkertaisinta ja motivoivinta. Aarnoksen (2015) mukaan lasten piirrokset ovat-

kin hyvä ilmaisukeino. (Aarnos, 2015, 164-177).  

Sosiometrisen testin luonteeseen kuuluu, että ryhmän jäsenistä tehdään sekä positiivisia että 

negatiivisia sosiaalisia valintoja, mutta koska pienryhmän oppilaat olivat niin nuoria ja ryhmä 

muutenkin kooltaan hyvin pieni ja tiivis, päädyin siihen ratkaisuun, että jätin kyselystä koko-

naan negatiiviset valinnat pois. Tein tämän ratkaisun koska arvelin, että jos oppilaat olisivat 

joutuneet tekemään myös niitä, olisi sillä saattanut olla negatiivisia vaikutuksia pienryhmän 

ilmapiiriin. Ropon mukaan (2015) sosiometrisessa kyselyssä kysymysten muotoilun tulee olla 

hienotunteista, jotta vältyttäisiin tutkittavan ryhmän ristiriidoilta. (Ropo, 2015,70-74) Koinkin, 

että jos kyselyssä olisi selvitetty sekä positiivisia että negatiivisia valintoja, vastaajien anonymi-

teetti ei olisi välttämättä säilynyt, ja asiaa olisi pitänyt käsitellä todella huolella. Olisi siis pitänyt 

tehdä selväksi mitä tarkoittaa se, jos ei vietä mielellään jonkun koulukaverin kanssa aikaa. Li-

säksi ennen sosiometrisen kyselyn täyttämistä näytin oppilaille lyhyen power point esityksen-

jonka avulla kävimme kyselyn ohjeet vielä yhdessä läpi. Jätin myös power pointissa olevat 

ohjeet oppilaille näkyviin kyselyn ajaksi visuaaliseksi tueksi, vaikka ohjeet kyllä olivat myös 
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kyselypapereissa. Sosiometrisen kyselyn power point -ohjeistus on nähtävissä liitteissä (LIITE 

8). 

3.5.3 Havainnointi 

Kun tutkittavasta ilmiöstä ei tiedetä ennakolta mitään tai siitä tiedetään vain hyvin vähän, tut-

kijan voi olla hankala lähteä muodostamaan tutkimuskysymyksiä. Tällaisessa tapauksessa ha-

vainnointi on hyvä aineistonkeruumenetelmä. (Grönfors, 2015, 146-179) Havainnoidessa tut-

kija pääsee näkemään asiat niiden oikeissa yhteyksissä (Grönfors, 2015, 146-179), ja selvittä-

mään, mitä todella tapahtuu. (Hirsjärvi, 2010b, 212) Havainnoinnissa tutkija toimii tapahtumien 

luonnollisessa ympäristössä ja sitä kautta saatu tieto on suoraa ja välitöntä. (Hirsjärvi, 2010b, 

213) Hirsjärven mukaan (2010) havainnointi sopii varsin hyvin esimerkiksi vuorovaikutuksen 

tutkimukseen tai hankalasti ennakoitavien tai nopeasti muuttuvien tilanteiden tutkimukseen. 

(Hirsjärvi, 2010b, 213) Grönforsin mukaan (2015) kyselyin ja haastatteluin saadaan tutkitta-

vasta ilmiöstä koottua sen luut ja runko, mutta havainnoimalla saadaan siihen liitettyä lihat ym-

pärille. (Grönfors, 2015, 146-179) 

Havainnoinnissa on kuitenkin myös riskinsä epäonnistumiselle. Hirsjärven (2010) mukaan ha-

vainnoitsija saattaa esimerkiksi häiritä tilanteita olemassaolollaan. (Hirsjärvi, 2010b, 213) Tä-

män takia olisikin parempi, että tutkija pääsisi vierailemaan havainnointiympäristössä useampia 

kertoja, jotta havainnoitavat tottuisivat tutkijaan. (Hirsjärvi, 2010b, 213) Lyhyet, satunnaiset 

käynnit voivat muuttaa tutkittavien käytöstä. (Grönfors, 2015, 164-177) Havainnointi voi Hirs-

järven (2010) mukaan olla kahdenlaista, systemaattista tai osallistuvaa havainnointia (Hirjärvi, 

2010, 214) Systemaattisessa havainnoinnissa tutkimustila on yleensä rajattu, esimerkiksi tutki-

mushuone, ja havaintojen teossa pyritään systemaattisuuteen ja tarkkuuteen. Osallistuvassa ha-

vainnoinnissa tutkijan pyrkimyksenä on päästä lähemmäs tutkittavaa joukkoa, ryhmän jäse-

neksi asti. (Hirsjärvi, 2010b, 214-216.) Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija voi osallistua 

ryhmän toimintaan täysin tai havainnoijana eli niin sanottuna kärpäsenä katossa. (Hirsjärvi, 

2010b, 216-217; Grönfors, 2015, 164-177) Varsinkin ensimmäisessä havainnointitavassa kes-

keistä on, että tutkija viettää pitkiä aikoja havainnoitavien parissa, ja että tutkija osallistuu toi-

mintaan oikeasti tutkittavien ehdoilla ja vasta silloin, kun tutkittavat antavat näin ymmärtää. 

Tällä tavoin voidaan välttää tutkittavien käyttäytymisen muutokset. (Hirsjärvi, 2010b, 215 

Grönfors, 2015.) Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija tekee havainnoitaville selväksi, että hän 
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on tekemässä havaintoja, ja pyrkii rakentamaan hyvät suhteet tutkittaviin, osallistuu ryhmän 

elämään, muttei pyri kuitenkaan täysivaltaiseksi jäseneksi. (Hirsjärvi, 2010b, 216)  

Tavoitteena havainnointiprosessissa olisi päästä siihen pisteeseen, etteivät tutkittavat kiinnit-

täisi tutkijan läsnäoloon sen suurempaa huomiota, ja tutkija pystyisi tekemään havaintoja ja 

mahdollisesti osallistumaankin välillä toimintaan. (Grönfors, 2015, 164-177.) Mitä tiiviim-

mästä havainnoitavasta ryhmästä on kyse, sitä merkittävämpää on, että tutkija löytää hänen ja 

ryhmän välilleen avainhenkilön. Avainhenkilö auttaa tutkijaa pääsemään mukaan tutkittavaan 

ryhmään ja luomaan tutkijan ja ryhmän välille luottamuksellisen suhteen. (Grönfors, 2015, 164-

177.)  

Havainnoitaessa on hyvä tiedostaa, ettei kaikkea ole mahdollista havaita, ja että kaikkea ei ole 

mahdollista kirjata muistiinpanoihin. Senpä takia olisi hyvä jo ennen havainnointia suunnitella, 

millä tavoin tulee kirjaamaan havaintojaan, sekä pohtia, mitä havainnoi. (Grönfors, 2015, 164-

177.) Grönforsin (2015) mukaan muistiinpanojen teko on jo eräänlaista esianalyysia, sillä teh-

dessään muistiinpanoja tutkija tekee jo valintaa siitä, mitä asioita kirjaa ja mitä jättää kirjaa-

matta. (Grönfors, 2015, 158) Aarnoksen (2015) mukaan olisi myös parempi saada tilanteisiin 

mukaan useampikin havainnoitsija. Tällöin työtä voidaan jakaa, ja kun samoja asioita tarkkail-

laan, voivat havainnoitsijat reflektoida tekemiään havaintoja keskenään ja tehdä tulkintoja. Kun 

tarkkailevia silmäpareja on enemmän, aineistojen johdonmukainen uskottavuuskin lisääntyy 

(Aarnos, 2015, 166.) 

Tässä tutkimuksessa hyödynsin havainnointia haastattelua tukevana aineistonkeruumenetel-

mänä, samoin kuten sosiometrisiä kyselyjäkin. Kävin koululla havainnoimassa pienryhmän toi-

mintaa yhteensä kolme kertaa. Nämä kolme kertaa olivat kuitenkin vain varsinaisia havainnoin-

tikäyntejä, mutta kävin koululla kuitenkin useampiakin kertoja jo ennakkoon. Niinpä tullessani 

havainnoimaan ryhmän toimintaa olin jo oppilaille tuttu vieras luokassa. Pyrin havainnoimaan 

luokan toimintaa mahdollisimman ulkopuolisena ja toimintaan osallistumattomana. Joitakin 

kertoja minut kuitenkin vedettiin toimintaan joko opettajan tai jonkun oppilaan toimesta. Ha-

vainnointiini olin valmistautunut pohtimalla etukäteen, mitä asioita tulisin tarkastelemaan. Olin 

kirjoittanut itselleni ohjaavia kysymyksiä muistiin:  

• Millaista on oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus?  

• Syntyykö konflikteja? Miksi? Keiden toimesta?  

• Miten tutkittavat oppilaat (eli Anna ja Elsa) käyttäytyvät oppitunnilla? Miten he toimi-

vat sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa?  
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• Käyttääkö opettaja hopeisen kurjen liikkeitä päivän aikana? 

Havainnointini keskittyi siis vahvasti pienryhmän oppilaiden välisiin vuorovaikutustilanteisiin. 

3.6 Aineiston analyysimenetelmä 

Koska käytän tutkimuksessani useampaa eri aineistoa, en voi hyödyntää jokaiseen aineistoon 

samankaltaista analyysimenetelmää. Grönforsin (2015) mukaan havainnointiin perustuva ana-

lyysi ei juurikaan poikkea teemahaastattelun analyysista. (Grönfors, 2015, 158-161) Tämän 

vuoksi olen hyödyntänyt haastatteluaineiston sekä havainnointiaineiston analyysissa samaa 

analyysimenetelmää. Morenon sosiometrisessä kyselyssä on taas oma analyysitapansa. 

3.6.1 Haastatteluaineiston ja havainnointianeiston analyysimenetelmä 

Aineiston analyysimenetelmäksi olen valinnut laadullisessa tutkimuksessa hyvin usein käyte-

tyn aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Sillä pyritään saamaan tiivistetty kuvaus tutkittavasta 

ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 117). 

Aineistolähtöisessä analyysissa tutkimusaineistosta luodaan teoreettinen kokonaisuus. Käytet-

tävät analyysiyksiköt valitaan aineistosta, eivätkä ne ole ennalta sovittuja. Samoin aikaisem-

milla tiedoilla tai teorioilla tutkittavasta ilmiöstä ei pitäisi olla mitään tekemistä analyysin to-

teuttamisen kanssa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 108.) 

Miles ja Huberman (1994, teoksessa Tuomi & Sarajärvi, 2018, 108) tiivistävät aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin kolmeen vaiheeseen: aineiston redusointiin eli pelkistämiseen, aineiston klus-

terointiin eli ryhmittelyyn sekä aineiston abstrahointiin eli teoreettisten käsitteiden luomiseen. 

Tuomen ja Sarajärven (2018) analyysi etenee kahdeksanvaiheisesti. 

1. Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus 

2. Aineiston lukeminen ja sen sisältöön perehtyminen. 

3. Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen. 

4. Pelkistettyjen ilmausten listaaminen. 

5. Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmaisuista.  

6. Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely/yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen. 

7. Alaluokkien yhdistäminen ja niistä yläluokkien muodostaminen. 
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8. Yläluokkien yhdistäminen pääluokiksi tai yhdistäväksi luokaksi ja kokoavan käsitteen muo-

dostaminen.  

Etenin aineiston analyysissäni suurin piirtein Tuomen ja Sarajärven (2018) vaiheiden mukai-

sesti. Lähdin aluksi tutustumaan aineistoon ja kirjaamaan, minkälaisia asioita sieltä nousee 

esiin. Analyysiyksiköikseni valikoituivat (1) tuen tarpeet, (2) pedagogiset ratkaisut sekä (3) 

oppilaskohtaiset tavoitteet. Lähdin analyysiin siis aika yleiseltä pohjalta. Aluksi rupesin pelkis-

tämään aineiston ilmaisuja, jonka jälkeen aloin ryhmittelemään eli klusteroimaan niitä alaluok-

kiin ja yläluokkiin. 

Esimerkki aineiston ryhmittelystä. 

Alkuperäinen  

ilmaus 

Pelkistetty il-

maus 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

”-- hänellä on uh-

maa: ”en tee, en tee, 

en tee”. -- ” 

Uhmaa Uhmakas käyttäyty-

minen 

Käyttäytymisen 

haasteet 

Tuen tarpeet 

”Hän on tarkkaa-

maton.” 

Tarkkaamaton Tarkkaamattomuu-

teen ja keskittymi-

seen liittyvät haasteet 

Käyttäytymisen 

haasteet 

Tuen tarpeet 

”Hän oli ennen hy-

vin semmonen, että 

kun joku tönäisee, 

niin hän tönäisee 

kahta kovemmin ta-

kaisin.” 

Raju kontakti toi-

sia oppilaita koh-

taan 

Vuorovaikutustaidot Käyttäytymisen 

haasteet 

Tuen tarpeet 

”Sit joskus hän ju-

miutuu, ja sitte ol-

laan siinä jumissa. 

Ja mitään ei niinkö 

tapahdu. Ja mä aat-

telen et se on sitä 

epävarmuutta 

omista taidoistaan.” 

Epävarmuus 

omista taidoista 

Oppimiseen liittyvät 

haasteet 

Oppimiseen, 

työskentelyyn ja 

koulunkäyntiin 

liittyvät haasteet 

Tuen tarpeet 
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Aineiston luokittelun jälkeen lähdin vielä analysoimaan, mitkä ryhmitellyistä luokista liittyivät 

sosioemotionaalisiin haasteisiin, niiden tukemiseen sekä oppilaskohtaisiin tavoitteisiin. 

3.6.2 Sosiometrisen kyselyn analyysimenetelmä 

Sosiometriassa mitattavia muuttujia voi olla useampia, ja sekä muuttujat, että analyysi pohjaa-

vat johonkin tutkittavaa ilmiötä koskevaan teoriaan. Varsinkin jos tutkittava joukko on suuri ja 

kyseessä on laaja tutkimus, analyysi on syytä suorittaa osissa. Jos kuitenkin tutkitaan pienen 

joukon tekemiä sosiaalisia valintoja vähälukuisilla kysymyksillä, ei ole edes mahdollista suo-

rittaa analyysiä osissa. Tällöin pienimuotoisia sosiometrisia aineistoja voidaan analysoida laa-

timalla valinnoista matriiseja, graafisia kuvauksia tai laskemalla niistä yksittäisiä tunnuslukuja. 

(Ropo, 2015, 77-80.) 

Matriisi on taulukko, jonka riveillä ja sarakkeilla ilmaistaan ryhmän jäseniä, ja heidän keski-

näiset valintansa merkitään matriisiin numeerisin symbolein. Esimerkiksi positiiviset valinnat 

voidaan merkitä numerolla 1, negatiiviset numerolla -1 ja jos mitään valintaa ei ole tehty, mer-

kataan nolla. Matriisin perusteella voidaan laatia sosiogrammi, jossa ryhmän jäsenten keskinäi-

siä valintoja voidaan esittää suhdeverkostona. Sosiogrammista voidaan erottaa esimerkiksi pa-

reja (kaksi henkilöä valinnut toisensa), ketju (ei keskinäisiä valintoja, vähintään kolme henki-

löä), tähti (useampi kuin kaksi henkilöä valinnut saman), johtaja (useamman kuin kahden va-

litsema), syrjäytynyt (ei kenenkään valitsema) ja niin edelleen. (Ropo, 2015, 78-80.) Kun so-

siogrammi on huolella tehty, Morenon (1978) mukaan sen avulla voidaan yhdeltä istumalta 

saada kuva ryhmän välisistä suhteista. Huolella tehty sosiogrammi edellyttää, että viivat jotka 

esittävät yksilöiden tekemiä sosiaalisia valintoja, menevät mahdollisimman vähän keskenään 

ristiin. (Moreno, 1978, 141).  

Oman sosiometrisen kyselyni analyysin olen suorittanut Ropon kuvailemalla tavalla, eli laati-

malla tuloksista aluksi matriisin, ja sen jälkeen tulosten pohjalta sosiogrammin. Sekä matriisin 

että sosiogrammin esittelen kappaleessa 4.4.3. Ropo (2015) korostaa, että sosiometrinen kysely 

antaa aina vastaajien sen hetkisen käsityksen asiasta. Laadullisin keinoin voidaan selvittää tar-

kemmin tutkittavan ryhmän sosiaalisten rakenteiden kehitysprosesseja, jolloin on mahdollista 

tulkita sosiometrisen kyselyn tuloksia syvällisemmin. (Ropo, 2015, 83.)  
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4 TULOKSET 

Tässä kappaleessa esittelen analyysista saamiani tuloksia. Tutkimukseni tavoitteena on selvit-

tää, miten hopeisen kurjen taitoharjoitteet ovat tukeneet Annan ja Elsan sosioemotionaalisia 

vaikeuksia. Tutkimustani varten kartoitin esitutkimuskysymyksieni avulla Annan ja Elsan tar-

kempia taustoja, eli sitä, minkälaisia heidän sosioemotionaaliset haasteensa ovat, miten niitä on 

tähän saakka tuettu, sekä minkälaisia oppilaskohtaisia tavoitteita Annalle ja Elsalle on kirjattu 

sosioemotionaalisiin taitoihin liittyen. Esittelen tulokset tapaus kerrallaan.  

Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

1. Minkälaisia sosioemotionaalisia vaikeuksia Annalla ja Elsalla on? 

1.3 Miten Annan ja Elsan sosioemotionaalisia haasteita tuetaan koulussa? 

1.4 Minkälaisia sosioemotionaalisia kehitystavoitteita Annalla ja Elsalla on?  

2. Miten hopeisen kurjen taitoharjoitteet ovat tukeneet Annan ja Elsan sosioemotionaalisia 

vaikeuksia heille asetettujen sosioemotionaalisten kehitystavoitteiden kannalta? 

4.1 Case Anna 

Esitutkimuskysymyksillä pyrkimyksenäni oli selvittää, minkälaisia sosioemotionaalisia vai-

keuksia Annalla on, minkälaisin pedagogisin ratkaisuin näitä vaikeuksia on tuettu tähän asti, 

sekä kartoittaa, minkälaisia sosioemotionaalisia kehitystavoitteita Annalle on kirjattuna hänen 

oppimissuunnitelmansa kolmanteen kappaleeseen: ”oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen”. 

Selvittämällä Annan taustoja näistä kolmesta näkökulmasta pystyin mielestäni saamaan koko-

naiskuvan hänen sosioemotionaalisten vaikeuksiensa tilanteesta. Jotta hopeisen kurjen taitohar-

joitusten merkitystä tukikeinona Annalle olisi mahdollista arvioida, on keskeistä olla esimer-

kiksi tietoinen hänen sosioemotionaaliselle kehitykselleen asetetuista tavoitteistaan. Saadut tu-

lokset olen jakanut kolmeen pääluokkaan: tuen tarpeet, pedagogiset ratkaisut sekä tavoitteet. 

Kokonaisuudessaan Annan tuloksista tehty analyysi löytyy liitteistä (LIITE 1). 

Tuen tarpeet. Annan tuen tarpeet jaoin kahteen alaluokkaan: käyttäytymisen haasteisiin liitty-

vät sekä oppimiseen, työskentelyyn ja koulunkäyntiin liittyvät haasteet. Käyttäytymiseen liit-

tyvät haasteet ryhmittelin viiteen ryhmään: tarkkaamattomuuteen ja keskittymiseen liittyvät 
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haasteet, uhmakas käyttäytyminen, ylivilkkaus, impulsiivisuus sekä sosiaalinen kanssakäymi-

nen. Koska keskityn tässä tutkimuksessa Annan sosioemotionaalisiin haasteisiin, en näe oleel-

lisena käydä läpi hänen oppimiseensa liittyviä haasteitaan sen perusteellisemmin. Käyttäytymi-

seen liittyvät haasteet vaikuttavat kuitenkin oleellisesti sosiaaliseen kanssakäymiseen, joten tar-

kastelen niitä yksityiskohtaisemmin. 

Tarkkaamattomuuteen ja keskittymiseen liittyvät haasteet. Yhtenä keskeisenä haasteena An-

nan kohdalla nousi esiin hänen keskittymiseen ja tarkkaamattomuuteen liittyvät haasteensa. 

Nämä haasteet purkautuvat arjessa opettajan mukaan esimerkiksi levottomuutena, hyperaktii-

visuutena, toiminnanohjauksen haasteina sekä toisten oppilaiden häirintänä.  

Ylivilkkaus. Keskittymisen haasteiden lisäksi opettaja kuvailee Annaa ehtiväiseksi sekä hy-

vässä että pahassa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Anna haluaa usein toimia asioissa nopeasti, ja 

sen myötä hänen käytöksensä on malttamatonta.  

Impulsiivisuus. Ylivilkkauden lisäksi Annan yhtenä haasteena on impulsiivisuus, jonka myötä 

Anna joutuu helposti riitatilanteisiin. Usein Anna vastaakin saamaansa tönäisyyn tönäisyllä. 

Varsinkin vapaammat tilanteet koulussa ovat Annalle konfliktiherkkiä tilanteita.  

”—Vähän semmonen vaahteramäen Eemeli tyyppinen.--” 

Uhmakas käyttäytyminen. Annan haasteena on myös hänen tapansa käyttäytyä uhmakkaasti 

luokkatovereitaan sekä aikuisia kohtaan. Opettaja kuvaileekin Annaa hyvin omaehtoiseksi, eikä 

hän toisinaan ota aikuisilta saatuja ohjeita vastaan, vaan ilmoittaa, ettei häntä kukaan määrää. 

Toisia oppilaita Anna saattaa ärsyttää tahallaan ja ajautuu muutenkin helposti rajuun kontaktiin 

heidän kanssaan.  

Sosiaalinen kanssakäyminen. Haasteet sosiaalisessa kanssakäymisessä ovat oikeastaan peräi-

sin näistä edellä mainituista haasteista. Annalla on vaikeuksia hänen kaveritaidoissaan, sillä hän 

ajautuu helposti riitoihin, eikä niiden selvittely onnistu vielä itsenäisesti. Anteeksi pyytämisessä 

ja anteeksi antamisessa Anna tarvitsee opettajan mukaan harjoitusta.   

”—Ja häseltää ja säveltää ja ei jää toiseksi. Jos joku häntä syyttää niin hyvin helposti sitten 

niin kun omalla, sillä olemuksellaan ja voimakkailla kannanotoillaan niin kun ei jää toiseksi 

kyllä todellakaan.--” 
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Pedagogiset ratkaisut. Annan haasteisiinsa saamat pedagogiset ratkaisut olen jaotellut viiteen 

ryhmään: vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen harjoittelu, aikuisen tuki, struktuurit, oppimis-

ympäristön tuki sekä ulkoiset kannustimet. Pedagogisista ratkaisuista erityisesti sosioemotio-

naalisten haasteiden kannalta keskeisiä ovat vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen harjoittelu, 

aikuisen tuki sekä ulkoiset kannustimet. Vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen harjoittelussa 

keskeisiä ratkaisuja olivat esimerkiksi tunnemittarin käyttö, itsereflektio omasta toiminnasta, 

konfliktitilanteisiin puuttuminen ja niiden käsittely välittömästi, anteeksi antamisen ja pyytä-

misen harjoittelu sekä toisen asemaan asettumisen harjoitteleminen. Näihin kaikkiin edellä mai-

nittuihin liittyy aikuiselta saatu tuki vahvasti, ja varsin keskeinen tuki sosioemotionaalisten 

taitojen harjaannuttamisen kannalta oli aikuisen kanssa käydyt keskustelut. Ulkoisina kannus-

timina käytettiin esimerkiksi hymynaamoja ja kannustuspalloja.  

Tavoitteet. Annan oppimissuunnitelmaan asetetut kehitystavoitteet olen jakanut kolmeen luok-

kaan: tunnetaidot, työskentely ryhmässä sekä muut. Annan tunnetaitoihin liittyvissä tavoit-

teissa esiintyykin paljon jo samoja asioita, jotka ovat tulleet esiin. Näitä tavoitteita esimerkiksi 

ovat seuraavat: anteeksipyytäminen ja -antaminen, sosiaalisissa tilanteissa toimiminen, kuun-

telu, oman vuoron odottaminen, pienten konfliktien sopiminen aikuisen tuella, asiallisesti toi-

miminen koululaisen tavoin, ryhmässä toimiminen ja pettymyksen sietokyvyn kehittäminen.  

Pitkälti on havaittavissa, että Annan sosioemotionaaliset haasteet tuntuvat liittyvän siihen, mi-

ten luokkatovereiden kanssa tulisi toimia niin, että keskinäisessä kanssakäymisessä ei ajaudut-

taisi konflikteihin. Käydessäni havainnoimassa Annan ja Elsan arkea pienryhmässä, en ollut 

niistä kerroista tekemieni muistiinpanojen mukaan nähnyt Annan aiheuttaneen tai osallistuneen 

yhteenkään konfliktiin kenenkään toisen oppilaan kanssa. Ainoat Annaan liittyvät konfliktit 

joita todistin, tapahtuivat opettajan ja Annan välillä. Voisi siis olettaa, että ainakaan Annan 

konfliktit muiden oppilaiden kanssa eivät ole jokapäiväisiä.  

4.2 Case Elsa 

Kuten Annankin kohdalla, Elsankin suhteen pyrkimyksenäni oli selvittää hänen sosioemotio-

naalisia haasteitaan, niihin saatuja tukikeinoja sekä niiden kehitykselle asetettuja tavoitteita El-

san oppimissuunnitelmassa. Saadut tulokset olen tässäkin tapauksessa jakanut kolmeen pää-

luokkaan: tuen tarpeet, pedagogiset ratkaisut sekä tavoitteet. Kokonaisuudessaan Elsan tulok-

sista tehty analyysi löytyy liitteistä (LIITE 2). 
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Tuen tarpeet. Elsalla tuen tarpeet olen jakanut kahteen luokkaan: käyttäytymisen haasteisiin 

liittyvät sekä sosiaalisten suhteiden haasteet. Toisin kuin Annan kohdalla, en liittänyt sosiaa-

lisiin suhteisiin liittyviä haasteita osaksi käyttäytymisen haasteita, sillä haasteet olivat luonteel-

taan hieman erilaisia. Elsan käyttäytymiseen liittyvät haasteet jaoin kahteen luokkaan: tarkkaa-

mattomuuteen ja keskittymiseen liittyvät haasteet sekä ylivilkkaus. Kuten Annallakin, myös 

Elsalla on tarkkaavaisuuden pulmaa ja hänkin käy ajoittain ylikierroksilla ja on hyperaktiivinen 

sekä levoton. Elsa ei kuitenkaan ole yhtä impulsiivinen kuin Anna, eikä hänen käytöksensä ole 

uhmakasta, joten siinä suhteessa Anna ja Elsa ovat erilaisia. Elsa enemmänkin uppoutuu omiin 

maailmoihinsa, vetelehtii ja on levoton. Hän ei tällöin ota ohjeita vastaan tai muutenkaan saa 

mitään tehdyksi. 

”-- Et jos Anna on semmonen hyperaktiivinen, Elsakin on, mutta hän on eri tavalla. Hän siis 

makaa lattialla, kiemurtelee, vetelehtii. Siis se on aivan jotakin hirveetä. Ei saa mitään tehtäviä 

tehtyä. Ja sitten saattaa hihittää tuolla… nauraa jossakin lattialla ja… Aivan semmoset omat 

bileet niin sanotusti. Eikä ota mitään ohjeita vastaan, ei kuuntele, aivan omissa maailmoissaan 

hihittele menemään siellä. -- ” 

Sosiaalisten suhteiden haasteet Elsalla ovat myös erilaatuisia kuin Annalla. Elsakin ajautuu 

helposti riitoihin, mutta ne ovat enemmän sanallisia, ja hänellä on tapana suurennella tai pie-

nennellä asioita sekä kannella toisten sanomisista. Riidat siis syntyvät sanallisista asioista, kun 

Annan kohdalla riidat etenivät enemmän rajuun fyysiseen kontaktiin.  

”-- Ne saattaa tulla ihan mistä vaan. Toinen sanoo toiselle väärin.  Ja sitten siitä aletaan teke-

mään kärpäsestä härkänen. Vähän niinku semmonen naisten tyyli. Että suurennellaan asioita 

tai pienennellään asioita. Se ei tarvi olla kummonen juttu. Ja sit: ”toi sano noin”, ja ”aijaa ton 

kaveri toi sano tolla lailla”, ”ootko muuten kuullu ku tuoki sano tuolla lailla” ja soppa on 

valmis. -- ” 

Pedagogiset ratkaisut. Elsan saamat tukikeinot jaoin seuraaviin luokkiin: vuorovaikutustaito-

jen ja tunnetaitojen harjoittelu, aikuisen tuki, struktuurit, ulkoiset kannustimet, oppimisym-

päristön tuki sekä lääkinnällinen tuki. Sosioemotionaalisten haasteiden kannalta Elsan saama 

tuki oli aika samanlaista mitä Annallakin, ja mielestäni näistä olennaisimpia luokkia olivatkin 

vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen harjoittelu, aikuisen tuki sekä ulkoiset kannustimet.  
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Tavoitteet. Elsalle asetetut tavoitteet jaoin kolmeen luokkaan: sosiaalisissa tilanteissa toimi-

minen, tunnetaitojen ja itsetunnon vahvistaminen sekä koulunkäynnin, oppimisen ja työs-

kentelyn tavoitteet. Sosiaalisten tilanteiden toimimisen tavoitteissa esille nousivat erityisesti 

tunnetaitojen sekä sosiaalisten taitojen vahvistaminen, toisten toiminnan syy-seuraussuhteiden 

ymmärtäminen sekä kaveritaidot.   

Elsan haasteet vaikuttaisivat olevan pitkälti syy-seuraussuhteiden ymmärtämisen haasteissa, eli 

siinä, että hän ymmärtäisi tilanteissa paremmin toisten ja oman toimintansa seurauksia. Lisäksi 

haasteita oli yleisesti sosiaalisissa taidoissa sekä tunnetaidoissa. Elsa ei niinkään ajautunut ra-

juihin konflikteihin eikä helposti menettänyt malttiaan, kuten Anna, vaan hänen taitonsa toimia 

toisten kanssa olivat hieman eri tavalla haasteellisia. Käydessäni havainnoimassa Elsan ja An-

nan arkea olin muistiinpanoihini kirjannut muutaman kerran siitä, kuinka Elsa aiheutti häiriötä 

luokassa höpisemällä toisten luokkatovereiden kanssa: 

” -- Elsa aiheutti enemmän häiriötä luokassa kommentoimalla Miikan sekä Miljan (nimet muu-

tettu) kanssa asioita  ope joutui komentamaan -- ” 

Pienryhmän oppilaiden tai opettajan ja oppilaan välisissä konfliktitilanteissa olin myös havain-

noinut, kuinka Elsa halusi monesti liittyä tilanteeseen mukaan, olemalla esimerkiksi jonkun 

oppilaan puolella. Esimerkiksi Annan ja opettajan välisessä konfliktissa, jossa Anna alkoi mur-

jottaa, Elsa ilmaisi halunsa olla Annan tukena: 

- ” ruokailun jälkeen hiljainen lukuhetki  Anna ja Elsa menivät yhdessä lukemaan eteis-

tilaan 

- Anna kyllästyi valitsemansa kirjan lukemiseen -- ja hylkäsi kirjan käytävälle ja meni 

takaisin eteistilaan mököttämään  ope ei huomioinut/antanut vaihtaa kirjaa  suut-

tui opelle (ei raivoa vaan mökötti) 

- Elsa halusi kovasti olla Annan tukena” 

Sosioemotionaalisen kompetenssin osa-alueita (kts. kappale 1.1) ajatellen sosiaalisen kanssa-

käymisen haasteet vaikuttivat Annalla liittyvän erityisesti itsesäätelyyn ja tunnetaitoihin, sosi-

aalisiin taitoihin sekä sosiokognitiivisiin taitoihin. Elsalla haasteet olivat tunnetaidoissa, so-

siokognitiivissa taidoissa sekä sosiaalisissa taidoissa, mutta vahvinten kahdessa ensimmäisessä. 

Näiden lisäksi hänellä oli myös itsetunnon kanssa haasteita. 



 

49 

 

4.3 Hopeisen kurjen taitoharjoitteet Annan ja Elsan sosioemotionaalisten vaikeuksien 

tukena 

Annan ja Elsan kannalta hopeisen kurjen taitoharjoitteilla vaikutti olevan kolmenlaisia vaiku-

tuksia. Annan kohdalla sain muodostettua kolme pääluokkaa: rauhoittava vaikutus, ehkäisee 

konfliktien syntymistä sekä auttaa keskittymään. Elsalle muodostui myös kolme pääluokkaa: 

rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä harkintakykyä vuorovaikutustilanteisiin. 

4.3.1 Anna 

Rauhoittava vaikutus. Hopeisen kurjen taitoharjoitusten rauhoittava vaikutus ilmeni muun mu-

assa pienryhmän arjessa niin, että se erityisopettajan mukaan auttoi Annaa pysähtymään het-

keksi: 

”—Se voi olla ainut hetki, että hänkin pysähtyy. Että hän käy ku kone välillä kierroksilla. --” 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastauksista kävikin ilmi, että Annan haasteet koulunkäyn-

nissä liittyivät tarkkaamattomuuteen, ylivilkkauteen ja keskittymisen haasteisiin. Opettaja ku-

vailikin Annan toimintaa ”häseltämiseksi ja säheltämiseksi”. Hopeisen kurjen taitoharjoitteet 

auttavat opettajan mukaan Annaa pysähtymään. Yksi keskeinen tekijä rauhoittumisen edistä-

jänä on liikkeiden struktuurimaisuus: 

”—Ehkä siinä kuitenkin on sit kun siinä on ne tutut liikkeet ja se tietty juttu. Kyllähän se rau-

hottaa, kun se struktuuri on tärkeä näille molemmille. --” 

Auttaa keskittymään. Toinen taitoharjoitteiden tuoma hyöty Annalle oli opettajan mukaan se, 

että liikkeiden rauhoittavalla vaikutuksella oli myös keskittymistä edistävä vaikutus. 

”—Mut ehkä se rauhoittuminen ja se että tuota… ylipäätään jotenkin se keskittyminen… rau-

hoittuminen… että pysähtyy siinä päivän aikana.” 

Ehkäisee konfliktien syntymistä. Annan opettaja ei nähnyt suoraa yhteyttä siihen, että hopeisen 

kurjen taitoharjoituksilla olisi välitöntä vaikutusta kaverisuhteisiin, vaan hyöty olisi enemmän 

välillinen ja nimenomaan rauhoittumisen kautta.  

”—No toki ehkä se rauhoittuminen itsessään sitten taas voi parantaa sitä myöskin niitä kave-

risuhteita tietyllä tavalla. Et jos sää härväät koko ajan sehän niinku aivan loogista, ko aattelet 

et jos sää härväät koko ajan, meet ja käyt kierroksilla kuin kone ja tökkäät tuota ja pökkäät 
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tuota ja välillä ja näi. Nii tavallaan, jos sää ylipäätään rauhotut, niin sehän helpottaa sitä, ettei 

tuu niin paljon niitä konflikteja sitten muitten kanssa.” 

Kun näitä taitoharjoitusten hyötyjä peilaa Annan oppimissuunnitelmassa esiintyviin sosioemo-

tionaalisiin kehitystavoitteisiin, on yhteneväisyyksiä havaittavissa. Konfliktitilanteisiin joutu-

minen ja niistä selviäminen olivat Annan yksi eniten esiin nousseista haasteista ja ne oli mai-

nittu myös tavoitteissa. Samoin rauhoittuminen ja keskittyminen olivat tavoitteita, joita oli kir-

jattu Annan tunnetaitoja koskeviin tavoitteisiin. Näiltä osin voisi siis todeta, että Annan sosio-

emotionaalisten kehitystavoitteiden kannalta hopeisen kurjen taitoharjoitteet toimivat ainakin 

positiivisena tukikeinona, eikä niiden kannalta niillä ole havaittu olevan negatiivista vaikutusta.  

4.3.2 Elsa 

Rauhoittaa sekä auttaa keskittymään. Aivan kuten Annankin kohdalla, Elsallekin hopeisen 

kurjen taitoharjoituksilla vaikutti olevan positiivisia vaikutuksia keskittymisen ja rauhoittumi-

sen kannalta. Syyt näihin vaikutuksiin olivat myös samankaltaiset; tutut liikkeet ja niiden struk-

tuurimaisuus. 

”—Et jotenki se rauha… Emmää osaa oikeen sanoa tohon. Mut et jotenkin hakisin sitä rauhot-

tumista sitten, että struktuuri… Kun tässä on ne tietyt jutut mitä tehdään, ja se on lapsille tuttua. 

Ja struktuuri on niinku tärkeä.” 

Harkintakykyä vuorovaikutustilanteisiin. Kuten 4.2: ssa kävi ilmi, Elsan yhtenä haasteena so-

siaalisissa suhteissa oli sosiaalisissa tilanteissa toimiminen. Hänen oppimissuunnitelmansa so-

sioemotionaalisina kehitystavoitteinaan olikin muun muassa kehittyä siinä, ettei kaikkea kan-

nattaisi aina sanoa, ja että hän oppisi ymmärtämään paremmin oman ja toisten toiminnan syy-

seuraussuhteita, sillä hän tahtoi ajautua helposti riitoihin. Elsan kohdalla hopeisen kurjen har-

joitteiden rauhoittava vaikutus saattaisi vaikuttaa positiivisesti siihen, että hän pysähtyisi har-

kitsemaan, miten tilanteissa kannattaisi toimia. Tämä oli oivallus, joka tuli itseltäni esiin haas-

tattelussa käymämme dialogin aikana, ja opettaja oli tästä asiasta samaa mieltä. 

”—Voisko siinä olla jotain et se siinä auttas niinkö vaikka tässä jos sosiaalisissa tilanteissa 

toimiminen oli silleen vähä haastavaa. Et sitte sanoo vaan niinkö takasi ja näi. Nii voisko se 

siinä jotenki ehkä… jollain tapaa auttaa ehkä miettimään uudelleen että… Kannattaako jotain 

tehä- sanoa sittenkään.” 

”--- Vois varmasti joo.” 
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Myöhemmin haastattelussa opettaja toikin ilmi, miksi hänen mielestään rauhoittuminen edisti 

kanssakäymistä ihmisten kanssa:  

”— ja ehkä se rauhottuminen, se struktuuri… Ylipäätään se, että kun rauhottuu, niin vähän se 

auttaa niinku siihen kanssakäymiseen ihmisten kanssa. Jos mää niinkö näin ajattelen.” 

Elsan kannalta hopeisen kurjen taitoharjoitteilla vaikuttaisi olevan positiivinen vaikutus rau-

hoittumiseen ja keskittymisen edistämiseen, jotka taas edesauttavat Elsan kehitystavoitteita 

siitä, miten sosiaalisissa tilanteissa tulisi toimia. Vaikkei harjoitteilla ole välitöntä vaikutusta 

siihen, että Elsa oppisi ymmärtämään esimerkiksi paremmin syy-seuraussuhteita, harjoitteita 

tekemällä Elsa voi rauhoittua tilanteissa eikä ehkä sano ääneen heti sitä, mitä ajattelee. Tämä 

kolmas vaikutus herättää tosin hieman epäilyksiä, sillä oivallus tähän tuli itseltäni, joten olen 

voinut vahingossa ohjailla opettajaa ajattelemaan niin, että harjoitteilla olisi tämänkaltaisia po-

sitiivisia vaikutuksia.  

Tulosten perusteella vaikuttaisi, että sosioemotionaalisten haasteiden kannalta hopeisen kurjen 

taitoharjoitteilla ei ole välitöntä vaikutusta, vaan positiivinen vaikutus tulee liikkeiden rauhoit-

tavan vaikutuksen kautta. Sitä, ovatko esimerkiksi Annan konfliktitilanteet vähentyneet vuoden 

aikana, ei ole mitattu millään tavalla, joten nämäkin tulokset perustuvat opettajan arvioon.  

4.3.3 Annan ja Elsan sosiaalisen asema pienryhmässä 

Kuten kappaleessa 3.5.2. toin ilmi, teettämäni sosiometrisen kyselyn avulla tarkoituksenani oli 

kartoittaa, minkälaisia sosiaalisia suhdeverkostoja paljastuu tutkittavan pienryhmän oppilaiden 

väliltä, ja erityisesti Annan ja Elsan näkökulmasta. Sosiometrinen kysely tehtiin kahteen ottee-

seen, ja niiden välissä aikaa ehtiä kulua kuukausi. Koska Annalla ja Elsalla on molemmilla 

haasteita sosiaalisessa kanssakäymisessä, oli mielenkiintoista selvittää, minkälaista toverisuo-

siota he nauttivat pienryhmässä. Teetättäessäni ensimmäistä kertaa sosiometristä kyselyä en 

vielä tuntenut ryhmää kovin hyvin, eikä minulla ollut mitään ennakkotietoa ryhmän oppilaiden 

keskinäisistä suhteista. Ensimmäisen kyselyn tuloksista suhteet kävivät kuitenkin aika vahvasti 

ilmi.  

Molempien kyselyn tuloksista olen muodostanut matriisit, eli taulukot, joihin olen laskenut, 

kuinka monta nimeämistä kukin kyselyyn osallistunut henkilö on saanut. Nimeämiset on mer-

kattu aina numerolla yksi (1). Jos henkilö ei ole saanut nimeämisiä, on hänen kohdallaan nolla 
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(0). Matriisissa kaikkien kyselyyn osallistuneiden oppilaiden nimet on muutettu. Seuraavaksi 

tarkastelen matriisiin keräämiäni sosiometrisen kyselyn tuloksia lähemmin. 

Matriisi ensimmäisen sosiometrisen kyselyn tuloksista. 

 A B C D E F G H I J 

A=Miikka  0 0 0 0 0 1 0 0 0 

B=Petteri 0  0 0 0 0 0 0 0 1 

C=Milja 0 1  1 1 1 0 0 0 1 

D=Anna 0 0 0  1 1 0 0 0 0 

E=Sofia 0 0 0 1  1 0 0 0 0 

F=Elsa 0 0 0 1 1  0 0 0 0 

G=Aleksi 0 0 0 0 0 0  0 1 0 

H=Kalle           

I=Pekka           

J=Joonas           

YHT. 0 1 0 3 3 3 1 0 1 2 

 

Tulosten perusteella Anna, Elsa ja Sofia muodostivat keskenään kolmen hengen tiiviin porukan, 

sillä heistä kolmesta jokainen nimesi toinen toisensa. Käydessäni havainnoimassa pienryhmän 

toimintaa tein myös tämän saman havainnon. Tämän lisäksi kaikki kolme saivat nimeämisiä 

myös heidän niin sanotun ”porukkansa” ulkopuolelta. Tulosten mukaan Anna, Sofia ja Elsa 

olisivat siis pienryhmänsä suosituimpia, sillä heillä on eniten nimeämisiä. Suurin osa nimeämi-

sistä tulee kuitenkin heidän toinen toisilleen antamistaan pisteitä, ja ollakseen suosittu, pisteitä 

pitäisi tulla myös muiltakin pienryhmän oppilailta. Vaikuttaisi siis siltä, ettei pienryhmässä tä-

män kyselyn tuloksen mukaan ole ketään selkeästi suosituimpia oppilaita. Taulukossa Kalle, 

Pekka ja Joonas ovat täysin harmaalla merkattuja, koska he eivät osallistuneet kyselyn täyttä-

miseen, eikä Kallea tai Pekkaa nimetty. Kuukautta myöhemmin pidetyn toisen sosiometrisen 

kyselyn tulokset olivat seuraavanlaiset: 
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Matriisi toisen sosiometrisen kyselyn tuloksista. 

 A B C D E F G H I J 

A=Miikka  1 0 0 0 0 1 1 1 0 

B=Petteri 0  0 0 0 1 0 0 0 1 

C=Milja 0 1  1 1 1 0 0 0 1 

D=Anna 0 0 0  1 1 0 0 0 0 

E=Sofia 0 0 0 1  1 0 0 0 0 

F=Elsa 0 1 0 1 1  0 ½ tai 1 0 0 

G=Aleksi 1 0 0 0 0 0  1 1 0 

H=Kalle           

I=Pekka           

J=Joonas           

YHT. 1 3 0 3 3 4 1 3 2 2 

 

Pisteiden kannalta muutokset ensimmäiseen sosiometriseen testiin verrattuna olivat seuraavan-

laiset: 

• Miikalle +1 (A) 

• Petterille +2 (B) 

• Elsalle +1 (F) 

• Kallelle +3 (H) 

• Pekalle +1 (I) 

Tällä kertaa oppilaat nimesivät toinen toisiaan paljon aktiivisemmin, sillä nyt myös muutkin 

kuin viime kerran tyttökolmikko, Anna, Elsa ja Sofia, saivat paljon pisteitä. Esimerkiksi Petteri 

ja Kalle nousivat pisteissä Annan ja Sofian rinnalle. Merkillepantavaa tässä oli mielestäni se, 

että Elsa sai eniten nimeämisiä. Tuloksia analysoidessa tulee kuitenkin huomioida, että kyse-

lyiden välissä aikaa kului vain kuukausi, jonka aikana merkittäviä muutoksia oppilaiden väli-

sissä suhteissa ei ehdi tapahtua. Lisäksi tulee huomioida vastaajien ikä, sillä näin nuorilla oppi-

lailla keskinäiset suhteet voivat vaihdella päivästä riippuen, ja toisena päivänä jotkut voivat olla 

parhaita ystäviä keskenään, ja taas seuraavalla viikolla eivät enää olekaan. Sosiometrisessä ky-

selyssä kysyttiin myös ainoastaan pienryhmän sisäisistä suhteista, eikä heidän pienryhmänsä 

mahdollisia ulkopuolisia toverisuhteita huomioitu.  
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Matriisin tulosten perusteella muodostin sosiogrammin, josta käyvät ilmi selkeästi pienryhmän 

väliset suhdeverkostot. 

Sosiogrammi ensimmäisen sosiometrisen kyselyn tuloksista. 

Sosiogrammin avulla pienryhmän keskinäiset suhdeverkostot ovat nähtävissä matriisia selke-

ämmin. Annan, Elsan ja Sofian keskenään tekemiä valintoja lukuun ottamatta muiden oppilai-

den tekemät valinnat vaikuttavat todella hajanaisilta eikä vastavuoroisia valintoja esiinny. Toi-

sen sosiometrisen kyselyn sosiogrammissa taas vastavuoroisia sosiaalisia valintoja on tehty 

edellistä kyselyä enemmän, ja se näkyy myös tiiviimpänä sosiogrammina. 
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Sosiogrammi toisen sosiometrisen kyselyn tuloksista. 

 

Toisessa sosiometrisessä kyselyssä oppilaat ovat nimenneet toisiaan enemmän. Suhdeverkko-

jen lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että tosiasiassa vastavuoroisia valintoja on edelleen 

vain muutamien oppilaiden välillä, ja suurin osa valinnoista on yksipuoleisia. Varsinkin pien-

ryhmän oppilas Milja on tehnyt molemmissa sosiometrisissä kyselyissä useampia sosiaalisia 

valintoja, mutta häntä ei ole valinnut ryhmästä kukaan.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tässä kappaleessa käyn lävitse tutkimukseni tulosten pohjalta tekemiäni keskeisimpiä johto-

päätöksiä. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiä oli kaksi, joista ensimmäinen toimi tutki-

muksessa esitutkimuskysymyksenä. Tutkimuskysymyksiä olivat seuraavat. 

1. Minkälaisia sosioemotionaalisia vaikeuksia Annalla ja Elsalla on? 

1.2.Miten Annan ja Elsan sosioemotionaalisia haasteita tuetaan koulussa?  

1.3.Minkälaisia sosioemotionaalisia kehitystavoitteita Annalla ja Elsalla on?  

2. Miten hopeisen kurjen taitoharjoitteet ovat tukeneet Annan ja Elsan sosioemotionaalisia 

vaikeuksia heille asetettujen sosioemotionaalisten kehitystavoitteiden kannalta? 

Esitutkimuskysymyksien tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia sosioemotionaalisia vaikeuk-

sia Annalla ja Elsalla oli, miten niitä tuetaan koulussa, sekä minkälaisia sosioemotionaalisia 

kehitystavoitteita Annalle ja Elsalle on kirjattuna. Toisessa ja varsinaisessa tutkimuskysymyk-

sessä pyrin kartoittamaan, minkälaisia vaikutuksia hopeisen kurjen taitoharjoituksilla oli ollut 

Annalle ja Elsalle heidän sosioemotionaalisiin kehitystavoitteisiinsa peilaten. Kyetäkseni teke-

mään tämän tutkimuskysymyksen vaatimaan arviointia, oli minun olennaista selvittää Annan 

ja Elsan taustoja, jonka vuoksi esitutkimuskysymykset olivat tarpeellisia. 

5.1 Case 1: Annan sosioemotionaaliset vaikeudet – pedagogiset ratkaisut ja kehitysta-

voitteet niiden ympärillä  

Seuraavaksi käyn läpi tutkimustulosten johtopäätöksiä tutkimuskysymyksittäin Annan tapauk-

sesta. Aloitan Annan sosioemotionaalisista vaikeuksista, ja etenen niistä hänen tukikeinoihinsa 

ja siitä sosioemotionaalisiin kehitystavoitteisiin. 

1. Mitä sosioemotionaalisia vaikeuksia Annalla on? 

Annan haasteet liittyivät monitahoisesti käyttäytymiseen sekä oppimiseen ja yleisesti koulu-

työskentelyyn. Hänen keskeisimmät sosioemotionaaliset haasteensa liittyivät siihen, miten 

luokkatovereiden kanssa tulisi toimia, varsinkin niin, ettei hän ajautuisi keskinäisessä kanssa-

käymisessä niin herkästi konfliktitilanteisiin. Tarkasteltaessa Annan haasteita Kuorelahden, 

Lappalaisen ja Viitalan (2012) sosioemotionaalisen kompetenssin osa-alueiden kannalta, voi-
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daan päätellä, että sosioemotionaalisen kompetenssin osa-alueista nämä haasteet liittyivät pit-

kälti itsesäätelyyn, tunnetaitoihin, sosiokognitiivisiin taitoihin sekä sosiaalisiin taitoihin. Jollain 

tasolla siis jokaiseen sosioemotionaalisen kompetenssin osa-alueeseen. (Kuorelahti, Lappalai-

nen & Viitala, 2012, 283-284.) 

Opettajan kuvaillessa Annan käyttäytymisen haasteita esiin nousivat muun muassa Annan toi-

minnanohjaukselliset haasteet, sekä se, kuinka hän haluaa toimia asioissa ripeästi ja kuinka hän 

on ehtiväinen niin hyvässä kuin pahassa ja toiminta on ”säheltämistä”. Aro (2014) kuvailee 

itsesäätelyn haasteiden ilmenevän esimerkiksi suunnitelmallisuuden puutteena, jolloin lapsi toi-

mii usein harkitsemattomasti. Lisäksi itsesäätelytaitojen heikkous voi ilmetä tunteiden ilmai-

suna normien vastaisesti sekä impulsiivisena käyttäytymisenä. (Aro, 2014, 274-277.) Annan 

toiminta arjessa vastaa Aron (2011) kuvailemaa käyttäytymistä silloin, kun itsesäätelytaidoissa 

ilmenee alisäätelyä. Kun toiminta on näin lyhytjänteistä, puhutaan Aron (2011) mukaan itsesää-

telyn alisäätelystä. (Aro, 2011, 107.) Läheisesti itsesäätelyyn liittyvät tunnetaidot. Tunnetai-

doissa Annalla oli haasteita myös moniulotteisesti, liittyen esimerkiksi tunteiden säätelyn haas-

teisiin, jotka ilmenivät koulun arjessa impulsiivisuutena ja sen takia helposti riitoihin joutumi-

sena. Kokkonen (2010) kuvaileekin, että jos tunteet ovat alisäädeltyjä, voi se ilmetä aggressii-

visuutena ja äkkipikaisuutena käytöksessä. (Kokkonen, 2010, 25) Annalle tunnetaitojen haas-

teet nousivat merkittävästi esiin, sillä nimenomaan ne taidot oli kirjattu Annan oppimissuunni-

telman kehitystavoitteisiin, joten sillä osa-alueella on havaittu olevan merkittäviä haasteita. Kä-

sittelen näitä kehitystavoitteiden johtopäätöksiä hieman myöhemmin tässä luvussa.  

Annan käyttäytymisestä nousee vahvasti esiin negatiivinen vuorovaikutus ikätovereiden 

kanssa, kuten konflikteihin joutuminen, tahallinen toisten ärsyttäminen ja negatiivisen kontak-

tin hakeminen. Tällainen toistuva negatiivinen kanssakäyminen viittaa opittuun käyttäytymis-

malliin sekä muihin tiedonkäsittelyllisiin haasteisiin sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa eli 

sosiokognitiivisiin haasteisiin. (Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 2014, 292) Poikkeuksen (2014) 

mukaan sosiaaliseen tiedonkäsittelyyn kuuluu olennaisesti tilannevihjeiden tulkinta, jota lapsi 

tekee itsestään, toisesta osapuolesta sekä ympäröivästä tilanteesta. Vihjeiden perusteella lapsi 

arvioi, mitä toimintavaihtoehtoja hänellä on tilanteessa käytettävissään. (Poikkeus & Adenius-

Jokivuori, 2014, 290-293.) Tilanteeseen voi tuottaa haasteita esimerkiksi se, että sosiaalisissa 

vuorovaikutustilanteissa esiintyy runsaasti ärsykkeitä. Tällöin sosiaalisten vihjeiden tulkinta 

voi olla hankalaa. (Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 2014, 290-291.) Annan tarkkaavuuden ja 

keskittymisen haasteet tuovat tähän oman vaikeutensa, joka liittyy Annan tekemiin tulkintoihin 

sosiaalisissa tilanteissa. 
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Poikkeus ja Adenius-Jokivuori (2014) myös nostavat esiin tunteiden säätelyn merkityksen, sillä 

sosiaalisia tilannevihjeitä tulkitakseen lapsen tulisi kyetä irrottautumaan omista odotuksistaan 

ja mahdollisista tilanteesta virinneistä voimakkaista tunteista. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lapsi 

on kovin ärtyneessä tilassa, hän tekee tulkintojaan tältä pohjalta. Samaan aikaan olisi kuitenkin 

kyettävä myös asettumaan toisen asemaan hahmottaakseen tilanteen syy-seuraussuhteita. 

(Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 2014, 291.) Kuten jo tuli esiin, Annan haasteet liittyivät pal-

jolti juuri tunteiden säätelyyn, mutta myös empatian puutteellisuuteen.  

Anna on myös tottunut turvautumaan aggressiiviseen toimintamalliin, eli opettajan sanoin vas-

taamaan tönäisyyn tönäisyllä, mikä kertoo Annan opituista strategiavaihtoehdoista toiminnalle. 

Poikkeus ja Adenius-Jokivuori (2014) tuovat esiin, että jos lapsella ei ole ollut tilaisuutta tai 

kykyä oppia muita toimintastrategioita, on hänellä käytettävissään vain pieni valikoima vaihto-

ehtoja hyödynnettävänä. Aggressiivisesti käyttäytyvillä lapsilla on vaikeuksia keksiä muunlai-

sia toimintamalleja aggressiivisuuden ja hyökkäävän käytöksen sijasta. (Poikkeus & Adenius-

Jokivuori, 2014, 292.) Laddin (2005) mukaan aggressiivisten lasten on myös todettu uskovan, 

että aggressiivisella toiminnallaan he voivat saavuttaa toivomansa päämäärän. (Ladd, 2005, 

110) Annan aggressiiviset toimintamallit vastaavat Laddin tuloksia (2005), sillä Annan nega-

tiivinen kontakti toisiin on tahdonalaista toimintaa, joka viittaa siihen, että Anna on uskonut 

saavuttavansa negatiivisella kontaktilla haluamiansa asioita, esimerkiksi liittyen siihen, kuinka 

hän ei halua jäädä kenellekään toiseksi. Annan tahdonalainen negatiivinen kontaktin hakemi-

nen viittaa myös haasteisiin sosiaalisissa taidoissa. Poikkeuksen ja Adenius-Jokivuoren (2014) 

mukaan sosiaalisesti taitava lapsi pyrkii ja kykeneekin vastavuoroiseen sekä myönteiseen vuo-

rovaikutukseen (Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 2014, 287), ja tähän Annan on ollut haasteel-

lista päästä. Yksi merkittävä sosiaalisten taitojen osa-alue onkin Salmivallin (2005) mukaan 

kyky sensitiivisyyteen toisten tunteille, jossa Annalla oli siltä osin haasteita. (Salmivalli, 2005, 

81-82)  

Annan sosioemotionaalisista haasteista voidaan kokoavasti todeta, että ne ulottuvat monelle 

sosioemotionaalisen kompetenssin osa-alueelle. Keskeisimmin esiin tuntuivat nousevan Annan 

tunnetaitojen haasteet. Vaikka tuloksissa puhun erikseen kompetenssin osa-alueista, havainnol-

listuu myös samalla se, kuinka jokainen osa-alue on kytköksissä toisiinsa. Luonteeltaan Annan 

sosioemotionaaliset vaikeudet ovat selkeästi ulospäin suuntautuvia. Aron (2011) mukaan ulos-

päin suuntautuneissa vaikeuksissa esiintyy tyypillisesti aggressiivisuutta ja impulsiivisuutta, 

joka johtaa konflikteihin ympäristön kanssa. (Aro, 2011, 108)  
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1.2. Miten Annan sosioemotionaalisia haasteita tuetaan koulussa? 

Annan sosioemotionaalisiin vaikeuksiin kirjatut pedagogiset ratkaisut sisältävät paljon harjoi-

tuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistämiseksi. Pedagogisia ratkaisuja sekä Annan haas-

teita vertaillessa huomaa, että tehdyt ratkaisut ovat hänen tuen tarpeisiinsa sopivia. Tuen tulisi-

kin kohdistua Aron (2011) mukaan niihin arjen toimintoihin, joissa oppilaalla on haasteita. 

(Aro, 2011, 108) Myös Salmivallin (2005) mukaan sosioemotionaalisia haasteita voidaan par-

haiten tukea vaikuttamalla suoraan käyttäytymiseen sekä sen taustalla oleviin kognitioihin ja 

emootioihin. (Salmivalli, 2005, teoksessa Kuorelahti & Viitala, 2012, 288-289) Kuorelahti et 

al. (2012) myös lisää, että sosioemotionaalisia taitoja tulisi harjoittaa käytännön arjen tilan-

teissa, sillä sosioemotionaaliset taidot ovat opittuja ja kehityksellisiä taitoja (Kuorelahti et al., 

2012, 288). Annan tapauksessa pedagogiset ratkaisut onkin suunniteltu osaksi hänen arkeaan 

pienryhmässä. Pedagogisissa ratkaisuissa on myös huomioitu oman toiminnan reflektoinnin 

merkitys. Myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa puhutaan itsearvioinnin merkityksestä, 

sillä sen avulla oppilaan on mahdollista tulla tietoiseksi omasta edistymisestään ja kyetä parem-

min ymmärtämään, miten voi itse vaikuttaa omaan oppimiseensa ja koulutyössä onnistumi-

seensa. (Opetushallitus, 2014, 49) 

1.3. Minkälaisia sosioemotionaalisia kehitystavoitteita Annalla on? 

Kuten pedagogiset ratkaisutkin, myös näiden ratkaisujen pohjalle kirjatut tavoitteet esittävät 

konkreettisia, Annan käyttäytymiseen liittyviä kehitystavoitteita. Annan sosioemotionaalisista 

vaikeuksista tavoitteissa nousevat esille eniten tunnetaitoja koskevat kehitystavoitteet. Toisena 

sosioemotionaalisena kehitystavoitteena on Annalle kirjattu ryhmässä työskentely. Tunnetaito-

jen kehitystavoitteeseen on kirjattuna muitakin kuin vain tunnetaidoiksi laskettavia tavoitteita, 

sisältäen esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin liittyviä tavoitteita. Perusopetuksen opetussuunni-

telma (2014) mukailee Annalle kirjattuja tavoitteita, sillä opetussuunnitelmassa lausutaan, että 

oppilaille tulee tarjota mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan sekä sosiaalisia taitojaan, oppia 

ilmaisemaan itseään eri tavoin sekä harjoitella asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja. 

Ennen kaikkea oppilaiden tulisi saada kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä omalle ke-

hitykselle. (Opetushallitus, 2014, 21-24.)  
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5.2 Case 2: Elsan sosioemotionaaliset vaikeudet – pedagogiset ratkaisut ja kehitysta-

voitteet niiden ympärillä 

Kuten Annankin kohdalla, käyn seuraavaksi läpi tutkimustuloksista tekemiäni johtopäätöksiä 

Elsan sosioemotionaalisista vaikeuksista, hänen tukikeinoistaan ja sosioemotionaalisista kehi-

tystavoitteista. 

1. Minkälaisia sosioemotionaalisia vaikeuksia Elsalla on? 

Elsan sosioemotionaaliset vaikeudet liittyivät pitkälti syy-seuraussuhteiden ymmärtämisen 

haasteisiin eli hänelle tuotti vaikeuksia ymmärtää ja arvioida ennalta omien ja toisten toiminnan 

seurauksia. Annan tavoin Elsallekin ikätovereiden kanssa toimiminen tuotti haasteita, mutta 

hän ei niinkään ajautunut fyysisiin konfliktitilanteisiin kuten Anna, vaan konfliktit olivat enem-

män sanallisesti aiheutettuja. Kun Elsan vaikeuksia tarkastellaan Kuorelahden, Lappalaisen ja 

Viitalan (2012) sosioemotionaalisen kompetenssin mallin osa-alueiden kannalta, hänen haas-

teensa vaikuttaisivat olevan tunnetaitojen, sosiokognitiivisten taitojen sekä sosiaalisten taitojen 

osa-alueilla. (Kuorelahti et al., 2012, 283-284) 

Haastattelussa opettaja toi ilmi, kuinka Elsa joutui hyvin helposti osaksi sanallisia riitatilanteita 

esimerkiksi toisen asioista kantelun johdosta. Elsan haasteet syy-seuraussuhteiden arvioinnissa 

liittyvät puutteellisuuteen tunnetaidoissa sekä sosiokognitiivisissa taidoissa. Poikkeuksen ja 

Adenius-Jokivuoren (2014) esittämä johtopäätös siitä, kuinka onnistuminen vuorovaikutusti-

lanteissa edellyttää muun muassa sosiaalisten tilanteiden tiedonkäsittelyä, on sopusoinnussa 

edellä olevan päätelmän kanssa. Näihin sosiaalisten tilanteiden kognitiivisiin prosesseihin liit-

tyvät olennaisesti emootiot, sillä tilanteissa tehtäviä tulkintoja ohjaavat vahvasti sekä lapsen 

aikaisemmat kokemukset, että sen hetkinen tunnetila. (Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 2014, 

288-291.) Poikkeuksen ja Adenius-Jokivuoren (2014) mukaan sosiokognitiiviset taidot mah-

dollistavat toisen henkilön asemaan asettumisen sekä oikeaoppisten tulkintojen tekemisen vuo-

rovaikutuskumppanin tavoitteista. Tunnetaidot sisältävät taas kyvyn tunnistaa tunteita ja tuntea 

empatiaa, joka tukee tulkintojen tekoa vuorovaikutuskumppanin aikeista. Jos näissä taidoissa 

on puutteita, tekee lapsi Poikkeuksen ja Adenius-Jokivuoren (2014) mukaan tulkintoja liialli-

sesti omasta näkökulmastaan ja tunnetilastaan käsin. (Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 2014, 

288-292.) Kuten Anna, myös Elsa kärsi tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksista, joten 

niillä on vaikututusta myös hänen tilannetulkintoihinsa jokapäiväisissä arjen sosiaalisissa tilan-

teissa. Poikkeus ja Adenius-Jokivuori (2014) korostavat, että jos sosiaalisissa tilanteissa esiin-

tyy runsaasti ärsykkeitä, se voi tehdä sosiaalisten tilannevihjeiden poiminnan haasteelliseksi. 
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Tällöin pitää tehdä valintaa siitä, mitkä vihjeistä ovat olennaisia ja mitkä epäolennaisia, ja tämä 

hankaloittaa myös kokonaiskäsityksen luomista tilanteesta. (Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 

2014, 290-291)  

Elsan sosiokognitiiviset haasteet ulottuvat sosiaalisessa tiedonkäsittelyssä myös tulkintojen pe-

rusteella tehtävien strategioiden valintaan. Puutteet kyvyissä ymmärtää syy-seuraussuhteita ja 

asettua toisen asemaan vaikuttavat Poikkeuksen ja Adenius-Jokivuoren (2014) mukaan nimit-

täin olennaisesti myös lapsen kykyyn arvioida omaa toimintaansa ja ennakoida sen seurauksia. 

(Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 2014, 293) Tämä taas ohjaa Poikkeuksen ja Adenius-Jokivuo-

ren (2014) mukaan keskeisesti niitä strategiavalintoja, joita lapsi tekee sosiaalisissa tilanteissa 

tekemiensä tulkintojen pohjalta. (Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 2014, 290-293) Näin ollen 

näillä sosiokognitiivisten taitojen sekä tunnetaitojen puutteilla on myös vaikutusta Elsan sosi-

aalisiin taitoihin, sillä sosiaalisesti taitavaan toimintaan liittyy olennaisesti kyky pystyä myön-

teiseen ja vastavuoroiseen vuorovaikutukseen ikätovereidensa kanssa. (Poikkeus & Adenius-

Jokivuori, 2014, 287) Salmivalli (2005) korostaa onnistuneessa vuorovaikutuksessa nimen-

omaan sensitiivisyyttä vuorovaikutuskumppanin tunnetiloille. (Salmivalli, 2005, 81-82) Poik-

keus ja Adenius-Jokivuori (2014) myös toteavat, että sosiokognitiiviset taidot sisältävät tietoa 

kulloisistakin sosiaalisista normeista. (Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 2014, 287)  

Kokoavasti Elsan sosioemotionaalisista vaikeuksista voi todeta, että ne ulottuvat päällekkäisesti 

sekä tunnetaitoihin että sosiokognitiivisiin haasteisiin, joilla taas on johdannaisvaikutus haas-

teisiin sosiaalisissa taidoissa. Poikkeus (2011) sekä Denham et al. (2003) toteavatkin, että sosi-

aaliset taidot määrittävät sen, miten sosiaaliset tilanteet viime kädessä onnistuvat. (Denham et 

al., 2003; Poikkeus, 2011, teoksessa Kuorelahti, Lappalainen & Viitala, 2012, 284) Elsan haas-

teista ei ole selkeästi määriteltävissä, ovatko ne nimenomaan ulospäin vai sisäänpäin suuntau-

tuneita, vaan molemmista löytyy piirteitä. Kuten kappaleessa 1.2 toinkin ilmi, sosioemotionaa-

lisille vaikeuksille on tyypillistä niiden päällekkäisyys.  

1.2. Miten Elsan sosioemotionaalisia haasteita tuetaan koulussa? 

Kuten Annan kohdalla, myös Elsan pedagogiset ratkaisut sisältävät konkreettisia harjoituksia 

vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjaannuttamiseksi, mikä taas on linjassa Elsan sosioemotio-

naalisten vaikeuksien kanssa. Elsan kohdalla tuen suunnittelussa ja toteutuksessa pätevä samat 

periaatteet kuin Annallakin, eli tuen tulisi kohdistua niihin arjen toimintoihin, joissa on haas-

teita. (Aro, 2011, 108) Elsalle ja Annalle kirjatut pedagogiset ratkaisut ovat samankaltaisia, 
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mutta Annalle on kirjattuna sosiaalisiin taitoihin liittyviä harjoitteita monipuolisemmin ja run-

saammin kuin Elsalla.  

Kuten tuli ilmi aikaisemmin, sosioemotionaaliset taidot ovat kehityksellisiä ja erityisesti opit-

tuja taitoja (Kuorelahti et al., 2012, 288), ja tämän vuoksi näitä taitoja tulee harjoitella arjen 

tilanteissa. Poikkeus ja Adenius-Jokivuori (2014) tuovat esiin, kuinka esimerkiksi sosiaalisissa 

tilanteissa kognitiivisia prosesseja voisi harjaannuttaa sosiaalisten tilanteiden sääntöjä ja toi-

mintatapoja tunnistamalla. Myös oman toiminnan suunnittelua ja seurauksien ennakointia on 

mahdollista harjoitella etukäteen. Lapselle voi opettaa itsensä ohjaamista kysymysten kautta, 

kuten esimerkiksi ”Mitä tapahtuu, jos teen näin?”. Oleellista on harjaannuttaa lapsi pysähty-

mään tilanteeseen ja miettimään, minkälainen tilanne on kyseessä ja mitä vihjeitä se sisältää. 

(Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 2014, 304-305.) Elsalle kirjatut pedagogiset ratkaisut tukevat 

siis jo monipuolisesti hänen sosioemotionaalisia haasteitaan, sillä niissä on sekä aikuisen vah-

vaa ohjausta, että myös Elsan omaa itsereflektiota. Kuten Annankin kohdalla totesin, reflektoi-

malla omaa toimintaansa oppilas voi tulla tietoiseksi omasta edistymisestään ja kyetä paremmin 

ymmärtämään, miten voi itse vaikuttaa omaan oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseensa. 

(Opetushallitus, 2014, 49) 

1.3. Minkälaisia sosioemotionaalisia kehitystavoitteita Elsalla on? 

Elsalle kirjatut sosioemotionaaliset kehitystavoitteet liittyvät sosiaalisissa tilanteissa toimimi-

seen, joihin sisältyy muun muassa sosiaalisten taitojen ja sosiokognitiivisten taitojen kehitysta-

voitteita. Toinen sosioemotionaalisiin taitoihin liittyvä kehitystavoite liittyy tunnetaitojen ja it-

setunnon vahvistamiseen. Kuten Annan tapauksessa, myös Elsalla kehitystavoitteet ovat lin-

jassa pedagogisten ratkaisujen kanssa. Kuten sivulla 57 Annan kohdalla tuotiin ilmi, perusope-

tuksen opetussuunnitelmassa esimerkiksi mainitaan, että oppilaille tulee tarjota mahdollisuuk-

sia tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen, mikä on Elsankin tapauksessa relevant-

tia. (Opetushallitus, 2014, 21-24) Lisäksi opetussuunnitelma myös korostaa, kuinka oppilaita 

tulee ohjata asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista. 

(Opetushallitus, 2014, 21) Tämä on sopusoinnussa sen kanssa, että Elsan kohdalla sosiaalisissa 

tilanteissa toimimisen taitojen kehitystä on perusteltua tukea.  
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5.3 Hopeisen kurjen taitoharjoitusten merkitys Annan ja Elsan sosioemotionaalisten 

vaikeuksien tukemisessa 

Seuraavaksi käyn läpi keskeisimpiä johtopäätöksiä, joita olen saanut varsinaisen tutkimusky-

symyksen tulosten pohjalta. Käsittelen tuloksia yhtäaikaisesti sekä Annan että Elsan näkökul-

masta.  

2. Miten hopeisen kurjen taitoharjoitteet ovat tukeneet Annan ja Elsan sosioemotionaa-

lisia vaikeuksia heille asetettujen sosioemotionaalisten kehitystavoitteiden kannalta? 

Käsittelin edellisissä kappaleissa Elsalle ja Annalle kirjattuja sosioemotionaalisia kehitystavoit-

teita. Annan sosioemotionaalisista vaikeuksista tavoitteissa nousevat esille eniten tunnetaitoja 

koskevat kehitystavoitteet, mutta ne sisälsivät myös muitakin sosioemotionaalisiin taitoihin liit-

tyviä tavoitteita, esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin liittyviä. Elsalle kirjatut sosioemotionaaliset 

kehitystavoitteet liittyvät sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen, joihin sisältyy muun muassa so-

siaalisten taitojen ja sosiokognitiivisten taitojen kehitystavoitteita. Toinen sosioemotionaalisiin 

taitoihin liittyvä kehitystavoite liittyi Elsalla tunnetaitojen ja itsetunnon vahvistamiseen. 

Hopeisen kurjen taitoharjoitusten vaikutuksista muodostin sekä Elsan että Annan tuloksiin 

kolme luokkaa, joista kaksi olivat yhtenäisiä: rauhoittaa tai rauhoittava vaikutus sekä auttaa 

keskittymään. Annan kolmas luokitus oli: ”ehkäisee konfliktien syntymistä” ja Elsan: ”harkin-

takykyä vuorovaikutustilanteisiin”. Nämä luokat kytkeytyvät Annan ja Elsan sosioemotionaa-

lisiin kehitystavoitteisiin. 

Keskeisin näistä tuloksista on harjoitteiden rauhoittavasta vaikutus ja koenkin, että se on näiden 

tulosten niin sanottu sateenvarjotulos, joka vaikuttaa muihin saatuihin tuloksiin. Saamani tu-

lokset ovat sopusoinnussa Jaakkolan (2012) kanssa, sillä hänen mukaansa jo vähäisellä liike-

harjoittelulla on todettu olevan rauhoittavia ja keskittymistä parantavia vaikutuksia. (Jaakkola, 

2012, 58) Samoin Poikkeus ja Adenius-Jokivuori (2014) tuovat ilmi, kuinka sosiaalisessa kog-

nitioprosessissa oleellista on pysähtyä tilanteeseen miettimään, miten tulisi seuraavaksi toimia. 

(Poikkeus & Adenius-Jokivuori, 2014, 304-305) Hopeisen kurjen harjoitteet eivät suoraviivai-

sesti siis vaikuta sosioemotionaalisten taitojen kehitykseen, vaan niillä on rauhoittumisen kautta 

ehkäisevä vaikutus. Haastattelussa opettaja myös arvioi rauhoittumisella olevan välillinen vai-

kutus konfliktitilanteiden ennaltaehkäisyyn, jolloin esimerkiksi Annan ylivilkkaus ja niin sano-

tun härväämisen ja säheltämisen määrä laskee, jolloin hän joutuu vähemmän riitatilanteisiin. 

Samoin Elsan sosiokognitiivisten taitojen ja tunnetaitojen puutteisiin auttaa rauhoittuminen, 
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sillä sen kautta hän joutuu harkitsemaan toimintaansa pitkäjänteisemmin. Toki tämä edellyttää, 

että hopeisen kurjen harjoituksien lisäksi Anna ja Elsa saavat myös muutakin tukea. Hopeinen 

kurki voi toimia niin sanottuna rauhoittumisriittinä ennen uuteen toimintaan rupeamista. Rau-

hoittumishetki sopii esimerkiksi sellaisiin hetkiin, kun ryhdytään opiskelemaan, toimimaan esi-

merkiksi ryhmätyöskentelytilanteessa tai kun ollaan lähdössä välitunnille, jossa voi sattua ja 

tapahtua.  

 



 

65 

 

6 POHDINTA 

Tässä kappaleessa arvioin muun muassa tutkimukseni onnistumista, siitä saatuja jatkotutkimus-

mahdollisuuksia sekä tutkimukseni eettisiä ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä.  

6.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen tekoon liittyy monia eettisiä kysymyksiä, joita tutkijan on otettava huomioon 

(Hirsjärvi, 2010c, 22). Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENK:n mukaan tieteellisen tutki-

muksen eettisyyteen ja luotettavuuteen vaikuttaa vahvasti se, onko tutkimus suoritettu hyvän 

tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Tutkimuksen tulee esimerkiksi noudattaa tiedeyh-

teisön tunnustamia toimintatapoja, joita ovat rehellisyys, yleinen huolellisuus sekä tarkkuus tut-

kimustyössä. Lisäksi tutkimuksessa tulee soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia 

ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä, huomioida muiden tut-

kijoiden saavutukset viittaamalla asianmukaisella tavalla, sekä pyrkiä avoimuuteen tutkimusta 

tehdessä ja siitä raportoidessa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta [TENK], 2012, 6-7.) Omassa 

työssäni olen pyrkinyt noudattamaan näitä periaatteita muun muassa raportoimalla mahdolli-

simman avoimesti ja tarkasti tutkimustyöni vaiheista ja tuloksista. 

Hirsjärven (2010) mukaan tutkimuksen lähtökohtana tulee aina olla ihmisarvon kunnioittami-

nen. Tämä tarkoittaa ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamista esimerkiksi niin, että tut-

kittavalle annetaan mahdollisuus päättää, haluaako osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen 

osallistuvilta vaaditaan perehtyneesti annettu suostumus, joka edellyttää, että tutkittava ymmär-

tää, mihin suostuu, ja että tutkittava tietää, mitä tutkimuksessa tapahtuu tai tulee todennäköisesti 

tapahtumaan. Ennen kaikkea suostumuksen tulee olla vapaaehtoista. (Hirsjärvi, 2010c, 25.) 

Tässä tutkimuksessa olen kunnioittanut tutkittavieni ihmisarvoa, sillä ennen aineiston keruu-

seen ryhtymistä teimme tutkittavien kanssa kirjalliset sopimukset, joissa he ovat suostuneet 

osallistumaan tutkimukseen. Eettisen erityispiirteen tähän tutkimukseen tuo se seikka, että osa 

tutkimukseeni osallistuneista henkilöistä oli lapsia.  

Kuula (2013) nostaakin esiin, kuinka lapsillakin on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi tutkimuk-

sen kentällä omilla ehdoillaan. Hänen mukaansa lainsäädännöllisesti lapset kuitenkin kuuluvat 

suojeltaviin erityisryhmiin, jolloin heillä ei ole täysvaltaista itsemääräämisoikeutta, eivätkä he 

voi päättää osallistumisestaan tutkimukseen. Lasten tutkimukseen osallistumiseen tarvitaan 

huoltajan lupa, ja vaikka vanhemmilta olisikin suostumus, ei lasta voida pakottaa tutkimukseen 



 

66 

 

(Kuula, 2013, 147-148.) Tutkimustani varten välitin pienryhmän opettajan kautta jokaisen pien-

ryhmän oppilaan kotiin tutkimuslupakyselyn. Kyselyssä kerroin, mitä olen tutkimassa, ja mihin 

luvan antamalla oppilas tulisi osallistumaan. Tutkimuslupaan olin myös tehnyt oman kohdan 

oppilaan omalle allekirjoitukselle. Näin oppilaankin ääni tuli kuulluksi suostumusta kysyessä.  

Yksi keskeinen tutkimuseettisesti kriittinen tekijä on tutkittavien tunnistaminen tutkimuksesta. 

(Kuula, 2013, 207). Varsinkin kvalitatiivisessa tutkimuksessa perusperiaatteena on suorien tun-

nisteiden (kuten nimien) poistaminen. Anonymisoinnin keinoja ovat esimerkiksi henkilönimien 

poistaminen tai muuttaminen pseudonyymeiksi, arkaluontoisten tietojen poistaminen tai muut-

taminen sekä taustatietojen luokittelu kategorioihin. (Kuula, 2013, 214-215.) Omassa tutkimuk-

sessani olen saanut minimoitua tutkittavieni tunnistamisriskit. En ole muun muassa paljastanut, 

missä olen tutkimukseni suorittanut. Lisäksi kaikki tutkittavien nimet ovat peitenimiä. Vaikka 

tutkimuksessa esitellään Annan ja Elsan henkilökohtaisia tietoja heidän haasteidensa ja tukitoi-

miensa osalta, olen luokittelun avulla onnistunut esittämään näitäkin tietoja niin, ettei heidän 

tietojaan ole kerrottu liian avoimesti, vaan ne on esitetty paljon yleisluontoisemmin. Luokitte-

luista tehdyt tulkinnat ovat myös paljon enemmän yksilön oman näkemyksen varaisia.  

Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan ole laadulli-

sessa tutkimuksessa olemassa yksiselitteisiä ohjeita (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 163). Sekä Tuo-

men ja Sarajärven (2018) että Hirsjärven (2010) mukaan yleisesti ottaen laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuutta kohentaa mahdollisimman tarkka selostus siitä, miten tutkimus on toteutettu, 

sillä mitä yksityiskohtaisemmin tutkimuksen vaiheista on kerrottu, sitä selkeämpiä ja ymmär-

rettävämpiä tutkimustulokset ovat. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 164; Hirsjärvi, 2010d, 232). 

Tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. (Hirsjärvi, 2010d, 232). Tuomen ja Sarajärven 

(2018) mukaan tutkimuksesta tulisi käydä ilmi esimerkiksi sellaisia seikkoja, kuten mitä on 

tutkittu ja miksi? Tutkijan tulee myös perustella, miksi hänen tutkimuksensa on tärkeä (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, 163.) Tutkimuksessani olen noudattanut näitä luotettavuuden kriteerejä asi-

anmukaisesti, sillä olen alusta alkaen raportoinut tutkimuksestani vaihe vaiheelta. Tutkimuksen 

alussa olen esimerkiksi kertonut siitä, miksi olen päätynyt valitsemaan pro gradu -tutkimuksel-

leni juuri tämän aiheen, ja miksi sitä tulisi tutkia. Tämän jälkeen olen avannut tutkimukseni 

teoreettista viitekehystä, joka tässä tapauksessa muodostuu sosioemotionaalisen kompetenssin 

käsitteestä. 

Jotta lukijoiden olisi mahdollista arvioida tutkimuksesta saatuja tuloksia, tulee tutkijan antaa 

riittävästi tietoa siitä, miten tutkimus on tehty (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 164). Tutkimuksen 
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toteutusta ja sen tuloksia käsittelevissä kappaleissa olen tuonut esiin perusteita tekemilleni me-

todologisille valinnoille esimerkiksi käsittelemällä laajasti aineiston keruun sekä aineiston ana-

lyysin vaiheita. Aineistonkeruusta tulisikin tuoda ilmi mahdollisimman selvästi ja totuudenmu-

kaisesti ne olosuhteet, joissa aineisto on tuotettu. Kerrottavia asioita voivat esimerkiksi olla 

mahdolliset häiriötekijät, tehdyt virhetulkinnat, aineistonkeruuseen käytetty aika, aineiston ke-

ruun paikat ja olosuhteet, tutkijan itsearvio tilanteesta ja niin edelleen. (Hirsjärvi, 2010d, 232.) 

Tutkijan on myös perusteltava, millä perusteella tutkittavat henkilöt ovat valikoituneet tutki-

mukseen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 164). Aineiston luokittelusta tulee myös kertoa luokittelu-

jen perusteet ja avata niiden alkuperää. Lisäksi tulosten tulkinnassa tutkijan on syytä kertoa, 

mihin hän päätelmänsä perustaa. (Hirsjärvi, 2010d, 232-233.) Tutkimukseni tuloksista olen ker-

tonut johdonmukaisesti ja tuonut ilmi, miksi olen tehnyt valitsemiani luokitteluja ja nimennyt 

ne valitsemallani tavalla. Tuloksista tekemiäni tulkintoja olen avannut runsaasti, perustellut nä-

kemyksiäni, sekä liittänyt niihin teoreettisia näkökulmia tulkintojeni tueksi. Tutkimukseni nou-

dattaa Tuomen ja Sarajärven (2018) sekä Hirsjärven (2010) mainitsemia ohjeistuksia laadulli-

sen tutkimuksen luotettavuudesta, koska olen avannut tutkimukseni vaiheita selkeästi ja pyrki-

nyt riittävän yksityiskohtaisiin selostuksiin. Tällöin lukijan on mahdollista arvioida tutkimus-

tani joka vaiheen kannalta. 

6.2 Pohdinta 

Tämän pro gradu -tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia 

hopeisen kurjen taitoharjoitteilla on ollut oppilaille, joiden pienryhmässä näitä liikeharjoitteita 

on käytetty syksystä 2016 lähtien. Tutkimuksen näkökulmaksi valikoitui oppilaiden sosioemo-

tionaalisten vaikeuksien tukeminen. Tutkimustulokseni viittaavat siihen, että taitoharjoitteilla 

on tutkittaviin oppilaisiin rauhoittava ja keskittymistä edistävä vaikutus. Rauhoittuminen saat-

taisi välillisesti edistää sitä, ettei Anna tulistuisi niin herkästi ja joutuisi sitä myötä konfliktiti-

lanteisiin. Elsan kohdalla rauhoittuminen ja keskittyminen saattaisivat auttaa häntä hetkeksi py-

sähtymään sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja harkitsemaan niissä esiintyviä toiminta-

vaihtoehtoja.  

Tuloksissa esiin noussutta hopeisen kurjen taitoharjoitusten rauhoittavaa vaikutusta voidaan se-

littää taiji-voimistelulla, johon harjoitteiden liikkeet pohjaavat. Taijin taustalla on filosofia mie-

len ja kehon rauhoittamisesta. Säännöllisen taijin harrastamisen on tutkittu vähentävän muun 

muassa yksilön stressiä ja ahdistusta. (Wang, Bannuru, Ramel, Kupelnick, Scott & Schmid, 
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2010, 1-16; Jimenez, Melendez & Albers, 2012, 460-467) Hernandez-Reif:n, Fieldin ja Thima-

sin (2000) tutkimuksessa, jossa ADHD:stä kärsineet lapset harjoittelivat taijia viiden viikon 

ajan, ja taiji-harjoittelun todettiin korreloineen positiivisesti lasten vähentyneeseen ahdistuk-

seen, parempaan käyttäytymiseen ja vähentäneen epäsopivia tunneilmaisuja sekä hyperaktiivi-

suutta. Tämä tulos tukee hopeisen kurjen taitoharjoitusten vaikutuksista tehtyjä päätelmiä. 

(Hernandez-Reif, Field & Thimas, 2000, 120-122) Chan, Sze, Siu, Lau ja Cheung (2013) saivat 

myös samankaltaisia tuloksia tutkiessaan, miten autismin kirjon lapsiin vaikutti taijin kaltaisen, 

myöskin kehon ja mielen yhdentymiseen perustuvan nei yang gong -menetelmän harjoittelu. 

Tulosten mukaan harjoitteet paransivat lasten itsekontrollia. (Chan, Sze, Siu, Lau & Cheung, 

2013, 1-12.) 

Hopeisen kurjen harjoitteet on kehitelty alun perin juuri oppilaita rauhoittavaan tarkoitukseen. 

Sen kannalta pienryhmän opettajan mukaan ne ovat osoittautuneet toimiviksi, ja harjoitteet ovat 

sulautuneet osaksi tutkimani pienryhmän arkea: opettaja on esimerkiksi merkinnyt pienryhmän 

päivästruktuuriin tietylle viikonpäivälle viikoittaisen hetken hopeisen kurjen harjoitteille Ho-

peisen kurjen taitoharjoituksien ”toimivuutta” tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti, sillä toimi-

vuuden taustalla on vaikuttamassa isompi kokonaisuus, joiden osa-alueita avaan lyhyesti. 

Se, että hopeisen kurjen taitoharjoituksia on hyödynnetty nimenomaan osana pienryhmän ar-

kea, on keskeinen tekijä. Kuten kappaleessa 1.2.3. kerroin, pienryhmä mahdollistaa turvalli-

semman ja vapaamman ilmapiirin luomisen ryhmään, kuin ehkä isommassa, yleisen opetuksen 

ryhmässä olisi mahdollista luoda. Pienryhmässä on myös mahdollista harjaannuttaa turvalli-

sessa ilmapiirissä sellaisia taitoja, jotka tuottaisivat haasteita isommassa ryhmässä. Sosioemo-

tionaalisten taitojen haasteet ovat sellaisia, joita pystyy harjaannuttamaan paremmin Takalan 

(2016) mukaan pienryhmässä, sillä isossa ryhmässä oppilas voi kokea sosiaaliset tilanteet liian 

monimutkaisiksi. Pienryhmässä myös opettaja pystyy luomaan oppilaisiinsa vahvemman si-

teen, sillä kun oppilaita on vähemmän, oppilaiden kohtaamiselle ja heihin tutustumiseensa jää 

enemmän aikaa (Takala, 2016, 64.) Tutkimukseni pienryhmän keskinäiset luottamussuhteet oli-

vat nähtävissä myös käytännössä, jonka havaitsin käydessäni keräämässä pienryhmässä aineis-

toa. Esimerkiksi sosiometrisen kyselyn aikana olin ohjeistanut, ettei kyselyn vastauksista tar-

vitse kertoa luokkakavereille. Ajattelin, että kavereiden nimeäminen saattaisi olla sensitiivinen 

aihe, ja että oppilaat haluaisivat pitää vastauksensa omana tietonaan. Sen sijaan oppilaat olivat 

kiinnostuneita toistensa piirroksista ja esittelivät niitä toisilleen. Samoin kun eräällä havain-

nointikerralla oppilaille jaettiin kokeet, jakoivat he keskenään tietoa saamistaan arvosanoista. 
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Tämä kertoo pienryhmän sisäisestä ilmapiiristä, joka oli hyvin avoin, sillä omia onnistumisia 

tai epäonnistumisia ei piiloteltu.  

Toinen keskeinen tekijä, miksi hopeisen kurjen taitoharjoitteet ovat toimineet pienryhmässä, 

liittyy opettajan ja Markuksen keskinäiseen vuorovaikutukseen. Opettaja on itse ollut motivoi-

tunut testaamaan harjoitteiden toimivuutta, ja Markukselta opettaja on myös saanut jatkuvaa 

tukea ja apua liikkeiden käyttöönottoon.  Opettajan motivaation määrästä kertoo myös se, että 

hän on itsekin soveltanut harjoitteiden käyttöä ja luonut niiden ympärille omanlaisia, ryhmässä 

toimivia toimintatapoja. Yksi tällainen oli esimerkiksi niin sanottu alkuvirittäytyminen käsillä 

taputtaen, josta jatkettiin hopeisen kurjen liikkeisiin. Taputuksilla opettaja sai oppilaiden huo-

mion suunnattua itseensä ja alkavaan toimintaan. Markus on myös käynyt useampia kertoja 

vetämässä oppilaille harjoitteita. Lisäksi hän valmisti visuaaliseksi tueksi harjoitteiden liik-

keistä kuvat (nähtävissä liitteissä), jotka opettaja oli asettanut pienryhmänsä seinälle nähtä-

väksi. Aikuisen innostavalla mallilla on keskeinen merkitys, sillä Rosenthalin ja Gatt:n (2010) 

mukaan varsinkin opettaja on oppilaille tärkeä sosiaalistumisagentti, jolla on mahdollisuuksia 

vaikuttaa lasten emotionaalisiin ja sosiaalisiin kokemuksiin ryhmässä. (Rosenthal & Gatt, 2010, 

387) Molemmat, sekä opettaja että Markus ovat olleet harjoitteista motivoituneita, ja heidän 

yhteisen innostuksensa kautta harjoitteet ovat sulautuneet hyvin pienryhmän arkeen.  

Suurin haasteeni tässä tutkimuksessa oli kyetä jollain tavoin arvioimaan hopeisen kurjen taito-

harjoitteiden vaikutuksia Annan ja Elsan sosioemotionaalisiin haasteisiin. Niin kutsuttuna ”ar-

viointimittarina” tässä tutkimuksessa käytin tutkittavien oppilaiden, Annan ja Elsan oppimis-

suunnitelmia ja niihin kirjattuja kehitystavoitteita, jotka koskivat sosioemotionaalisia taitoja. 

Tutkimuksen alussa ajattelin, että olisin oppimissuunnitelmia analysoimalla saanut konkreet-

tista tietoa, millaisia muutoksia Annan ja Elsan haasteisiin ja tavoitteisiin on kirjattu kuluneen 

vuoden aikana tapahtuneen, kun hopeisen kurjen harjoituksia on hyödynnetty. Tarkalleen ot-

taen kyse oli oppimissuunnitelman kohdasta, joka on otsikoitu: ”oppilaan oppimiseen, työsken-

tely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet”. En kuitenkaan päässyt 

tutkimaan oppimissuunnitelmia muuta kuin pintapuolisesti opettajan haastattelun yhteydessä, 

eikä kirjauksiin oltu tehty suuria muutoksia oppimissuunnitelmien päivityksien välissä. Lopulta 

päädyin peilaamaan kehitystavoitteita aineistosta saamiini tuloksiin harjoitteiden positiivisista 

vaikutuksista. Vaikuttikin siltä, että harjoitteilla olisi positiivinen tai ainakin neutraali välillinen 

vaikutus Annan ja Elsan tavoitteisiin. Rauhoittuminen voi ennaltaehkäistä Annaa ja Elsaa toi-

mimasta sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa impulsiivisesti, ja tätä kautta estää tilanteita yl-

tymästä ristiriitoihin. On hankalaa ja jopa mahdotonta arvioida, missä määrin taitoharjoitteet 
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edistävät Annalle ja Elsalle asetettuja sosioemotionaalisia kehitystavoitteita. Kuten tutkimustu-

loksista käy ilmi, sekä Annalle että Elsalle on kirjattuna jo paljon pedagogisia ratkaisuja heidän 

haasteidensa tueksi, ja ne vaikuttavat osaltaan heidän arjessaan – osa jopa päivittäin. Siksi ho-

peista kurkea ei edes voi arvioida muista tukikeinoista erillisenä tekijänä. Samoin ilman näitä 

pedagogisia ratkaisuja hopeisen kurjen harjoitteet eivät välttämättä toimisi. 

Yhteenvetona voin todeta, että hopeisen kurjen harjoitteita käytettäessä taustatekijöiden pitää 

olla kunnossa, jotta harjoitteiden positiivinen vaikutus on mahdollinen. Tämä tarkoittaa luokan 

ilmapiiriä, opettajan motivaatiota sekä muita tukimuotoja. Koulun ja lasten arjessa kaikki vai-

kuttavat kaikkeen. 

Tutkimuksessa mittasin myös pienryhmän välisiä sosiaalisia suhteita sosiometrisen kyselyn 

avulla. Ennen kyselyn toteutusta ennakko-oletukseni oli, että puutteelliset sosioemotionaaliset 

taidot korreloisivat huonompaan sosiaaliseen asemaan ryhmän sisällä. Sosiometrisen kyselyn 

tulokset kuitenkin yllättivät, sillä eniten pisteitä saivat tutkittavat oppilaani Anna ja Elsa, ja Elsa 

sai jopa toisella mittauskerralla lisäpisteitä. Sosioemotionaaliset haasteet eivät aina siis suoraan 

tarkoita torjuttua asemaa ryhmässä. Tätä puoltavat myös Kauffman ja Landrum (2013) sano-

malla, että joskus jopa aggressiivisesti käyttäytyvä oppilas saattaa olla suositun asemassa ryh-

mässään. (Kauffman & Landrum, 2013, 211) Elsan tapauksessa kyse voisi olla hänen mahdol-

lisesta sosiaalisesta herkkyydestään, joka voi selittää hänen kykyään toimia toisten kanssa vuo-

rovaikutustilanteissa vastavuoroisesti. Myös erityisherkän lapsen on vaikea keskittyä, sillä he-

kin tekevät esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriön tavoin paljon huomioita ympäristöstään. Tämän 

myötä herkkyys tulee esiin sosiaalisena valppautena. (Aron & Tielinen, 2015, 52-54.) Esimer-

kiksi kappaleessa 4.3 kerroin Elsan halusta olla Annan tukena tilanteessa, jossa Anna oli ärty-

nyt. Tämä kertoo, että sosioemotionaalisista haasteistaan huolimatta hänellä on halua osallistua 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen, mutta keinot saattavat olla joskus väärät. Näitä sosiometrisen 

kyselyn tuloksia ja Elsan ja Annan suosiota tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti, sillä kyseessä 

on vain pienryhmä, jonka sisältä heidän suosiotaan mitattiin. Jos kysely olisi ulottunut heidän 

kotiluokkaansa, olisi tulos voinut olla erilainen.  

Tulee pohtia kriittisesti, kuinka hyvin hopeisen kurjen taitoharjoitus sopisi yleiseen käyttöön 

kelle tahansa opetusalalla toimivalle.  Harjoitteet eivät ole ”vain liikkumista”, eikä niiden filo-

sofia pohjaa samaan periaatteeseen kuin esimerkiksi Liikkuva koulu –hanke, jossa tarkoituksena 

on saada oppilaita liikkumaan enemmän päivän aikana lisäämällä koulupäivään monipuolisia 
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liikkumisen mahdollisuuksia esimerkiksi toiminnallistamalla oppitunteja. (Opas matkalle liik-

kuvaksi kouluksi, 8) Harjoitteiden taustalla on taiji-voimistelun ja tui nan filosofiaa. Opettaja 

on saanut otettua harjoitteet pienryhmän käyttöön, sillä hänellä on ollut hyödynnettävissään 

Markuksen välitön tuki ja malli. Tarkastellessa sekä tui naan että taijin liittyvää teoriaa, harjoit-

teisiin vaikuttaisi kuitenkin liittyvän asioita, jotka ovat keskeistä suorittaa oikealla tavalla. Esi-

merkiksi tui nassa tiettyjen pisteiden hierominen on tällainen. Vinokur:n (2011) mukaan esi-

merkiksi perinteisessä tui nassa on oleellista, että hyviä hoitotuloksia voidaan saada vain, jos 

osataan valita oikeat akupisteet kehosta ja stimuloida niitä oikealla tavalla. Oikeassa stimuloin-

nissa tulisi ilmeisesti huomioida esimerkiksi se, että pisteitä on mahdollista hieroa eri teknii-

koin, kuten kevyesti tai syvästi painaen, pyörittäen tai taputellen, joista yleisin tekniikka on 

ensin pisteen painaminen ja samalla pyörittäminen. Perinteisen akupainannan kesto on myös 

noin minuutti pistettä kohden. (Vinokur, 2011, 85.) Tältä osin arveluttaa, toimivatko hopeisen 

kurjen harjoitteet, jos niitä suoritetaan väärällä tavalla. Jotta hopeisen kurjen voi ottaa yleiseen 

käyttöön, se vaatisi kenties koulutusta asiaan ja tarkat ohjeet liikkeiden suorittamiseen. Herää-

kin kysymys, pystyvätkö lapset itse suorittamaan liikkeitä juuri oikein?  

Tämä tutkimus onnistui sille suoduin puittein melko hyvin. Ihannetapaus olisi ollut se, että oli-

sin päässyt seuraamaan pienryhmän toimintaa jo ennen harjoitteiden aloitusta, ja että harjoittei-

den vaikutuksista olisi kerätty monipuolisesti näyttöä koko vuoden ajan. Esteiksi nousivat kui-

tenkin rajallinen aika sekä se, että sain kuulla näistä harjoitteista vasta syksyllä 2017, joten 

minun ei ollut mahdollista päästä kartoittamaan alkutilannetta. Aineistonkeruuta hankaloittivat 

myös pienryhmän kiireinen arki. Tavallaan oli silmiä avaavaa nähdä itse konkreettisesti, miten 

todella kiireellistä pienryhmän arki oli, ja kuinka hopeinen kurki toi pienryhmän arkeen vähin-

tään kerran viikossa hetken hengähdystauon. Tarkoituksenani oli alun perin, että omien havain-

nointieni lisäksi opettajakin olisi kirjannut ylös havaintojaan pienryhmän arjesta, mutta tämä 

idea hylättiin, sillä arki oli aivan liian kiireistä, jotta opettaja olisi ehtinyt kirjaamaan ylös ha-

vaintoja.  

Jatkotutkimuksen kannalta hopeisen kurjen taitoharjoitteissa olisi vielä tutkittavaa. Omassa tut-

kimuksessani pääsin observoimaan luokkaan hyvin lyhyeltä ajanjaksolta, ja suurin osa tulok-

sista perustuu yhden ihmisen haastatteluun. Jos harjoitteita kokeiltaisiin erilaisten ryhmien 

kanssa ja niitä seurattaisiin säännöllisesti pidemmällä ajanjaksolla, olisi varmasti mahdollista 

saada kattavammin tuloksia. Sosioemotionaalisten taitojen mittaamiseen on myös kehitetty mit-

tareita, esimerkiksi MASK-testi (Monitaho Arviointi Sosiaalisesta Kompetenssista). Tällaista 



 

72 

 

pätevää mittaria hyödyntämällä olisi mahdollista myös arvioida hopeisen kurjen harjoitteiden 

yhteyksiä sosioemotionaalisiin taitoihin.  

Yhteenvetona kuitenkin voin todeta tutkimukseni osoittavan, että hopeisen kurjen taitoharjoit-

teissa on potentiaalia, ja aikaisemmat tutkimukset tukevat saamiani tuloksia liikeharjoitteiden 

rauhoittavista vaikutuksista. Tutkimukseni keskeisenä näkökulmana olivat sosioemotionaali-

nen kompetenssi ja erityisesti sen vaikeudet. Tiesin jo tutkimusideaa suunniteltaessa, että nä-

kökulmani on haastava tutkittava, sillä sosioemotionaaliset taidot eivät ole taito, joka olisi yhtä 

yksinkertaisesti arvioitavissa kuin vaikka pyörällä ajo: sitä osaa ajaa tai ei. Sosioemotionaalinen 

kompetenssi koostuu monialaisista osa-alueista ja siihen kuuluvat taidot voivat vaihdella laa-

dullisesti paljon yksilöiden välillä.  

Olisin voinut valita näkökulmaksi siis jotain yksinkertaisemmin mitattavissa olevaa, mutta so-

sioemotionaaliset haasteet ja niiden tukeminen ovat aihe, johon ei kiinnitetä yhteiskunnallisessa 

keskustelussa vielä tarpeeksi huomiota. Kuten on tullut ilmi, sosioemotionaaliset haasteet nä-

kyvät koulun arjessa suurimmassa osassa tapauksista häiriökäyttäytymisenä. Kovin harvoin 

kuitenkaan mennään itse häiriökäyttäytymisen lähteelle, eli kognitiivisiin ja emotionaalisiin 

haasteisiin käyttäytymisen taustalla, vaan ratkaisuksi häiriökäyttäytymiselle valitaan oppilaan 

rankaiseminen. Kuorelahden, Lappalaisen ja Viitalan (2012) mukaan pelkillä rangaistuksilla 

häiriökäyttäytymiseen vastaaminen vain osoittaa oppilaalle, että paras tapa toimia ja tulla huo-

matuksi on olla olemalla mahdollisimman äänekäs, ja tässä tapauksessa opettajan puuttumisen 

oppilas tulkitsee positiivisena viestinä. (Kuorelahti, Lappalainen & Viitala, 2012, 286) Siksi 

olisikin rangaistuksia tärkeämpää kehitellä vaihtoehtoisia keinoja vähentää häiriökäyttäyty-

mistä. 

Mielen ja kehon rauhoittaminen eivät ole uusia asioita, vaan jo vuosikymmeniä sitten on kehi-

telty esimerkiksi äänikasetteja, joissa ohjeistetaan rauhoittumiseen. Rauhoittumisen ja pysähty-

misen merkitystä arjessa ei ole kuitenkaan syytä unohtaa, vaan pikemminkin nykypäivän suo-

rituskeskeisessä, stressaavassa ja kiireisessä arjessa sen merkitys on vain korostunut entises-

tään. Pysähtyminen ja rauhoittuminen – tapahtuipa se sitten joogan, mindfulnesin tai hopeisen 

kurjen harjoitteiden avulla – on malli ja taito, jota aikuisten tulisi välittää myös lapsille. 
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Liite 1  

Annan tuen tarpeet, pedagogiset ratkaisut ja tavoitteet. 

TUEN TARPEET PEDAGOGISET RATKAI-

SUT 

TAVOITTEET 

Käyttäytymisen haasteisiin liittyvät 

 

• Tarkkaamattomuuteen ja kes-

kittymiseen liittyvät haasteet 

o tarkkaamaton 

o keskittymisen haasteita 

o haastavaa olla paikallaan 

o levoton 

o hyperaktiivinen 

o toiminnanohjauksen haas-

teet 

o asioiden mielessä pitämi-

sen haasteet 

o luokkatilanteissa haluaa 

toimia asioissa nopeasti 

o tehtävien tekeminen tur-

hankin ripeästi 

o tuolilla pyöriminen ja kie-

murtelu 

o jumiutuminen 

o pitkäjänteisyyttä pitää 

harjoittaa päivittäin 

o ulkoiset ärsykkeet tekevät 

levottomaksi 

o koulussa työskentely 

vaihtelevaa: toisinaan le-

voton, toisinaan keskittyy 

tehtäviin 

o toisten oppilaiden häirintä 

o luokassa vaeltelu 

• Uhmakas käyttäytyminen 

o uhmaa 

o huomion hakeminen ne-

gatiivisella tavalla 

o omaehtoinen 

o vaatii tarkat aikuisen aset-

tamat rajat 

o riidan haastaminen 

o riitoihin joutuminen hel-

posti 

Vuorovaikutustaitojen ja 

tunnetaitojen harjoittelu 

 

• Sinulla on vapaus va-

lita –vaihtoehdot riito-

jen ratkaisemiseksi 

• Tunnemittari 

• Liikennevalot 

• Itsereflektio 

• Konfliktitilanteisiin 

puuttuminen/käsittely 

välittömästi 

• Kaveruuteen liittyvien 

taitojen harjoittelu 

• Harjoitellaan anteeksi 

pyytämistä ja anta-

mista 

• Harjoitellaan toisen 

asemaan asettumista 

• Keskustelut 

• Jämäkkä ohjaus tarvit-

taessa 

• Oman toiminnan ref-

lektointi erilaisin arvi-

ointivälinein 

Tunnetaidot 

 

• Konfliktitilanteiden selvit-

täminen 

• Konfliktitilanteisiin puut-

tuminen välittömästi 

• Konfliktitilanteiden käsit-

tely välittömästi 

• Anteeksipyytäminen ja an-

taminen 

• Kaveritaitojen harjoittami-

nen 

• Sosiaalisissa tilanteissa 

toimiminen 

• Kuuntelu 

• Oman vuoron odottaminen 

• Pienten konfliktien sopi-

minen aikuisen tuella 

• Ei kykene itsenäisesti 

vielä selviytymään sosiaa-

lisista tilanteista/konflikti-

tilanteista 

• Muiden mielipiteiden ar-

vostaminen 

• Asiallisesti toimiminen 

koululaisen tavoin 

• Keskittyminen 

• Rauhoittuminen 

• Ryhmässä toimiminen 

• Pettymyksen sietokyvyn 

kehittäminen 

• Koululaiselle sopivan käy-

töksen edistäminen 

• Anteeksipyytämisen ja an-

tamisen harjoittelu 

• Toisen asemaan asettumi-

nen 

• Empatiakyvyn harjaannut-

taminen 

• Rajojen löytäminen 
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o raju kontakti toisia oppi-

laita kohtaan 

o epäsopivan kielen käyttö 

o ilmoittaa, että häntä ei ku-

kaan määrää 

o ei ota vastaan aikuisen oh-

jeita 

o tahallinen ärsyttäminen? 

o hakee tarkoituksella nega-

tiivista kontaktia 

• Ylivilkkaus 

o ehtiväinen hyvässä ja pa-

hassa 

o käy kuin kone välillä kier-

roksilla 

o hyperaktiivinen 

o levoton 

o motorisesti levoton 

o säheltää 

o heikot toiminnanohjaus-

taidot? 

o luokkatilanteissa haluaa 

toimia asioissa nopeasti 

o tehtävien tekeminen tur-

hankin ripeästi 

o energian purkaminen käy-

tävässä 

o toiminnanohjauksen haas-

teet 

 

• Impulsiivisuus 

o tönäisyyn vastaaminen tö-

näisyllä 

o ehtiväinen hyvässä ja pa-

hassa 

o riitoihin joutuminen hel-

posti 

o vapaimmissa tilanteissa 

syntyy helposti konflik-

teja 

• Vuorovaikutustaidot/Sosiaali-

nen kanssakäyminen 

o kaveritaidot 

o riitojen selvittely 

o anteeksipyytäminen ja an-

taminen 

o tönäisyyn vastaaminen tö-

näisyllä 

• Totta puhuminen ja rehel-

linen toiminta 
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o riitoihin joutuminen hel-

posti 

o kannattaako puuttua joka 

asiaan 

o miten riidat sovitaan 

o riidan haastaminen 

o vapaimmissa tilanteissa  

o hakee tarkoituksella nega-

tiivista kontaktia 

o toisten oppilaiden häirintä 

oppitunnilla 

o raju kontakti toisia oppi-

laita kohtaan 

o tahallinen ärsyttäminen 

o epäsopiva kielenkäyttö 

o isossa luokassa ja erilai-

sissa ryhmissä työskentely 

ei aina onnistu 

Oppimiseen, työskentelyyn ja koulun-

käyntiin liittyvät haasteet 

 

• Oppimiseen, työskente-

lyyn ja koulunkäyntiin 

liittyvät haasteet 

o matematiikan 

haasteet 

o työmuistin haas-

teet 

o toiminnanohjauk-

sen haasteet 

o tiedon soveltami-

sen haasteet 

o asioiden mielessä 

pitämisen haasteet 

o pitkäjänteisyyttä 

pitää harjoittaa 

päivittäin 

o työskentelyn aloit-

taminen haasteel-

lista 

o aikuisen yksilölli-

sen tuen tarve kou-

lutyöskentelyssä 

• Epävarmuus/Itsetunto 

o jumiutuminen 

o epävarmuus 

omista taidoista 

Aikuisen tuki 

 

• Keskustelu 

• Ennaltaehkäisy 

• Aikuisen valvonta 

• Aikuisella aikaa kes-

kustella 

• Aikuisen yksilöllinen 

tuki 

• Aikuisen apu tehtä-

vien teossa 

• Aikuisen tsemppi 

• Tilanteen rauhoittami-

nen: ohjaaminen rau-

halliseen tilaan aikui-

sen kanssa kahden 

kesken 

• Aikuisen tuki haasta-

vissa vuorovaikutusti-

lanteissa 

• Aikuisen tuki konflik-

tien selvittelyssä 

• Aikuisen läsnäolo ja 

tuki 

• Aikuisen aika 

Työskentely ryhmässä 

 

• Isossa luokassa ja erilai-

sissa ryhmissä työskente-

lyä pitää harjoitella 

• Muutoksien sietäminen 

• Rutiineista poikkeamisen 

sietäminen 

• Pitkäjänteisyyden kehittä-

minen 

• Sinnikkyyden tukeminen 

tehtävissä 

• Automatisoituminen 

• Aloittamisen vaikeuden 

tukeminen 

• Motivaation ylläpito tehtä-

vissä 

• Koululaisen olemisen tai-

tojen ylläpito ja kehittämi-

nen 

• Toiminnanohjaustaidot 

 

 Struktuurit Muut 
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• Päivämerkinnät 

• Time timer 

• Tarkat luokan struk-

tuurit 

• Arkirutiinit 

• Asioiden toistaminen 

• Oma hylly luokassa 

• Kuvakortit päiväoh-

jelmassa 

• Ennakointi 

• Jonolistat siirtymäti-

lanteisiin 

• Oma paikka 

• Paikka omille tava-

roille 

 

• Aikuisen ohjeen vastaan-

otto ja sen mukaan toi-

minta 

• Aikuisen ohjaukseen suo-

puminen 

• Omaehtoisuuden vähentä-

minen 

• Malttia siirtymätilanteisiin 

ja jonottamiseen 

• Itseluottamuksen vahvista-

minen 

• Luottamuksen vahvistami-

nen omiin taitoihin oppi-

misessa 

• Toisten toiminnan ymmär-

täminen, syy ja seuraus 

• Hienomotoristen taitojen 

ja käsialan haasteet 

 Oppimisympäristön tuki 

 

• Nyppylätyyny 

• Keinuva tuoli liikku-

misen stimuloimiseksi 

• Oppitunneilla vapaan 

liikkumisen mahdolli-

suus 

• Kuulosuojaimet 

• Sermi 

• Pienryhmä 

• Kuulosuojaimet 

• Rauhallinen tila 

• Tangeli 

• Luvallinen liikkumi-

nen luokassa 

• Venny 

• Pallohieronta 

 

 Ulkoiset kannustimet 

 

• Päivän taito 

• Positiivinen pedago-

giikka 

• Ulkoiset palkkiot: 

muun muassa kannus-

tuspallot, hymynaa-

mat 
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Liite 2  

Elsan tuen tarpeet, pedagogiset ratkaisut ja tavoitteet. 

TUEN TARPEET  PEDAGOGISET RAT-

KAISUT 

TAVOITTEET 

 

Käyttäytymisen haasteisiin 

liittyvät 

 

• Tarkkaamattomuu-

teen ja keskittymi-

seen liittyvät haas-

teet 

 

o käy ylikier-

roksilla, jos 

lääkettä ei ole 

otettu 

o levoton 

o ei ota ohjeita 

vastaan 

o omissa maail-

moissaan 

o hyperaktiivi-

nen 

o ei saa mitään 

tehtyä 

o tarkkaavaisuu-

den pulmaa 

o vetelehtii 

o huonoina päi-

vinä ei saa mi-

tään tehtyä 

o toiminnanoh-

jauksen haas-

teita 

• Ylivilkkaus 

o käy ylikier-

roksilla, jos 

lääkettä ei ole 

otettu 

o levoton 

o ei ota ohjeita 

vastaan 

Vuorovaikutustaitojen ja 

tunnetaitojen harjoittelu 

 

• liikennevalot 

• tunnelmamittarit 

• oman toiminnan ref-

lektointi 

• aikuisen vahva oh-

jausmalli 

• oikeudenmukaisuus 

toimissa 

Sosiaalisissa tilanteissa toi-

miminen 

 

 

• asioiden selvittämi-

nen keskustelemalla 

• tunnetaitojen vahvis-

taminen 

• sosiaalisten taitojen 

vahvistaminen 

• toisten toiminnan 

syy-seuraussuhtei-

den ymmärtäminen 

• ”laajemmin ajattelu” 

• kaikkea ei kannata 

sanoa 

• sosiaalisissa tilan-

teissa toimiminen 

• isossa ryhmässä toi-

miminen 

• oman ja toisten toi-

minnan ymmärtämi-

nen 

• kaveritaidot 
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o hyperaktiivi-

nen 

o levoton moto-

risesti 

o vetelehtii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aikuisen tuki 

 

• aikuisen aika 

• keskustelut 

• keskustelujutut 

• aikuisen läsnäolo 

• aikuisen vahva oh-

jausmalli 

Tunnetaitojen ja itsetun-

non vahvistaminen 

 

• tunnetaitojen vahvis-

taminen 

• itsetunnon vahvista-

minen 
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• tarpeeksi aikaa 

• aikuinen ehtisi kes-

kustella 

• positiivinen palaute 

heti 

• pysäyttäminen 

• itseluottamuksen ke-

hittäminen 

Sosiaalisten suhteiden haas-

teet 

 

• Vuorovaikutustai-

dot/sosiaalinen kans-

sakäyminen 

o haasteita sosi-

aalisissa suh-

teissa 

o helposti syn-

tyy riitoja 

o asioiden suu-

rentelu tai pie-

nentely 

o toisen sanomi-

sista kantelu 

o riidat sanalli-

sista asioista 

Ulkoiset kannustimet 

 

• päivän taidot 

• positiivinen palaute 

heti 

• kannustusmerkit 

• hymynaamat 

• kannustuspallot 

• omien vahvuuksien 

tunnistaminen ja 

niissä kannustaminen 

• positiivinen pedago-

giikka 

Koulunkäynnin, oppimi-

sen ja työskentelyn tavoit-

teet 

 

• koulupäivän sujumi-

nen 

• koulurytmin löyty-

minen 

• oman toiminnan oh-

jaus 

• työskentelyn käyn-

nistäminen 

• tehtävätyypistä toi-

seen siirtyminen 

• koululaisen tavoin 

toimiminen 

• keskittyminen 

• isossa ryhmässä toi-

miminen 

• muutoksien sietämi-

nen 

• siirtymätilanteissa 

joustaminen 

• koululaisen taidot: 

omista välineistä 

huolehtiminen, oh-

jeiden kuuntelu, oh-

jeiden mukaan toi-

miminen, viittaami-

nen, työrauhan anta-

minen 

• toiminnanohjauksen 

taitojen vahvistami-

nen 

• muutoksien sietämi-

nen 

• siirtymätilanteiden 

joustavuus 

Koulunkäyntiin liittyvät 

haasteet? 

Struktuurit 
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• omat pelot 

• omintakeisia ajattelumal-

leja 

• päivämerkinnät 

• ennakointi 

• struktuurit 

• oma paikka 

• kuvalliset ohjeet 

• strukturoitu päiväjär-

jestys 

• sanat 

• kuvat 

• toisto 

• time timer 

• tehtävien pilkkomi-

nen osiin 

• oikea jonojärjestys 

• tavarat oikeissa pai-

koissa 

 Oppimisympäristön tuki 

 

• pieni ryhmä 

• kuulosuojaimet 

• sermi 

• rauhallinen tila 

• oma paikka 

• tehtävien pilkkomi-

nen osiin 

• konkreettiset apuvä-

lineet oppimisen tu-

kena 

• tarpeeksi aikaa 

• tavarat oikeissa pai-

koissa 

• venny 

• pallohieronta 

 

 Lääkinnällinen tuki 

 

• lääkitys 
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Liite 3  

Hopeisen kurjen taitoharjoitusten liikkeiden kuvaesimerkkejä. 

”Hyllyvällä suolla käveleminen eteenpäin ja taaksepäin.” 
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Liite 4  

Hopeisen kurjen taitoharjoitusten liikkeiden kuvaesimerkkejä. 

”Hopeinen kurki seisoo yhdellä jalalla.” 
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Liite 5  

Hopeisen kurjen taitoharjoitusten liikkeiden kuvaesimerkkejä. 

”Ketun pelotteluharjoitus.” 
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Liite 6  

Hopeisen kurjen taitoharjoitusten liikkeiden kuvaesimerkkejä. 

”Vihollisen harhautus.” 
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Liite 7  

Haastattelun kysymykset. 

HAASTATTELU 

  

”Esikysymykset” 

1. Kerro itsestäsi. 

2. Kauanko olet toiminut erityisopettajana? 

3. Kauanko olet opettanut tässä koulussa? 

Pienryhmän toiminta 

1. Kerro omin sanoin pienryhmästäsi. 

2. Minkälaisia toimintatapoja tai rutiineja pienryhmässä on? 

3. Minkälaisia järjestelyjä pienryhmän ja yleisopetuksen/normiluokan toiminnan 

välillä on?  

4. Minkälaista on arki pienryhmässä? 

 

 Oppilaan Anna/Elsa opetus ja tukitoimien järjestäminen 

1.     Kerro oppilaasta Anna/Elsa omin sanoin. 

5. Onko Annalla/Elsalla haasteita koulunkäynnissä? Minkälaisia? 

6. Onko Annalle/Elsalle tehtynä oppimissuunnitelmaa tai henkilökohtaisen opetuk-

sen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa eli HOJKS:ia? 

7.  Milloin oppimissuunnitelma/HOJKS tehtiin hänelle? 

8. Minkälaisia oppilaskohtaisia tavoitteita Annalle/Elsalle on kirjattuna oppimis-

suunnitelmaan/HOJKSiin? 

9.  Minkälaista tukea HOJKSn/oppimissuunnitelman mukaan Anna/Elsa saa tai on 

saanut haasteisiinsa? Milloin tukitoimet on aloitettu? 
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10.  Onko tukitoimia lisätty/karsittu/muutettu jossain vaiheessa kouluaikana, esimer-

kiksi viimeisen vuoden aikana? 

11.  Miten arvioisit tukitoimien vaikutuksia?  

12.  Ilmenikö Annalla/Elsalla näitä haasteita jo ennen kouluikää? 

13.  Onko Anna/Elsa saanut tukea jo ennen kouluikää? 

 

Sosioemotionaalisten taitojen haasteet ja niitä koskevat tavoitteet 

1. Mitä ovat sosioemotionaaliset taidot? 

2. Mitä sosioemotionaalisia taitoja tarvitaan koulun arjessa? Miksi? 

3. Kuvaile, minkälaisia Annan/Elsan sosioemotionaaliset taidot ovat. 

4. Jos Annalla/Elsalla on haasteita sosioemotionaalisten taitojen kanssa, minkälaisia 

nämä haasteet ovat? 

5. Miten sosioemotionaaliset haasteet ilmenevät pienryhmän arjessa? 

6. Onko Annalla/Elsalla kirjattuna oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin sosioemo-

tionaalisia taitoja koskevia tavoitteita? 

7. Jos on. Minkälaisia hänen sosioemotionaalisia taitoja koskevia tavoitteita hänelle 

on kirjattu? 

8. Miten sosioemotionaalisten taitojen kehitystä on tuettu tai tuetaan Annan/Elsan 

kohdalla? 

9. Miksi näihin tukikeinoihin on päädytty? 

10. Miten arvioisit Annan/Elsan sosioemotionaalisten taitojen kehittyneen? Minkä-

laisia vaikutuksia tukitoimilla on ollut?  

 

Hopeisen kurjen taitoharjoitteet 

1. Kerro omin sanoin hopeisen kurjen taitoharjoitteista. Mistä kaikki sai alkunsa? 
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2. Minkälainen työväline hopeisen kurjen taitoharjoitteet ovat opettajalle? 

3. Milloin aloit hyödyntää taitoharjoitteita pienryhmässäsi? 

4. Miten tutustutit oppilaat taitoharjoitteisiin? 

5. Miten oppilaat ovat suhtautuneet taitoharjoitteisiin? Onko suhtautuminen muut-

tunut vuoden aikana? 

6. Miten olet hyödyntänyt taitoharjoitteita pienluokan arjessa? (esim. yksittäisinä 

liikkeinä vai koko hommana tarinan kanssa?) 

7. Mihin olet pyrkinyt taitoharjoitteilla? 

8. Minkälaisissa tilanteissa taitoharjoitteet mielestäsi ovat toimineet tai toimivat? 

Kerro jokin esimerkkitilanne. 

9. Minkälaisissa tilanteissa taitoharjoitteet eivät ole toimineet. Kerro jokin esimerk-

kitilanne. 

10. Mitkä asiat mielestäsi vaikuttavat siihen, että taitoharjoitteet toimivat joissakin 

tilanteissa ja joissakin taas eivät? 

11. Kuinka usein arvioisit viime lukuvuonna hyödyntäneesi taitoharjoitteita koulun 

arjessa? Entä tänä lukuvuonna? Eroaako tämä lukuvuosi jotenkin edellisestä lu-

kuvuodesta? 

 

Hopeisen kurjen taitoharjoitteet ja Anna/Elsa 

1. Miten Anna/Elsa on suhtautunut harjoitteisiin? 

2. Miten arvioisit liikeharjoitteiden vaikuttaneen Annaan/Elsaan? 

3. Ovatko liikeharjoitteet mielestäsi tukeneet Annan/Elsan oppilaskohtaisia tavoit-

teita?  

4. Entä erityisesti sosioemotionaalisia taitoja koskevien tavoitteiden näkökulmasta?  

5.  Miten harjoitteet ovat tukeneet kehitystä? Jos eivät ole tukeneet, miksi eivät? 
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6. Koulussanne on suunniteltu, että hyödyntäisitte taitoharjoitteita muissakin luo-

kissa pienluokan lisäksi. Miksi? 
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Liite 8  

Yhdessä oppilaiden kanssa käyty yleinen ohjeistus sosiometrisen kyselyn tekemiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

Liite 9 

Sosiometrinen kyselylomake. 

Oma nimi: ____________________________________ 

 

TEHTÄVÄ: Piirrä ja nimeä, kenen tai keiden kanssa luokkakavereistasi vietät mieluiten aikaa 

koulussa. Käytä vain niitä nimiä, jotka ovat ympyrässä. Kaikkia nimiä ei ole pakko käyttää. Voit 

myös käyttää samaa nimeä enemmän kuin yhden kerran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iida Jimi Neea Nilla-inttu

  

Petri Samu Sonja Samuel 

tatu victor 
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Liite 10  

TUTKIMUSLUPA  

 

Olen Heli Lounila, 5. vuoden luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta, ja teen pro gradu -

tutkielmaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää oppimisen tukikeinoja alakouluikäisille op-

pilaille hopeisen kurjen taitoharjoitusten avulla. Tutkimusta varten aineistoa kerätään muun 

muassa haastattelun avulla.  

 

Tällä tutkimuslupakyselyllä pyydän teiltä suostumusta osallistua tutkimukseen kuuluvaan haas-

tatteluun sekä lupaa haastattelumateriaalin käyttöön tutkimuksessa.  

• Haastatteluun osallistuminen on luottamuksellista.  

•  Tätä lupaa tullaan käyttämään vain tässä tutkimuksessa, ja tutkimusaineisto hävite-

tään tutkimuksen valmistuttua.  

• Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista, ja sen voi keskeyttää missä vaiheessa 

tahansa. 

• Haastattelu nauhoitetaan ja siitä voidaan esittää otteita pro gradu –työssä (kuitenkin 

niin, ettei henkilöllisyys tule esiin).  

 

 

Osallistun haastatteluun. ☐  En osallistu haastatteluun. ☐ 

 

 

Haluan haastattelun litteroidun version nähtäväksi.  ☐ 

 

Haluan tutkimusraportin luettavaksi ennen julkaisua.  ☐ 

 

 

 

Paikka ja päivämäärä: _____________________________ 

 

 

Haastateltavan nimi ja yhteystiedot  Haastattelijan nimi ja yhteystiedot 

 

 

 

 

 

Haastateltavan allekirjoitus  Haastattelijan allekirjoitus 
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Liite 11  

Tutkimuslupa sosiometriseen kyselyyn. 

Hei! 

Olen Heli Lounila, 5. vuoden luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta, ja teen pro gradu -

tutkielmaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää oppimisen tukikeinoja alakouluikäisille op-

pilaille. Tutkimusta varten aineistoa kerätään oppilaiden täyttämän kaverikyselyn avulla, ja tu-

loksia arvioidaan suhteessa oppilaiden henkilökohtaisiin kokemuksiin. Kaverikyselyn tuloksia 

käytetään taustatietoina pro gradu – tutkielmassa. Tutkimus toteutetaan Nuottasaaren koulussa 

joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 aikana erityisopettaja Kirsi Pirttijärven luokassa. 

 

Tällä tutkimuslupakyselyllä pyydän teiltä ja lapseltanne suostumusta osallistua tutkimukseen 

kuuluvaan kaverikyselyyn. Kaverikysely tehdään kahdesti, sekä joulukuussa että tammikuussa. 

Kyselyyn lapsen tulee vastata omalla nimellään, jotta kaverisuhteiden analysointi olisi mahdol-

lista. Vastaajien nimet muutetaan kuitenkin itse tutkimukseen, eivätkä näin ollen tutkimukseen 

osallistuvien lasten henkilötiedot ole ulkopuolisten tunnistettavissa. Kyselyyn osallistuminen 

on luottamuksellista.  Tätä lupaa tullaan käyttämään vain tässä tutkimuksessa, ja tutkimusai-

neisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Heli Lounila 

heli.lounila@student.oulu.fi 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tutkimuslupa palautetaan erityisopettaja Kirsi Pirttijärvelle 8.12.2017 mennessä.  

 

 

Oppilaan nimi: _______________________________________ 

 

Osallistuu kaverikyselyyn ☐  Ei osallistu kaverikyselyyn ☐ 

 

 

Paikka ja päivämäärä: _____________________________________ 

 

Oppilaan allekirjoitus: ______________________________________________ 

 

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennös:  

 

___________________________________________ 


