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Tässä integroivassa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan oppilaan ongelmakäyttäytymistä 

koulussa. Oppilaan ongelmakäyttäytymistä käsitellään vertailevana tutkielmana yksilöpsyko-

logisesta ja yhteisöllisestä näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on tarjota yleiskäsitys oppi-

laan ongelmalliseksi koetusta käyttäytymisestä koulussa kahdesta jopa vastakkaiseksi koetusta 

näkökulmasta oppilaan ongelmakäyttäytymisen synnyn ja ratkaisujen suhteen. 

Yksilöpsykologisesta näkökulmasta tarkastellaan oppilaan yksilöllisyyttä, kehitystä ja sopeutu-

mista osana oppilaan ongelmakäyttäytymisen syntyä. Paitsi että yksilöpsykologisesta näkökul-

masta huomioidaan oppilaan yksilöllisyys, sillä myös selitetään oppilaalle tyypillisiä käyttäy-

tymismalleja. Oppilaan yksilöllisyyttä koulussa puolustetaan, mutta myös kasvatuksen roolia 

korostetaan, jotta oppilas pystyisi sopeutua ja sosialisoitua osaksi yhteisöään. Yksilöpsykolo-

ginen näkemys huomioi eri ympäristöjen yhteensopivuuden eri yksilöiden kanssa, pyrkien sa-

malla ratkaisemaan kysymyksiä yhteensopivista toimintamalleista. 

Yhteisöllisestä näkökulmasta tarkastellaan koulua, koulun odotuksia, normitusta ja sen yksi-

ulotteista kulttuuria, jotka asettavat kouluun saapuvalle oppilaalle valmiin mallin, johon sopeu-

tua. Oppilaan poikkeavuus muodostuu koulussa ongelmalliseksi koulun tavoitteiden ja resurs-

sien asettamassa paineessa: poikkeavista oppilaista tulee ongelmallisia, kun oppimistavoittei-

den saavuttaminen resurssien suhteen vaatisi sujuvaa ja mutkatonta työskentelyä, sekä kaikkien 

tasapaksua menestymistä. Kuitenkin koulun klassinen ongelma, eli se, että kaikki oppilaat eivät 

omaksu samaa informaatiota samassa ajassa, tekee tämän mahdottomaksi. Yhteisöllisestä nä-

kökulmasta oppilaan ongelmallinen käytös nähdäänkin koulun luomana ilmiönä, jolloin ongel-

man korjaaminenkin vaatisi muutosta kouluinstituutiossa. 

Tässä tutkielmassa huomioidaan koulu-uudistus ja sen seurauksena koulun muuttuneet toimin-

tamallitavoitteet. Tutkielman aineisto sijoittuu ajallisesti koulu-uudistusta edeltäneeseen aikaan 

ja tutkielmassa nostetaankin esiin niitä kohtia, joihin uusi opetussuunnitelma on kohdistanut 

muutostavoitteita. Tutkielman merkityksellisyys opettajille korostuu eri näkökulmien tarjoami-

sena paljon pinnalla olleelle arkipäiväiselle ilmiölle koulussa. 
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1 Johdanto 

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan oppilaan ongelmakäyttäytymistä yksilöllisestä ja 

yhteisöllisestää näkökulmasta. Tutkielmassa käydään läpi tutkimus- ja opetuskirjallisuutta kou-

lukontekstin kannalta olennaisilta tieteenaloilta, joiden näkemyksien kautta aihetta tarkastel-

laan. Valitut tieteenalat ovat kasvatustiede, psykologia, psykiatria ja sosiologia. Kaikki tarkas-

teluun valitut neljä tieteenalaa toimivat kouluinstituution ympärillä ja ovat keskeisessä ase-

massa aina silloin, kun oppilaan ajatellaan tarvitsevan jonkinlaista erityistä tukea.  

Aineisto pohjautuu niin diskurssianalyyseihin (Lanas & Brunila, 2019), empiirisiin tutkimuk-

siin (mm. Alasuutari, 1999; Alatupa, 2007; Keogh, 2003), kasvatusteoreettiseen tutkimuskir-

jallisuuteen (mm. Rinne, 2012; Rinne ja Kivinen, 1985; Kivinen ja Kivirauma, 1985) kuin muu-

hun yleiseen opetuskirjallisuuteen. Tutkielman aineisto on rajattu käsittämään suomen ja eng-

lanninkielistä aineistoa. Tutkielman kohderyhmänä on peruskoulun ala-asteikäiset oppilaat eri-

tyisesti Suomessa, mutta tutkielmassa nostetaan esimerkkejä vertailun vuoksi olennaisilta osilta 

myös muiden maiden peruskoulujen ala-asteilta. Tutkimuskysymyksinä kysytään, miten ongel-

makäyttäytyminen nähdään yksilöpsykologisesta näkökulmasta ja miten ongelmakäyttäytymi-

nen nähdään yhteisöllisestä näkökulmasta. 

Oppilaan ongelmakäyttäytyminen aiheutuu inhimillisestä hädästä ja se myös aiheuttaa ympä-

ristössään inhimillistä hätää (Ranta, Fredriksson, Koskinen, Tuomisto & Charpentier, 2018). 

Yhteisöllisestä näkökulmasta tarkasteltuna ongelmallinen käyttäytyminen ei ole koskaan oppi-

laan yksilöllinen piirre tai ominaisuus, vaan erilaisuuden alakäsite, jonka valossa tietty käyttäy-

tyminen näyttäytyy tietyssä yhteisössä eli tässä tapauksessa koulussa, ongelmallisena (Kivinen 

& Kivirauma, 1985). Kuitenkin vastuu ongelmallisuudesta osoitetaan koulussa yleensä aina 

oppilaalle itselleen. Tällöin ongelmallisuus poistuu vain, jos oppilas sopeutuu yhteisönsä käyt-

täytymismalleihin. Yksilöllisestä näkökulmasta tarkasteltuna ongelmakäyttäytymisen syitä py-

ritään selittämään oppilaan yksilöllisillä ominaisuuksilla, kuten esimerkiksi oppilaan biologi-

silla ominaisuuksilla ja kasvuympäristön vaikutuksilla oppilaan kehitykseen ja käyttäytymi-

seen. 
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2 Tutkimuksen toteutus 

Tämä tutkielma toteutetaan integroivana kirjallisuuskatsauksena. Jotta toteutettava tutkimus 

voisi olla tieteellisesti pätevää, sen täytyy noudattaa tieteelliselle työlle asetettuja tarkkoja pe-

riaatteita (Niiniluoto, 1997). Myös tutkimukseen valittujen metodologian ja metodien tulee olla 

mahdollisimman hyvin käytännöntutkimusta palvelevaa, jotta se olisi käyttökelpoista (Metsä-

muuronen, 2000), ja jotta tutkimus olisi validi. Tässä tutkielmassa pyritäänkin noudattamaan 

integroivalle kirjallisuuskatsaukselle sopivia hyvän tieteen periaatteita, kuten käsittelemään tie-

teellistä tietoa objektiivisesti. Tämä toteutetaan esimerkiksi valitsemalla tutkielmaan sisällyte-

tyt tutkimukset mahdollisimman riippumattomasti tekijän tai auktoriteettien mielipiteistä, ja 

näin välttämään tieteeseen kuulumatonta todistelua tai ennakkoluuloihin perustuvaa analyysia. 

Kaikkien tieteellisten metodien vaatimusten mukaan tutkimuksen tulee myös olla julkinen ja 

kriittisesti arvioitavissa (Salminen, 2011). Tämä tutkielma julkaistaankin Oulun yliopiston jul-

kaisuarkistossa, jonka jälkeen se on yleisesti luettavissa. Kaikki tutkielmassa mahdollisesti 

esiintyvät puutteet tai virheet ovat näin ollen myös avoimena kritiikille. Seuraavassa esittelen 

ja perustelen tähän tutkimukseen valitut menetelmät, sekä tutkimustavoitteet, ja arvioin tutki-

muksen luotettavuutta. 

2.1 Tutkimustavoite ja -kysymykset 

Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia oppilaan ongelmalliseksi koettua käyttäytymistä kou-

lussa yksilöpsykologisesta ja yhteisöllisestä näkökulmasta. Samalla tarkastellaan ongelmakäyt-

täytymistä ilmiönä. Tutkimuskysymyksinä on, miten ongelmakäyttäytyminen nähdään yksilö-

psykologisesta näkökulmasta ja miten ongelmakäyttäytyminen nähdään yhteisöllisestä näkö-

kulmasta? Tutkimuskysymyksiä lähestytään tutustumalla olemassa oleviin teorioihin ja tieteel-

liseen kirjallisuuteen valitun tutkimusmenetelmän mukaisesti.  

Tutkielma aloitetaan määrittelemällä ongelmakäyttäytymisen käsite, ja samalla kuvataan käsit-

teeseen liittyvää ongelmallisuutta. Käsitettä lähestytään laajasti, neljän eri tieteenalan konteks-

tissa, sillä myös koulussa oppilaan ongelmakäyttäytymistä lähestytään monialaisesti näiden ky-

seisten tieteenalojen näkökulmista. Tavoitteena on saada käsitteestä riittävän moniulotteinen 

kuva, sillä ongelmakäytöksen määritteleminen pelkästään kasvatustieteen kontekstissa on tie-

teellisesti vielä varsin kiistanalaista, ellei jopa mahdotonta. Tämän vuoksi käsitettä määritel-

lessä tarkastellaan ongelmakäyttäytymistä, sekä tarvittaessa sen lähikäsitteitä lisäksi myös psy-

kiatrian, psykologian ja sosiologian konteksteista.  
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Tutkielman toisessa osassa käsitellään tutkimuskirjallisuutta koskien oppilaan ongelmakäyttäy-

tymisen yksilöpsykologista näkökulmaa ja kolmannessa osassa yhteisöllistä näkökulmaa. Kou-

lussa, kuten muissakin yhteiskunnallisissa instituutioissa, on olemassa yksilön ja yhteisön väli-

nen sosiaalisen rakenteen jännite (Antikainen, Rinne & Koski, 2021). Tämä jännite näkyy myös 

ongelmakäyttäytymisessä, sillä voidaan pohtia, onko ongelmallinen käyttäytyminen oppilaan 

ongelmallista toimintaa koulussa vai onko ongelmana koulun rakentamat liian tiukat raamit, 

joissa oppilaan yksilöllisyydelle ei jää riittävästi tilaa. Yksilöpsykologisen ja yhteisöllisen nä-

kökulmien välisen jännitteen esiin nostaminen tutkielmassa on koettu tarpeelliseksi, sillä koko 

kouluinstituution ohjaavana arvona on jokaisen lapsen näkeminen arvokkaana yksilönä, sekä 

jokaisen lapsen oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä (Opetus-

hallitus, 2014). Näin ollen myös ongelmakäyttäytyminen asettuu näiden kahden näkökulman 

väliseen jännitteeseen. 

2.2  Menetelmät 

Tämä tutkielma toteutetaan kvalitatiivisin menetelmin. Menetelmän valintaan vaikutti muun 

muassa se, että tutkielman kohteena on koulumaailman ilmiö, jossa yhteisö ja yksilö ovat erot-

tamattomassa vuorovaikutuksessa toinen toisiinsa. Näin ollen tutkielman kohteena olevaa il-

miötä tai tilannetta ei pystytä järjestämään järkeväksi kokeeksi, sillä kaikkia vaikuttavia teki-

jöitä ei pystytä kontrolloimaan (Metsämuuronen, 2000). Lisäksi oppilaan ongelmakäyttäytymi-

sen syitä ja syntyä tarkastellessa ollaan väistämättä klassisen yksilön ja yhteisön välisen syy-

seuraussuhteen jännitteen äärellä, jota ei kokeen avulla voida tutkia. Tämän lisäksi oppilaan 

ongelmalliseksi koettua käyttäytymistä tarkastellessa on olennaista kiinnittää huomiota yksilön 

kasvua ja toimintaa ohjaaviin yksilön omiin merkitysrakenteisiin, sekä tiettyihin ympäristön 

yksityiskohtaisiin rakenteisiin. Tällaisten rakenteiden tutkimista varten kvalitatiivinen tutki-

musote on perusteltu (Metsämuuronen, 2000). 

Tutkielman kohteena olevan ilmiön tieteellinen määrittely on kasvatustieteen näkökulmasta 

vielä häilyvä, eikä ilmiöstä näin ollen löydy vielä kovin paljoa kasvatustieteellistä tutkimustie-

toa tutkielmaan valituista näkökulmista. Tutkielman tekoon valittiin tästä, ja muista aiemmin 

tässä kappaleessa mainituista syistä integroiva kirjallisuuskatsaus, joka mahdollistaa monialai-

sen tarkastelun. Tavoitteena on näyttää, mistä näkökulmista tutkittavaa ilmiötä on aiemmissa 

tutkimuksissa tutkittu, sekä kriittisesti arvioida näitä näkökulmia toisiinsa suhteuttaen (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara, 1997). 
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Valittu integroiva kirjallisuuskatsaus eroaa kevyemmästä narratiivisesta kirjallisuuskatsauk-

sesta erityisesti siinä, että näin toteutetun tutkimuksen oletusarvoon kuuluu tutkittavien tutki-

musten kriittinen tarkastelu ja arviointi (Salminen, 2011), joka tässä tutkielmassa toteutetaan 

pohdintaosuudessa. Jotta ilmiön laajuus ja moniulotteisuus tulisi mahdollisimman hyvin esille, 

on nähty aiheelliseksi valita tutkielmaan eri menetelmin kerättyä aineistoa. Aineisto pohjautuu-

kin niin diskurssianalyyseihin (Lanas & Brunila, 2019), empiirisiin tutkimuksiin (mm. Alasuu-

tari, 1999; Alatupa, 2007; Keogh, 2003), kasvatusteoreettiseen tutkimuskirjallisuuteen (mm. 

Rinne, 2012; Rinne ja Kivinen, 1985; Kivinen ja Kivirauma, 1985) kuin yleiseen tieteenalakir-

jallisuuteenkin. Aineisto on rajattu peruskoulun ala-asteikäisiin oppilaihin ja aineistoa on ke-

rätty sekä suomen, että englannin kielillä. Tässä tutkielmassa noudatetaan tieteelliselle tutki-

mukselle tyypillistä tutkimusrakennetta. 

2.3 Luotettavuus ja eettisyys 

Koska tämän katsauksen tarkoituksena on avata oppilaan ongelmallisen käyttäytymisen käsit-

teen moniulotteisuutta, ja kuvata sitä useiden tieteenalojen kokonaisuutta, joiden perusteella 

oppilaan ongelmakäyttäytymistä määritellään ja kuvataan, on suorastaan mahdotonta käsitellä 

niitä kaikkia syvällisesti tämän tutkielman mittakaavassa. Tässä katsauksessa on jouduttu siksi 

tekemään kompromisseja ja käsittelemään joitakin asioita pintapuolisesti. Lisäksi joitakin on-

gelmakäyttäytymiseen liittyviä yksilöpsykologisia kehitysrakenteita ei olla nähty mahdolliseksi 

kuvata omin erillisin tutkimuksin, jonka vuoksi tutkielmassa on käytetty Rannan ja kollegoiden 

(2018) kognitiivisten teorioiden perusteosta näitä tutkimuksia yhteen vetävänä lähteenä. Kah-

den eri näkökulman käsitteleminen useiden tieteenalojen kontekstissa on laaja, mutta aiheel-

liseksi nähty rajaus, joka vaikuttaa tutkielmassa käsiteltävien tutkimuksien kattavuuteen. 
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3 Yksilöpsykologinen näkökulma ongelmakäyttäytymiseen 

Tässä luvussa käsitellään oppilaan ongelmakäyttäytymistä yksilöpsykologisesta näkökulmasta. 

Tässä tutkielmassa yksilöpsykologisella näkökulmalla tarkoitetaan ongelmakäyttäytyvän oppi-

laan tarkastelua yksilönä: miten ongelmakäyttäytyvä oppilas eroaa muista, minkälaisia ominai-

suuksia hänellä mahdollisesti on ja miksi hän toimii niin kuin toimii. Samalla tarkastellaan, 

minkälaisilla oppilaan yksilöllisillä piirteillä erilaisuutta ja ongelmallista käyttäytymistä voi-

daan selittää. Toisaalta selvitetään, mitkä näistä yksilöllisistä piirteistä ovat biologisia, periyty-

viä ominaisuuksia, ja mitkä puolestaan ovat kehittyneet osana ympäristön vaikutuksia.  

Ihmisen yksilöllisyyttä ja yksilöiden välisiä eroja on erikoistunut tutkimaan persoonallisuus-

psykologian tutkimusalue (Lewis & Buss, 2021). Tässä tutkielmassa oppilaan yksilöllisyyttä 

koskeviin kysymyksiin etsitäänkin vastauksia psykologian tutkimuskentältä. Persoonallisuus-

psykologian tutkimusten avulla selvitetään, mikä yksilöstä tekee erilaisen toiseen verrattuna.  

Vaikka puhutaan yksilön ominaisuuksista, on huomattava, ettei yksilö koskaan kasva irrallaan 

ympäristöstään, vaan osa ihmisen yksilöllisyydestä syntyy vasta vuorovaikutuksessa ympäris-

tön kanssa (Krueger, Johnson & Kling, 2006). Tietyt geneettisesti perityt persoonallisuuden 

biologiset ominaisuudet ovat ihmisessä syntymästä asti valmiina, mutta vasta erilaisten ympä-

ristöjen kanssa vuorovaikutuksessa persoonallisuus kypsyy ja kehittyy täydellisemmäksi (Met-

säpelto & Feldt, 2009). Näin ollen jo vastasyntyneellä lapsella on persoonallisuus, mutta se on 

vielä varsin kypsymätön. Ympäristön vaikutukset yksilöön eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, 

sillä samanlainenkin ympäristö vaikuttaa eri yksilöihin eri tavoin. Tämä selittyy yksilöiden eri-

laisilla biologisilla persoonallisuuden ominaisuuksilla, sillä yksilöt kokevat ja tulkitsevat ym-

päristöään eri tavoin (Vierikko, 2009).  

Tutkimuskentän pitkään jatkuneena ongelmana ja kiistakapulana on ollut selvittää ympäristön 

ja biologian suhteelliset osuudet ihmisen persoonallisuuden selittäjänä. Kysymys ympäristön ja 

perimän merkityksestä persoonallisuuden kehitykselle onkin muodostunut yhdeksi suurim-

mista ongelmista halki ihmistieteiden, jota on selvitetty jo yli vuosisadan ajan (Vierikko, 2009). 

Runsaasta tutkimisesta huolimatta tutkimustulokset ovat olleet erimielisiä siitä, kuinka paljon 

ympäristö määrittää yksilön persoonallisuutta suhteessa yksilön biologisiin ominaisuuksiin, 

sekä siitä, mitkä osat yksilön persoonallisuudesta ja käyttäytymisestä ovat ympäristön määrit-

tämiä ominaisuuksia ja mitkä osat ovat biologisen persoonallisuuden määrittämiä ominaisuuk-
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sia (mm. Keltinkangas-Järvinen, 2011). Tutkimukset persoonallisuutta selittävistä perinnölli-

sistä geeneistä jatkuvat, ja uusilla nykyaikaisilla menetelmillä on luvassa yhä tarkempia tutki-

mustuloksia (Metsäpelto & Feldt, 2009). Ympäristöä ei kuitenkaan voida jättää huomiotta edes 

yksilön perinnöllisistä ominaisuuksista puhuttaessa, kun pyritään ymmärtämään lapsen yksilöl-

lisyyttä kokonaisavaltaisesti. 

3.1 Mitä ongelmakäyttäytyminen on ja miten se syntyy? 

Tässä luvussa avataan, miten ongelmakäytös määritellään yksilöpsykologisesta näkökulmasta 

ja miten ongelmalliseksi koettu käyttäytyminen voi syntyä. Oppilaan ongelmakäyttäytymisen 

syntyä voitaisiin tarkastella erikseen suhteessa oppilaan biologisiin ominaisuuksiin, sekä ym-

päristön kanssa vuorovaikutuksessa kehittyneisiin ominaisuuksiin. Kuten tutkielmassa aiem-

min korostettiin, ihmisen biologisia persoonallisuuden ominaisuuksia on kuitenkin mahdotonta 

kokonaan erottaa ympäristöjen kanssa vuorovaikutuksessa syntyneistä ominaisuuksista. Tämän 

vuoksi tutkielmassa lähestytään ongelmakäyttäytymisen syntyä tarkastelemalla ympäristöjen 

kanssa vuorovaikutuksessa syntyneiden ominaisuuksien olennaisia kehitysaskelia suhteessa 

ongelmakäyttäytymiseen, samalla huomioiden, että tämä kehitys on riippuvaista yksilön biolo-

gisista persoonallisuuden ominaisuuksista, eikä kehitys siksi ole identtistä eri yksilöiden välillä. 

Biologisista persoonallisuuden ominaisuuksista johtuen ongelmakäyttäytymisen syntyyn joh-

tavien haitallisten kehitysaskelien järjestys ja määrä voi vaihdella yksilöiden välillä. Viimei-

sessä luvussa käsitellään vielä sitä, mitä ovat ne biologisen persoonallisuuden ominaisuudet, 

jotka toimivat riskitekijöinä tällaiselle ongelmakäyttäytymisen kehittymiselle ja miten nämä 

ominaisuudet vaikuttavat ongelmakäyttäytymisen syntyyn. Näitä biologisia persoonallisuuden 

ominaisuuksia heijastellaan koulukontekstiin, sillä kuten myöhemmin tutkielmassa tulee esille, 

tietyt yksilön perinnölliset persoonallisuuden ominaisuudet eivät varsinaisesti itsessään ole po-

sitiivisia tai negatiivisia, vaan paremmin tai huonommin eri ympäristöihin sopivia. 

Ongelmakäyttäytymisen syntyä kuvataan kehityskulun teorian avulla, joka kuvaa lapsen per-

soonallisuuden kehityksen askelia yleisesti (Ranta ym., 2018). Kehityskulku -teorian avulla 

voidaan myös selittää näissä kehitysaskelissa tapahtuvaa haitallista kehityksen kulkua lapsen 

ongelmakäyttäytymisen syntyyn johtavina riskitekijöinä. Kehityskulkua käsitellään tässä lu-

vussa Rannan ja kollegoiden (2018) kognitiivisen ja käyttäytymisterapia-alan perusteoksen ku-

vauksen mukaan.  
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3.2 Ongelmakäyttäytymisen määritelmä 

Oppilaan ongelmakäyttäytymisen määritteleminen ei ole yksilöllisestä näkökulmasta yksioi-

koista. Koulussa oppilaan ongelmallista käyttäytymistä pyritään opetussuunnitelman mukaan 

lähestymään sekä yhteisöllisestä, että yksilöllisestä näkökulmasta (Opetushallitus, 2014). Yk-

silöllisestä näkökulmasta tarkasteltuna oppilaan ongelmallinen käyttäytyminen nähdään mui-

den haasteiden ohella oppilaan erityisinä tarpeina. Kasvatustieteellisestä tutkimuksesta (Lanas 

& Brunila, 2019) selviää, että koulussa oppilaan ongelmakäyttäytymisestä puhuttaessa opettajat 

käyttävät eri käsitteitä ristiin, vaikka puhuvat samasta ilmiöstä. Diskursiivisesti käytettyä ter-

mistöä on mm. häiritsevä, huono, haastava, ongelma-, ongelmallinen, ja häiriköivä käyttäyty-

minen, sekä käyttäytymisen häiriöt (Lanas & Brunila, 2019). Yksilöpsykologisesta näkökul-

masta oppilaan ongelmallinen käyttäytyminen voidaan nähdä yleisterminä, joka kuuluu sekä 

diagnostisten käytöshäiriöiden eri vaikeusasteille, että diagnoosirajan alle jäävään normaaliin 

kehitykseen kuuluvaan tai väliaikaiseen käytökseen (Ranta ym., 2018). Diagnostisella käy-

töshäiriöllä on kaksi vaikeusastetta: lievempi uhmakkuushäiriö sekä vaikeampi käytöshäiriö 

(Ranta ym., 2018). Koen tarpeelliseksi korostaa, että oppilaan ongelmallinen käyttäytyminen 

ei välttämättä tarkoita, että kysymys olisi käytöksen häiriöstä, vaikka oppilaan ongelmakäytös 

kuuluukin myös osaksi diagnostisia käytöshäiriöitä. Todennäköisesti suurin osa ongelmakäyt-

täytyvistä oppilaista kuuluu diagnostisestikin normaalin kehityksen piiriin (Ranta ym., 2018). 

Ongelmakäyttäytymisen ja käytöshäiriöiden luokittelu voi vaihdella eri tieteellisten kontekstien 

lisäksi myös eri maiden välillä. Esimerkiksi kasvatustieteen erityisopetuksen kontekstissa Yh-

dysvalloissa käytöshäiriöt ja emotionaaliset häiriöt luokitellaan samaan joustavasti liukuvaan 

ryhmään, EBD:hen (emotional and behavioral difficulties) (Farrell, 1995; Hallahan, Kauffman 

& Pullen, 2012). Suomessa puolestaan ”sopeutumisvaikeudet tai tunne-elämän häiriöt”, johon 

myös käyttäytymisen häiriöt kuuluivat, oli ennen inkluusion ja kolmiportaisen tuen mallia vain 

yksi luokka jopa kahdestatoista eri luokasta, joilla perusteltiin erityisopetusryhmään siirtymistä 

(Suomen virallinen tilasto [SVT], 2022). Kolmiportaisen tuen mallin astuttua voimaan Suo-

messa vuonna 2011, luokittelujärjestelmää muutettiin oppilaan tuen tarpeen vaativuuden mu-

kaan kolmeen eri luokkaan, eikä oppilaiden erilaisia haasteita enää eroteltu toisistaan erityis-

tuen perusteissa (Opetushallitus, 2014). Koska käytöshäiriöiden ja siis ongelmakäyttäytymisen 

luokittelussa on eroavaisuuksia kansainvälisellä tasolla, tässä tutkielmassa keskitytään käsitte-

lemään vain suomalaista koulujärjestelmää järkevän rajauksen nimissä. 
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3.3 Ongelmakäyttäytymisen kehitys 

Ongelmakäyttäytymisen syntyä kuvataan tässä luvussa kehityskulku -teorian avulla. Kehitys-

kulkuteoria on malli, joka kuvaa yleisesti lapsen persoonallisuuden kehittymisen askelia  

(Ranta ym., 2018). Näistä askelista voidaan erotella lapsen persoonallisuuden kehittymisen 

kannalta suotuisia tai haitallisia kehityksen kulkuja. Tietyt haitalliset kehityskulut lapsen per-

soonallisuuden kehityksessä toimivat riskitekijöinä eri asteisten ongelmakäytöksien synnylle.  

Häiriökäytöksen ja siihen kuuluvan ongelmakäyttäytymisen synty voidaan nähdä kehityskul-

kuna, jossa lapsi etenee tiettyä haitallista kehityspolkua, kirjoittaa Ranta kollegoineen (2018). 

Tämä kehityskulku on yhteydessä yksilöllisiin ja yhteisöllisiin tekijöihin, sekä ympäristöteki-

jöihin, kuten ongelmakäyttäytyminen aina. Kysymys ei siis ole pelkästään yksilötason ilmiöstä, 

vaan se liittyy myös yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin prosesseihin (Ranta ym., 2018). Esimer-

kiksi perheiden terveysongelmat tai ihmissuhdeongelmat voivat heijastua lapsen ongelmakäy-

töksenä.  

Yksilöllinen riski ongelmakäytöksen ja käytöshäiriön synnylle muodostuu siis monilla tasoilla 

olevien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tiettyjen biologisten piirteiden, temperamenttipiirtei-

den, on todettu altistavan yksilö ongelmakäytökselle. Esimerkiksi lapsi, jolla on korkea sensi-

tiivisyys ja matala sopeutumiskyky, sekä näiden seurauksena matala turhautumisensietokyky, 

saattaa turvautua useammin aggressioon, kuin toisenlaisen temperamentin omaava lapsi (Kel-

tinkangas-Järvinen, 2010, s. 223). Myös ympäristöstä tulevat riskitekijät nostavat käytöshäiriön 

todennäköisyyttä. Esimerkiksi riskin käytöshäiriön synnylle muodostaa myös se, mikäli ensim-

mäisen elinvuoden aikana lapsen ja ensisijaisen hoitajan välisessä vuorovaikutuksessa on vas-

tavuoroisuuden ja saatavilla olon puutteita, tai jos vuorovaikutuksen tunnesävy on usein kiel-

teinen (Ranta ym., 2018). Tähänkin voi olla monia syitä, lapsen omista synnynnäisistä ominai-

suuksista huoltajan kielteisiin hoidettavana olemisen kokemuksiin, korkeaan stressitasoon tai 

tarjolla olevien tukijärjestelmien puutteisiin.  

Kehityskulku -teorian mukaan ensimmäisien elinvuosien aikana lapsi alkaa rakentaa sisäisiä 

malleja, joista tunnetuinta tutkittua mallia edustaa kiintymyssuhdemalli: sisäistetty ja melko 

pysyvä käsitys maailmasta ja ihmissuhteista (Sroufe, Egeland, Carlson & Collins, 2009; Ranta 

ym., 2018; Sinkkonen, 2018). Tämän mallin mukaan lapsi alkaa ymmärtää, kuinka hyvin turvaa 

ja apua on saatavilla silloin, kun hän sitä tarvitsee. Jos tässä kehitysaskeleessa lapselle ei muo-

dostu turvallista kiintymyssuhdemallia, vaan varhaisvaiheiden kokemusten myötä kehittyy tur-

vaton, joskus jopa jäsentymätön kiintymyssuhdemalli, on tämä riski käytöshäiriön synnylle (ks. 
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Sinkkonen, 2018). Tällöin lapsen kuva itsestä ja toisista on kielteinen ja lapsi omaksuu ulkois-

tavan strategian ahdistuksen sietoon (Ranta ym., 2018). Myös lapsen oma tunnemaailma voi 

jäädä lapselle vieraaksi, kun iänmukaista suotuista kehitystä ei pääse syntymään.  

Kun lapsi tulee noin kahden tai kolmen vuoden ikään, hän laajentaa sosiaalista ympäristöään, 

johon astuu usein perhesuhteiden lisäksi päivähoitajia, muita lapsia tai opettajia. Tässä kehitys-

askeleessa lapsen on aika oppia uusia tapoja säädellä tunteitaan ja vuorovaikutustaitojaan mui-

den kanssa. Häiriökäyttäytymiseen johtavassa kehityskulussa lapsi kuitenkin helposti omaksuu 

aggressiivisia toimintastrategioita käyttäviä vuorovaikutusmalleja (Ranta ym., 2018). Lasten 

aggressiivisuus onkin Rannan ja kollegoiden (2018) mukaan kaikista voimakkainta kahden ja 

kolmen ikävuoden aikana. Suotuisan kehityksen mukaan lapsi oppii tässä iässä käyttämään so-

siaalisissa vuorovaikutustilanteissa hyväksyttyjä malleja, jolloin aggressiivisuus jää vähitellen 

vähemmälle. Häiriökäyttäytymiseen johtavassa kehityskulussa lapselle kuitenkin kehittyy epä-

suotuisia, aggressiivisia keinoja tyydyttää omia tarpeitaan ja säädellä tunteitaan (Ranta ym., 

2018). Keltinkangas-Järvinen (2011) kirjoittaa, että vakava aggressio on yleensä psyykkisen 

häiriön merkki: ihmisellä ei ole synnynnäistä taipumusta toimia aggressiivisesti, vaan se on 

kehitysmalli, johon turvaudutaan, kun muuta ei osata. 

Toinen keskeinen kehityskulku lapsen häiriökäytöksen syntyyn on Pattersonin teorian mukaan 

pakottavan vuorovaikutuksen syntyminen ja vakiintuminen merkittäväksi osaksi lapsen ja van-

hemman välistä vuorovaikutusta ennen lapsen kouluikää (Patterson, 2002; Ranta ym., 2018). 

Pakottava vuorovaikutus tarkoittaa sitä, että sekä lapsi että vanhempi ajautuvat ja oppivat käyt-

tämään pakkoa toisiaan kohtaan. Tämä avaa kehitykselle uusia riskitekijöitä ja haitallisia vai-

kutuksia, sillä tällöin kielteisyys korostuu vuorovaikutussuhteessa ja siitä puuttuu myönteistä, 

hyvää oloa tuottavia kokemuksia (Ranta ym., 2018). Sosiaalisen ympäristön laajentuessa lapsi 

ottaa pakottavat keinot käyttöön myös muissa suhteissa. Tämä puolestaan altistaa lapsen yhä 

uusille vaikeuksille. 

Kun lapsi aloittaa koulun mahdollisten käytöshäiriön riskitekijöiden kasautuessa, lapsi voi ajau-

tua koulussa muun muassa seuraavanlaisiin ongelmiin: hän joutuu opettajansa nuhtelemaksi, 

koska hänellä on vaikeuksia sopeutua sääntöihin ja tyydyttää omia tarpeitaan sosiaalisesti suo-

tavin keinoin (Ranta ym., 2018). Hän voi joutua opillisesti vaikeuksiin, vaikkeivat hankaluudet 

oppimisessa kuvastakaan läheskään kaikkia ongelmakäyttäytyviä oppilaita (Farrell, 1995; 

Ranta ym., 2018). Hän voi myös joutua sosiaalisissa suhteissaan koulussa vaikeuksiin erityi-
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sesti muiden oppilaiden kanssa, sillä hänen kanssaan ei haluta olla. Tämä on Rannan ja kolle-

goiden (2018) mukaan vahvin indikaattori sille, että lapsella on tulevaisuudessa edessään vai-

keuksia sosiaalisissa suhteissa. Kun muut luokkatoverit eivät halua olla ongelmallisesti käyt-

täytyvän oppilaan kanssa, ongelmallisesti käyttäytyvä oppilas löytää kaltaisiaan kavereita, jotka 

usein ovat joko selvästi häntä nuorempia tai vanhempia. Lasten selkeä ikäero estää pysyvien 

ystävyyssuhteiden muodostumista ja on riski oppilaalle ajautua vandalistiseen, epäsosiaaliseen 

toimintaan, joka on jo käytöshäiriön diagnoosin kuvaus (Ranta ym., 2018). 

Käytöshäiriöön kuuluva häiriökäytös on aina ongelmakäytöstä, mutta ongelmakäytös ei ole yk-

siselitteisesti käytöshäiriö. Edellä kuvatut kehityskulun askelten riskitekijät ovat tutkimusten 

perusteella kuitenkin niin käytöshäiriön, uhmakkuushäiriön, kuin diagnostisen rajan alle jäävän 

ongelmakäytöksen taustalla (Ranta ym., 2018). Kaikki riskitekijät eivät toteudu kaikkien on-

gelmallisesti käyttäytyvien oppilaiden kohdalla, vaan jokaisen yksilön kehityskulku on ympä-

ristön ja yksilön omien yksilöllisten ominaisuuksien vuorovaikutuksessa syntynyt uniikki ko-

konaisuus (Ranta ym., 2008). Myös jonkun tai joidenkin edellä mainittujen kehitysaskelten ris-

kitekijöiden esiintyminen kehityksessä voi aiheuttaa lapsen käytöshäiriön. Edelleen toisilla lap-

silla käytöshäiriön taustalla painottuu biologiset tekijät, kun taas toisten lasten käytöshäiriön 

taustalla painottuu ympäristötekijät, kuten tunnesäätelyyn tai perhevuorovaikutukseen liittyvät 

tekijät. Toisaalta riskitekijöistä huolimatta ongelmakäytöstä tai käytöshäiriötä ei kehity aina, 

sillä häiriökäytöksen riskitekijöitä vastaan voi lapsen kehityskulussa esiintyä myös suojaavia 

tekijöitä, jotka ohjaavat lapsen kehitystä eri polulle riskitekijöiden olemassaolosta huolimatta. 

Tällainen suojaava tekijä voi olla esimerkiksi jokin merkittävä ihmissuhde lapsen elämässä, 

kuten opettaja tai valmentaja (Ranta ym., 2018).  

3.4 Yksilön biologiset riskitekijät ongelmakäyttäytymisen syntyyn 

Kuten sanottua, yksilöllinen riski ongelmakäytöksen ja myös käytöshäiriön synnylle muodos-

tuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta, jotka jakaantuvat yksilön perinnöllisiin ominaisuuk-

siin, ympäristön vaikutuksiin, sekä siihen yksilölliseen vuorovaikutuksen muotoon, joka jokai-

sen yksilön ja ympäristön välillä vallitsee. Käyttäytymisgenetiikan tutkimuksessa havaittiin, 

ettei samakaan ympäristö vaikuta ihmisiin samanlailla, vaan tekee heistä erilaisia (Vierikko, 

2009). Tällöin puhutaankin yksilöllisistä ympäristötekijöistä, joka todettiin useissa kaksostut-

kimuksissa: vaikka kasvatus kohdistuu perheen lapsiin samalla tavalla ja vanhemmat vakuutta-

vat kasvattavansa lapsia yhdenmukaisesti, sisarusten on todettu kokevan kasvatus eri tavoin. 
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(ks. O’Connor, Hetherington & Reiss, 1995). Yksilöiden tulkinnat ja kokemukset ympäristöstä 

siis vaihtelevat, vaikka ympäristö olisi täsmälleen samanlainen. Tämän selittää biologia ja yk-

silöiden persoonallisuus.  

Viimeisten vuosikymmenten aikana on käynnistetty molekyyligeneettistä tutkimusta, jonka ta-

voitteena on selvittää perinnöllisyydestä persoonallisuutta selittäviä geenejä (Metsäpelto & 

Feldt, 2009). Nykykäsityksen mukaan useilla persoonallisuuden ominaisuuksilla on geneetti-

nen perusta (Krueger ym., 2006). Kuitenkin geenit toimivat aina vuorovaikutuksessa ympäris-

tötekijöiden, kuten esimerkiksi vanhempien ja muiden ihmisten vaatimuksien ja odotuksien, tai 

positiivisen ja negatiivisen palautteen kanssa (Metsäpelto & Feldt, 2009). Tämän vuoksi tietty 

geeni perimässä ei vielä tarkoita, että se olisi aktiivinen, sillä nykytiedon mukaan juuri ympä-

ristö toimii usein ratkaisevana tekijänä geenien aktivoimisessa (Metsäpelto & Feldt, 2009). 

Mielenterveyden haasteiden ja diagnostisten sairauksien selittävät tekijät löytyvätkin usein gee-

nien ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksista (Vierikko, 2009). 

Chess ja Thomas (1996) totesivat tutkimuksessaan, että lapsen niin kutsuttu vaikea tempera-

mentti ennusti käyttäytymisen ongelmia kouluiässä. Vaikealla temperamentilla tarkoitettiin 

tässä tutkimuksessa piirteiden yhdistelmää, jossa yhdistyy korkea aktiivisuus, matala sopeutu-

vuus, matala reaktiokynnys, korkea intensiteetti, sinnikkyys ja ärtyvyys. Termi on tarkoitettu 

tutkijan käyttöön, eikä kuvaamaan yksilöä. Tämäkään vaikutus ei kuitenkaan ollut suora, vaan 

käyttäytymisongelmien vakavuus ja määrä olivat seurausta vanhemmuuden tyylin ja lapsen 

temperamentin välisestä vuorovaikutuksesta. Myös tämä tutkimus todistettiin useissa kliini-

sissä aineistoissa myöhemmin (ks. Strelau, 1998). Keltinkangas-Järvinen (2010) kirjoittaa, että 

lapsi, jolla on korkea sensitiivisyys ja matala sopeutumiskyky, sekä näiden seurauksena matala 

turhautumisensietokyky, saattaa turvautua useammin aggressioon, kuin toisenlaisen tempera-

mentin omaava lapsi (Keltinkangas-Järvinen, 2010, s. 223). Yksilöllinen riski ongelmakäytök-

sen ja käytöshäiriön synnylle muodostuu kuitenkin monilla tasoilla olevien tekijöiden yhteis-

vaikutuksesta.  
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3.5 Yksilöpsykologisen näkökulman kriittinen arviointi 

McAdamsin ja Adlerin (2006) mukaan pysyviä ihmisen taipumuksellisia piirteitä selittää tem-

peramentti ja persoonallisuuden piirteet. Näillä piirteillä voidaan osittain selittää ihmisen yksi-

löllisiä taipumuksia koskevia kysymyksiä, kuten minkälainen ihminen on, miten hän tekee asi-

oita, millaisia tyypillisiä ajattelutapoja hänellä on, sekä millaisia tunteita eri tilanteet ja asiat 

hänessä tavallisesti herättävät. Temperamentilla selittyvät erot näkyvät erityisen selkeästi vau-

voilla ja lapsilla, joihin eri ympäristöt eivät ole vielä ehtineet paljoa vaikuttaa (Metsäpelto & 

Feldt, 2009). Tällaisia eroja ovat esimerkiksi aktiivisuustaso, tunneilmaisu ja sopeutumiskyky. 

Usein kasvun ja persoonallisuuden piirteiden kehityksen myötä ihminen oppii ikään kuin peit-

telemään temperamenttipiirteitään tietyissä tilanteissa, sillä ihminen oppii hallitsemaan käyt-

täytymistään esimerkiksi eri ongelmanratkaisukeinojen avulla sen sijaan, että hän olisi enää 

vain temperamenttinsa ohjailema (Metsäpelto & Feldt, 2009).  

Temperamentti on muuttumaton, synnynnäisten valmiuksien ja taipumusten kokoelma, joka 

määrää ihmiselle ominaisen reagoimis- ja käyttäytymistyylin (Keltinkangas-Järvinen, 2011). 

Temperamentti on yksilöllisyyttä ja sillä viitataan niihin yksilön persoonallisuuden biologisiin 

piirteisiin, jotka erottavat hänet muista ihmisistä. Vaikka temperamentti on taipumus toimia 

tietyllä tavalla, se ei kuitenkaan selitä sitä, miten ihminen lopulta toimii, sillä kasvatuksen ja 

harjoittelun avulla ihminen voi oppia myös muita käyttäytymis- ja toimintatapoja itselleen omi-

naisen tavan lisäksi (Keltinkangas-Järvinen, 2011). Tämä vaatii harjoittelua ja ponnistelua, sekä 

tietenkin kasvatusta.  

Useimmat temperamenttiteoriat vahvistavat, että mitään temperamenttipiirrettä ei voi sinänsä 

sanoa positiiviseksi tai negatiiviseksi, vaan piirteen hyvyys tai huonous riippuu aina siitä ym-

päristöstä, missä se ilmenee. Koulukontekstissa oppilaan äärimmäinen sensitiivisyys johtaa sii-

hen, että hän oppii hyvin silloin, kun saa itse rauhassa keskittyä tehtäviinsä, mutta huonosti 

silloin, kun joutuu opiskella 40 oppilaan aiheuttamassa melussa, Keltinkangas-Järvinen (2011) 

havainnollistaa. Tietty temperamenttipiirre sopii siis kouluyhteisön määrittelemien kehyksien 

sisälle huonosti, mutta voi sen sijaan sopia esimerkiksi harrastustoimintaan hyvin. Esimerkiksi 

koulussa matala häirittävyys on voimakkaasti positiivinen ominaisuus ja korkea häirittävyys 

puolestaan negatiivinen ominaisuus, sillä se kertoo oppilaan kyvystä keskittyä opettajan ohjaa-

maan toimintaan muiden ärsykkeiden keskellä. Koulun ulkopuolisessa yhteiskunnassa molem-
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mat ovat kuitenkin yhtä tärkeitä, sillä ihmisen ympärillä tapahtuvien tapahtumien tarkka ha-

vainnointi on oleellisen tärkeää esimerkiksi lentäjän tai poliisin ammatissa (Keltinkangas-Jär-

vinen, 2011).  

Kuhunkin tilanteeseen sopiva temperamentti riippuu siis yhteiskunnan arvomaailmasta, yhtei-

sön odotuksista ja jopa tilanteesta, mikä tarkoittaa sitä, että mikään temperamenttipiirre ei ole 

pysyvästi negatiivinen tai positiivinen, vaan eri ympäristöihin paremmin tai huonommin so-

piva. Sen sijaan, että oppilaan temperamenttia pyrittäisiin muuttamaan kouluun sopivaksi Kel-

tinkangas-Järvinen (2011) ehdottaakin, että mieluummin ympäristön odotuksiin pitäisi kiinnit-

tää huomiota ja arvioida niitä kriittisesti. Käyttäytymisen harjoittelu on kuitenkin eri asia, kuin 

temperamentin muuttaminen. 

Vaikka mikään temperamenttipiirre ei ole siis varsinaisesti positiivinen tai negatiivinen omi-

naisuus, jotkin temperamenttipiirteet voivat olla kouluympäristöön huonosti sopivia. Näin ollen 

tietyt temperamenttipiirteet voivat olla yhteydessä oppilaan ongelmalliseksi koettuun käyttäy-

tymiseen koulussa. Kouluympäristöön sopivat toimintatavat ovat melko tarkasti rajattuja, jol-

loin oppilaiden erilaisille, yksilöllisille toimintamalleille on lopulta melko vähän tilaa (Keltin-

kangas-Järvinen, 2011) Koulun odotukset siitä, miten koulussa pitää opiskella, ovat pysyneet 

muuttumattomina koulu-uudistusten läpi: koulussa opiskellaan yhteisillä 45 minuutin mittai-

silla oppitunneilla yhdessä muiden kanssa, yhtä ainetta kerrallaan ja kaikkien edetessä suurin 

piirtein samaa tahtia. Myös osaaminen osoitetaan tietyllä tavalla (Keltinkangas-Järvinen, 2011). 

Kuitenkaan sama opiskelutyyli ei sovi kaikille, sillä erilaisin temperamenttipiirtein varustellut 

oppilaat oppivat parhaiten itselleen sopivalla tyylillä. Kuten myöhemmin tutkielmassa tulee 

esille, oppilaan ongelmallisuus peilautuu suoraan oppilaan kouluympäristöön sopeutumisena, 

sillä mitä erilaisempia oppilaat keskenään ovat ja mitä huonommin he sopeutuvat koulun nor-

meihin, sitä haastavampaa sujuva työskentely on. 

Myös oppilaan ongelmakäyttäytyminen ja koulussa menestyminen ovat tutkimuksien mukaan 

usein vaikeasti toisistaan irrotettavia konsepteja (Sutherland, Conroy, McLeod, Granger, Broda 

& Kunemund, 2020; Farrell, 1995), vaikka poikkeuksiakin on. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, 

että oppilaan ongelmakäyttäytyminen liittyy huonoon opettaja-oppilassuhteeseen ja huonom-

piin oppimismahdollisuuksiin (Sutherland ym., 2020). Suomen perusopetuksen opetussuunni-

telman mukaan oppilaan käyttäytymistä tulisi arvioida oppiainekokonaisuuksien arvioinnista 

erikseen, minkä lisäksi oppilaan käyttäytymistä arvioitaessa tulisi opettajan erityisesti huomi-
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oida, ettei arviointi kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtai-

siin ominaisuuksiin (Opetushallitus, 2014, 50). Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, 

ettei tämä periaate ole toteutunut. Alatupan (2007) tutkimuksessa selvisi, että koulun arvioin-

nissa käytösnumero on suurimmaksi osaksi temperamentin arvio. Suomessa toteutetun tutki-

muksen mukaan temperamentti selittää koulumenestyksestä noin 25 % ja amerikkalaistutki-

muksen mukaan jopa 40 % (Keltinkangas-Järvinen, 2009; Alatupa, 2007). Tutkimusten mukaan 

temperamentti ei kuitenkaan korreloi mitenkään älykkyyden kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että 

menestyäkseen koulussa oppilaan täytyy olla paitsi motivoitunut ja lahjakas, hänellä täytyy 

myös olla tietynlainen temperamentti (Keltinkangas-Järvinen, 2011). Perusopetuksen opetus-

suunnitelmassa (Opetushallitus, 2014) ei avata, mitä oppilaan persoona, temperamentti ja muut 

henkilökohtaiset ominaisuudet tarkoittavat tai mitä ne pitävät sisällään. Tämä voi vaikuttaa sii-

hen, etteivät opettajat ole onnistuneet jättämään oppilaan temperamenttia ja muita yksilöllisiä 

ominaisuuksia arvioinnin ulkopuolelle. 

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa selvitettiin, että koulussa oppilaan ongelmakäyttäytymi-

sen käsitys muodostuu opettajien omien tulkintojen kautta (Lanas & Brunila, 2019). Tutkimuk-

sessa todettiin, että mikäli oppilas ei onnistu kohtaamaan opettajan odotuksia, saatetaan tämä 

tulkita ongelmakäyttäytymisenä (Lanas & Brunila, 2019). Toisaalta mikäli oppilaan yksilölli-

siin tarpeisiin ei osata vastata, eikä oppilasta osata yksilöllisesti ohjata, voi tämä aiheuttaa op-

pilaan ongelmakäyttäytymistä (Keltinkangas-Järvinen, 2011). Suomessa voimassa olevan pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman (Opetushallitus, 2014) tavoitteena on ottaa koulun toimin-

nassa huomioon yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus, kohdella jokaista oppilasta yhdenvertaisesti ot-

taen huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet. Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen nousee 

opetussuunnitelmassa esille yli sata kertaa. Opetussuunnitelmassa ei kuitenkaan avata, mitä op-

pilaan yksilöllisyys on. Tämä voi tehdä yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta opettajalle vaikeaa 

ja oppilaan yksilöllisyyden tunnistaminen jää opettajan vastuulle. 

Vanhemmissa ongelmakäyttäytyvien oppilaiden tutkimuksissa opettajien kokemukset oppilaan 

ongelmallisuuden määrittelyssä ovat nousseet voimakkaasti esille. Kivisen ja Kivirauman 

(1985) mukaan opettajat luokittelivat oppilaita ainakin kahdella tavalla: kurinpidollisesti eli sen 

mukaan, miten oppilas noudattaa sääntöjä ja koulun pidollisesti eli miten oppilas oppii. Kivinen 

ja Kivirauma (1985) toteavat, että opettajalle miellyttävimpiä olivat ne oppilaat, jotka aiheutti-

vat opettajalle vähiten harmia sekä oppimisessa tai oikeastaan oppimattomuudessaan, kuin 
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sääntöjen noudattamisessa tai noudattamatta jättämisessä. Keddien (1977) mukaan jopa oppi-

laan lahjakkuus määriteltiin pääasiassa kokemusperäisesti oppilaan muiden ominaisuuksien pe-

rusteella. 

Hargreavesin, Hersterin ja Mellorin (1979) tutkimuksessa selvisi, että ensin opettajille jäi op-

pilaistaan mieleen ulkonäkö, oppilaiden samankaltaisuus, ryhmäsuhteet, kuriin sopeutuminen 

ja koulun tehtäväodotuksiin mukautuminen. Näiden mieleen jääneiden ominaisuuksien perus-

teella opettajat tunnistivat oppilaitaan. Keddien (1977) mukaan opettaja usein kiinnitti enem-

män huomiota siihen tapaan, millä oppilas esitti asiansa, kuin itse asiaan. Tutkimusten mukaan 

opettajat saattoivat perustella havaintojaan esimerkiksi sanomalla, että ”hän näyttää siltä, ettei 

ole kiinnostunut, hän ei edes kuuntele” (Keddie, 1977). Usein opettajan määrittely oppilaan 

poikkeavuudesta perustuikin, ainakin tuohon aikaan, pikemminkin aavistukseen kuin varmuu-

teen (Kivinen & Kivirauma, 1985). 
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4 Yhteisöllinen näkökulma ongelmakäyttäytymiseen 

Tässä luvussa käsitellään oppilaan ongelmakäyttäytymistä koulussa yhteisöllisestä näkökul-

masta. Tässä tutkielmassa yhteisöllisellä näkökulmalla tarkoitetaan yhteisön aseman ja osalli-

suuden tarkastelua oppilaan ongelmakäyttäytymiseen. Oppilas nähdään erottamattomana osana 

kouluyhteisöä ja laajemmin koko yhteiskuntaa. Oppilaan ongelmakäyttäytymistä tarkastellaan 

suhteessa kouluyhteisön asettamiin normeihin, ja toisaalta kouluyhteisöä tarkastellaan oppilaan 

ongelmakäyttäytymisen määrittelijänä silloin, kun oppilaan käyttäytyminen on koulun käyttäy-

tymisnormeihin nähden liian poikkeavaa. Tässä luvussa ongelmakäyttäytymistä käsitelläänkin 

normaalin ja poikkeavan termien avulla. Jotta ongelmakäyttäytymisestä ilmiönä saadaan riittä-

vän hyvä käsitys, täytyy ensin ymmärtää, mistä ongelmakäyttäytymisessä on laajemmin kult-

tuuris-yhteiskunnallisista ja sosiologisista lähtökohdista kysymys. Tämän pohjalta voidaan ym-

märtää, mitä ongelmakäyttäytyminen yhteisölle on ja miten se syntyy. 

4.1 Yksilön poikkeavuus syntyy yhteisön normaalin käsityksestä 

Ongelmakäyttäytymistä tai oppilaan ongelmallista toimintaa koulussa on yhteiskunnallisessa ja 

sosiologisessa tutkimuskirjallisuudessa käsitelty poikkeavuuden käsitteen kautta. Poikkeavuus 

toimii ongelmakäyttäytymisen yläkäsitteenä, sillä se käsittää ongelmakäyttäytymisen lisäksi 

myös kaikenlaiset muut ”ongelmat” eli erilaisuuden, jota koulussa saattaa esiintyä. Poik-

keavuus puolestaan voidaan määritellä vain normaaliuden käsitteen kautta, sillä ne ovat ikään 

kuin vastakohtia: kaikki normaalista erilainen on poikkeavaa. Kivirauma (1987) korostaa, että 

poikkeavuus on aina suhteutettava siihen ympäristöön ja yhteisöön, jossa se kehittyy. Tämä 

tarkoittaa, että oppilas ei voi olla poikkeava, eikä siis ongelmallinen, ennen kuin hän aloittaa 

koulun.  

Koulussa normaalista poikkeavat oppilaat ovat niitä oppilaita, jotka ovat erilaisia ylhäältä päin 

määritellyistä normaaleista, keskivertoisista oppilaista. Rinne (2012) toteaa normaalin ja poik-

keavan välisen eron olevan lähtökohtaisesti sosiaalinen normi eli käyttäytymissääntö, jota tue-

taan pakottein eli rangaistuksin. Tämä tarkoittaa, että oppilaiden poikkeavuudet koulussa nou-

sevat esiin silloin, kun oppilaat käyttäytyvät koulun sosiaalisiin normeihin kuulumattomilla toi-

mintatavoilla. Normit voivat olla virallisia tai epävirallisia, julkilausuttuja tai esimerkiksi käy-

tännön toimintatapoja. Molemmat sisältävät normatiivista pakkoa ja niiden oppiminen vaatii 

kasvatusta ja sosialisaatiota. Normatiivisella pakolla tarkoitetaan, että normaalista poikkeavaa 
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odottaa rangaistus. Rangaistuksen voimakkuus vaihtelee paheksunnasta konkreettisiin rangais-

tuksiin. Yhteisöjen toiminta perustuu aina normeille ja niiden vahvistamiseen käytetään sosiaa-

lista kontrollia (Rinne, 2012).  

Yksi esimerkki normeista on lainsäädäntö, joka on sääntöjärjestelmä siitä, mitä saa ja mitä ei 

saa tehdä. Sosiaaliset normit ovat kuitenkin epämääräisempi sääntöjärjestelmä, josta poikkea-

vaa ei seuraa välttämättä sääntöihin kirjattu rangaistus, vaan seurauksena voi olla myös jokin 

sosiaalinen rangaistus (Rinne, 2012). Sosiaalinen rangaistus voi olla esimerkiksi opettajan op-

pilaaseen kohdistama paheksuva katse tai muiden oppilaiden normeja ylläpitävät kommentit. 

Toisaalta sosiaalisissa normeissa pysyvää toimintaa saatetaan ylläpitää palkinnoin. Sosiaalinen 

palkinto voi olla esimerkiksi tarran saaminen yhteiseen tarratauluun hienosta toiminnasta tai 

opettajan kehut. Sosiaalisista normeista esimerkkinä toimivat hyvät käytöstavat. Tutkija 

Stephen Ballin (1983) mukaan luokkahuonekäyttäytymistä ei ole mahdollista ymmärtää ym-

märtämättä ensin tätä sosiaalisen kontrollin näkökulmaa. 

Normeja säätelee ylhäältä päin arvot, eli ne asiat, jotka nähdään arvokkaina, ja jotka ohjaavat 

sääntöjärjestelmän muodostumista ja edelleen ihmisten toimintaa. Arvot voivat vaihdella yksi-

löiden ja yhteisöjen välillä. Yksilötasolla tietyt arvot voivat olla eri henkilöille arvokkaita sel-

laisinaan, mutta toisille vain välineellisesti jotain muuta tavoiteltaessa, kuten esimerkiksi kou-

lutus tai sivistys. Toisaalta samat arvot voivat toimia yhdelle henkilölle sekä väline-, että itseis-

arvona (Niiniluoto, 1994). Esimerkiksi koulutus voi olla henkilölle rahan ansaitsemisen väline, 

mutta samalla myös arvokasta sellaisenaan. Jaetut arvot toimivat yhteisöjä yhdistävinä ja yh-

teistä toimintaa edesauttavina tekijöinä (Niiniluoto, 1994). Koulukulttuuria ja koulun toimintaa 

ohjaavat tietyt ennalta määritellyt arvot, jotka voivat poiketa oppilaiden aiempaa toimintaa oh-

janneista arvoista, sillä oppilaat saapuvat kouluun lähtökohtaisesti moninaisista kulttuureista ja 

taustoista. Koulussa nämä erilaiset kulttuurit törmäävät toisiinsa (Kivinen ja Kivirauma, 1985).  

Yhteiskunnassa valtaapitävät määrittelevät laajemmin yhteiskunnan toimintaa ohjaavat arvot 

(Kivirauma, 1987). Esimerkiksi Suomessa Opetushallitus määrittelee koulun toimintaa ohjaa-

vat arvot. Tällainen normatiivinen sääntely koskettaa yhteiskunnassa kaikkia sosiaalisia yhtei-

söjä ja instituutioita perheistä peruskouluihin ja yliopistoihin (Antikainen, Rinne & Koski, 

2021). Yhteiskunnan sisällä pienillä yhteisöillä, perheillä ja yksityishenkilöillä voi toimintaa 

ohjata kuitenkin omat, erilaiset arvonsa, kuten esimerkiksi uskonnolliset arvot, hedonistiset eli 

mielihyvää tuottavat arvot tai vaikkapa sosiaaliset arvot (Niiniluoto, 1994). 
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Normit ovat käyttäytymisen standardeja. Poikkeavuus on aina normien rikkomista, sopeutu-

mattomuutta normeihin. Poikkeavuutta voidaan tarkastella muiden negatiivisena, leimaavana 

sosiaalisena reaktiona poikkeavaa kohtaan (Rinne, 2012). Samalla kun yhteisö määrittelee jot-

kut poikkeaviksi, se määrittelee itsensä tietynlaiseen normaaliin (Nygård, 1998). 

4.2 Poikkeavuus koulussa on erilaisten kulttuurien yhteentörmäys 

Kivinen & Kivirauma (1985) toteavat, että koulu tuottaa poikkeavuutta sen sijaan, että poik-

keavuus olisi yksilöllinen piirre, joka jollakin oppilaalla on. Tämä perustuu siihen, että mikään 

yksilöllinen ominaisuus, persoonallisuuden piirre tai käyttäytyminen ei ole kummallista tai ou-

toa, ennen kuin sitä verrataan johonkin toiseen, johonkin tavalliseen ja keskivertaiseen eli jo-

honkin yhteisön määrittelemään normaaliin.  

Kivinen ja Kivirauma (1985) avaavat poikkeavuuden tuottamista koulussa seuraavasti: koululla 

on lähtökohtaisesti omat toimintamekanisminsa, institutionaaliset odotuksensa ja oma yksiulot-

teinen kulttuurinsa. Koulun aloittavat oppilaat tulevat puolestaan moninaisista kulttuureista ja 

erilaisista lähtökohdista. Eri kasvun vaiheissa, aluksi kotona huoltajansa hoidettavana, myö-

hemmin ehkä päiväkodissa tai leikeissä muiden ikäistensä lasten kanssa, lapsi on jo kehittänyt 

käsitystään ihmissuhteista, sosiaalisen vuorovaikutuksen tavoista ja itsestään (Ranta ym., 

2018). Nämä lähtökohtaiset käsitykset voivat olla hyvinkin erilaisia riippuen esimerkiksi siitä, 

minkälainen suhde lapsella on ollut ensisijaiseen hoitajaansa, tai minkälaiseen kulttuuriin lapsi 

on syntynyt. Koulussa hyväksyttävä sosiaalinen vuorovaikutus tapahtuu omalla tyypillisellä ta-

vallaan (Kivinen & Kivirauma, 1985). Erilaisista lähtökohdista kouluun tulevat lapset ovatkin 

selvästi erilaisessa asemassa omien edellytyksiensä, tietojensa ja taitojensa puolesta selviytyä 

tulevasta koulutyöstä ja koulukulttuurista (Kivinen ja Kivirauma, 1985). 

Kulttuurisella taustalla on siis merkitystä, sillä eri kulttuurit pitävät normaalina ja sosiaalisesti 

hyväksyttävinä erilaisia toimintatapoja (Goldenberg, Stanton & Goldenberg, 2017). Oppilailla 

on myös lähtökohtaisesti erilaiset tavoitteet koulua kohtaan, mikä selittyy perheiden välisillä 

kulttuurieroilla (Rinne & Kivinen, 1985). Joissakin perheissä vanhemmilla voi olla oman taus-

tansa vuoksi kielteinen suhtautuminen kouluun, joissakin perheissä koulutusta ja sivistystä ar-

vostetaan korkealle. Toisissa perheissä ajatellaan, ettei koulussa opittavilla oppisisällöillä ole 

elämässä mitään merkitystä. Erilaisten tavoitteiden vuoksi koululla on eri seuraukset oppilail-

leen sekä koulussa, että sen ulkopuolella (Rinne & Kivinen, 1985). Tätä vaikutusta yhä korostaa 
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se, ettei koulu ole koskaan oppilailleen täsmälleen samanlainen paikka yrityksestä huolimatta 

(Kivinen ja Kivirauma, 1985; Lanas & Kiilakoski, 2022). 

Koululla on yleiskäsitys normaalista, keskivertoisesta oppilaasta jo ennen kuin uudet oppilaat 

aloittavat koulun (Kivinen ja Kivirauma, 1985). Tätä keskiverto-oppilaasta muodostettua käsi-

tystä käytetään esimerkiksi koulun oppisisältöjen määrittelemiseen. Samalla tämä tarkoittaa, 

että läpikäydäkseen kaikki oppisisällöt, opettamisessa joudutaan etenemään, vaikkei edellinen 

sisältö olisikaan kaikilla oppilailla vielä kunnolla hallinnassa. Tämä taas johtuu kehystekijöistä 

eli resursseista: käytettävissä olevasta ajasta, luokan koosta, koostumuksesta, sekä oppimateri-

aaleista. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat opetuksen kulkuun, ja se saattaakin ratkaisevasti poi-

keta siitä, mitä opettaja oli ajatellut opettavansa tai mitä oppilas oli ajatellut oppivansa (Kivinen 

& Kivirauma, 1985). 

Koulun klassinen ongelma on, etteivät kaikki oppilaat pysty omaksumaan samaa informaatiota 

ja samoja valmiuksia samassa ajassa, sillä oppilaat oppivat ja sopeutuvat eri tavoin samaan 

tilanteeseen (Kivinen & Kivirauma, 1985). Koska koulu toimii normaalijakaumaperiaatteen 

mukaisesti, osa oppilaista saa välttämättä heikommille oppilaille kohdistettua negatiivista pa-

lautetta omasta osaamattomuudestaan ja kykenemättömyydestään (Kivinen & Kivirauma, 

1985). Negatiivisen palautteen kautta nämä oppilaat oppivat, että oppiminen koulussa on jotain, 

mistä muut selviävät, mutta he eivät. Koulunkäynti tai ainakin oppiminen koulussa, ei näytä 

sopivan heille. Tätä kautta heikommin menestyneille oppilaille kehittyy huono itsetunto ja ne-

gatiivinen minäkäsitys, jonka koulu välillisesti heille opettaa, sillä myös heikko itsetunto on 

oppimisen tulosta (Kivinen & Kivirauma, 1985)). Rinne ja Kivinen (1985) vahvistavat lapsen 

oppivan koulussa omista kyvyistään ja rajoistaan, mikä ohjaa persoonallisuuden kasvua. 

Heikko itsetunto ja negatiivinen minäkäsitys tekevät oppilaista yhä herkempiä ja arempia heihin 

kohdistuneelle palautteelle (Kivinen & Kivirauma, 1985).  

Tästä näkökulmasta koulun asettamat odotukset ovat se määrittävä tekijä, minkä perusteella 

oppilaiden normaali ja tiettyjen oppilaiden poikkeavuus, sekä poikkeavuuden määrä ja laatu, 

määritellään. Myös poikkeavuuden kriteerit löytyvät koulun odotuksista (Kivinen ja Kivi-

rauma, 1985). Voidaankin kysyä, miksi oppilaiden erilaisuus muodostuu koulussa ongelmaksi? 

Kivisen ja Kivirauman (1985) mukaan tämä johtuu siitä, että koulu antaa opettajille tavoitteet, 

mutta aikaa niiden toteuttamiseen tuntuu opettajista olevan aina niukasti. Tästä johtuen opetta-

jat joutuvat rationalisoimaan aikaa, jotta tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. Tällöin kes-

keiseksi nousee toiminnan sujuvuus ja toimintaympäristön häiriöttömyys. Mitä erilaisempia 
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oppilaat ovat, sitä haasteellisempaa on sujuva ja häiriötön toiminta. Rinne ja Kivinen (1985) 

toteavatkin, että vaikka koulu pyrkii opettamaan oppilaista tehokkaita oppijoita, todellisuudessa 

suurin osa luokasta opettelee pulpettinsa ääressä kärsivällistä odottelua ohjausta saadakseen. 

Tämä johtuu siitä, että kaikki oppilaat eivät pysty oppimaan samaa informaatiota samassa ajassa 

tai samalla tavalla, kuten aiemmin luvussa mainittiin. Tämän lisäksi eri oppilaille sopivat eri-

laiset oppimismenetelmät, joka johtaa siihen, että kaikkien oppilaiden tasainen oppimismenes-

tys tavoitteiden saavuttamiseksi monimutkaistuu entisestään.  

Kun koulun odotukset ja tiettyjen oppilaiden edellytykset vastata niihin eivät kohtaa, syntyy 

poikkeavuutta (Kivinen & Kivirauma, 1985). Nämä poikkeavuudet on Kivisen ja Kivirauman 

(1985) mukaan luokiteltu henkilökohtaistamalla ongelmat oppilaisiin, jolloin jopa oppilaiden 

persoonallisuuden piirteillä on pyritty selvittämään kouluinstituution tuottamia ongelmia. Opet-

tajat ovat kuvanneet poikkeavia oppilaita toteamalla esimerkiksi, että heillä on huono keskitty-

miskyky tai etteivät he jaksa työskennellä pitkäjänteisesti, tai että he eivät edes halua yrittää 

(Koskela, 2016; Kivinen & Kivirauma, 1985). Oppilaiden kokemusten yhteiskunnallis-kulttuu-

rinen perusta on jäänyt huomaamatta, samoin kuin erilaisista lähtökohdista tulleiden oppilaiden 

tapa hahmottaa opetustilanteet eri tavoin (Kivinen & Kivirauma, 1985). Myös poikkeavuutta 

korjaavat toimenpiteet on aiemmin kohdistettu lähinnä yksilöihin, ja ympäristö, jossa poik-

keavuus syntyi, on jätetty huomiotta. Opetushallitus on pyrkinyt viimeisen vuosikymmenen ai-

kana huomioimaan tämän ongelman. Uuden perusopetuslain 30§ 1 momentin uudistaminen, 

inkluusion ja kolmiportaisen tuen mallin kehittäminen, sekä uuden perusopetuksen opetussuun-

nitelman astuttua voimaan opetushallitus kirjaa oppilaan tuen järjestämisen ohjaamisen peri-

aatteista seuraavasti: ”ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, 

opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä, sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle” (Opetushallitus, 

2014, 61). Tulevaisuuden tutkimukset kertovatkin, minkälaista muutosta kouluympäristön huo-

mioimiseksi oppilaan poikkeavuuden syntyyn koulussa on tapahtunut. 

4.3 Koulu odottaa oppilaan sopeutuvan oppilaan rooliin 

Koululla on kaksijakoinen luonne, toteavat Rinne & Kivinen (1985). Koulussa vallitsevat nor-

mit, joiden mukaan oppilaan odotetaan toimivan, ovat virallisia ja ääneen lausuttuja, mutta 

myös kirjoittamattomia ja epävirallisia (Rinne, 2012). Viralliset normit esiintyvät sekä valta-

kunnallisessa, että koulujen omissa opetussuunnitelmissa. Kirjoittamattomat ja epäviralliset 
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normit näyttäytyvät niin kutsuttuna piilo-opetussuunnitelmana ja piilotoimintakulttuurina. Täl-

lainen piilo-opetussuunnitelma näyttää perustuvan ainakin koulun kulttuuriperinteeseen, eli siis 

siihen, miten koulussa aiemmin on toimittu (Rinne ja Kivinen, 1985). Myöhemmin näitä kou-

luun kuuluviksi ajateltuja toimintatapoja on jatkettu. ”Piilo-opetussuunnitelmaa tutkiva tutki-

mus on todennut koulun tuottavan systemaattisesti toisen tyyppistä suuntautumista maailmaan 

ja toisen tyyppistä käyttäytymistä kuin virallisella tasolla tavoitteeksi on asetettu”, kirjoittavat 

Rinne ja Kivinen (1985, 326). Tämä on vahvistettu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa (mm. 

Holt, 1964; Broady, 1981; Jackson, 1968). Rinne ja Kivinen (1985) huomauttavat kuitenkin 

kirjoitetuissakin säännöissä olevan parantamisen varaa: koulun normit eli sosiaaliset käyttäyty-

missäännöt laaditaan käytännössä koulussa ammattilaisten toimesta, jolloin päätökseen osallis-

tuvat pääasiassa koulun asiantuntijat ja opettajat, vähemmässä määrin oppilaiden vanhemmat. 

Oppilaat eivät osallistu koulun normien säätämiseen juuri ollenkaan. Oppilaisiin kohdistuu kou-

lussa kuitenkin ristiriitaisia käytösvaatimuksia, sillä sama toiminta tulkitaan eri tilanteessa täy-

sin eri tavoin (Lanas & Kiilakoski, 2022). Kussakin kouluyhteisössä juuri sille olennaisen koh-

deryhmän ääni ja vuorovaikutuksen osapuoli koulun normatiivista toimintaa säädeltäessä jää 

näin ollen huomiotta. 

Koulujen alkaessa luokissa sovitaan kuitenkin yhteisistä säännöistä ja käytöstavoista opettajan 

ja oppilaiden kesken. Todellisuudessa koulun säännöt on jo ennalta kirjoitettu koulun järjestys-

sääntöihin, jolloin oppilailla on vain näennäistä vaikutusvaltaa näiden sääntöjen luomiseksi 

(Rinne ja Kivinen, 1985). Oppilaiden tulee näiden sääntöjen lisäksi oppia koulun toimintatavat 

ja se, miten koulussa on totuttu asiat hoitamaan lukuisien vihjeiden kautta. Nämä toimintatavat 

ovat pitkälti pysyviä toimintatapoja, ikään kuin koulun etiketti. Vaikka nämä ”annetut lait”, 

kuten Rinne ja Kivinen (1985) niitä kuvaavat, ovat oppilaille vieraita, eikä niiden synnystä tai 

perusteluista ole oppilailla mitään käsitystä, oppilaiden on hyväksyttävä ne kuuliaisesti, mikäli 

haluavat välttyä hankaluuksilta. Keltinkangas-Järvinen (2011) huomauttaakin, että on mahdol-

lista, että odotamme oppilailta tietynlaista käyttäytymistä, vaikka sille ei nykymaailmassa ole 

mitään järkeviä perusteluita.  

Nämä virallisista tavoitteista näkymättömät säännöt ovat koulun kulttuuriperinnettä, sekä ins-

tituutioiden vaatimaa kuuliaisuutta ja järjestystä, jotka eivät anna oppilaille muuta mahdolli-

suutta kuin painaa omat ajatuksensa piiloon (Rinne ja Kivinen, 1985). Rinne ja Kivinen (1985) 

toteavat, että koululaisten on aiempaa selvemmin opittava elämään kahdessa maailmassa: per-

soonattomien institutionaalisten voimien ohjaamassa koulumaailmassa, sekä omien valmiuk-

siensa ja pyrkimystensä maailmassa. Rinne ja Kivinen (1985) jatkavat, että oppilaan on opittava 



25 

 

varsinaisten oppisisältöjen lisäksi oppituntien toimintakulttuuri, kuten oman vuoronsa odotte-

lua, itsekontrollia ja opettajan ajatuksetonta tottelemista, minkä lisäksi on opeteltava olemaan 

luotsattavana ja suuntaamaan oppimistaan ennalta määrättyyn oikeaan suuntaan. Vaikka oppi-

las olisi vilpittömän kiinnostunut oppimaan tietystä aiheesta, on oppilaan opeteltava tasapainot-

telemaan kuuliaista alistumista opettajan ohjaus- ja käskyvaltaan, ja oppimaan koulun kannalta 

sopivalla tavalla. Oppilaan tuleekin koulussa oppia siis varsinaisten opetussisältöjen lisäksi se, 

mitä oppiminen ja opetuksen luonne koulussa on. Toisin sanoen oppilaan on opittava se, mitä 

virallinen koulu häneltä odottaa, ja opittava se epävirallisen koulun odotusten mukaisesti. Kou-

lussa tapahtuvasta oppimisesta varsin suuri osa onkin sosiaalistumista oppilaan asemaan, toteaa 

Rinne ja Kivinen (1985).  

Koulun sosiaaliset odotukset ja käyttäytymisvaatimukset ovat selvästi erilaiset, kuin koulun ul-

kopuolisessa elämässä (Kivinen ja Kivirauma, 1985). Valtiollinen perusopetus on tarkasti sään-

nelty ja määritelty julkisiin toimintamuotoihin, jossa oleellista on joukkomuotoinen opetus ja 

tiukka oppimistoiminnan kontrolli (Rinne & Kivinen, 1985). Ennen koulun alkua lapsen pää-

asiallinen kasvuympäristö on joko kotona vanhempien kasvatettavana tai mahdollisesti päivä-

kodissa tai päiväkerhossa. Lapsen siihen mennessä kehittynyt identiteetti ja opitut toimintatavat 

törmäävät koulun toimintaympäristössä koulun institutionaalisiin ehdotuksiin ja menetelmiin 

sysäten lapsen identiteetin murrokseen (Rinne & Kivinen, 1985).  

4.4 Oppilaan ongelmallisuuden synty luokkahuoneessa 

Kivisen ja Kivirauman (1985) mukaan opettajien tuntuma oppilaisiin on valikoiva: opettajan 

aavistus siitä, että tietty oppilas on poikkeava, saa aikaan sen, että opettaja alkaa pitää kyseistä 

oppilasta tiiviisti silmällä. Toimimalla tällä tavoin opettaja ikään kuin hakee todisteita omalle 

oletukselleen. Jatkuvassa valvonnassa poikkeava oppilas saa keskiverto-oppilasta nopeammin 

pysyvän statuksen. Tämä oppilaan saama status voi puolestaan jatkossa olla syy oppilaan poik-

keavalle, ongelmalliselle käytökselle (Kivinen & Kivirauma, 1985). Opettajan tekemästä oppi-

laiden luokittelusta muodostuu Kivisen ja Kivirauman (1985) mukaan kehikko, johon sopivat 

tosiasiat sijoitetaan todisteeksi vahvistamaan aiemmin tehtyä luokittelua ja sopimattomat ehkä 

unohdetaan tai niihin ei kiinnitetä huomiota. Kivinen ja Kivirauma (1985) toteavat, että opetta-

jien suhtautuminen poikkeaviin oppilaisiin on usein negatiivista. Kun opettaja mielestään tun-

tee oppilaan, hän alkaa ennustaa oppilaan käytöstä ja selittää sitä oppilaan poikkeavuudella eli 

ongelmallisuudella. 
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Poikkeavaan ja erityisesti ”häirikkö” oppilaaseen, aletaan kohdistaa konkreettisia institutionaa-

lisia toimenpiteitä, toteaa Kivinen ja Kivirauma (1985). Kivinen ja Kivirauma (1985) jatkavat, 

että näiden toimien vaikutuksesta oppilas tulee yhä vakuuttuneemmaksi omasta ongelmallisuu-

destaan ja samalla myös oppimis- ja koulukelvottomuudestaan. Kun erityistoimenpiteet koh-

distetaan yksilöihin, jäävät toimenpiteet voimattomiksi poistamaan kouluinstituution ja yhteis-

kunnan toiminnan seurauksena syntyneitä epäkohtia. Juuri ongelmien yksilöllistäminen on 

merkittävin opettajien luokittelua ohjaava seikka, toteaa Kivinen & Kivirauma (1985). Tällöin 

oppilaiden kokemusten yhteiskunnallis-kulttuurinen perusta jää huomaamatta, samoin kuin eri-

laisista lähtökohdista tulleiden oppilaiden tapa hahmottaa opetustilanne eri tavoin. 

4.5 Yhteisöllisen näkökulman kriittinen arviointi 

Tässä luvussa käsitellyt tutkimukset ja kirjalliset aineistot ajoittuvat valtaosin 2000-luvun tait-

teen molemmin puolin (Kivinen & Kivirauma, 1985; Kivirauma, 1987; Rinne, 2012; Niini-

luoto, 1994; Rinne & Kivinen, 1985; Ranta ym, 2018; Koskela, 2016). Näin ollen yhteisöllistä 

näkökulmaa käsittelevien tutkimusten ikä on syytä ottaa huomioon. Vaikka useiden tässä tut-

kielmassa käsiteltyjen yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden konseptit ovat pitkälti 

ajasta ja paikasta riippumattomia, koulujen opetussuunnitelmat ja sitä kautta koulujen käytän-

nöt pyritään päivittämään ajan mukana. Tästä konkreettisena esimerkkinä voidaan nähdä sään-

nöllisesti päivittyvät opetussuunnitelmat niin valtakunnallisesti, kuin kunnallisella ja koulukoh-

taisella tasolla (Opetushallitus, 2022). Tässä tutkielmassa yhteisöllistä näkökulmaa käsittelevät 

tutkimukset eivät näin ollen päässeet käsittelemään nyt uudistettua koulua. Tämä tulee esille 

erityisesti koulun oppilaisiin kohdistamissa institutionaalisissa toimenpiteissä, jotka uudistu-

neen opetussuunnitelman myötä ovat kokeneet muutoksia. Aiemmin institutionaaliset toimet 

poikkeavaa oppilasta kohtaan olivat esimerkiksi siirto erityisluokkaan (Kivinen & Kivirauma, 

1985), kun nyt uudistuneessa koulussa nämä toimet toteutetaan tukitoimina oppilaan alkuperäi-

seen luokkaan (Opetushallitus, 2014). Kuitenkin on hyvä huomioida se, että koulun käytänteet 

ovat historiallisesti tarkasteltuna muuttuneet hitaasti (Koskela, 2016). Useimmat tutkimuksissa 

esiin nousseet koulumaailmaa koskevat havainnot, kuten piilo-opetussuunnitelma, sosiaalinen 

kontrolli ja koulun institutionaalinen luonne ovat edelleen osa nykypäiväistä koulua.  

Koulun normit, sekä niin viralliset kuin epävirallisetkin opetussuunnitelmat ja näiden toteutu-

minen tulisi olla ajasta riippumatta jatkuvan kriittisen, mutta asianmukaisen arvioinnin koh-

teena, jotta koulua ja koulun toimintakulttuuria pystyttäisiin avoimesti tarkastelemaan koulun 
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alkuperäisen merkityksen kontekstissa (mm. Lanas & Kiilakoski, 2022). Koulun toimintakult-

tuuria ja koulun normeja tulisi arvioida siitä näkökulmasta, onko nykyisillä toimintatavoilla tai 

normatiivisilla säännöillä nykyajassa pätevää kasvatuksellista perustelua. Toisaalta voidaan 

pohtia, kenen hyvää kasvatuksella tavoitellaan. Kivinen ja Kivirauma (1985) totesivat, että op-

pilaaseen kohdistettuja institutionaalisia toimenpiteitä perustellaan oppilaan omalla parhaalla, 

vaikka todellisuudessa nämä toimenpiteet ovat yhteisön keino eliminoida häiriköt. Myös Kel-

tinkangas-Järvinen (2011) toteaa, että oppilaan yksilöllisiä piirteitä ei ole järkevää muokata lää-

kinnällisesti tai muutenkaan, sillä kenenkään yksilöllisiä piirteitä ei voida nähdä sellaisenaan 

negatiivisina, vaan erilaisiin ympäristöihin paremmin tai huonommin sopivina. Voidaanko siis 

oppilaaseen kohdistettuja institutionaalisia toimenpiteitä pätevästi perustella oppilaan omalla 

parhaalla?  

Yksilöpsykologian näkökulmasta on todettu, että yksilön kasvattaminen yhteisöllisestä näkö-

kulmasta lähemmäksi keskiarvoa palvelee myös yksilön etuja, sillä näiden toimintatapojen op-

piminen helpottaa mm. yksilön toimintaa yhteisössään ja auttaa yksilöä tyydyttämään yhteen-

kuuluvuuden tunteen tarvetta (Swann & Bosson, 2021). (Honkasilta (2022) puolestaan toteaa, 

että häiriö koulun käytänteissä paikallistuu todellisuudessa kokonaan eri paikkaan. Honkasillan 

(2022) mukaan häiriö paikallistuu vuorovaikutukseen, siis ihmisten välille, ei yksin oppilaa-

seen, eikä yhteisöön. Tällöin todellinen ongelma onkin esimerkiksi liian vaikea tehtävä tai epä-

selvä tehtävänanto. Honkasilta jatkaa, että oppilaan reagoinnin ja koulun aikuisten kokemusten 

kautta häiriö todellakin paikallistetaan usein oppilaaseen. Ongelman korjaus vaatisi kuitenkin 

kokonaan erilaista näkökulmaa. Honkasillan (2022) mukaan tulisikin tarkastella kutakin vuo-

rovaikutustilannetta yksilöllisesti dialogin avulla, tarkasti molempia osapuolia kuullen. 
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5 Pohdinta 

Tässä tutkielmassa oppilaan ongelmallista käyttäytymistä on tarkasteltu yksilöpsykologisesta 

ja yhteisöllisestä näkökulmasta. Tutkimuskysymyksinä kysyttiin, miten oppilaan ongelmakäyt-

täytyminen nähdään yhteisöllisestä näkökulmasta ja miten se nähdään yksilöpsykologisesta nä-

kökulmasta. 

Yhteisöllisestä näkökulmasta ongelmallisen käyttäytymisen yksilöllistäminen oppilaaseen on 

ristiriitaista, sillä yksilön ongelmallisuus määritetään ympäristön toimesta. Mikään yksilöllinen 

ominaisuus ei siis ole yhteisöllisestä näkökulmasta sellaisenaan ongelmallinen, vaan muuttuu 

sellaiseksi vasta silloin, kun ominaisuus on liian erilainen eli poikkeava ympäristön suhteen 

(Kivinen & Kivirauma, 1985). Näin ollen ympäristö määrittelee ne normaaliuden kriteerit, joi-

den sisään sopivat tai sopeutuvat yksilöt säilyvät ongelmattomina. Toisaalta näistä kriteereistä 

poikkeaville oppilaille annetaan koulussa poikkeavan ja ongelmallisen leima. Puhutaankin eri-

laisten kulttuurien yhteentörmäyksestä (Kivinen & Kivirauma, 1985). Erilaiset oppilaat muo-

dostuvat ongelmalliseksi koulussa mm. sen vuoksi, että moninaista ryhmää on haasteellista me-

nestyksekkäästi opettaa asetettujen tavoitteiden mukaan resurssien asettamassa paineessa (Ki-

vinen ja Kivirauma, 1985). Yhteisöllisestä näkökulmasta oppilaan ongelmallista käyttäytymistä 

tulisikin pikemmin tarkastella ja arvioida ympäristön eli koulun ja koulun toimintatapojen 

kautta. 

Yksilöpsykologisesta näkökulmasta ajatellaan, että yksilössä on kuitenkin jotakin jo valmiina, 

jolla voidaan selittää yksilön haasteita sopia ja sopeutua ympäristöön (Vierikko, 2009). Nämä 

valmiit ominaisuudet selittyvät psykologian mukaan yksilön biologisilla ominaisuuksilla ja yk-

silön siihen asti jatkuneella kehityksellä. Yksilöpsykologisesta näkökulmasta oppilaan ongel-

mallista käyttäytymistä tulee kuitenkin tarkastella suhteessa ympäristöön, sillä yksilön kehitys-

kin tapahtuu välittömässä tai välillisessä vuorovaikutuksessa erilaisten ympäristöjen kanssa 

(Vierikko, 2009). Tämän näkökulman mukaan juuri oppilaan yksilöllisyys tekee hänestä erilai-

siin ympäristöihin paremmin tai huonommin sopivan (Keltinkangas-Järvinen, 2011). Psykolo-

gisesta näkökulmasta oppilaan ongelmallinen käyttäytyminen ei kuitenkaan ole riippuvainen 

oppilaan yksilöllisyydestä, sillä käyttäytymistä voidaan kasvatuksen avulla harjoitella. Yksilöl-

lisyydellä voidaan sen sijaan selittää oppilaan taipumuksia toimia tietyllä tavalla (Keltinkangas-

Järvinen, 2011). Tästä näkökulmasta koulussa tuleekin kasvattaa oppilasta huomioiden kuiten-

kin oppilaan yksilöllisyys niin, että oppilasta ei arvoteta yksilöllisten ominaisuuksiensa perus-

teella. Yksilöpsykologisesta näkökulmasta oppilaan yksilöllisyys eli se, mikä tekee oppilaasta 
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erilaisen toiseen verrattuna, voidaan nähdä arvokkaana ja tärkeänä, sillä yhteiskunnassa erilai-

sille yksilöllisille ominaisuuksille on eri tehtävissä sopiva ja tärkeä paikkansa (Keltinkangas-

Järvinen, 2011). 

Oppilaan ongelmakäyttäytymisen tutkimiseen koulussa on nostettu esiin kasvatustieteen ken-

tällä vielä kolmatta, vuorovaikutuksen näkökulmaa (Lanas, Kiilakoski & Alasuutari, 2022). 

Vuorovaikutuksen näkökulmasta on esitetty mahdollisuutta tuoda kaksi tässä tutkielmassa kä-

siteltyä näkökulmaa yhteen dialogin avulla. Vuorovaikutuksen näkökulman tutkiminen voisi-

kin olla tulevaisuuden tutkimukselle hedelmällistä.  

Tämä tutkielma osuu murroksen aikakauteen, sillä uusi koulu-uudistus inkluusioineen ja kol-

miportaisine tuen askelineen on pyrkinyt vastaamaan tässä tutkielmassa esiin nousseisiin on-

gelmiin (Opetushallitus, 2014). Tutkielmassa käytetyt aineistot ja lähteet osuvat tätä uudistusta 

edeltäneeseen aikakauteen. Koulu-uudistuksen ja inkluusion onnistumiseen ei oteta tässä tut-

kielmassa kantaa, mutta huomioidaan se, että uudistuksen taustalla on ajatus entistä tasa-arvoi-

semmasta koulusta ja oppilaan yksilöllisyyden huomioimisesta, sekä ajatuksesta kouluympä-

ristön sopivuuden huomioimisesta oppilasta ja oppilaan toimintaa arvioitaessa (Opetushallitus, 

2014). Tulevaisuuden tutkimuksille jää mahdollisuus selvittää, miten nämä tavoitteet on saavu-

tettu ja miten koulun käytänteet ovat muuttuneet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 

koulun käytänteet muuttuvat hitaasti (Koskela, 2016). Kyseinen koulu-uudistus on kuitenkin 

kohdistanut muutostavoitteita myös näihin käytänteisiin. 
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