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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia alakouluissa työskentelevillä opettajilla on oppilaiden välisestä vallankäytöstä ilmiönä ja miten vallankäyttö ilmenee kou-luissa, eli millaisia vallankäytön keinoja oppilaat käyttävät. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millaisia kokemuksia alakoulun opettajilla on siitä, miten oppilaiden välinen vallankäyttö ja sosiaaliset taidot ovat yhteydessä toisiinsa. Oppilaiden välisiä vuorovaikutussuhteita on tut-kittu aiemmin esimerkiksi kiusaamisen näkökulmasta, mutta tutkimuksia lasten välisestä val-lankäytöstä on vähemmän. Viimevuosina mediassa on myös nostettu esille kouluissa tapahtu-vaa väkivaltaa, mikä osaltaan sai tarttumaan tähän aiheeseen. Sekä vallankäyttö että sosiaali-set taidot liittyvät vahvasti vuorovaikutussuhteisiin, minkä takia tutkimuksessa halutaan saada tietoa niiden yhteydestä.  
Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin Webropol -työkalulla luodun sähköisen kyselyn avulla. Tutkimuskyselyyn vastasi 22 alakoulussa työskentelevää opettajaa. Vastaajilla oli työkoke-musta muutamasta kuukaudesta aina yli kolmeenkymmeneen vuoteen asti. Koulutukseltaan tutkimukseen osallistuneet olivat luokanopettajia, erityisluokanopettajia, erityisopettajia, ai-neenopettajia sekä yksi kasvatustieteen kandidaatti ja yksi vaatetusalan ammattilainen. Enem-mistö opettajista opetti kyselyyn vastaamishetkellä 3.–6.-luokkalaisia oppilaita. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 
Tulosten mukaan vallankäyttö on yleistä ja sitä käytetään etenkin välitunneilla, muissa ”va-

paissa” tilanteissa, sekä ryhmä ja parityöskentelyn yhteydessä. Vallankäyttö nähdään sekä po-sitiivisena että negatiivisena ilmiönä, mutta useimmin se näyttäytyy negatiivisena. Valta voi olla näkyvää tai näkymätöntä sekä tiedostettua tai tiedostamatonta. Vallankäyttö ilmenee op-pilaiden välillä psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena vallankäyttönä. Sosiaalisilta taidoiltaan kehittyneet oppilaat käyttävät luokassa pääasiassa positiivista valtaa. Vallankäyttö on aina ne-gatiivista silloin, kun vallankäyttäjällä on huonot sosiaaliset taidot. Vallankäytön kohteina ovat useimmiten sosiaalisilta taidoilta heikot oppilaat ja hyvät sosiaaliset taidot omaava oppi-las saattaa jäädä kokonaan valtasuhteiden ulkopuolelle. Vallankäyttö voi johtaa sosiaalisten taitojen myönteiseen kehitykseen, mikäli oppilaat saavat aikuisilta tukea. Positiivinen vallan-käyttö kehittää kaikkien luokan oppilaiden sosiaalisia taitoja. Negatiivinen vallankäyttö puo-lestaan lähes poikkeuksetta heikentää kaikkien oppilaiden sosiaalisten taitojen kehitystä.  
Tutkimuksessa tuodaan esille kokemuksia oppilaiden välisen vallankäytön ilmiöstä, ilme-nemistavoista ja yhteydestä sosiaalisiin taitoihin. Tämä tutkimus voi auttaa lasten kanssa työs-kenteleviä havainnoimaan, tunnistamaan ja puuttumaan erilaisiin vallankäytön ilmiöihin ja keinoihin. 
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1 Johdanto 
Viime vuosien aikana on uutisoitu paljon kouluissa tapahtuvasta väkivallasta. Esimerkiksi 
Särkkä ja Lawson kirjoittavat 2.10.2020 julkaistussa uutisessaan ”Miksi väkivalta räjähti käsiin 

kouluissa? Tutkijat, rehtorit ja poliisi kertovat” siitä, että kyseisen syksyn aikana mediassa on 
tullut esille useita vakaviakin väkivaltatapauksia. Nämä uutisiin asti päätyneet väkivaltatapauk-
set ovat olleet esimerkiksi pahoinpitelyitä, nöyryyttävien videoiden levitystä netissä tai muuta 
väkivaltaa. (Särkkä & Lawson, 2.10.2020.) Uutisiin päätyvät usein kaikkein vakavimmat nega-
tiiviset vallankäytön ilmenemismuodot, mutta lievempää ja huomaamattomampaa vallankäyt-
töä tapahtuu kouluissa jatkuvasti. On kiinnostavaa tutkia, millaisia kokemuksia opettajilla on 
vallankäytöstä ja millaisiin asioihin heidän huomionsa kiinnittyvät oppilaiden välisissä valta-
suhteissa. Vallankäyttö kuitenkin on useimmiten arjessa hienovaraista eikä siinä turvauduta 
vallankäytön äärimmäisiin muotoihin, joihin kuuluvat esimerkiksi fyysinen ja henkinen väki-
valta tai sillä uhkaaminen (Routarinne, 2007, 6). 
Mitä vanhemmaksi lapset tulevat, sitä enemmän he viettävät aikaa erilaisissa vertaisryhmissä 
koulussa, kaveripiireissä sekä harrastuksissa (Laine, 2005, 10). Vertaisryhmissä valta vaikuttaa 
jokaiseen lapseen jossain määrin, koska sitä esiintyy kaikkialla lasten vertaiskulttuureissa. Val-
lankäytöstä tehty aiempi tutkimus käsittelee useimmiten kiusaamista eikä siten huomioi muita 
vallankäytön muotoja, joita vertaissuhteissa esiintyy. (Huuki, Lehto & Louhimo, 2016, 6.) On 
mielestäni tärkeää saada ymmärrystä lasten vertaissuhteissa esiintyvästä vallasta ja tämän tut-
kimuksen tarkoituksena onkin tutkia alakoulussa työskentelevien opettajien kokemuksia oppi-
laiden välisestä vallankäytöstä. Opettajat ovat jatkuvasti tekemisissä oppilaiden kanssa ja seu-
raavat vallankäyttöä hyvin läheltä päivittäin, joten on perusteltua lähteä selvittämään, millaisia 
kokemuksia opettajilla aiheesta on.  
Kiusaamiseen liittyvässä tutkimuksessa ei perehdytä vallankäytön mekanismeihin, joihin kuu-
luvat erilaiset vallan prosessit kaveruuteen, tasavertaiseen toimintaan, kiusoitteluun ja satun-
naiseen vahingoittamiseen liittyen. Ainakin osittain tästä syystä lasten kanssa toimivilla aikui-
sillakin voi olla haasteita tunnistaa vertaissuhteisiin liittyviä valtavinoumia. Mitä aikaisemmin 
aikuiset tunnistavat valtavinoumat, sitä helpompi niitä on lähteä selvittelemään. (Huuki, ym., 
2016, 6–7.) Tästä tutkimuksesta voi olla apua kaikille lasten kanssa toimiville aikuisille, sillä 
tutkimuksessa tuodaan esille erilaisia kokemuksia esimerkiksi siitä, miten vallankäyttö ilmenee 
oppilaiden välillä tai millaisia syitä oppilailla on käyttää valtaa toisiinsa. Voi olla helpompi 
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tunnistaa esimerkiksi omassa luokassaan erilaisia valtaan liittyviä toimintamalleja, kun niistä 
on ymmärrystä ennestään.  Oppilaiden välisen vallankäytön havainnoimisella ja siihen vaikut-
tamisella on myös mahdollista ehkäistä kiusaamista, vaikka tässä tutkimuksessa huomio ei suo-
ranaisesti keskitykään siihen. 
Lisäksi tässä tutkimuksessa halutaan selvittää alakoulussa toimivien opettajien kokemuksia 
siitä, miten oppilaiden välinen vallankäyttö ja sosiaaliset taidot ovat suhteessa toisiinsa.  Sosi-
aaliset taidot ovat opeteltavissa olevia taitoja, joihin nykypäivinä kiinnitetään paljon huomiota. 
Nämä taidot eivät tule jokaiselle ihmiselle luonnostaan, vaan niitä tulee päästä harjoittelemaan 
sosiaalisissa ryhmissä kuten esimerkiksi koulussa. (Kauppila, 2005, 126.) Perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteiden (2016) laaja-alaisen osaamisen tavoitteissakin tuodaan esille se, 
että niiden harjoitteleminen on tärkeää. Oppilaiden tulee kehittää sosiaalisia taitojaan, harjoi-
tella ilmaisemaan itseään ja esittämään mielipiteensä rakentavasti sekä toimimaan eettisesti hy-
väksyttävästi. Oppilaille tulee tarjota mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia tai-
tojaan, koska esimerkiksi näitä taitoja tarvitaan elämässä ja arjessa selviämiseen. (Opetushalli-
tus, 2016, 20–21.) Koska sosiaaliset taidot ja niiden harjoitteleminen ovat tärkeä osa oppimista 
kouluympäristössä, koen mielekkääksi tutkia, millaisia kokemuksia opettajilla on aiheesta. 
Sekä valta että sosiaaliset taidot liittyvät vahvasti sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja onkin mie-
lenkiintoista tuoda esille kokemuksia niiden yhteydestä toisiinsa. 
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2 Valta, sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus vertaissuhteissa 
Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen kannalta oleellisimpia käsitteitä, jotka yhdessä muodos-
tavat tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Tärkeimmiksi käsitteiksi nousivat valta, sosiaali-
set taidot sekä vuorovaikutus vertaissuhteissa ja -ryhmissä. Kaikki nämä käsitteet ovat moni-
ulotteisia, mikä johtaa siihen, ettei niitä voida määritellä yksiselitteisesti. Ensimmäisessä alalu-
vussa käsitellään valtaa ja sen erilaisia määritelmiä. Toisessa alaluvussa keskitytään kuvaa-
maan, mitä sosiaaliset taidot ovat erilaisten määritelmien mukaan. Viimeisessä alaluvussa pe-
rehdytään siihen, mitä kirjallisuudessa kerrotaan vertaissuhteista ja sosiaalisesta asemasta.  

2.1 Valta ja sen muodot 
Tässä alaluvussa tuodaan esille erilaisia määritelmiä ja käsityksiä vallasta. Lisäksi kiinnitetään 
tarkemmin huomiota siihen, millaisia vallan muotoja on olemassa. 

2.1.1 Vallan käsite 
Käsitteenä valta on todella moniulotteinen ja se herättää paljon erilaisia mielikuvia (Routarinne, 
2007, 5). Valtaa ja vallankäyttöä ilmenee useilla elämän eri osa-alueilla kuten perheissä, yhdis-
tyksissä tai yrityksissä. Valta onkin tavoiteltua, koska sen avulla ihminen voi toteuttaa omia 
tavoitteitaan ja saavuttaa päämääriään. Vallankäyttö ei rajoitu pelkästään esimerkiksi poliitik-
koihin, vaan jokainen ihminen käyttää valtaansa erilaisia valintoja tehdessään. (Paloheimo & 
Wiberg, 2008, 51–52.) Valtaa käytetään sanana hyvin erilaisissa yhteyksissä ja olettamus on 
aina se, että lukija tai kuulija ymmärtää, mitä sanalla tarkoitetaan juuri kyseissä yhteydessä. 
Vallan määritelmä kuitenkin vaihtelee esimerkiksi kiinnostuksen ja tarkastelun kohteen mu-
kaan. (Galbraith, 1984, 16.) Esimerkiksi Gjerstad (2015) toteaa, että valta on erilaista yhteis-
kunnallisessa kontekstissa kuin läheisissä suhteissa, vaikka yhtäläisyyksiäkin näistä löytyy 
(Gjerstad, 2015, 13). Juuri vallan käsitteen moniulotteisuuden vuoksi on tärkeää tuoda esille 
erilaisia näkökulmia vallan käsitteestä.  
Ylikosken (2000) mukaan vallan käsitteen monet merkitykset ja yleisesti hyväksyttävän mää-
ritelmän puuttuminen johtuu myös ainakin osittain siitä, että eri kielissä valtaa tarkoittavien 
sanojen merkityksillä on suuria eroja. Kielestä ja yhteydestä riippuen valta nähdään sekä kyky- 
että suhdekäsitteenä. (Ylikoski, 2000, 13.) Esimerkiksi Niiniluodon (2000) mukaan valta ym-
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märretään suhdekäsitteenä silloin, kun kyse on vallasta herruutena (engl. power over). Tällai-
sella vallalla tarkoitetaan sitä, että jollakin henkilöllä on joko resurssien tai asemansa vuoksi 
valtaa joidenkin henkilöiden yli tietyissä tilanteissa. Valta suorituskykynä (engl. power to) tar-
koittaa puolestaan kykyä tehdä tekoja tai saada aikaan asiaintiloja, eikä se ole välttämättä yh-
teydessä toisiin ihmisiin. (Niinikoski, 2000, 8.) 
Valta nähdään arkipuheessa usein ihmiselle kuuluvana ominaisuutena, mistä seuraa ajatus, että 
joillakin henkilöillä valtaa on paljon ja toisilla taas vähän. Valtaa voidaan pitää kuitenkin arki-
puheesta poiketen enemmänkin toimijoiden välisenä suhteena kuin toimijan ominaisuutena. 
Vallalla ei siis tarkoiteta ominaisuutta, joka on henkilöllä aina ja kaikkialla samanlainen, vaan 
jokaisen henkilön valta on sidoksissa tilanteeseen, jossa toimitaan. (Paloheimo & Wiberg, 2008, 
52; Rainio, 1969, 19–20, 156.) Paloheimon ja Wibergin (2008) mukaan jollain henkilöllä saat-
taa olla paljon valtaa yhteen henkilöön, mutta toiseen ei lainkaan (Paloheimo & Wiberg, 2008, 
52).  Rainio (1969) näkee sosiaaliset suhteet kuitenkin yleensä molemminpuolisina, mikä tar-
koittaa sitä, että valtaa on tilanteen jokaisella osapuolella – toisen valta suhteessa toiseen on 
vain suurempi kuin toisen (Rainio, 1969, 21). Yleensä vaikutusvalta vuorovaikutustilanteissa 
ei ole täysin yksisuuntaista mutta on myös harvinaista, että se olisi täysin tasapuolista ja vasta-
vuoroisesti kaksisuuntaista. Vaikutusvalta sosiaalisissa tilanteissa nähdään mahdollisuutena oh-
jata toisten toimintaa ja toimia itsenäisesti ilman muiden ohjausta. Kun ihminen toimii toisen 
ohjaamana, alistuu hän tämän vaikutusvallan alle. (Routarinne, 2007, 6.)  
Myös Routarinteen (2007) mukaan valta on käsitteenä laajamerkityksinen ja sosiaalitieteissä se 
jaetaan yleensä kahteen luokkaan, jotka ovat aseman mukainen ja persoonallinen valta. Silloin, 
kun valta on asemaan perustuvaa, nähdään se usein melko pysyvänä ilmiönä, jossa vallankäyttö 
on yksisuuntaista vaikuttamista ja hallitsemista. Vuorovaikutuksessa tapahtuvaa persoonallista 
vallankäyttöä voidaan kuvailla ideaalitilanteissa liikkuvana ja kaksisuuntaisena vallankäyttönä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että vuorovaikutuksessa käydään neuvotteluja siitä, kuka valtaa käyttää, 
kuka antautuu vallankäytön kohteeksi, kenelle annetaan valtaa ja kuka sen antaa.  (Routarinne, 
2007, 5.) 
Paloheimo ja Wiberg (2008) kuvailevat valtaa kykynä saada aikaan erilaisia asiaintiloja. He 
kuitenkin muistuttavat, että vallankäyttöä voi olla myös asioiden ennallaan pitäminen asioiden 
muuttamisen lisäksi. (Paloheimo & Wiberg, 2008, 52.) Ollilan (2005) mukaan ihmisellä on 
silloin valtaa, kun hän saa toisen tekemään mitä haluaa, vaikka vallankäytön kohde ei olisi alun 
perin ollut halukas tottelemaan vallankäyttäjää (Ollila, 2005, 17). Myös Paloheimo ja Wiberg 
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(2008) näkevät ihmisen vallan toiseen ihmiseen nähden mahdollisuutena tai kykynä saada toi-
nen toimimaan haluamallaan tavalla ja mahdollisuutena voittaa vallankäytön kohteen vastustus. 
Valta tarkoittaa siis mahdollisuutta vaikuttaa ja vallankäyttö on täytäntöön pantua vaikutta-
mista. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisellä voi olla valtaa toiseen ihmiseen verrattuna, vaikka 
hän ei sitä käyttäisikään. (Paloheimo & Wiberg, 2008, 54.) Rainiokin (1969) nostaa esille nä-
kemyksen siitä, että valta tarkoittaa mahdollisuutta käyttää valtaa, mikä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että valtaa täytyisi välttämättä käyttää (Rainio, 1969, 166). 
Arendtin (2002) käsityksen mukaan valta tarkoittaa aina vallan mahdollisuutta ja se syntyy aina 
ihmisten välillä heidän toimiessa yhdessä ja katoaa heti kun ihmiset eivät ole tekemisissä tois-
tensa kanssa. Valta ei ole muuttumatonta, mitattavissa olevaa tai luotettava kokonaisuus ja ai-
noa vallan syntymisen konkreettinen edellytys on se, että ihmiset toimivat yhdessä. Valta on 
siis sosiaalisiin suhteisiin liittyvä mahdollisuus, jota rajoittaa ainoastaan muiden ihmisten ole-
massaolo. Tästä seuraa se, että valta on rajatonta ja sitä voidaan jakaa ilman, että se vähenee. 
(Arendt, 2002, 203–204.)  
Paloheimo ja Wiberg (2008) määrittelevät valtaa John Elsterin (1978) näkemyksiin pohjautuen. 
Hänen määritelmänsä mukaan valta on toimijan kykyä saavuttaa tavoitteitaan kausaalisia kei-
noja käyttäen. Toiminnan tavoitteellisuus sekä tarve tietää, millaisin välinein ja keinoin tavoit-
teita voidaan saavuttaa, nousevat esille tässä vallan määritelmässä. Vallankäyttäjällä täytyykin 
olla totuudenmukainen käsitys keinoista, joilla tavoitteet on mahdollista toteuttaa. Tällainen 
vallan määritelmä ei ota huomioon kuitenkaan valtaan liittyvää oleellista piirrettä eli vallankäy-
tön kohteiden vastustusta. Vallankäyttö edellyttää sen, että vallankäytön kohteiden vastustus 
voitetaan. (Paloheimo & Wiberg, 2008, 53.) Valta yhdistetäänkin usein siihen, että joko yksilö 
tai ryhmä alistaa toiset omaan tahtoonsa ja tavoitteisiinsa vastustelusta ja vastahakoisuudesta 
huolimatta (Galbraith, 1984, 16).  
Kantolan (2014) mukaan valta ei ole itsessään hyvä tai paha asia sillä myös hyvien asioiden 
saavuttamiseen voidaan tarvita johtajia sekä houkuttelevaa ja kutsuvaa vallan tyyliä. Vallan-
käyttäjän ollessa taitava, luo hän itselleen tyylin, joka mahdollistaa omien tavoitteiden saavut-
tamisen. (Kantola, 2014, 160–161.) Gjerstad (2015) tuo esille, että valta voi olla hyvää tai pa-
haa, mutta usein vallankäytössä liikutaan harmaalla alueella, joka on jotain hyvän ja pahan vä-
liltä (Gjerstad, 2015, 13). 



9  

Vallan ja riippuvuuden nähdään olevan käsitteellisessä suhteessa toistensa kanssa. Eli vallan-
käyttäjällä A on sitä enemmän valtaa vallanalaiseen B nähden, mitä riippuvaisempi vallanalai-
nen B on vallankäyttäjästä A ja vastaavasti vallankäyttäjän A valta suhteessa vallanalaiseen B 
vähenee sen mukaan, mitä riippumattomampi B on A:sta. Riippuvuus voi perustua moniin eri-
laisiin asioihin ja joskus molemmat osapuolet voivat olla riippumattomia toistensa hallitsemista 
voimavaroista, jolloin kummallakaan osapuolella ei ole paljonkaan valtaa toisiinsa. Mitä suu-
rempi on osapuolten välinen riippuvuus, sitä valmiimpia he ovat sopimaan keskinäisen vuoro-
vaikutuksen pelisäännöistä. (Paloheimo & Wiberg, 2008, 54.) 
On mahdollista, että useat vallankäyttäjät pyrkivät käyttämään samanaikaisesti valtaa samaan 
vallankäytön kohteeseen, siten että kohteella on mahdollista totella vain yhtä vallankäyttäjää. 
Tällöin on kyse vallasta ristipainetilanteessa, jonka hankaluus tai edullisuus vallankäytön koh-
teen näkökulmasta riippuu siitä, millä tavalla valtaa käytetään. Mikäli useat vallankäyttäjät uh-
kaavat kohdetta rangaistuksilla eikä vallankäyttäjällä ole mahdollisuutta toimia kaikkien vaati-
malla tavalla, seuraa vallankäytön kohteelle rangaistus, tekeepä hän mitä tahansa. Jos kilpaile-
vat vallankäyttäjät tarjoavat kohteelle palkintoja, voi kohde kilpailuttaa vallankäyttäjiä ja esit-
tää vaatimuksia siitä, millaisia palkintoja hänen tulisi saada tottelemisesta. (Paloheimo & Wi-
berg, 2008, 55.) 
Aseman mukaista vallan määrää kuvailemaan käytetään sosiaalista statusta, joka voi olla kor-
kea tai matala. Korkea status tarkoittaa sitä, että yksilöllä on paljon vaikutusvaltaa ja yksilön 
matala sosiaalinen status puolestaan kuvaa sitä, että vaikutusvaltaa ei ole juurikaan. Suurin osa 
ihmisistä kuitenkin sijoittuu näiden kahden ääripään välimaastoon. Sosiaalinen status kuvaa 
arvostuksen määrää ja astetta, jota yksilöllä tai ryhmällä on. Yksilön tai ryhmän hierarkkinen 
asema määräytyy tämän arvostuksen mukaan, johon kuuluvat hyväksyntä, kunnioitus sekä 
ihailu. (Routarinne, 2007, 5.)  
Sosiaalisissa tilanteissa käydään vuorotellen neuvottelua vaikuttamalla ja vaikuttumalla toisten 
sanoista ja teoista sekä niiden merkittävyydestä. Tunne sanojen ja tekojen merkittävyydestä on 
mahdollista saada haalimalla vaikutusvaltaa. Silloin kun ihminen vaikuttuu toisten ihmisten sa-
noista ja teoista, antaa hän puolestaan merkittävyyden tunteen vaikutusvaltaa käyttäneelle hen-
kilölle. Yleensä silloin, kun ihminen kokee olonsa tärkeäksi ja merkittäväksi, saa hän toisilta 
ihailua, ylistystä, arvostusta sekä positiivista huomiota. Pilkka, arvostelu, kiusaaminen, nega-
tiivinen huomio tai huomiotta jääminen ovat asioita, joita kohdataan yleensä silloin, kun ihmi-
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nen kokee itsensä mitättömäksi ja merkityksettömäksi. Ihminen voi yrittää tehdä omasta elä-
mästään merkityksellistä ja arvokasta vaikuttamalla toisiin, jolla osoitetaan muiden olevan vä-
hemmän tärkeitä kuin itse. On myös mahdollista tehdä toisen elämästä merkityksellistä vaikut-
tumalla, jolloin ihminen osoittaa muiden olevan tärkeämpiä kuin itse. (Routarinne, 2007, 6–7.) 
Joidenkin mielestä vallan käyttäminen voi olla myös nautinnollista, mikä johtaa siihen, että 
valtaa tavoitellaan sen itsenä takia (Ollila, 2005, 19–20).  
Valta ja vallankäyttö perustuu aina valtaresursseihin. Vallankäytön voimavaroilla tarkoitetaan 
valtaresursseja, joit vallankäyttäjä voi hyödyntää vallankäyttöään varten. Tällaisia valtaresurs-
seja ovat esimerkiksi fyysinen voima, taloudelliset resurssit, työ, luonnonvarat, raha, normatii-
viset vallankäytön resurssit sekä tieto, taito ja sosiaaliset suhteet. Rahaa pidetään valtaresurs-
seista yksiulotteisimpana, koska sen avulla voi ostaa, myydä, palkita ja rangaista. Normatiivi-
nen vallankäyttö pohjautuu tapakulttuureihin ja uskomuksiin, mikä aiheuttaa yhdenmukaisuu-
den paineen. Sanotaan, että tieto on valtaa ja se pitääkin paikkaansa, sillä tiedon avulla ihmisen 
on mahdollista nousta auktoriteettiasemaan.  (Paloheimo & Wiberg, 2008, 70–73.) 
Vallan mittaaminen on hankalaa, koska kyseessä on suhdekäsite. Eli esimerkiksi A:lla voi olla 
paljon valtaa B:hen, mutta ei lainkaan valtaa C:hen. Vallan mittaamiseen ei ole olemassa mitään 
yhtä mittayksikköä eikä myöskään vallan määrän mittaria, joka toimisi kaikissa mahdollisissa 
ulottuvuuksissa. Vallan mittaamista hankaloittaa myös se, että valta on toimijan mahdollisuutta 
vaikuttaa toiseen toimijaan eli suhde, joka on mahdollisuus. Valtaa mitattaessa on mahdollista 
tutkia kuinka paljon ja millaisia valtaresursseja vallankäyttäjillä on tai sitä, miten valtaa käyte-
tään. (Paloheimo & Wiberg, 2008, 73–74.) 

2.1.2 Vallan muodot 
Vallan muotoja ja lajeja jaotellaan kirjallisuudessa monin eri tavoin. Gjerstad (2015) jaottelee 
vallan ilmenemismuodot esimerkiksi käyttäytymisen kontrollointiin, rankaisemiseen, pakotta-
miseen, suostutteluun, palkitsemiseen ja järkeilyyn. Valta voi näkyä myös tunnevaltana, iden-
titeetin muutoksina sekä asioiden normalisointina. (Gjerstad, 2015, 13.) Ollilan (2005) mukaan 
pakottaminen, väkivalta, auktoriteetti tai karismaattinen vaikuttaminen ovat puolestaan esi-
merkkejä vallan muodoista (Ollila, 2005, 17). Ylikosken (2000) näkemyksen mukaan valtaa on 
olemassa useampaa lajia ja, jotta niiden monimuotoisuudesta saataisiin käsitys, voidaan ne luo-
kitella esimerkiksi vallan muotojen perusteella. Kun luokittelu tapahtuu vallan muotojen perus-
teella, kiinnitetään huomio siihen, miksi vallankäytön kohde toimii vallankäyttäjän haluamalla 
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tavalla. Tällaisessa luokittelussa valta nähdään kahden toimijan välisenä suhteena, jossa toimi-
joina voivat olla yksilöiden sijaan myös ryhmät tai organisaatiot. Ylikosken (2000) vallan muo-
tojen luokittelu pohjautuu Dennis Wrongin ja Eerik Lagerspetzin luokitteluihin, kuitenkin hie-
man eroten kummastakin näistä. Vallan muodot on jaettu kahdeksaa eri muotoon – voiman-
käyttöön, manipulointiin, pakottamiseen, palkitsemiseen, legitiimiin auktoriteettiin, kompe-
tenttiin auktoriteettiin, henkilökohtaiseen auktoriteettiin sekä rationaaliseen argumentaatioon 
tai vaikuttamiseen. (Ylikoski, 2000, 17–22.) 
Galbraith (1984) jaottelee vallankäytön välineet kolmeen eri luokkaan, joita ovat ansaittu, kor-
vaava ja ehdollinen valta. Ansaitussa vallassa alistetaan toisia liittämällä yksilön tai ryhmän 
suosimiin asioihin riittävän epämiellyttävä ja tuskallinen vaihtoehto, mikä saa hylkäämään asiat 
– tällöin on kyse rangaistuksesta. Ansaittu valta on siis alistamista epäsuotuisilla seuraamuksilla 
tai niillä uhaten. (Galbraith, 1984, 18.) Rangaistusvaltaa käytettäessä alistaminen tapahtuu ne-
gatiivisten seurausten tai niiden avulla uhkailun kautta ja usein rangaistuksen uhkasta kerro-
taankin jo etukäteen. Mikäli vallankäyttäjä haluaa saada vallanalaisen tekemään tietyllä tavalla,  
voi vallankäyttäjä uhata vallankäytön kohdetta, jolle sekä vallankäyttäjän totteleminen että tot-
telematta jättäminen aiheuttaa kielteisiä seurauksia. Rangaistuksella uhkaaminen jättää vallan-
käytön kohteelle mahdollisuuden valita tekeekö vaaditun teon vai ottaako rangaistuksen vas-
taan. Rankaisemisella puolestaan tarkoitetaan pakottamista, jossa vallankäytön kohteella ei ole 
vaihtoehtoja. Rangaistuksia voivat olla esimerkiksi kurittaminen, sakot, vankeus, kuolema, yh-
teisöstä ulossulkeminen tai erottaminen työtehtävistä. Kurittaminen ja fyysiset rangaistukset 
ovat tyypillisiä rankaisukeinoja mutta myös ulos sulkemista käytetään usein erilaisissa yhtei-
söissä. Esimerkiksi lapsijoukko voi rangaista kiusaajaa kieltämällä hänen osallistumisensa leik-
keihin. (Paloheimo & Wiberg, 2008, 56–57.)  
Korvaava valta puolestaan on alistamista sellaisten myönteisten palkkioiden avulla, joita val-
lankäytön kohde pitää arvokkaina. Sekä ansaitussa että korvaavassa vallassa alistuja on tietoi-
nen alistumisestaan riippumatta siitä, perustuuko se pakkoon vai palkkioon. (Galbraith, 1984, 
18.) Vallankäyttäjä palkitsee vallankäytön kohteen, mikäli hän toimii toivotulla tavalla. Palkit-
semistilanteissa sekä vallankäyttäjä että vallankäytön kohde joutuvat punnitsemaan tilannetta. 
Vallankäyttäjän täytyy arvioida kuinka suuri palkinnon pitää olla, jotta kohde tekee halutulla 
tavalla ja vallankäytön kohde puolestaan arvioi sitä, onko vallankäyttäjän lupaama palkkio riit-
tävän suuri. (Paloheimo & Wiberg, 2008, 60.) Ehdollisessa vallankäytössä pyritään puolestaan 
muuttamaan alistujan uskomuksia. Tällöin ihminen alistuu jonkun tai joidenkin tahtoon suos-
tuttelun, kasvatuksen kautta tai sitoutumalla johonkin yhteiskunnallisesti hyväksyttyyn, jolloin 
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itse alistumisen tosiasia jää huomaamatta. (Galbraith, 1984, 18–19; Paloheimo & Wiberg, 2008, 
55.)  
Routarinteen (2007) mukaan äärimmäisinä vallan käytön muotoina pidetään poliittista pakko-
valtaa sekä fyysistä ja henkistä väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Useimmiten vallankäyttö arki-
sissa tilanteissa on kuitenkin paljon hienovaraisempaa. Vuorovaikutuksessa valta nähdään vai-
kutusvaltana toisiin ja vaikuttamista tapahtuu vuorotellen – yksilöt siis käyttävät vaikutusvaltaa 
toisiinsa ja toisinaan ovat alttiina toisten vaikutusvallalle. Ihmiset eivät ole vuorovaikutuksessa 
toisistaan riippumattomia yksilöitä, vaan vuorovaikutus on jo itsessään vallankäyttöä. (Routa-
rinne, 2007, 6.) 
Vallankäyttö käsitetään usein sen äärimmäisten negatiivisten tai positiivisten muotojen kautta, 
joita ovat esimerkiksi väkivalta, alistaminen, nöyryyttäminen, kapina, menestys, kunnioitus ja 
vaikutusvalta. Vallan käsite on kuitenkin monimuotoinen ja erilaisia vallankäytön ja vaikutta-
misen muotoja on useita. Routarinne (2007) nostaakin esille yksitoista erilaista vallankäytön ja 
vaikuttamisen tapaa – sota, verinen valtataistelu, fyysinen ja henkinen valtataistelu, tietoinen ja 
tiedostamaton kilpailu, vastavuoroinen vallan tasajako ja yhteistoiminta, vallan antaminen, val-
lalla leikkiminen ystävyyssuhteissa, voimauttaminen sekä antautuminen toisen läheisyydelle ja 
rakkaudelle. (Routarinne, 2007, 7–12.)  
Sotiminen on vallan tavoittelun äärimmäinen muoto, joka tuodaan esille mediassa isosti. Kui-
tenkin ihminen on suhteellisen sopuisa laji ja jokaista uutisoitua väkivallantekoa kohden on 
satojatuhansia uutisarvottomia tekoja, kuten hellyyttä, rakkautta ja ystävyyttä. Nykyään kuole-
maan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavat kaksintaistelut ovat erittäin harvinaisia. Yksi-
suuntaisen fyysisen väkivallan äärimuotoja ovat pahoinpitelyt ja raiskaukset. Lievempänä fyy-
sisenä väkivaltana pidetään esimerkiksi riuhtomista, tönimistä, läpsimistä ja tukistamista. Nämä 
kaikki edellä mainitut ovat kuitenkin laein, asetuksin ja rangaistuksin kielletty yhteiskunnas-
samme. Fyysinen vallankäyttö voi olla myös positiivista, vaikka siitä harvoin puhutaankaan. 
Esimerkiksi vastustelevan lapsen lempeä mutta päättäväinen kantaminen vuoteeseen tai raivoa-
van lapsen hellästi mutta väkisin sylissä pitäminen ovat positiivista fyysistä vallankäyttöä. 
(Routarinne, 2007, 7–9.) 
Henkistä väkivaltaa on vaikeampi havaita kuin fyysistä ja se on harvemmin sanktioitua. Lisäksi 
henkisen väkivallan seuraukset ovat vaikeampi arvioida. On kuitenkin yleistä, että henkinen 
väkivalta johtaa lopulta fyysiseen väkivaltaan. Negatiiviset henkiset valtataistelut kuten riidat 
ja kiistat ovat suhteellisen yleisiä. Loukkaukset, iva, nöyryytys, häpäisy, vähättely ja syyttely 
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ovat keinoja, joita esimerkiksi käytetään aseena tällaisissa valtataisteluissa, joissa osalliset eivät 
halua antaa periksi, vaikuttua tai alistua toisen tahtoon. Positiivista henkistä vallankäyttöä ovat 
esimerkiksi eri mieltä oleminen, opettaminen, auttaminen ja määrätietoinen ohjaaminen sekä 
opastaminen. (Routarinne, 2007, 9.) 
Tietoisessa kilpailussa valtataistelussa ei ole mukana näkyvää aggressiota, vaan on ennemmin-
kin kyse kilpailusta, väittelystä tai neuvottelusta. Tällöin pyritään taivuttelemaan toista omaan 
tahtoon, sillä tahdon suunnat ovat eriävät. Tiedostamaton kilpailu on luonteeltaan ystävällistä 
ja usein kyse onkin osallistujien innosta osallistua kiinnostavaan keskusteluun ja saada oma 
mielipide esille. Kilpailua voi ilmetä esimerkiksi myös siitä, kenellä on parhaimmat jutut tai 
hauskimmat vitsit. (Routarinne, 2007, 9.) 
Valtaa on mahdollista myös jakaa tasapuolisesti ja yhteistoiminnan välineenä silloin, kun sitä 
käytetään vuorotellen. Tämä edellyttää sen, että jokaisen tulee vuorollaan myös alistua toisen 
vallankäytön kohteeksi. Tällainen vastavuoroinen altruismi mahdollistaa sen, että jokainen 
osanottaja saa mielipiteensä kuulluksi ja saavuttaa tavoitteensa. Vastavuoroisessa vuorovaiku-
tuksessa osallistujien tilan ottamisen ja antamisen vuorottelulla, voidaan saavuttaa tasa-arvoa 
ja yhteistoimintaa, jossa osallistujat uskaltavat itse vaikuttaa ja vaikuttua. Tavoitteena tällai-
sessa vallankäytössä on yhteistyö, yhteistoiminta ja aito tekojen ja ilmaisujen tasolla näkyvä 
tasa-arvo. Tasa-arvoisesta vallankäytöstä hyötyvät vuorovaikutuksen kaikki osapuolet. (Routa-
rinne, 2007, 10.) 
Valtaa voi antaa toiselle myös silloin, kun siitä ei ole itselle merkittävää hyötyä. Kohteliaisuu-
desta ja anteliaisuudesta vallan antaminen on mahdollista silloin, kun sen antajalla on varaa 
siihen eli antajan oma asema ei ole uhattuna tai toinen tarvitsee apua enemmän kuin vallan 
antaja. Kun valtaa annetaan kohteliaisuudesta tai anteliaisuudesta ei vallan antaja saa itse siitä 
etua mutta se ei myöskään tuo haittaa, eikä näin ollen vallan antaja joudu luopumaan mistään. 
Ystävyyssuhteissa valta- ja alistumissuhteilla on mahdollista leikitellä turvallisesti. Ystävien 
välillä on molemminpuolinen luottamus, mikä tarkoittaa sitä, että kummankaan ei tarvitse vas-
tustaa tai pelätä statuksensa alenemista. Valta-asemilla leikittely ei tällöin muodostu kamppai-
luksi. (Routarinne, 2007, 10–11.) 
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2.2 Sosiaaliset taidot 
Sosiaalisia taitoja määritellään ja jaotellaan erilaisin tavoin, eikä ole olemassa yhtä selkeää mää-
ritelmää moniulotteiselle sosiaalisten taitojen käsitteelle. (Laine, 2005, 116; Salmivalli, 2005, 
79.) Esimerkiksi aikakausi ja kulttuuri vaikuttavat siihen, miten sosiaaliset taidot määritellään 
– useat toimintamallit, jotka eivät olleet hyväksyttäviä muutama vuosikymmen sitten, ovat ny-
kypäivänä hyväksyttäviä ja toivottuja (Keltikangas-Järvinen, 2010, 20). Pääsääntöisesti sosiaa-
liset taidot nähdään olevan opittavissa olevia taitoja, joiden avulla ihmisen on mahdollista käyt-
täytyä sosiaalisesti taitavasti eli tehokkaalla ja tilanteeseen sopivalla tavalla, mikä johtaa mui-
den myönteiseen reaktioon. (Kalliopuska, 1995, 8; Salmivalli, 2005, 79.) Myös Kauppilan 
(2005) mukaan sosiaaliset taidot ovat opittua, sosiaalisesti hyväksyttävää käyttäytymistä, jonka 
avulla ihmisen on mahdollista toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja joka 
tuottaa myönteisiä seurauksia negatiivisten sijaan (Kauppila, 2005, 125). Sosiaaliset taidot 
ovatkin välttämättömiä ihmisen yksilöllisen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin kannalta (Wiemann, 
2003, 9). Sosiaalisten taitojen kehittymättömyys voi esimerkiksi johtaa hyljeksintään vertais-
ryhmässä (Pulkkinen, 2002, 113). 
Keltikangas-Järvinen (2010) muistuttaa, että sosiaalisuudella ja sosiaalisilla taidoilla ei tarkoi-
teta samaa asiaa, vaikka niitä käytetäänkin usein arkikielessä samoissa yhteyksissä. Sosiaali-
suus on synnynnäinen temperamenttipiirre, mikä kertoo siitä, kuinka kiinnostunut ihminen on 
toisten ihmisten seurasta. Sosiaaliset taidot puolestaan ovat opittavissa olevia taitoja, joilla tar-
koitetaan kykyä selvitä sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot voivat olla kes-
kenään täysin riippumattomia – ihminen voi haluta viettää paljon aikaa muiden kanssa, kuiten-
kin tulematta toimeen heidän kanssaan tai ihminen voi olla taitava mutta haluton olemaan tois-
ten kanssa. (Keltikangas-Järvinen, 2010, 17.) On kuitenkin myös mahdollista, että ihmisen syn-
nynnäinen temperamentti vaikuttaa sosiaalisiin taitoihin, vaikka ensisijaisesti ne ovatkin opit-
tuja taitoja (Laine, 2005, 115). Sosiaalisuus saattaa esimerkiksi auttaa sosiaalisten taitojen op-
pimista, mutta se ei takaa niiden osaamista eikä ole edellytyksenä niiden oppimiselle. Vastaa-
vasti kaikkien lasten on mahdollista oppia sosiaalisia taitoja temperamenttipiirteistä riippu-
matta. (Keltikangas-Järvinen, 2010, 17.) 
Kauppilan (2005) mukaan sosiaaliset taidot ja niiden kehittäminen ovat merkityksellisiä koko 
ihmisen elämän ajan – kouluvuosista vanhuuteen asti. Yleisesti sosiaalisia taitoja tarvitaan lu-
kuisissa erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, kuten uusien ihmisten tapaamisessa, 
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juttelun aloittamisessa, tutustumisessa, ystävyyssuhteiden luomisessa sekä ryhmiin sopeutumi-
sessa. Ikä vaikuttaa siihen, millaisia sosiaalisia taitoja ihmiset tarvitsevat ja myös eri tilanteissa 
huomiota kiinnitetään erilaisiin sosiaalisiin taitoihin. Kouluympäristössä esimerkiksi huomio 
kiinnittyy oppimiseen ja luokkakäyttäytymiseen liittyviin sosiaalisiin taitoihin, joita ovat esi-
merkiksi taito kuunnella, kavereiden hyväksyminen, ryhmätyöskentelytaidot sekä sääntöjen 
mukaan toimiminen. (Kauppila, 2005, 125.) Keltikangas-Järvisen (2010) mukaan on kuitenkin 
olemassa ajasta ja kulttuurista riippumattomia ominaisuuksia, joita voidaan pitää sosiaalisina 
taitoina. Sosiaalisiin taitoihin keskeisimpänä ja tärkeimpänä kuuluvat monipuolinen varasto toi-
mintamalleja, joita tarvitaan sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen sekä kyky valita niistä ti-
lanteeseen sopiva toimintamalli. Valitun mallin tulee olla rakentava, asianmukainen ja tehokas 
juuri siihen tilanteeseen. (Keltikangas-Järvinen, 2010, 22.) Salmivalli (2005) huomauttaa kui-
tenkin, että vaikka useat sosiaalisten taitojen määritelmät huomioivat kontekstin vaikutuksen 
sosiaalisiin taitoihin, lähtökohtana sosiaalisten taitojen näkökulmassa on yksilön käyttäytymi-
nen kontekstin sijaan (Salmivalli, 2005, 79).  
Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot tarkoittavat Kalliopuskan (1995) mukaan lähes samaa 
asiaa, jonka vuoksi hän esimerkiksi käsittelee näitä kirjassaan yhtenevästi sosiaalisina taitoina. 
Sosiaalisiksi taidoiksi lasketaan muun muassa aktiivinen kuuntelu, keskustelun aloittaminen, 
toisten tunteiden hyväksyminen sekä ymmärtäminen, jotka kuuluvat vuorovaikutustaitoihin. 
Hän näkee itsekontrollin, ristiriitojen välttämisen, auttamisen ja konfliktien hallinnan sisältyvän 
puolestaan sosiaalisiin taitoihin. (Kalliopuska, 1995, 8.) Kauppila (2005) toteaa joidenkin sel-
laisten vuorovaikutustaitojen, joista sosiaalisesti taitava ihminen suoriutuu menestyksekkäästi, 
kuuluvan sosiaalisiin taitoihin. Vuorovaikutukseen liittyvä käyttäytyminen, toiminta vertaisten 
ja ryhmien kanssa sekä viestintätaidot nähdään olevan oleellisia sosiaalisten taitojen näkökul-
masta. 2005, 125–126). Myös Salmivalli (2005) liittää sosiaaliset taidot vahvasti vuorovaiku-
tukseen, koska ajoituksella ja vastavuoroisuudella on tärkeä rooli, eikä pelkkä mekaaninen toi-
minta ole yksistään riittävää (Salmivalli, 2005, 79.) 
Ihmisiä tavatessa, keskusteluja aloittaessa, tutustuessa uusiin ihmisiin ja ystävyyssuhteita luo-
dessa ihmisten sosiaaliset taidot nousevat esille. Niitä tarvitaan myös ryhmiin sopeutuessa, neu-
votellessa ja monissa muissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. (Kauppila, 2005, 125.) So-
siaaliset taidot määrittelevät myös sitä, saako lapsi toisten hyväksynnän esimerkiksi koululuo-
kassa. Sosiaalisten taitojen kehittämisen tavoitteena ei ole suositun aseman saaminen ryhmässä, 
mutta tietty hyväksyntä mahdollistaa yhteiseen toimintaan mukaan pääsemisen, joka on hyväksi 
lapsen sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden näkökannalta. (Poikkeus, 2011, 91.) Sosiaalisten 



16  

taitojen määrittely tapahtuu yleensä niiden seurausten perusteella. Sosiaalisesti taitavasta toi-
minnasta nimittäin kertovat positiiviset seuraukset, kuten leikkiin pääseminen. (Salmivalli, 
2005, 79.)  
Kauppila (2005) esittelee opetuksen kohteena olevia sosiaalisia taitoja, jotka hän on jaotellut 
neljään osa-alueeseen – perustaidot, kehittyneet sosiaaliset taidot, sosiaaliset tunnetaidot sekä 
muut sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Perustaidot, kuten itsensä esitteleminen, kuunteleminen 
ja kysyminen ovat sellaisia sosiaalisia taitoja, joiden tulisi olla kaikilla hallinnassa jo mahdol-
lisimman nuorena. Kehittyneet sosiaaliset taidot, kuten ryhmään liittyminen ja siinä toimimi-
nen, opetuksen seuraaminen ja toisiin vaikuttaminen, ovat taitoja, joiden toteutumista ei voida 
pitää itsestään selvänä jokaisen ihmisen osalta. Sosiaaliset tunnetaidot pitävät sisällään esimer-
kiksi tunteiden ja tunnetilojen havaitsemisen, empatiataidot sekä tunteiden ilmaisemisen. Nel-
jännessä osa-alueessa on aiempiin alueisiin kuulumattomia sosiaalisia taitoja, kuten toisten aut-
taminen, suosion saavuttaminen, positiivinen vaikuttaminen sekä suhtautuminen kiusaamiseen 
ja väkivaltaan. Haastavimpia sosiaalisia taitoja ovat palvelutaidot, toisten tunteiden ja tunneti-
lojen ymmärtäminen, taito hävitä sekä jämäkkyyden osoittaminen. Kouluympäristöön liitty-
vänä ajankohtaisena sosiaalisena taitona hän nostaa esille koulukiusaamiseen ja väkivaltaan 
suhtautumisen.  (Kauppila, 2005, 126–128.) Toisten ihmisten, heidän näkökantojen sekä tun-
teiden ymmärtämisen taito yhdistetään sosiaalisiin taitoihin, vaikka empatiakyky, sympatia-
kyky, hienotunteisuus sekä sosiaalinen herkkyys eivät ole pelkästään opittavissa olevia taitoja, 
vaan niissä on myös synnynnäistä poikkeavuutta (Keltikangas-Järvinen, 2010, 22–23). 
Poikkeus (2011) nostaa esille sosiaalisiin taitoihin liittyen kommunikoinnin, kuuntelemisen ja 
toisiin reagoimisen, aloitteellisuuden, jakamisen, auttamisen, yhteistyön sekä assertiivisuuden 
(Poikkeus, 2011, 86). Laine (2005) puolestaan jaottelee sosiaaliset taidot prososiaalisuuteen eli 
ystävällisyyteen ja avuliaisuuteen, liittymiskäyttäytymiseen, yhteistoiminnallisuuteen sekä 
mielialan ja emootioiden säätelyyn. Nämä kaikki taidot ovat merkittävässä roolissa vuorovai-
kutussuhteissa, ryhmän toiminnassa sekä sosiaalisissa verkostoissa. (Laine, 2005, 116.) Poik-
keuksen (2011) mukaan liittymistilanteet, torjuntatilanteet, kilpailutilanteet, ongelmanratkaisu- 
ja riitatilanteet, kuuntelemis- ja keskustelutilanteet sekä turhautumistilanteet ovat erittäin otol-
lisia tilanteita sosiaalisten taitojen havainnoinnin kannalta, koska tällaisissa tilanteissa sosiaa-
listen taitojen hallitseminen paljastuu helposti (Poikkeus, 2011, 87).  
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Caldarella ja Merrell (1997) ovat tutkineet, millaisia erilaisia jaotteluja sosiaalisten taitojen 
ulottuvuuksista on tehty eri tutkimuksissa. He ovat nimenneet sosiaalisten taitojen tekijät vii-
teen ryhmään, joita ovat vertaissuhteet, itsesäätely, tehtäväsuuntautunut toiminta, tottelevaisuus 
ja assertiivisuus eli jämäkkyys. Vertaissuhteiden ulottuvuuteen nähdään kuuluvan muun mu-
assa toisten kehuminen, avun tarjoaminen sekä toisten pyytäminen leikkiin mukaan. Itsesääte-
lyn ulottuvuudella tarkoitetaan kykyä hallita omaa vihaansa, ohjeiden ja sääntöjen noudatta-
mista, kompromissien tekemistä sekä taitoa vastaanottaa kritiikkiä. Sekä vertaissuhteiden ulot-
tuvuus että itsesäätelyn ulottuvuus esiintyivät hieman yli puolissa tutkimuksissa. Lähes puolissa 
tutkimuksissa esiintynyt tehtäväsuuntautunut toiminta pitää sisällään esimerkiksi tehtävien it-
senäisen suorittamisen ja opettajan ohjeiden huomioimisen. Vähän muita ulottuvuuksia har-
vemmin esiintyivät tottelevaisuuden ja assertiivisuuden ulottuvuudet. Näihin ulottuvuuksiin 
kuuluvat esimerkiksi sopeutuminen sosiaalisiin sääntöihin ja odotuksiin, keskustelun aloittami-
nen ja toisten pyytäminen mukaan toimintaan. (Caldarella & Merrell, 1997.) 
Sosiaalisten taitojen kääntöpuolena on aggressiivisuus, jota ihmiset luontaisesti käyttävät sil-
loin, kun tilanne on hallitsematon ja uhkaava. Aggressio ei ole hyväksyttävä keino toimia tilan-
teissa, joten sen poiskitkeminen ja korvaaminen sosiaalisilla taidoilla on suurimmista haasteista 
kasvatuksen saralla. (Keltikangas-Järvinen, 2010, 13–14.) Useilla lapsilla on puutteita tärkeistä 
sosiaalisista taidoista, mikä voi osaltaan aiheuttaa paljon ongelmia sekä sosiaalisista tilanteista 
syrjäytymistä. Sosiaalisten taitojen varhainen kehittyminen luo hyvät edellytykset onnistua so-
siaalisissa tilanteissa pidemmän päälle. Vaikeissakin tilanteissa onnistuminen ja toimivan rat-
kaisun toteuttaminen on tyypillistä sosiaalisilta taidoilta kehittyneille lapsille. Sosiaalisilta tai-
doilta heikommat lapset saatetaan nähdä hankalina lapsina. Tällainen leimaaminen on turhaa, 
sillä sosiaalisten taitojen opettamisen kautta heistäkin voi tulla taitavia hankalien sosiaalisten 
tilanteiden hallitsemisessa. (Kauppila, 2005, 134–135.)  Ihminen, jolla on runsaasti vaihtoeh-
toisia toimintamalleja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi, tietää aina, miten toimia, eikä 
hänellä ole tarvetta turvautua aggressioon. Asioiden sujumista pidetään itsestäänselvyytenä, 
mikä johtaa siihen, että hyviin sosiaalisiin taitoihin kiinnitetään usein vähemmän huomiota kuin 
huonoihin. (Keltikangas-Järvinen, 2010, 22.) Onnistuneen vuorovaikutustilanteet menevätkin 
yleensä luontevasti ohitse ilman, että niihin juurikaan kiinnitetään huomiota (Talvio & Kle-
mola, 2017, 11). 
Sosiaalista taitavuutta voidaan pitää erityistaitavuutena, joka perustuu aikaisempiin kokemuk-
siin ja sitä koskeviin tietorakenteisiin. Sosiaaliset taidot kehittyvät siis aikaisemman kokemuk-
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sen ja opitun perusteella sekä palautteen avulla, jota käyttäytymisestä on saatu. Myös vanhem-
mat antavat malleja sosiaalisissa tilanteissa toimimisessa. Lapset saavat harjoitusta ja palautetta 
onnistumisista ja epäonnistumisista sosiaalisissa tilanteissa, minkä avulla lapsi pystyy luomaan 
vielä tarkempia ja paremmin toimivia malleja sosiaalisiin taitoihin liittyen. Sosiaaliset taidot 
kehittyvät pääasiassa mallioppimisen, kokemuksien ja vanhempien sekä opettajien antamien 
palautteiden ja tiedon avulla. Harjoittelu ja toistot ovat merkittävässä roolissa sosiaalisten tai-
tojen oppimisessa, mikä vaatiikin paljon aikaa ja vaivaa.  (Kauppila, 2005, 131–132.) Myös 
Keltikangas-Järvinen toteaa sosiaalisten taitojen tulevan kokemuksen ja kasvatuksen myötä. 
Sosiokulturaalista oppimista tapahtuu silloin, kun kasvattaja kertoo lapselle, millä tavalla mei-
dän kulttuurissamme tulee käyttäytyä. (Keltikangas-Järvinen, 2010, 18.) Sosiaalisten taitojen 
saavuttamista ei voi pitää itsestään selvyytenä. Tämän vuoksi koulun, vanhempien tai muiden 
sosiaalisten ryhmien on opetettava niitä. (Kauppila, 2005, 126.) 
Eettinen ja moraalinen näkökulma liittyy myös vahvasti sosiaalisiin taitoihin, sillä tehokkuuden 
ja toimivuuden lisäksi valitun toimintamallin täytyy olla moraalisesti ja eettisesti kelvollinen. 
Sosiaalisesti hyväksyttävät keinot eivät ole usein yhtä tehokkaita ja helppoja kuin aggressiiviset 
keinot. Tämän takia lapsilla voi olla haasteita toimia sosiaalisesti hyväksyttävästi, mutta parem-
pien toimintamallien valintaa voidaan tukea kasvatuksen avulla. Sosiaalisten taitojen hallitse-
minen kuvastaa myös kattavasti ihmisten persoonaa, koska ne heijastavat kykyä arvostaa ja 
kunnioittaa muita, kykyä ottaa huomioon toisten oikeudet ja kykyä noudattaa sääntöjä. Terve 
itseluottamus, tasapainoinen tunne-elämä, harkinta, empatia sekä kyky kontrolloida ja arvioida 
omaa toimintaa ovat esimerkiksi taitoja, joita vaaditaan rakentavaan sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen toisten ihmisten kanssa. (Keltikangas-Järvinen, 2010, 23–24.) Se, miten ihminen käyt-
täytyy, on ihmisen oma valinta, mikä tarkoittaa sitä, että myös sosiaalisilta taidoiltaan taitava 
ihminen voi halutessaan käyttäytyä huonosti. Ihminen voi siis valita missä ja milloin käyttää 
sosiaalisia taitojaan. Hyvä käytös ei myöskään vaadi esimerkiksi kykyä analysoida ristiriitati-
lanteita, löytää rakentavia ratkaisuja ja ennakoida tulevaa, jotka kaikki kuuluvat sosiaalisiin 
taitoihin. (Keltikangas-Järvinen, 2012, 13.) 
Kauppilan (2005) mukaan koulu on merkittävässä roolissa, kun puhutaan sosiaalisten taitojen 
oppimisesta. Sosiaaliset taidot nähdään opiskelijan perustaitoina, jotka kuuluvat tehokkaaseen 
oppiseen ja myös tukevat opiskelun etenemistä. Tähän näkökulmaan nojaten voidaan todeta, 
että opettajien tehtävä on opettaa myös sosiaalisia taitoja. Niiden opettaminen tarkoittaa vuoro-
vaikutusta ja prosessia opettajan ja oppilaan välillä, jonka pyrkimyksenä on tukea opiskelijan 



19  

myönteistä käyttäytymistä. (Kauppila, 2005, 142.) Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen onnis-
tuu esimerkiksi itseilmaisun, liikunnan, musiikin, kirjoittamisen ja näyttelemisen avulla. (Kal-
liopuska, 1995, 4.) Sosiaalisten taitojen perustana toimivat oppilaan sisäistyneet representaatiot 
eli mielen edustukset, joita syntyy vuorovaikutukseen liittyvissä opetustilanteissa kognitiivisten 
prosessien avulla. Näin oppilaille kehittyy sosiokognitiivisia taitoja, joihin kuuluu taito tehdä 
onnistuneita havaintoja, päätelmiä sekä tulkintoja vuorovaikutuksesta toisten kanssa. Opetuk-
sen kannalta on merkityksellistä lisätä tietoa sellaisista sosiaalisista taidoista, jotka toimivat 
hyvin ihmisten kanssa toimiessa sekä niistä, jotka eivät toimi ja mahdollisesti aiheuttavat jopa 
vahinkoa. (Kauppila, 2005, 142–143.) 

2.3 Vuorovaikutus lasten vertaissuhteissa ja -ryhmissä 
Kouluiän saavuttaminen tarkoittaa sitä, että lasten kaveripiiri kasvaa ja monipuolistuu, mikä 
tarkoittaa sitä, että sosiaalisten kontaktien määrä lisääntyy uusien koulukavereiden myötä. 
Myös ryhmään kuuluminen ja muiden hyväksynnän saaminen nousevat entistä merkitykselli-
sempään rooliin lapsen elämässä. Sosiaalinen vuorovaikutus aletaan nähdä yhä tärkeämpänä, 
koska lapsi haluaa olla pidetty ja saada kavereita, joiden kanssa toimia ja tulla hyvin toimeen. 
(Laine, 2005, 155–156.) Etenkin nuoruusikää lähestyttäessä vanhemmille aiemmin varattu 
paikka yhteenkuuluvuuden ja läheisyyden tarpeiden tyydyttäjinä alkaa siirtyä vertaisille, mikä 
auttaa nuoruusikään tulevaa lasta irrottautumaan vanhemmistaan (Salmivalli, 2005, 32).  
Vertaisryhmään kuuluminen koetaan palkitsevana, koska kaveriporukan kanssa saa viettää ai-
kaa sekä kokea kumppanuutta ja tunnetta johonkin kuulumisesta. Vertaisryhmät mahdollistavat 
yhdessä toimimisen sekä kompromissien tekemisen harjoittelun. Myös oman paikan ottamista, 
jämäkkyyttä ja johtajuutta on mahdollista opetella vertaisryhmissä. Vertaisryhmissä tapahtuu 
sosiaalista vertailua, jonka avulla lapsen tai nuoren on mahdollista oppia paljon itsestään ja 
rakentaa omaa minäkuvaansa. (Salmivalli, 2005, 32–33.) Erilaisia ryhmiä on paljon eikä ryh-
män määritelmä ole yksinkertainen mutta pelkistettynä sen voidaan nähdä tarkoittavan kahden 
tai useamman henkilön muodostamaa yhteisöä, jossa toimijat ovat jatkuvasti vuorovaikutuk-
sessa toistensa kanssa yhteistä päämäärää tavoitellen. Lisäksi on oleellista, että ryhmän jäsenet 
kokevat, että heistä muodostuu ryhmä. (Juuti, 2006, 120–121.) 
Salmivalli (2005) määrittelee vertaissuhteet ihmissuhteina, joissa kaikki osapuolet ovat lähes 
saman ikäisiä ja heidän sosiaalinen, emotionaalinen sekä kognitiivinen kehitys ovat verrattain 
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samalla tasolla. Suomalaisessa yhteiskunnassa lasten vertaisryhmät ovat yleensä iältään yhte-
neväisempiä kuin joissain muissa kulttuureissa. Lapset oppivat vertaisten kanssa toimiessa tie-
toja, taitoja ja asenteita sekä saavat kokemuksia asioista, joilla on vaikutusta sekä lasten sen 
hetkiseen sopeutumiseen ja hyvinvointiin että myös tulevaisuuteen. (Salmivalli, 2005, 15.) Siitä 
huolimatta, että vertaisryhmien jäsenet ovat kehitykseltään lähes samantasoisia, ryhmät sisältä-
vät erilaisia hierarkioita sekä tapoja toimia ja käyttäytyä (Basra, 2016, 668).  
Lapsen kyky toimia vertaistensa kanssa nähdään olevan yksi sosiaalisen sopeutumisen mitta-
reista ja sitä voidaan tarkastella ainakin kahden eri näkökulman kautta. Ensimmäisessä näkö-
kulmassa huomio kiinnittyy siihen, millainen sosiaalinen asema lapsella on ryhmässä eli onko 
hän hyväksytty vertaisporukassaan, kuten koululuokassa. Toisessa näkökulmassa keskitytään 
siihen, onko lapsella ystäviä. Näkökulmat eriävät toisistaan, sillä ensimmäisessä näkökulmassa 
kiinnitetään huomio ryhmätason ilmiöön ja jälkimmäisessä puolestaan kahdenväliseen ilmiöön. 
Molemmat ilmiöt ovat tärkeitä lapsuusajan kehitystehtäviä, joissa menestymisen nähdään ole-
van yhteydessä lapsen sosiaaliseen kompetenssiin sekä sopeutumiskykyyn. (Salmivalli, 2005, 
22.) 
Corsaron (2015) mukaan lasten vertaiskulttuureihin kuuluu kaksi pääteemaa, joista ensimmäi-
seen kuuluvat yhteisöllinen jakaminen, vahva jakamisen tarve sekä sosiaalinen osallistuminen 
ja toinen teema koostuu kontrollista eli lasten jatkuvasta aktiivisesta yrityksestä saada hallinta 
omasta elämästään. 7–13-vuotiaat lapset kamppailevat saavuttaakseen vakaan oman identiteet-
tinsä ja vertaissuhteet tarjoavat hyvän mahdollisuuden itsenäistyä aikuisista ja harjoitella toi-
mimaan yhä monitasoisempaan maailmaan liittyvien epävarmuuksien kanssa. Tässä iässä ver-
taissuhteet luovat mahdollisuuden pitää pidempään kiinni lapsuudesta esimerkiksi pelien 
avulla, kuitenkin samalla valmistaen lapsia kohti nuoruusikää. Yhtenä keskeisenä asiana ver-
taissuhteissa on lasten kyky reflektoida ja arvioida oman muuttuvan elämän tarkoitusta toisten 
vertaisten kanssa, jolloin he tulevat yhä tietoisemmiksi itsestään yksilöllisenä toimijana yhtei-
söllisiä vertaiskulttuureita luodessa. (Corsaro, 2015, 217, 265.)  
Ystävyyssuhteet ovat vastavuoroisia ja molemmin puolin myönteisiä tuntemuksia herättäviä 
kahdenkeskisiä suhteita, minkä vuoksi niitä pidetään erityisinä vertaissuhteina. Lisäksi ystä-
vyyssuhteet ovat läheisempiä kuin muut vertaissuhteet ja niissä uskoudutaan ja sitoudutaan tiu-
kemmin toisiin. Eri ikävaiheiden ystävyyssuhteet korostavat erilaisia merkityksiä ja tehtäviä. 
Leikki on esimerkiksi tärkeässä roolissa ennen kouluun siirtymistä ja näissä ystävyyssuhteissa 
opitaan esimerkiksi tunteiden säätelyä, oman vuoron odottamista ja jakamista. Alakouluiässä 
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lapsia alkaa kiinnostaa enemmän se, millaisen vaikutelman itsestä antaa muille vertaisille ja 
huomio kiinnittyy enemmän esimerkiksi pukeutumiseen, kielenkäyttöön ja käyttäytymisen nor-
meihin. Nuoruusiässä ystävyyssuhteissa painottuvat puolestaan salaisuuksien jakaminen, lähei-
syys, itsensä tutkiskelu ystävän kanssa sekä loogisen päättelyn ja emootioiden yhdistäminen. 
(Salmivalli, 2005, 35–37.) 
Vertaisryhmien rakenne muodostuu lasten sosiaalisista asemista eli statuksista, jotka määräy-
tyvät toisten lasten antamien arvioiden perusteella (Laine, 2005, 13). Toverisuosio ja -epäsuosio 
määrittelevät sen, millaiseen asemaan lapsi vertaisryhmässään asettuu. Sosiaalinen asema on 
aikaisemmin ymmärretty yksiulotteisena, mikä on tarkoittanut sitä, että lapsilla on joko alhai-
nen tai korkea status. Kuitenkin nykypäivänä sosiaalista statusta on ryhdytty kuvaamaan moni-
ulotteisempana ilmiönä. (Salmivalli, 2005, 25–26.) Coie, Dodge ja Coppotelli (1982) sekä 
Newcomb ja Bukowski (1983) ovat jakaneet sosiaaliset statukset viiteen ryhmään, joita ovat 
suositut, torjutut, huomiotta jätetyt, ristiriitaiset sekä keskimääräisessä asemassa olevat. Suosi-
tussa asemassa olevat lapset saavat sosiometrisissä mittauksissa paljon myönteisiä ja vain vä-
hän kielteisiä mainintoja. Torjutuilla lapsilla maininnat ovat toisesta ääripäästä, sillä he saavat 
useita negatiivisia mainintoja, mutta vain harvoja positiivisia mainintoja. Huomiotta jätetyt lap-
set eivät saa sosiometrisissä kyselyissä myönteisiä eikä kielteisiä mainintoja. Mikäli lapsi saa 
paljon sekä myönteisiä että kielteisiä mainintoja, nähdään lapsen olevan ristiriitaisessa ase-
massa. Keskimääräisessä asemassa olevat lapset saavat pääsääntöisesti mainintoja, jotka sijoit-
tuvat arviointiasteikon keskivaiheille eikä kumpaankaan ääripäähän. (Coie, Dodge, Coppotelli, 
1982, 557–558; Newcomp & Bukowski, 1983.) 
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3 Tutkimuksen toteutus 
Tässä luvussa käsitellään erilaisia valintoja, joita tämän tutkimuksen tekemisen aikana on tehty 
ja perustellaan ajatuksia näiden valintojen taustalla. Luvussa tuodaan esille tutkimuksen tavoit-
teet ja tutkimuskysymykset. Lisäksi esitellään lyhyesti fenomenologiaa, joka toimii tämän tut-
kimuksen lähestymistapana. Myös tutkimuksen aineistonkeruumenetelmää ja kohdejoukkoa 
kuvaillaan tässä luvussa. Luvun lopussa pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä 
sekä esitellään aineiston analyysitapa, joka on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. 

3.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia alakoulussa toimivilla opet-
tajilla on oppilaiden välisestä vallankäytön ilmiöstä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on pereh-
tyä siihen, millaisia kokemuksia alakoulun opettajilla on oppilaiden välisen vallankäytön ja so-
siaalisten taitojen yhteydestä toisiinsa. Tutkimuksen tarkoitus on avartaa käsitystä siitä, miten 
vallankäyttö näkyy alakouluympäristössä opettajien silmin. Toivon, että tutkimuksen avulla 
voidaan saada hyödyllistä tietoa vallankäytöstä, jota oppilaiden välillä ilmenee sekä kokemuk-
sia siitä, miten vallankäyttö ja sosiaaliset taidot vaikuttavat toisiinsa.  
Michel Foucault’n (2000) mielestä valtaa kannattaa lähteä käsittelemään miten-kysymyksen 
kautta.  Hän ei tarkoita miten-kysymyksellä sitä, miten valta ilmaisee itsensä, vaan miten valtaa 
käytetään ja mitä tapahtuu, kun valtaa käytetään toisten ihmisten yli (power over). (Foucault, 
2000, 336–337.) 
1. Millaisia kokemuksia alakoulun opettajilla on vallankäytön ilmiöstä oppilaiden välisissä 

vuorovaikutussuhteissa? 
2. Millaisia kokemuksia alakoulun opettajilla on vallankäytön ilmenemisestä ja keinoista op-

pilaiden välisissä vuorovaikutussuhteissa? 
3. Millaisia kokemuksia alakoulun opettajilla on siitä, miten oppilaiden välinen vallankäyttö 

ja sosiaaliset taidot ovat yhteydessä toisiinsa? 
 
Alun perin ensimmäinen ja toinen tutkimuskysymys olivat yhtenä kysymyksenä, mutta aineis-
ton analyysin edetessä päädyttiin jakamaan se kahteen osaan, jotta tutkimuksen tulokset ovat 
selkeämmin esitettävänä. Kiviniemen (2018) mukaan laadullinen tutkimus tulee nähdä proses-



23  

sina, jolle on tyypillistä tutkimusten eri elementtien, kuten tutkimustehtävän joustava kehitty-
minen (Kiviniemi, 2018, 73). Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää ala-
koulun opettajien kokemuksia nimenomaan vallankäytön ilmiöstä oppilaiden välisissä vuoro-
vaikutussuhteissa. Toisella tutkimuskysymyksellä pyritään selvittämään oppilaiden käyttämiä 
vallankäytön keinoja alakoulun opettajien kokemuksen perusteella. Viimeinen eli kolmas tut-
kimuskysymys liittyy oppilaiden väliseen vallankäyttöön sekä sosiaalisiin taitoihin. Tutkimus-
kysymyksellä halutaan selvittää, miten nämä ovat alakoulun opettajien kokemuksien mukaan 
yhteydessä toisiinsa.  

3.2 Laadullinen tutkimus ja fenomenologinen lähestymistapa 
Hirsjärven (2009) mukaan laadulliselle tutkimukselle on olemassa joitakin tyypillisiä piirteitä. 
Laadullisen tutkimuksen tulee olla luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jolloin ai-
neiston kokoaminen tapahtuu luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Ihmistä suositaan tiedon-
keruun välineenä ja kohdejoukko pyritään valitsemaan tarkoituksenmukaisesti.  Aineiston han-
kinnassa käytetään laadullisia metodeja ja aineistoa analysoitaessa käytetään induktiivista ana-
lyysia. Laadulliselle tutkimukselle on myös tyypillistä, että tutkimussuunnitelma muotoutuu 
tutkimuksen edetessä. Lisäksi on tärkeää, että aineistoa tulkitaan niin, että tapaukset nähdään 
ainutlaatuisina. (Hirsjärvi, 2009, 161–162.) Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituksena 
tuottaa tilastollisia yleistyksiä, vaan pyrkimyksenä on esimerkiksi kuvata tutkittavaa ilmiötä tai 
tapahtumaa, ymmärtää tietynlaista toimintaa tai antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta ilmiölle 
(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 98). 
Kvalitatiivinen tutkimus pitää sisällään monenlaisia erilaisia tutkimuksen lajeja, joista yksi on 
tässäkin tutkimuksessa käytetty fenomenologinen lähestymistapa. Jokainen tutkija kuitenkin 
tekee omat valintansa menetelmiensä suhteen tutkimusta tehdessä. (Hirsjärvi, 2009, 164.) Fe-
nomenologiaa voidaan pitää filosofiana, lähestymistapana tai metodina (Virtanen, 2006, 152). 
Fenomenologiaa ei ole missään vaiheessa pystytty määrittelemään yksiselitteisesti. Fenomeno-
logiasta ei ole koskaan muodostunut vakiintunutta oppijärjestelmää, sillä sen menetelmistä, kä-
sitteistä tai varsinaisesta kohdealueesta ei ole selvää yksimielisyyttä. Tämä johtaa siihen, ettei 
sen periaatteita ole voitu koota systemaattiseksi yleistykseksi. Pääpiirteisesti voidaan kuitenkin 
ilmaista, että fenomenologisessa perinteessä ollaan kiinnostuneita eletystä todellisuudesta, in-
himillisestä elämismaailmasta sekä sen rakenteista. (Miettinen, Pulkkinen & Taipale, 2010, 9.) 
Tässä tutkimuksessa fenomenologia nähdään tutkimuksen lähestymistapana. 
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Fenomenologia sai alkunsa 1900-luvun alkupuolella. Fenomenologisen liikkeen perustajana pi-
detään Edmund Husserlia (1859–1938), joka julkaisi yli tuhat sivuisen teoksen Logische Un-
tersuchungen (Loogisia tutkielmia) vuosina 1900–1901. Tätä teosta pidetään liikkeen laukaise-
vana voimana. (Husserl, 1995, 9.) Husserlin lahjakkaimman oppilaan Martin Heideggerin lois-
tava filosofinen osaaminen sekä kyky herättää luennoilla eloon filosofian klassikot mahdollis-
tivat liikkeen laajan kasvamisen. Husserlin jäädessä eläkkeelle 1920-luvun lopussa fenomeno-
loginen liike jäi Heideggerin johdettavaksi. (Husserl, 1995, 11–12.) Vaikka filosofiana feno-
menologia sisältää useita erilaisia suuntauksia, pidetään Edmund Husserlin ja Martin Heideg-
gerin ajatteluun pohjautuvia suuntauksia keskeisimpinä (Virtanen, 2006, 153). 
Fenomenologiassa kiinnitetään huomio nimenomaan ilmiöihin ja niiden käsitteelliseen jäsen-
tämiseen sen sijaan, että keskityttäisiin valmiiseen teoreettiseen viitekehykseen. Tarkoituksena 
on jättää metafyysinen spekulointi sikseen ja lähteä liikkeelle todellisesta, eletystä todellisuu-
desta, jonka ilmiöiden puoleen käännytään. Pyrkimyksenä fenomenologisessa asenteessa on, 
että asiat itsessään ovat tutkimuksen kohteena, eikä niinkään teoreettiset haasteet, arvoitukset 
ja käsitteet. (Miettinen, Pulkkinen & Taipale, 2010, 10.) Fenomenologia on kuvailevaa tiedettä 
ja sen pyrkimyksenä onkin nimenomaan kuvailla ilmiöitä ja löytää niistä yleisiä rakenteita. Fe-
nomenologian menetelmällisenä ihanteena on pitäytyä kiinni tutkittavissa ilmiöissä, eikä ilmi-
öitä pyritä selittämään ulkoisten tekijöiden tai syiden avulla. (Miettinen, Pulkkinen & Taipale, 
2010, 12–13.) Laineen (2007) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa tulee olla jonkinlaiset 
teoreettiset lähtökohdat, vaikka fenomenologisessa tutkimuksessa ei olekaan tarkoitus käyttää 
tietoisesti ennalta määrättyjä teoreettisia malleja ohjaamaan tutkimusta. Fenomenologisessa 
tutkimuksessa pyritään tiedostamaan tutkimukseen osallistuvien omaa kokemusmaailmaa, eikä 
sen takia ole tarkoituksen mukaista luoda tietoisesti kohdetta ennalta määrittäviä teoreettisia 
malleja. (Laine, 2007, 36–37.)   
Virtasen (2006) mukaan keskeisimpänä fenomenologisena tutkimuskohteena ovat ihmisten ko-
kemukset. Kokemusten tutkiminen saattaa avata uuden näkökulman jo aiemmin paljon tutkit-
tuihin ilmiöihin. (Virtanen, 2006, 152.) Fenomenologisessa erityistieteessä kokemus nähdään 
suhteena. Kokemukseen kuuluu tajuava subjekti, jonka toiminta on tajunnallista sekä kohde, 
johon tämä tajunnallinen toiminta kohdistuu. Tällaista kokemukseen liittyvää suhdetta, joka 
yhdistää subjektin ja objektin yhdeksi kokonaisuudeksi, voidaan kutsua myös merkityssuh-
teeksi. (Perttula, 2011, 116–117; Virtanen, 2006, 165.) Ihminen on aina suhteessa ympäröivään 
maailmaan ja kaikki koettu merkitsee ihmiselle jotakin. Ihmismielessä rakentuneet merkitykset 
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vaikuttavat havaintoihin ja kokemuksiin ympäröivästä maailmasta. (Laine, 2018, 31.) Tutki-

mukseen valikoitui fenomenologinen lähestymistapa, koska tutkimuksen kohteena ovat nimen-
omaan opettajien kokemukset tutkittavasta ilmiöstä. 

3.3 Kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä ja tutkimuksen kohdejoukko 
Yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä laadullisessa tutkimuksessa ovat haastattelu, kysely, ha-
vainnointi ja erilaisista dokumenteista kerätty tieto. Kaikkia näitä menetelmiä voidaan käyttää 
myös vaihtoehtoisesti, rinnakkain tai yhdistellen eri tavoin. Näiden menetelmien avulla on mah-
dollista tukia erilaisia ilmiöitä ja saada vastauksia erilaisiin ongelmiin. Vaikka lomakehaastat-
telua tai lomakekyselyä käytetään useimmiten määrällisen tutkimuksen aineistokeruumenetel-
mänä, voidaan sitä käyttää myös laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä.  (Tuomi 
& Sarajärvi, 2018, 83–87.) Tässä tutkimuksessa päädyttiin toteuttamaan aineistonkeruu sähköi-
senä kyselynä, joka toteutettiin Webropol-työkalun avulla lokakuun 2021 aikana. Webropolissa 
kysymykset näkyvät yhdellä lomakkeella ja ovat näkyvissä yhtä aikaa, mikä helpottaa omien 
vastauksien vertailua ja johdonmukaista vastaamista (Valli & Perkkilä, 2018, 122–123). Tutki-
muksen kohdejoukkona ovat alakoulussa työskentelevät opettajat. Alun perin ajatuksena oli 
kohdistaa kysely pelkästään luokanopettajiin, mutta kohdejoukkoa laajennettiin koskemaan 
kaikkia alakoulussa työskenteleviä opettajia, jotta vastauksia tulisi varmasti riittävästi. 
Ennen varsinaista aineiston keräämistä pilottikyselyyn vastasi yksi henkilö. Pilotoijan antaman 
palautteen myötä tehtiin hieman muokkauksia kyselylomakkeeseen, jonka jälkeen lähdettiin 
keräämään varsinaista aineistoa. Kysely julkaistiin saatekirjeen (Liite 1) kanssa Facebookin yk-
sityiseen ryhmään (Alakoulun aarreaitta – Ideoita ja oivalluksia opetuksen tueksi), joka on tar-
koitettu ensisijaisesti alakoulun opettajille, ohjaajille sekä rehtoreille. Julkaisuun liitettiin linkki 
Webropolilla luotuun sähköiseen kyselylomakkeeseen (Liite 2), jossa oli taustatietoihin liitty-
viä kysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Usein kysely alkaa juuri taustatietoihin liittyvillä 
kysymyksillä, joilla pyritään selvittämään esimerkiksi vastaajan ikä, sukupuoli ja koulutus-
tausta (Valli, 2018, 94). Tässä tutkimuksessa ei nähty merkitykselliseksi kysyä vastaajien ikää 
tai sukupuolta vaan taustakysymykset liittyivät koulutustaustaan, työkokemukseen sekä tällä 
hetkellä opetettavaan luokka-asteeseen.  
Tämän tutkimuksen aineistokeruumenetelmää voidaan pitää itsevalikoituneena verkkokysely-
tutkimuksena. Tällaiset tutkimukset ovat Miettisen ja Vehkalahden (2013) mukaan kohdistettu 
tietylle ryhmälle, jolle kyselyä mainostetaan. Vastaajiin ei oteta henkilökohtaisesti yhteyttä, 



26  

vaan osa kohderyhmästä vastaa kyselyyn ja osa ei. Kysely on kaikkien kohderyhmän jäsenten 
saatavilla, mutta kyselyyn vastaajat valikoituvat kyselyn mielekkyyden ja mainonnan perus-
teella. (Miettinen & Vehkalahti, 2013, 88.) Tämän tutkimuksen kysely oli kaikkien edellä mai-
nitun Facebook-ryhmään kuuluvien saatavilla, mutta vastaajiksi valikoituivat todennäköisesti 
he, jotka näkivät julkaisun ryhmässä ja joita tutkimuksen aihe jollain tavalla kiinnosti.  
Verkkokyselyiden etuna on niiden helppous ja edullisuus. Kyselylomake tallentaa vastaukset 
suoraan sähköiseen muotoon, mikä tarkoittaa sitä, että tutkija säästää aikaansa, kun hänen ei 
tarvitse syöttää vastauksia aineistoksi. Tämä lisäksi vaikuttaa siihen, että mahdolliset syöttö- 
tai litterointivaiheen lyöntivirheet jäävät pois. (Miettinen & Vehkalahti, 2013, 84; Valli, 2018, 
101.) Sähköisen kyselyn avulla voidaan myös nopeasti ja edullisesti hankkia aineistoa ilman 
minkäänlaisia maantieteellisiä esteitä (Valli & Perkkilä, 2018, 118). Internettiä pidetään riip-
pumattomana ajan ja paikan rajoitteista, mikä tarkoittaa sitä, että tietyt aikataulut ja paikat eivät 
määrittele ihmisen toimintaa – esimerkiksi töiden tekeminen voi onnistua kotoa käsin (Laakso-
nen, Martikainen & Tikka, 2013, 11). Verkkokysely valittiin tämän tutkimuksen aineistonke-
ruumenetelmäksi, koska se säästää vastaajien ja tutkijan aikaa. Nyt kyselyyn vastaajat saivat 
itse päättää, milloin vastaaminen sopi heille parhaiten, eikä vastaaminen ollut aikaan tai paik-
kaan sidonnaista. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin saada vastauksia ympäri Suomen, jotta tulok-
set kuvaisivat monipuolisemmin opettajien kokemuksia. 
Kyselyyn vastasi lopulta kaksikymmentäkaksi (n = 22) alakoulussa työskentelevää opettajaa. 
Vastaajista yhdeksän oli koulutukseltaan luokanopettajia, viisi erityisluokanopettajia ja kaksi 
erityisopettajia. Vastaajista kuusi valitsivat koulutustaustakseen jonkin muun. Näitä muita kou-
lutuksia olivat esimerkiksi aineenopettaja, kasvatustieteen kandidaatti sekä vaatetus-johtamis-
koulutus. Vastaajien työkokemus vaihteli muutamasta kuukaudesta yli kolmeenkymmeneen 
vuoteen. Enemmistö opettajista opetti kyselyyn vastaamishetkellä 3.–6. luokkalaisia oppilaita.  

3.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi analyysimenetelmänä 
Sisällönanalyysi on kaikkiin laadullisen tutkimuksen perinteisiin sopiva analyysimenetelmä, 
jota voidaan käyttää sekä yksittäisenä metodina että väljänä teoreettisena kehyksenä. Sisäl-
lönanalyysi mahdollistaa aineiston analysoimisen systemaattisesti ja objektiivisesti. Analyysin 
tavoitteena on saada kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. (Tuomi 
& Sarajärvi, 2018, 103, 117.) Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi nähdään nimenomaan ai-
neiston analyysin menetelmänä.  
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Laadullisessa tutkimuksessa aineistolähtöinen analyysi pääpiirteittäin tarkoittaa sitä, että teoria 
rakentuu tutkimusaineistosta lähtien eli aineistosta pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. 
Aineistolähtöisen analyysin pääajatuksena on se, että tutkimuksessa pyritään lähtemään liik-
keelle ilman ennakkokäsityksiä tai määritelmiä. (Eskola & Suoranta, 2001, 19; Tuomi & Sara-
järvi, 2018, 108.)  
Eskolan ja Suorannan (2001) mukaan aineistolähtöinen analyysi on perusteltua etenkin silloin, 
kun tutkimuksessa pyritään selvittämään perustietoja tietyn ilmiön olemuksesta (Eskola & Suo-
ranta, 2001, 19). Tuomi ja Sarajärvi (2018) nostavat esille, että aineistolähtöistä analyysiä on 
perusteltua käyttää etenkin silloin, kun tutkimuksen pyrkimyksenä on saada teoreettinen ym-
märrys siitä, millaisia kokemuksia ihmisillä on tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 
108). Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on tutkimuksen näkökulmasta perusteltua, sillä tässä 
tutkimuksessa pyritään selvittämään nimenomaan alakoulun opettajien kokemuksia vallankäyt-
töön ja sosiaalisiin taitoihin liittyen. 
Aineisto oli valmiiksi kirjallisessa muodossa, joten sitä ei tarvinnut litteroida. Ennen aineiston 
analyysia Webropol-kyselyn vastaukset kuitenkin järjesteltiin ja koottiin kahteen eri tiedostoon. 
Toiseen tiedostoon kerättiin vastaukset siten, että saman vastaajan kaikki vastaukset olivat 
koottuna yhteen kohtaan. Toinen tiedosto piti sisällään kaikkien kyselyyn vastaajien vastaukset 
kysymys kysymykseltä lajiteltuna. Tässä vaiheessa jokainen vastaaja nimettiin omalla koodilla 
(V1-V22). Seuraavaksi aineistoon tutustuttiin lukemalla se useamman kerran, minkä jälkeen 
siirryttiin aineiston analysoimiseen. Aineiston selkeä järjestäminen auttoi analyysiin siirtymi-
sessä.  
Aineistolähtöinen analyysi voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri vaiheeseen, joita ovat aineiston 
pelkistäminen eli redusointi, aineiston ryhmittely eli klusterointi sekä teoreettisten käsitteiden 
luominen eli abstrahointi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 122; Miles & Huberman, 1994, 10–11). 
Tämän tutkimuksen analyysi toteutettiin Tuomen ja Sarajärven (2018, 123) esille tuoman ai-
neistolähtöisen sisällönanalyysin mallia mukaillen. (Kuvio 1.) 
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Kuvio 1. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen tässä tutkimuksessa Tuomen ja Sara-järven (2018, 123) mallia mukaillen. 
Sisällönanalyysin ensimmäistä vaihetta eli redusointivaihetta Tuomi ja Sarajärvi (2018) kuvai-
levat alkuperäisen datan pelkistämisvaiheeksi, jolloin aineistosta karsitaan tutkimuksen kan-
nalta epäolennaiset asiat. Karsiminen voi tapahtua datan tiivistämisen tai osiin pilkkomisen 
avulla. Aineistoa voidaan pelkistää etsimällä siitä tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja, joiden 
erotteluun tapahtuu esimerkiksi eri värein alleviivaamalla. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 123.) 
Aineistoa lukiessa esille nousi erilaisia tutkimuskysymyksiin liittyviä teemoja. Redusointivai-
heessa lähdin etsimään aineistosta näitä tutkimuskysymyksiin liittyviä ilmaisuja, jotka maalat-
tiin eri värein. Tuomi ja Sarajärvi (2018) nostavat esille, että värikoodaaminen voi helpottaa eri 
ilmiöiden erottamista toisistaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 123). Tässä vaiheessa esille nousi 
kuusi teemaa, jotka koin mielenkiintoiseksi tutkimuksen kannalta: vallankäytön ominaisuudet, 
vallankäytön syyt, vallankäytön osapuolet, vallankäytön ilmeneminen, sosiaalisten taitojen vai-
kutus vallankäyttöön ja vallankäytön vaikutus sosiaalisiin taitoihin. Alla on esimerkki, jossa 
kuvataan, miten aineiston värikoodaaminen tapahtui. 
1. Vallankäytön ominaisuudet 
2. Vallankäytön syyt 
3. Vallankäytön osapuolet 
4. Vallankäytön ilmeneminen/keinot 
5. Sosiaalisten taitojen vaikutus vallankäyttöön 

Aineiston lukeminen ja sisältöön perehtyminen

Tutkimuskysymyksiin liittyvien teemojen määrittely

Aineiston pelkistäminen värikoodaamalla teemoihin liittyvät ilmaisut

Värikoodattujen ilmaisujen pelkistäminen ja listaaminen

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista

Pelkistettyjen ilmaisujen ryhmittely ja alaluokkien muodostaminen

Alaluokkien yhdistäminen yläluokiksi ja edelleen pääluokiksi

Pääluokkien yhdistäminen tutkimustehtäviä vastaaviksi yhdistäviksi luokiksi
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6. Vallankäytön vaikutus sosiaalisiin taitoihin 
 
V6: ”Valtaa käyttävät sellaiset oppilaat, jotka haluavat olla hierarkiassa korkealla. Heikommat 
oppilaat alistuvat. Ihailun kohteena oleville oppilaille annetaan valtaa.” 
V21: ”Oppilaat, jotka ovat sosiaalisesti taitavia käyttävät valtaa. Oppilaat, jotka ovat esim. epä-
varmoja itsestään tai tilanteesta, ovat kohteita.” 
 
Aineiston lajittelun jälkeen värikoodatut ilmaukset pelkistettiin ilmaisu kerrallaan ja listattiin 
taulukkoon teemoittain. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan tässä vaiheessa tulee huomioida 
se, että yhdestä ilmaisusta saattaa löytyä useampia pelkistettyjä ilmaisuja (Tuomi & Sarajärvi, 
2018, 124). Alla on esimerkki, jossa kuvataan pelkistettyjä ilmauksia alkuperäisen ilmaisun 
rinnalla. (Taulukko 1.) 
Taulukko 1. Vastauksien pelkistäminen. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 
V20: Oppitunneilla kun saa puheenvuoron, puhu-
taan pitkään, niin että muut ei saa puheenvuoroa, 
jos saa vuoron tulla taululle kävellään oikein ko-
rostetun hitaasti, kirjoitetaan taululle korostetun 
hitaasti, odotutetaan tahallaan muuta luokkaa. 

Oman puheenvuoron pitkittäminen 
Muiden odotuttaminen 

 
Redusoinnin jälkeen analyysissa siirryttiin ryhmittelemään eli klusteroimaan pelkistettyjä il-
mauksia. Klusterointivaiheessa aineistosta pyritään etsimään samankaltaisuuksia tai eroavai-
suuksia. Samaa ilmiötä kuvaavat ilmaisut ryhmitellään ja yhdistetään alaluokiksi, jotka nime-
tään käsitteellä, joka kuvaa ryhmiteltyjen ilmauksien sisältöä. Luokittelun avulla aineistoa saa-
daan tiivistettyä. Ensin yksittäiset ilmaisut sisällytetään alaluokkiin, jonka jälkeen luokittelua 
jatketaan muodostamalla alaluokista yläluokkia, yläluokista pääluokkia ja pääluokista yhdistä-
viä luokkia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 124–125.) 
Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen tapahtuu ai-
neiston klusteroinnin jälkeen, mutta klusterointikin nähdään kuuluvan abstrahointiprosessiin. 
Käsitteellistämisellä tarkoitetaan sitä, että aineistosta kerätään tutkimuksen kannalta oleellinen 
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tieto, joista muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Abstrahointi etenee yhdistelemällä näitä teo-
reettisia luokituksia niin kauan kuin se on mielekästä aineiston sisällön kannalta. Aineistoläh-
töisyyden takia ei voida ennalta määrittää minkä tasoisia luokkia kyseisestä aineistosta voidaan 
määrittää, vaan se selviää aineiston analyysin edetessä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 125–127.) 
Tässä tutkimuksessa aineiston abstrahointia jatkettiin alaluokkien yhdistämisellä yläluokiksi, 
jotka yhdistettiin pääluokiksi ja edelleen yhdistäviksi luokiksi. Alla on esimerkki, jossa kuva-
taan luokkien muodostumista. (Taulukko 2.) 
Taulukko 2. Aineiston luokkien muodostuminen. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 
Oman paremmuuden korostaminen Itsensä etusijalle asettaminen 

Psyykkisen vallankäytön ilmeneminen itseä koros-taen 
Psyykkisen vallan-käytön ilmeneminen ja keinot 

Opettajien koke-muksia vallan il-menemisestä ja keinoista Alistaminen lannis-tamalla tai loukkaa-malla Manipulointi ja ki-ristäminen Pelolla hallitseminen 

Psyykkisen vallankäytön ilmeneminen toisiin koh-distuen 

Fyysinen vallan-käyttö Fyysisen vallankäytön il-meneminen toisiin koh-distuen 
Fyysisen vallankäy-tön ilmeneminen ja keinot Määrääminen ja do-minointi Vallankäyttäjän keinot hallita vertaisiaan Sosiaalisen vallan-käytön ilmeneminen ja keinot Ulkopuolelle sulke-minen ja syrjiminen Sosiaalisen aseman määrittäminen Koulun aikuisiin suhtautuminen 

Vallankäyttäjän keinot hallita vertaisten sosiaali-sia suhteita 

Luokan sosiaalisten suhteiden ja ilmapii-rin tukeminen Johtajan rooli 

Positiivisen vallankäytön ilmeneminen sosiaali-sissa suhteissa 
Vallankäyttäjän mie-listely Vastareaktiot 

Vallankäytön kohteiden keinot itsensä suojele-miseksi  
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Abstrahointi oli tulosten esittämisen kannalta erittäin tärkeä vaihe. Redusointivaiheessa olleet 
kuusi teemaa tiivistyivät abstrahointivaiheessa kolmeksi yhdistäväksi luokaksi. Alun perin tut-
kimuksessa oli kaksi tutkimuskysymystä. Tässä vaiheessa kuitenkin koettiin mielekkääksi ja-
kaa toinen tutkimuskysymys kahteen osaan, koska aineisto tiivistyi loogisesti kolmeen yhdis-
tävään luokkaan, joista jokainen vastaa yhteen tutkimuskysymykseen. Abstrahoinnin avulla 
saatiin luokiteltua aineisto selkeisiin osiin, joiden pohjalta tutkimustuloksia käsitellään tuloksia 
esittelevässä kappaleessa. 

3.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ohjaa tutkijaa noudatta-
maan tiedeyhteisössä sovittuja toimintatapoja, joihin kuuluvat rehellisyys, yleinen huolellisuus 
ja tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja niiden esittämisessä sekä tutkimuksen ja 
sen tulosten arvioinnissa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012.) Aineistoa kerätessä on 
esimerkiksi huolehdittu siitä, että tutkimukseen osallistuneille on kerrottu rehellisesti, millaisiin 
tarkoituksiin vastauksia tullaan käyttämään. Lisäksi aineiston analysointivaiheessa on pyritty 
mahdollisimman hyvin säilyttämään kaikki tutkimuksen kannalta oleellinen tieto, jotta tutki-
muksen tulokset eivät vääristy. Tässä luvussa tuodaan myös esille joitakin asioita, jotka ovat 
voineet vaikuttaa tutkimusten tuloksiin eri tavoin. 
Tutkimuksen tekeminen vaatii paljon lähdekirjallisuuteen tutustumista ja etenkin tutkimuksen 
teoreettisen viitekehyksen laadinnassa käytettiin useita eri lähteitä, jotta teoriapohjasta saadaan 
riittävän monipuolinen. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009) muistuttavat kuitenkin, että kir-
jallisuutta valittaessa tulee muistaa lähdekriittisyys. Lähteiden arvioimisessa huomiota kannat-
taa kiinnittää muun muassa kirjoittajan tunnettavuuteen ja arvostettavuuteen sekä lähteen ikään 
ja lähdetiedon alkuperään. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2009, 113.) Tutkimuksen teoreetti-
sessa viitekehyksessä käsitellään esimerkiksi valtaa, joka on ilmiönä ollut tutkimuksen koh-
teena jo vuosikymmeniä. Sen takia lähdekirjallisuudesta löytyy myös kirjallisuutta, joka on jul-
kaistu kauan aikaa sitten. Uudemman kirjallisuuden kautta usein päädyttiin alkuperäisiin teok-
siin, jotka saattoivat olla hyvinkin vanhoja. Tästä syystä tutkimuksessa ei ole lähdetty välttele-
mään vanhempaa lähdekirjallisuutta. 
Miettisen ja Vehkalahden (2013) mukaan kyselyn suuri vastaajamäärä ei aina tarkoita sitä, että 
aineiston luotettavuus lisääntyisi. Vaikka kyselyyn vastaajia olisi paljon, eivät ne välttämättä 
kata koko populaation vaihtelua. Aineiston laatu määräytyy muun muassa valikoituneisuuden 
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sekä vastausten rehellisyyden ja täydellisyyden perusteella. Haastavimmillaan tilanne on sil-
loin, kun verkkokyselytutkimus on itsevalikoitunut. Vastaajien valikoituminen voi tapahtua esi-
merkiksi kyselyn kiinnostavuuden, kyselystä tiedon saamisen sekä internetin käyttömahdolli-
suuksien perusteella. Tästä voi seurata se, että kyselyyn vastaavat vain tietynlaiset henkilöt. 
(Miettinen & Vehkalahti, 2013, 90–91, 96.) Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä ei ole kui-
tenkaan tehdä tilastollisia yleistyksiä, vaan pyrkimyksenä on mm. kuvata ilmiötä tai tapahtu-
maa, ymmärtää toimintaa tai antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta ilmiölle. Tämän vuoksi laa-
dullisessa tutkimuksessa voi olla jopa parempi, että kyselyyn vastaajilla on mahdollisimman 
paljon tietoa tai kokemusta tutkittavasta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 98.) On hyvin to-
dennäköistä, että tutkimuskyselyyn vastanneet ovat itse jollain tavalla kiinnostuneempia val-
lasta ja sosiaalisista taidoista, koska he vastasivat kyselyyn. Myös Facebookin algoritmit vai-
kuttavat mahdollisesti siihen, ketkä ryhmän jäsenet ovat nähneet tutkimukseen liittyvän julkai-
sun. Vastauksista ilmeni kuitenkin useita erilaisia kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä, joten voi 
olettaa, että uudet vastaajat olisivat toistaneet pitkälti jo aiempia kokemuksia. 
Tutkimukseen osallistuvilta tulee olla suostumus osallistua tutkimukseen sekä heillä tulee olla 
mahdollisuus keskeyttää osallistuminen missä tahansa kohtaa tutkimusta. Lisäksi on tärkeää, 
että tutkittavilla on tiedossa tutkimuksen tavoitteet ennen suostumuksen antamista. (Tuomi & 
Sarajärvi, 2018, 155–156.) Kyselyn saatekirjeessä (Liite 1) tuodaan esille, tutkimuksen tavoit-
teet sekä ilmaistaan osallistumisen olevan täysin vapaaehtoista. Lisäksi muistutetaan, että ky-
selyyn vastaamisen voi keskeyttää näin halutessaan ja vastaamalla kyselyyn antaa luvan vas-
tausten käyttöön tutkimuksessa. Erillisen kirjallisen tai virallisen tutkimusluvan hankkimista ei 
koettu tarpeellisena, koska kyselyn kohdejoukkona olivat aikuiset ihmiset, jotka vapaaehtoisesti 
osallistuivat kyselyyn.  
Tutkijan on huolehdittava tutkimukseen osallistuvien anonymiteetistä läpi koko tutkimuspro-
sessin. Lisäksi täytyy muistaa, että tutkimuksen aikana saatuja tietoja ei voi luovuttaa eteenpäin 
tai käyttää muihin kuin ennalta sovittuihin tarkoituksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 156.) En-
simmäinen asia aineiston keräämisen jälkeen oli merkata jokainen vastaaja omalla koodilla 
(esim. V3), mikä helpotti aineiston analysointia. Missään vaiheessa tutkimusta vastaajien nimet 
eivät ole olleet tiedossa. Aineistoa on säilytetty niin, ettei kukaan muu tutkijan lisäksi ole pääs-
syt siihen käsiksi. 
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4 Tutkimustulokset 
Tässä luvussa kuvataan tuloksia, joihin on päästy edellä kuvatun aineistolähtöisen sisällönana-
lyysin keinoin. Tulokset on jaoteltu kolmeen eri kappaleeseen, joista jokainen vastaa yhteen 
tutkimuskysymykseen.  Pyrkimyksenä on avata tutkimuksen tuloksia mahdollisimman moni-
puolisesti peilaten niitä tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Tulosten kuvaamisessa hyö-
dynnetään suoria lainauksia, jotka nousivat esille vastaajien kyselylomakkeista. Sitaatit on mer-
kitty tunnisteilla V1 (vastaaja 1), V2 (vastaaja 2) ja niin edelleen aina V22 (vastaaja 22) asti. 
Ensimmäisenä tutkimustuloksissa esitellään alakoulun opettajien kokemuksia vallankäytöstä 
oppilaiden välisissä vertaissuhteissa. Seuraavaksi tuodaan esille alakoulun opettajien kokemuk-
sia vallankäytön ilmenemisestä ja keinoista oppilaiden välisissä vertaissuhteissa. Viimeisenä 
kuvaillaan sosiaalisten taitojen ja vallankäytön yhteyttä alakoulun opettajien kokemana.  

4.1 Opettajien kokemuksia vallankäytöstä ilmiönä 
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia alakoulun 
opettajilla on vallankäytöstä ilmiönä. Kyselyyn vastanneiden opettajien kokemusten mukaan 
vallankäyttö ilmiönä jakautui kolmeen pääluokkaan, joita ovat vallankäytön ilmiön ominaisuu-
det, vallankäytön osapuolet ja heidän ominaisuutensa sekä vallankäytön syyt. Näiden pääluok-
kien tulokset esitellään tässä luvussa. 

4.1.1 Vallankäytön ilmiön ominaisuudet 
Kaikki vastaajat toivat esille vallankäytön negatiivisen puolen, mutta yli puolet (14/22) vastaa-
jista nosti esille myös vallankäytön positiivisen ulottuvuuden. Vastausten perusteella voidaan 
todeta, että opettajien kokemusten mukaan oppilaiden välinen vallankäyttö voi olla luonteeltaan 
sekä negatiivista että positiivista. Hyvin onnistuneihin vuorovaikutustilanteisiin ei kiinnitetä 
yleensä huomiota kovinkaan paljon (Talvio & Klemola, 2017, 11), mikä saattaa osaltaan selittää 
sen, että opettajat käsittivät useammin vallankäytön negatiivisena ilmiönä kuin positiivisena.  

V18: Usein opettaja näkee negatiivista vallankäyttöä, mutta on eteen tullut myös myönteistä. -- 
Opetin kerran neljättä luokkaa, jossa oli kolme älykästä ja kaikesta innostuvat kaverusta (2 tyttöä 
ja poika). Vaikka luokassa sattui ja tapahtui, he sanoivat päivittäin ääneen, että "kiinnostavaa, 
tästä haluan tietää lisää". Syntyi ihmeellinen oppimisen ilmapiiri, mutta en osaa lyhyesti kuvata 
-enkä oikein ymmärräkään- mitä kaikkea luokassa silloin tapahtui. Koin vain, että nuo kolme 
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olivat oppimisen kannalta positiivisia vallankäyttäjä. Jos joku oli ilkeä toisille tai innoton, he 
saattoivat sanoa jotakin paljon järkevämpää ja empaattisempaa kuin mihin itse pystyin. 
V22: Lapsi, jolla on paljon valtaa, on se sitten positiivista tai negatiivista, on usein taitava huo-
maamaan ja tunnistamaan toisten lasten reaktioita ja tunteita. Kun lapsi huomaa toisen kielteisiä 
reaktioita tai tunteita, hän voi auttaa tätä, tukea ja kannustaa tai sitten toisaalta käyttää niitä 
hyväkseen ja esim. ärsyttää niin, että saa toisen huonot puolet esiin. 

Vallankäyttö oppilaiden välillä on opettajien kokemusten mukaan sekä näkyvää että näkymä-
töntä. Vallankäytön näkyvyyteen vaikuttaa vastausten perusteella myös esimerkiksi oppilaiden 
ikä sekä se, millaisia vallankäytön keinoja käytetään. 

V22: Valta voi olla sekä näkyvää että huomaamatonta.  
V8: Pienillä Oppilailla vallankäyttö on jotenkin ilmeisempää ja helpommin havaittavissa. Siitä 
kerrotaan usein tuoreeltaan ja itkun tai riidan selvittelemisen yhteydessä. Isommilla oppilailla 
näkymättömämpää ja myös some käyttäytymiseen liittyvää. 
V15: Oppilaat ovat yllättävän taitavia piilottamaan tilanteita aikuisilta, täytyy olla tarkat hoksot-
timet, että huomaa. Poikien välinen fyysinen vallankäyttö on näkyvää, mutta sanallinen vallan-
käyttö on vaikeampaa havaita. 
V7: Piiloisena todella yleistä. Radikaalisti näkyvänä harvinaisempaa. 

Lähes kaikkien (18/22) kyselyyn vastanneiden opettajien kokemusten mukaan vallankäyttö op-
pilaiden välillä on yleistä tai todella yleistä. Muutama vastaajista toikin esille kokemuksensa 
siitä, että valtaa käyttää ryhmässä koko ajan joku oppilaista. Erään vastaajan mukaan vallan-
käyttö ei ole hänen oppitunneillaan kovinkaan yleistä ja eräs toinen vastaaja näki vallankäytön 
puolestaan päivittäisinä yrityksinä käyttää valtaa, siinä kuitenkaan onnistumatta.  

V5: Hyvin yleistä. Valtaa pyritään osoittamaan eri keinoin oppiaineiden ja muiden koulutehtä-
vien sekä kaverisuhteiden kautta 
V16: Valtaa käyttää ryhmässä koko ajan joku. 
V10: Omilla tunneilla ei kovin yleistä. 
V13: Yrityksiä päivittäin, hyvässä ryhmässä onnistumisia harvemmin. 

Vallankäyttöä tapahtuu oppilaiden välillä erilaisissa tilanteissa. Muutaman vastaajan kokemus-
ten perusteella vallankäyttöä voi tapahtua kaikkialla ja kolmea vastaajaa lukuun ottamatta vas-
taajat totesivat vallankäyttöä tapahtuvan ainakin välitunneilla tai muissa ”vapaissa” tilanteissa. 
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Lisäksi oppilaiden välistä vallankäyttö ilmenee oppitunneilla erityisesti ryhmä- ja parityösken-
telyn yhteydessä. 

V10: Mielestäni ihan koko koulussa. 
V7: Siirtymätilanteissa, välitunneilla ja kaikkialla, missä ei ole opettajan luomaa stukruuria/ryh-
mäjakoja. 
V13: Ryhmä- ja paritöissä näkyy selvimmin, myös jokapäiväisissä tilanteissa. 

Kaksi kyselyyn vastannutta opettajaa toivat esille oppilaiden välisestä vallankäytöstä sen, että 
se voi olla oppilaan taholta tiedostettua tai tiedostamatonta.   

V22: Oppilaat voivat käyttää valtaa tietoisesti tai jopa tiedostamattaan. 
V1: Onhan se yleistä, riippuen henkilöstä, joka valtaa käyttää. Vallankäyttö kun voi olla tietoista 
tai tiedostamatonta. 

4.1.2 Vallankäytön osapuolet ja heidän ominaisuutensa 
Opettajien kokemusten mukaan vallankäyttäjät voivat olla taitavia toimimaan sosiaalisissa ti-
lanteissa, mutta toisaalta vallankäyttäjillä nähdään olevan myös haasteita sosiaalisissa tilan-
teissa toimimisessa. Nämä kaksi eri näkemystä kyvystä toimia sosiaalisissa tilanteissa ovat kui-
tenkin usein peilattavissa siihen, onko kyse positiivisesta vai negatiivisesta vallankäytöstä. Näin 
ei kuitenkaan aina ole. 

V20: valtaa annetaan sille, joka luokassa osaa käyttää valtaa oikeudenmukaisesti ja tasapuoli-
sesti, huonoa vallankäyttöä ei katsota hyvällä. 
V18: Jotkut osaavat perustella hyvin toimintaansa, pyrkivät saamaan kaikki mukaan toimintoihin, 
ovat empaattisia jne. 
V4: Valtaa käyttävät eniten ne, joilla on haasteita sosiaalisissa tilanteissa. He ovat huomionha-
kuisia ja haluavat olla muiden oppilaiden yläpuolella. 
V5: Sosiaalisesti taitavat sekä ulospäinsuuntautuneet oppilaat pystyvät käyttämään valtaa joko 
luokan ilmapiiriä edistävään toimintaan mutta myös ilmapiirin heikentämiseen 

Vallankäyttäjät ovat usein sosiaalisia, suosittuja ja heillä on suhteita toisiin arvostettuihin hen-
kilöihin, kuten isompiin sisaruksiin. Sosiaaliset suhteet ja laajat kontaktiverkot ovat vallankäy-
tön voimavaroja, jotka ovat verrattavissa tietoihin ja taitoihin (Paloheimo & Wiberg, 2008, 73).  
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V1: Valtaa käyttävät juurikin ne, jotka eivät arastele uusia ihmisiä, eivät ole kovinkaan ujoja, 
tykkäävät olla äänessä ja esillä. Ne saavat helpostikin kavereita ja eivät yleensä viihdy yksin 
V8: -- joku, jolla on ylempiluokkalaisia kavereita tai isoveli/isosisko tai muuten ylöspäin katsot-
tava. 

Vallankäyttäjillä on opettajien kokemuksen mukaan myös erilaisia erikoistaitoja sekä omai-
suutta. Erilaisia taitoja pidetäänkin vallankäytön voimavaroina tiedon lisäksi (Paloheimo & Wi-
berg, 2008, 73). 

V8: Usein valta tulee jostain muualta (osaamisesta, suhteista, omaisuudesta). 
V9: Liikunnalliset lapset ovat usein vallanpitäjiä. -- Ideanikkari ja organisoija saa usein valtaa. 
V22: Valtaa voi olla lapsella, joka on ystävällinen, kenellä on ideoita, kuka osaa paljon, kuka on 
taitava. 

Ikä, fyysiset ominaisuudet sekä uhkaava käytös ovat myös vallankäyttäjiin liittyviä ominai-
suuksia. Vastauksissa nousi esille, että vallankäyttäjät voivat olla vanhempia tai isokokoisem-
pia oppilaita sekä pelottavia. Paloheimo ja Wiberg (2008) pitävät fyysistä voimaa alkukantai-
sena mutta tärkeänä valtaresurssina. Fyysisesti vahvempien on mahdollista saada heikommat 
tottelemaan rangaistuksin uhkaamalla. (Paloheimo & Wiberg, 2008, 70.)  

V2: Valtaa käyttävät vanhemmat oppilaat, oppilaat, joilla on enemmän taitoja, uhkaavasti käyt-
täytyvät. 
V22: Toisinaan valtaa on sillä, kuka on pelottava tai uhkaava. Tällöin hän saa vallan sillä, että 
joko tunnetaan, että ollaan jollain lailla samanlaisia tai siksi, että on turvallisempaa tukea täl-
laisen henkilön valtaa. 
V15: Valtaa käyttävät karrikoidusti isokokoiset pojat, -- 

Myös halu olla toisten yläpuolella, vahva persoonallisuus sekä hyvä itsetunto kuuluvat vallan-
käyttäjän ominaisuuksiin kyselyn vastausten perusteella. 

V6: Valtaa käyttävät sellaiset oppilaat, jotka haluavat olla hierarkiassa korkealla. 
V11: Valtaa käyttävät vahvat ja näkyvät (kuuluvat) persoonat, hyvällä itsetunnolla varustetut lap-
set ja nuoret. 

Vallankäytön kohteina ovat opettajien mukaan oppilaat, jotka ovat ujoja, hiljaisia ja herkkiä. 
Lisäksi erilaisuus ja epävarmuus nousivat vastauksissa esille puhuttaessa vallankäytön koh-
teista.  
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V15: Vallankäytön kohteeksi valikoituvat puolestaan fyysisesti vallankäyttäjä pienemmät, kiltit ja 
helposti kohteeksi valikoituvat oppilaat.  
V17: Vallankäytön kohteena ovat ehkä hiljaisemmat, ujommat tms oppilaat keitä yritetään jättää 
ulkopuolelle tai suorastaan kiusata. 
V19: Vallankäytön kohteena on joko toiset yhtä vahvat tyypit tai herkät ja erilaiset oppilaat.  
V21: Oppilaat, jotka ovat esim. epävarmoja itsestään tai tilanteesta, ovat kohteita. 

Opettajien kokemuksien perusteella valtaa käyttävät sellaiset oppilaat, joille sitä annetaan. Val-
lan antavat oppilaat hyväksyvät valta-asetelman, eivätkä välttämättä uskalla vastustaa. Vallan-
käytön mahdollistajina toimivat hiljaiset ja aremmat oppilaat, jotka ihailevat vallankäyttäjiä. 

V11: Vallan heille luottavat ja luovuttavat hiljaiset ja ujohkot lapset, jotka eivät itse halua olla 
huomion keskipisteenä, mutta ihailevat näitä itsevarmoja tovereitaan. 
V16: Ihailijat ja seuraajat ovat arempia. 
V19: Ryhmässä ilkeälle ja tyypille joka esim nälvii annetaan valtaa helpostikin: ei uskalleta vas-
tustaa, on helpompia ottaa myöntyjän rooli. Vallan antaa myötäilijät. 
V22: Valtaa käyttävät sellaiset lapset, kenelle valtaa annetaan. Vallan käyttö vaatii sitä, että tie-
tyllä tavalla toiset suostuvat siihen, että joku sitä valtaa käyttää. 

4.1.3 Vallankäytön syyt 
Vallankäytön syyt jakautuvat neljään eri pääluokkaan, joita ovat yksilöstä itsestään nousevat 
syyt vallankäyttöön, vertaissuhteet ja ryhmä vallankäytön aiheuttajana, vallankäyttö itseisar-
vona sekä yhteiskunnalliset syyt. Vallankäyttäjän heikko itsetunto kuuluu yksilön itsestä nou-
seviin syihin käyttää valtaa. Tällöin vallankäyttäjä pyrkii vahvistamaan omaa itsetuntoa vallan 
avulla.  

V9: Tarve alistaa muita ja pönkittää omaa huonoa itsetuntoaan. 
V11: Oman itsensä ja itsetunnon vahvistaminen. 

Opettajat näkivät myös oman tahdon läpiviemisen ja oman edun tavoittelun yhtenä syynä op-
pilaiden väliseen vallankäyttöön.  

V9: Hyötyminen, jopa hyväksikäyttö. 
V21: Kun he haluavat saada jonkin tilanteen mieleisekseen ja toimia johtajan roolissa. 
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Vallankäytöllä oppilaat pyrkivät myös peittämään omia epävarmuuksiaan. Lisäksi yksi vastaa-
jista (V19) nosti esille ”orastavan persoonallisuushäiriön” mahdollisena syynä vallankäytölle. 

V20: Huonon vallankäytön takana, syynä oma epävarmuus omasta itsestä, ei hyväksytä itseä sel-
laisena kuin on, ei pystytä pohtimaan omia haasteita, jolloin naamioidaan se. 

Vallankäytön syinä voivat olla myös vahvat psyykkiset ominaisuudet, jolloin valta näyttäytyy 
positiivisena.  

V9: Aito "asioiden pitää sujua" ajattelu. Toiset ihmiset vain osaavat suunnitella ja järjestää. 
V20: hyvän vallankäytön takana oman itsensä hyväksyminen, empatia, kunnioittaminen, toisten 
aito kuuntelu 

Vertaissuhteet ja ryhmä ovat opettajien kokemuksien mukaan usein syynä vallankäytölle. Sta-
tus ja hierarkia nousivat vastauksissa esille, koska vallankäyttäjät haluavat parantaa tai ylläpitää 
omaa asemaansa ryhmässä vallankäytön avulla. Lisäksi kaveripiiriä halutaan vahvistaa, mikä 
näkyy etenkin tytöillä tiettyjen kaverisuhteiden osoittamisena.  

V15: Oman aseman pönkittäminen vertaistensa keskuudessa, maineen ylläpitäminen. 
V5: Oman kaveripiirin vahvistaminen ja tytöillä etenkin yhden vahvan kaverisuhteen osoittami-
nen. 

Vallankäytön avulla oppilaat pyrkivät myös hakemaan hyväksyntää ja huomiota toisilta oppi-
lailta. Myös ulkopuolisuuden pelko nousi vastauksissa esille.  

V6: Valtaa käytetään, jotta muut oppilaat ihailisivat ja jotta heiltä saa hyväksyntää. 
V2: Halutaan huomiota, oma ääni kuuluviin, oma tahto läpi 
V7: Näen, että sosiaalinen ulossulkemisahdistus laittaa oppilaan sulkemaan jonkun toisen ulko-
puolelle, ettei itse joutuisi ulossulkemisen kohteeksi. 

Toisinaan hyvän ryhmädynamiikan ylläpitäminen voi olla syynä käyttää positiivista valtaa ver-
taissuhteissa. 

V22: Positiivinen valta näkyy siinä, että oppilas ymmärtää koulun merkityksen, kavereiden hy-
vinvoinnin, luokkahengen merkityksen tms. ja haluavat pitää hyvää henkeä yllä. 

Vallankäyttö itseisarvona näkyy oppilaiden välisessä vallankäytöstä vallasta nauttimisena, joka 
näkyy esimerkiksi vallanhaluna, alistamisen tarpeena sekä siitä nauttimisena. Myös Ollila 
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(2005) toteaa, että joidenkin ihmisten mielestä vallan käyttäminen voi olla nautinnollista, mikä 
johtaa siihen, että valtaa tavoitellaan sen itsensä takia (Ollila, 2005, 19–20). 

V8: Vallankäyttäjä saa ehkä tyydytystä toisten tuuppimisesta, tölväisyistä tai siitä, että toinen 
menee hämilleen, kokee alemmuutta. 
V22: Jotkut oppilaat vain nauttivat siitä, että ovat vallassa ja voivat vaikuttaa toisiin eli tavallaan 
vallanhalusta. 

Yhteiskunnallisista syistä esille nousivat kodin vaikutus vallankäytön taustalla. Opettajat nos-
tivat esille, että oppilaalla voi olla haasteita kotioloissa. kotoa opittu sosiaaliseen tilanteeseen 
sopimaton toimintamalli, jota toistaa kouluympäristössä. Lisäksi syynä vallankäyttöön nähdään 
aiemmin opitut sosiaalisiin tilanteisiin sopimattomat toimintamallit, joita on voitu oppia esi-
merkiksi kotona. 

V3: Kotona ”näkymätön” lapsi usein yrittää käyttää valtaa luokassa heikoimpiin. 
V20: Taustalla haasteita kotioloissa. 
V15: -- tapa ja väärin opittu toimintamalli, jota toistaa, kun ei muutakaan osaa. 

4.2 Opettajien kokemuksia vallankäytön ilmenemisestä ja keinoista 
Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia alakoulun opetta-
jilla on oppilaiden välisen vallankäytön ilmenemisestä ja keinoista. Alakoulun opettajien koke-
muksien mukaan vallankäyttö ilmenee oppilaiden välillä monin eri keinoin. Vallankäyttö näh-
dään ilmenevän psyykkisinä, fyysisinä ja sosiaalisina vallankäytön keinoina. Nämä kolme kä-
sitteettä muodostivat pääluokat, joiden mukaan tulokset esitellään. 

4.2.1 Psyykkisen vallankäytön ilmeneminen ja keinot 
Vastauksissa nousi esille, että oppilaat käyttävät psyykkistä valtaa korostamalla itseään ja omaa 
paremmuuttaan. Useissa vastauksissa tuli myös esille, että psyykkinen vallankäyttö näyttäytyy 
itsensä etusijalle asettamisena.  

V8: Puheenvuoron ottaminen, toisen päälle puhuminen, leikkien ehdottaminen tai niistä määräi-
leminen. -- Äänteleminen tai kihiseminen, kun toinen alkaa puhua. Valta näyttäytyy valinnoissa 
ja usein näkymättömässäkin ylenkatsomisessa. 
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V20: Oppitunneilla kun saa puheenvuoron, puhutaan pitkään, niin että muut ei saa puheenvuo-
roa, jos saa vuoron tulla taululle kävellään oikein korostetun hitaasti, kirjoitetaan taululle koros-
tetun hitaasti, odotutetaan tahallaan muuta luokkaa. 

Opettajien vastausten perusteella psyykkistä valtaa käytetään itsensä korostamisen lisäksi myös 
toisiin oppilaisiin kohdistuen. Vastauksissa korostui opettajien kokemukset siitä, että oppilaat 
käyttävät vallankäytön keinoina toisten oppilaiden alistamista lannistamalla tai loukkaamalla. 
Tällainen sanallinen alistaminen voi näkyä esimerkiksi toisten oppilaiden haukkumisena ja 
pilkkaamisena tai toisille oppilaille häpeän tunteen aiheuttamisena. 

V10: Käytöshäiriöiset, joilla ryhmässä valtaa muihin, saavat muut esim. nolostumaan kielten tun-
neilla ja pystyvät passivoimaan ryhmää esim. osallistumisessa. 
V3: Oppitunnilla toisen itkiessä, toinen haukkuu vauvaksi. 

Psyykkinen vallankäyttö toisiin oppilaisiin kohdistuen näkyy opettajien kokemusten mukaan 
myös manipulointina ja kiristämisenä.  

V19: Jos 7.luokkalainen tyttö ei halua koulun jälkeen olla yhden kaverinsa kanssa ja jutteleekin 
jonkun toisen kanssa esim puhelimessa, tämä nyt hetkeksi yksin jäänyt kaveri suuttuu ja pitää 
koulussa monen päivän mykkäkoulun. 

Opettajat nostavat esille myös pelolla hallitsemisen, joka näkyy oppilaiden välisessä vallankäy-
tössä uhkailuna, riidan haastamisena, hyökkäämisenä sekä uhkaavana käytöksenä. 

4.2.2 Fyysisen vallankäytön ilmeneminen ja keinot 
Vain harva opettaja nosti esille vastauksissaan toisiin oppilaisiin kohdistuvan fyysisen vallan-
käytön. Fyysisen vallankäytön nähdään olevan fyysisten keinojen väärinkäyttämistä, jota ta-
pahtuu erityisesti poikien välillä.  

V3: Valta on usein fyysisten keinojen väärin käyttämistä ja alistamista myös sanallisesti.  
V11: Poikien kesken vallankäyttöä kokeillaan myös fyysisissä mittelöissä. 
V15: Pojat etenkin lisäksi nostavat fyysisyyden näkyvämmäksi. Oppilaiden välisissä vuorovaiku-
tussuhteissa tämä näkyy fyysisenä painimisena, yleensä kohteena itseä fyysisesti pienempi oppi-
las. 
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4.2.3 Sosiaalisen vallankäytön ilmeneminen ja keinot 
Vastaukset toivat esille, että vallankäyttäjät pyrkivät hallitsemaan vertaisiaan määräämisen ja 
dominoinnin keinoin. Eniten esille nousi vallankäyttäjän valta päättää, mitä tehdään esimerkiksi 
välitunneilla. Lisäksi valtaa käyttävillä oppilailla nähtiin olevan päätäntävalta siitä, millaiset 
asiat ovat hyväksyttäviä luokan oppilaiden keskuudessa ja miten erilaisiin asioihin suhtaudu-
taan. Myös dominointi ryhmä- ja parityöskentelyssä nousivat esille.  

V14: Vallankäyttö voi olla myös ylenmääräisen vastuun/aktiivisuuden ottamista ryhmätilanteessa 
(näyttäytyy usein ns. positiivisena toimintana), jossa tekijä ei huomioi muuta ryhmää ja toimii 
yksin tai kysymättä ryhmän mielipidettä. 
V16: Mielipidejohtajuus, päättää leikit, valitsee kaverit, kertoo esimerkillään mikä on hyväksyt-
tävää ja mille nauretaan. 
V19: Valtaa pitävät oppilaat määräävät ryhmässä mitä vapaalla tehdään, mikä on hyväksyttävä 
esim. pukeutumiskoodi, pelikoodi, mitä milloinkin leikitään ja mitkä ovat kenenkin roolit. 
V22: Valta näkyy myös siinä, minkälainen asenne ryhmällä tai jopa koko luokalla on oppimiseen, 
koulutyöskentelyyn ja -tehtäviin. 

Alakoulun opettajien kokemuksien mukaan valtaa käyttävät oppilaat pyrkivät hallitsemaan ver-
taisten sosiaalisia suhteita ulkopuolelle sulkemalla ja syrjimisellä. Tällainen vallankäyttö ilme-
nee esimerkiksi välituntitilanteissa sekä pareja ja ryhmiä muodostettaessa, koska vallankäyttäjä 
määrittää, kenen kanssa haluaa toimia. Lisäksi sosiaalinen vallankäyttö näkyy ryhmästä pois-
sulkemisena, joka on nykyään levinnyt myös sosiaalisen median puolelle.  

V5: Kaveriporukoiden kautta ja joidenkin oppilaiden ulosjättämisenä. Osa oppilaista pyrkii vai-
kuttamaan muiden toimintaan haluamallaan tavalla hyvin voimakkaasti komentamalla sekä epä-
suorasti suosimalla tiettyjä oppilaita kavereina. 
V17: Ainakin ystävyyssuhteiden luonnissa ja kaveriporukoihin pääsemisessä. Jollakin on ryh-
mässä syntynyt enemmän sananvaltaa ja tällöin yhden oppilaan mielipide toisesta oppilaasta 
saattaa myös siirtyä muihin eikä tällöin yksi oppilas pääse muiden mukaan.  
V19: He säätelevät myös ketä porukkaan kuuluu ja kuka saa olla ulkoreunalla. -- Välkällä jäte-
tään joku koko ajan leikin ulkopuolelle. Ei kutsuta synttäreille. Ei mennä kaverisynttäreille. Ei 
haluta samaan ryhmään koulutyössä. Ei haluta istua vieressä ja se näytetään tai sanotaan ää-
neen. Ei oteta some ryhmiin. 



42  

Vallankäyttäjät voivat myös hallita vertaisiaan määrittelemällä toisten oppilaiden sosiaalisen 
aseman luokassa.  

V6: Oppilas määrää ketä kiusataan, ketä otetaan mukaan tai kenelle naureskellaan. 
V7: Kun tietyt oppilaat puhuvat, muut hiljenevät. Näkyy myös kaulaluna yms. "jengiytymisenä", 
jossa tietyn normin täyttävät oppilaat osoittavat kaapin paikkaa suhteessa ryhmän muihin oppi-
laisiin. Joukkoon kuuluu yleensä muutama "johtohahmo", joiden hyväksynnästä muut nauttivat. 
V21: Esim. valtaa voidaan käyttää kaverisuhteissa mm. päättämällä kuka saa/ei saa tulla leikkiin 
mukaan, kenelle annetaan kivoja tavaroita yms. Valta on tällöin sellaista, jolla määritellään so-
siaalinen asema joukossa/ryhmässä ainakin siinä hetkessä…kenelle kuuluu siinä tilanteessa oi-

keudet johonkin ja kenelle ei. 
Valtaa käyttävät oppilaat pystyvät omalla toiminnallaan vaikuttamaan myös siihen, miten luo-
kan oppilaat suhtautuvat koulun aikuisiin.  

V19: Valtaa pitävät näyttävät myös kuinka suhtaudutaan aikuisiin luokassa. 
V22: Valta voi näkyä paitsi siinä, miten oppilaat suhtautuvat toisiin lapsiin, myös siinä, miten 
oppilaat suhtautuvat koulun aikuisiin tai koulutehtäviin. 

Sosiaalisiin suhteisiin liittyy opettajien kokemuksien mukaan myös positiivista vallankäyttöä, 
joka tukee luokan sosiaalisia suhteita ja ilmapiiriä. Lisäksi oppilas voi kyetä ottamaan myön-
teisen johtajan roolin luokassa, mikä edesauttaa ryhmän positiivista toimintaa. 

V17: -- Toisaalta jollakin saattaa olla valtaa, mutta käyttää sen positiivisessa mielessä ja ottaakin 
yhden yksinäisen mukaan vaikka toiset eivät ehkä niin haluaisi. 
V18: On myös niitä, jotka jo pienenä osaavat neuvotella ja sovitella ja pyytää kaikkia mukaan. 
Heistä voi tulla myönteisiä vallankäyttäjiä. 
V19: Luokan johtaja voi olla rakentava ja kyetä myös huolehtimaan muiden hyvinvoinnista. Sil-
loin luokka on hyvin ryhmäytynyt. 
V9: Luokan/koulun ilmapiiri riippuu paljon siitä, millaisia oppilaita on valta-asemassa. 

Vastauksissa nousi vahvasti esille myös vallankäytön näkyminen kouluympäristössä siten, että 
vallankäytön kohteena olevat henkilöt pyrkivät suojaamaan itseään. Pääsääntöisesti tällainen 
toiminta näyttäytyy vallankäyttäjän mielistelynä, mutta toisinaan myös vastareaktioina. 

V9: "vallankahvassa olevia" kavereita yritetään miellyttää. 
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V12: Valtasuhteet voi saada oppilaat tavalla, joten he eivät muuten välttämättä toimisi. Tämä voi 
esiintyä esimerkiksi oppitunnilla pelleilynä. 
V19: Ne jotka eivät ole vallan kahvassa, sopeutuvat tilanteeseen ja peesaavat tai joutuvat jatku-
vasti ristiriitoihin toisten kanssa. 
V22: Valta voi näkyä myös muuten sosiaalisissa suhteissa. Jollakin oppilaalla voi olla valtaa, 
joka näkyy siinä, että hänen suosiotaan tavoitellaan ja käyttäydytään hyvin tai sitten niin, että 
käytös muuttuu huonoksi, kun ei saa tältä haluamaansa valtaa. 

4.3 Opettajien kokemuksia vallankäytön ja sosiaalisten taitojen yhteydestä 
Kolmannen tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää opettajien kokemuksia siitä, miten 
oppilaiden sosiaaliset taidot ja vallankäyttö ovat yhteydessä toisiinsa. Ensimmäisenä tuodaan 
esille opettajien kokemukset siitä, miten sosiaaliset taidot vaikuttavat vallankäyttöön ja toisessa 
alaluvussa käsitellään aihetta päinvastaisesta näkökulmasta eli, miten vallankäyttö vaikuttaa 
oppilaiden sosiaalisiin taitoihin. 

4.3.1 Sosiaalisten taitojen vaikutus vallankäyttöön 
Sosiaaliset taidot vaikuttavat oppilaiden vallankäyttöön monella eri tavalla. Sosiaalisten taito-
jen hallitsemisella on esimerkiksi vaikutusta siihen käyttääkö oppilas positiivista vai negatii-
vista valtaa ja joutuuko hän vallankäytön kohteeksi vai asettuuko hän ikään kuin valtasuhteiden 
ulkopuolelle. 
Pääsääntöisesti vastauksista ilmenee se, että sosiaalisilta taidoiltaan vahva oppilas käyttää luo-
kassa yleensä positiivista valtaa. Tällaiset oppilaat osaavat neuvotella, joustaa ja sietää erilaisia 
tilanteita, osaavat toimia toisten kanssa ja ottaa muut huomioon, ovat verbaalisesti taitavia sekä 
hyviä johtajia.  

V8: Sosiaalisesti taitavat oppilaat sietävät paremmin riitatilanteita, näkevät mahdollisuuksia ti-
lanteissa ja ovat sovittelevia. 
V13: Sosiaalisesti taittavat oppilaat osaavat neuvotella, tehdä kompromisseja, joustaa tarvitta-
essa. 
V9: "Hyvät johtajat" ovat usein sosiaalisesti taitavia. He osaavat "antaa mahdollisuuksia" myös 
"seuraajille". Silloin vallankäyttö on huomaamattomampaa ja demokraattisempaa. He myös kan-
tavat vastuuta kavereistaan. 
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Sosiaalisesti taitavat oppilaat voivat kuitenkin käyttää hyviä sosiaalisia taitoja apuna negatiivi-
seenkin vallankäyttöön. Oppilas voi olla esimerkiksi taitava tulkitsemaan ja lukemaan tilanteita, 
jota sitten käyttää hyväkseen. Eräs vastaajista (V17) toi esille, että sosiaalisesti taitavan vallan-
käyttö voi näkyä negatiivisena vallankäyttönä myös silloin, jos oppilaalla on muuten haasteita 
toimia vertaistensa kanssa 

V22: Lapsi, jolla on paljon valtaa, on se sitten positiivista tai negatiivista, on usein taitava huo-
maamaan ja tunnistamaan toisten lasten reaktioita ja tunteita. Kun lapsi huomaa toisen kielteisiä 
reaktioita tai tunteita, hän voi auttaa tätä, tukea ja kannustaa tai sitten toisaalta käyttää niitä 
hyväkseen ja esim. ärsyttää niin, että saa toisen huonot puolet esiin. 
V17: Jos oppilaalle on vahvat sosiaaliset taidot, mutta muuten haasteita toimia ikäistensä kanssa, 
käyttää hän luultavasti enemmän valtaa ja vääriin tarkoituksiin. 

Kukaan vastaajista ei tuonut esille, että sosiaalisilta taidoilta heikot oppilaat käyttäisivät posi-
tiivista valtaa. Toisin sanoen sosiaalisten taitojen heikkous ilmenee vallankäyttäjän tasolta aina 
negatiivisena vallankäyttönä. Sosiaalisilta taidoilta heikkojen vallankäyttö näkyy aggressiivi-
suutena, kyvyttömyytenä toimia vertaisten kanssa, alistamisena ja dominointina sekä huonona 
ja näennäisenä valtana.  

V2: Sosiaalisesti taitamattomat oppilaat hakevat valtaa uhmakkaalla käyttäytymisellä ja uhkai-
lulla. 
V9: "Heikot johtajat" johtavat pelolla tai jollain muulla erittäin epädemokraattisella ja alista-
valla tavalla. Tällaisesta ryhmästä on vaikea päästä eroon. "Heikot johtajat" eivät välttämättä 
ole sosiaalisesti kovin taitavia. He saattavat olla taitavia manipuloimaan toisia. 
V22: -- Sen sijaan valtaa vähentää kömpelöt kaveritaidot, suuttuu helposti, ei jaksa kuunnella, 
mitä muilla on sanottavaa, puhuu rumasti, on pelottava. Toisaalta nämä em. mainitut asiat saat-
tavat joissakin tilanteissa lisätä nimenomaan negatiivista valtaa. 
V20: Huonoa vallankäyttöä niillä, joilla on huonot sosiaaliset taidot, he eivät saa aitoa valtaa ja 
kunnioitusta 

Sosiaalisilla taidoilla on vaikutusta siihen, joutuuko oppilas vallankäytön kohteeksi luokassa. 
Oppilas, joka on sosiaalisilta taidoilta heikko, ajautuu useammin vallankäytön kohteeksi kuin 
sosiaalisesti taitava oppilas. Muiden vastauksista poiketen eräs vastaaja (V10) totesi kuitenkin, 
että sosiaalisilta taidoilta vahvat ovat vallankäytön kohteena.  
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V17: Jos sosiaaliset taidot ovat heikot ja oppilas muutenkin hieman heikko sosiaalisissa tilan-
teissa, joutuu hän helposti negatiivisen vallankäytön uhriksi. 
V10: Koen, että sosiaalisesti lahjakkaammat ovat usein niitä, joihin valtaa käytetään. 

Opettajat tuovat esille vastauksissaan myös sen, että hyvät sosiaaliset taidot voi johtaa siihen, 
että oppilas päätyy ikään kuin valtasuhteiden ulkopuolelle, jolloin he eivät ole vallankäyttäjiä 
eikä vallankäytön kohteita. 

V15: Mitä paremmat sosiaaliset taidot ovat, sen harvemmin sellainen oppilas on vallankäyttäjä 
tai vallankäytön kohde.  Sosiaalisesti taitava oppilas kykenee selviytymään tilanteista ilman tois-
ten ihmisten alistamista, hän tuntee vahvuutensa ja heikkoutensa realistisesti. 
V9: -- Sosiaalisesti taitavien ei kuitenkaan tarvitse aina olla johtajia. He pystyvät toimimaan ja 
vaikuttamaan myös "rivikavereina". Heitä ei pomoilu välttämättä kiinnosta lainkaan. He voivat 
myös helpohkosti vaihtaa ryhmää silloin kun se heille sopii. 

4.3.2 Vallankäytön vaikutukset sosiaalisiin taitoihin 
Vallankäyttö voi kyselyyn vastanneiden opettajien mukaan sekä vahvistaa että heikentää oppi-
laiden sosiaalisia taitoja. Vallankäytön vaikutus sosiaalisiin taitoihin riippuu usein siitä, onko 
oppilas vallankäyttäjä vai vallankäytön kohde sekä siitä, onko vallankäyttö luonteeltaan posi-
tiivista vai negatiivista. Lisäksi kaksi vastaajaa nostivat esille sen, että heidän kokemuksensa 
mukaan vallankäyttö ja sosiaaliset taidot ovat samanaikaisia ilmiöitä, jolloin näiden välille syn-
tyy kehämäinen vaikutus.  
Oppilaiden välisellä vallankäytöllä voi olla myönteinen vaikutus oppilaiden sosiaalisten taito-
jen kehitykseen, mikäli oppilaat saavat aikuisilta tukea tilanteiden ratkaisemiseen. Vallankäy-
tön tilanteissa opettajan ohjaavan toiminnan avulla on mahdollista tukea kaikkien luokan oppi-
laiden sosiaalisten taitojen kehitystä. Myös Pulkkinen (2002) tuo esille, että lapset tarvitsevat 
aikuisten ohjausta esimerkiksi ristiriitatilanteiden selvittelyssä sekä toisten näkökulmien ym-
märtämisessä, mikä auttaa lapsia kehittymään sosiaalisesti (Pulkkinen, 2002, 113).  

V12: Tällaiset tilanteen tietenkin opettavat oppilaille sosiaalisia taitoja. Oppilaat tarvitsevat 
opettajaa sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Monesti valtatilanteiden selvittelyyn tarvitaan juuri 
opettajan tai muun luotettavan aikuisen apua. 
V21: Kaikessa vallankäytössä opettajan rooli on tärkeä. Oikeanlainen ohjaaminen tukee sitä, että 
vallankäyttäjän sosiaaliset taidot kehittyvät ja myös vallankäytön kohteena olevien. 
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Opettajien kokemuksien perusteella vallankäyttäjän sosiaaliset taidot vahvistuvat silloin, kun 
vallankäyttö ilmenee positiivisena vallankäyttönä. Tällöin vallankäyttäjä pääsee harjoittele-
maan ja kehittämään sosiaalisia taitojaan jatkuvasti. Vallankäytön nähtiin pääsääntöisesti vah-
vistavan vallankäyttäjän sosiaalisia taitoja, mutta yksi vastaaja (V15) toteaa vallankäytön hei-
kentävän vallankäyttäjän sosiaalisia taitoja, silloin kun oppilas saa vahvistusta väärälle sosiaa-
liselle toimintamallille.  

V17: Mikäli oppilas käyttää valtaa positiivisiin tarkoituksiin, koen että hänellä kehittyvät jo val-
miiksi hyvät sosiaaliset taidot. 
V22: Aktiivinen, positiivinen vallankäyttö tukee oppilaiden sosiaalista kehitystä, kun taitoja pää-
see jatkuvasti harjoittelemaan. 
V15: Vallankäyttäjä voi huonoimmassa tapauksessa saada vallankäytöllään vahvistusta väärälle 
toimintamallilleen ja se voi juurtua pysyväksi osaksi käytöstä. Tällöin sosiaaliset taidot kiertyvät 
vallankäytön ja sen edellytysten ympärille. 

Oppilaiden välisen positiivisen vallankäytön nähdään vaikuttavan myönteisesti vallankäytön 
kohteena olevien sekä myös muiden luokan oppilaiden sosiaalisiin taitoihin.  Yksi vastaajista 
(V5) nosti esille näkökulman siitä, että myös perusteltu kielteisenä yleisesti nähty vallankäyttö 
voi kehittää vallankäytön kohteen sosiaalisia taitoja. Tällainen vallankäyttö mahdollistuu sillä, 
että muut ryhmän jäsenet ”liittoutuvat” yhteen, jolloin heillä on paljon valtaa suhteessa vallan-
käytön kohteeseen (Rainio, 1969, 60). 

V5: Tämän hetken luokassani yhden oppilaan on vaikea noudattaa esim. välitunneilla pelien ja 
leikkien sääntöjä, kun aikuinen ei ole niitä valvomassa. Kun hän ei noudata sääntöjä, muut oppi-
laat käyttävät valtaa ja jättävät hänet pois pelistä. Joidenkin leikkien kohdalla ulosjätetty oppilas 
on huomannut itse toimineensa väärin. Eli joissain tapauksissa vallankäyttö voi jopa auttaa lap-
sia, joiden on vaikea noudattaa sääntöjä. 
V22: Jos oppilaalla on positiivista valtaa ja kyky havainnoida ympärillään olevia lapsia, hän 
saattaa auttaa myös sosiaalisilta taidoiltaan heikkoa lasta kehittymään taidoissaan. 
V2: Mikäli sosiaalisesti taitava oppilas käyttää valtaansa oikein ja kannustaa esimerkillään ja 
toiminnallaan arempia oppilaita rohkeasti osallistumaan, tämä tukee sosiaalisia taitoja. 

Negatiivinen vallankäyttö oppilaiden välillä heikentää opettajien kokemusten mukaan vallan-
käytön kohteen sekä muiden luokan oppilaiden sosiaalisia taitoja.  

V6: Jos oppilasta on alistettu, hänen sosiaaliset taidot ei kehity. 



47  

V15: Vallankäytön kohteen sosiaaliset taidot voivat myös olla koetuksella, itsetunto ja -arvostus 
eivät pääse kehittymään terveesti, jos vallankäyttäjä uhkailee ja vääristää toiminnallaan toisen 
käsitystä itsestään. Oppilaiden keskuudessa ”hiljaiset hyväksyjät” puolestaan voivat jäädä ih-
mettelemään sekä vallankäyttäjän että kohteiden asemaa ja toimintaa. He voivat saada vääristy-
neitä toimintamalleja itselleen. 

Kaksi vastaajaa eivät halunneet erotella sitä, miten vallankäyttö vaikuttaa oppilaiden sosiaali-
siin taitoihin, sillä he näkevät vallankäytön ja sosiaaliset taidot samanaikaisina ilmiöinä.  

V16: Ne ovat samanaikaisia ilmiöitä. Osa sosiaalisia taitoja on sopeuttaa käytöstä suhteessa val-
taan. 
V21: Vääränlainen vallankäyttö vahvistaa niitä sosiaalisia taitoja, jotka puolestaan ovat vah-
voilla vallankäytössä eli kehämäinen vaikutus. Aremmat vallankäytön kohteena olevat puolestaan 
saattavat tulla alistuvaisemmiksi, päättämättömimmiksi jne. Eli he muovautuvat vallankäytön 
kohteiksi. 

4.4 Tulosten kokoava lopputarkastelu ja johtopäätökset 
Kokemuksia tutkittaessa tulee muistaa, että yksilöiden elämät ja kokemusmaailmat ovat ainut-
laatuisia ja jatkuvasti muuntuvia, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa saatu kokemuksia kos-
keva tieto on yksilöllistä ja muuttuvaa. Vaikka tällaista tietoa ei voida yleistää luonnontieteel-
lisen tutkimuksen mukaisesti, voidaan siitä kuitenkin tehdä kokoavia johtopäätöksiä. Niiden 
tekeminen on perusteltua etenkin silloin, kun tutkittavien elämäntilanteet ovat riittävän saman-
kaltaisia esimerkiksi ammatin suhteen (Tökkäri, 2018, 66.) Tässä tutkimuksessa kaikki tutki-
mukseen osallistuneet toimivat alakouluympäristössä opettajina, joten kokoavien johtopäätös-
ten tekeminen on perusteltua, vaikka tuloksia ei voidakaan yleistää koskemaan koko alakou-
lussa opettavien opettajien joukkoa.  
Pääsääntöisesti oppilaiden välinen vallankäyttö on opettajien kokemusten mukaan yleistä tai 
todella yleistä ja sitä tapahtuu etenkin välitunneilla, muissa ”vapaissa” tilanteissa sekä ryhmä- 
ja parityöskentelyn yhteydessä. Tutkimuksen tulosten mukaan opettajat näkevät oppilaiden vä-
lisen vallankäytön olevan useimmiten kielteistä vallankäyttöä. Mutta kuitenkin yli puolet kyse-
lyyn vastanneista näkivät vallankäytön sisältävän myös positiivisen ulottuvuuden. Tämä voi 
osittain selittyä sillä, että vallankäyttö nähtiin sekä näkyvänä että näkymättömänä ilmiönä, jo-
hon vaikuttaa oppilaiden ikä sekä vallankäytön keinot. Negatiivinen vallankäyttö voi olla opet-
tajien mielestä helpompi huomata, etenkin jos se ilmenee fyysisenä vallankäyttönä. Henkistä 
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väkivaltaa on vaikeampi havaita kuin fyysistä (Routarinne, 2007, 9). Vallankäyttö voi olla opet-
tajien kokemusten mukaan myös tiedostettua tai tiedostamatonta. 
Tutkimuksen tulosten mukaan silloin, kun vallankäyttäjä on taitava toimimaan sosiaalisissa ti-
lanteissa, vallankäyttö ilmenee lähtökohtaisesti positiivisena vallankäyttönä. Mikäli vallankäyt-
täjällä on haasteita sosiaalisissa tilanteissa toimimisessa, vallankäyttö näyttäytyy negatiivisena 
ilmiönä. Vallankäyttäjillä on usein hyvä itsetunto, vahva persoonallisuus sekä halu olla toisten 
yläpuolella. Lisäksi heidät nähdään sosiaalisina ja suosittuina oppilaina, joilla on erilaisia eri-
koistaitoja, omaisuutta tai he ovat vanhempia, fyysisiltä ominaisuuksiltaan isompia tai he käyt-
täytyvät uhkaavasti. Vallankäytön kohteiksi joutuvat oppilaat, jotka ovat ujoja, hiljaisia, herk-
kiä ja jollain tavalla erilaisia ja epävarmoja. Vallankäytön mahdollistavat luokan hiljaisemmat 
ja aremmat oppilaat, jotka hyväksyvät luokassa vallitsevan valta-asetelman. 
Vallankäyttäjät pyrkivät vahvistamaan omaa heikkoa itsetuntoaan ja peittämään omia epävar-
muuksiaan vallankäytön avulla. Ahon (2004) mukaan aikuinen voi tukea lapsen itsetunnon ke-
hitystä, kunhan kasvattaja uskoo muuttumisen mahdollisuuteen, on valmis käyttämään siihen 
aikaa ja tuntee lapsen kehitystason ja ominaisuudet (Aho, 2004, 48). Oman edun tavoittelu ja 
oman tahdon läpiviemisen nähtiin liittyvän myös vahvasti siihen, miksi oppilaat käyttävät val-
taa.  Vahvat psyykkiset ominaisuudet voivat myös olla syinä vallankäytölle, jolloin vallankäyttö 
näyttäytyy positiivisena. Sosiaalinen status ja hierarkiat, hyväksynnän ja huomion hakeminen, 
ulkopuolisuuden pelko sekä vallasta nauttiminen nousivat myös esille syinä käyttää valtaa. Toi-
sinaan myös hyvän ryhmähengen ylläpitäminen oli syynä positiiviseen vallankäyttöön. Aiem-
min opitut sosiaalisiin tilanteisiin sopimattomat toimintamallit sekä haasteet kotioloissa voivat 
osaltaan myös olla perusteita käyttää valtaa.  
Vallankäytön ilmeneminen ja keinot jakautuivat tuloksissa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen 
vallankäytön keinoihin. Psyykkinen vallankäyttö näkyy itsensä korostamisena, itsensä etusi-
jalle asettamisena sekä oman paremmuuden korostamisena. Toisten oppilaiden alistaminen lan-
nistamalla ja loukkaamalla korostui opettajien kokemuksissa. Lisäksi psyykkinen vallankäyttö 
näyttäytyy manipulointina, kiristämisenä ja pelolla hallitsemisena. Fyysinen vallankäyttö ei 
noussut esille kovinkaan monissa vastauksissa eikä opettajat eritelleet, miten se ilmenee oppi-
laiden välillä. Opettajat kuitenkin yhdistivät fyysisen vallankäytön useimmiten poikiin. Sosiaa-
linen vallankäyttö näkyi toisten määräilemisenä ja dominointina, toisten sosiaalisen aseman 
määrittelemisenä, ulkopuolelle sulkemisena, syrjimisenä sekä siinä, miten oppilaat suhtautuivat 
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koulun aikuisiin. Positiivinen vallankäyttö ilmeni myös toimintana, joka tukee luokan sosiaali-
sia suhteita ja ilmapiiriä. Johtajuus nähtiin myös positiivisena vallankäyttönä, jolla voidaan 
edistää ryhmän toimintaa. Vallankäytön kohteena olevat oppilaat pyrkivät suojaamaan itseään, 
mikä näyttäytyy kouluympäristössä pääsääntöisesti vallankäyttäjien mielistelynä mutta myös 
vastareaktioina. 
Kolmannen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää opettajien kokemuksia siitä, miten 
oppilaiden välinen vallankäyttö ja sosiaaliset taidot ovat yhteydessä toisiinsa. Hyvät sosiaaliset 
taidot omaava oppilas käyttää luokassa pääsääntöisesti positiivista valtaa ja he osaavat neuvo-
tella, joustaa, sietävät erilaisia tilanteita, osaavat toimia toisten kanssa, ottavat muut huomioon 
sekä ovat verbaalisesti taitavia ja hyviä johtajia. On kuitenkin myös mahdollista, että sosiaali-
sesti taitava oppilas voi käyttää negatiivisia vallankäytön keinoja. Sosiaalisilta taidoilta heikot 
oppilaat eivät tutkimuksen mukaan käytä positiivista valtaa luokassa, vaan valta on tällöin aina 
negatiivista. Valta näyttäytyy aggressiivisuutena, kyvyttömyytenä toimia vertaisten kanssa, 
alistamisena, dominointina sekä huonona ja näennäisenä valtana. Sosiaalisilta taidoilta heikot 
ajautuvat opettajien kokemusten mukaan useimmiten vallankäytön kohteiksi. Hyvät sosiaaliset 
taidot voivat myös johtaa siihen, että oppilas jää kokonaan valtasuhteiden ulkopuolelle, jolloin 
he eivät käytä valtaa eivätkä ole sen kohteina. 
Opettajien kokemusten mukaan vallankäyttö voi johtaa sosiaalisten taitojen myönteiseen kehi-
tykseen silloin, kun oppilaat saavat tukea aikuisilta tilanteiden käsittelyyn. Vallankäyttäjien so-
siaaliset taidot vahvistuvat silloin kun vallankäyttö on positiivista. Vallankäyttäjän sosiaaliset 
taidot voivat heikentyä silloin, kun hän saa vahvistusta väärälle sosiaaliselle toimintamallille. 
Positiivisen vallankäytön nähtiin johtavan vallankäytön kohteiden sekä muiden luokan oppilai-
den sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Negatiivinen vallankäyttö opettajien kokemusten mu-
kaan heikentää sekä vallankäytön kohteen että muidenkin luokan oppilaiden sosiaalisten taito-
jen kehitystä. Tähän poikkeuksen tekee kuitenkin sellainen tilanne, jossa käytetään perustellusti 
kielletyksi miellettyjä vallankäytön keinoja, jotta saadaan oppilas esimerkiksi noudattamaan 
sääntöjä. 
Tutkimusten tulosten perusteella sosiaalisten taitojen harjoittelemisella näyttäisi olevan erittäin 
tärkeä rooli oppilaiden välisessä vallankäytössä ja etenkin negatiiviseen vallankäyttöön yhdis-
tyvät vahvasti heikot sosiaaliset taidot. Koulu on merkittävässä roolissa sosiaalisten taitojen 
harjoittelussa ja opettajien tehtävä onkin näitä taitoja opettaa (Kauppila, 2005, 142). Vallankäy-
tön vähentämisen näkökulmasta voidaankin todeta, että sosiaalisten taitojen opettelemiseen 
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kannattaa käyttää aikaa koulussa. Kuten todettu myös vallankäyttöön liittyvät tilanteet voivat 
kehittää sosiaalisia taitoja, mutta koulun aikuisten tulee havaita nämä tilanteet, jotta he voivat 
ohjata oppilaita. 
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5 Pohdinta 
Aikaisemmissa tutkimuksissa vallankäyttöä ja väkivaltaa on käsitelty monesti siten, että huo-
mio kiinnitetään vahvasti sukupuoliin. Esimerkiksi Sunnari, Kangasvuo, Heikkinen ja Kuori-
koski (2003) tuovat teoksessaan esille erikseen näkemyksiä poikien ja tyttöjen vertaissuhteissa 
esiintyvästä väkivallasta. Purjo (2010) kuitenkin nostaa esille näkemyksen siitä, että väkivallan 
vähentämispyrkimysten kannalta voisi olla parempi keskittyä sukupuolten sijaan siihen, että 
kaikkien ihmisten keskuudessa on väkivaltaa ja se muodostaa ongelmia todella monille ihmi-
sille sukupuolesta riippumatta (Purjo, 2010, 12). En halunnut tässä tutkimuksessa painottaa su-
kupuolen merkitystä oppilaiden välisessä vallankäytössä, vaan halusin kerätä opettajien koke-
muksia ylipäätään vallankäytöstä oppilaiden välillä. Opettajat nostivat itse sukupuolen esille 
ainoastaan siinä, että kokemusten mukaan fyysistä vallankäyttöä tapahtuu lähinnä poikien vä-
lillä. On siis mahdollista, että tutkimuksen tulokset olisivat erilaiset, jos tässä tutkimuksessa 
olisi haluttu saada tietoa nimenomaan sukupuolien ja vallankäytön yhteydestä.  
Kuten aiemmin jo todettu, oppilaiden välistä vallankäyttöä on tutkittu suhteellisen vähän, sillä 
tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä kiusaamisen tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin 
kuitenkin nimenomaan valtaa oppilaiden vertaissuhteissa, joten uskon, että tämä tutkimus voi 
auttaa lasten kanssa työskenteleviä havainnoimaan, tunnistamaan ja puuttumaan erilaisiin val-
lankäytön ilmiöihin ja keinoihin. Ainakin itse koen, että tämä tutkimus avarsi paljon näkemyk-
siä siitä, miten vallankäyttö voi lasten vertaissuhteissa ilmetä. Uskon, että negatiivisen vallan-
käytön vähentäminen kouluympäristössä on sitä helpompaa, mitä enemmän ilmiöstä ymmärtää.  
Vallin (2018) mukaan tutkimuskyselyn tekemisessä ja muotoilussa täytyy olla huolellinen ja 
aineisto tulee kerätä vasta sitten, kun tutkimusongelmat ovat tarkentuneet. Aloitteleville tutki-
joille on tyypillistä lähteä keräämään aineistoa liian nopeasti. (Valli, 2018, 93.) Koen, että mi-
nulle kävi tässä tutkimuksessa juuri niin, että lähdin keräämään aineistoa liian aikaisin. Tutki-
muksen edetessä huomasin, että olisin voinut muotoilla joitakin kysymyksiä eri tavoin, jotta ne 
eivät olisi olleet päällekkäisiä toisten kysymysten kanssa, mikä olisi puolestaan helpottanut vas-
taajia. Lisäksi vastauksista pystyin päättelemään lomakkeen olleen hieman liian pitkä, sillä jois-
tain vastauksista huomasi sen, ettei viimeisiin kysymyksiin ollut enää jaksettu vastata yhtä mo-
nipuolisesti kuin aiempiin. Tämän takia tutkimuksen luotettavuus hieman kärsi (Valli, 2018, 
95.) Kyselyssä, jokainen vastaaja saa myös yhtäläisen lomakkeen, eikä tutkijalla ole mahdolli-
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suutta toistaa kysymystä, oikaista väärinkäsitystä, selventää ilmausten sanamuotoa tai keskus-
tella vastaajan kanssa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85.) Tämän takia tutkimuskyselyn tekemiseen 
ja muotoiluun olisi voinut käyttää hieman enemmän aikaa.  
Tässä tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan opettajien kokemuksia oppilaiden vallankäyttöön ja 
sosiaalisiin taitoihin liittyen. Lisätutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista tutkia oppilaiden 
välistä vallankäyttöä ja sosiaalisia taitoja havainnoimalla oppilasryhmää kouluympäristössä. 
Uskon, että vallankäyttöön perehtyneet tutkijat huomaisivat oppilaiden välisistä suhteista sel-
laisia asioita, joita tässä tutkimuksessa ei tullut esille opettajien kertomana. Lisäksi olisi mie-
lenkiintoista tutkia millaisia pidemmän ajan vaikutuksia oppilaiden välisellä vallankäytöllä on. 
Myös opettajien mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaiden väliseen vallankäyttöön olisi mielenkiin-
toista tutkia, koska lähtökohtaisesti ajatellaan, että opettajien tulisi puuttua oppilaiden väliseen 
vallankäyttöön. Tällaisen tutkimuksen avulla voitaisiin saada tietoa toimivista tavoista vaikut-
taa oppilaiden väliseen vallankäyttöön, mikä varmasti kannustaisi opettajia puuttumaan siihen. 
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Liite 1. Saatekirje 
Hei,   
Opiskelen Oulun yliopistossa luokanopettajaksi ja kerään aineistoa Pro gradu -tutkielmaa var-
ten. Tutkin alakoulun opettajien kokemuksia oppilaiden välisestä vallankäytöstä. Lisäksi tutki-
muksen tavoitteena on selvittää alakoulun opettajien kokemuksia siitä, miten vallankäyttö on 
yhteydessä oppilaiden sosiaalisiin taitoihin.    
Kyselyyn vastaajiksi soveltuvat kaikki alakoulussa työskentelevät opettajat, kuten luokanopet-
tajat, erityisopettajat tai erityisluokanopettajat. Kysely koostuu muutamista taustatietoihin liit-
tyvistä kysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja 
sen täyttämisen voi keskeyttää halutessaan. Kyselyssä saatuja tietoja käsitellään luottamuksel-
lisesti ja anonyymisti. Vastaamalla kyselyyn annat luvan vastausten käyttöön tutkimuksessani. 
Tutkimuksen jälkeen kyselyssä saadut tiedot hävitetään asianmukaisesti.   
Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 15–20 minuuttia.   
Vastausaika päättyy 31.10.2021. 
Kiitos vastauksista jo etukäteen!  
Otathan yhteyttä, mikäli sinulle tulee jotain kysyttävää.  
Valmiiseen Pro Gradu -tutkielmaan pääsee tutustumaan sen valmistuttua osoitteessa jul-
tika.oulu.fi.  
 
Ystävällisin terveisin,  
Reetta Lindholm, reetta.lindholm@student.oulu.fi  
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Liite 2. Kyselylomake 
Alakoulun opettajien kokemuksia oppilaiden välisestä vallankäytöstä sekä sen yhteydestä sosiaalisiin taitoihin 
Taustatiedot 
1. Koulutukseltani olen 

o luokanopettaja 
o erityisopettaja 
o erityisluokanopettaja 
o muu, mikä? ___________________________________________________  2. Luokka-aste, jota opetan tällä hetkellä 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6  3. Työ kokemus vuosina _____________________  Kokemuksesi vallankäytöstä oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa Vastaa seuraaviin kysymyksiin omiin kokemuksiisi perustuen kokonaisin virkkein. Kuvaile ja havainnollista kokemuksiasi.  4. Miten valta ja sen käyttö ilmenee oppilaiden välisissä vuorovaikutussuhteissa? Millaista valta on? 5. Millaisissa tilanteissa oppilaat käyttävät valtaa? (Esim. oppitunneilla, välitunneilla, ruokai-lussa, yms.?) 6. Kuinka yleistä vallankäyttö on erilaisissa tilanteissa? 7. Kerro kokemustesi pohjalta asioita, jotka vaikuttavat siihen, ketkä käyttävät valtaa, ketkä ovat vallankäytön kohteena, kenelle annetaan valtaa ja ketkä sen antaa. 8. Millaisia syitä oppilailla on käyttää valtaa vertaissuhteissa?  Kokemuksesi siitä, miten oppilaiden välinen vallankäyttö on yhteydessä oppilaiden sosi-aalisiin taitoihin Vastaa seuraaviin kysymyksiin omiin kokemuksiisi perustuen kokonaisin virkkein. Kuvaile ja havainnollista kokemuksiasi.  9. Kerro omia kokemuksiasi siitä, miten oppilaiden sosiaaliset taidot vaikuttavat vallankäyt-töön oppilaiden välillä. 10. Millaiset sosiaaliset taidot lisäävät vallankäyttöä tai vähentävät sitä? 
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11. Millaisia vaikutuksia oppilaiden välisellä vallankäytöllä on oppilaiden sosiaalisiin taitoi-hin? 12. Millainen vallankäyttö tukee tai heikentää sosiaalisten taitojen kehittymistä?   Kiitos vastauksesta! 
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