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Tässä pro gradu tutkimuksessa selvitetään opettajien kokemuksia peruskouluikäisten tyttöjen 
aggressiivisesta  käyttäytymisestä.  Tutkimuksessa  kartoitetaan,  miten  tyttöjen  aggressiivinen 
käyttäytyminen näyttäytyy koulussa opettajien kokemusten perusteella. Lisäksi tutkimuksessa 
selvitetään opettajien kokemuksia heidän valmiuksistaan ja keinoistaan puuttua sekä ennalta
ehkäistä  tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä. Aggressiivisen käyttäytymisen  tutkiminen on 
yhteiskunnallisesti ajankohtainen aihe, sillä lasten ja nuorten psykiatristen hoitojaksojen määrä 
on ollut lähivuosina runsaassa kasvussa. Tämä näkyy väistämättä lasten ja nuorten käyttäyty
misessä myös kouluissa. 

Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu aggressiivisen käyttäytymisen sekä siihen 
puuttumisen ja sen ennaltaehkäisyn määrittelystä. Tutkimuksen tutkimusote on fenomenologi
nen,  sillä  tutkimus kohdistuu opettajien subjektiivisiin kokemuksiin  tyttöjen aggressiivisesta 
käyttäytymisestä.  Tutkimus  toteutettiin  sähköisen  kyselylomakkeen  avulla,  ja  tutkimukseen 
osallistui opettajia sekä alakouluista että yläkouluista (n=34). Tutkimukseen osallistuneet opet
tajat  työskentelivät kouluissa  luokanopettajina, erityisopettajina, erityisluokanopettajina  sekä 
aineenopettajina. Tutkimuksen laadullinen aineisto analysointiin sisällönanalyyttisin keinoin ja 
tämän kautta saatua tutkimustietoa täydennettiin määrällisestä aineistosta lasketuilla prosentu
aalisilla osuuksilla. 

Tutkimustulokset osoittavat, että tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen kouluissa on lähes jo
kapäiväistä. Tulosten mukaan tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen on läpi peruskouluajan 
muodoltaan suoraa verbaalista aggressiivisuutta ja se kohdistuu ensisijaisesti muihin oppilaisiin 
tai opettajaan. Iällä näyttäisi kuitenkin olevan vaikutusta siihen, millaisessa muodossa tyttöjen 
aggressiivinen käyttäytyminen ensisijaisesti näyttäytyy koulussa. Tutkimustulosten perusteella 
voidaan todeta, että opettajat kokevat omat valmiutensa puuttua ja ennaltaehkäistä tyttöjen ag
gressiivista käyttäytymistä hyviksi ja heillä on monia erilaisia keinoja toimia näissä tilanteissa. 
Tästä huolimatta tämän tutkimuksen mukaan moni opettaja koki tyttöjen aggressiiviseen käyt
täytymiseen puuttumisen itselleen haastavaksi ja haluaisi kehittää omia puuttumisen ja ennal
taehkäisyn valmiuksiaan. 

Tämän tutkimuksen avulla tuodaan aiempaa tutkimuskirjallisuutta enemmän esille tyttöjen ag
gressiivisen käyttäytymisen ominaispiirteitä. Koska tutkitusti aggressiivisen käyttäytymisen il
menemismuodoissa on vaihtelevuutta sukupuolten kesken, on tärkeää nostaa esille myös tyttö
jen aggressiivisuutta ja tuoda esille, millaisin valmiuksin ja keinoin opettajat puuttuvat ja en
naltaehkäisevät tällaista käyttäytymistä. Tulevissa tutkimuksissa olisi antoisaa tutkia tarkem
min esimerkiksi opettajien koulutustaustan tai opetettavan kouluasteen vaikutusta heidän val
miuksiinsa ja keinoihinsa puuttua sekä ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä. 
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This  Master's  thesis  examines  teachers'  experiences  of  aggressive  behavior  by  elementary 
schoolage girls. The study examines how girls' aggressive behavior manifests itself in school 
based on teachers' experiences. In addition, the study examines teachers' experiences of their 
preparedness and means to intervene and prevent girls' aggressive behavior. The study of ag
gressive behavior is a socially topical issue. The number of psychiatric treatment periods for 
children and adolescents has been on the rise in recent years. As well as this is inevitably re
flected in the behavior of children and young people in schools. 

The theoretical framework of this Master's thesis is based on the definition of aggressive be
havior and its intervention and prevention. The research approach of the study is phenomeno
logical, as the research focuses on teachers' subjective experiences of girls' aggressive behavior. 
The research was conducted with electronic questionnaire, and the survey involved teachers 
from both primary and secondary schools (n = 34). The teachers who participated in the study 
worked as classroom teachers, special needs teachers, special classroom teachers, and subject 
teachers. Qualitative research data have been analyzed by content analysis and the research data 
is supplemented with percentages calculated from quantitative data. 

This research shows that girls' aggressive behavior occurs at school almost every day. The re
sults show that girls' aggressive behavior takes the form of direct verbal aggression throughout 
primary school, and it is directed primarily at other students or teachers. Age seems to influence 
the form in which girls' aggressive behavior is primarily manifested in school. Based on the 
research  results,  it  can be  stated  that  teachers perceive  themselves  as very well  prepared  to 
intervene and prevent aggressive behavior in girls. However,  the study also showed that  the 
teachers found it challenging when it came to actual intervention of girls’ aggressive behavior, 

and they would like to develop their skills further for better intervention and prevention. 

This study highlights the aggressive behavior of girls more than the previous research literature 
because previous studies have found that there are gender variations in the manifestations of 
aggressive behavior. It is important to highlight girls’ aggressiveness and to understand how 

well  prepared  the  teachers  are  in  intervention  and  prevention  of  the  aggressive  behavior  in 
schools. In future studies, it would be useful to look more closely for example at the impact of 
teachers' educational backgrounds or if difference in the level of education they teach have an 
effect in how prepared they are in intervention and prevention of aggressive behavior in girls at 
schools. 
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1  Johdanto 

Tämän pro gradu tutkielman aiheena on peruskouluikäisten tyttöjen aggressiivinen käyttäyty

minen. Tutkimuksessa kartoitetaan opettajien kokemuksia tyttöjen aggressiivisen käyttäytymi

sen ilmenemisestä koulussa sekä opettajien valmiuksia ja keinoja puuttua sekä ennaltaehkäistä 

tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä kouluarjessa. Tyttöjen aggressiivisuus on usein vielä tä

näkin päivänä jonkinlainen tabu, jota on kuitenkin alettu nostaa lähivuosina aiempaa enemmän 

esille myös median kautta  (ks. Yleuutinen 17.2.2019; Yleuutinen 27.9.2018). Tyypillisesti 

aiemmissa tutkimuksissa on korostunut poikien osuus aggressiivisen käyttäytymisen ilmentä

jinä  ja  tyttöjen  aggressiivinen  käyttäytyminen  on  jäänyt  vähemmälle  huomiolle  sen  ollessa 

usein vähäisempää tai epäsuorempaa kuin poikien aggressiivinen käyttäytyminen (Tremblay & 

Côté, 2019). Tämän tutkimuksen avulla pyrin nostamaan esille tyttöjen aggressiivisen käyttäy

tymisen ilmiötä,  joka ei ole saanut kovinkaan suurta näkyvyyttä aiemmassa tutkimuskirjalli

suudessa. 

Aggressiivinen käyttäytyminen on merkittävä kansanterveydellinen huolenaihe, joka aiheuttaa 

vakavaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista haittaa yksilölle itselleen sekä yhteiskunnalle (Rita

kallio ym., 2003; Sheehan, Bounoua, Miglin, Spielberg & Sadeh, 2021). Aggressiivinen käyt

täytyminen on usein haasteellista itse lapselle tai nuorelle ja aiheuttaa myös vahinkoa sekä tur

vattomuutta ympäristössä (Salmivalli, 2005). Aggressiivisen käyttäytymisen seuraukset voivat 

olla myös laajoja ja kauaskantoisia (Salmivalli, 2005). Lapsuusajan aggressiivisella käyttäyty

misellä onkin todettu olevan lukuisia eitoivottuja seurauksia myöhempään elämään, kuten suu

rempi riski ajautua rikolliselle polulle, suoriutua akateemisesti heikommin ja käyttää päihteitä 

väärin (Spann & Gagne, 2015). Näillä lapsilla ja nuorilla on myös suuri riski syrjäytyä koulusta 

ja tulevaisuuden työelämästä (Ritakallio ym., 2003). Erityisesti fyysisen aggressiivisuuden il

mentyminen lapsuudessa ja nuoruudessa on todettu olevan merkittävä kliininen ja kansanter

veydellinen huolenaihe (Henriksen ym., 2021). 

Lasten  ja nuorten  fyysinen  sekä psyykkinen oireilu on  lisääntynyt,  ja  jopa neljäs osa heistä 

kärsii mielenterveydenhäiriöistä nuoruusiässä (Huhtanen, 2011). Mielenterveyshäiriöiden oi

reilun on todettu olevan merkitsevästi yhteydessä lapsuuden käyttäytymishäiriöihin ja nuoruus

ajan  heikkoon  elämänhallintaan  (Huhtanen,  2011;  Ritakallio,  KaltialaHeino,  Pelkonen  & 

Marttunen, 2003). Aggressiivisesti käyttäytyvillä lapsilla ja nuorilla on tyypillisesti tiedonkä
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sittelyyn ja tunteiden hallintaan liittyviä vaikeuksia, jotka ilmenevät empatian, impulssikont

rollin ja vihan hallinnan osaalueilla (Schick & Cierpka, 2013). Usein lapsilla ja nuorilla esiin

tyy yhtäaikaisesti sekä emotionaalisia eli sisäänpäin suuntautuneita että sosiaalisia eli ulospäin 

suuntautuneita  käyttäytymisen  ongelmia  (Huhtanen,  2011).  Lasten  ja  nuorten  lisääntynyt 

psyykkinen pahoinvointi ja sen kautta ilmenevät moninaiset käyttäytymisen ongelmat ovatkin 

siis yhteiskunnallisia huolenaiheita, joiden mahdollisimman varhaiseen ennaltaehkäisyyn tulisi 

panostaa yhä enenevissä määrin.  

Aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi tai nuori aiheuttaa usein haastavia, jopa vaarallisiakin tilan

teita koulussa (Puustjärvi & Repokari, 2017). Aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemistä kou

lussa voi provosoida ympäristöstä kumpuavat stressitekijät, kuten väärin mitoitetut vaatimuk

set, yllättävät muutokset, opetusryhmään liittyvät tekijät tai vaikkapa oppilaan ja opettajan vä

linen ongelmallinen vuorovaikutussuhde (Puustjärvi & Repokari, 2017). Aggressiivisesti käyt

täytyvillä oppilailla on myös havaittu olevan haasteita tunteiden säätelyssä ja hallinnassa, sosi

aalisissa taidoissa sekä tiedonkäsittelyssä, jotka tulee ottaa huomioon myös koulukontekstissa 

(Huhtanen, 2011; Schick & Cierpka, 2013). Koulu ja opettajat ovatkin merkittävässä roolissa 

aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttumisessa ja käyttäytymishaasteiden ennaltaehkäisyssä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, OPH, 2016) mukaisesti kou

lussa oppilaiden tulisikin harjoitella sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja läpi peruskouluajan. Opet

tajilla on myös tärkeä rooli tukea ja kannustaa oppilaita onnistumisen kokemuksiin (Huhtanen, 

2011). Koulun aikuisten tulisi ohjata lasten ja nuorten käyttäytymistä toivottuun suuntaan sel

keiden  sääntöjen,  toivotun  käyttäytymisen  huomioimisen  ja  onnistumisista  palkitsemisen 

avulla (Puustjärvi & Repokari, 2017). Myöskään koko kouluyhteisön merkitystä oppilaiden ag

gressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä ei tulisi unohtaa. Fite, Abel, Hesse, Griffith ja 

Doyle (2021) ovat todenneet, että lapsen ja nuoren kokemus kouluyhteisöön kuulumisesta vä

hentää merkittävästi häiriökäyttäytymistä koulussa. 

Aiemmin esitetyn tutkimustiedon valossa tämän tutkimuksen aihetta voidaan pitää ajankohtai

sena ja sen sukupuolittunutta näkökulmaa relevanttina. Tutkimus pyrkii vastaamaan tarpeeseen 

tuoda  tyttöjen  aggressiivista  käyttäytymistä  näkyväksi  opetus  ja  kasvatusalan  tutkimusken

tällä. Tämän tutkimuksen kautta on myös mahdollista saada  lisää arvokasta tietoa opettajien 

valmiuksista ja mahdollisista kehittymistarpeista tyttöjen aggressiivisesta käyttäytymisestä, sii

hen puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä. 
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Tutkimuksen kohderyhmänä on peruskoulun opettajat, jotka ovat työssään kohdanneet tyttöjen 

aggressiivista käyttäytymistä. Tutkimuksessa kartoitetaan sekä erityisopettajien, erityisluokan

opettajien,  luokanopettajien  kuin  myös  aineenopettajienkin  kokemuksia  liittyen  tyttöjen  ag

gressiiviseen käyttäytymiseen. Tutkimus kohdistuu sekä alakoulussa että yläkoulussa työsken

televien  opettajien  kokemuksiin,  mikä  mahdollistaa  opettajien  kokemusten  kouluasteittaisen 

vertailun.  Tätä  kouluasteittaista  vertailua  on  hyödynnetty  tässä  tutkimuksessa  vertailtaessa 

opettajien kokemuksia liittyen tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemiseen.  

Tämän  tutkimuksen  tieteenfilosofinen  tarkastelukulma  on  fenomenologinen,  sillä  tutkimus 

kohdistuu  opettajien  subjektiivisiin  kokemuksiin  tyttöjen  aggressiivisesta  käyttäytymisestä. 

Tutkimus on toteutettu monimenetelmällisenä tutkimuksena, joka pohjautuu ensisijaisesti laa

dulliseen  tutkimukseen  ja  laadullisen aineiston analysointiin. Tämän ohella  laadullista  tutki

mustietoa on  täydennetty  määrällisellä  tutkimustiedolla. Määrällisen aineiston avulla voitiin 

tarkastella  yksityiskohtaisemmin  opettajien  kokemuksien  yhteneväisyyksiä  sekä  mahdollisia 

eroja. Määrällisen aineiston kautta lasketut prosentuaaliset osuudet mahdollistivat myös opet

tajien aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemismuotoihin liittyvien kokemusten kouluasteittai

sen vertailun. 
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2  Aggressiivinen käyttäytyminen 

Aggressiivisella käyttäytymisellä tarkoitetaan toisiin ihmisiin tai ympäristöön kohdistuvaa ta

hallista, vahingollista tai häiritsevää käyttäytymistä (Viemerö, 2006). Aggressiivinen käyttäy

tyminen pohjautuu aggressiontunteelle (Cacciatore, 2007; Ersan, 2019). Viha ja turhautuminen 

ovat  ensisijaisia  tunteita  aggressiivisen  käyttäytymisen  taustalla  (Eliot,  2021).  Cacciatoren 

(2007) mukaan aggressio terminä viittaa vihan tunteeseen, kun taas aggressiivinen käyttäyty

minen on aggressiontunteen viemistä käytännön toimintaan. Ersanin (2019) tutkimuksen mu

kaan lasten aggressiontunne on merkitsevästi yhteydessä aggressiiviseen käyttäytymiseen. Toi

sin sanoen siis mitä vahvempi yksilön aggressiontunne on, sitä enemmän hänen käyttäytymi

sessään ilmenee myös aggressiivisia piirteitä. Cacciatore (2007) kuitenkin muistuttaa, että ag

gressiivista käyttäytymistä voi esiintyä myös ilman aggressiontunnetta, jolloin aggressiivinen 

käytös on kylmän suunnitelmallista oman edun tavoittelua. Aggressiivinen käyttäytyminen ei 

siis edellytä vihan tunteita (Cacciatore, 2007). Cacciatoren (2007) mukaan ihmisillä voi vastaa

vasti esiintyä myös aggressiontunnetta ilman, että se johtaa käytännön tasolla minkäänlaiseen 

aggressiiviseen toimintaan. Tällöin voidaan olettaa, että yksilön itsesäätelytaidot ovat tarpeeksi 

hyvät estämään tunteen viemisen käytännön toimintaan. 

Aggressiivinen käyttäytyminen on ongelmakäyttäytymistä, mutta se ei välttämättä täytä käy

töshäiriön diagnostisia kriteereitä (Käytöshäiriöt: Käypä hoito suositus, 2018). Käytöshäiriöi

den Käypä hoito suosituksen (2018) mukaisesti aggressiivinen käyttäytyminen luetaan käy

töshäiriöksi, mikäli se on pitkäkestoista, vähintään puoli vuotta säännöllisesti toistuvaa, poik

keaa selkeästi ikätason sosiaalisista odotuksista ja on muodoltaan laajaalaista häiriökäyttäyty

mistä. Lapsuusiän käytöshäiriössä vähintään yksi käytöshäiriön oireista on alkanut ennen kym

mentä ikävuotta ja nuoruusiän käytöshäiriössä ensimmäiset oireet ilmentyvät vasta kymmenen 

ikävuoden jälkeen (Käytöshäiriöt: Käypä hoito suositus, 2018). Tässä tutkimuksessa aggres

siivista käyttäytymistä tarkastellaan yleisenä ilmiönä, eikä tutkittavien kokemuksilla ollut vaa

detta  perustua  vain  käytöshäiriöksi  diagnosoitavissa  olevaan  aggressiivisen  käyttäytymisen 

muotoon. 

Yhteiskunta ja kulttuuri,  jossa elämme asettavat  rajat sille, missä määrin  ja missä tilanteissa 

aggressiivinen käyttäytyminen voidaan katsoa hyväksyttäväksi (Gómez ym., 2021; Viemerö, 

2006). Mikäli aggressiivinen käyttäytyminen on jonkin lääketieteellisesti tunnistetun sairauden 

aikaansaamaa, liittyy lainvalvontaa tai on osa sotilaallisia toimia, aggressiivisen käyttäytymisen 



9 
 

 

katsotaan olevan sosiaalisesti hyväksyttävämpää (Coccaro & McCloskey, 2019). Useiden vuo

sikymmenten ajan aggressiotutkimus on keskittynyt käsittelemään pääsääntöisesti vain fyysistä 

aggressiivisuutta  (Vitaro & Brendgen, 2012). Aggressiivisella käyttäytymisellä on kuitenkin 

myös muitakin muotoja fyysisen aggressiivisuuden ohella, kuten sosiaalinen ulosjättäminen, 

huhujen levittäminen ja pilkkaavan kielen käyttäminen, jotka ovat kaikki hienovaraisempia ag

gressiivisen käyttäytymisen muotoja (Vitaro & Brendgen, 2012). 

Tämä pro gradu tutkielma rakentuu aggressiivisen käyttäytymisen käsitteen ympärille, joten 

seuraavaksi perehdytään tarkemmin aggressiivisen käyttäytymisen etiologiaan ja siihen, mil

laisia erilaisia aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemismuotoja on olemassa. Lisäksi tarkastel

laan, millaisia riskitekijöitä ja mahdollisia sukupuolieroja aggressiiviseen käyttäytymiseen liit

tyy. 

2.1  Aggressiivisen käyttäytymisen etiologia 

Lasten  ja nuorten aggressiivisen käyttäytymisen  taustalla voi olla useita erilaisia vaikuttavia 

tekijöitä (Ersan, 2020). Erilaiset tilannetekijät, biologiset tekijät, ympäristötekijät, persoonalli

suustekijät ja kaikkien näiden yhdistelmät voivat vaikuttaa aggressiivisen käyttäytymisen syn

tyyn (Viemerö, 2006). Useinkaan ei ole kovin helppoa yksilöidä tietyn tekijän osuutta aggres

siiviseen käyttäytymiseen (Bandura, 1977; Viemerö, 2006). Myös Paquin  ja kollegat  (2017) 

toteavat, että aggressiivinen käyttäytyminen liittyy kohtalaisesti tai jopa vahvasti geneettisiin 

tekijöihin, mutta tutkimuksissa on löydetty yhteys myös ympäristötekijöiden ja aggressiivisen 

käyttäytymisen välillä  (Paquin ym., 2017). Antisosiaalinen  ja aggressiivinen käyttäytyminen 

onkin pitkälti sekä geenien että ympäristön yhteisvaikutuksen aikaansaannosta (Larsson, Vi

ding, Rijsdijk & Plomin, 2007). Selkeitä syyseuraussuhteita käyttäytymisongelmien etiologi

aan liittyen on hankala osoittaa, mutta voidaan todeta, että lapsen käyttäytymiseen vaikuttavat 

monet lapseen itseensä, hänen ympäristöönsä ja näiden kahden vuorovaikutukseen liittyvät te

kijät (Aronen, 2016). 

Lasten ja nuorten normaaliin kasvuun ja kehitykseen kuuluu rajojen kokeilu ja uhmaiät (Puust

järvi & Repokari, 2017). Normaalin kehityksen puitteissa lapsi oppii säätelemään aggressiotaan 

yhä paremmin ja noudattamaan sosiaalisia normeja (Aronen, 2016). Tyypillisesti aggressiivi

nen käyttäytyminen muuttaa myös muotoaan sitä mukaan, kun yksilön kognitiiviset taidot ke

hittyvät  (Paquin ym., 2017). Kognitiivisten  taitojen kehittyessä yksilö kykenee  ilmentämään 
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entistä paremmin suunnitelmallista aggressiivista toimintaa, ja toisaalta myös hillitsemään pa

remmin impulsiivista aggressiivista käyttäytymistä omaehtoisesti (Paquin ym., 2017). Pitkään 

jatkunut  ja  intensiteetiltään voimakas väkivaltainen  tai epäsosiaalinen käyttäytyminen ei  siis 

kuulu normaaliin kasvuun ja kehitykseen (Puustjärvi & Repokari, 2017). Tällaisten käytöshäiri

öiden taustalla on tyypillisesti jonkinlaisia neuropsykiatrisia ongelmia, traumakokemuksia tai 

muita mielenterveyden haasteita, kuten masennusta (Puustjärvi & Repokari, 2017). On kuiten

kin hyvä muistaa, että aggressiivisen käyttäytymisen hallintakeinojen oppiminen jatkuu vielä 

aikuisiässäkin (Tremblay, 2013). 

Käytöshäiriöille ja aggressiiviselle käyttäytymiselle voi olla monia syitä, jotka liittyvät tilan

nesidonnaisiin tekijöihin tai yksilöön itseensä (Puustjärvi & Repokari, 2017). Syyt aggressiivi

sen käyttäytymisen  taustalla voivat  liittyä  esimerkiksi  yksilön  fysiologisiin  tekijöihin, kuten 

kivun, nälän, stressin tai liiallisten aistiärsykkeiden aikaansaamaan hankalaan oloon (Puustjärvi 

& Repokari, 2017). Monet eri ärsykkeet saattavatkin herättää negatiivisia tunteita ja siten lisätä 

aggressiivisen käyttäytymisen  todennäköisyyttä  (Viemerö, 2016).  Joskus myös käsitykset  ja 

asenteet aggressiivisen käyttäytymisen oikeutuksesta sekä sen hyväksynnästä vaikuttavat ag

gressiivisen käyttäytymisen taustalla (Viemerö, 2016). Myös itse tilanne saattaa laukaista ag

gressiivisen käyttäytymisen, mikäli yksilö kokee tilanteeseen liitetyt vaatimukset itselleen yli

voimaisina (Puustjärvi & Repokari, 2017. Lisäksi jotkin tietyt tilannetekijät tai tietty henkilö 

voi  provosoida  ja  yllyttää  yksilöä  aggressiiviseen  käyttäytymiseen  (Puustjärvi  &  Repokari, 

2017). Näiden ohelle myös erilaiset altistavat kokemukset, kuten aiemmat traumat tai yksilön 

ominaisuudet, kuten impulsiivisuus saattavat olla aggressiivisen käyttäytymisen laukaisevia te

kijöitä (Puustjärvi & Repokari, 2017).  

Toisaalta aggressiivinen käyttäytyminen saattaa liittyä myös siihen, että yksilö kokee tilantee

seen liittyvät tunteet ylivoimaisina ja sen takia kokee tilanteessa liiallista turhautuneisuutta, hä

peää tai  turvattomuutta (Puustjärvi & Repokari, 2017). Usein aggressiivinen käyttäytyminen 

saattaa  siis  kummuta  siitä,  että yksilöllä on  riittämättömät  taidot  selviytyä  tilanteesta,  kuten 

sosiaalisten tai toiminnanohjauksen taitojen haasteita, jolloin yksilö turvautuu aggressiiviseen 

käyttäytymiseen (Puustjärvi & Repokari, 2017). Tällöin puhutaan frustraatioaggressiomallista, 

jonka  mukaan  aggressiivinen  käyttäytyminen  on  reaktio  yksilön  kokemaan  turhautumiseen 

(Salmivalli, 2005). Frustraatioaggressiomallin mukaisesti yksilö pyrkii pääsemään pois epä

miellyttävästä tilanteesta aggressiivisuutta apunaan käyttäen (Salmivalli, 2005). 
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Joidenkin yksilöiden kohdalla aggressiivinen käyttäytyminen saattaa myös olla hyväksynnän 

hakemista ja harkittua toimintaa omien tavoitteiden saavuttamiseksi (Puustjärvi & Repokari, 

2017). Aggressiivinen käyttäytyminen saattaa olla myös opittu tapa (Maukonen, 2021). Se voi 

olla yksilön selviytymistapa hankalasta  tilanteesta poispääsemiseksi  (Puustjärvi & Repokari, 

2017). Opittu aggressiivinen käyttäytymismalli voi olla mallioppimisen tai omien aiempien ko

kemusten aikaansaamaa (Puustjärvi & Repokari, 2017). Banduran (1977) kehittämä sosiaalisen 

oppimisen  teoria  selittää  sosiaalista  käyttäytymistä,  myös  siis  aggressiivista  käyttäytymistä, 

tästä oppimisen  ja  tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.  Tämän  teorian mukaan  ihmiset 

oppivat jatkuvasti muilta erilaisia toimintamalleja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja peilaavat 

omien  toimintamalliensa  vaikutusta  ympäröivään  todellisuuteen.  Havainnoimme  ympäristö

ämme  ja opimme usein nopeasti, millaiset  toimintatavat  ja käyttäytymismallit  saavat aikaan 

toivotunlaisen vastauksen ja reaktion ympäristössämme (Bandura, 1977). Näin ollen sosiaali

sen oppimisen kautta toiset käyttäytymismallit vahvistuvat ja toiset tavat puolestaan heikenty

vät (Bandura, 1977). 

2.2  Aggressiivisen käyttäytymisen ilmeneminen 

Aggressiivisen käyttäytymisen käsite sisältää laajan joukon erilaisia käyttäytymismalleja (Pulk

kinen, 1996). Se voidaan jakaa erilaisiin alakategorioihin sen mukaan, millainen tarkoitus  ja 

motivaatio aggressiivisella käyttäytymisellä on  (reaktiivinen aggressiivisuus  ja proaktiivinen 

aggressiivisuus) ja missä muodossa sekä millaisina keinoina se näyttäytyy ulospäin (suora ag

gressiivisuus,  epäsuora aggressiivisuus,  fyysinen aggressiivisuus  ja verbaalinen aggressiivi

suus) (Coccaro & McCloskey, 2019; Evans, Frazer, Blossom & Fite, 2018; Girard, Tremblay, 

Nagin & Côté, 2019; Paquin ym., 2017; Vitaro, Brendgen & Barker, 2006). Usein aggressiivi

sesti käyttäytyvät lapset ilmentävät käyttäytymisessään näitä eri aggressiivisuuden muotoja ja 

myös  aggressiivisen  käyttäytymisen  tarkoitusperä  voi  vaihdella  tilanteiden  mukaan  (Vitaro, 

Brendgen & Tremblay, 2002). Aggressiivinen käyttäytyminen voi kohdistua muihin lapsiin ja 

nuoriin, aikuisiin tai materiaan (Puustjärvi & Repokari, 2017). Vaikka aggressiivisen käyttäy

tymisen tarkoitusperä ja ilmenemismuoto voivat erota toisistaan, yhteistä kaikelle aggressiivi

selle  käyttäytymiselle  voidaan  sanoa  olevan  tarkoitus  vahingoittaa  muita  ihmisiä  tai  heidän 

omaisuuttaan (Coccaro & McCloskey, 2019).  
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2.2.1  Reaktiivinen ja proaktiivinen aggressiivisuus 

Reaktiivinen  ja proaktiivinen aggressiivisuus ovat aggressiivista käyttäytymistä,  joiden  taus

talla  vaikuttavat  erilaiset  tarkoitusperät  ja  motivaatiotekijät  (Evans  ym.,  2018;  Paquin  ym., 

2017; Salmivalli, 2005). Reaktiivisen aggressiivisuuden voidaan ajatella linkittyvän frustraatio

aggressiomallin näkemykseen siitä, että aggressiivinen käyttäytyminen on reaktio ulkoiseen är

sykkeeseen ja keino päästä kyseisestä tilanteesta tällä tavoin pois (Paquin ym., 2017; Salmivalli, 

2005). Proaktiivinen aggressiivisuus  sen sijaan voidaan katsoa kuvastavan Banduran  (1977) 

sosiaalisen oppimisen  teorian näkemystä,  jonka mukaan aggressiivinen käyttäytyminen näh

dään tavoitteellisena toimintana, jota ohjailee erilaiset palkkiot ja rangaistukset (Paquin ym., 

2017; Salmivalli, 2005). Aiemmissa tutkimuksissa reaktiivisen ja proaktiivisen aggressiivisuu

den on todettu korreloivan voimakkaasti keskenään (Salmivalli, 2005). Toisin sanoen siis, mi

käli  yksilö  ilmentää  käyttäytymisessään  reaktiivista  aggressiivisuutta,  hän  käyttäytyy  usein 

myös proaktiivisesti aggressiivisesti, ja vastaavasti toisin päin (Salmivalli, 2005). 

 

Reaktiivinen aggressiivisuus 

Reaktiivinen aggressiivisuus (reactive aggression) eli puolustava aggressiivisuus on aggressii

visuutta, jossa yksilö käyttää aggressiivista toimintaa itsepuolustuksena ulkoista uhkaa tai pro

vokaatiota vastaan (Girard ym., 2019; Moore ym., 2018; Paquin ym., 2017; Pulkkinen, 1996). 

Sitä kuvastaa usein yksilön turhautumisen tunteen aikaansaama puolustusreaktio (Skripkaus

kaite, 2015). Reaktiivista aggressiivisuutta voidaan kuvailla myös hallitsemattoman vihan oh

jaamaksi toiminnaksi (Moore ym., 2018). Reaktiiviseen aggressiivisuuteen liittyy olennaisesti 

impulsiivinen aggressiivinen toiminta, jossa yksilö menettää oman käyttäytymisen kontrollinsa 

vihan tunteen ohjaamana (Bailey, 2021; KaltialaHeino, 2013b). Toisin sanoen siis reaktiivinen 

aggressiivisuus  on  vihanpurkauksen  aikaan  saamaa  aggressiivista  käyttäytymistä  (Hubbard 

ym., 2010; Vitaro ym., 2002). Se on lisäksi usein harkitsematonta ja suunnittelematonta toimin

taa (Puustjärvi & Repokari, 2017). Impulsiivinen aggressiivinen käyttäytyminen voi näyttäytyä 

etenkin naisilla esimerkiksi huutamisena, kiljumisena tai tavaroiden heittelemisenä ja tuhoami

sena (Bailey, 2021). 

Reaktiivisen  aggressiivisuuden  kehittyminen  liittyy  proaktiivista  aggressiivisuutta  enemmän 

geneettisiin tekijöihin (Salmivalli, 2005). Reaktiivisesti aggressiivisten lasten ja nuorten onkin 
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havaittu  olevan  temperamentiltaan  yleisesti  katsottuna  muita  herkemmin  ärsykkeisiin  rea

goivia, impulsiivisempia,  tarkkaamattomampia sekä herkemmin kiihtyneeseen ja ahdistunee

seen olotilaan joutuvia (Vitaro ym., 2002). Heillä on myös usein vertaisiaan puutteellisemmat 

sosiaaliset taidot ja itsehillintä taidot (KaltialaHeino, 2013b). Reaktiivisesti aggressiiviset lap

set havaitsevat muista ihmisistä enemmän vihamielisyyttä ja kokevat, että tähän on oikeutettua 

reagoida omalla aggressiivisella käyttäytymisellä (Hubbard, McAuliffe, Morrow & Romano, 

2010; Salmivalli, 2005). Sosiokognitiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna heillä on tyypillisesti 

vaikeuksia lukea sosiaalisia vihjeitä vuorovaikutustilanteissa (Hubbard ym., 2010). Tämän joh

dosta reaktiivinen aggressiivisuus voi liittyä myös tilanteeseen, jonka yksilö kokee virheellisesti 

itselleen uhkaavana (KaltialaHeino, 2013b). Reaktiivinen aggressiivisuus linkittyy usein myös 

matalaan statukseen eli vertaissuhteissa torjutuksi tulemiseen (Salmivalli, 2005). On myös ha

vaittu, että stressaavat elämäntapahtumat linkittyvät herkemmin reaktiivisen aggressiivisuuden 

ilmentymiseen (Brown, Fite, DiPierro & Bortolato, 2017). Reaktiivisen aggressiivisuuden voi 

laukaista  esimerkiksi  tietty  tilanne,  muistikuva  tai  tunnetila  (Puustjärvi  &  Repokari,  2017). 

Myös pelkkä mielikuva negatiivisesta tapahtumaketjusta voi aikaansaada reaktiivista aggressii

vista käyttäytymistä (Puustjärvi & Repokari, 2017). 

Reaktiivisen aggressiivisuuden syntymiseen liittyy varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat, tur

vattomuus ja mahdollisesti kotona koettu väkivalta (Salmivalli, 2005). Tätä aggressiivisuuden 

muotoa käyttävät lapset ja nuoret ovat tyypillisesti kasvaneet kovassa kurissa ja joutuneet itse 

väkivallan tai kaltoinkohtelun uhriksi (KaltialaHeino, 2013b). Reaktiivinen aggressiivisuus il

menee usein aikaisemmin kuin proaktiivinen aggressiivisuus ja sen ajatellaan olevan luonteel

taan pysyvämpää (Salmivalli, 2005). Reaktiivinen aggressiivisuus lapsuudessa ennustaa myö

hemmin ilmenevää aggressiivisuutta läheisiä ihmisiä kohtaan (Hubbard ym., 2010). Tämä yh

teys on todettu etenkin heillä, jotka eivät ole saaneet lapsuudessaan äidiltään läheistä ja läm

mintä  vuorovaikutusmallia  (Hubbard  ym.,  2010).  Reaktiiviseen  aggressiivisuuteen  linkittyy 

tyypillisesti myös muita tunneelämän ongelmia, kuten masennusta, unettomuutta ja ahdistu

neisuutta  (Salmivalli,  2005).  Lapsuuden  reaktiivinen  aggressiivisuus  myös  ennustaa  näitä 

edellä mainittuja oheishäiriöitä myöhemmin elämässä (Salmivalli, 2005). Reaktiivisen aggres

siivisuuden on todettu olevan myös koulukiusaamisen kohteeksi  joutumiselle altistava tekijä 

(Salmivalli, 2005). 
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Proaktiivinen aggressiivisuus 

Proaktiivisella aggressiivisuudella (proactive aggression) eli hyökkäävällä tai tavoitteellisella 

aggressiivisuudella  tarkoitetaan ennakoimatonta  aggressiivista käyttäytymistä  ilman ulkoista 

uhkaa, provokaatiota  tai  vihaa  (KaltialaHeino,  2013b; Pulkkinen, 1996; Vitaro ym.,  2002). 

Proaktiivinen  aggressiivisuus  on  tarkoituksenmukaista  aggressiivisuuden  käyttämistä  jonkin 

välineellisen  tai  sosiaalisen päämäärän  saavuttamiseksi  (KaltialaHeino,  2013b; Moore ym., 

2018). Toisin sanoen sitä voidaan siis pitää tavoitteellisena, harkittuna ja suunniteltuna toimin

tana (Hubbard ym., 2010; Puustjärvi & Repokari, 2017; Vitaro ym., 2002). Proaktiivinen ag

gressiivisuus on ennalta laskelmoitua ja niin sanotusti tunnekylmää toimintaa (Hubbard ym., 

2010; Moore ym., 2018). Se on usein hyvinkin kontrolloitua ja rutiininomaista, eikä siihen vält

tämättä liity kovinkaan suurta tunnelatausta (KaltialaHeino, 2013b; Maukonen, 2021).  Proak

tiiviselle aggressiivisuudelle on tyypillistä palkkiohakuisuus ja se saattaakin ilmetä esimerkiksi 

näpistelynä tai tuhopolttojen tekemisenä (Maukonen, 2021). Proaktiiviseen aggressiivisuuteen 

liittyy tyypillisesti käsitys aggressiivisuuden oikeutuksesta ja sen hyödyllisyydestä (Kaltiala

Heino, 2013; Puustjärvi & Repokari, 2017; Salmivalli, 2005).  Proaktiivinen aggressiivisuus 

voidaan määritellä myös siten, että sen päämääränä on tarkoituksenmukainen toisten satuttami

nen (Paquin ym., 2017). Proaktiivisesti aggressiivisilla  lapsilla  ja nuorilla  ilmeneekin keski

määrin muita enemmän fyysistä aggressiivisuutta (Vitaro ym., 2002).  

Proaktiivisen  aggressiivisuuden  syntymiseen  vaikuttaa  olennaisesti  erilaiset  ympäristötekijät 

(Vitari & Brendgen, 2012). Erityisesti aggressiivisen käyttäytymisen mallioppiminen joko ko

toa, vertaisilta tai median kautta, on keskeisessä asemassa proaktiivisen aggressiivisuuden ke

hittymisessä  (Salmivalli,  2005).  Proaktiivisesti  aggressiivisesti  käyttäytyvät  lapset  ja  nuoret 

ovat usein varttuneet ympäristössä, jota on värittänyt aggressiivisuus ja epäsosiaaliset roolimal

lit (KaltialaHeino, 2013b). Tämän ohella, mikäli lapselle ei ole asetettu lapsuudessa selkeitä 

rajoja, voi se edesauttaa proaktiivisen aggressiivisuuden synnyssä (Salmivalli, 2005). Näissä 

tilanteissa lapsi on voinut esimerkiksi tottua, että saa tahtonsa läpi aggressiivisen käyttäytymi

sen avulla (Salmivalli, 2005). Hyvä mentalisaatiokyky eli kyky ymmärtää omia ja muiden tun

netiloja näyttäisi kuitenkin toimivan suojaavana tekijänä proaktiivisen aggressiivisuuden syn

nyssä (Taubner, White, Zimmermann, Fonagy & Nolte, 2013). Myös lämpimän vanhemmuus

tyylin on todettu vähentävän lasten tunnekylmiä piirteitä ja vaikuttavan vähentävästi käytöson

gelmiin niillä lapsilla, joilla esiintyy tunnekylmyyttä (Frick, Ray, Thornton & Kahn, 2014). 
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Lapsuudessa  ilmenneen  proaktiivisen  aggressiivisen  käyttäytymisen  on  havaittu  altistavan 

käyttäytymisen ongelmille myöhemmin nuoruudessa  ja alkoholin  suurkulutukselle aikuisuu

dessa (Pulkkinen, 1996; Salmivalli, 2005). Proaktiivinen aggressiivisuus lapsuudessa ennustaa 

myöhempää  aggressiivista  ja  antisosiaalista  käyttäytymistä  muita  ihmisiä  kohtaan  (Hubbard 

ym., 2010; Salmivalli, 2005). Proaktiivisesti aggressiivisesti käyttäytyvillä lapsilla ja nuorilla 

onkin muita vertaisiaan suurempi riski ajautua mukaan rikolliseen toimintaan (Salmivalli, 2005; 

Vitaro ym., 2002). Tämä ero on Vitaron ja kollegoiden (2002) mukaan havaittavissa myös, kun 

verrataan keskenään proaktiivisesti ja reaktiivisesti aggressiivisia lapsia sekä nuoria. Proaktii

visesti aggressiivisten lasten ja nuorten riskiä ajautua mukaan rikolliseen toimintaan on selitetty 

heidän tyypillisesti laajemmalla proaktiivisesti aggressiivisten vertaisten verkostolla sekä hei

kommalla kyvyllä estää eitoivottuja käyttäytymismalleja (Vitaro ym., 2002). Tutkimusten mu

kaan proaktiiviseen aggressiivisuuteen liittyykin olennaisesti johtajuuden ja toverisuosion ta

voittelu (Salmivalli, 2005). Proaktiivista aggressiivisuutta käyttävät lapset ja nuoret syyllistyvät 

myös muita todennäköisemmin koulukiusaamiseen (Salmivalli, 2005). Pulkkisen (1996) tutki

muksen mukaan lapsuudessaan proaktiivisen aggressiivisesti käyttäytyneet pojat olivat aikuis

iällä taipuvaisempia ulospäin suuntautuviin psyykkisiin ongelmiin sekä rikollisuuteen ja tytöt 

sisäänpäin suuntautuviin psyykkisiin ongelmiin ja neuroottisuuteen. 

2.2.2  Fyysinen ja verbaalinen aggressiivisuus 

Fyysinen aggressiivisuus 

Fyysisellä aggressiivisuudella (physical aggression) tarkoitetaan toisen ihmisen tai toisen omai

suuden fyysistä vahingoittamista (Coccaro & McCloskey, 2019). Yleiskielessä fyysisestä ag

gressiivisuudesta käytetään termiä väkivalta (Viemerö, 2006). Tyypillisimpiä fyysisen aggres

siivisuuden ilmenemismuotoja ovat muun muassa lyöminen, läpsiminen, potkiminen, puremi

nen, töniminen, vetäminen ja kuristaminen (Huhtanen, 2011; Tremblay, 2013). Fyysinen ag

gressiivisuus voi  ilmetä myös  tavaroiden heittelynä  ja  rikkomisena  (Coccaro &  McCloskey, 

2019; Huhtanen, 2011). Joissakin yhteyksissä näistä käyttäytymismuodoista käytetään termiä 

tappeleminen tai kiusaaminen, kun halutaan puhua kootusti tämän kaltaisten fyysisen aggres

siivisuuden muotojen ilmentymisestä (Tremblay, 2013). 

Krooninen fyysinen aggressiivisuus on fyysisen aggressiivisuuden alalaji, jolla tarkoitetaan tai

pumusta käyttää fyysistä aggressiivisuutta merkittävästi useammin ja pidempi jaksoisesti kuin 
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suurin osa muista ihmisistä (Tremblay, 2013). Se eroaa satunnaisesta fyysisestä aggressiivisuu

desta sen määrän ja keston perusteella (Tremblay, 2013). Tremblayn (2013) mukaan nuoret, 

jotka  ilmentävät  teiniiässä  kroonisen  fyysisen  aggressiivisuuden  piirteitä,  ovat  tyypillisesti 

käyttäytyneet fyysisesti aggressiivisesti  jo varhaislapsuudessaan. Myös Teymoori  ja kollegat 

(2018) ovat havainneet, että varhaisessa lapsuusiässä ilmennetty aggressiivinen käyttäytyminen 

ennustaa lasten aggressiivista käyttäytymistä myös kouluiässä, etenkin tytöillä. 

Suurin osa ihmisistä on käyttäytynyt  jossakin vaiheessa elämäänsä fyysisesti aggressiivisesti 

(Tremblay, 2013). Fyysinen aggressiivisuus on aggressiivisen käyttäytymisen muoto, jota  il

maistaan ensimmäisenä jo varhaisesta lapsuusiästä alkaen (Paquin ym., 2017). Sen käyttö alkaa 

keskimäärin lapsen ensimmäisen elinvuoden loppupuolella, kun motoriset taidot ja koordinaa

tiokyky ovat kehittyneet tarpeeksi pitkälle (Hay ym., 2011). Periytyvät riskitekijät vaikuttavat 

kuitenkin siihen, kuinka paljon lapsi ilmentää erilaisia aggressiivisen käyttäytymisen muotoja 

ensimmäisestä ikävuodesta eteenpäin (Hay ym., 2011). Lasten fyysisen aggressiivisuuden on 

kuitenkin todettu olevan sukupuolesta riippumatta huipussaan 2–4 vuoden iässä (Eliot, 2021). 

Fyysisen aggressiivisen käyttäytymisen tyyppi ja ilmentymisen yleisyys muuttuvat iän myötä 

ja suurin osa ihmisistä oppii muita keinoja ongelmien ratkaisemiseksi kuin fyysisen aggressii

visuuden käyttämisen (Henriksen ym., 2021; Tremblay, 2013). Lapset, jotka ovat taipuvaisia 

käyttämään fyysistä aggressiivisuutta toistuvasti, eivät ole oppineet käyttämään vaihtoehtoisia 

strategioita ja toimintamalleja tavoitteidensa saavuttamiseksi (Kokko ym., 2006). Tyypillisesti 

tytöt  oppivat poikia  aiemmin näitä vaihtoehtoisia  strategioita  ja  siten  ilmentävät vähemmän 

fyysistä aggressiivisuutta osana käyttäytymistään (Tremblay, 2013). 

Fyysisellä aggressiivisuudella voi olla pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia niin uhrille kuin teki

jällekin (Henriksen ym. 2021). Onkin havaittu, että oppilailla, jotka ilmentävät usein fyysistä 

aggressiivisuutta peruskouluikäisinä, on suurempi riski saada erilaisia rikossyytteitä myöhem

min elämässään (Tremblay, 2013). Myös koulupudokkuuden riski on suurempi lapsilla ja nuo

rilla,  joiden käyttäytymiselle on ominaista  fyysisen aggressiivisuuden käyttö (Kokko, Trem

blay, Lacourse, Nagin & Vitaro, 2006). 
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Verbaalinen aggressiivisuus 

Fyysisen aggressiivisuuden ohella aggressiivinen käyttäytyminen voi näyttäytyä myös verbaa

lisen  aggressiivisuuden  muodossa  (Vitaro  &  Brendgen,  2012).  Verbaalinen  aggressiivisuus 

(verbal aggression) on tuhoisaa ja epäsosiaalista käyttäytymistä (Hamilton & Hample, 2011). 

Siinä kieltä käytetään välineenä toisen henkilön loukkaamiseen (Huhtanen, 2011).  Verbaalinen 

aggressiivisuus näyttäytyy muun muassa nimittelynä, uhkailuna, huhujen  levittämisenä  sekä 

pilkkaavan kielen käyttämisenä (Coccaro & McCloskey, 2019; Hubbard ym., 2010; Vitaro & 

Brendgen, 2012). Verbaalisella aggressiivisuudella on myös suuri positiivinen yhteys fyysiseen 

aggressiivisuuteen  (Hamilton  &  Hample,  2011).  Toisin  sanoen  siis,  mitä  enemmän  yksilön 

käyttäytymisessä on havaittavissa verbaalista aggressiivisuutta, sitä enemmän hän todennäköi

sesti ilmentää käyttäytymisessään myös fyysistä aggressiivisuutta. 

Usein fyysinen aggressiivisuus herättää kouluissa suuremman huolen kuin verbaalinen aggres

siivisuus (Smith, Poling, Worth, Zhou & Taylor, 2019). Smith ja kollegat (2019) ovatkin to

denneet, että verbaalinen aggressiivisuus jätetään usein täysin huomiotta, vaikka se on erittäin 

haitallinen sosiaalinen teko ja sen ilmeneminen on hyvinkin tyypillistä erilaisissa sosiaalisissa 

suhteissa. Kouluissa opettajien koulutustausta saattaa vaikuttaa siihen, kuinka herkästi verbaa

liseen aggressiivisuuteen puututaan  (Smith ym., 2019). Smithin  ja kollegoiden  (2019)  tutki

muksessa tuli ilmi, että erityisopettajat pitivät verbaalista aggressiivisuutta isompana huolenai

heena kuin luokanopettajat ja olivat muutoinkin tietoisempia verbaalisen aggressiivisuuden il

miöstä ja sen linkittymisestä fyysiseen aggressiivisuuteen. 

2.2.3  Suora ja epäsuora aggressiivisuus 

Suora aggressiivisuus 

Suora aggressiivisuus (direct aggression) kohdistuu nimensä mukaisesti suoraan johonkin toi

seen ihmiseen tai toisen omaisuuteen tarkoituksena vahingoittaa (Sijtsema, Lindenberg, Ojanen 

& Salmivalli, 2020). Suora aggressiivisuus voi näyttäytyä verbaalisena aggressiivisuutena tai 

fyysisenä aggressiivisuutena (Coccaro & McCloskey, 2019; Sijtsema ym., 2020). Suora ver

baalinen aggressiivisuus pitää sisällään esimerkiksi huutamisen toiselle ihmiselle sekä nimitte

lyn. (Coccaro & McCloskey, 2019; Sijtsema ym., 2020.) Se voi näyttäytyä myös toisen ihmisen 

sanallisena uhkailuna tai pilkkaamisena (Salmivalli, 2005). Suora fyysinen aggressiivisuus sen 
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sijaan tarkoittaa esimerkiksi potkimista, lyömistä, puremista ja tönimistä. (Coccaro & McClos

key, 2019; Salmivalli, 2005; Sijtsema ym., 2020; Vaillancourt & Farrell, 2021.)  

 

Epäsuora aggressiivisuus 

Epäsuoralla aggressiivisuudella (indirect/relational/social/covert aggression) tarkoitetaan tois

ten vahingoittamista niin sanotusti kiertoteitse (Salmivalli, 2005). Epäsuora aggressiivisuus voi 

ilmetä esimerkiksi toisen henkilön ulosjättämisenä vertaisryhmästä, ikävien juorujen levittämi

senä  sekä  pilkkaavan  kehonkielen  käyttämisenä  vahingoittamistarkoituksessa  (Coccaro  & 

McCloskey, 2019; Vaillancourt & Farrell,  2021). Epäsuorasta  aggressiivisuudesta käytetään 

kansainvälisissä tutkimuksissa ja kirjallisuudessa vaihtelevasti eri termejä, kuten indirect ag

gression, relational aggression ja social aggression (Vitaro & Brendgen, 2021). Näillä kolmella 

eri termillä tarkoitetaan tyypillisesti saman tyyppistä aggressiivisuuden ilmentymää, jossa tie

tynlaisen sosiaalisen manipulaation kautta toisia vertaisia on tarkoitus satuttaa (Vitaro & Brend

gen, 2021). Esimerkiksi ihmissuhteiden vahingoittaminen voi näyttäytyä epäsuoran aggressii

visen käyttäytymisen kautta  (Salmivalli, 2005). Epäsuora  aggressiivisuus ei kuitenkaan aina 

välttämättä kohdistu sosiaalisiin suhteisiin, vaan esimerkiksi myös esineiden rikkomiseen (Coc

caro & McCloskey, 2019). 

Evans ja kollegat (2018) havaitsivat tutkimuksessaan, että epäsuora aggressiivisuus on paikasta 

riippuvaista toimintaa. Toisin sanoen siis epäsuoran aggressiivisuuden ilmentymiseen vaikuttaa 

usein konteksti,  jossa yksilö  toimii. Tätä voidaan selittää sillä, että  epäsuora aggressiivisuus 

linkittyy  hyvin  paljon  sosiaalisiin  tekijöihin  eikä  vain  yksilöön  itseensä  (Evans  ym.,  2018). 

Epäsuoran aggressiivisuuden on havaittu lisääntyvän aggressiivisen käyttäytymisen muotona 

ainakin varhaiseen murrosikään  saakka  (Vaillancourt & Farrell,  2021). Tyypillisesti  tytöt  ja 

naiset käyttävät aggressiivisen käyttäytymisen muotonaan epäsuoraa aggressiivisuutta  (Vail

lancourt & Farrell, 2021). On myös havaittu, että lapset ja nuoret, jotka ilmentävät tyypillisesti 

epäsuoraa aggressiivista käyttäytymistä, ilmentävät suuremmalla todennäköisyydellä käyttäy

tymisessään myös suoraa fyysistä aggressiivisuutta (Cleverley ym., 2012). 
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2.3  Sukupuolierot aggressiivisessa käyttäytymisessä 

Poikia pidetään yleisimmin aggressiivisempina kuin tyttöjä (Korhonen, 2011). Tytöt ja pojat 

myös ilmentävät aggressiivista käyttäytymistä keskenään eri tavoin (Tremblay, 2013). Suku

puoli  vaikuttaakin  tietyssä  määrin  aggressiivisen  käyttäytymisen  kehittymiseen  (Spann  & 

Gagne, 2015). Sukupuolittuneita eroja aggressiivisessa käyttäytymisessä voidaan selittää muun 

muassa erilaisilla kehityksen tasoilla ja kehittymisen nopeudella (Viemerö, 2006). Kukaan lapsi 

ei ole syntynyt aggressiiviseksi, vaan aggressiivisen käyttäytymisen ilmentymiseen vaikuttaa 

se, kuinka lapsi oppii tasapainottamaan prososiaaliset ja antisosiaaliset impulssinsa omien re

surssiensa sekä kasvuympäristön sosiaalisten vaatimusten kautta (Eliot, 2021). Suora aggres

siivinen käyttäytyminen on yleisesti ottaen tyypillisempää pienemmillä lapsilla ja heidän kas

vaessaan tämä käyttäytyminen yleensä vähenee (Eliot, 2021; KaltialaHeino, 2013). Aggressii

visen käyttäytymisen sukupuolierot tulevat esiin vasta lasten varttuessa ja tyypillisesti aggres

siivisen käyttäytymisen sukupuolierot ovatkin havaittavissa vasta yli vuoden ikäisillä lapsilla 

(Hay, 2011). 

Aggressiivisen käyttäytymisen taustalla vaikuttavat sekä biologiset että sosiaaliset tekijät, jotka 

voivat  aikaansaada  sukupuolittuneita  eroja  aggressiivisuuden  ilmentämisessä  (Eliot,  2021). 

Myös kulttuurisilla tekijöillä on paljon vaikutusta yksilöiden käyttäytymiseen (KaltialaHeino, 

2013a). Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, ettei aggressiivisen käyttäytymisen määrässä ole 

välttämättä sukupuolittuneita eroja, mutta sen sijaan aggressiivisen käyttäytymisen ilmentämis

muodoissa on (Spann & Gagne, 2015). Biologisiin tekijöihin pohjautuvien eläinkokeiden kautta 

on havaittu, että poikien suurempi testosteronihormonin tuotanto voisi selittää heille tyypilli

sempää fyysistä aggressiivisuutta  (Eliot, 2021; KaltialaHeino, 2013a). Miessukupuoli onkin 

yksi  olennaisimmista  riskitekijöistä  kroonisen  fyysisen  aggressiivisuuden  ilmentämisessä 

(Tremblay,  2013).  Fyysiseen  aggressiivisuuteen  liittyvien  yksilöllisten  sukupuolierojen  ei 

voida kuitenkaan sanoa olevan ennalta määriteltyjä, vaan erojen ilmentymiseen vaikuttaa myös 

muun muassa yhteiskunnan  rakenne  ja kulttuurinen oppiminen  (Eliot,  2021).  Eliotin  (2021) 

mukaan neljänteen  ikävuoteen asti  lasten  fyysisessä  aggressiivisuudessa  ei  ole havaittavissa 

sukupuolieroja. Neljännen ikävuoden jälkeen tyttöjen on kuitenkin havaittu oppivan poikia kes

kimääräistä  paremmin  kontrolloimaan  omaa  käyttäytymistään  (Eliot,  2021).  Tämä  saattaa 

Eliotin (2021) mukaan selittää sitä, miksi pojat ilmentävät neljännestä ikävuodesta eteenpäin 
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enemmän  fyysistä  aggressiivisuutta  käyttäytymisessään  kuin  tytöt  (Eliot,  2021).  Myös  Ad

richem ja kollegat (2019) ovat havainneet, että tytöt hallitsevat omaa aggressiotaan paremmin 

kuin pojat, joka saattaa näyttäytyä aggressiivisen käyttäytymisen eroina tyttöjen ja poikien vä

lillä. 

On havaittu, että kaikissa ikäryhmissä tytöt  ja naiset  ilmentävät aggressiivisuutta vähemmän 

kuin pojat ja miehet (KaltialaHeino, 2013a). Sosiaalisiin tekijöihin pohjautuva tutkimus selit

tää aggressiivisen käyttäytymisen sukupuolittuneita eroja sillä, että vanhemmat ovat keskimää

rin hyväksyvämpiä poikien vihan tunteen ilmaisemista kohtaan, jolloin tytöt oppivat paremmin 

peittämään ja tukahduttamaan oman vihan tunteensa (Eliot, 2021). Kulttuurisesti tarkasteltuna 

poikien  aggressiivinen  käyttäytyminen  on  myös  hyväksyttävämpää  kuin  tyttöjen  (Kaltiala

Heino, 2013; Korhonen, 2021). Lisäksi tytöt usein ilmentävät poikia enemmän epäsuoraa ag

gressiivista  käyttäytymistä,  jota  opettajien  ja  vanhempien  on  vaikeampi  huomata  (Spann  & 

Gagne, 2015). Nuoruusiässä tytöt oppivatkin poikia nopeammin epäsuorat aggressiiviset toi

mintamallit  (KaltialaHeino, 2013). Lähtökohtaisesti myös  lähes kaikissa kulttuureissa pojat 

ilmentävät  fyysistä  aggressiivisuutta  käyttäytymisessään  enemmän  kuin  tytöt  (Eliot,  2021). 

Nämä saattavat selittää sitä, miksi tyypillisesti ajatellaan, että pojat ovat aggressiivisempia kuin 

tytöt (Spann & Gagne, 2015). Salmivalli (2005) huomauttaa kuitenkin, että on stereotyyppistä 

ajatella, että tytöt käyttävät enemmän epäsuoria ja pojat suoria aggressiivisuuden muotoja. Ag

gressiivisen käyttäytymisen  ilmentäminen ei nimittäin ole niin yksiselitteistä,  sillä niin  tytöt 

kuin pojatkin ilmentävät käyttäytymisessään sekä suoraa että epäsuoraa aggressiivista käyttäy

tymistä, mutta määrällisesti ilmentämisen muodoissa saattaa olla sukupuolittuneita eroja (Cle

verley, Szatmari, Vaillancourt, Boyle ja Lipman, 2012; Salmivalli, 2005). 

2.4  Aggressiivisen käyttäytymisen riskitekijät 

Aggressiivisessa käyttäytymisessä on havaittavissa erilaisia sukupuolittuneita eroja, mutta ag

gressiiviselle  käyttäytymiselle  altistavien  riskitekijöiden  on  havaittu  olevan  riippumattomia 

lapsen tai nuoren sukupuolesta (KaltialaHeino, 2013a). Lasten ja nuorten aggressiivisen käyt

täytymisen riskitekijät ovat monitahoisia ja voivat liittyä yksilöön itseensä tai kasvuympäris

töön (Aronen, 2016). Usein yksilöiden käyttäytymiseen vaikuttaakin nämä molemmat osaalu

eet,  eikä geneettisten  tekijöiden  ja ympäristön vaikutusta ole  aina helppoa erottaa  toisistaan 

(Aronen, 2016; Bandura, 1977). 
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Sikiöaikaisilla ympäristötekijöillä on keskeinen rooli aivojen varhaiseen kehitykseen, jotka voi

vat  näyttäytyä  myöhemmin  erilaisina  käyttäytymisen  ja  tunneelämän  haasteina  (Kaltiala

Heino, 2013b). Onkin todettu, että etenkin äidin raskauden aikaiset riskitekijät ja näiden riski

tekijöiden kumulatiivinen kertymä vaikuttavat lasten kognitiiviseen kehittymiseen ja käyttäy

tymisongelmien  ilmenemiseen  (Adrichem,  Huijbregts,  van  der  Heijden,  Goozen  &  Swaab, 

2019). Tutkimusten mukaan etenkin äidin raskauden aikainen tupakointi ja muiden päihteiden 

käyttö  ovat  keskeisiä  riskitekijöitä  lapsen  aggressiiviselle  käyttäytymiselle  (KaltialaHeino, 

2013b; Teymoori ym., 2018; Tremblay, 2013). Myös Ekbladin, Korkeilan ja Lehtosen (2014) 

tutkimuksen mukaan äidin raskauden aikainen tupakanpoltto on aggressiivisen käyttäytymisen 

riskitekijä, joka vaikuttaa myöhemmin lasten käytöshaasteisiin lisäten esimerkiksi sosioemo

tionaalisia ongelmia.  

Aggressiiviseen käyttäytymiseen onkin yhdistetty aivotason muutoksia aivokuoren tunteiden 

säätelystä  ja  toiminnanohjauksesta  vastaavilla  aivokuoren  alueilla  (Sheehan  ym.,  2021).  On 

myös havaittu, että matalat serotoniinitasot  ja poikkeavuuden kortisolitasoissa lisäävät riskiä 

toistuvaan  aggressiiviseen  käyttäytymiseen  (KaltialaHeino,  2013b).  Lisäksi  reaktiivisuus 

stressitilanteissa on yhteydessä aggressiiviseen käyttäytymiseen ja sille altistaviin persoonalli

suuspiirteisiin (KaltialaHeino, 2013b). Testosteronitasojen vaikutuksesta aggressiivisen käyt

täytymiseen on saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia, mutta testosteronituotannon ja aggressiivi

sen käyttäytymisen yhteys ole yksiselitteinen (KaltialaHeino, 2013b). On kuitenkin hyvä muis

taa, että kaikkien näiden biologisten riskitekijöiden vaikuttavuuteen aggressiivisen käyttäyty

misen  ilmentymisessä  vaikuttaa  myös  psykososiaaliset  ja  ympäristötekijät  (KaltialaHeino, 

2013b). 

Äidin raskauden aikaisten riskitekijöiden ohella myös lasten vanhempiin ja perheeseen liittyvät 

riskitekijät ovat olennaisessa asemassa. Äidin masennus on yksi riskitekijä lapsen aggressiivi

selle käyttäytymiselle (Teymoori ym., 2018; Tremblay, 2013). Myös Adrichem ja kollegoiden 

(2019) tutkimuksessa havaittiin, että vanhempien masennuksella ja muilla psyykkisillä haas

teilla on keskeinen rooli ennustettaessa lapsen tulevia käytöshäiriöitä. Tämän uskotaan selitty

vän sillä, että psyykkisistä ongelmista kärsivät vanhemmat pystyvät olemaan useimmiten vä

hemmän sensitiivisessä vuorovaikutuksessa lastensa kanssa, joka luo osaltaan kasvualustaa las

ten aggressiivisen käyttäytymisen kehittymiselle (Adrichem ym., 2019). Negatiivisella aikuisen 

ja lapsen vuorovaikutussuhteella voi myös olla tulevaisuudessa käytöshäiriöitä ylläpitävä vai

kutus (Aronen, 2016). 
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Vanhemmuuden haasteet, kuten rankaiseva ja epäjohdonmukainen kasvatus sekä haasteet en

nakoivuudessa ja lapsen toiminnan turvallisessa rajaamisessa ovat myös keskeisiä riskitekijöitä 

lasten  aggressiiviselle  käyttäytymiselle  (Aronen,  2016;  KaltialaHeino,  2013a).  Myös 

Teymoori kollegoineen (2018) ja Tremblay (2013) ovat todenneet, että kokonaisvaltaisesti epä

vakaat perheolosuhteet ja äidin vihamielinen sekä ankara vanhemmuustyyli ilman lempeyttä, 

ovat  riski  lapsen  aggressiiviselle  käyttäytymiselle.  Lisäksi  kokonaisvaltaisesti  stressaava 

elinympäristö voi laukaista lapsen tai nuoren aggressiivisen käyttäytymisen (Vitaro & Brend

gen, 2012). Aggressiivisen käyttäytymisen riskiä lisää myös varhaisen hoivasuhteen katkeami

nen  esimerkiksi  silloin,  kun  ensisijainen  hoivaaja  vaihtuu  jatkuvasti  (KaltialaHeino,  2013). 

Näiden lisäksi vanhempien antisosiaalinen käyttäytyminen vanhemmuuden aikana tai heidän 

omassa  nuoruudessaan  voi  ennustaa  lapsen  aggressiivista  käyttäytymistä  (KaltialaHeino, 

2013a; Teymoori ym.,  2018; Tremblay, 2013).  Myös vanhempien matala koulutustaso  sekä 

perheen alhaiset tulot ja matala sosioekonominen asema ovat riskitekijöitä lasten käytöshäiri

öille (Adrichem ym., 2019; Teymoori ym., 2018; Tremblay, 2013). Tämä saattaa Adrichemin 

ja kollegoiden (2019) mukaan selittyä sillä, että perheen taloudelliset haasteet antavat huonom

mat  mahdollisuudet  tarjota  lapsille  kognitiivisesti  kehittävää  virikkeellistä  ympäristöä  (Ad

richem ym., 2019).  

Edellä esitettyjen riskitekijöiden ohella on myös todettu, että lapsen kohtaama kaltoinkohtelu 

ja kokemus väkivallan kohteeksi joutumisesta lisäävät riskiä aggressiivisen käyttäytymismallin 

syntymiselle  (Aronen, 2016; KaltialaHeino, 2013a; Sheehan ym., 2021). Kaltoinkohtelu ai

kaansaa erilaisia negatiivisia psykologisia reaktioita esimerkiksi ylivalppauden ja ärtyneisyy

den muodoissa (KaltialaHeino, 2013b). Kaltoinkohtelu vaikuttaa lapsen tai nuoren luottamuk

seen,  itsetuntoon  ja  itsehallintaan  heikentävästi  (KaltialaHeino,  2013b).  KaltialaHeinon 

(2013b) mukaan kaltoinkohtelu on myös olennaisessa yhteydessä lapsella ilmeneviin sosiaali

sen  informaation  prosessoinnin  haasteisiin,  kielellisiin  vaikeuksiin  sekä  koulusuoriutumisen 

heikkouteen, jotka puolestaan liittyvät aggressiiviseen käyttäytymiseen. 

Aggressiivisen käyttäytymisen riskitekijät voivat myös olla yhteydessä yksilöllisiin tekijöihin 

(Aronen, 2016). Nuorilla fyysisen aggressiivisuuden riskitekijöitä ovat etenkin miessukupuoli, 

keskittymisen haasteet, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, kiusatuksi joutuminen, intensii

vinen alkoholin käyttö ja tupakointi (Henriksen ym., 2021). Näiden ohella myös heikko kogni

tiivinen  taso  ja  impulssikontrollin  ongelmat  lisäävät  riskiä  aggressiiviselle  käyttäytymiselle 

(KaltialaHeino, 2013b). Lisäksi lapsen ja nuoren myönteinen asenne väkivaltaan, narsistiset 



23 
 

 

ajattelumallit sekä tunnekylmät ja empaattisuuteen kykenemättömät luonteenpiirteet altistavat 

aggressiiviselle käyttäytymiselle (KaltialaHeino, 2013b).  

Lapsen kielelliset  haasteet  ja oppimisvaikeudet  lisäävät myös  tutkitusti  riskiä  aggressiivisen 

käyttäytymismallin omaksumiselle (Aronen, 2016). Ersanin (2020) tutkimuksessa on havaittu, 

että  esikouluikäisten  lasten  kielellinen  kehitys  on  merkittävässä  yhteydessä  aggressiiviseen 

käyttäytymiseen. Tutkimuksen kautta löydettiin merkitsevä negatiivinen yhteys lasten kielel

listen taitojen sekä fyysisen ja epäsuoran aggressiivisuuden välillä (Ersan, 2020). Toisin sanoen 

siis, mitä heikommat  lapsen kielelliset  taidot ovat,  sitä  suuremmalla  todennäköisyydellä hän 

käyttäytyy aggressiivisemmin kuin muut vertaiset. Näin ollen lasten heikkoa kielellistä kehi

tystä voidaan pitää yhtenä aggressiivisen käyttäytymisen riskitekijänä. Lasten vanhemmilla ja 

esikoulun työntekijöillä onkin keskeinen rooli lasten kielen kehityksen tukemisessa sekä sitä 

kautta myös aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisemisessä (Ersan, 2020). 

Erilaiset neuropsykologiset ja mielenterveydelliset ongelmat ovat riskitekijöitä aggressiiviselle 

käyttäytymiselle (KaltialaHeino, 2013b). Eritoten tarkkaavuus ja keskittymisvaikeudet lisää

vät omalta osaltaan riskiä lasten ja nuorten aggressiiviselle käyttäytymiselle (Aronen, 2016). 

Tarkkaavuusyliaktiivisuushäiriön  (ADHD) keskeisenä piirteenä on  impulssikontrollin haas

teet,  jotka  vaikuttavat  sekä  itsessään  että  toverisuhdevaikeuksien  sekä  koulusuoriutumisen 

haasteiden kautta aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemiseen (KaltialaHeino, 2013b). Hyper

aktiivisuuden on havaittu olevan yksi riskitekijä etenkin tyttöjen krooniseen aggressiivisuuteen 

(Fontaine ym., 2008). Fontaine  ja kollegat  (2008) havaitsivat  tutkimuksessaan, että  fyysisen 

aggressiivisuuden käyttöön linkittyy etenkin tytöillä hyperaktiivinen käyttäytyminen. Tytöillä, 

joiden krooninen aggressiivisuus yhdistyy hyperaktiivisuuteen, on myös myöhemmin varhais

aikuisuudessaan suurempi riski kuin muilla kohdistaa fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa kump

paneitaan kohti (Tremblay, 2013). Nämä tytöt tulivat myös muita varhemmin raskaaksi, käyt

tivät enemmän sosiaalietuuksia, kärsivät nikotiinin käyttöongelmista sekä olivat alhaisemmin 

kouluttautuneita (Tremblay, 2013). 

Tarkkaavuus ja keskittymisvaikeuksien ohella myös autismin kirjon häiriöt vaikuttavat olen

naisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen esimerkiksi vaikeutena lukea sosiaalisia vihjeitä, joka 

puolestaan  lisää  ahdistuneisuutta  ja  riskiä  aggressiiviselle  käyttäytymiselle  (KaltialaHeino, 

2013b). Myös erilaiset mielenterveydelliset ongelmat, kuten ahdistuneisuushäiriöt, persoonal

lisuushäiriöt, masennus ja psykoosit lisäävät lasten ja nuorten riskiä käyttäytyä aggressiivisesti 
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(KaltialaHeino, 2013b). Syömishäiriöidenkin on todettu olevan riski aggressiiviselle käyttäy

tymiselle esimerkiksi impulssikontrollin haasteiden ja serotoniini tasojen poikkeavuuden joh

dosta (KaltialaHeino, 2013b). 

Kehityksellisesti ajateltuna myös ennen kouluikää lapsella ilmenevä fyysinen aggressiivisuus 

on riskitekijä kouluikäisen lapsen ja nuoren aggressiiviselle käyttäytymiselle (Teymoori ym., 

2018). Teymoorin ja kollegoiden (2018) tutkimuksessa äitien raportoima tyttöjen fyysinen ag

gressiivinen käyttäytyminen ennen kouluikää oli yhteydessä opettajien ja  lasten itseraportoi

maan fyysisen aggressiivisuuden määrään kouluiässä. Toisien sanoen siis tyttöjen fyysinen ag

gressiivisuus ennen kouluikää näyttäisi ennustavan heidän aggressiivista käyttäytymistä myös 

kouluiässä. Poikien kohdalla vastaavaa yhteyttä ei löydetty, sillä poikien äidit eivät raportoineet 

lastensa käyttäytyvän fyysisesti aggressiivisesti ennen kouluikää, vaikka kouluiässä opettajien 

ja  poikien  itsearviointien  mukaan  pojat  ilmensivät  käyttäytymisessään  fyysistä  aggressiivi

suutta (Teymoori ym., 2018). Tähän saattaa vaikuttaa Eliotin (2021) tutkimuksessaan havait

sema vanhempien hyväksyvämpi asenne poikien vihan tunteiden ilmaisemista kohtaa verrat

tuna tyttöihin.   
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3  Aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttuminen ja sen ennaltaehkäisy 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että jatkuva aggressiivinen käyttäytyminen aiheuttaa yhteiskun

nalle sosiaalista taakkaa ja taloudellisia kustannuksia (Girard, Tremblay, Nagin & Côté, 2019). 

Vaikeat  käytöshäiriöt,  joihin  kuuluu  osana  aggressiivista  käyttäytymistä,  saattavat  aiheuttaa 

myös erilaisia vaaratilanteita ja pelkoa muissa ihmisissä (Puustjärvi & Repokari, 2017). Oppi

lailla, joilla on käyttäytymisen haasteita, on tyypillisesti haasteita myös sosiaalisissa taidoissa 

ja tunteiden säätelyssä (Huhtanen, 2011). Näillä oppilailla on lisäksi havaittu olevan erityisiä 

tiedonkäsittelyn  ja  tunteiden hallinnan puutteita  (Schick & Cierpka, 2013). Näin ollen nämä 

oppilaat tarvitsevat intensiivistä ja selkeää harjoittelua tukemaan kyseisten taitojen kehittymistä 

(Huhtanen, 2011). Kouluissa lasten ja nuorten käyttäytymistä tulisikin tukea erilaisin tukitoimin 

ja kannustaa oppilaita onnistumisen kokemuksin (Huhtanen, 2011). Esimerkiksi empatiataitoja 

voidaan kehittää opettamalla  tunnistamaan  toisten  ihmisten  tunteita  ja ymmärtämään  tunteet 

toisen henkilön kokemana (Schick & Cierpka, 2013). Tällöin oppilaat pystyvät reagoimaan ti

lanteissa oikealla ja sosiaalisesti suotavalla tavalla (Schick & Cierpka, 2013). 

Aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä tulisi myös panostaa tehokkaisiin interventi

oihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa  (Tremblay, 2013). Erilaiset  interventiot  ja van

hempien vanhemmuustaitojen vahvistaminen ovat olennainen osa käytöshäiriöiden ja aggres

siivisuuden hoitoa (Puustjärvi & Repokari, 2017). Myös kouluyhteisöllä on suuri vaikutus las

ten ja nuorten aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä, sillä kouluyhteisö, johon lapsi 

ja  nuori  tuntee  kuuluvansa,  vähentää  tutkitusti  lasten  ja  nuorten  häiriökäyttäytymistä  (Fite, 

Abel, Hesse, Griffith & Doyle, 2021). 

3.1  Varhainen puuttuminen 

Varhainen puuttuminen on tärkeä ja osin välttämätönkin osa koulun arkea (Huhtanen, 2011). 

Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan asioihin ja tilanteisiin välitöntä tai mahdollisimman pi

kaista puuttumista erilaisin keinoin silloin, kun ongelmia on havaittu (Huhtanen, 2007; Huhta

nen, 2011; Sosiaali ja terveysministeriö, STM, 2009). Huhtasen (2011) mukaan ihannetilan

teessa varhaisella puuttumisella tarkoitetaan puuttumista tilanteisiin jo ennen kuin ongelmia on 

edes kerennyt ilmetä. Toisin sanoen siis varhaista puuttumista voidaan pitää myös ennaltaeh

käisevänä  toimintana. Huhtanen (2011) kuitenkin  toteaa, että valitettavan usein kouluarjessa 
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varhaisen  puuttumisen  ennaltaehkäisevä  näkökulma  on  melko  utooppinen  ja  saavuttamatto

missa oleva tavoite. Hänen mukaansa usein kouluissa varhainen puuttuminen perustuu erilais

ten huolta herättävien signaalien havaitsemiseen. Lisäksi hän tuo esille, että kouluissa varhaista 

puuttumista  täytyy myös priorisoida  rajallisten  tukiresurssien  johdosta. Näin ollen Huhtasen 

(2007) mukaan lapset ja nuoret, jotka voivat huonosti, ovat ensisijaisesti varhaisen puuttumisen 

tuen piirissä. Toisin sanoen siis ensin resurssien puitteissa pyritään hoitamaan haastavimmat 

oppilastapaukset ja vasta sitten lievemmät (Huhtanen, 2011). 

Varhaisen puuttumisen käsite on monitahoinen ja varhaisesta puuttumisesta voidaan puhua use

assa eri kontekstissa (STM, 2009). Huhtanen (2011) nostaa esiin, että kasvatuksessa ja opetuk

sessa varhainen puuttuminen liitetään pääasiassa erityisopetukseen, oppimisvaikeuksiin, käyt

täytymisen haasteisiin ja muihin koulunkäynnin ongelmiin. Tällöin puhutaan hänen mukaansa 

usein varhaisesta tuesta, varhaisesta havainnoinnista  tai varhaisesta huomaamisesta. Suomen 

Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteissa  varhaisella  puuttumisella  tarkoitetaan  oppi

misvaikeuksien varhaista tunnistamista ja tukemista (OPH, 2016). Perusopetuksen opetussuun

nitelman mukaisesti oppimisvaikeuksien varhaista tukemista toteutetaan kouluissa kolmipor

taisella tukijärjestelmällä, jossa tuen vaativuuden aste lisääntyy asteittain. Tämän ohella Perus

opetuksen opetussuunnitelma ohjeistaa kouluissa opettajia havainnoimaan ja arvioimaan oppi

laiden  oppimisen  edistymistä  jatkuvasti,  jotta  tuen  tarpeet  voidaan  havaita  mahdollisimman 

varhain (OPH, 2016). 

Huhtasen (2007) mukaan varhainen puuttuminen etenee tyypillisesti prosessinomaisesti erilais

ten vaiheiden kautta. Hänen mukaansa varhaisen puuttumisen alku on usein pienissä havain

noissa, jotka johtavat oppilasta auttaviin toimenpiteisiin. Suomessa kouluilla ei ole yhtenäistä 

mallia tai ohjeistusta varhaiseen puuttumiseen, vaan varhaisen puuttumisen toimintamallit ovat 

Suomen kouluissa paikallisesti linjattavia päätöksiä (Huhtanen, 2011; OPH, 2016). Täten Huh

tasen (2011) mukaan jokaiselle koululle on vuosien saatossa rakentuneet omat toimivat mallit 

varhaisen puuttumisen prosessin läpikäymiseen. Hänen mukaansa varhaisen puuttumisen mal

lin voidaan ajatella olevan dynaaminen prosessi, jossa erilaisten interventioiden eli ulkoapäin 

ohjattujen väliintulojen kautta pyritään vaikuttamaan oppilaiden tai ryhmän käyttäytymiseen.  

Varhaisen puuttumisen ensimmäisenä askeleena voidaan pitää huolen puheeksi ottamista eri

tyisesti huoltajien kanssa (Eriksson & Arnkil, 2012; Huhtanen, 2011). Eriksson ja Arnkil (2012) 

painottavat, että huoli tulee ottaa esille huoltajien kanssa kunnioittavasti ja tukea tarjoten. Tämä 
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huolen puheeksi ottamisen vaihe koetaan kuitenkin tyypillisesti prosessin vaikeimmaksi ja han

kalimmaksi osaksi (Eriksson & Arnkil, 2012; Huhtanen, 2011). Huolen puheeksi ottamisen jäl

keen varhaisen puuttumisen prosessi etenee Huhtasen (2011) mukaan tyypillisesti kohti erilai

sia interventioita, kuten koulun tukitoimia. 

Varhainen puuttuminen on luonteeltaan sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa toimintaa (Huh

tanen, 2007). Huhtasen (2007) mukaan varhaisen puuttumisen tulisi kuitenkin painottua ensisi

jaisesti ennaltaehkäisyyn, mutta nykyään kouluissa varhainen puuttuminen on pääsääntöisesti 

erilaisten interventioiden kautta toteutuvaa korjaavaa toimintaa. Hänen mukaansa nämä inter

ventiot voivat olla joko yleisiä koko koulua koskevia interventioita, ryhmäinterventioita tai yk

silöllisiä oppilaskohtaisia interventioita. Riippumatta intervention muodosta, varhaisen puuttu

misen tavoitteena on Huhtasen (2007) mukaan löytää ratkaisuja oppilaan tilanteeseen. Hän tuo 

myös esille, että usein lapsen ja nuoren kehityksessä ilmenneisiin ongelmiin pyritäänkin tarttu

maan erilaisin interventioin jo ennen kouluikää. Myös Aronen (2016) on todennut, mitä var

hemmin käytöshaasteisiin puututaan ja niihin tarjotaan vaikuttavaa tukea, sitä paremmin niiden 

ennusteeseen voidaan vaikuttaa. 

On hyvä muistaa, että varhainen puuttuminen ei Huhtasen (2007) mukaan kohdistu vain oppi

laaseen, vaan myös lapsen tai nuoren perheeseen sekä muuhun kasvuympäristöön. Lasten ja 

nuorten haasteet ovatkin hänen mukaansa usein laajoja, joten moniammatillinen yhteistyö on 

yksi tärkeä osa varhaista puuttumista. Myös Eriksson ja Arnkil (2012) muistuttavat, että mo

niammatillisten verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö on suuri voimavara opettajille. Ajoittain 

näissä verkostoissa saattaa kuitenkin syntyä ristiriitoja eri toimijoiden välillä siitä, miten ja ke

nen tulisi puuttua ilmenneisiin ongelmiin (Puustjärvi & Repokari, 2017). Aronen (2016) kui

tenkin muistuttaa, että tärkeintä yhteistyön tekemisessä on muistaa, että mahdollisimman var

hainen puuttuminen on lapsen ja nuoren etu. 

3.2  Pedagoginen ennakointi ja ennaltaehkäisevä työ 

Pedagoginen ennakointi tarkoittaa tulevaan valmistautumista (Huhtanen, 2011). Sillä tarkoite

taan Huhtasen (2011) mukaan toimintaa, joka huomioi opetuksen tavoitteet ja oppilaiden tar

peet  sekä ottaa huomioon mahdolliset  tulevat  ongelmakohdat. Ennakoimmekin  jatkuvasti  ja 

luontaisesti arjessamme erilaisia tilanteita (Eriksson & Arnkil, 2012). Kouluissa opettajilla on 
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Huhtasen (2011) mukaan paras valmius ja ammattitaito havainnoida oppilaista sekä luokkati

lanteista erilaisia signaaleja, joiden pohjalta tilanteita voidaan ennakoida. Ennakointi on pro

sessi, joka vaatii opettajalta jatkuvaa valppautta ja havainnointia, joiden kautta opettaja kerää 

tietoa  oppilaista  ja  luokkatilanteesta  (Huhtanen,  2007).  Opetustilanteessa  opettajajohtoinen 

vuorovaikutuksen suuntaaminen ja oppilaiden käyttäytymisen kautta saatavien viestien havain

nointi  ennaltaehkäisevät  Huhtasen  (2007)  mukaan  esimerkiksi  käyttäytymisessä  ilmeneviä 

haasteita. Hänen mukaansa koulussa opettajat tyypillisesti ennakoivatkin tilanteita spontaanisti 

ilman suunnitelmia, mutta usein kouluarjessa ennakoinnin tuomaa tietoa ei kyetä optimaalisesti 

hyödyntämään  käytännön  tasolla.  Ennakoivaa  ja  ennaltaehkäisevää  toimintaa  ei  Huhtasen 

(2011) mukaan ehditä tekemään kouluissa nykyään riittävästi, sillä oppilaiden tuen tarpeet ovat 

lisääntyneet, mikä väistämättä kasvattaa korjaavan toiminnan osuutta opettajien työajasta. 

Ritakallion ja kollegoiden (2003) mukaan käytöshäiriöitä, kuten aggressiivista käyttäytymistä 

on mahdollista ennaltaehkäistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitetuilla kattavilla tu

kitoimilla. Heidän mukaansa keskeistä käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyssä on  tunnistaa mah

dollisimman varhain siihen liittyvät erilaiset biologiset, psykososiaaliset ja ympäristöön liitty

vät  riskitekijät.  Usein  lapsen  käyttäytymiseen  ja  temperamenttiin  liittyvät  riskitekijät  onkin 

mahdollista tunnistaa jo päiväkotiiässä, jolloin mahdollisimman varhain aloitetuilla interven

tioilla voidaan ennaltaehkäistä epäsosiaalisten käyttäytymismallien vakiintuminen (Ritakallio 

ym., 2003). Heidän mukaansa ennaltaehkäisevässä työssä on tärkeää huomioida interventioiden 

kesto,  intensiteetti  ja menettelytavat. Esimerkiksi  lyhyet  interventiot  eivät ole  Ritakallion  ja 

kollegoiden (2003) mukaan kovinkaan tehokkaita moniulotteisiin käytöshäiriöihin. Huhtanen 

(2011)  muistuttaa,  että  ennaltaehkäisevässä  työssä  tulisi  kouluun  liittyvien  tekijöiden  ohella 

huomioida myös laajempi konteksti. Hänen mukaansa ennaltaehkäisevän työn tulisikin ulottua 

laajemmin myös lasten ja nuorten perheisiin. Huhtasen (2011) mukaan pelkästään oppilaan tu

kemisella ei saavuteta tarvittavia muutoksia, vaan sen rinnalle tarvitaan myös aktiivista perhei

den  tukemista.  Vanhempien  ja  koulun  oppilashuollon  kanssa  tehtävä  yhteistyö  onkin  hänen 

mielestään  yksi  keskeinen  käyttäytymishaasteiden  ennaltaehkäisykeino,  jota  opettaja  voivat 

työssään toteuttaa. 
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3.3  Opettajien rooli oppilaiden aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttumisessa ja sen 

ennaltaehkäisyssä 

Tunne ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä elämäntaitoja,  joita tarvitaan kaikessa ihmisten 

välisessä kanssakäymisessä (Hintikka, 2018). Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvatuksellista oh

jausta tunne ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä, erityisesti vihan hallintaa harjoitellessaan 

(Röning,  2013).  Mallioppiminen  on  tässäkin  yhteydessä  olennaisessa  roolissa,  sillä  aggres

siokasvatus lähtee siitä mallista, jonka aikuinen näyttää lapsille ja nuorille hallitessaan omaa 

turhautumistaan tai vihan tunteitaan (Röning, 2013). Mallioppimisen kautta lapsen ja nuoren 

on mahdollista samaistua ja oppia sisäinen toimintamalli, kuinka itseään voi rauhoitella vastaa

vissa tilanteissa (Röning, 2013). 

Mallioppimisen ohella lapsille ja nuorille on myös tärkeää opettaa sosiaalisesti suotavaa käyt

täytymistä (Röning, 2013). Suomen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa linjataan

kin, että sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjoittelu on osa laajaalaisen oppimisen koko

naisuutta läpi peruskoulun (OPH, 2016). Alkuopetuksessa eli vuosiluokilla 1–2 on tavoitteena 

oppia tunnistamaan eri tunteita ja harjoitella niiden ilmaisua erilaisten leikkien kautta (OPH, 

2016). Alakoulussa vuosiluokilla 3–6 tunnetaitojen sekä sosiaalisten taitojen kehittämistä sy

vennetään ikätason mukaisesti (OPH, 2016). Yläkoulussa eli vuosiluokilla 7–9 näiden edellä 

esitettyjen taitojen rinnalla harjoitellaan ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten kohtaamista sekä 

hallintaa (OPH, 2016). Näin ollen voidaan todeta, että opettajilla ja koululla on keskeinen rooli 

lasten ja nuorten tunnetaitojen kehittämisessä ja siten myös aggressiivisen käyttäytymisen en

naltaehkäisyssä. 

Opettajien on lisäksi hyvä tiedostaa aggressiivisen käyttäytymisen muodon ja motiivin vaikutus 

siihen puuttumisen  ja sen ennaltaehkäisyn  toimintamalleissa. Fite  ja kollegat  (2021) ovatkin 

todenneet, että koulujen kurinpidolliset  toimet  liittyvät  tyypillisesti  reaktiiviseen aggressiivi

suuteen  puuttumiseen.  On  kuitenkin  havaittu,  ettei  kurinpidollinen  puuttuminen  oppilaiden 

haastavaan käyttäytymiseen johda toivottuihin muutoksiin oppilaiden käyttäytymisessä (Huh

tanen, 2011). Myös Puustjärvi ja Repokari (2017) mainitsevat, ettei rangaistusperustaiset kas

vatusmenetelmät ole yleensä hyödyllisiä käytöshäiriöiden hoitamisessa, vaan ne saattavat jopa 

lisätä lasten ja nuorten käytösoireilua. 
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Reaktiivisesti aggressiivisen lapsen ja nuoren kanssa olisi tärkeää luoda turvallinen ihmissuhde, 

joka auttaisi ennaltaehkäisemään aggressiivista käyttäytymistaipumusta (Salmivalli, 2005). Sa

Salmivallin  (2005) mukaan  reaktiiviseen aggressiivisuuteen puuttumisessa  ja  sen  ennaltaeh

käisyssä olisi myös olennaista vähentää lapsen kokemia uhkaavia tilanteita, ohjata häntä kiin

nittämään huomioita myös muihin kuin uhkaaviin asioihin ympärillään sekä auttaa häntä tul

kitsemaan toisten tarkoituksia tarkemmin. Lisäksi aikuisten tulisi ohjata näiden lasten ja nuor

ten toimintaa eitoivotun käyttäytymisen vähentämistä kohti erilaisten harjoitteiden ja uusien 

toimintatapojen oppimisen kautta (Puustjärvi & Repokari, 2017). Esimerkiksi erilaiset itsesää

telytaitoja eli tunne ja käyttäytymistaitoja parantavat harjoitteet on todettu toimiviksi reaktii

visesti aggressiivisten lasten ja nuorten kohdalla (Salmivalli, 2005). On myös havaittu, että re

aktiivista  aggressiivisuutta  käyttävät  lapset  ja  nuoret  hyötyisivät  ensisijaisesti  selvistä  sään

nöistä, toivotun käyttäytymisen huomioimisesta sekä onnistumisten palkitsemisesta (Puustjärvi 

& Repokari, 2017). 

Proaktiivisen aggressiivisuuden vähentämisessä puolestaan olisi erityisen tärkeää käyttää eri

laisia sanktiopalkitsemisjärjestelmiä, joissa aggressiivisesta käyttäytymisestä seuraa säännöl

lisesti jonkinlainen sanktio ja toivotusta käyttäytymisestä palkinto (Salmivalli, 2005). Proaktii

visesti aggressiivisille lapsille ja nuorille olisi Salmivallin (2005) mukaan myös tärkeää opettaa 

erilaisia vaihtoehtoisia tapoja toimia omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Hänen mukaansa näi

den lasten ja nuorten kohdalla olisi myös tärkeää pyrkiä minimoimaan aggressiivisen käyttäy

tymisen mallit heidän ympäristöstään. Koska proaktiivisen aggressiivisuuden kohdalla vertais

ryhmässä tapahtuvalla vahvistamisella on iso rooli, olisi proaktiivisen aggressiivisuuden vähen

tämiseen  tähtäävät  interventiot  Salmivallin  (2005)  mukaan  hyvä  kohdistaa  koko  kaveriryh

mään. 

Myös aiemmat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että opettajien toimilla on merkittävä vai

kutus oppilaiden aggressiiviseen käyttäytymiseen. TroopGordonin ja Laddin (2015) mukaan 

opettajilla  voi  olla  jopa  tietyissä  tilanteissa  oppilaiden  vertaishäirinnälle  altistava  vaikutus 

(TroopGordon & Ladd, 2015).  Heidän mukaansa opettajien ajattelumallit aggressiivista käyt

täytymistä kohtaan sekä opettajien käyttämät strategiat aggressiivisen toiminnan lopettamiseksi 

ovat yhteydessä luokan aggressiivisuuden tasoon ja vertaishäirintään. Tämän tutkimuksen mu

kaan opettajat, jotka eivät pitäneet vertaishäirintää normaalista poikkeavana toimintana, käytti

vät  vähemmän  aktiivisia  toimia  lopettaakseen aggressiivisen käyttäytymisen  sekä  nuhtelivat 

aggressiivisesti käyttäytyviä oppilaita vähemmän. 
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Myös Swit, McMaugh & Warburton (2018) ovat todenneet, että opettajien sekä vanhempien 

uskomukset ja asenteet aggressiivista käyttäytymistä kohtaan vaikuttavat lasten aggressiivisuu

teen. Opettajat ja vanhemmat pitävät tyypillisesti fyysistä aggressiivisuutta keskimäärin vaka

vampana  kuin  epäsuoraa  sosiaalista  aggressiivisuutta  (Craig,  Henderson  &  Murphy,  2000; 

Swit, 2021). Näin ollen he kokevat tarpeellisempana puuttua lasten ja nuorten fyysiseen aggres

siivisuuteen kuin epäsuoraan aggressiivisuuteen (Craig ym., 2000; Swit, 2021). Swit (2021) on 

myös havainnut, että opettajat ja vanhemmat käyttävät useammin aktiivisempia strategioita fyy

sisen aggressiivisen käyttäytymisen vähentämiseksi. He myös  toimivat passiivisemmin  sekä 

vähemmän empaattisesti epäsuoraa sosiaalista aggressiivisuutta havaitessaan (Swit ym., 2018). 

Switin (2021) mukaan tämä saattaa johtua siitä, että opettajien ja vanhempien on helpompi olla 

näkemässä ja todistamassa fyysistä aggressiivista käyttäytymistä. Lisäksi fyysisen aggressiivi

sen  käyttäytymisen  vaikutukset  uhriin  ovat  selkeämmin  ulkopuolisten  havaittavissa  (Swit, 

2021). Myös Craig ja kollegat (2000) ovat todenneet, että opettajat reagoivat oppilaiden aggres

siiviseen käyttäytymiseen todennäköisemmin silloin, kun he ovat itse todistamassa tätä tilan

netta  tai kun  toiminnasta on havaittavissa  jonkinlaisia visuaalisia  todisteita. Aikuisten onkin 

tyypillisesti vaikea havaita erityisesti lasten ja nuorten käyttämää epäsuoraa aggressiivista käyt

täytymistä (Salmivalli, 2005). 

Tutkimusten  mukaan  oppilaat  kokevat  usein,  etteivät  opettajat  puutu  kovinkaan  aktiivisesti 

koulussa havaittuihin häirintätilanteisiin, vaikka opettajat omasta mielestään näin  tekevätkin 

(Craig ym.,  2000). Craig  ja kollegat  (2000)  toteavat,  että  tämä  saattaa  selittyä  sillä,  etteivät 

opettajat ole tietoisia häirintätilanteiden laajuudesta tai oppilaat eivät näe opettajien tekemien 

toimien olevan tarpeeksi tehokkaita. TroopGordonin ja Laddin (2015) tutkimuksessa opetta

jien  toimista  ainoastaan  oppilaiden  fyysinen  erottaminen  toisistaan  oli  negatiivisessa  yhtey

dessä oppilaiden vertaishäirintään osallistumiseen. Toisin sanoen siis aggressiivisesti käyttäy

tyvien oppilaiden pitäminen fyysisesti erillään  toisistaan vähensi oppilaiden keskuudessa  ta

pahtuvaa vertaishäirintää. Tässä tutkimuksessa saatiin viitteitä myös siitä, että opettajan roh

kaisulla oppilaita selvittämään omatoimisesti vertaishäirintätilanteita saattaisi olla aggressiivi

suutta ja vertaishäirintää vähentävä vaikutus. 



32 
 

 

3.4  Aggressiivisen käyttäytymisen vähentämiseen tähtäävät harjoitusohjelmat 

Aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyy olennaisesti puutteelliset itsetuntemus, vuorovaikutus 

ja  sosiokognitiiviset  taidot  (Glick & Gibbs,  2016).  Näitä  taitoja voidaan kuitenkin kehittää 

erilaisten harjoitteiden kautta. Kouluissa ennaltaehkäistäänkin useita erilaisia haasteita erilaisin 

ennaltaehkäisevin toimin, jotka saavat usein alkunsa Opetushallituksen aloitteesta (Huhtanen, 

2011). Lasten käyttäytymismalleja olisikin hyvä  laajentaa  jo mahdollisimman varhain  siten, 

että heillä olisi mahdollisuus valita sosiaalisesti suotava tapa toimia eri tilanteissa (Maukonen, 

2021). Jo esikouluiässä olisi hyvä harjoittaa lasten tunteiden säätelytaitoja, sillä esikouluikäis

ten vihan tunteiden sekä aggressiivisen käyttäytymisen on havaittu olevan negatiivisessa yh

teydessä heidän tunteiden säätelytaitoihinsa (Ersan, 2019). Toisin sanoen siis, mitä paremmat 

tunteiden säätelytaidot lapsilla on esikouluiässä, sitä vähemmän he kokevat vihan tunnetta ja 

käyttäytyvät vähemmän aggressiivisesti. Aggressiivisesta käyttäytymisestä saattaa myös muo

dostua lapselle opittu tapa, jonka kautta hän saavuttaa tavoitteensa, mikäli kukaan ei opeta vaih

toehtoista tapaa toimia (Maukonen, 2021). Näin ollen voidaan ajatella, että mahdollisimman 

varhainen tilanteeseen puuttuminen ja interventiomallien toteuttaminen olisi ensiarvoisen tär

keää. 

Lasten  sosioemotionaalisten  taitojen  kehittämiseen  tarkoitettujen  interventioiden  tehokkuu

desta on kuitenkin saatavilla osin ristiriitaista tutkimustietoa (Hintikka, 2016). Useinkaan yk

sittäiseen  lapseen kohdistuvat  interventiot eivät ole välttämättä niin  toimivia kuin koko ryh

mään kohdistuvat interventiot (Puustjärvi & Repokari, 2017). Hintikan (2016) mukaan ennal

taehkäisyn näkökulmasta koko luokalle suunnatut interventiot voivat olla toimivia, mikäli kaik

kien lasten kanssa käydään läpi sellaisia sosiaalisia taitoja, jotka keskeisimmin ennustavat to

verisuosiota. Toisaalta hän muistuttaa, että useiden sosiokognitiivisten interventioiden kautta 

on todettu, että lasten sosiokognitiiviset kyvyt kehittyvät näiden harjoitteiden kautta, mutta in

terventioilla ei ole vaikutusta lasten toimintaan käyttäytymisen tasolla. Nykyisellään interven

tiot keskittyvät myös pitkälti vain suoran fyysisen aggressiivisuuden ennaltaehkäisyyn ja epä

suoran aggressiivisuuden muotoihin puuttuminen jää tyypillisesti vähemmälle (Cleverley ym., 

2012). 

Aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn suunniteltujen interventioiden kohderyhmästä 

ja interventioiden sisällöistä on myös esitetty eriäviä näkemyksiä. Cleverleyn ja kollegoiden 
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(2012) mukaan interventioiden olisi tärkeää ottaa huomioon erilaiset aggressiivisen käyttäyty

misen ilmenemismuodot. Interventioiden tulisi myös olla suunnattuja kaikille sukupuoleen kat

somatta, sillä niin tytöt kuin pojatkin ilmentävät sekä suoraa että epäsuoraa aggressiivista käyt

täytymistä, vaikka määrällisesti ilmentämisen muodoissa saattaakin olla sukupuolittuneita eroja 

(Cleverley ym., 2012). Myös Maukonen (2021) toteaa, että lapset ja nuoret, jotka kamppailevat 

aggressionhallintaan  liittyvien  haasteiden  kanssa  hyötyisivät  interventioista,  jotka  ottaisivat 

huomioon useamman aggressiivisuuden osaalueen.  

Toiset tutkijat ovat puolestaan esittäneet, että aggressiivisuuden vähentämiseen tähtäävät inter

ventiot tulisi kohdentaa koskemaan vain tietyn tyyppistä aggressiivista käyttäytymistä, sillä sa

mat menetelmät eivät ole vaikuttavia kaikkiin aggression muotoihin (Barker ym., 2010; Kal

tialaHeino, 2013b; Paquin ym., 2017). Esimerkiksi proaktiivisesti aggressiivinen lapsi hyötyisi 

vaihtoehtoisten käyttäytymismallien opettamisesta tavoitteidensa saavuttamiseksi, kun taas re

aktiivisen aggressiivisuuden käyttämistä voisi pyrkiä vähentämään vihanhallintastrategioita ke

hittämällä (Barker ym., 2010; Paquin ym., 2017). Myös Fite ja kollegat (2016) ovat havainneet, 

että vihanhallintastrategioiden opettelu on vaikuttavampaa reaktiivisen aggressiivisuuden kuin 

proaktiivisen aggressiivisuuden vähentämisessä. Reaktiivisesti aggressiiviset  lapset  ja nuoret 

voisivat myös hyötyä erityisesti ahdistuksen hallintaa, impulssikontrollia ja sosiaalisia taitoja 

edistävistä  harjoitteista  (KaltialaHeino,  2013b).  Proaktiivisen  aggressiivisuuden  vähentämi

seen tähtäävissä interventioissa tulisi sen sijaan ottaa huomioon lasten emotionaaliset ja kogni

tiiviset erityisominaisuudet, kuten palkkiojärjestelmän poikkeavuus (Laajasalo, Saukkonen & 

Aronen, 2014). 

Suomen kouluissa on käytössä erilaisia sosioemotionaalisten  taitojen kehittämiseen sekä ag

gressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn kehiteltyjä interventioohjelmia. Interventiooh

jelmia on kahdenlaisia: yksilö  ja ryhmätasolla sekä koko koulun tasolla  toteutettavia. Koko 

koulun tasolla toteutettavat interventiot pohjautuvat koulujen toimintakulttuurin muutokseen. 

Seuraavaksi esitellään muutamia Suomen kouluissa yleisimmin käytössä olevia aggressiivisen 

käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn suunniteltuja  interventioohjelmia sekä  tarkastellaan niiden 

käytettävyyttä ja vaikuttavuutta tutkimustiedon kautta. 
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3.4.1  Yksilö ja ryhmätasolla vaikuttavat interventioohjelmat 

ART – Aggression Replacement Training  

ARTohjelma on Yhdysvalloissa kehitetty  interventioohjelma,  joka pohjautuu prosessimuo

toiseen oppimiseen (Glick & Gibbs, 2016). ARTohjelmassa nuorten käyttäytymistä pyritään 

muuttamaan keskittymällä  sosiaalisten  taitojen parantamiseen, vihanhallinnan  tehostamiseen 

sekä moraalisen päättelykyvyn parantamiseen. Ohjelma koostuu siis kolmesta rinnakkaisesta 

osaalueesta, jotka yhdessä muodostavat ohjelman kokonaisuuden. Nämä osaalueet opettavat, 

mitä kuuluu ja mitä ei kuulu tehdä aggressiota lietsovissa tilanteissa (Glick & Gibbs, 2016). 

ARTohjelmassa sosiaalisten taitojen ja vihanhallinnan oppimisessa on keskeistä aggressiivisen 

käyttäytymisen korvaaminen prososiaalisilla käyttäytymismalleilla. Ohjelmassa sosiaalisia tai

toja harjoitellaan neljän eri menetelmän kautta, joita ovat: mallintaminen, rooliharjoitukset, roo

liharjoituksista annettu palaute sekä taidon soveltamisen harjoittelu. Vihan hallinnan edistämi

sessä puolestaan on olennaista oppia tunnistamaan vihan tunteen laukaisevia tekijöitä ja tunteen 

aikaan saamia vihjeitä. Lisäksi ARTohjelmassa nuoren on tärkeää oppia käyttämään rauhoit

tavia  toimintatapoja, ajattelemaan  toimintansa  seurauksia  ja  arvioimaan omaa  reagoimistaan 

ristiriitatilanteissa.  Moraalisen  päättelyn  osaalueen  tarkoituksena  puolestaan  on  vahvistaa 

nuorten oikeudenmukaisuuden tuntoa ja auttaa heitä ottamaan muut huomioon omine tarpei

neen ja oikeuksineen. 

Näitä edellä esitettyjä ARTohjelman osaalueita voidaan käyttää erikseen, mutta Glickin  ja 

Gibbsin (2016) mukaan pysyvämpiä muutoksia saadaan aikaan, kun ohjelman osaalueita käy

tetään yhtenä kokonaisuutena. Kouluissa ARTohjelma toteutetaan tyypillisesti 10 viikon mit

taisena interventiokokonaisuutena ja nuoret osallistuvat ohjelmaan kolmesti viikossa. Yhteen 

ARTryhmään voidaan ottaa enintään 12 oppilasta, jotta ohjelmaa voidaan toteuttaa suunnitel

lusti. Glick ja Gibbs (2016) muistuttavat, että ohjelman onnistuneessa toteuttamisessa on tär

keää, että viikoittain harjoiteltavat taidot ovat samoja jokaisessa osaalueessa ja siten sidoksissa 

toisiinsa. 

ARTohjelmaa ja sen vaikuttavuutta on tutkittu kansainvälisesti erilaisissa konteksteissa (Glick 

& Gibbs, 2016). ARTohjelman vaikuttavuutta  tutkittaessa ollaan saatu näyttöä siitä, että  se 

vähentää aggressiivista ja impulsiivista käyttäytymistä sekä lisää prososiaalista käyttäytymistä 

(Glick & Gibbs, 2016; Reddy & Goldstein, 2001). Ohjelmaan osallistuneet nuoret ovat myös 
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oppineet käyttämään ohjelman aikana oppimiaan sosiaalisia taitoja sekä vihanhallintamenetel

miä (Glick & Gibbs, 2016). Lupaavia tuloksia on myös saatu siitä, että ARTohjelma parantaa 

osallistujien elämänhallintaa (Glick & Gibbs, 2016). ARTohjelman vaikuttavuuden on osoi

tettu myös olevan riippumatonta osallistujien sukupuolesta, kulttuuritaustasta tai etnisyydestä 

(Glick & Gibbs, 2016). ARTohjelmaa on havaittu olevan myös helppoa ja joustavaa soveltaa 

erilaisissa konteksteissa (Reddy & Goldstein, 2001). 

Pohjoismaissa ARTohjelmasta on muotoiltu uusi, Adapted Aggression Replacement Training, 

eli AARTohjelma, jonka perusta pohjautuu pitkälti alkuperäiseen ARTohjelmaan (Gunder

sen, Olsen, Finne, Stromgren & Daleflod, 2018). Ohjelman kehittämisen pohjalla on käytetty 

uutta teoriatietoa ja alkuperäistä ARTohjelman menetelmää on hiukan muutettu. Näiden muu

tosten  johdosta AARTohjelmaa voidaan hyödyntää entistä paremmin myös ennaltaehkäise

vässä, eikä vain korjaavassa työssä. Gundersen ja kollegat (2018) tuovat esiin, että AARTme

netelmässä huomioidaan alkuperäistä ARTohjelmaa paremmin osallistujien vahvuuksia ja toi

mintaan vaikuttavia taustatekijöitä. Muutokset ja eroavaisuudet ART ja AARTohjelmien vä

lillä ovatkin pitkälti pedagogisia ja AARTohjelmassa painottuu aiempaa enemmän vuorovai

kutteinen oppiminen (Gundersen ym., 2018). 

 

Aggression portaat opetusohjelma 

Aggression portaat opetusohjelma on osa Väestöliiton Aggression hallinnalla väkivallan eh

käisyyn nimistä kansainvälistä yhteistyöprojektia (Cacciatore, 2007). Aggression portaat ope

tusohjelma tähtää aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja se tarjoaa aggressionhal

lintamalleja muun muassa koulujen ammattilaisten käytettäväksi. Opetusohjelma on rahoitettu 

Euroopan unionin, Suomen sosiaali  ja terveysministeriön ja Opetushallituksen rahoituksella 

(Cacciatore, 2007). 

Aggression portaat opetusohjelma perustuu ihmisen tunnekehitykseen ja sen portaittaisuuteen, 

ja se tarjoaa erilaisia keinoja opettaa sekä oppia aggressionhallintakeinoja (Cacciatore, 2007). 

Opetusohjelmassa  lasten  ja  nuorten  sosioemotionaalisia  taitoja  tuetaan  monipuolisesti  (Hin

tikka, 2018). Aggression portaat aineiston teoriaosuus tarjoaa kasvattajille tiivistetyssä muo

dossa tietoa lasten ja nuorten kasvusta sekä sosioemotionaalisesta kehityksestä yksilön eri ikä
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vaiheissa aina syntymästä varhaisaikuisuuteen asti (Cacciatore, 2007). Näiden ohella Aggres

sion portaat opetusohjelman teoriaosuudessa käsitellään myös lasten ja nuorten itsenäistymi

sen ja itsetunnon tukemista eri ikävaiheisiin sopivin keinoin. Ohjelmassa teoria yhdistetään las

ten ja nuorten arkeen erilaisin tekstin ohessa esiintyvin käytännön esimerkein. Aggression por

taat materiaalissa lasten ja nuorten kehityksestä on tunnistettu 18 eri kehitysvaihetta, jotka on 

jaettu kuuteen laajempaan luokkaan. Aggression portaat materiaalissa painotetaan, että jokai

nen lapsi ja nuori etenee ohjelman vaiheita omaan tahtiinsa. 

Aggression portaat ohjelman materiaali tarjoaa opettajille ja kasvattajille myös konkreettisia 

työvälineitä, joiden avulla esimerkiksi kouluissa voidaan suunnitella ja rakentaa aggression hal

lintaan liittyviä oppitunteja. Materiaali on suunnattu ennaltaehkäisevään työhön tarjoten työka

luja lasten ja nuorten aggressiokasvatukseen. Täten materiaalia ei  tule käyttää hoitomenetel

mänä aggressiivisten lasten ja nuorten kanssa. Aggression portaat oppituntimateriaali on jaettu 

neljään eri osaalueeseen: aggressiontunne, väkivalta, riitelyn rikkautta sekä rauhoittuminen ja 

rentoutus. Oppituntimateriaali tarjoaa jokaiselle oppitunnille karkean tuntimallin sisältäen eri

laisia  tehtäviä,  joita voi  toteuttaa lasten ja nuorten kanssa. Materiaalissa on myös huomioitu 

omilla tehtävillä pienet lapset, jotta haastavia aiheita pystytään käymään läpi ikätasoisesti. 

Hintikan (2016) tutkimuksessa Aggression portaat opetusohjelma on todettu toimivaksi lasten 

tunne ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Tässä tutkimuksessa Aggression portaat  toi

mintamalli paransi lasten tunne ja itsesäätelytaitoja. Lisäksi lapset kokivat ohjelman jälkeen 

myönteisempiä tunteita ja näin ollen toisiin ihmisiin kohdistunut fyysinen aggressiivisuus vä

heni. Samassa tutkimuksessa todettiin myös, että lapset oppivat Aggression portaat toiminta

mallin kautta erilaisia  rentoutumistapoja  ja suhtautuivat kielteisesti  toisten yllyttämiseen ag

gressiiviseen käyttäytymiseen. Hintikan (2016) tutkimuksessa havaittiin myös, että opettajat ja 

oppilaat kokivat Aggression portaat toimintamallin hyödylliseksi lasten kehityksen kannalta ja 

opettajat kokivat ohjelman materiaalin helppokäyttöiseksi. 

 

Askeleittainopetusohjelma 

Askeleittainopetusohjelma  on  ennaltaehkäisevä  interventioohjelma,  joka  on  suunnattu  esi

kouluikäisistä lapsista aina peruskoulun viidennen luokan oppilaille asti (Kasvun tuki, varhai

sen tuen tietolähde, 2020). Se pohjautuu Yhdysvalloissa kehitettyyn Second Step ohjelmaan, 
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joka on suunniteltu lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittämiseksi (Kasvun tuki, varhaisen 

tuen tietolähde, 2020). Alun perin Second Step ohjelma on luotu ennaltaehkäisemään aggres

siivista käyttäytymistä ja väkivaltaa lasten sekä nuorten keskuudessa (Schick & Cierpka, 2013). 

Askeleittainohjelmaa on varioitu  tämän pohjalta  sopimaan Suomen koulukontekstiin  ja  sen 

pääpainona  on  kouluvalmiuksien,  sosioemotionaalisten  taitojen  sekä  itsesäätelyn  tukeminen 

(Kasvun tuki, varhaisen tuen tietolähde, 2020). 

Askeleittainopetusohjelmaan kuuluu viikoittaisten 30–45 minuutin mittaisten opetustuokioi

den  toteuttaminen  lapsiryhmille. Näillä opetustuokioilla pyritään ennaltaehkäisemään vuoro

vaikutustilanteissa syntyviä pulmia sekä vahvistamaan lasten sosiaalista kompetenssia. Aske

leittainopetusohjelmassa  kasvattajat  saavat  tutkimustietoon  perustuvia  ja  käytännönläheisiä 

neuvoja  lasten oppimistaitojen sekä  toiminnanohjauksen  tukemiseksi. Opetusohjelma etenee 

jaksoittain erilaisin viikkoteemoin,  joita ovat: oppimistaidot, empatia,  tunteiden säätely sekä 

kaveritaidot  ja ongelmanratkaisu. Askeleittainopetusohjelmassa myös vanhemmat on  otettu 

mukaan näiden edellä esitettyjen taitojen harjoittamiseen, sillä kotona taitoja harjoitellaan eri

laisilla tehtävillä. 

Second Step ohjelmaa, johon Askeleittainopetusohjelma perustuu, on tutkittu yli kolmessa

kymmenessä vertaisarvioidussa tutkimuksessa ja raportissa pääasiassa Yhdysvalloissa (Kasvun 

tuki, varhaisen tuen tietolähde, 2020). Ohjelman vaikuttavuutta on tutkittu muun muassa lasten 

sekä nuorten antisosiaaliseen ja prososiaaliseen käyttäytymiseen (Kasvun tuki, varhaisen tuen 

tietolähde, 2020). Second Step ohjelman sekä siitä suomalaiseen kulttuuriin varioidun Aske

leittainopetusohjelman vaikuttavuudesta on saatu hieman keskenään ristiriitaisia tutkimustu

loksia. Moyn ja Hazenin (2018) Second Step ohjelmaan kohdistuvan metaanalyysin perus

teella kyseisellä ohjelmalla ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta lasten ja nuorten pro

sosiaaliseen tai antisosiaaliseen käytökseen. Sen sijaan Suomen koulukontekstiin varioidusta 

Askeleittainopetusohjelman vaikuttavuudesta on saatu lupaavia tuloksia. Kyöstilän (2018) li

sensiaattityön tutkimuksen tulosten pohjalta Askeleittainopetusohjelman jälkeen lasten sosio

emotionaaliset taidot kehittyivät tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Lasten sosiaalinen kompe

tenssi  siis kehittyi  intervention myötä  ja  tämän  lisäksi  lasten antisosiaalinen käyttäytyminen 

väheni verrattuna tilanteeseen ennen interventiota (Kyöstilä, 2018). 
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Check in, Check out toimintamalli 

Check in, Check out (CiCo) toimintamalli on tehostetun tuen interventio toivotun käyttäyty

misen  edistämiseksi,  jossa  opetetaan  oppimista  ja  koulunkäyntiä  tukevaa  käyttäytymistä 

(Karhu,  Paananen  &  Närhi,  2016;  Karhu,  Paananen  &  Närhi,  2017).  CiCotoimintamallissa 

opetetaan  ensisijaisesti  toivotunlaista  käyttäytymistä  ja  se  soveltuu  oppilaille,  joilla  esiintyy 

säännöllisesti ongelmakäytöstä erilaisissa  tilanteissa  (Karhu, Paananen & Närhi, 2016). Toi

mintamallissa  lapselle  selkeytetään  ne  odotukset,  joita  hänen  käyttäytymiseltään  odotetaan 

(Karhu, 2018). Lisäksi ohjausta käyttäytymisodotusten noudattamiseen lisätään, lapselle anne

taan säännöllisempää sekä välittömämpää positiivista palautetta onnistumisista ja epäonnistu

miseen takertumista pyritään välttämään (Karhu, 2018; Karhu, Paananen & Närhi, 2017). CiCo

toimintamallin  vaikuttavuutta  seurataan  säännöllisesti  ja  tavoitteita  sekä  palkkioita  voidaan 

muuttaa yhteisellä päätöksellä (Karhu, 2018). Tämä toimintamalli on siis lapsikohtainen inter

ventio,  jota  toteutetaan aina yksilöllisesti kunkin lapsen omat  tavoitteet huomioiden (Karhu, 

2018). 

CiCotoimintamalli rakentuu aamun check in ja iltapäivän check out tapaamisista, jotka to

teutetaan yhdessä koulun henkilökuntaan kuuluvan ja lapsen kouluarjessa aktiivisesti läsnä ole

van aikuisen kanssa (Karhu, 2018). Aamun check in tapaamisissa lapsen huomio suunnataan 

aikuisen avustuksella päivän opeteltavaan taitoon (Karhu, 2018). Lapsi saa päivän aikana väli

töntä suullista palautetta onnistumisistaan sekä pistekorttiinsa opettajilta kirjallista palautetta 

(Karhu,  2018).  Iltapäivän  check  out  tapaamisissa  palautteet  käydään  läpi  yhdessä  oppilaan 

kanssa ja onnistuneesta suorituksesta oppilaalle kertyy sovittu palkkio (Karhu ym., 2016). Tar

vittaessa iltapäivän check out tapaamisissa aikuinen ohjeistaa oppilasta, mihin asioihin voisi 

kiinnittää paremmin huomiota seuraavana päivänä,  jotta palkkio saavutettaisiin  (Karhu ym., 

2016). 

CiCotoimintamalli on todettu toimivaksi käyttäytymisen haasteiden vähentämisessä ja myös 

sen käytettävyys kouluarjessa on todettu hyväksi (Filter ym., 2007; Hawken, Bundock, Kladis, 

O'Keeffe & Barrett, 2014). CiCotoimintamallia on suositeltu käytettäväksi erityisesti oppilai

den kanssa, joille perinteiset perustason ennaltaehkäisymenetelmät ovat riittämättömiä (Filter 

ym., 2007). CiCotoimintamalli soveltuu erityisesti sellaisille oppilaille, jotka hakevat aikuisilta 

huomiota  eitoivotulla  käyttäytymisellään  (Karhu  ym.,  2016).  Myös  Campbell  &  Anderson 

(2011) ovat todenneet, että tämä malli sopii erityisesti oppilaille, joiden käyttäytymistä ylläpitää 
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opettajalta  tai muilta aikuisilta saatu huomio. CiCotoimintamalli mahdollistaa oppilaan kai

paaman huomion saamisen aikuisilta, mutta mallissa huomio suunnataan toivotunlaiseen käyt

täytymiseen epätoivotun käyttäytymisen huomioimisen sijaan  (Karhu ym., 2016). Toiminta

mallia voidaan käyttää kaikkien sellaisten oppilaiden kohdalla, joilla on hyvästä yleisestä tuesta 

huolimatta vaikeuksia toimia koulun ohjeiden mukaisesti ja joiden käyttäytymisen haasteet ra

sittavat koulunkäyntiä (Karhu ym., 2016). 

 

Muksuoppi  Kids’Skills 

Muksuoppi eli toiselta nimeltään Kids’Skills on suunnattu ensisijaisesti 3–12vuotiaille lapsille 

(Kasvun tuki, varhaisen tuen tietolähde, 2017; Muksuoppi, 2022). Menetelmä pohjautuu rat

kaisukeskeisyyteen ja siinä pyritään pureutumaan lapsen kokemaan ongelmaan tai haasteeseen, 

jonka kautta välillisesti pyritään vaikuttamaan myös koko perheen vuorovaikutukseen ja hyvin

vointiin. Menetelmä pyrkii ratkaisukeskeisyydellään keskittymään siihen, mitä asiakas haluaa 

saavuttaa ja kuinka tähän tavoitteeseen päästään. Menetelmän tavoitteena ei siis ole pureutua 

ongelmien  syihin.  Muksuoppimenetelmän  keskiössä  on  haasteiden  kääntäminen  opittaviksi 

taidoiksi ja se keskittyy siihen, että lapset kehittävät taitoja, jotka auttavat heitä vähentämään 

ongelmakäyttäytymistä. 

Muksuoppimenetelmä  sopii  moniin  eri  haasteisiin  ja  ongelmiin,  joihin  voidaan  saada  apua 

siitä, että lapsi opettelee uuden taidon. Esimerkiksi erilaiset käytöshäiriöt, pelot ja keskittymis

vaikeudet voivat olla sellaisia lapsen haasteita, joita pystytään kehittämään uusien taitojen op

pimisen kautta. Muksuoppimenetelmä sopii joko yksilöharjoitteeksi esimerkiksi kotiympäris

töön tai ryhmäharjoitteeksi esimerkiksi koululuokan kanssa toteutettavaksi. Muksuoppi sisältää 

15 eri askelta, joiden kautta pyritään siihen, että lapsi oppisi uuden taidon ja sitä kautta ongel

makäyttäytyminen vähenisi. Muksuopissa on keskeistä, että valitaan aina vain yksi taito kerral

laan, jonka opetteluun pureudutaan. 

Muksuopin toimivuutta ja sen vaikuttavuutta on tutkittu muutamissa sekä kotimaisissa että kan

sainvälisissä tutkimuksissa (Kasvun tuki, varhaisen tuen tietolähde, 2017). Tutkimusten mu

kaan Muksuoppimenetelmä kehittää  lasten  itsesäätelytaitoja  ja menetelmään osallistuneiden 

kokemukset ovat olleet myönteisiä (Kasvun tuki, varhaisen tuen tietolähde, 2017). Menetelmä 

on saanut kiitosta tavoitteiden asettamisen näkökulmasta ja siitä, että menetelmän keskiössä on 
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lapsen taitoja hyödyntäminen (Kasvun tuki, varhaisen tuen tietolähde, 2017). Kasvun tuen var

haisen tuen tietolähteen (2017) mukaan Muksuoppimenetelmän tutkimusnäyttö ei ole kuiten

kaan kovinkaan laajaa ja aiemmat tutkimukset on tehty verrattain pienille otoksille. Täten Muk

suopin toimivuudesta ei ole vahvaa tieteellistä näyttöä, vaikka se onkin suosittu menetelmä sekä 

täällä meillä Suomessa että ulkomailla (Kasvun tuki, varhaisen tuen tietolähde, 2017). 

3.4.2  Koulun toimintakulttuuriin vaikuttavat interventioohjelmat 

KiVa Koulu® 

KiVa Koulu eli kiusaamisen vastainen koulu on Turun yliopistossa kehitetty  tutkimustietoon 

pohjautuva kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma (KiVa Koulu, 2022). KiVa Koulu oh

jelma on näistä edellä esitellyistä harjoitusohjelmista eniten juurikin kiusaamisen ilmiöön liit

tyvä ohjelma, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti ennaltaehkäisemään kiusaamista. KiVa Koulu 

ohjelman kautta kouluihin pyritään luomaan kiusaamista vastustava kulttuuri, joka edellyttää 

koko kouluyhteisön sitoutumista tähän arvomaailmaan. KiVa Koulu ohjelmaan kuuluu sään

nöllisesti pidettävät KiVaoppitunnit, joiden kautta pyritään vaikuttamaan oppilasryhmien nor

meihin ja oppilaiden toimintatapoihin kiusaamistilanteissa. KiVa Koulu ohjelma tarjoaa myös 

selkeät tutkimusnäyttöön pohjautuvat ohjeet siihen, kuinka kiusaamistilanteisiin tulisi puuttua 

kouluissa. Tällä hetkellä KiVa Koulu ohjelmaa toteutetaan Suomessa yli 900 koulussa sekä 

kansainvälisesti yli 20 maassa. 

KiVa Koulu ohjelman vaikuttavuutta on tutkittu laajasti niin Suomessa kuin kansainvälisesti

kin. KiVa Koulu ohjelman on havaittu olevan tehokas menetelmä kiusaamisen vähentämisessä 

peruskouluissa (Kärnä, 2012). Tarkasteltuna tarkemmin ohjelman vaikuttavuutta, Kärnä ja kol

legat (2013) ovat havainneet, että KiVa Koulu ohjelma vaikuttaa olevan tehokas toimenpide

ohjelma ehkäisemään kiusaamista alakoulun vuosiluokilla 1–6. Sen sijaan yläkoulusta vuosi

luokilta 7–9 on saatu heidän mukaansa vaihtelevia tuloksia ohjelman tehokkuudesta. Kärnä ja 

kollegat  (2013) ovat arvelleet  tämän ala  ja yläkoulun välisen vaikuttavuuden eron  johtuvan 

yläkouluikäisille tyypillisemmästä epäsuorien kiusaamisen muotojen käyttämisestä. Näin ollen 

voi olla, ettei KiVa Koulu ohjelma välttämättä sovellu niin hyvin epäsuoran kiusaamisen en

naltaehkäisyyn tai vähentämiseen (Kärnä ym., 2013). Haataja (2016) on myös havainnut, että 

KiVa Koulu ohjelman vaikuttavuuteen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka hyvin ja säännöllisesti 

opettaja toteuttaa ohjelmaa luokkansa kanssa. 
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ProKoulu 

ProKoulu on koko koulun toimintamalli, joka on kehitetty ennaltaehkäisemään käyttäytymisen 

ongelmia  (Maukonen,  2021;  ProKoulu,  2022a).  Toimintamalli  pohjautuu  tutkimustietoon  ja 

sitä on tutkittu sekä kokeiltu Suomessa yli kuudessakymmenessä koulussa vuodesta 2013 al

kaen (ProKoulu, 2022a). ProKouluhanke on saanut rahoituksensa Opetus ja kulttuuriministe

riöltä ja sitä on kehitetty yhdessä Jyväskylän yliopiston, ItäSuomen yliopiston ja Niilo Mäki 

Instituutin kanssa (Maukonen, 2021; ProKoulu, 2022a). 

ProKoulussa tavoitteet räätälöidään koulukohtaisesti ja oppilaiden käyttäytymistä pyritään oh

jailemaan positiivisen palautteen kautta, johon viittaa myös toimintamallin nimen lyhenteessä 

oleva pro eli positiivisesti ryhmässä oppien (ProKoulu, 2022a). ProKoulun kautta tuki pyritään 

kohdistamaan koko koululle ja sen kautta pyritään luomaan uusia toimintatapoja (Maukonen, 

2021). Toimintamalli ei siis ole vain yksittäinen projekti, vaan sitä voisi pikemminkin kuvailla 

usean vuoden pituiseksi  kehitysprojektiksi,  jossa koulun  toimintakulttuuria pyritään kehittä

mään  vaiheittain  opettajien  kasvatusosaamista  sekä  oppilaiden  käyttäytymistä  tukien  (Pro

Koulu, 2022a). Mallissa pyritään ensisijaisesti opettamaan oppilaille toivottua käyttäytymistä 

positiivisen ohjaamisen kautta sekä puuttumalla eitoivottuun käyttäytymiseen yhdessä sovi

tulla tavalla (ProKoulu, 2022a). Malli perustuu siis toivotun käyttäytymisen huomaamiseen ja 

palkitsemiseen (Puustjärvi & Repokari, 2017). ProKouluhankkeessa on myös kehitelty yksi

löllisempiä tukikeinoja käyttäytymisen entistä tehokkaampaan tukemiseen (ProKoulu, 2022a). 

Tutkimusten kautta on todettu, että ProKoulu vähentää käyttäytymisessä ilmeneviä häiriöitä, 

parantaa oppilaiden välisiä suhteita ja vähentää kiusaamista (Jyväskylän yliopisto, 2018; Pro

Koulu, 2022b). Toimintamallin kautta on saatu viitteitä myös siitä, että käyttäytymisen haastei

siin voidaan vaikuttaa parhaiten ennaltaehkäisevästi ja myönteisen palautteen antamisella op

pilaille on havaittu olevan keskeinen rooli tässä (Jyväskylän yliopisto, 2018). Toimintamallin 

tarkoituksena onkin se, että kouluissa luovuttaisiin enenevissä määrin rangaistusperusteisista 

malleista  ja alettaisiin panostamaan kannustamiseen sekä hyvän huomioimiseen  (Jyväskylän 

yliopisto, 2018). 
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Yhteispeli 

ProKoulun ohella myös Yhteispelitoimintamallissa pyritään kehittämään koko koulun toimin

taa ja parantamaan yhteistyötä eri  tahojen kanssa (Lindblom, Kampman, Ojala & Solantaus, 

2015; Maukonen, 2021). Yhteispelitoimintamallin kautta saadun tuen on siis tarkoitus kohdis

tua koko koululle (Lindblom ym., 2015; Maukonen, 2021). Yhteispeli on tarkoitettu toteutetta

vaksi  alakouluissa  ja  sillä  tuetaan  lasten  sosioemotionaalisia  taitoja  ja  vuorovaikutustaitoja 

(Lindblom ym., 2015). Yhteispelin toimintatavat kohdentuvat laajasti koko kouluyhteisöön ja 

ne on jaettu viiteen eri kategoriaan: luokan toimintatapoihin, työyhteisön toimintatapoihin, ko

din ja koulun yhteistyöhön, koko koulun kehittämiseen sekä esi ja alkuopetuksen yhteistyöhön 

(THL, 2019). 

Yhteispeli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tampereen yliopiston ja Ylöjärven kunnan 

kehittämä hanke, jonka kautta alakoulujen opettajille on kehitetty tapoja tukea lasten tunne ja 

vuorovaikutustaitoja sekä mielenterveyden haasteita (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, 

2019). Nämä toimintamallit ovat muokkautuneet koulujen jo olemassa olevista toimintatavoista 

tavoitteenaan  luoda  yhä  käytännönläheisempiä  keinoja  tunne  ja  vuorovaikutustaitojen  sekä 

mielenterveyden tukemiseksi (THL, 2019). Toimintatavat on kehitetty suomalaiseen kouluun 

sopiviksi ja suunnittelussa on otettu huomioon kouluhenkilökunnan, lapsien ja vanhempien pa

lautteet (THL, 2019). 

Yhteispelitoimintamalli on tutkimuksien kautta todettu mielekkääksi sekä opettajien että op

pilaiden näkökulmasta (Kiviruusu ym., 2016). Sen on todettu parantavan lasten sosioemotio

naalisia taitoja, luokan työrauhaa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä (AppelqvistSchmid

lechner, Liski & Kampman, 2015; Kiviruusu ym., 2016). Toimintamallilla on havaittu olevan 

myös kiusaamista vähentävä vaikutus (AppelqvistSchmidlechner ym., 2015; Kiviruusu ym., 

2016). Vaikuttavia tuloksia menetelmällä saadaan kuitenkin vain ensisijaisesti silloin, kun sitä 

toteutetaan  ohjeistuksen  mukaisesti  ja  koko  koulu  saadaan  mukaan  toimintamallin  käyttöön 

(AppelqvistSchmidlechner ym., 2015). 
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4  Tutkimuksen tavoite ja toteutus 

Tämän pro gradu tutkielman  tavoitteena on selvittää, millaisena peruskouluikäisten  tyttöjen 

aggressiivinen käyttäytyminen näyttäytyy kouluarjessa opettajien kokemusten perusteella. Tut

kimuksessa selvitetään myös opettajien valmiuksia ja keinoja puuttua sekä ennaltaehkäistä tyt

töjen aggressiivista käyttäytymistä koulussa. Tämä pro gradu tutkielma on toteutettu monime

netelmällisenä  tutkimuksena,  jossa  yhdistyvät  sekä  laadullisen  että  määrällisen  tutkimuksen 

osaalueet. Tutkimusta, jossa yhdistetään sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen keinoja, 

kutsutaan monimenetelmälliseksi tutkimukseksi (Hirsjärvi ym., 2016; Hurmerinta & Nummela, 

2020) tai vastaavasti Denzinin (1989) laatiman jaottelun mukaisesti metodologiseksi triangu

laatioksi. Monimenetelmällisen tutkimuksen kautta tutkittavasta ilmiöstä on mahdollista saada 

mahdollisimman monipuolinen ja kattava kuva (Hurmerinta & Nummela, 2020). Tutkimusme

todien yhdistämisen kautta tutkimuksen validiutta voidaan myös parantaa (Denzin, 1989; Hirs

järvi ym., 2016).  

Laadullinen tutkimus kohdistuu tutkimaan tyypillisesti ihmisten subjektiivisia kokemuksia ja 

näkemyksiä (Puusa, 2020). Laadullisen aineiston analyysi on usein tyyliltään kuvailevaa, kun 

taas määrällisen aineiston analyysi keskittyy tyypillisesti lukumääriin ja numeroarvoin ilmoi

tettavaan  tietoon  (Brannen, 1992). Pääpaino  tässä  tutkimuksessa onkin  laadullisen aineiston 

analysoinnissa ja määrällisen tutkimusaineiston kautta tutkittavaan aiheeseen pyritään tuomaan 

monipuolisuutta. Näin ollen tutkimuksen kautta saadut numeeriset arvot toimivat tässä tutki

muksessa laadullista aineistoa täydentävänä osaalueena. 

Tyypillisesti laadullinen tutkimus lähtee liikkeelle aiheen valinnalla (Alasuutari, 2011). Tutki

muksen aiheen valinta pohjautuu usein tutkijan omaan mielenkiintoon, aiheen hyödyllisyyteen 

tieteenalalle sekä sen yhteiskunnalliseen merkitykseen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010; 

Tuomi  &  Sarajärvi,  2018).  Tyttöjen  aggressiivinen  käyttäytyminen  valikoituikin  tämän  pro 

gradu  tutkielman  aiheeksi  oman  käytöshäiriöihin  liittyvän  kiinnostukseni  perusteella  sekä 

siksi, ettei tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen tutkiminen ole saanut kovinkaan suurta pai

noarvoa  aiemmissa  alan  tutkimuksissa.  Usein  aggressiivisesta  käyttäytymisestä  puhuttaessa 

keskusteluissa  ja  tutkimuksissa  nousee  esille poikien yliedustus, mutta paljoakaan  ei  anneta 

tilaa  tyttöjen  aggressiiviselle  käyttäytymiselle. Aggressiivisen käyttäytymisen  tutkiminen on 

myös yhteiskunnallisesti ajankohtainen aihe, sillä on havaittavissa, että lapset ja nuoret voivat 
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yhä aiempaa huonommin ja myös psykiatristen hoitojaksojen määrä on ollut lähivuosina run

saassa kasvussa (Yleuutinen, 27.9.2018). Näin ollen haluan tarjota tällä  tutkimuksella arvo

kasta ja konkreettista tietoa kouluissa työskenteleville opettajille, kuinka tyttöjen aggressiivi

seen käyttäytymiseen voidaan kouluissa opettajien toimesta puuttua ja miten sitä voidaan en

naltaehkäistä. 

Tämän tutkielman kirjoitusprosessi on edennyt tutkimuksen teon ja aineiston analysoinnin rin

nalla. Teoreettinen viitekehys on saanut lisää syvyyttä aineiston analyysin kautta esille nous

seista tutkimukseen osallistuneiden opettajien vastauksista. Myös tutkimuskysymykset ovat ra

jautuneet vasta aineistonkeruun myötä  lopulliseen muotoonsa. Tuomen ja Sarajärven  (2018) 

mukaan laadulliselle tutkimukselle onkin tyypillistä, etteivät kirjoittamisen vaiheet ole erotet

tavissa yhtä selkeästi kuin määrällisessä tutkimuksessa ja myös tutkimustehtävä voi muotoutua 

tutkimuksen sekä kirjoitusprosessin edetessä. 

4.1  Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen perusoletuksena on, että peruskouluikäisillä tytöillä ilmenee jossakin määrin ag

gressiivista käyttäytymistä kouluarjessa, joka osaltaan vaikuttaa heidän koulunkäyntiinsä. Näin 

ollen voidaan olettaa, että opettajilla on käytössään jonkinlaisia työkaluja puuttua ja ennaltaeh

käistä aggressiivista käyttäytymistä koulussa. Tällä pro gradu tutkielmalla on tarkoitus selvit

tää tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemistä kouluarjessa ja opettajien keinoja sekä 

valmiuksia  toimia näissä  tilanteissa. Tutkimuksen kautta pyritään saamaan  lisää  tietoa myös 

opettajien keinoista ja valmiuksista ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä kou

luissa. Täten tämän pro gradu tutkielman tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat tutki

muskysymykset: 

1. Miten peruskouluikäisten tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen ilmenee koulussa opetta

jien kokemusten perusteella? 

2. Millaisia valmiuksia ja keinoja opettajilla on puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymi

seen koulussa heidän kokemustensa perusteella? 

3. Millaisia valmiuksia ja keinoja opettajilla on ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäy

tymistä koulussa heidän kokemustensa perusteella? 
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4.2  Fenomenologinen tutkimusote 

Tämän tutkimuksen lähestymistapana on käytetty fenomenologista tutkimusotetta. Fenomeno

logisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohteena on erityisesti toisten ihmisten kokemukset sel

laisina kuin he ne itse kokevat (Huhtinen & Tuominen, 2020). Tutkittaessa ihmisten kokemuk

sia tutkimuksella pyritään syvällisesti ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä (Ojala, 2017). Tällöin 

tutkimuksen kautta pyritään tarkastelemaan ihmisten todellisuutta heidän kokemusmaailmansa 

kautta (Huhtinen & Tuominen, 2020; Ojala, 2017). Kokemuksellisuutta tutkittaessa on tärkeää, 

että tutkittavilla henkilöillä on omakohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä (Perttula, 2012). 

Fenomenologiassa keskitytäänkin siis tarkastelemaan sitä, mikä ilmenee yksilölle koettuna ja 

elettynä todellisuutena (Huhtinen & Tuominen, 2020; Laine, 2018). Kokemuksen aihe voi liit

tyä ihmisen kehoon, elämänmuotoon, aistein havaittavissa olevaan todellisuuteen tai ihmismie

lessä rakentuneeseen kohteeseen (Perttula, 2005). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena 

on peruskoulun opettajien omakohtaiset kokemukset tyttöjen aggressiivisesta käyttäytymisestä. 

Kokemuksia tutkittaessa tutkitaan väistämättä myös merkityksiä, sillä kokemuksien taustalla 

vaikuttaa  merkitykset,  joita  yksilöt  antavat  omille  kokemuksilleen  (Laine,  2018).  Laineen 

(2018) mukaan kokemusten tarkastelussa on tärkeää myös huomioida yksilön suhde tarkastel

tavaan ilmiöön. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa opettajilla on koulussa erilainen suhde oppi

laan aggressiiviseen käyttäytymiseen kuin oppilaan vanhemmilla tai muilla koulun oppilailla. 

Toisin  sanoen  siis  jokainen  toimija  tarkastelee  ilmiötä  omasta  näkökulmastaan  käsin.  Myös 

aiemmat kokemuksemme,  arvomme  ja käsityksemme vaikuttavat  siihen,  kuinka koemme  ja 

tulkitsemme kokemaamme (Laine, 2018). Fenomenologiassa onkin keskeinen ajatus siitä, että 

yksilöt rakentuvat suhteessa ympäröivään todellisuuteen,  jossa he elävät,  ja yksilöt myös ra

kentavat tätä maailmaa oman toimintansa kautta (Huhtinen & Tuominen, 2020; Laine, 2018). 

Näin ollen ihmistä täytyy aina pyrkiä ymmärtämään suhteessa ympäröivään maailmaan ja to

dellisuuteen (Laine, 2018).  

Kokemusten tutkimisessa tutkija joutuu usein tarkastelemaan ja tiedostamaan myös omat ko

kemuksensa tutkittavasta aiheesta, jotta on mahdollista erottaa omat kokemukset tutkittavien 

kokemuksista  (Perttula,  2005).  Tämä  myös  avaa  tutkijalle  mahdollisuuden  ymmärtää  uutta, 

mahdollisesti omista kokemuksistaan poikkeavaa (Perttula, 2005). Lisäksi Ojala (2017) muis

tuttaa, että  tulkittaessa  ihmisten yksilöllisiä kokemuksia  samasta  ilmiöstä,  samankaltaisetkin 

kokemukset voivat tulkinnaltaan erota toisistaan (Ojala, 2017). 
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan siis peruskoulun opettajien subjektiivisia kokemuksia liittyen 

tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen.  Tutkimuksen  kohteena  on  opettajien  kokemukset 

siitä, miten tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen näyttäytyy koulussa ja millaisia keinoja sekä 

valmiuksia heillä on aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttumiseen  ja  sen ennaltaehkäisyyn. 

Tutkijana olen tiedostanut omat mielikuvani ja kokemukseni käsiteltävästä ilmiöstä ja pyrkinyt 

erottamaan nämä tutkittavien kokemuksista. Näin ollen olen käsitellyt tutkittavien kokemuksia 

mahdollisimman objektiivisesti liittämättä tutkittavien kertomuksiin omia kokemuksiani. 

4.3  Aineiston kuvaus 

Tämän pro gradu tutkielman tutkimusaineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella (Liite 

1), joka jaettiin lokakuussa 2021 viidessä eri Facebookin opetusalan ryhmässä. Kyselyn julkai

semisen yhteyteen liitettiin saateteksti (Liite 2), jossa tuotiin ilmi, että kysely on kohdennettu 

luokanopettajille, erityisopettajille, erityisluokanopettajille ja aineenopettajille, jotka työsken

televät sekä alakoulussa että yläkoulussa. Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui sekä alakou

lun että yläkoulun eri tehtävissä työskentelevät opettajat, sillä tällä tavoin saatiin mahdollisim

man kattava otanta opettajia mukaan tutkimukseen. Tutkimukseen osallistui lopulta 34 opetta

jaa, joista naisia oli 94,1 %. Suurin osa (88,3 %) osallistujista oli 25–54vuotiaita. Otokseen tuli 

hyvä otanta opettajia kaikilta kouluasteilta, eri toimenkuvista ja heille oli kertynyt opetusvuosia 

suhteellisen  tasaisesti alle viidestä vuodesta aina yli 19 vuoteen. Suurin osa osallistujista oli 

suorittanut erityispedagogiikan opintoja tutkinnossaan tai täydennyskoulutuksena. Tutkimuk

sen kohdejoukko on kuvailtu tarkemmin Taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tutkimusjoukko kuvattuna taustatietojen pohjalta.

 

Tutkimus toteutettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla, jonka kautta mahdollistettiin vastaa

jien osallistuminen tutkimukseen ilman maantieteellisiä rajoituksia. Sähköiseen kyselylomak

keeseen aineistonkeruumenetelmänä päädyttiin myös siksi, että sen avulla voidaan kerätä mah

dollisimman kattava tutkimusaineisto huomioiden tutkijan ja tutkimuksen resurssit (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2016). Sähköinen kyselylomake mahdollisti myös kysymysten optimoin

nin ja kohdentamisen vastaajakohtaisesti. Näin ollen osa tutkimuskyselyn kysymyksistä sekä 

väittämistä oli asetettu ehdolliseen muotoon ja esitettiin vain tietyt kriteerit täyttäville vastaa

jille. Esimerkiksi väittämä ”Tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen koulussa on kokemustesi 

perusteella keskimäärin lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana” (Liite 1) esitettiin vain vas-

taajille, joilla oli kertynyt opetusalan työkokemusta vähintään kymmenen vuoden ajalta.  

Kyselylomakkeella kartoitettiin opettajien kokemuksia peruskouluikäisten tyttöjen aggressiivi

sen käyttäytymisen ilmenemisestä koulussa, opettajien keinoja ja valmiuksia puuttua tyttöjen 

aggressiiviseen käyttäytymiseen sekä opettajien keinoja ja valmiuksia ennaltaehkäistä tyttöjen 
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aggressiivista käyttäytymistä. Kysely sisälsi siis laajasti erilaisia kysymyksiä liittyen tyttöjen 

aggressiivisen käyttäytymisen ilmiöön. Kaikkia kysymyksiä ei kuitenkaan lopulta otettu mu

kaan tämän tutkimuksen aineiston analysointiin, sillä ne eivät olleet täysin relevantteja lopul

listen tutkimuskysymysten muotouduttua. 

Kyselyn avulla pyrittiin keräämään sekä laadullista että määrällistä tutkimusaineistoa tutkitta

vasta aiheesta. Laadullisen tutkimusaineiston kautta tutkittavaa ilmiötä pyritään katsomaan laa

jemmasta perspektiivistä etsien erilaisia keskinäisiä suhteita asioiden välille, kun taas määrälli

sen tutkimusaineiston kautta samaa ilmiötä katsotaan kapeaalaisemmin syventyen tarkemmin 

määriteltyihin muuttujiin (Brannen, 1992). Näin toimittiin myös tämän tutkimuksen kohdalla, 

jossa laadullisen tutkimusaineiston kautta pyrittiin saamaan mahdollisimman hyvä ymmärrys 

opettajien  kokemuksista  liittyen  tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen.  Määrällisen  tutki

musaineiston kautta tutkittavaa aihetta puolestaan tarkasteltiin lähemmin keskittyen erilaisten 

prosentuaalisten osuuksien laskemiseen. 

Kysely koostui monivalintakysymyksistä,  avoimista kysymyksistä  sekä Likertasteikollisista 

kysymyksistä. Monivalintakysymysten kautta pyrittiin keräämään numeerisessa muodossa ole

vaa tutkimusaineistoa. Monivalintakysymyksiin oli liitettynä usein myös avoin vaihtoehto, joka 

Hirsjärven ja kollegoiden (2016) mukaan mahdollistaa sellaisten näkökulmien esille tuomisen, 

joita tutkija ei välttämättä ole osannut ottaa etukäteen huomioon. Avoimet kysymykset mah

dollistivat puolestaan tutkittavien omien kokemusten sanallistamisen sekä mahdollisuuden tar

kentaa  ja  syventää omia vastauksiaan aiemmin esitettyihin monivalintakysymysten pohjalta. 

Likertasteikollisia kysymyksiä käytettiin  tässä tutkimuksessa osallistujien mielipiteiden kar

toittamiseen tutkittavasta aiheesta. 

4.4  Laadullisen aineiston analyysi 

Laadullisen  aineiston  analyysillä  on  tarkoitus  luoda  mielekäs  kokonaisuus  aineistosta,  mikä 

mahdollistaa johtopäätösten tekemisen tutkittavasta ilmiöstä (Puusa, 2020). Laadullisen tutki

muksen analyysiprosessissa yhdistyvät analysointi ja synteesin luominen eli ensiksi tutkija pilk

koo aineiston pienempiin osiin valitun menetelmän mukaisesti ja tämän jälkeen uudelleen ko

koaa  aineiston  mielekkääseen  muotoon,  josta  tehdään  lopulta  tutkimuksen  johtopäätökset 

(Puusa, 2020). Tämän tutkimuksen laadullisen aineiston analysointimenetelmäksi valikoitui si

sällönanalyysi.  Sisällönanalyysi  on  yksi  analyysimetodi,  jota  voidaan  soveltaa  käytettäväksi 
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erilaisiin laadullisiin tutkimuksiin ja se onkin yksi tyypillisimmistä metodeista laadullisen ai

neiston analyysissa (Puusa, 2020.) Puusa (2020) toteaa, että sisällönanalyysi tarjoaa mahdolli

suuden tarkastella tutkimusaineistoa monipuolisesti. Sisällönanalyysin tarkoituksena on saada 

tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja selkeässä muodossa kadottamatta olennaisinta tie

toa (Puusa, 2020; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Sisällönanalyysin toteutukseen kuuluu useita vai

heita, jotka esiintyvät kuitenkin usein yhtäaikaisesti ja näin ollen aineiston tulkintaa tapahtuu 

jatkuvasti läpi analyysiprosessin (Puusa, 2020). Puusa (2020) on erotellut sisällönanalyysin vai

heiksi analyysiyksiköiden valinnan, aineistoon tutustumisen, aineiston pelkistämisen, aineiston 

kategorisoinnin ja teemoittelun sekä aineiston tulkinnan. 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa aineisto  ja  teorialähtöiseen sisällönanalyysiin (Puusa, 2020). 

Tämän  tutkimuksen  aineiston  analyysi  on  toteutettu  aineistolähtöisellä  sisällön  analyysillä, 

jossa  tulkinta  ja  päättely  etenee  empiirisestä  aineistosta  kohti  käsitteellisempää  näkemystä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018). Aineistolähtöinen sisällönanalyysi valikoitui  tämän  tutkimuksen 

laadullisen aineiston analyysimenetelmäksi, sillä sen kautta voidaan  luoda kattava, selkeä  ja 

riittävän pelkistetty kuvaus tutkittavasta aiheesta sekä vastata  laadittuihin tutkimuskysymyk

siin.  Aineiston  analyysin  tukena  käytän  Tuomen  ja  Sarajärven  (2018)  kolmivaiheista  sisäl

lönanalyysin runkoa, jonka mukaisesti ensin aineisto redusoidaan eli pelkistetään, tämän jäl

keen aineistoa klusteroidaan eli ryhmitellään ja viimeisenä aineisto abstrahoidaan eli aineiston 

pohjalta luodaan teoreettisia käsitteitä. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on toteutettu tämän 

tutkimuksen laadullisen aineiston osalta tutkimuskysymyksittäin. Toisin sanoen siis Tuomen ja 

Sarajärven (2018) kolmivaiheisen sisällönanalyysin vaiheet pelkistäminen, ryhmittely ja teo

reettisten käsitteiden  luonti  on  tehty  tämän  tutkimuksen aineiston analyysissa kolme kertaa. 

Tutkimuskysymyksittäin analyysiprosessi on edennyt aina saman, seuraavaksi esitettävän, vai

heistuksen mukaisesti. 

Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa eli aineiston pelkistämisessä lähdin liikkeelle siitä, 

että  siirsin  opettajien  kyselylomakkeen  avoimiin  kenttiin  kirjoittamat  vastaukset  erilliseen 

Worddokumenttiin. Tämän kautta pääsin  paremmin  tarkastelemaan opettajien vastauksia  ja 

pelkistämään niitä tiivistetympään muotoon. Tuomi ja Sarajärvi (2018) nostavatkin esiin, että 

aineiston pelkistämisen tavoitteena on karsia aineistosta tutkimuksen kannalta epäolennainen 

tieto pois. Taulukossa 2 esitetään esimerkin omainen kooste opettajien alkuperäisten ilmausten 

pelkistämisestä.  
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Taulukko 2. Alkuperäisten ilmausten muuttaminen pelkistettyyn muotoon. 

Alkuperäinen ilmaus  Pelkistetty ilmaus 

Alakoulun  erityisopettaja:  ”Koulupäivien 

aikana menee  jonkin  verran aikaa sellaisen 

kiusaamiseen selvittelyyn, jossa on huudettu, 

puhuttu rumasti ja/tai väitetty paikkaansa pi

tämättömiä  asioita.  Kiinni  jäänyt  murjottaa 

loppupäivän  ja  homma  jatkuu  sosiaalisessa 

mediassa.” 

Huutamista,  epäasiallista  kielenkäyttöä,  va
lehtelua ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa 
epäasiallista käyttäytymistä. 
 

Alakoulun  luokanopettaja: ”Ratkon  jatku

vasti haastavaa käyttäytymistä. Ensisijaisena 

keinona välitön puuttuminen aggressiiviseen 

käytökseen.  Puhun  oppilaan  kanssa  tilan

teesta  ja sanoitan hänen  tunnetilaansa sekä 

kerron  toivotusta  käyttäytymismallista.  Jos 

se  ei  ratkaise  tilannetta  tai  aggressiivinen 

käytös on niin toistuvaa, että se vaikuttaa op

pilaan kouluarkeen, mukaan astuu moniam

matillinen tiimi (laajaalainen eo, kuraattori, 

psykologi yms.). Tätä ennen olen aina puhu

nut  huoltajien  kanssa  tilanteesta.  Sekin 

yleensä  rauhoittaa  hetkellisesti  aggressii

vista käytöstä.” 

Välitön  puuttuminen,  puhuminen  oppilaan 
kanssa,  tunnetilan  sanoittaminen,  toivotun 
käyttäytymismallin kertominen, moniamma
tillinen  yhteistyö  sekä  yhteistyö  huoltajien 
kanssa. 

Tämän ensimmäisen vaiheen kautta alkuperäiset  ilmaukset saatiin muutettua pelkistettyyn ja 

tiiviimpään muotoon, joka mahdollisti ilmausten vertailun ja sitä kautta siirtymisen sisällönana

lyysin seuraavaan vaiheeseen eli aineiston ryhmittelyyn. 

Sisällönanalyysin toisessa vaiheessa eli aineiston ryhmittelyssä aineistosta nousseet ilmaukset 

käydään läpi ja aineistosta pyritään etsimään samankaltaisuuksia ja mahdollisesti myös eroa

vaisuuksia kuvaavia käsitteitä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Lähdin toteuttamaan aineiston ryh

mittelyä värikoodauksen avulla, jossa merkitsin aina samankaltaiset ilmaukset samalla värillä. 

Tämän kautta minulle havainnollistui  tarkemmin, kuinka paljon samoja  ilmauksia  toistui eri 
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opettajien vastauksissa ja kuinka monta alaluokkaa vastauksista alkaisi muodostua. Tämän vai

heen jälkeen ryhmittelin Tuomen ja Sarajärven (2018) ohjeiden mukaisesti samaa ilmiötä ku

vaavat pelkistetyt ilmaukset omiksi alaluokikseen, alaluokat aihetta kuvaaviksi yläluokiksi ja 

yläluokat lopullisiksi aihetta tiivistetyssä muodossa kuvaaviksi pääluokiksi. Aineiston ryhmit

telyn kautta muodostui kolme erilaista analyysitaulukkoa (Taulukko 3, Taulukko 4, Taulukko 

5), joissa havainnollistuu ala, ylä ja pääluokkien muodostuminen tutkimuskysymyksittäin. 

Taulukko 3. Opettajien kokemukset tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemisestä pe
ruskoulussa. 

ALALUOKAT  YLÄLUOKAT  PÄÄLUOKAT 

Sanoilla uhkaaminen 

Epäasiallinen kielenkäyttö 

 

 
SUORA VERBAALINEN 

AGGRESSIIVISUUS 
 

Haukkuminen 

Haistattelu 

Kiroilu 

Huutaminen 

Valehtelu 
Sosiaalinen oman edun tavoit

telu 

 

EPÄSUORA VERBAALINEN 
AGGRESSIIVISUUS 

 
Manipulointi 

Someviha  Aggressiivinen käyttäytyminen 
sosiaalisessa mediassa  

Potkiminen 
 

Toiseen henkilöön kohdistuva 
aggressiivisuus 

 

 
SUORA FYYSINEN 
AGGRESSIIVISUUS 

 

Lyöminen 

Töniminen 

Läpsiminen 

Omaisuuden tuhoaminen   

Esineisiin kohdistuva 
aggressiivisuus 

 

 
 

EPÄSUORA FYYSINEN 
AGGRESSIIVISUUS 

 

 

Ovien paiskominen 

Tavaroiden heittely 
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Taulukko 4. Opettajien keinot puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen peruskoulussa. 

ALALUOKAT  YLÄLUOKAT  PÄÄLUOKAT 

Keskustelu   

 
Vuorovaikutus oppilaan kanssa 

 

VERBAALISET KEINOT 
Sanallinen ohjaaminen  

Tunteiden ja tilanteen sanoit
taminen 

Rauhoittelu 
 

 

Tilanteen välitön laukaiseminen 

 

 

 

 

 

TOIMINNALLISET 

KEINOT 

 

 

Väliin meneminen  

Aggressiivisen oppilaan tai 
muiden oppilaiden poistami

nen tilasta 

Kiinnipito 
 

 

 

Kurinpito ja seuraamukset Koulupäivän keskeyttäminen 

Jälkiistunto ja kasvatuskes
kustelu 

Rangaistukset 

Yhteys huoltajiin 
 

 

Eri toimijoiden informointi 

 

 

 

 

 

 

YHTEISTYÖHÖN 

POHJAUTUVAT KEINOT 

Yhteys koulun henkilökun
taan 

Yhteys muihin ammattilaisiin 

Moniammatillinen yhteistyö 
 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
Kodin ja koulun yhteistyö 
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Taulukko 5. Opettajien keinot ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä peruskou

lussa. 

ALALUOKAT  YLÄLUOKAT  PÄÄLUOKAT 

Havainnointi 
 

Opettajan tietoisuus oppilaasta 
ja opetusryhmästä 

 

ENNAKOIVAT KEINOT 

 Oppilaan tuntemus 

Taitojen opettaminen 
 

 

Vuorovaikutukselliset 
pedagogiset keinot 

 

 

 

 

PEDAGOGISET KEINOT 

Positiivinen pedagogiikka 

Ryhmäyttäminen 

Opetuksen suunnittelu   

Ennakoivat pedagogiset keinot 

Oppimisympäristön suunnit
telu 

Keskustelu ja tilanteiden 
purku 

 

 
Vuorovaikutus opettajan ja 

oppilaan välillä 

 

VUOROVAIKUTUKSELLISET 

KEINOT 
Opettajan oma olemus 

Moniammatillinen yhteistyö   

Yhteistyö eri toimijoiden 
kanssa 

 

YHTEISTYÖHÖN  

POHJAUTUVAT KEINOT 
Kodin ja koulun välinen yh

teistyö 

 

Sisällönanalyysin kolmannessa eli viimeisessä vaiheessa aineisto käsitteellistetään, jolloin tut

kimuksen kannalta olennainen tieto erotellaan ja sen perusteella muodostetaan teoreettisia kä

sitteitä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Sisällönanalyysin kautta tutkimuksen aineistosta muodostui 

tutkimuskysymyksittäin pääluokkia,  jotka  toimivat myös  teoreettisina käsitteinä  ja kuvaavat 

tutkittavaa aihetta tiivistetyssä muodossa. Pääluokkia ja siten teoreettisia käsitteitä muodostui 
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ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemiseen 

liittyen yhteensä neljä kappaletta. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla, liittyen opettajien kei

noihin puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen, pääluokkia ja aihetta kuvaavia teoreet

tisia  käsitteitä  muodostui  yhteensä  kolme  kappaletta.  Kolmanteen  tutkimuskysymykseen  eli 

opettajien keinoihin ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä pääluokkia ja aihetta 

kuvaavia teoreettisia käsitteitä muodostui yhteensä neljä kappaletta. 

4.5  Määrällisen aineiston analyysi 

Määrällisen aineiston analyysin kautta on mahdollista saada selittävämpää tietoa tutkittavasta 

aiheesta laadullisen analyysin rinnalle, joka osaltaan lisää tutkimuksen luotettavuutta (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018). Tämä pro gradu tutkielma on toteutettu monimenetelmällisenä tutkimuk

sena, jossa yhdistyy sekä laadullinen että määrällinen tutkimusote. Tässä tutkimuksessa mää

rällisen aineiston analyysi toimii laadullista analyysia tukevana ja täydentävänä tekijänä. Tar

vittaessa  laadullisen  analyysin  ohella  onkin  täysin  perusteltua  käyttää  määrällistä  analyysia 

(Puusa, 2020). Tällöin laadullisesta tekstiaineistosta lasketaan erilaisia lukumääriä kuvaavia ar

voja eli aineistoa kvantifioidaan (Puusa, 2020; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tässä tutkimuksessa 

aineiston  kvantifiointi  liittyy  ilmaisujen  laskemiseen  opettajien  kyselylomakkeelle  kirjoitta

mista avoimista tekstivastauksista. Lisäksi tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen monivalinta

vastaukset  tuottivat  itsessään  määrällistä  tutkimustietoa  käsiteltävästä  aiheesta,  jonka  kautta 

laadullista  tutkimustietoa  on  voitu  rikastuttaa  erilaisten  prosentuaalisten  osuuksien  laskemi

sella. Määrällistä aineistoa on käsitelty tässä tutkimuksessa Webropol Analytics ohjelman ja 

Excellaskentatyökalun avulla, jotka ovat mahdollistaneet prosentuaalisten osuuksien laskemi

sen. 
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5  Tulokset 

Tässä  luvussa  esittelen  tutkimuksen aineiston analyysin kautta  esille nousseita keskeisimpiä 

tutkimustuloksia. Tutkimuksen aineisto on analysoitu monimenetelmällisesti,  jonka  johdosta 

myös tutkimustulokset esitetään kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien kautta erilai

sina aineistosta nostettuina suorina tekstilainauksina ja taulukkoina. Tutkittavien vastauksista 

esiin nostetuilla suorilla tekstilainauksilla pyritään tuomaan esille tutkimusaineiston autentti

suutta ja rikkautta (Puusa, 2020). Suorat tekstilainaukset tuovat paremmin esille myös tutkijan 

päättelyketjua ja antavat muille mahdollisuuden perehtyä tulkintojen taustoihin (Puusa, 2020). 

Tämän tutkimuksen tutkimustuloksissa kvalitatiivisessa muodossa oleva aineisto eli toisin sa

noen opettajien kirjoittamat avoimet tekstivastaukset toimivat aineistona, jonka kautta tyttöjen 

aggressiivisen käyttäytymisen ilmiötä pyritään laajemmin ymmärtämään. Määrällisen aineiston 

kautta saatu numeerinen tutkimustieto puolestaan täydentää laadullisen analyysin antia ja tuo 

erilaista näkökulmaa tutkittavan ilmiön tarkasteluun. 

Tutkimustulosten esittäminen on jaettu viiteen alalukuun siten, että luku 5.1 vastaa ensimmäi

seen tutkimuskysymykseen liittyen opettajien kokemuksiin  tyttöjen aggressiivisen käyttäyty

misen ilmenemisestä koulussa. Luvut 5.2 ja 5.3 vastaavat toiseen tutkimuskysymykseen liittyen 

opettajien valmiuksiin ja keinoihin puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa. 

Luvut 5.4 ja 5.5 vastaavat kolmanteen tutkimuskysymykseen liittyen opettajien valmiuksiin ja 

keinoihin ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä koulussa. 

5.1  Opettajien kokemuksia tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemisestä kou

lussa 

Tutkimuksen  perusteella  opettajat  kokevat,  että  tyttöjen  aggressiivinen  käyttäytyminen  on 

melko yleistä kouluissa. Tarkasteltaessa kaikkien opettajien kokemuksia ja aggressiivista käyt

täytymistä yleisellä tasolla valtaosa (88,2 %) tutkimukseen osallistuneista opettajista koki, että 

tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä ilmenee koulussa vähintään kerran viikossa. Yli puolet 

(58,8 %) opettajista koki, että tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä ilmenee koulussa vähintään 

kerran päivässä.  

Tutkimuksessa kartoitettiin myös yli 10 vuotta opettajana toimineilta opettajilta, onko tyttöjen 

aggressiivinen käyttäytyminen  lisääntynyt  koulussa heidän kokemustensa mukaan viimeisen 
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kymmenen vuoden aikana. Jopa 63 % näistä opettajista oli joko täysin samaa mieltä tai jok

seenkin samaa mieltä väitteestä, että tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen on lisääntynyt vii

meisen kymmenen vuoden aikana. Opettajien kokemuksissa yhdeksi keskeiseksi tyttöjen ag

gressiivisen käyttäytymisen lisääntymisen taustalla vaikuttavaksi  tekijäksi nousi vanhempien 

vanhemmuustaitojen heikentyminen. Tätä muutosta kuvailtiin muun muassa seuraavanlaisesti: 

”… vanhemmat täysin voimattomia, eivät saa otetta lapsistaan.” (yläkoulun eri

tyisluokanopettaja) 

”Vanhemmat antavat periksi ja liikaa vaihtoehtoja tyttäriensä toimintaan. Van-

hemmat eivät kestä lastensa turhautumista. Paljon esiintyy myös sitä, että van

hemmat uskovat omaa tytärtään enemmän, kuin opettajan tai toisen vanhemman 

kertomaa.   Perheissä on myös uusavuttomuutta  ja  vanhempien  keskinäisiä  rii

toja.” (alakoulun erityisopettaja) 

”Uskon, että yhteiskunnan muuttuminen ja vanhempien kykenemättömyys hoitaa 

vanhemman roolia ovat suurimpia syyllisiä.” (yläkoulun erityisluokanopettaja) 

Vanhemmuustaitoihin liittyvien haasteiden ohella opettajien kokemuksissa nousi esille myös 

koulussa käytössä olevien resurssien vähentyminen, joka näkyy heidän kokemuksiensa perus

teella myös tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen lisääntymisenä koulussa. 

”lastenpsykiatristen  palvelujen  puute  ja  koulupsykologien  puute… suuret  ryh

mät” (alakoulun erityisluokanopettaja) 

”Liian isot ryhmät, haastavat oppilaat isoissa ryhmissä ilman lisättyä tukea. Tuki 

vain paperilla muttei oikeasti saatavilla.” (yhtenäiskoulun aineenopettaja) 

”… oppilaita tulee entistä haastavammista taustoista eikä erityistä tukea ja pien

ryhmiä ole enää tarpeeksi.” (yläkoulun aineenopettaja) 

Kolmas isompi teema liittyen syihin tyttöjen koulussa ilmentämän aggressiivisen käyttäytymi

sen lisääntymiseen oli tyttöjen jengiytyminen ja aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemismuo

tojen monipuolistuminen. Nämä toistuivat opettajien vastauksissa useampaankin otteeseen ja 

ovat selkeästi keskeisimpiä tämän kaltaisen muutoksen taustalla olevia tekijöitä opettajien ko

kemusten perusteella. 
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”Tytöt jengiintyvät ja pyrkivät herättämään huomiota ja pelkoa.” (alakoulun eri

tyisluokanopettaja) 

”… eri kieli ja kulttuuriryhmien jengiytyminen” (alakoulun erityisopettaja) 

”Aggressiivisesta käyttäytymisestä on tullut yhä useammalle lapselle ’tapa olla’. 

Se ei ilmene vain silloin, jos tulee riita tai jos joku sanoo jotain rumaa, vaan on 

havaittavissa ’jengityyppistä’ toimintaa (olematta sitä), jossa konflikteihin hakeu

dutaan ja niitä ratkotaan aggressiivisin puhein ja teoin. Ei osata leikkiä, pelata 

tai tehdä asioita mukavalla tavalla yhdessä  aikuisten ohjaamat toiminnot eivät 

myöskään kiinnosta. Vellova hengailu, toisten lasten seuraaminen ja ärsyttämi

nen on yleistä. Tällainen toiminta on yleistä erityisesti maahanmuuttajataustais

ten tyttöjen keskuudessa.” (alakoulun luokanopettaja) 

”Aggressio on näkyvämpää, ei välitetä, näkeekö joku esim. aikuinen. Ennen sitä 

pyrittiin tekemään enemmän salassa. Myös auktoriteettien kunnioitus on rapissut, 

tyttö voi näyttää aggressiotaan samoin kuin poikakin. Tasaarvoistuminen siinä

kin suhteessa on tapahtunut” (alakoulun erityisluokanopettaja) 

”Osa tytöistä käyttäytyy samaan tapaan kuin vastaavasti aggressiiviset pojat. Ty-

töistä ei ehkä enää ’kasvateta kilttejä’.” (alakoulun luokanopettaja) 

 

Opettajien kokemusten mukaan sekä alakouluikäisten että yläkouluikäisten tyttöjen aggressii

vinen käyttäytyminen kohdistuu pääasiassa muihin oppilaisiin 91,18 % ja opettajaan 55,88 % 

(Taulukko 6). Tarkasteltuna lähemmin vuosiluokkakohtaisia eroja, sekä alkuopetuksessa eli 1–

2 vuosiluokalla että 3–6 vuosiluokalla tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen näyttäisi opetta

jien mukaan kohdistuvan ensisijaisesti muihin oppilaisiin (100 %). Sen sijaan tutkimuksen mu

kaan yläkoulun eli 7–9 vuosiluokan tytöillä aggressiivisuus kohdistuu ensisijaisesti opettajaan 

(90 %) sekä tämän ohella valtaosalla myös muihin oppilaisiin (70 %). 
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Taulukko 6. Tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen kohdistuminen kouluasteittain.

 

Opettajien kokemusten mukaan tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen näyttäytyy läpi perus

kouluajan sekä suorana että epäsuorana aggressiivisuutena. Näin ollen opettajien kokemukset 

peruskouluikäisten  tyttöjen  aggressiivisen  käyttäytymisen  ilmenemismuodoista  voitiin  tutki

muksen analyysin myötä jakaa neljään eri kategoriaan (Taulukko 3). Laadullisen aineiston ana

lyysin perusteella tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen ilmenee koulussa suorana verbaali

sena, epäsuorana verbaalisena, suorana fyysisenä ja epäsuorana fyysisenä aggressiivisuutena. 

Toisin sanoen siis tyttöjen aggressiivisessa käyttäytymisessä on tutkimuksen mukaan laajasti 

erilaisia aggressiivisuuden piirteitä. Opettajien kokemusten mukaan tyttöjen suora verbaalinen 

aggressiivisuus näyttäytyy koulussa epäasiallisena kielenkäyttönä, kuten haukkumisena, kiroi

luna ja huutamisena. Epäsuora verbaalinen aggressiivisuus puolestaan näyttäytyy koulussa pe

ruskouluikäisillä tytöillä valehteluna, sosiaalisena manipulointina ja sosiaalisen median kautta 

tapahtuvana aggressiivisena käyttäytymisenä. Sen sijaan  tyttöjen suora  fyysinen aggressiivi

suus on opettajien kertoman mukaan koulussa esimerkiksi läpsimistä, lyömistä ja potkimista. 

Epäsuora fyysinen aggressiivisuus kohdistuu tytöillä opettajien kokemusten mukaan useimmi

ten johonkin materiaan ja näyttäytyy tavaroiden heittelynä, ovien paiskomisena ja omaisuuden 

tuhoamisena. 

Tarkasteltaessa  tarkemmin prosentuaalisia osuuksia opettajien kokemuksista  liittyen  tyttöjen 

aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemismuotoihin (Taulukko 7), voidaan havaita, että tutki

muksen mukaan tyttöjen epäsuora aggressiivisuus ilmenee koko peruskouluajalla tyypillisim

min toisten ulosjättämisenä vertaisryhmästä (73,53 %), selän takana toisesta pahan puhumisena 

(73,53%), pilkkaavan kehon kielen käyttämisenä (67,65%) sekä juorujen levittelynä (55,88%). 

Tyttöjen suora aggressiivisuus sen sijaan ilmenee opettajien kokemusten perusteella tyypilli

simmin nimittelynä (85,29 %), huutamisena (73,53 %) sekä läpsimisenä (50%). 
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Taulukko 7. Tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemismuodot kouluasteittain.

 

Tarkasteltuna tarkemmin eri kouluasteiden opettajien kokemuksia tyttöjen aggressiivisen käyt

täytymisen ilmenemisestä,  tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että  tyttöjen aggressiivisen 

käyttäytymisen ilmenemismuoto on riippuvaista siitä, minkä ikäinen oppilas on kyseessä (Tau

lukko 7). Alkuopetuksen eli 1–2 luokkaasteen opettajien kokemusten perusteella tyttöjen ag

gressiivinen käyttäytyminen näyttäytyy pääasiallisesti suorana aggressiivisuutena. Tutkimustu

losten mukaan suora aggressiivinen käyttäytyminen  ilmenee alkuopetusikäisillä  tytöillä sekä 

fyysisenä että verbaalisena aggressiivisuutena. Suora fyysinen aggressiivisuus näyttäytyy tyy

pillisimmin läpsimisenä (87,5 %), lyömisenä (62,5 %) sekä tönimisenä (50 %). Suora verbaa

linen aggressiivisuus sen sijaan on tämän ikäisillä tytöillä huutamista (87,5 %) ja nimittelyä (75 

%). Suoran aggressiivisen käyttäytymisen ohella opettajien kokemuksista nousi esiin myös al

kuopetusikäisten tyttöjen epäsuora fyysinen aggressiivisuus, joka ilmenee esimerkiksi tavaroi

den heittelynä (75 %). 

Sen sijaan alakoulun 3–6 luokkaasteen opettajien kokemuksista nousee esille, että tämän ikäis

ten tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen on pääasiallisesti epäsuoraa. Epäsuora aggressiivi

suus ilmenee näiden opettajien kokemusten mukaan tyypillisimmin selän takana toisesta pahan 

puhumisena (100 %), pilkkaavan kehonkielen käyttämisenä (91,67 %), toisten ulosjättämisenä 

vertaisryhmästä (83,33 %) sekä juorujen levittelynä (58,33 %). Näiden ohella alakoulun 3–6 
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vuosiluokan opettajat kokevat, että tyttöjen aggressiivisuus näyttäytyy myös suorana verbaali

sena aggressiivisuutena, kuten nimittelynä (75 %) ja huutamisena (58,33 %). 

Yläkouluikäisten eli 7–9 vuosiluokkien opettajien kokemusten perusteella tyttöjen aggressiivi

nen  käyttäytyminen  on  pääasiallisesti  suoraa  verbaalista  aggressiivisuutta,  kuten  nimittelyä 

(100 %), haistattelua (90 %) ja huutamista (80 %). Myös epäsuoria aggressiivisen käyttäytymi

sen ilmentymistä on havaittavissa yläkouluikäisillä tytöillä, sillä opettajat kokevat, että toisten 

ulosjättäminen vertaisryhmästä (80 %), selän takana toisesta pahan puhuminen (80 %), juorujen 

levittely (70 %) ja pilkkaavan kehon kielen käyttäminen (70 %) on tyypillistä 7–9 luokkalaisilla 

tytöillä. 

5.2  Opettajien valmiudet puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa 

Tämän tutkimuksen yhtenä osaalueena oli myös selvittää opettajien kokemuksia heidän omista 

valmiuksistaan puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa. Seuraavaksi tarkas

tellaan lähemmin, miten peruskoulun opettajat kokevat omat valmiutensa puuttua tyttöjen ag

gressiiviseen käyttäytymiseen koulussa ja millaisten toimien he kokisivat auttavan heitä kehit

tämään omia valmiuksiaan puuttua tällaiseen käyttäytymiseen. 

Tutkimuksen kautta selvisi, että 58,8 % opettajista puuttuu joka kerta tyttöjen aggressiiviseen 

käyttäytymiseen koulussa sellaista  toimintaa havaitessaan. Kuitenkin jopa 41,2 % opettajista 

kertoi  puuttuvansa  tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen  koulussa  ainoastaan  lähes  joka 

kerta. Keskeisimmäksi syyksi, miksi opettajat eivät aina puutu tyttöjen aggressiiviseen käyttäy

tymiseen kerrottiin olevan muun muassa ajan puute ja kiire. 

”En ehdi, koska huonoa käytöstä niin paljon esim. välitunnilla.” (alakoulun eri

tyisopettaja) 

Ajan  puutteen  lisäksi  tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen  puuttumattomuuden  syyksi 

nousi useammassa vastauksessa se, ettei tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen aina näy opet

tajalle päin. 

”Puutun joka kerta, jos näen suoraa aggressiota, eli väkivaltaa ja suoraa nimit

telyä. Muu aggressio on niin hienovaraista ja salakavalaa eikä asioissa pysy niin 
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hyvin kärryillä, että ihan kaikkeen siihen viittaavaan pystyisi puuttua. Yksinker

taisesti tuntuu, ettei kaista riitä siihen.” (yläkoulun erityisopettaja) 

Näiden ohella puuttumattomuuden syyksi nousi muutamissa vastauksissa myös opettajan oma 

jaksamattomuus  puuttua  tilanteisiin,  joissa  oppilas  käyttäytyy  aggressiivisesti.  Näissä  tilan

teissa puuttuminen koettiin itselle liian kuormittavaksi. 

”Yksinkertaisesti  aina ei jaksa :( jatkuva solvaus ja suunsoitto on aikuisellekin 

hirveän raskasta. Jos vaikka koulupäivä on juuri päättymässä, saatan vain pyytää 

poistumaan…, vaikka tiedän että inhottava käytös jatkuu bussipysäkillä ja var

masti bussissakin.” (alakoulun erityisluokanopettaja) 

Tutkimuksessa kartoitettiin myös opettajien omaa kokemusta heidän valmiuksistaan puuttua 

tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa. Opettajista 14,7 % oli täysin samaa mieltä 

väitteestä ”Minulla on opettajana tarpeeksi valmiuksia puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäy

tymiseen koulussa”. Jokseenkin samaa mieltä tästä väitteestä oli 58,8 % opettajista. Siitä huo

limatta,  että  opettajat  kokivat  valmiutensa  puuttua  tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen 

melko hyviksi, tutkimukseen osallistuneista opettajista jopa yli kolmannes koki, että tyttöjen 

aggressiiviseen käyttäytymiseen on silti haastavaa puuttua koulussa. Puuttumisen haastavuutta 

opettajat perustelivat tyypillisimmin sillä, että tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen on muo

doltaan usein vaikeasti havaittavissa olevaa. 

”Tyttöjen keskinäiseen aggressioon on välillä haastavaa puuttua sen hienovarai

suuden ja salakavaluuden vuoksi. Kiusaaminen ei ole niin ilmiselvää.” (yläkou

lun erityisopettaja) 

Tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen  puuttumisen  koetiin  olevan  myös  haastavaa  siitä 

syystä, että opettajat kokivat, että puuttumisella on heikko vaste, eikä se tuo haluttua muutosta 

käyttäytymiseen. 

”… se ettei asiat etene tai kehity parempaan suuntaan tuskastuttaa.” (yläkoulun 

erityisluokanopettaja) 

Yhdeksi syyksi puuttumisen haastavuuteen liittyen opettajat kertoivat myös ajan puutteen.  

”Työaika ei riitä kaikkeen.” (alakoulun luokanopettaja) 



62 
 

 

Opettajista jopa 91,2 % oli halukkaita kehittämään omia aggressiiviseen käyttäytymiseen puut

tumisen valmiuksiaan. Tutkimukseen osallistuneilta opettajilta kartoitettiinkin, millaisten teki

jöiden he kokisivat parantavan heidän valmiuksiaan puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäyty

miseen koulussa. Suurimman edustuksen opettajien vastauksissa  sai koulutuksen  lisääminen 

(38 %). Moni opettaja kaipaisi  koulutusta  siihen, kuinka  tulisi  toimia haastavissa  tilanteissa 

oppilaan kanssa. Koulutuksen lisäämisen ohella myös erilaiset rakenteelliset muutokset (26 %) 

parantaisivat opettajien aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttumisen valmiuksia heidän koke

mustensa  mukaan.  Keskeisimpinä  rakenteellisina  muutoksina  mainittiin  opettajien  käytössä 

oleva aika, henkilöresurssien lisääminen, opetustuntien vähentäminen, ryhmäkokojen pienen

täminen, yhden luokan käytöshaasteisten oppilaiden enimmäismäärän rajaaminen, tuen tasai

sempi resursointi luokkaasteittain sekä yhteisopettajuuden lisääminen.  Opettajien vastauksista 

nousi esille myös, että kollegiaalista ja rehtorin antamaan tukea sekä koulun toimijoiden yhtei

siä  toimintamalleja  (15 %) arvotettiin keinoina,  jotka  lisäisivät opettajan valmiuksia puuttua 

aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa. Lisäksi opettajat  toivoisivat parempaa yhteistyötä 

(15 %) erityisesti moniammatillisesti oppilashuollon kanssa. Myös kotien tukeminen  ja van

hempien kanssa tehty yhteistyö (6 %) nähtiin keinona, joka välillisesti auttaisi myös opettajan 

valmiuksia koulussa puuttua aggressiivisen käyttäytymisen tilanteisiin. 

5.3  Opettajien keinot puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa 

Tämän tutkimuksen kautta kartoitettiin opettajien aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttumisen 

valmiuksien ohella myös heidän konkreettisia keinojaan puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyt

täytymiseen. Opettajien kokemukset keinoistaan puuttua peruskouluikäisten tyttöjen aggressii

viseen käyttäytymiseen voitiin tutkimuksen analyysin myötä jakaa kolmeen eri pääluokkaan. 

Tutkimuksen perusteella opettajien keinot puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen ja

kautuivat verbaalisiin, toiminnallisiin ja yhteistyöhön pohjautuviin keinoihin (Taulukko 4).  

Opettajien verbaaliset keinot puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa piti si

sällään erilaisia vuorovaikutuksellisia keinoja, kuten oppilaan kanssa keskustelemisen, sanalli

sen ohjaamisen sekä tunteiden ja tilanteen sanoittamisen oppilaalle kyseisessä tilanteessa.  

”Tilanteessa osapuolten kuunteleminen ja ratkaisuun pääseminen yhteisymmär-

ryksessä keskustellen.” (alakoulun erityisopettaja) 
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”Sanoittamalla tilannetta, tunteita ja syyseuraussuhteita…” (alakoulun erityis

luokanopettaja) 

”Puhun oppilaan kanssa tilanteesta ja sanoitan hänen tunnetilaansa sekä kerron 

toivotusta käyttäytymismallista.” (alakoulun luokanopettaja) 

Toiseksi  pääluokaksi  opettajien  keinoihin  puuttua  tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen 

koulussa muodostui toiminnalliset keinot, joka piti sisällään välittömän tilanteen laukaisemisen 

ja kurinpidolliset  toimet. Välittömään  tilanteen  laukaisemiseen  lukeutui kuuluvaksi  oppilaan 

rauhoittelu, opettajan väliin meneminen aggressiivisen käyttäytymisen tilanteessa sekä aggres

siivisen oppilaan tai muiden oppilaiden poistaminen tilasta. Kurinpidolliset toimet olivat puo

lestaan oppilaalle koituvia seurauksia aggressiivisesta käyttäytymisestä, kuten kasvatuskeskus

telu, jälkiistunto, koulupäivän keskeyttäminen sekä muut rangaistukset. Myös fyysinen oppi

laan rajoittaminen kiinnipidon kautta luettiin kuuluvaksi tähän toiminnallisiin ja kurinpidolli

siin keinoihin puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa. 

”Menee väliin…” (alakoulun luokanopettaja) 

”tarvittaessa fyysinen rajoittaminen” (alakoulun erityisopettaja) 

”Kasvatuskeskustelu,  jälkkä,  luokasta  poisto…”  (yläkoulun  erityisluokanopet

taja) 

Verbaalisten ja toiminnallisten keinojen ohella kolmanneksi pääluokaksi opettajien aggressii

viseen käyttäytymiseen  puuttumiskeinoja muodostui  yhteistyöhön pohjautuvat keinot. Tämä 

pääluokka sisälsi eri toimijoiden informoinnin sekä yhteistyön eri tahojen kanssa. Informointiin 

pohjautuvissa keinoissa opettajat kertoivat ottavansa yhteyttä oppilaan huoltajiin, muihin kou

lun ammattilaisiin tai muihin koulun ulkopuolisiin ammattilaisiin oppilaan aggressiivisen käyt

täytymisen seurauksena. Tätä mukaillen myös yhteistyö muiden toimijoiden kanssa näyttäytyi 

aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttumisen keinona, jossa opettajat kertoivat tekevänsä yh

teistyötä oppilaan huoltajien, muiden opettajien sekä moniammatillisesti muiden ammattilais

ten kanssa. 

”monitahoinen yhteistyö oppilashuoltoon ja huoltajiin.” (yläkoulun erityisopet

taja) 
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”…yhteistyötä koulun oppilashuollon kanssa ja yleensä myös koulun ulkopuoliset 

tahot tarpeen saada mukaan, nuorisopsykiatria, perheneuvola tms.” (yläkoulun 

erityisluokanopettaja) 

”…yhteistyö poliisin ja sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kanssa.” (yläkoulun 

erityisopettaja) 

Opettajien  käyttämät  aggressiiviseen  käyttäytymiseen  puuttumisen  keinot  jakautuivat  melko 

tasaisesti näiden kolmen pääluokan kesken. Hieman muita keinoja suuremman edustuksen sai 

verbaalisten keinojen käyttö puuttumiskeinona, joka nousi esiin opettajien kirjoittamissa vas

tauksissa lähes 71 %:lla tutkimukseen osallistuneista opettajista. Myös toiminnallisia keinoja 

eli tilanteiden välitöntä laukaisemista ja kurinpidollisia toimia tyttöjen aggressiiviseen käyttäy

tymiseen  puutumisessa  käytti  tutkimuksen  mukaan  lähes  59  %  tutkimukseen  osallistuneista 

opettajista. Yhteistyöhön pohjautuvia keinoja puolestaan käytti opettajista lähes 56 %. 

5.4  Opettajien valmiudet ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä kou

lussa 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin opettajien tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttumi

sen valmiuksien ohella myös heidän valmiuksiaan ennaltaehkäistä tällaisen käyttäytymisen il

mentymistä. Seuraavaksi  tarkastellaan  lähemmin, miten peruskoulun opettajat kokevat omat 

valmiutensa ennaltaehkäistä  tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä koulussa  ja millaisten  toi

mien he kokisivat auttavan heitä kehittämään omia valmiuksiaan ennaltaehkäistä tällaisen käyt

täytymisen syntymistä. 

Tutkimukseen osallistuneista opettajista vain 5,9 % oli täysin samaa mieltä väitteestä ”Minulla 

on opettajana tarpeeksi valmiuksia ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä kou

lussa”. Jokseenkin samaa mieltä tästä väitteestä oli 61,8 % kyselyyn vastanneista opettajista. 

Vaikka opettajat kokevat omat valmiutensa ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäyty

mistä koulussa melko hyviksi, siitä huolimatta jopa 91,2 % opettajista oli halukkaita kehittä

mään omia valmiuksiaan ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä koulussa. Kes

keisimpinä keinoina kehittää opettajan omia valmiuksia tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen 

ennaltaehkäisyssä pidettiin erilaisia koulutuksia, koulun yhteisten toimintatapojen kehittämistä 

sekä riittäviä henkilökunta ja aikaresursseja. 
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5.5  Opettajien keinot ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä koulussa 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin myös opettajien aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy

keinoja, joilla he käytännön työssään pyrkivät ennaltaehkäisemään tyttöjen aggressiivista käyt

täytymistä koulussa. Aineiston analyysin myötä opettajien käyttämät ennaltaehkäisykeinot voi

tiin jakaa neljään eri pääluokkaan: ennakoivat keinot, pedagogiset keinot, vuorovaikutukselliset 

keinot ja yhteistyöhön pohjautuvat keinot (Taulukko 5). 

Opettajien ennakoivat keinot aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä liittyivät opetta

jan  hyvään  tietoisuuteen  oppilaasta  sekä  koko  opetusryhmästä  ja  tätä  pyrittiin  toteuttamaan 

oman havainnoinnin ja oppilaan tuntemuksen kautta. 

”Oppilaan  resurssien  aistiminen  ja  toiminnan  sovittaminen  mahdollisuuksien   

mukaan siihen” (alakoulun erityisluokanopettaja) 

”Oppilaan tuntemus: mikä kuormittaa, mikä motivoi, mikä rauhoittaa” (alakou

lun luokanopettaja) 

”… oma havainnointi, tarkkailu ja ennakointi.” (alakoulun luokanopettaja) 

Erilaisten  pedagogisten  keinojen  käyttö  aggressiivisen  käyttäytymisen  ennaltaehkäisyssä  oli 

myös hyvin yleistä tutkimukseen osallistuneilla opettajilla. Näistä opettajien käyttämistä peda

gogisista keinoista voitiin analyysin myötä erottaa kaksi laajempaa kokonaisuutta: vuorovaiku

tukseen pohjautuvat pedagogiset keinot ja ennakoivat pedagogiset keinot. Vuorovaikutukselli

sia pedagogisia keinoja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi oli muun muassa 

erilaisten  taitojen  opettaminen,  oppilaiden  ryhmäyttäminen  sekä  positiivisen  pedagogiikan 

käyttö osana opetusta ja kouluarkea.  

”Tunne ja vuorovaikutustaitojen opettaminen” (alakoulun erityisluokanopettaja) 

”Omassa luokassa hyvä ryhmähenki vie pitkälle ja pienestä pitäen välitunneilla 

yhteisiin leikkeihin ja peleihin ohjaaminen.” (alakoulun erityisluokanopettaja) 

”Vahvuusperustainen tuki ja itsetunnon tukeminen” (alakoulun erityisopettaja) 

Ennakoivia pedagogisia keinoja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisemiskesi oli puo

lestaan opetuksen suunnittelu ja oppimisympäristön suunnittelu. Tämä näyttäytyi opettajan vas

tauksissa seuraavanlaisesti: 
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”Struktuurit ja rutiinit auttavat useimpia oppilaita ja vähentävät heidän kokemaa 

kuormittumista koulupäivän aikana.” (alakoulun luokanopettaja) 

”Sopivat oppimateriaalit, yksilölliset tavoitteet, riittävä tuki … ylimääräiset tauot 

oppitunnilla.” (alakoulun erityisluokanopettaja) 

”Ryhmäjärjestelyt, tuntisuunnittelu…” (yläkoulun erityisluokanopettaja) 

”… istumajärjestys…sekä päiväjärjestys” (alakoulun luokanopettaja) 

Vuorovaikutukselliset keinot tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn pohjau

tuivat opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen. Keskustelu oppilaiden kanssa, tilan

teiden purku ja opettajan oma olemus koettiin keinoina, joilla aggressiivista käyttäytymistä voi

daan ennaltaehkäistä opettajien toimesta koulussa. 

”… keskustelu miten erilaisissa tilanteissa  toimitaan ilman aggressiivista käyt

täytymistä.” (alakoulun erityisluokanopettaja) 

”Oma rauhallinen toiminta. Tilanteiden kunnollinen läpikäyminen ja tapahtuma-

ketjujen avaaminen.” (alakoulun erityisluokanopettaja) 

”Olen tuttu, turvallinen aikuinen oppilaille.  Kuuntelen tasapuolisesti sekä syyl

lisiä että syyttömiä.” (alakoulun erityisopettaja) 

Yhteistyöhön pohjautuvat keinot puolestaan liittyivät yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Täl

laista yhteistyötä oli muun muassa moniammatillinen yhteistyö eri alan ammattilaisten kanssa 

sekä oppilaiden vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. 

”moniammatillisen avun hankkiminen” (alakoulun erityisopettaja) 

”ohjaajan käyttö” (yläkoulun erityisluokanopettaja) 

”… vaikuttava  ennaltaehkäisy  vaatisi  koko  kouluyhteisön  toiminnan  muutosta 

SEKÄ hyvää yhteistyötä huoltajien kanssa” (alakoulun luokanopettaja) 

Tutkimustulosten mukaan tyypillisimpiä opettajien käyttämiä tyttöjen aggressiivisen käyttäy

tymisen  ennaltaehkäisykeinoja  olivat  erilaiset  pedagogiset  ennaltaehkäisykeinot,  joita  käytti 

64,7 %  tutkimukseen osallistuneista opettajista. Toisin  sanoen  siis  opettajilla oli  käytössään 

useita erilaisia vuorovaikutukseen ja ennakoitiin pohjautuvia pedagogisia keinoja. 
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6  Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin tyttöjen koulussa ilmentämää aggres

siivista käyttäytymistä sekä opettajien valmiuksia ja keinoja puuttua sekä ennaltaehkäistä täl

laista käyttäytymistä. Tutkimus kohdistui peruskoulun luokanopettajien, erityisopettajien, eri

tyisluokanopettajien ja aineenopettajien subjektiivisiin kokemuksiin tästä tutkittavasta aiheesta. 

Tutkimustehtäviin etsittiin vastauksia monimenetelmällisen tutkimusotteen avulla, jossa pää

paino oli opettajien kokemusten laadullisessa analysoinnissa. Tätä laadullisen analyysin kautta 

saatua tutkimustietoa rikastutettiin numeerisen aineiston avulla. Näin ollen tutkimuksen kautta 

saatiin ymmärrystä  siitä, miten  tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen näyttäytyy peruskou

lussa opettajien kokemusten perusteella. Lisäksi  tämä  tutkimus  toi  tietoa siitä, millaisin val

miuksin ja keinoin opettajat puuttuvat sekä ennaltaehkäisevät tyttöjen aggressiivista käyttäyty

mistä koulussa.  

Tällä tutkimuksella halutaan tuoda aiempaa näkyvämmäksi  tyttöjen aggressiivista käyttäyty

mistä. Näiden tutkimustulosten kautta voidaan lisätä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien 

aikuisten tietoutta tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen erityispiirteistä. Tämän lisäksi tutki

mus tarjoaa keinoja tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn 

koulussa. Tutkimustulokset tuovat myös lisää tietoa opettajien tyttöjen aggressiiviseen käyttäy

tymiseen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn valmiuksista sekä näiden valmiuksien kehittämistar

peista. Näitä tietoja voidaan tarvittaessa hyödyntää esimerkiksi opettajien täydennyskoulutusta 

tai koulujen resursointia suunniteltaessa. 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia. 

6.1  Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tutkimustulosten mukaan tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen kouluissa 

vaikuttaa olevan melko yleistä. Tutkimuksen mukaan tytöt käyttävät laajasti erilaisia aggressii

visuuden muotoja, vaikkakin muutamat aggressiivisuuden muodot nousevat  toisia enemmän 

esille. Tutkimustulokset antavat myös viitteitä siitä, että ikä vaikuttaa olennaisesti tyttöjen ag

gressiivisen  käyttäytymisen  ilmenemismuotoon  ja  kohteeseen.  Tämän  tutkimuksen  mukaan 

opettajilla on heidän kokemustensa mukaan suhteellisen hyvät valmiudet ja keinot puuttua sekä 

ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä. Tästä huolimatta opettajat kokevat usein 
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tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen  puuttumisen  itselleen  haastavaksi.  Aggressiiviseen 

käyttäytymiseen puuttumisen valmiuksien ohella tutkimuksen kautta selvisi, että opettajilla on 

käytössää monia erilaisia keinoja puuttua ja ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäyty

mistä. 

Tämän  tutkimuksen  tutkimustulosten perusteella voidaan  todeta,  että  tyttöjen  aggressiivinen 

käyttäytyminen on kouluissa melko yleistä, sillä yli puolet tutkimukseen osallistuneista opetta

jista koki, että tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä ilmenee koulussa päivittäin. Tämän tutki

muksen mukaan tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen kouluissa näyttäisi myös lisääntyneen 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tutkimuksessa esille nousseiden opettajien kokemusten 

mukaan tyttöjen lisääntynyttä aggressiivista käyttäytymistä voisi selittää heikentyneet vanhem

muustaidot,  koulun  ja oppilashuollon  resurssien vähäisyys,  tyttöjen  lisääntynyt  jengiytymis

kulttuuri sekä aggressiivisen käyttäytymisen muotojen monipuolistuminen. Tämän tutkimuk

sen perusteella tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen peruskoulussa näyttäisi kohdistuvan en

sisijaisesti muihin oppilaisiin sekä opettajaan. Kouluasteiden välisiä eroja tarkasteltaessa opet

tajien kokemukset antavat viitteitä siitä, että alakoulussa tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen 

kohteeksi joutuu todennäköisimmin toinen oppilas. Sen sijaan yläkoulussa tyttöjen aggressiivi

nen käyttäytyminen näyttäisi kohdistuvan ensisijaisesti opettajaan, mutta  tämän ohella usein 

myös toisiin oppilaisiin. 

Tämän tutkimuksen mukaan peruskouluikäisten tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen näyt

täytyy koulussa useissa eri muodoissa. Toisin sanoen siis tyttöjen aggressiivisessa käyttäytymi

sessä ilmenee suoria, epäsuoria, verbaalisia kuin myös fyysisiäkin piirteitä. Tarkasteltaessa lä

hemmin  luokkaasteiden  välisiä  eroja  tyttöjen  aggressiivisen  käyttäytymisen  ilmenemisessä, 

voidaan havaita, että aggressiivisen käyttäytymisen muodoissa on viitteitä ikäryhmien välisiin 

eroihin. Alkuopetusikäiset eli 1–2 vuosiluokalla olevat tytöt käyttävät muita enemmän suoria 

aggressiivisen käyttäytymisen muotoja, kuten potkimista, lyömistä ja huutamista. Tyttöjen vart

tuessa aggressiivinen käyttäytyminen näyttäisi kuitenkin muuttavan muotoaan aiempaa epäsuo

remmaksi. Tämä näkyy siten, että 3–6 vuosiluokan tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen on 

pääasiassa epäsuoraa  ja  ilmenee esimerkiksi  toisten ulosjättämisenä vertaisryhmästä  ja selän 

takana pahan puhumisena. Epäsuoran aggressiivisen käyttäytymisen ohella  3–6 vuosiluokan 

tytöt käyttävät myös suoraa verbaalista aggressiivisuutta, kuten huutamista ja nimittelyä. Tä

män tutkimuksen mukaan yläkouluikäisten eli 7–9 vuosiluokan tyttöjen aggressiivinen käyttäy
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tyminen  mallintaa  pitkälti  3–6  vuosiluokan  tyttöjen  aggressiivista  käyttäytymistä.  Yläkou

luikäisten tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen pääpaino näyttäisi kuitenkin olevan alakou

luikäisiä tyttöjä enemmän suorassa verbaalisessa aggressiivisuudessa, kuten haistattelussa, ni

mittelyssä ja huutamisessa. 

Nämä tutkimustulokset ovat yhteneviä aiempien tutkimusten kanssa, sillä on havaittu, että ag

gressiivinen käyttäytyminen muuttaa muotoaan yksilön kognitiivisten taitojen kehittyessä (Pa

quin ym., 2017). Näin ollen tämän tutkimuksen tulokset epäsuoran aggressiivisuuden määrän 

lisääntymisestä tyttöjen varttuessa ovat myös yhteneväisiä aiempien tutkimustulosten kanssa, 

sillä  epäsuoran  aggressiivisen  käyttäytymisen  on  havaittu  lisääntyvän  aina  murrosikään  asti 

(Vaillancourt & Farrell, 2021). Tämän tutkimuksen mukaan yläkouluiässä tytöillä epäsuoran 

aggressiivisen käyttäytymisen ohella esiintyi myös suoraa verbaalista aggressiivisuutta,  joka 

vaikuttaisi kohdistuvan opettajiin. Tämä saattaa kuvastaa nuorille tyypillistä auktoriteettien ko

ettelua yläkouluiässä. 

Mielenkiintoista tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen muotojen kehittymisen ohella on myös 

se, että tämän tutkimuksen mukaan suora verbaalinen aggressiivisuus oli ainoa aggressiivisen 

käyttäytymisen muoto,  joka näyttäisi opettajien kokemusten perusteella kuvaavan peruskou

lussa  kaiken  ikäisten  tyttöjen  aggressiivista  käyttäytymistä.  Tämä  tutkimustulos  rikastuttaa 

aiempaa tutkimustietoutta, sillä aiemmissa tutkimuksissa korostetaan tyypillisesti vain tyttöjen 

käyttämää epäsuoraa aggressiivisuutta (KaltialaHeino, 2013; Spann & Gagne, 2015; Vaillan

court & Farrell, 2021). Tässä yhteydessä täytyy kuitenkin muistaa, että henkilöiden, jotka käyt

tävät epäsuoraa aggressiivisuutta, on havaittu käyttävän  todennäköisimmin myös suoraa ag

gressiivisuutta (Vaillancourt & Farrell, 2021). Näin ollen tyttöjen aggressiivinen käyttäytymi

nen vaikuttaakin olevan melko moniulotteinen kokonaisuus, jota ei voi tarkastella vain yhdestä 

näkökulmasta käsin. 

Tyttöjen  aggressiivisen  käyttäytymisen  ilmenemisen  ohella  tässä  tutkimuksessa  kartoitettiin 

myös opettajien omia valmiuksia puuttua  tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa. 

Tutkimustulosten perusteella opettajat kokivat, että heillä on suhteellisen hyvät valmiudet puut

tua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa. Tästä huolimatta lähes jopa puolet tut

kimukseen osallistuneista opettajista jättää ajoittain puuttumatta tällaiseen käytökseen. Keskei

simmiksi syiksi puuttumattomuudelle opettajat kertoivat ajan puutteen, oman jaksamattomuu

den  sekä vaikeuden ajoittain havaita  epäsuoria  aggressiivisuuden piirteitä. Myös kolmannes 
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opettajista  koki  tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen  puuttumisen  itselleen  haastavana. 

Puuttuminen koettiin haastavana, sillä  tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen koettiin olevan 

usein muodoltaan vaikeasti havaittavaa ja puuttumisella koettiin olevan heikko vaste käyttäy

tymisen  muuttumiseen.  Epäsuoriin  aggressiivisen  käyttäytymisen  muotoihin  onkin  tutkitusti 

vaikeampaa puuttua kuin suoraan aggressiivisuuteen (Radliff & Joseph, 2011). On myös ha

vaittu, että opettajat  joutuvat usein turvautumaan hyvinkin olemattomiin ja pieniin vihjeisiin 

puuttuessaan epäsuoraan aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa (Radliff & Joseph, 2011). 

Tämän tutkimuksen tuloksien perusteella opettajat kokivat, että heidän puuttumisen valmiuksia 

voisi parantaa ensisijaisesti koulutuksia lisäämällä ja resursseja parantamalla.  

Tutkimuksen kautta selvisi myös, että opettajilla on käytössään useita erilaisia keinoja puuttua 

tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen  koulussa.  Opettajilla  on  tämän  tutkimuksen  perus

teella käytössään erilaisia verbaalisia, toiminnallisia sekä yhteistyöhön pohjautuvia keinoja, joi

den avulla he puuttuvat tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa. Verbaaliset opetta

jan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen pohjautuvat keinot sekä tilanteeseen välitön puut

tuminen nousivat  tässä  tutkimuksessa hieman muita keinoja useammin esille opettajien vas

tauksissa. Näitä keinoja voidaan pitää  tietynlaisina  aktiivisina aggressiivisen käyttäytymisen 

puuttumiskeinoina. 

Aiemman tutkimustiedon mukaan kouluissa olisikin hyvä panostaa oppilaan ja opettajan väli

seen hyvään vuorovaikutussuhteeseen, sillä negatiivinen vuorovaikutussuhde pahimmillaan yl

läpitävää lasten käytöshäiriöitä (Aronen, 2016). Kuitenkin tämän tutkimuksen perusteella opet

tajat käyttivät paljon myös informointiin, yhteistyöhön ja kurinpitoon pohjautuvia keinoja puut

tuessaan  tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen.  Näitä  keinoja  voidaan  pitää  tietynlaisina 

passiivisina puuttumisen keinoina, jolloin tilanteeseen puututaan joko opettajan omasta tai mui

den henkilöiden toimesta tyypillisesti vasta myöhemmin tilanteen mentyä ohitse. Kurinpidol

listen puuttumiskeinojen ei myöskään ole todettu olevan tehokkaita oppilaiden käyttäytymisen 

muuttamisessa ja ne saattavat jopa lisätä käytösoireilua (Huhtanen, 2011; Puustjärvi & Repo

kari, 2017). Kurinpidollisista toimista etenkin fyysinen rajoittaminen voi kiihdyttää oppilaan 

tilannetta entisestään (Puustjärvi & Repokari, 2017). Tämän sijaan opettajan rauhallinen ole

mus ja oppilaan ohjaaminen rauhoittumispaikkaan voivat toimia paremmin (Puustjärvi & Re

pokari, 2017). 
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Tyttöjen  aggressiiviseen  käyttäytymiseen  puuttumisen  valmiuksien  ja  keinojen  ohella  tutki

muksen kautta selvitettiin myös opettajien valmiuksia ja keinoja ennaltaehkäistä tyttöjen ag

gressiivista käyttäytymistä koulussa. Tutkimuksen perusteella suurin osa opettajista koki, että 

heillä on jokseenkin hyvät valmiudet ennaltaehkäistä tämän kaltaista käyttäytymistä. Lähes jo

kainen opettaja oli kuitenkin halukas kehittämään omia valmiuksiaan ennaltaehkäistä tyttöjen 

aggressiivista käyttäytymistä koulussa. Opettajat kokivat, että heidän aggressiivisen käyttäyty

misen ennaltaehkäisyn valmiuksia parantaisi koulutusten lisääminen, koulun yhteiset toiminta

mallit sekä resurssien parantaminen. 

Tutkimustulosten perusteella opettajat käyttävät tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen ennal

taehkäisemiseksi erilaisia ennakoivia, pedagogisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistyöhön poh

jautuvia keinoja. Näistä keinoista opettajat käyttivät työssään selkeästi eniten erilaisia pedago

gisia keinoja,  jotka  liittyivät  luokan  ryhmäyttämiseen  ja opetuksen  suunnitteluun. Aiemman 

tutkimustiedon  perusteella  opettajilla  olisikin  hyvä  olla  käytössää  erilaisia  aktiivisia  toimia 

puutta ja ennaltaehkäistä aggressiivista käyttäytymistä, jotta tällainen käyttäytyminen vähenisi 

kouluissa (TroopGordon & Ladd, 2015). Opettajien olisi tärkeää opettaa oppilaille muun mu

assa erilaisia vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja ja strategioita, sillä on havaittu, että etenkin 

fyysiseen aggressiivisuuteen taipuvaisilla lapsilla ja nuorilla on puutteita näissä toimintamal

leissa (Kokko ym., 2006). Lisäksi opettajilla tulisi olla valmiuksia ennaltaehkäisevästi tunnistaa 

oppilaita, joilla on korkea riski aggressiiviseen käyttäytymiseen (TroopGordon & Ladd, 2015).  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulosten mukaan tyttöjen aggressiivinen 

käyttäytyminen on monimuotoisempaa ja yleisempää kuin aiemmissa tutkimuksissa on tuotu 

esille. Opettajilla myös vaikuttaisi olevan suhteellisen hyvät valmiudet puuttua ja ennaltaeh

käistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä kouluissa. Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin 

myös tarvetta näiden valmiuksien kehittämiselle. Onkin ymmärrettävää, että opettajat mielel

lään  haluavat  kehittää  omia  valmiuksiaan  puuttua  ja  ennaltaehkäistä  tyttöjen  aggressiivista 

käyttäytymistä,  sillä  tällä  hetkellä  käytössä  olevat  aggressiivisen  käyttäytymisen  ennaltaeh

käisyyn suunnitellut interventiot eivät ota tarpeeksi hyvin huomioon tytöille tyypillisiä aggres

siivisen käyttäytymisen muotoja. Cleverley ja kollegat (2012) ovat todenneet, että valtaosa ag

gressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn suunnitelluista interventioista keskittyy vain suo

ran fyysisen aggressiivisuuden ennaltaehkäisyyn. Myös Suomen kouluissa laajasti käytettävää 

KiVa Koulu ohjelmaa on kritisoitu siitä, ettei se ota tarpeeksi hyvin huomioon epäsuoria ag

gressiivisuuden muotoja (Kärnä ym., 2013). Tämän  tyyppiset  interventiot eivät siis huomioi 
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nykyisellään tarpeeksi hyvin juuri tytöille tyypillisimpiä aggressiivisen käyttäytymisen ilmene

mismuotoja,  kuten  suoraa  verbaalista  ja  epäsuoraa  sosiaalista  aggressiivisuutta.  Tulevaisuu

dessa voisi siis olla hyödyllistä kehittää aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn suun

niteltuja interventioita, jotka keskittyisivät  tytöille tyypilliseen aggressiivisen käyttäytymisen 

vähentämiseen. Näin myös tässä tutkimuksessa esille tullutta opettajien kokemaa tyttöjen ag

gressiiviseen käyttäytymiseen puuttumisen haasteellisuutta voitaisiin vähentää, kun opettajilla 

olisi parempia työvälineitä kohdata tämän tyyppistä aggressiivista käyttäytymistä kouluissa. 

6.2  Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksen, jonka 

mukaisesti tutkimuksen teossa tulee noudattaa muun muassa rehellisyyttä, huolellisuutta, tark

kuutta ja avoimuutta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK, 2012). Ihmiseen kohdistuvan 

tutkimuksen eettisten periaatteiden mukaisesti kaikilta tutkimukseen osallistuneilta pitää kerätä 

tietoon perustuva suostumus tutkimukseen osallistumisesta (TENK, 2019). Tämän ohjeistuksen 

mukaan tutkittavia pitää myöskin informoida riittävän selkeästi tutkimuksen sisällöstä, tarkoi

tuksesta,  tutkittavan  osallistumisesta  sekä  henkilötietojen  käsittelystä.  Lisäksi  tutkimukseen 

osallistuminen tulee olla kaikille vapaaehtoista ja osallistujien tulee voida halutessaan keskeyt

tää tutkimukseen osallistuminen (TENK, 2019). 

Tämän tutkimuksen sähköiseen kyselyyn vastaaminen oli kaikille osallistujille täysin vapaaeh

toista ja he pystyivät lopettamaan kyselyyn vastaamisen milloin tahansa ilman erityistä syytä. 

Tämän lisäksi tutkimukseen osallistujille kerrottiin sähköisen kyselyn aloitussivulla tarkasti tut

kimuksen tarkoituksesta, sisällöstä sekä kerättävistä taustatiedoista. Tutkittavia myös informoi

tiin selkeästi siitä, että täyttämällä kyselylomakkeen he suostuvat tutkimukseen, ja näin ollen 

heidän vastauksiaan voidaan hyödyntää osana tätä pro gradu tutkielmaa. Tutkimus toteutettiin 

myös  täysin  anonyymisti,  jonka  johdosta  tutkittavilta  ei  kerätty  tunnistettavia  henkilötietoja 

eikä tutkittavia siten pystytty henkilöimään vastausten perusteella. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan myös katsoa edistäneen tutkimuksessa käytetyn säh

köinen  kyselylomakkeen  pilotointi  muutamalla  tutkimuksen  ulkopuolisella  henkilöllä  ennen 

sen  jakamista  tutkimuksen kohderyhmälle. Tämän kautta kyselyn kysymyksien ymmärrettä

vyys pystyttiin varmistamaan ja kyselyyn voitiin tehdä tarvittavia muutoksia. Lisäksi tutkimuk
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sen luotettavuutta on edistänyt monimenetelmällisyyden hyödyntäminen eli toisin sanoen tut

kimusaineiston  kerääminen  kyselyn  avulla  sekä  määrällisessä  että  laadullisessa  muodossa 

(Hirsjärvi ym., 2016). Onkin todettu, että yhdistettäessä laadullista ja määrällistä tutkimusta, 

tutkimusongelmaa voidaan ymmärtää paremmin (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Monimenetelmäl

lisyyden voidaan katsoa paikkaavan heikkouksia, joita ilmenee laadullista ja määrällistä tutki

musta yksittäin tehtäessä (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  

Sähköiseen  kyselyyn  tutkimuksen  aineistonkeruumenetelmänä  liittyy  kuitenkin  muutamia 

heikkouksia. Ensinnäkin vastaajien väärinymmärryksiä on hankala kontrolloida kyselyn kautta 

sekä vastaajien riittävän vakavaa suhtautumista kyselyyn vastaamiseen ei voida taata (Hirsjärvi 

ym., 2016). Näin ollen tämänkään tutkimusaineiston kohdalla ei voida taata vastausten ja tut

kittavien kokemusten täyttä todenmukaisuutta. Toiseksi Hirsjärvi ja kollegat (2016) muistutta

vat, että vastaajien perehtyneisyys tai perehtymättömyys käsiteltävään aiheeseen voi vaikuttaa 

olennaisesti heidän vastauksiinsa ja tietoisuuteen tutkimusaiheesta. Tässä kyseisessä tutkimuk

sessa tämä haaste liittyi vastaajien tietoisuuteen aggressiivisuuden käsitteen laajuudesta sekä 

käsitteen  mahdollisesta  sekoittamisesta  kiusaamisen  ilmiöön.  Edellä  mainittujen  tekijöiden 

ohella myös  tutkimuksen kato eli kyselyyn vastaamattomuus on yksi keskeinen kyselytutki

muksen heikkous (Hirsjärvi ym., 2016). Tässä tutkimuksessa kyselyn katoa on vaikea määri

tellä, sillä Facebookin kautta jaetun sähköisen kyselylomakkeen tavoitettavuutta ei voida tar

kasti mitata. 

Tämän  tutkimuksen  luotettavuutta  tarkasteltaessa on myös  hyvä huomioida, että  tässä  tutki

muksessa laadullisen aineiston analyysissa on käytetty sisällönanalyysia,  jossa on tiettyjä ai

neiston analyysin luotettavuuteen vaikuttavia riskitekijöitä. Laadullisen aineiston analyysissa 

sisällönanalyyttisin keinon on aina riski siihen, että aineistoa pelkistettäessä ja ilmauksia kate

gorisoidessa keskeinen tieto katoaa (Salo, 2015). Näin ollen pelkistetty aineisto ei välttämättä 

mallinna enää tarpeeksi hyvin alkuperäistä aineistoa (Salo, 2015). Tältä osin tämän tutkimuksen 

luotettavuutta on pyritty parantamaan siten, että tässä tutkielmassa sisällönanalyysin prosessi 

on tuotu lukijoille näkyväksi erilaisten analyysitaulukoiden kautta. Hirsjärvi ja kollegat (2016) 

korostavatkin, että tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi sen vaiheet, mukaan lukien ai

neiston analyysi ja tulosten avaaminen, tulisi esittää mahdollisimman tarkasti, kattavasti ja lä

pinäkyvästi. 
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Tämän pro gradu tutkimuksen luotettavuutta on pyritty myös parantamaan lähdeaineiston pää

asiallisella hankkimisella luotettavista tieteellisistä tietokannoista, joissa haku on rajattu ajan

kohtaisimpiin vertaisarvioituihin tutkimusjulkaisuihin. Lähdeaineistossa on käytetty myös run

saasti  kansainvälisiä  tutkimusjulkaisuja  ja  tutkimuskirjallisuutta,  mikä  osaltaan  luo  luotetta

vuutta tälle tutkimukselle. Tämän tutkimuksen lähdeviittaukset on myös merkitty oikeaoppi

sesti näkyviin läpi koko tutkielman, mikä parantaa tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta 

sekä noudattelee siten tältäkin osin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ohjeistusta. 

Tämän tutkimuksen tutkimustulosten luotettavuutta arvioitaessa tulee kuitenkin ottaa huomi

oon se, että tutkimus kohdistuu opettajien omiin subjektiivisiin kokemuksiin tutkittavasta ai

heesta. Täten tutkittavien kokemusten todellisuudesta ei voida mennä takuuseen. Tutkimuksen 

otos jäi myös melko pieneksi (n=34). Näin ollen tutkimustulokset eivät ole sellaisenaan yleis

tettävissä koskemaan laajempaa joukkoa, vaan tuovat pikemminkin syvällisempää ymmärrystä 

käsiteltävästä aiheesta tutkimukseen osallistuneiden opettajien kokemusten kautta. 

6.3  Jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin ymmärtämään opettajien kokemuksia tyttöjen aggressiivisesta 

käyttäytymisestä ja heidän valmiuksistaan sekä keinoistaan puuttua ja ennaltaehkäistä tällaista 

käyttäytymistä koulussa. Tutkimuksen otoksen jäädessä melko pieneksi, ei tutkimuksen tulok

sista voitu tehdä yleistettävissä olevia tulkintoja. Jatkossa voisikin siis olla relevanttia tarkas

tella laajemman opettajajoukon kokemuksia tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyen, 

jotta tästä tutkittavasta aiheesta voitaisiin tehdä laajempaa joukkoa koskevia tulkintoja. 

Jatkossa olisi myös mielekästä tutkia eri tehtävissä toimivien opettajien kokemusten mahdolli

sia eroavaisuuksia  liittyen  tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen peruskoulussa. Tulevissa 

tutkimuksissa  voisi  siis  olla  antoisaa  tutkia,  selittääkö  esimerkiksi  opettajien  koulutustausta 

(vrt. luokanopettaja ja erityisopettaja) heidän kokemuksiaan omista valmiuksistaan ja keinois

taan puuttua  sekä  ennaltaehkäistä  tyttöjen  aggressiivista käyttäytymistä. Tällainen  tutkimus

tieto toisi arvokasta lisätietoa esimerkiksi opettajien erityispedagogisen täydennyskoulutuksen 

tarpeesta. Tämän ohella jatkossa olisi myös mielenkiintoista kartoittaa, vaikuttaako kouluaste, 

jossa opettaja työskentelee (vrt. alakoulu ja yläkoulu) hänen valmiuksiinsa ja keinoihinsa puut

tua sekä ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä. 
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Liitteet 

Liite 1 Kyselylomake 

 

 

 

 

 

Peruskouluikäisten tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen 

Tietoa tutkimukseen osallistumisesta ja suostumus vastausten hyödyntämiseen osana 
pro gradu tutkielmaa 
 

Tämä kysely on osa pro gradu tutkielmaa,  jonka aiheena ja  tutkimuskohteena on opettajien 
kokemukset  peruskouluikäisten  tyttöjen  aggressiivisen  käyttäytymisen  ilmenemisestä  sekä 
opettajien valmiudet puuttua ja ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä. Tutkiel
man tutkimusaineisto kerätään tämän kyselylomakkeen avulla, jossa kartoitetaan opettajien ko
kemuksia ja toimintatapoja liittyen näihin edellä mainittuihin tutkimuksen osaalueisiin. Kyse
lyssä vastaajilta kerätään taustatietona sukupuoli, ikä, ammattinimike, yhteenlasketut opetus
vuodet, erityispedagogiikan opintojen suorittaminen sekä kouluaste, jolla vastaaja työskentelee 
vastaushetkellä. Näitä taustatietoja käytetään yleisesti kuvailemaan osallistujia ryhmänä eikä 
mitään yksilöiviä ja tunnistettavia tietoja kerätä, jotta osallistujien anonymiteetti tutkimuksessa 
voidaan taata. Kyselyn vastauksia säilytetään vain sen aikaa, kun niiden analysoinnin vuoksi 
on tarpeellista, jonka jälkeen vastaukset hävitetään. Analysoidusta aineistosta saatetaan käyttää 
otteita pro gradu tutkielmassa siten, että yksittäiset henkilöt tai paikat eivät ole niistä tunnis
tettavissa. 
  

Tämän kyselyn täyttämällä annat suostumuksesi vastauksiesi käyttämiselle ja vastaus
ten mahdolliseen osittaiseen julkaisemiseen osana pro gradu tutkielmaa. 
 
Pro gradu tutkielman tekijä: Pia Koivisto (pia.koivisto@student.oulu.fi) 
Työn ohjaaja: Leila Kairaluoma, yliopistonlehtori, KT, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun 
yliopisto 
 
Kyselyn täyttämiseen menee aikaa arviolta noin 515 minuuttia. 
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TAUSTATIEDOT 

Sukupuoli * 

o  Nainen 
o  Mies 
o  Muu 
o  En halua kertoa 

Ikä * 

o  alle 25 vuotta 
o  2534 vuotta 
o  3544 vuotta 
o  4554 vuotta 
o  5564 vuotta 
o  yli 64 vuotta 

Toimit tällä hetkellä * 

o  Luokanopettajana 
o  Erityisopettajana 
o  Erityisluokanopettajana 
o  Aineenopettajana, mikä? 
o  Jokin muu, mikä? 

Kouluaste, jossa opetat tällä hetkellä * 

o  Alakoulu (12 lk.) 
o  Alakoulu (36 lk.) 
o  Yläkoulu (79 lk.) 
o  Jokin muu, mikä? 

Kertyneet opetusvuodet yhteensä tällä hetkellä * 

o  alle 5 vuotta 
o  59 vuotta 
o  1014 vuotta 
o  1519 vuotta 
o  yli 19 vuotta 

Oletko suorittanut erityispedagogiikan opintoja osana tutkintoasi tai täydennyskoulu
tuksena? * 

o  Kyllä 
o  En   
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TYTTÖJEN AGGRESSIIVISEN KÄYTTÄYTYMISEN ILMENEMINEN KOULUSSA 

Aggressiivisella  käyttäytymisellä  tarkoitetaan  sekä  suoraa  aggressiivista  käyttäytymistä 

(esim. lyöminen, läpsiminen, potkiminen, töniminen, haistattelu, nimittely) että epäsuoraa ag

gressiivista käyttäytymistä (esim. jonkun henkilön ulosjättäminen vertaisryhmästä, ikävien juo

rujen levittäminen, pilkkaavan kehonkielen käyttäminen, tavaroiden rikkominen). 

1. Kuinka usein keskimäärin havaitset tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä koulussa? * 

o  Useammin kuin kerran päivässä 
o  Noin kerran päivässä 
o  Noin 46 kertaa viikossa 
o  Noin 13 kertaa viikossa 
o  Noin 13 kertaa kuukaudessa 
o  Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

2. Mitkä kaikki seuraavista aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemismuodoista kuvasta
vat kokemustesi perusteella parhaiten tyttöjen koulussa ilmentämää aggressiivista käyt
täytymistä? * 

Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon alla olevasta listauksesta. 

□  Lyöminen 
□  Läpsiminen 
□  Potkiminen 
□  Pureminen 
□  Töniminen 
□  Vetäminen 
□  Kuristaminen 
□  Haistattelu 
□  Nimittely 
□  Huutaminen 
□  Tavaroiden heittely 
□  Tavaroiden rikkominen 
□  Toisten ulosjättäminen vertaisryhmästä 
□  Juorujen levittely 
□  Selän takana toisesta pahan puhuminen 
□  Pilkkaavan kehonkielen käyttäminen 
□  Itsensä vahingoittaminen 
□  Jokin muu, mikä? 
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3. Kuvaile vielä halutessasi tarkemmin omin sanoin, kuinka tyttöjen aggressiivinen käyt
täytyminen näyttäytyy kouluarjessa kokemustesi perusteella. Esimerkiksi kuinka se vai
kuttaa oppilaan koulunkäyntiin tai muihin oppilaisiin? Millaisia mahdollisia vaikutuksia sillä 
on opettamiseen? 

Voit kirjoittaa alla olevaan tekstikenttään omia kokemuksiasi ja ajatuksiasi aiheesta. 

4. Mihin tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen koulussa tyypillisimmin kohdistuu ko
kemustesi perusteella? * 

Voit halutessasi valita useamman eri vaihtoehdon. 

□  Muihin oppilaisiin 
□  Opettajaan 
□  Koulun muihin aikuisiin (esim. koulunkäynninohjaajat) 
□  Oppilaaseen itseensä 
□  Materiaan 
□  Johonkin muuhun, mihin? 

5. Mitä mieltä olet omien kokemustesi perusteella seuraavista väittämistä: 

Tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen koulussa on kokemustesi perusteella keskimää
rin lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana * 

o  Täysin samaa mieltä 
o  Jokseenkin samaa mieltä 
o  Jokseenkin eri mieltä 
o  Täysin eri mieltä 
o  En osaa sanoa 

Miten kuvailisit 10 vuoden aikana tapahtunutta muutosta tyttöjen aggressiivisessa 
käyttäytymisessä kouluympäristössä? Millaisten tekijöiden ajattelet vaikuttavan tyt
töjen aggressiivisen käyttäytymisen lisääntymisen taustalla? *  

COVID19 pandemia on lisännyt tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä koulussa * 

o  Täysin samaa mieltä 
o  Jokseenkin samaa mieltä 
o  Jokseenkin eri mieltä 
o  Täysin eri mieltä 
o  En osaa sanoa 

 

 



89 
 

 

COVID19 pandemia on vaikuttanut tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemis
muotoon koulussa * 

o  Täysin samaa mieltä 
o  Jokseenkin samaa mieltä 
o  Jokseenkin eri mieltä 
o  Täysin eri mieltä 
o  En osaa sanoa 

Kuvaile alla olevaan kenttään omia havaintojasi COVID19 pandemian mahdollisista 
vaikutuksista tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa. Esim. Onko tyttöjen 
aggressiivinen  käyttäytyminen  lisääntynyt,  vähentynyt  vai  pysynyt  keskimäärin  samana 
pandemiaaikana? Millaisia mahdollisia uusia muotoja tyttöjen aggressiivinen käyttäytymi
nen on saanut pandemiaajan myötä? Onko havaittavissa aiempaa suorempaa  tai epäsuo
rempaa aggressiivista käyttäytymistä? 

 

TYTTÖJEN AGGRESSIIVISEN KÄYTTÄYTYMISEN KOHTAAMINEN JA SIIHEN 
PUUTTUMINEN KOULUSSA 

Aggressiivisella  käyttäytymisellä  tarkoitetaan  sekä  suoraa  aggressiivista  käyttäytymistä 
(esim. lyöminen, läpsiminen, potkiminen, töniminen, haistattelu, nimittely) että epäsuoraa ag
gressiivista käyttäytymistä (esim. jonkun henkilön ulosjättäminen vertaisryhmästä, ikävien juo
rujen levittäminen, pilkkaavan kehonkielen käyttäminen, tavaroiden rikkominen).  

Aggressiivisen  käyttäytymisen  kohtaamisella  ja  siihen  puuttumisella  tarkoitetaan  tässä 
yhteydessä opettajan keinoja ja valmiuksia reagoida havaitsemaansa oppilaan aggressiiviseen 
toimintaan päämääränään keskeyttää tai lopettaa tämä toiminta. 

6. Kuinka usein puutut  tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa  sen huomat
tuasi? * 

o  Joka kerta 
o  Lähes joka kerta 
o  Satunnaisesti silloin tällöin 
o  En koskaan 

6.1. Millaisten  syiden  tai  tekijöiden  johdosta et puutu  joka kerta/et puutu koskaan 
tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen koulussa? * 

7. Millaisia keinoja sinulla on opettajana puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymi
seen koulussa? * 

 



90 
 

 

8. Koetko, että sinun on opettajana haastavaa puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäyty
miseen koulussa? * 

o  Kyllä, miksi? 
o  Ei 
o  En osaa sanoa 

9. Mikäli joudut puuttumaan tai kohtaamaan tyttöjen ilmentämää fyysistä aggressiivista 
käyttäytymistä, kuinka käsittelet tilannetta jälkikäteen? * 

10. Mitä mieltä olet omien kokemustesi perusteella seuraavista väittämistä 

Minulla on opettajana tarpeeksi valmiuksia puuttua tyttöjen aggressiiviseen käyttäyty
miseen koulussa * 

o  Täysin samaa mieltä 
o  Jokseenkin samaa mieltä 
o  Jokseenkin eri mieltä 
o  Täysin eri mieltä 
o  En osaa sanoa 

Haluaisin kehittää omia valmiuksiani opettajana puuttua  tyttöjen aggressiiviseen käyt
täytymiseen koulussa * 

o  Täysin samaa mieltä 
o  Jokseenkin samaa mieltä 
o  Jokseenkin eri mieltä 
o  Täysin eri mieltä 
o  En osaa sanoa 

Millaisten tekijöiden kokisit edistävän valmiuksiasi opettajana puuttua tyttöjen aggres
siiviseen käyttäytymiseen koulussa? * Esim. koulutukset, kollegiaalinen tuki ja apu, raken
teelliset muutokset? Jotakin muuta? 

Voit kirjoittaa alla olevaan tekstikenttään omia ideoitasi ja ajatuksiasi aiheesta. 
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TYTTÖJEN AGGRESSIIVISEN KÄYTTÄYTYMISEN ENNALTAEHKÄISY KOU
LUSSA 

Aggressiivisella  käyttäytymisellä  tarkoitetaan  sekä  suoraa  aggressiivista  käyttäytymistä 
(esim. lyöminen, läpsiminen, potkiminen, töniminen, haistattelu, nimittely) että epäsuoraa ag
gressiivista käyttäytymistä (esim. jonkun henkilön ulosjättäminen vertaisryhmästä, ikävien juo
rujen levittäminen, pilkkaavan kehonkielen käyttäminen, tavaroiden rikkominen).  

Aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyllä tarkoitetaan opettajan keinoja ja valmiuk
sia estää tai vähentää ennakoivasti oppilaiden aggressiivista käyttäytymistä, jotta tällaisia ti
lanteita ei pääsisi syntymään. 

11. Millaisia keinoja sinulla on opettajana käytössäsi tyttöjen aggressiivisen käyttäyty
misen ennaltaehkäisemiseksi?  

12. Mitä mieltä olet omien kokemustesi perusteella seuraavista väittämistä 

Minulla on opettajana tarpeeksi valmiuksia tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen en
naltaehkäisyyn * 

o  Täysin samaa mieltä 
o  Jokseenkin samaa mieltä 
o  Jokseenkin eri mieltä 
o  Täysin eri mieltä 
o  En osaa sanoa 

Haluaisin kehittää omia valmiuksiani opettajana ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista 
käyttäytymistä * 

o  Täysin samaa mieltä 
o  Jokseenkin samaa mieltä 
o  Jokseenkin eri mieltä 
o  Täysin eri mieltä 
o  En osaa sanoa 

Millaisten tekijöiden kokisit edistävän omia valmiuksiasi opettajana ennaltaehkäistä tyt
töjen aggressiivista käyttäytymistä koulussa? * Esim. koulutukset tai kollegiaalinen tuki ja 
apu? Jotakin muuta? 

Voit kirjoittaa alla olevaan tekstikenttään omia ideoitasi ja ajatuksiasi aiheesta. 

Millä muilla keinoilla tyttöjen koulussa ilmentämää aggressiivista käyttäytymistä voitai
siin mielestäsi ennaltaehkäistä? * Rakenteelliset muutokset? Luokkakoot? Paremmat resurs
sit? Inklusiivisen opetuksen kehittäminen? Erityisluokat? Vanhempien osallisuus? Moniam
matillinen yhteistyö? Jotakin muuta?  

Voit kirjoittaa alla olevaan tekstikenttään omia ideoitasi ja ajatuksiasi aiheesta. 
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13. Oletko opettajana käyttänyt työssäsi jotakin seuraavista aggressiivisen käyttäytymi
sen ennaltaehkäisyyn suunnitelluista harjoitusohjelmista? * 

Valitse kaikki ne harjoitusohjelmat, joita olet hyödyntänyt osana opettajan työtäsi. 

□  Aggression portaat 
□  Aggression Replacement Training – ART 
□  Adapted Aggression Replacement Training – AART : sosiaalisen kyvykkyyden har

joitusmenetelmä 
□  Askeleittain 
□  BrainPower Program 
□  Second Step 
□  KivaKoulu 
□  ProKoulu 
□  Joku muu, mikä? 
□  En ole käyttänyt työssäni mitään edellä mainittua tai vastaavaa harjoitusmenetelmää 

13.1. Oletko kokenut näiden harjoitusohjelmien olevan tehokkaita lasten ja nuorten 
aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä? * 

o  Harjoitusohjelmat ovat mielestäni tehokkaita 
o  Harjoitusohjelmat ovat mielestäni joiltakin osin tehokkaita 
o  Harjoitusohjelmat eivät ole mielestäni tehokkaita 
o  En osaa sanoa harjoitusohjelmien tehokkuudesta 

13.2. Kerro omin sanoin, miksi koet, että nämä aggressiivista käyttäytymistä ennal
taehkäisevät harjoitusmenetelmät ovat mielestäsi joko tehokkaita / joiltakin osin te
hokkaita / eivät ole tehokkaita / et osaa sanoa menetelmien tehokkuudesta. * 

14. Heräsikö sinulla jotakin muuta aiheeseen liittyvää, josta haluaisit kertoa? Esimer
kiksi jotakin sellaista, jota kyselyssä ei aiemmin tullut esille? 

Alla olevaan tekstikenttään voit vapaasti omin sanoin pohtia ja jättää kommenttia aiheen tii
moilta. 
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Liite 2 Saateteksti 

PERUSKOULUIKÄISTEN TYTTÖJEN AGGRESSIIVINEN KÄYTTÄYTYMINEN 

Oletko kohdannut opettajan työssäsi tyttöjen ilmentämää aggressiivista käyttäytymistä? Kuinka 

tyttöjen ilmentämä aggressiivinen käyttäytyminen kokemustesi mukaan ilmenee kouluympäris

tössä? Koetko, että sinulla on opettajana oikeanlaisia keinoja ja valmiuksia puuttua sekä en

naltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä? 

Olen erityispedagogiikan maisterivaiheen opiskelija Oulun yliopistosta ja muun muassa näihin 

edellä esitettyihin kysymyksiin etsin vastauksia osana pro gradu tutkielmaani. Tarkoituksenani 

on tutkia opettajien kokemuksia siitä, kuinka peruskouluikäisten tyttöjen aggressiivinen käyt

täytyminen  ilmenee koulussa sekä millaisia kokemuksia opettajilla on omista keinoistaan  ja 

valmiuksistaan puuttua sekä ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä. 

Mikäli kiinnostuksesi  tutkimustani kohtaan heräsi  ja haluat olla osana tuottamassa arvokasta 

tietoa tästä aiheesta, pyytäisin sinua opettajana vastaamaan ohessa olevaan sähköiseen kyselyyn 

tämän aiheen tiimoilta. Tutkimukseen voi osallistua ja kyselyyn vastata kaikki opettajat (luo

kanopettajat,  erityisopettajat,  erityisluokanopettajat,  aineenopettajat  yms.)  riippumatta  siitä 

millä peruskoulun kouluasteella opetat tällä hetkellä. 

Kyselyn  täyttämiseen menee aikaa arviolta 515 minuuttia  ja vastausaikaa on su 31.10.2021 

asti.  

Mikäli sinulla herää kysyttävää kyselyyn  tai  tutkimusaiheeseen  liittyen, voit  olla yhteydessä 

allekirjoittaneeseen. 

Lämmin kiitos mielenkiinnostasi ja vastauksistasi jo etukäteen!        

Pia Koivisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto (pia.koivisto@student.oulu.fi) 

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/peruskouluikaistentyttojenaggressiivinen

kayttaytyminen 

 


