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1 Johdanto 
1.1 Valmistava opetus ja maahanmuuttajaoppilas koulussa 
 
Viime aikoina vasta Suomeen saapuneiden oppilaiden määrä on kasvanut. 

Valmistavassa opetuksessa opiskeli 3 480 oppilasta 20.9.2015 ja tämän jälkeen 

on perustettu noin 50 uutta valmistavan opetuksen ryhmää. (Opetus- ja kulttuu-

riministeriö, 2016, s. 14). Kunnalla on velvollisuus järjestää kaikille kunnan alu-

eella asuville lapsille esi- ja perusopetusta (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016, 

s.13). Valmistava opetus on yksi opetuksen järjestämisen vaihtoehto vasta 

Suomeen tulleille lapsille ja nuorille. Ei ole kuitenkaan lakia, joka velvoittaa kun-

taa järjestämään valmistavaa opetusta (opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016, s. 

13). Perusopetuksen valmistava opetus on tarkoitettu niille, joiden suomen tai 

ruotsin kielen taito ei riitä opiskelemiseen yleisopetuksen ryhmässä. Valmista-

vaa opetusta voivat saada vasta Suomeen muuttaneet ja myös Suomessa syn-

tyneet maahanmuuttajataustaiset oppilaat (Opetushallitus, 2012, s.3). Termi 

maahanmuuttaja tarkoittaa koulumaailmassa oppilasta, jonka äidinkieli on joku 

muu kuin suomi, ruotsi tai saame (Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A., 2010, 

s. 12).  

 

Perusopetuksen valmistava opetus vastaa yhden lukuvuoden oppimäärää. Näin 

6–10-vuotiaat saavat opetusta vähintään 900 tuntia ja yli 10-vuotiaille opetusta 

annetaan vähintään 1000 tuntia. Jos oppilaan opiskeluvalmiudet ovat riittävän 

hyvät jo valmistavan opetusvuoden aikana, hän voi siirtyä opiskelemaan perus-

opetuksen luokkaan vaikka tuntimäärät valmistavassa opetuksessa eivät täyty. 

(Opetushallitus, 2012, s. 4.) Opetuksen järjestäjä päättää millaisissa ryhmissä 

opetus järjestetään. Opetusta suunniteltaessa on otettava huomioon opetus-

suunnitelman perusteet sekä oppilaalle asetetut tavoitteet. Ryhmäjako tehdään 

oppilaiden iän ja oppimisen edellytysten mukaisesti ja  ryhmäjaon tulee edistää 

oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (Opetushallitus, 2012, s. 4.) Opetushalli-

tus suosittelee valmistavien ryhmien kooksi 8–10 oppilasta, mutta varsinaista 

säädöstä asiasta ei ole (POPS, 2015, s. 1). Valmistavassa opetuksessa oppilai-

ta tuetaan kokonaisvaltaisesti ja jos ilmenee tarvetta koulunkäynnin ja oppimi-

sen tukeen, se järjestetään (POPS, 2015, s. 5). Valmistavan opetuksen tavoit-
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teena on kotouttaa oppilas Suomalaiseen yhteiskuntaan ja tukea tasapainoista 

kehitystä (POPS, 2015, s. 1). Jotta tavoite saavutetaan, on tavoitteena edistää 

oppilaan suomen tai ruotsin kielen taitoa, sekä antaa valmiudet siirtyä esi- tai 

perusopetukseen. Valmistava opetus painottuu suomi tai ruotsi toisena kielenä -

opetukseen. (Opetushallitus, 2012, s. 7.) 

 

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on oppilaan oman toiminnanohja-

uksen suhde luokan aikuisten ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen. Tutki-

muksessa selvitetään, miten merkittävä tekijä aikuisen tuottama vuorovaikutus 

on valmistavassa luokassa ja miten se on yhteydessä oppilaan oman toimin-

nanohjaukseen. Suomen kieli on vasta Suomeen saapuneelle oppilaalle oppi-

misen kohde, mutta myös oppimisen väline (Opetushallitus, 2012, s.10). Kieli 

on vahvasti yhteydessä vuorovaikutukseen ja kielitaidon kasvaessa lisääntyvät 

mahdollisuudet käyttää kieltä hyödyksi vaativimmissa tilanteissa (Arvonen, A., 

Katva, L. & Nurminen, A., 2010, s. 59). Tavoitteeksi on asetettu toimiva kaksi-

kielisyys, jossa oppilaan oma äidinkieli ja yhteiskunnan kieli kulkevat oppilaan 

mukana rinnakkain ja niitä käytetään tilanteesta riippuen. Näin ollen esimerkiksi 

suomen kieli ei korvaa oppilaan äidinkieltä vaan kulkee äidinkielen rinnalla. (Ar-

vonen, A., Katva, L. & Nurminen, A., 2010, s. 58.) Oman äidinkielen oppimista 

korostetaan myös, koska sen nähdään olevan tärkeä oman identiteetin kehitty-

misen kannalta (Opetushallitus, 2012, s.8).   

 

Maahanmuuttajaoppilaiden oppimistulokset jäävät heikommiksi kuin kantaväes-

tön (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016, s. 15). Maahanmuuttajataustaiset oppi-

laat ovat olleet selvästi yliedustettuina yksilöllisessä opetuksessa ja erityisope-

tukseen siirrettyjen maahanmuuttajalasten suuri määrä on kansainvälisesti tois-

tuva ilmiö. Tutkimus on osoittanut, että maahanmuuttajataustaisten lasten eri-

tyisen tuen täsmällisestä tarpeesta ei voida saada luotettavaa tietoa oppilaan 

puutteellisen kielitaidon vuoksi. (Aunio. P., Karvinen, O., Kyttälä, M & Sinkko-

nen, H. 2011.) Monet maahanmuuttajaoppilaat tulevat kriisialueilta ja vaikeista 

oloista. Oppilailla tai heidän perheillään saattaa olla traumatisoivia kokemuksia. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016, s. 23.) Stressioireet ovat tutkimuksen mu-

kaan yhtenä syynä heikentämään maahanmuuttajaoppilaiden koulusopeutumis-

ta. Opettajan antama palaute osoittautui tärkeäksi ja se vaikutti oppilaiden kou-
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lusopeutumiseen. (Jasinskaja-Lahti, I., Haaramo, J. & Liebkind, K 2000, s. 142). 

Turvallisuudentunteen tukemisen pitäisi olla kasvattajan keskeisimpiä tehtäviä. 

(Silven, M. 2012). Opetussuunnitelman perusteiden (2014, s. 15) mukaan jokai-

sella oppilaalla on oikeus saada tukea, kannustusta ja kokemus siitä, että häntä 

kuunnellaan. Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen saaminen on 

keskeinen osa opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta (POPS, 2014, s. 17).  

 
Opettajan toimintaan vaikuttavat opetussuunnitelman lisäksi myös opettajan 

kulttuurinen tausta sekä hänen käsityksensä ihmisyydestä ja tiedosta. Opettajan 

ihmiskäsitys ja tietokäsitys taas muodostavat opettajan näkemyksen oppimises-

ta ja kasvatuksesta. (Kumpulainen, K. & Kronqvist, E.-L., 2011, s. 89.) Monikult-

tuurinen kouluympäristö on asettanut opettajille uusia haasteita ja kasvatusyh-

teisöissä käytävästä arvokeskustelusta on jokaisen opettajan tunnistettava omat 

asenteet ja ennakkoluulot. Kriittinen ajattelu on välttämättömyys, jotta työsken-

tely monikulttuurisessa ympäristössä onnistuu. (Kumpulainen, K. & Kronqvist, 

E.-L., 2011, s. 90.) Monikulttuurisuutta pohditaan usein vain etsimällä eroja val-

takulttuuriin nähden. Tämä näkökulma voi lisätä stereotypioita. Kriittinen moni-

kulttuurisuuskasvatus korostaa taas opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta. On 

tärkeää, että aikuisella on myönteinen asenne monikulttuurisuutta kohtaan. Li-

säksi opettajan tieto erilaisista kulttuureista, auttaa lähestymään lasta oikein se-

kä ymmärtämään lapsen toimintaa ja ajatuksia. (Kumpulainen, K. & Kronqvist, 

E.-L., 2011, s. 90–91.) Oppimisen kannalta katsottuna on erityisen tärkeää, että 

oppilas voi osallistua aktiivisesti yhteisön toimintaan Oppiminen merkitsee myös 

sitä, että hallitsee kulttuurissa käytettävät välineet, joilla ajattelu ja toiminta ta-

pahtuu. (Kumpulainen, K. & Kronqvist, E.-L., 2011, s. 26.)  

 

Maahanmuuttajataustaiset lapset ovat yliedustettuina yksilöllistetyssä opetuk-

sessa, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten erityisopetuksen tarpees-

ta ei voida aina saada luotettavaa tietoa lasten puutteellisen kielitaidon vuoksi. 

Tämän vuoksi oppimista mahdollistavia tekijöitä on syytä tarkastella. Tämä tar-

kastelu antaa myös laajemman näkökulman maahanmuuttajataustaisten oppi-

laiden arviointiin. Kun tiedämme oppimisen mahdollistavat tekijät, voimme ehkä 

välttää vääriä diagnooseja ja turhia päätöksiä.  
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1.2 Oppiminen sosiokulttuurisesta näkökulmasta 

 
Tämä tutkimus lähestyy oppimista sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Kun tar-

kastelemme oppimista sosiokulttuurisen teorian näkökulmasta, keskeiseksi 

nousee oppimisen sosiaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus (Kumpulainen, K. & 

Kronqvist, E.-L., 2011, s. 25). Oppimisvaikeudet määritellään suhteessa kulttuu-

rin käsitykseen oppimisesta ja taidoista ( Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A., 

2010, s. 25). Mielestäni oppimisen kulttuurinen sidonnaisuus on ehdottomasti 

tiedostettava maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeuksien arvi-

oinnissa. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta oppimisessa on keskeistä ihmisten 

välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen avulla ihmiset tutustuvat uuteen tie-

toon ja toimintoihin sekä oppivat käyttämään niitä elämässään. (Säljö, R. 1999, 

s. 231.)  Oppiminen on sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsottuna kaksisuun-

tainen prosessi, jossa ajattelu perustuu dialogiin (Kumpulainen, K., & Renshaw, 

P.,  2007). Tiedon jakaminen ja vuorovaikutus tavallaan laajentavat lapsen ajat-

telua. Sosiokulttuurisessa oppimisen näkökulmassa keskeisessä asemassa 

ovat vuorovaikutus ja kieli. Kieli on yksi kulttuurinen väline, jonka avulla väli-

tämme ajatuksia (Kumpulainen, K., & Renshaw, P., 2007).   

 
 
Kieli on aluksi lapselle sosiaalisen vuorovaikutuksen väline, mutta hiljalleen se 

sisäistyy ajattelun välineeksi. (Pruuki, 2008, s. 19.) Lapsi sisäistää kielen avulla 

tietoa, jotka tulevat osaksi lapsen toimintaa. Silloin tapahtuu ulkoistaminen, jol-

loin lapsi alkaa käyttämään sisäistämiään ajatuksia (Lonka, 2015, s. 94). Kielel-

lä on merkitys myös metakognition kehittymisen kannalta. Käsitteet ”luulla”, ”us-

koa”, ”ymmärtää” ja ”tietää” ovat metakognitiivisia. On hyvin tärkeä huomata 

näiden käsitteiden merkitysten ero, koska ne auttavat meitä tulkitsemaan toista 

ihmistä. (Lonka, 2015, s. 20.) Luultavasti metakognitiivisten käsitteiden säännöl-

linen käyttäminen ja ymmärretyksi tekeminen olisivat ensiarvoisen tärkeitä 

maahanmuuttajaoppilaiden opetuksessakin.  
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Ajattelu välittyy kielen lisäksi myös sosiaalisilla prosesseilla (Kumpulainen, K., & 

Renshaw, P., 2007). Sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsottuna oppimista ta-

pahtuu yksilöllisellä sekä yhteisöllisellä tasolla ja oppiminen ei ole vain yk-

sisuuntaista ja se on myös sidoksissa kulttuuriin ja aikakauteensa (Säljö, R. 

1999, s. 11). Kulttuuriin sidonnaisuuden voi huomioida esimerkiksi lukemansa 

ymmärtämisessä. Luettavan tekstin merkitys ei näin ole pelkässä tekstissä vaan 

lukijan täytyy olla tietoinen taustatiedoista ja tilanteesta, johon teksti on sidok-

sissa. Sosiokulttuurisen ajattelun mukaan kaikki tieto edellyttää asiayhteyttä, jot-

ta tiedon voi ymmärtää. (Säljö, R. 1999, s. 13.)  

 

Yksilöillä on paljon sosiokulttuurisesti hankittuja taitoja, jotka eivät ole suoraan 

perinnöllisiä ja ihmisessä syntyessään. Ihminen toimii sen mukaan mitä tietää ja 

on kokenut. Hänen toimintaansa vaikuttavat myös se mitä ympäristö sallii, vaatii 

tai mahdollistaa. Jokaisella tilanteella on näin sosiaalinen viitekehys. Tieto tilan-

teesta ja sen asettamista vaatimuksista auttavat suunnittelemaan ja toimimaan 

tilanteessa. (Säljö, R. 1999, s.129–136.) Maahanmuuttajataustaisen oppilaan 

elämän historia ja erilaiset ympäristöt, joissa hän on elänyt vaikuttavat siihen, 

mitä tietoa hänellä on ja mitä hän taitoja hallitsee. Koulukäynnin ja yhteiskun-

nassa elämisen kannalta onkin keskeistä, mitä maahanmuuttajataustaiselta op-

pilaalta odotetaan koulussa ja pystyykö hän käyttämään taitojaan ja tietojaan. 

Oppilas harjoittelee ja omaksuu asioita, joita hän tarvitsee pärjätäkseen suoma-

laisessa  koulumaailmassa ja yhteiskunnassa. (Arvonen, A., Katva, L. & Nurmi-

nen, A., 2010, s. 28.) Oppiessaan ihminen saa näin sisältöjä, tulkintoja sekä 

toimintamalleja erilaisista tilanteista ja käyttää niitä myöhemmin elämässään. 

Oppimisessa on kyse tulla osalliseksi tietoa, taitoa ja valmiuksia sekä kyvystä 

käyttää niitä uudestaan. (Säljö, R. 1999, s. 153.)  

 

Sosiokulttuuriseen teoriaan kuuluva lähikehityksen vyöhyke sisältää ihmisen 

muodostumassa olevat taidot. Lähikehityksen vyöhykettä hyödykseen käyttävä 

opettaja antaa oppilaalle tehtäviä, joista oppilas kykenee suoriutumaan osaa-

vamman avulla. (Pruuki, 2008, s. 20.) Oppilas pystyy suorittamaan tuen avulla 

vaativampia tehtäviä, kuin hänellä olisi yksin mahdollista ja lähitulevaisuudessa 

hän selviää samoista tehtävissä jo itsenäisesti (Lonka, 2015, s. 75). Opetuksen 

täytyisi mennä aina kehityksen edellä ja näin oppilas pystyisi työskentelemään 
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omalla lähikehityksen vyöhykkeellään. Opettajan tehtävänä on auttaa oppilasta 

sisäistämään taitoja ja keskittyä siihen, mitä oppilas tulee seuraavaksi osaa-

maan. (Lonka, 2015, s. 76.) Oppiminen on näin yhteistä toimintaa. Peleissä ja 

leikeissä toteutuu myös lähikehityksen vyöhykkeellä toimiminen. Leikit ja pelit 

tapahtuvat yleensä vuorovaikutuksessa samanikäisten vertaisryhmissä ja niillä 

on merkitys sosiaalisen vuorovaikutuksen kehittymiselle. Leikissä lapsi osaa 

usein enemmän kuin oikeassa elämässä. Lapsi voi olla leikissä esimerkiksi 

osaava aikuinen. Tällä tavoin leikki luo lähikehityksen vyöhykettä. (Helkama, K., 

Myllyniemi, R., Liebkind, K., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J., Hankonen, N., Mähö-

nen, T., Jasinskaja-Lahti, I & Lipponen, J. 2015, s. 64–65.) Tutkimuksissa on 

todettu, että oppilailla on tapana käyttää tieteellisiä termejä ja epäselviä käsittei-

tä luokkahuonekeskusteluissaan, vaikka niitä vielä täysin ymmärrä. Oppilaat 

toimivat silloin omalla lähikehityksensä vyöhykkeellä. Opettajan pedagoginen 

tyyli on merkittävä luokkakeskustelun kannalta. (Howe, C. & Abedin, M., 2013.) 

Opettajan tärkeä tehtävä on ymmärtää se, mitä oppilas tarvitsee ja opettaa sitä 

mitä oppilas tarvitsee, eli toimia lähikehityksen vyöhykkeellä (Kosonen, K. 2006, 

s. 63). 
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2 Tutkimuksen teoreettista taustaa 
2.1 Toiminnanohjauksen yhteys oppimiseen 
 
Toiminnanohjauksen käsitettä on pohdittu ja se on muotoutunut merkittävästi 

viimeisen kymmenen vuoden aikana ja toiminnanohjausta tutkitaan tällä hetkel-

lä paljon. Olen viitannut tutkimuksen teoriaa käsittelevässä osassa Helsingin 

yliopiston Thinkmath-hankkeen verkkomateriaaliin, josta sain kattavaa tietoa 

toiminnanohjauksen perusteista. Hanketta on rahoittanut Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö vuosina 2011–2015. Hankkeesta ovat vastanneet Helsingin yliopistosta 

Anna Tapola, Riikka Mononen, Risto Hotulainen, Pirjo Aunio ja Minna Törmä-

nen. Hankkeen avulla on saatu tietoa ja tuotettu materiaalia opetuskäyttöön. 

Perustan tutkimukseni käytetyimpiin sekä uusimpiin teorioihin ja keskityn erityi-

sesti toiminnanohjauksen osista itsesäätelyyn. Miyake (2010) tutki etuaivoloh-

kon toimintaa ja hän totesi toiminnanohjauksen kannalta tärkeiksi kolme kom-

ponenttia; itsesäätelyn, työmuistin ja kognitiivisen joustavuuden. Haluan tuoda 

kappaleella 2 esille sen, miten toiminnanohjaus  vaikuttaa oppimiseen ja, että 

toiminnanohjauksen tärkeä osa on itsesäätely. Tämän lisäksi nostan esille tut-

kimuksen kannalta tärkeäksi nousseen vuorovaikutuksen, joka on yksi toimin-

nanohjaukseen yhteydessä oleva komponentti. 

 
Toiminnanohjaus on yläkäsite ja se sisältää käyttäytymisen ja reaktioiden sääte-

lyn eli inhibition sekä työmuistin, jonka avulla säilytämme tietoa lyhytaikaisesti. 

Toiminnanohjaukseen kuuluu myös kognitiivinen joustavuus, jonka avulla suun-

taamme ja ylläpidämme tarkkaavuutta. Käsite toiminnanohjaus voidaan myös 

korvata käsitteillä eksekutiiviset funktiot tai kognitiivinen itsesäätely. (Thinkmath, 

2011–2015.) Toiminnanohjauksen käsitettä käytetään puhuttaessa lapsen työs-

kentelytaidoista. Toiminnanohjausta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota esi-

merkiksi siihen, miten lapsi pystyy toimimaan ohjeiden ja sääntöjen mukaan, es-

tämään ensisijaisia toimintayllykkeitä, vaihtamaan joustavasti toiminnasta toi-

seen ja miten lapsi pystyy ylläpitämään tarkkaavuutta. Tunteilla on yhteys toi-

minnanohjaukseen, joten toiminnanohjaus ei ole vain tavoitteiden harkitsemista 

ja älyllistä toimintaa. Lasten itsesäätely ei ole vielä riittävän kehittynyt ja sen 

vuoksi lapset ovat tunteidensa vietävissä aikuisiin verrattuna. (Aro, T. & Laakso, 
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M-L. 2011.) Toiminnanohjauksen kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudesta ja 

jatkuu varhaisaikuisuuteen. Toiminnanohjauksen kehitys on yhteydessä etuot-

salohkon kehitykseen ja etuotsalohko kehittyy aivojen alueista viimeisenä. 

(Thinkmath, 2011–2015.) 

 

Toiminnanohjaus on yksi suuresti oppimiseen vaikuttava tekijä. Toiminnan oh-

jauksen avulla pystymme suunnittelemaan, päättelemään ja ratkaisemaan on-

gelmia (Diamond, A. 2014). Vaikeudet toiminnan ohjauksessa voivat vaikeuttaa 

oppimista. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan keinoja, joilla tavoite pyritään 

saavuttamaan. Tutkimuksissa on todettu, että yksi oppimisvaikeuksia selittäviä 

tekijä on itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen pulmat. Muita oppimisvaikeuksia 

selittäviä tekijöitä ovat esimerkiksi kognitiiviset heikkoudet. Itsesäätelyn kehitys 

on yhteydessä kielellisiin taitoihin, ympäristön ohjaukselliseen tukeen ja vuoro-

vaikutussuhteiden laatuun. (Aro, T., Laakso, M. & Närhi, V. 2007, s.11.) Mieles-

täni tämän tiedon perusteella opettajalla on mahdollisuus tukea oppilaan it-

sesäätelytaitoja.  

 

Itsesäätely on perusedellytyksenä toiminnanohjaukselle, koska sen avulla eh-

käistään tai pysäytetään totuttu reaktiomalli ja suljetaan häiriötekijät pois. It-

sesäätelyn ansiosta myös muut toiminnanohjauksen funktiot mahdollistuvat. 

(Thinkmath, 2011–2015.) Blairin (2002) mukaan itsesäätelyyn taas vaikuttavat 

tunteet, motivaatio, kognitiiviset taidot ja metakognitiiviset taidot. Tämän tutki-

muksen kannalta on tärkeä ymmärtää nämä teoreettiset taustat, jotta voidaan 

tutkia voiko luokan aikuinen vaikuttaa vuorovaikutuksellaan oppilaan tunteisiin, 

motivaatioon ja metakognitiivisiin taitoihin ja tätä kautta oppilaan itsesäätelyyn. 

 

Toiminnan ohjauksen ongelmilla on yhteys myös stressiin. Vaikka akateeminen 

oppiminen ja siihen liittyvä tehokkuus ovat yksi koulun tavoite, ei ole syytä 

unohtaa oppilaiden tunteita sekä sosiaalisia ja fyysisiä tarpeita. Tutkimuksissa 

on havaittu, että kun stressi vähenee, toiminnanohjaus parantuu ja akateeminen 

suoriutuminen paranee myös tämän myötä. (Diamond, A. 2014.) On kuitenkin 

hyvä muistaa, että aina stressi ei ole pahasta, vaan se vie ihmistä eteenpäin. 

Olennaista on osata säädellä stressiä. (Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin M. & 

Mäkelä, E. 2015, s. 189.) Oppimiskäytänteitä suunniteltaessa on tärkeä huomi-
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oida, että ylikuormittunut työmuisti vaikuttaa toiminnanohjaukseen ja heikentää 

näin oppimista. Oppimistilanteet voidaankin suunnitella siten, että ylikuormitusti-

lanteissa on tarjolla erilaisia ulkoisia apuja tukemaan muistia. (St Clair-

Thompson, H. L. & Gathercole, S. E. 2006.) Lapset kehittyvät eri tahtiin myös 

toiminnanohjauksen osalta ja pojat saavuttavat itsesäätelyn mahdollistavat kyp-

syyden tyttöjä myöhemmin. Aikuisen onkin tärkeä toimia lapselle apuna, jos it-

sesäätelytaidot eivät ole riittävän kehittyneet. (Thinkmath, 2011–2015.) 

 

2.2 Itsesäätelyn, metakognition ja vuorovaikutuksen yhteys 
toiminnanohjaukseen 

 
Tutkimusten mukaan itsesäätely on yhteydessä koulumenestykseen vahvem-

min kuin yleinen älykkyys. Itsesäätelyn merkitys korostuu, koska itsesäätelykyky 

on tärkeää monen tyyppisissä oppimistilanteissa. (Blair, C. & Raver, C. C., 

2015.) Itsesäätely on yksi metakognition edellytys (Lonka, 2015, s. 78). Meta-

kognition avulla tiedostamme oman älyllisen toimintamme ja voimme ohjata se-

kä säädellä sitä. Voimme tavallaan arvioida omaa osaamistamme (Lonka, 2015, 

s. 19). Metakognitio mahdollistaa virheiden korjaamisen ja erilaisten strategioi-

den käytön (Spiess, M., Meier, B. &  Roebers, C., 2015). Metakognition kehit-

tyminen auttaa myös, jos oppilas joutuu vaikean tilanteen eteen. Opettaja voi 

ohjata oppilasta esittämään itselleen metakognitiivisiin kysymyksiä, kuten ”Ym-

märränkö asian?” ja ”Mistä tiedän, että ymmärrän?” Metakognitio edellyttää kui-

tenkin sitä, että oppilaan täytyy pystyä tarkkailemaan omaa tekemistään. (Lon-

ka, 2015, s. 19.) Tutkimuksessa on havaittu, että lapset, jotka harjoittelivat toi-

minnanohjausta itselle puhumisen kautta sekä muistia sekä tarkkaavaisuutta yl-

läpitävillä välineillä, selvisivät itsesäätelyä mittaavista tehtävistä parhaiten (Hel-

kama, K., Myllyniemi, R., Liebkind, K., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J., Hankonen, 

N., Mähönen, T., Jasinskaja-Lahti, I & Lipponen, J. 2015, s. 73). Sanalliset stra-

tegiat ja sisäinen puhe ovat ehkä ratkaisevassa asemassa toiminnanohjauksen 

kehityksessä. Sanalliset strategiat ja sisäinen puhe lisäsivät myös kognitiivista 

joustavuutta. Sisäistä puhetta käyttävät pystyivät siirtymään joustavammin teh-

tävästä ja toiminnasta toiseen. (Fatzer, S. & Roebers, C. 2013.)  

 



10 
 

Itsesäätelykyky on osa oma toiminnanohjausta. Itsesäätelykyvyn avulla pys-

tymme säätelemään tunteita, haluja, motivaatiota, suorituksia, impulsseja, tark-

kaavuutta ja ajatuksia. Oppilas tarvitsee itsesäätelytaitoja, jotta voi oppia ja kiin-

nittyä koulukulttuuriin. Kognition lisäksi myös tunteilla on merkitys itsesäätelytai-

tojen kehittymisessä. (Blair, 2002.) Vuorovaikutuksella on osoitettu olevan yhte-

ys itsesäätelyyn (Aro, T. & Laakso, M-L. 2011). Vuorovaikutuksen tutkimukses-

sa puhutaan viestinnästä, kommunikaatiosta tai vuorovaikutuksesta. Kun käyte-

tään sanaa vuorovaikutus, ajatellaan, että toiminnasta syntyvää viestiä tuottaa 

kaksi tai useampi henkilö. Vuorovaikutus on näin ihmisten yhdessä tuottamaa ja 

kiinnostavaa on, miten vuorovaikutus toteutetaan ja mitkä ovat ne keinot, joilla 

ihmiset tuottavat yhteisiä merkityksiä. (Helkama, K., Myllyniemi, R., Liebkind, K., 

Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J., Hankonen, N., Mähönen, T., Jasinskaja-Lahti, I & 

Lipponen, J. 2015, s. 226) Vuorovaikutus ei pohjaudu sääntöihin vaan se elää 

tilanteen ja osallistujien mukaan. Näin ollen vuorovaikutusta ei voi suunnitella. 

Vuorovaikutuksen edellytyksenä on mielenteoria. Ihmisen täytyy pystyä kuvitte-

lemaan toiselle ihmiselle itsenäinen mieli, jolla toinen ajattelee. (Helkama, K., 

Myllyniemi, R., Liebkind, K., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J., Hankonen, N., Mähö-

nen, T., Jansinska-Lahti, I & Lipponen, J. 2015, s. 229.)  

 

Vuorovaikutus koostuu puheesta, katseista ja eleistä sekä ilmeistä. Katse on 

tärkeä osa kahden ihmisen vuorovaikutusta. Helkama ym. (2015, s. 238) kerto-

vat esimerkin kulttuurimme lapsesta, joka vaatimuksellaan ”Äiti, katso!” vaatii, 

että hänen toimintaansa katsotaan. Lapselle on hyvin merkityksellistä, että ai-

kuinen huomioi hänet. Vuorovaikutuksella välitetään myös tunteita ja asenteita 

muun tiedon lisäksi (Pruuki, L. 2008, s. 45). Vanhemman sensitiivinen vuorovai-

kutus auttaa lasta muodostamaan kuvaa itsestään ja ympäristöstään. Sensitiivi-

syydellä voidaan tarkoittaa tunnetilojen jakamista ja tunteiden yhteensovittamis-

ta. Vanhempi ei vastaa lapseen omalla tunnetilallaan vaan lapsen omalla tunne-

tilalla, joka heijastuu lapsesta. (Kumpulainen, K & Kronqvist E.-L., 2011, s. 123.) 

Vanhempien sensitiivisyys, tukee lapsen turvallisuuden tunteen kehittymistä 

(Silven, M. 2012). Uusimmissa tutkimuksissa on todettu, että inhimillinen vuoro-

vaikutus on universaali ja siihen ei tarvita yhteistä kieltä tai kulttuuria. On huo-

mattu, että eri kieli- ja kulttuurialueilla kasvaneet voivat olla vuorovaikutuksessa 

ilman yhteistä puhuttua kieltä. (Silven, M. 2012.) 
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Vuorovaikutus aikuisen kanssa tuottaa jo vauvalle kokemuksen siitä, että hän 

pystyy vaikuttamaan ympäristöönsä omilla teoillaan. Lapsen tarpeet täyttävä 

hoiva tuo lapsen elämään turvaa ja se tukee lapsen vaikuttamisen ja hallinnan 

tunnetta. Nämä toistuvat kokemukset vaikuttamisen tunteesta lisäävät lapsen 

halua vaikuttaa ympäristöönsä. Pystyvyyden tunne on keskeinen voima, joka 

vie lapsen itsesäätelyn kehitystä eteenpäin. Kun itsesäätely on onnistunutta, se 

aiheuttaa lapsessa halun laajempaan itsesäätelyyn. Ympäristön suhtautuminen 

kertoo lapselle millainen hän on. Ympäristön muutokset ja lapsen aloitteiden 

laiminlyönti voivat taas aiheuttaa sen, että hän ei koe ymmärtävänsä ja hallitse-

vansa ympäristön tapahtumia. Silloin myöskään lapsen itsesäätely ei kehity. 

(Aro, T. & Laakso, M-L. 2011.) Tämä on mielestäni tärkeä seikka, joka täytyy 

huomioida toisesta kulttuurista tulleita lapsia opettaessa.  

 

Vuorovaikutuksen avulla lapselle voidaan antaa mahdollisuus jakaa ja käsitellä 

kokemuksiaan. Aikuinen oppii tuntemaan lapsen elämän merkitykselliset asiat. 

Näistä tärkeistä asioista puhuminen tuottaa lapselle myönteisiä kokemuksia. 

Kun lapsi oppii tunnistamaan omia kokemuksiaan ja tunteitaan, voi tämä lisätä 

sinnikkyyttä ja auttaa lasta elämässä myöhemmin eteenpäin. (Kumpulainen, K., 

Mikkola, A., Rajala, A., Hilppö, J. & Lipponen, L., 2015, s. 232–233.)  Lasta on 

tärkeä ymmärtää myös hetkinä, jolloin hän ei sopeudu tai täytä opettajan toivei-

ta. Aikuisen täytyy luoda lapselle tunne, että hänet hyväksytään. (Määttä, K. & 

Uusiautti, S. 2012.) Perinteisen ajattelun mukaan kouluvalmiuksien taustalla 

nähdään synnynnäisiä ominaisuuksia. Uudemmat näkemykset taas korostavat, 

että kouluvalmius kehittyy erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kaikki lapsen 

elämän aikaiset vuorovaikutustilanteet muodostavat pohjaa kouluvalmiudelle. 

(Silven, 2012.) Vuorovaikutuksella koulupäivän aikana on näin myös merkitystä.  
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2.3 Työmuisti osana toiminnanohjausta 

 
Oppimisen välttämättömänä edellytyksenä on kyky, jolla pidetään yllä tarkkaa-

vaisuutta. Aivojen etuotsalohko ohjaa toimintaa sekä tarkkaavuutta ja etuotsa-

lohkossa sijaitsee myös työmuisti (Kujala, T. S., 2012, s. 22–33).  Miyaken mu-

kaan (2010) työmuisti on omantoiminnanohjaukseen ehkä jopa eniten vaikutta-

va tekijä. Työmuisti auttaa pitämään väliaikaisesti tarkkaavaisuuden kohteen 

mielessä. Työmuisti on rajoittunut, joten voimme pitää muistissa vain tietyn 

määrän informaatiota. Työmuisti häiriintyy helposti, joten tieto katoaa sieltä her-

kästi, jos tarkkaavaisuus kohdistuu muualle. Työmuistissa tietoa käsitellään ak-

tiivisesti. (Kuikka, P & Pulliainen, V, 2003.) Työmuistissa käsitelty tieto siirtyy 

pitkäkestoiseen muistiin, jossa tieto säilyy ja muokkautuu. Tieto voidaan palaut-

taa mieleen ja tähän toimintoon käytämme toiminnanohjausta ja  toiminta edel-

lyttää tarkkaavaisuutta. (Thinkmath, 2011–2015.)  

 

Tunteet vaikuttavat työmuistin toimintaan. Jos lapsi on ahdistunut, osa työmuis-

tin kapasiteetista siirtyy käsittelemään ahdistusta. Toistuvat ja voimakkaat 

stressireaktiot lapsella haittaavat aivojen normaalia kypsymistä. Jotta aivojen 

limbisten rakenteiden toiminta järjestyy normaalisti, tarvitaan siihen lapsen tar-

peiden tasolle virittynyttä vuorovaikutusta.(Sajaniemi, N. &  Krause, C. 2012.) 

Ahdistuksen ja stressin käsittely on kehittyvä ominaisuus. Taitojen kehittyminen 

vaatii kuitenkin vuorovaikutusta (Thinkmath, 2011–2015).  

 

 

2.4 Toiminnanohjauksen arviointi 

 
Toiminnanohjauksen arvioinnissa on tärkeää huomioida lapsien kehityksen 

omatahtisuus. Varhaisen- ja jatkuvan arvioinnin toteutuminen on keskeistä, jotta 

lapsi saa oikeanlaista tukea. Arvioinnissa huomioitava, että olosuhteet vaikutta-

vat arviointiin. (Thinkmath, 2011–2015.) Psykologit tekevät tutkimuksia, joissa 

kognitiivisten testien avulla selvitellään lapsen omantoiminnanohjauksen kogni-

tiivisia piirteitä, mutta nämä testitilanteet tapahtuvat usein eristetyssä tilassa 

psykologin ja lapsen kesken. Testeillä saadaan selville hyvin lapsen kognitiiviset 
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vahvuudet ja heikkoudet, mutta tutkimuksissa on todettu, että psykologien testit 

korreloivat melko heikosti todellisen lapsen toiminnanohjauksen kanssa. Näissä 

tilanteissa poistuu luokassa olevat häiriötekijät ja näin testin tulos ei välttämättä 

anna oikeaa tietoa lapsen tuen tarpeesta. Tämän vuoksi toiminnanohjauksen 

arvioinnissa keskeisenä välineenä käytetään kyselylomakkeita. (Klenberg, L., 

Jämsä, S., Häyrinen, T., Lahti-Nuutila, P. & Korkman, M. 2010.)  

 

Erityisesti lasten kohdalla, joiden äidinkieli ei ole suomi, on aina arvioinnissa 

otettava huomioon oppilaan toimintakyky kokonaisuutena. Oppilaan arjessa on 

monia toimintaympäristöjä koulun lisäksi, esimerkiksi koti ja harrastukset. Oppi-

laan toimintaa olisi hyvä pyrkiä arvioidaan kaikissa toimintaympäristöissä ja 

mahdollisesti myös useamman eri ammattilaisen näkökulmasta. Usein keskei-

senä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ongelmana on havaittu olevan ly-

hyt koulu- ja maassaolohistoria. (Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A., 2010, 

s. 17.)  

 

Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt tutkimuksen kohteena olevan oppilaan toi-

minnanohjauksen arvioinnissa Keskittymiskyselyä, joka on tarkoitettu osaksi 

psykologin tutkimusta. Keskittymiskyselyn diagnostinen käyttö on mahdollista 

vain lääkärinvalvonnassa, mutta keskittymiskyselyä voidaan käyttää kuvailun ja 

jäsentämisen välineenä myös oppilashuollon työkaluna. Kysely on tarkoitettu 

kouluikäisten lasten toiminnanohjauksen arvioinnin välineeksi ja se luo hyvän 

pohjan tukitoimien suunnittelulle. (Klenberg, L., Jämsä, S. Häyrinen, T. & Kork-

man, M. 2010.) Kyselylomakkeen tulokseen vaikuttavat kuitenkin aina havain-

noijan asenteet ja tulkinta (Thinkmath, 2011–2015).  
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata valmistavan luokan vuorovai-

kutustilanteiden merkitystä yhden oppilaan toiminnanohjaukseen. Käytössäni on 

valmiiksi videoitu ja litteroitu aineisto, jonka pohjalta lähdin miettimään tutki-

musongelmaani. Alkuperäinen ajatus tutkimusongelmastani oli seuraava: Mitkä 

tekijät mahdollistavat oppimisen valmistavassa luokassa ja miten oppiminen on 

mahdollista. Kysymykset mitä ja miten eivät sisällä ennakko-oletuksia ja niihin ei 

voi vastata kyllä tai ei, joten ne ovat käyttökelpoisia laadullista tutkimusta teh-

dessä (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 16). Lähdin aluksi katso-

maan videoaineistoa mielessäni kysymys, milloin oppiminen onnistuu ja milloin 

ei? Mistä tämä johtuu ja mikä siihen vaikuttaa? Ymmärsin kuitenkin pian, että 

oppimiseen vaikuttavia tekijöitä on myös luokkahuonetilanteen ulkopuolella. Tu-

lin myös siihen tulokseen, että oppiminen on liian laaja käsite. Mielestäni toi-

minnanohjaus oli oppimisesta riittävän rajattu osio, jota päätin tutkia. Lähdin te-

kemään tutkimusta aineisto edellä ja tutkimuskysymys muotoutuikin aineistoon 

tutustuessa. Tutkimuskysymykseni on: 

 

1. Miten aikuisen vuorovaikutustyyli on yhteydessä lapsen oman toimin-

nanohjaukseen? 

 

Olen analysoinut aineiston vuorovaikutusta soveltaen keskustelunanalyysiä ja 

multimodaalista analyysiä. Tarkasteluyksikköni on kuitenkin pikemminkin dis-

kurssin tasolla, enkä pitäydy keskustelunanalyysille luonteenomaisessa puhu-

tun kielen tarkassa litteroinnissa. Tarkastelen katsekontakteja ja kehonasentoja, 

ja niiden yhteyttä keskustelun topiikkiin. Näin olen osoittanut vuorovaikutuksen 

ja toiminnanohjauksen yhteyden aineiston sisällä. Menetelmääni kutsun multi-

modaaliseksi vuorovaikutusanalyysiksi. (ks. Kääntä & Haddington, 2011 s.11)  

Olen etsinyt ymmärrystä tutkimuskysymykseen yhdistämällä teoreettista tietoa 

ja havaintojani aineistosta. Tutkimus on tapaustutkimus, mutta luonteeltaan 

yleistä selvitystä ja ymmärrystä antava. Vuorovaikutusanalyysin tukena ja ha-

vaintoyksikön märittelyn apuna olen käyttänyt Klenbergin ym. Keskittymis-

kyselyä (ks. luku 4.7).  
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Keskustelunanalyysin avulla lisätään ymmärrystä ihmisten sosiaaliseen vuoro-

vaikutukseen. On tutkittu, että ihmisten vuorovaikutuksessa on tiettyjä käytäntö-

jä ja sääntöjä. Keskustelunanalyysi tarjoaa tutkimusmenetelmän tähän vuoro-

vaikutuksen maailmaan. Keskustelunanalyysin avulla voidaan tutkia myös insti-

tuutioiden ja yksityishenkilöidenkohtaamista. Tutkimuksen avulla voidaan hel-

pottaa instituutioiden ja yksityishenkilöiden toimintaa. (Peräkylä, A., 2007.) Täs-

tä näkökulmasta katsottuna tämän tutkimuksen kohteena on kouluinstituution ja 

maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen.  
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4 Tutkimuksen toteutus 
4.1  Tutkimusaineisto 
 
Tutkimuksen aineisto on Helsingin yliopiston Long Second-aineiston (The Long 

Second: Longitudinal research in the development of Finnish as a second lan-

guage in primary school preparatory class) videomateriaalia. Aineisto kuuluu 

Helsingin yliopiston ja Tallinnan yliopiston (Tallinna Ülikool) pitkittäistutkimuk-

seen, joka tutkii suomen kielen kehittymistä valmistavalla luokalla. Aineisto toi-

mii kattavana tietolähteenä ja on tehty useita opinnäytetöitä. (Sistonen, J., 2015, 

s. 5.) Aineiston pohjalta on kirjoitettu artikkeleita (Ahlholm, M. 2015) sekä ai-

neisto on toiminut aineistona pro graduille (Gustafsson, M. 2014, Henriksson, A. 

2014, Puonti, E. 2014 ja Sistonen, J. 2016). Aineisto on kuvattu helsinkiläisessä 

valmistavassa luokassa yhden lukuvuoden aikana. Puolet oppitunneista on pe-

rinteistä opettajajohtoista luokkahuoneopetusta ja toinen puoli ryhmätyöskente-

lyä, jossa oppilailla on mahdollisuus vapaampaan itsensä ilmaisuun. Opetusti-

lanteiden tutkiminen kahdenlaisessa erilaisessa istumajärjestyksessä on siis 

mahdollista. Yhden lukuvuoden aikana pitkittäissuunnassa kerätty videoaineisto 

olisi antanut myös mahdollisuuden seurata toiminnanohjauksen kehittymistä 

vuoden aikana. Videoaineiston avulla voin saada tietoa oppilaiden ja luokan ai-

kuisten vuorovaikutuksen yhteydestä toiminnan ohjaukseen.  

 

Vaikka tutkimuksen mielenkiinnon kohteena onkin aikuisen toiminnan vaikutta-

minen oppilaan toiminnanohjaukseen ja näin myös oppimiseen, on taustalla 

muitakin videomateriaalissa näkymättömiä toiminnanohjaukseen vaikuttavia te-

kijöitä. Lapsen toiminnanohjaukseen voivat vaikuttaa myös muut tekijät ja pel-

kästään käyttäytymisen pohjalta tehtävä arvio voi antaa väärää tietoa, mutta 

lapsia arvioidaan kuitenkin usein käyttäytymisen tasolla (Morton, J. 2005, s.25). 

Aineistosta näen vain oppilaiden ja aikuisten käyttäytymisen ja teen analyysini 

sen mukaan. Tiedostan kuitenkin sen, että toiminnanohjaukseen vaikuttavat 

myös muut tekijät. Esimerkiksi stressi ja kielitaito sekä kulttuuriset syyt saattavat 

olla keskeisessä osassa opetustilanteissa ja oppimisessa valmistavassa luo-

kassa.  
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Tarkastelen tutkimuksessani luokan aikuisten ohjaavan vuorovaikutuksen mer-

kitystä yhden oppilaan toiminnanohjauksen kannalta. Tässä tutkimuksessa pu-

hutaan luokan aikuisista, koska tutkimuksen kannalta ei ole merkitystä, onko 

kyseessä opettaja, koulunkäyntiavustaja vai sijainen. Tutkimuksessa on kes-

keistä aikuisen vuorovaikutuksen merkitys lapsen toiminnanohjauksen kannalta. 

Tarkoituksena on löytää mahdollisia vuorovaikutuksellisia keinoja, joilla paran-

taa oppilaan toiminnanohjausta, ei arvioida tai vertailla aikuisien vuorovaikutus-

taitoja. Nämä ovat syyt, joiden vuoksi en käytä ammattinimikkeitä kuten opetta-

ja.  

 

Tutkimuksen oppilaat on nimetty pseudonyymein. Anonymisoinnin vuoksi pseu-

donyymeja vaihdellaan eri opinnäytetöissä ja artikkeleissa ja ei ole tarkoitus, et-

tä havainnoitua oppilasta yhdistetään esimerkiksi muissa opinnäytetöissä tai ar-

tikkeleissa tehtyihin havaintoihin. Tutkimuksen oppilas on 12-vuotias Alvar ja 

hänen äidinkielensä on viro. Alvar puhuu analysoimassani aineistossa äidinkie-

lensä lisäksi suomea, venäjää ja englantia. Minulla ei ole tietoa Alvarin mahdol-

lisista diagnooseista ja havaintoni perustuvat ainoastaan videomateriaalin va-

raan. Pystyn arvioimaan kuitenkin riittävän hyvin Alvarin toiminnanohjausta 

kymmenien tuntien aineistoon tutustumisen, oman erityispedagogiikan asian-

tuntijuuden ja aiempien tutkimustulosten valossa, jotta analyysi on luotettava. 

En aseta Alvarille mitään diagnooseja tai arvioi mitta-asteikoilla hänen toimin-

nanohjaustaan. Raportoin Alvarin toiminnanohjauksen vaihtelusta ja yritän etsiä 

ymmärrystä toiminnanohjauksen muutoksiin. 

 

 

 

4.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Videoitu aineisto analysoidaan multimodaalisellavuorovaiktusanalyysilla, jonka 

avulla pyritään lisäämään ymmärrystä vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin val-

mistavassa luokassa. Videoitu aineisto on tällä kertaa valmiiksi litteroitu. Litte-

rointi on tutkijan ja aineiston välinen lähestymisvaihe ja siitä on apua aineiston 

rajaamiseen (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 13–14). Tämä tarkoit-

ti sitä, että minulla oli yksi työvaihe vähemmän, mutta toisaalta se lisäsi työläyttä 
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aineiston kanssa tutuksi tulemisessa. Tutustuminen videoaineiston kanssa alkoi 

lähes tyhjästä. Lähdin aluksi katsomaan videomateriaalia mukanani ajatus siitä, 

mitä luokassa tapahtuu ja keitä luokassa työskentelee. Kiinnitin huomiota luo-

kan aikuisten työskentelyyn ja siihen mitä työskentelystä seurasi. Seurasin sitä, 

millainen aikuisen oleminen tuotti rauhallisen työskentely-ympäristön ja millai-

nen aiheutti hälyä. Kirjasin systemaattisesti ylös havaintojani. Kiinnitin myös 

huomiota siihen miten lasten aloitteellinen käytös vaikutti tilanteiden kulkuun. 

Tutkimusryhmän johtaja ehdotti minulle aluksi, että lähden tekemään lähempää 

tuttavuutta luokassa tapahtuvien nahistelutilanteiden kanssa. Nahistelutilanteita 

seuratessani kiinnitin huomioni myös tilanteisiin, joissa opiskelu sujui ja tätä 

kautta ajatus opiskelun mahdollistavista tekijöistä lähti pyörimään mielessäni. 

Aineisto voi kertoa tutkijalle asiat, joita aineistolta kannattaa kysyä. Aineiston 

kanssa lähempi tuttavuus voi kuitenkin myös auttaa tutkijaa arvioimaan kriitti-

sesti omia odotuksiaan (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s.16).  

 

Olen yrittänyt välttää tutkielmassani sitä, että analyysistä tulee pelkkää luokitte-

lua tai aineiston lainauksia ilman syvällisempää analyysia. Pelkkä luokittelu ei 

tarkoita vielä analyysiä ja pelkkä luokittelussa syntyneiden lokeroiden kuvittami-

nen tekstinäytteillä ei myöskään riitä (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, 

s. 19). Kysyin itseltäni, mitä analyysi on. Tämän pohdinnan kautta analyysin te-

keminen alkoi avautua hiljalleen sekä oivallus syntyä ja pääsin seuraavaan aja-

tukseen: Luokittelun jälkeen on löydettävä se, mikä on useasti esiintyvien löy-

döksien merkitys ja mikä niissä on tärkeää. Analyysini tehtävänä on selvittää, 

mikä merkitys löydöksillä on. Olen ymmärtänyt, että analyysilla ei tarvitse löytää 

yhtä totuutta vaan se voi olla asiaa monelta kannalta katsova. Analyysi voi 

myös olla monella tavalla toteutettuna oikea. Analyysin avulla saadaan esille 

sekä tavallisesti esillä oleva, että myös erityiset tapaukset (Ruusuvuori, Nikan-

der & Hyvärinen, 2010, s. 23).  

 

Havaintoyksiköllä on aina yhteys tutkimuskysymykseen ja laaja tutkimuskysy-

mys jaetaan tarkentaviksi alakysymyksiksi (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 

2010, s. 21). Tutkimuskysymykseni Miten aikuisen vuorovaikutustyyli on yhtey-

dessä oppilaan oman toiminnanohjaukseen? on hyvin laaja kysymys ja havain-

toyksikköä valitessa ymmärsin, että minun täytyisi koodata aineistosta käyttäy-
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tymistapoja, toimintoja ja myös niiden kohteita. Jos tutkija onnistuu tekemään 

laajasta tutkimuskysymyksestä tarkentavat alakysymykset, on mahdollista ra-

kentaa jokaisen tutkimuskysymyksen osa-aluetta varten osuva aineiston koo-

dauksen ja haltuunoton tapa (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 20). 

Koodauksessa minulla oli apunani Keskittymiskysely, jonka avulla sain otteen 

aineistoon. Keskittymiskysely toimi tavallaan tutkimuskysymykseni alakysymyk-

sinä ja se asetti tutkimukselle rajat. Keskittymiskyselyä tarkennetaan luvuissa 7 

ja 9.4.  

 

Olisin voinut käyttää poikkiaineistollista koodaustapaa, koska sen avulla minulla 

olisi mahdollista saada pitkän aikavälin tuloksia. Myöskin se, että videomateri-

aali on kuvattu kahdenlaisessa luokkahuoneasetelmassa, olisi antanut mahdol-

lisuuden tutkia näiden kahden asetelman vaikutusta toiminnanohjaukseen. En 

olisi halunnut hukata näitä mahdollisuuksia, mutta tutkimus olisi kuitenkin laa-

jentunut liikaa ja hylkäsin poikkiaineistollisen koodauksen sekä luokkahuone-

asetelman vaikutuksen toiminnanohjaukseen.  

 

Yritin etsiä itselleni tutkimuskysymystä, kunnes huomasin järkevimmän vaihto-

ehdon olevan se, että lähden liikkeelle aineisto edellä. Minulle oli aluksi epäsel-

vää, otanko havaintoyksiköksi opettajan lisäksi yhden vai useamman oppilaan. 

Kiinnostuin kuitenkin yhden oppilaan ja opettajien vuorovaikutuksesta ja tämän 

vuoksi päätin pidättäytyä yhdessä oppilaassa. Tämä päätös varmistaa mieles-

täni syvemmän analyysin. Useamman oppilaan tarkkailu olisi ehkä vaikuttanut 

tutkimuksen luotettavuuteen ja tutkimus olisi lähtenyt leviämään. Tämä olisi ai-

heuttanut luultavasti sen, että otteeni analyysia tehdessä olisi ollut liian hutera. 

Analyysi olisi jäänyt myös pintaraapaisuksi.  

 

4.3 Analyysimenetelmän valinta  
 

Videoitu aineistoa on kymmeniä tunteja ja se on kuvattu kahdenlaisissa oppitun-

titilanteissa. Puolet oppitunneista on opettajajohtoisia. Niissä luokkahuone on 

järjestetty usein siten, että opettaja seisoo edessä ja oppilaiden pulpetit ovat ri-

vissä niin, että he katsovat kohti opettajaa ja opettaja säätelee tällöin usein op-
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pilaiden puheenvuoroja (Tainio, 2007, s. 35). Opettajajohtoisessa luokkatilan-

teessa oppilaat eivät voi nimetä seuraavaa puhujaa ja puheenvuoroista ei synny 

kilpailua (Tainio, 2007 s. 33–34). Toinen puoli oppitunneista on taas kuvattu va-

paammassa tilanteessa, jossa oppilailla on vapaampi mahdollisuus puhua kes-

kenään ja antaa puheenvuoroja toisilleen. Luokkahuoneessa tapahtuvaa vuoro-

vaikutusta on aina tutkittava suhteessa pedagogisen toiminnan luonteeseen 

(Tainio, 2007, s. 24).  

 

Analysoin videomateriaalin soveltaen multimodaalistavuorovaiktusanalyysia. 

Keskusteluntutkimus alkaa siitä ajatuksesta millaisia yhteisvaikutuksia aiotaan 

tutkia. Yleisesti, suurin valinta tehdään sen välillä tutkitaanko tavallista arkikes-

kustelua vai institutionaalista vuorovaikutusta. Tavallinen keskustelu tarkoittaa 

epävirallista keskustelua ilman erityisiä institutionaalisia tavoitteita. (Peräkylä, 

A., 2007.) Omassa analyysissani keskityin institutionaaliseen luokkahuoneessa 

tapahtuvaan keskusteluun. Välillä aikuisen ja oppilaan välinen keskustelu voi 

vaikuttaa arkikeskustelulta, jossa jaetaan ajatuksia ja kokemuksia, mutta mie-

lestäni opettajalla voi olla tavoite saavuttaa keskustelulla jotakin, samoin kuin 

oppilaalla. Oppilaalla ja opettajalla ovat myös roolit. Institutionaalisella keskuste-

lulla on aina tavoite ja odotukset sekä keskusteluun osallistujilla on tietyt roolit. 

Yleensä toisella osapuolella on tiedolliseen tai ammatilliseen statukseen poh-

jautuva auktoriteetti. (Helkama, K., Myllyniemi, R., Liebkind, K., Ruusuvuori, J., 

Lönnqvist, J., Hankonen, N., Mähönen, T., Jasinskaja-Lahti, I & Lipponen, J. 

2015, s. 240.) Keskustelu itsessäänkin on instituutio ja se on normatiivisesti 

säädeltyä toimintaa. Puhujat noudattavat tai rikkovat annettuja normeja ja kes-

kusteluun osallistuvilla on tietyt rooli kuten puhuja ja kuulija. Keskustelu on 

myös hyvin pysyvä ja muutosta vastustava instituutio, koska ihmiset ovat vie-

neet keskusteluja eteenpäin satoja vuosia samojen sääntöjen mukaan. (Peräky-

lä, A. 1997.) Koulu on myös instituutio, jossa on oma toimintakulttuurinsa. Kou-

lun toiminta nojaa sääntöihin, lakeihin ja päätöksiin (Peräkylä, A. 1997). Tainion 

(2007, s. 26) mukaan opettajalla on valta asettaa oppilaita institutionaalisiin 

asemiin esimerkiksi puhuttelulla ”pikku Peppi”. Tämä puhuttelu rakentaa ja hei-

jastaa kontekstia. Oppilas voi toimia myös odotusten vastaisesti, jos hän ei ole 

tietoinen kaikista toimintanormeista. Mielestäni tämä on hyvinkin mahdollista 

maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla. Tainion (2007, s. 26) mukaan oppilas ei 
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ole tällöin täysivaltainen toimija kulttuurissa. Pohdinnan arvoista onkin, onko 

maahanmuuttaja oppilas aina täysivaltainen toimija koulun kulttuurissa. Onko 

oppilas koskaan täysivaltainen toimija ja miten paljon kielen hallitsemattomuus 

vähentää toimijuutta? 

 

4.4 Aineistolähtöinen lähestyminen 
 
Tutustuin runsaaseen aineistoon ja valitsen molemmista luokkahuoneasetelmis-

ta muutaman mielenkiintoisen otoksen. Valitsin lopulliseen analyysiin otoksia, 

joista löysin vuorovaikutuksen ja toiminnanohjauksen osalta merkityksellisiä piir-

teitä. Luokassa työskentelee useita aikuisia, joten aineistossa tapahtuva vuoro-

vaikutus on monipuolista. Valitsimistani oppitunneista puolet ovat syyslukukau-

delta ja puolet kevätlukukaudelta, joten analyysin luotettavuuden kannalta tämä 

seikka on huomioitava analyysissa, vaikka en tee pitkittäistutkimusta. Jokainen 

valitsemani oppitunti on noin neljäkymmentäviisi minuuttia pitkä, joten tehtäväni 

oli löytää oppitunnin sisältä tutkimuksen kannalta kiinnostavat esimerkit, joita 

analysoin.  

 

Esimerkit valikoituivat siten, että huomioin kaikki opettajan ja oppilaan aloitteel-

liset vuorovaikutuksen yritykset. Määrittelin negatiivisen ja positiivisen vuorovai-

kutuksen ennen koodauksen aloittamista.  Värikoodasin litteraattiin aikuisten 

käskyt ja ohjeet punaisella värillä ja kysymyksin tai keskustellen aloitetun vuo-

rovaikutuksen vihreällä värillä. Värikoodasin taas punaisella kaikki oppilaan ne-

gatiiviset vuorovaikutuksen aloitteet, vastaamatta jättämisen tai negatiivisen sä-

vyiset vastaukset. Positiiviset aloitteet tai positiiviset vastaukset koodasin vihre-

ällä värillä. Tämän lisäksi etsin vuorovaikutuksen ympäriltä oppilaan toimin-

nanohjauksen puutteita tai vahvuuksia. Analysoin sitä, miten vuorovaikutus vai-

kuttaa oppilaan toiminnanohjaukseen. Huomioin oppilaan impulsiivisuuden, mo-

torisen levottomuuden, tarkkaavuuden suuntaamisen, tarkkaavuuden ylläpidon, 

tarkkaavuuden siirtämin sekä toiminnan toteutuksen 

 

Katsoin esimerkkitilanteita useita kertoja huomioiden keskustelun lisäksi ana-

lyysissani myös fyysisen vuorovaikutuksen. Jotta tutkimukseni pystyisi ymmär-
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tämään syvemmin fyysisen vuorovaikutuksen merkitystä, piirsin episodien mer-

kittävimmät hetket. Ei-kielellisen aineiston huomioiminen lisää tiedon määrää ja 

luokkahuoneen vuorovaikutusta tutkiessa ei ole riittävää tutkia pelkkää verbaa-

lista vuorovaikutusta ( Tainio, 2007, s. 31). Kirjoitin ylös huomioni ja palasin kat-

somaan tilanteita uudelleen. Aineistolähtöinen tutkimuksen motivointi on hyvin 

kurinalaista. Tutkija voi esittää aineistolle kysymyksiä kuten mitä toimintaa on 

valituilla aineiston osilla? Mikä on aineistossa merkityksellistä ja mitä toimintaa 

siitä syntyy? (Peräkylä, A., 2007.) Piirtäminen auttoi löytämään esimerkeistä 

merkitykselliset hetket. Kuva 1. on piirretty aineistosta. Tässä kolmen kuvan 

sarjassa merkityksellistä on aikuisen aito kiinnostus Alvariin. Aikuisen kiinnos-

tuksen seurauksena Alvar saa motivaation tehtävien korjaamiseen.  Kuvasarjan 

ensimmäisessä kuvassa Alvarin katse on tehtäväkirjassa. Samalla aikuinen pu-

huu Alvarille ja katsoo häntä. Toisessa kuvassa aikuinen puhuu Alvarille ja ai-

kuinen ja Alvar ovat katsekontaktissa. Kolmannessa kuvassa aikuinen jatkaa 

luokan opettamista ja Alvar korjaa tehtäviä. 

 
 
Kuva 1. Piirtämisen käyttäminen apuna merkityksellisten hetkien löytämisessä 
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4.5 Koulun toimintakulttuurin huomioiminen analyysissa 
  

Keskustelunanalyysissä mitään ei jätetä pois vaan kaikkea pidetään tärkeänä ja 

sen vuoksi analyysi oli hidasta enkä voinut valita kovin suurta osaa aineistosta 

analysoitavaksi. Keskustelun analyysi perustuu etnometodologiseen ajatteluun, 

joka tutkii toimintojen logiikkaa. Tutkielmani kannalta tärkeitä etnometodologian 

alakäsitteitä ovat vastavuoroisuus ja vuorovaikutus. Odotuksenmukaisuuden 

periaate on yksi taustalla oleva voima. Odotuksenvastaista toimintaa on tapana 

myös selittää. Esimerkiksi jos henkilö ei tervehdi, saatetaan se selittää kiireellä 

tai vihaisuudella. (Tainio, 2007, s. 25–26.) Odotuksen vastaiseen toimintaan 

taas liittyy kiinteästi reflektiivisyyden periaate eli vuorovaikutuksen periaate. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos tervehdykseen ei vastata, pyydetään 

asiaan selitystä. Selitykset ovat normatiivista toimintaa, joka on yhteisössä so-

vittua. Toinen henkilö joutuu siis selontekovelvolliseksi näissä tilanteissa ja se-

lonteon perusteella voidaan tehdä päätelmä, onko henkilö täysivaltainen jäsen 

toimintakulttuurissa. (Tainio, 2007, s. 27.) Koulu instituutiona edellyttää oppilail-

ta tiettyä toimintakulttuurin tuntemista. Videoidusta aineistosta minun oli mah-

dollisuus löytää tietoja siitä, ovatko oppilaat vuorovaikutuksen perusteella täysi-

valtaisia toimijoita koulun ja luokan toimintakulttuurissa. Opettaja voi asettaa 

oppilaat eri institutionaaliseen asemaan omilla sanavalinnoillaan. Analyysini 

kannalta mielenkiintoista on, miten suuri vaikutus kulttuuriin kuulumisella tai ins-

titutionaalisella asemalla on ja miten se vaikuttaa oppilaan toiminnan ohjauk-

seen. Aineiston ollessa analyysin lähtökohtana, tärkeimpänä pidetään aineis-

tossa olevien henkilöiden suhtautumista tilanteisiin, ei tutkijan asennetta tilan-

teisiin. Monia tutkimustraditioita on arvosteltu siitä, että tutkijat tuovat tutkimuk-

sesta esille sen mitä haluavat, mutta keskustelunanalyysissa tälle ei ole niin 

suurta vaaraa. Olemme kuitenkin kaikki kulttuurin jäseniä ja tämä tuo oman vai-

kutuksensa analyysiin. (Tainio, 2007, s. 30.) Jokaisella meistä on käsitys koulu-

kulttuurista. Oma opettajataustani sekä kokemukseni oppilaana olemisesta vai-

kuttavat siihen, mitä nostan aineistosta esille. Tutkimuksesta esille nostamani 

asiat ovat mielestäni tärkeitä ja näin jo tutkimuksen aihe on oma valintani.  
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4.6 Tutkimuksen suunnan löytäminen 
 

Tein aineistosta havainnon, joka antoi ratkaisevan suunnan tutkimukselleni. Ti-

lanne oli seuraavanlainen: Luokan aikuinen esitti käskyjä toivomastaan toimin-

nasta ja ohjeisti oppilaita koko oppitunnin. Oppilaat eivät toimineet aikuisen oh-

jeiden mukaisesti, vaan keskustelivat keskenään oppitunnin ulkopuolisista asi-

oista. Tilanteesta seurasi riitelyä ja asiatonta kielenkäyttöä, jonka seurauksena 

aikuiset puuttuivat tilanteeseen kielloilla. Opettaja otti yhden oppilaan puhutte-

luun ja puhuttelun jälkeen opettaja alkoi kyselemään oppilaan viikonlopusta. 

Tästä seurasi vuorovaikutuksen muuttuminen. Oppilaat alkoivat keskustella ja 

vuorovaikutus muuttui vastavuoroisemmaksi. Tilanteesta tuli vuorovaikutuksel-

taan lämpimämpi. Pian löysin toisen tilanteen, jossa oppilaan käytös vaihtui 

muuttuneen opettajan vuorovaikutuksen myötä.  

 

Rupesin etsimään aineistosta tämän kaltaisia tilanteita. Olin kiinnittänyt huomio-

ta myös siihen, että tarkkailemani oppilaan käytös ja toiminnanohjaus oli hyvin 

vaihtelevaa. Aineistossa saman oppilaan oma toiminnanohjaus voi poiketa suu-

resti eri tilanteissa. Oppilaasta voi saada kuvan, että hänellä on suuria ongelmia 

ohjata omaa toimintaansa ja impulsiivisuus ohjaa tekemistä. Toisessa tilantees-

sa hän pystyy työskentelemään suunnitelmallisesti. Tilanteeseen voivat vaikut-

taa monet seikat kuten tehtävän mielekkyys, vireystila, toiset oppilaat ja vuoro-

vaikutus opettajan kanssa. Lähdin tutkimaan aineistoa siten, että etsin yhteyttä 

oppilaan ja opettajan välisen vuorovaikutuksen ja oppilaan oman toiminnanoh-

jauksen välillä. Katsoin aineistosta ensin oppilaan oman toiminnanohjauksen 

vaikeuksia ja tarkkailin aikuisen vuorovaikutusta tilanteissa. Etsin myös niitä ti-

lanteita, joissa oppilaan oma toiminnanohjaus oli hyvää ja tarkkailin tilanteita 

opettajan vuorovaikutuksen kautta.   
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4.7 Keskittymiskyselyn käyttö analyysissa 
 
Minulla on käytössä Klenberg ym. (2010) laatima Keskittymiskysely, jossa on  

eritelty toiminnanohjauksen osa-alueita ja valitsin niistä seurattavaksi häiriö-

herkkyyden, impulsiivisuuden, motorisen levottomuuden, tarkkaavuuden suun-

taamisen, tarkkaavuuden ylläpidon ja tarkkaavuuden siirtämisen. Nämä jokai-

nen osa-alue on jaettu useampaan osaan. (Klenberg, L., Jämsä, S. Häyrinen, T. 

& Korkman, M. 2010.) Keskittymiskysely helpotti oppilaan oman toiminnanohja-

uksen seuraamista.  

 

Minun täytyi osoittaa, että oppilaalla on vaikeuksia ohjata omaa toimintaansa, 

joten etsin tilanteita, joissa oppilas puhuu toisten päälle, puhuu jatkuvasti, pitää 

ääntä työskennellessään, tehtävän suoritus heikkenee loppua kohti, oppilas 

rummuttelee, tömistelee, hosuu ja hätiköi, syrjähtää kesken tehtävän muuhun 

puuhaan, tehtävien tekeminen ei onnistu ilman henkilökohtaista ohjausta ja op-

pilas on huomattavan levoton. Katsoin sitten, minkälainen vuorovaikutus opetta-

jan ja oppilaan välillä on näissä tilanteissa, joissa oman toiminnanohjauksen 

vaikeuksia ilmenee. Tämän jälkeen etsin tilanteita, joissa saman oppilaan oman 

toiminnanohjaus toimii ja tarkkailin näistä tilanteista oppilaan ja opettajan vuoro-

vaikutusta.  
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5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
5.1 Neljä vuorovaikutustyyppiä 
 
Löysin aineistostani erilaisia aikuisen tapoja toteuttaa vuorovaikutusta. Näistä 

tavoista voi eritellä seuraavat neljä aikuisen toteuttamaa vuorovaikutusta:  

1. Aikuinen, tarkkailee tilannetta ja kieltää oppilasta  

2. Aikuinen tarkkailee tilannetta ja kehuu oppilasta  

3. Aikuinen osallistuu tilanteeseen jatkuvan dialogin kautta  

4. Aikuinen osallistuu tilanteeseen jatkuvan dialogin, mutta myös fyysisen kon-

taktin kautta. 

Löysin opettajan tahdikkaan toiminnan ja kolmannen vuorovaikutustyypin väliltä 

yhtäläisyyksiä. Matti Meren mukaan tahdikkuus liittyy kosketukseen, yhteyteen 

ja aavistukseen. Tahdikas opettaja on kontaktinhaluinen ja tahdikkuus on hänen 

toimintatapansa. Tahdikkaasti toimiva opettaja ottaa opetustilanteessa vastuun 

oppilaista, koska hän on saanut heidät kasvatettavakseen. Tahdikas opettaja on 

oppilaitaan varten ja hän esiintyy tarkoituksenmukaisena ja vakuuttavana ope-

tustilanteessa. (Meri, M. 1993.) 

 

 

5.2 Oppilaan itsesäätelyn vaatima tuki 
 
Esimerkit 1–3 ovat samalta 45 minuutin oppitunnilta. Kahdessa ensimmäisessä 

esimerkissä aikuinen edustaa neljättä vuorovaikutustyyppiä ja kolmannessa 

esimerkissä kolmatta vuorovaikutustyyppiä. Koko oppitunnin kokonaisuutta ar-

vioitaessa, oppilaan oma toiminnanohjaus on heikkoa. Hänen tehtävänsä on vä-

rittää lippua, mutta toiminta keskeytyy jatkuvasti oppilaan ääntelyyn, tömistelyyn 

ja hän häiriintyy myös toisista oppilaista ja aikuisista. Aineistosta on kuitenkin 

nähtävissä, että oppilas voi säädellä omaa toimintaansa, jos aikuinen on aidosti 

kiinnostunut oppilaasta.  
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(1) Sun kanssas sattuu aina 

Alvar :   (heittää teroittimen kohti toista oppilasta)  
aikuinen a:  Se oli nyt viimeinen kerta! Sun kanssas sattuu aina kaikenlaista. 
Alvar:  (jatkaa värittämistä ja havahtuu luokan toisen aikuisen ja oppilaan 

keskusteluun).  
Alvar:  Missä se on? 
aikuinen b: Olisiko sodankylässä.  
Alvar:   (Katsoo b aikuista ja tekee suullaan hälinää). plälllä, lällällälä… 
aikuinen b:  Mikä sinulla nyt on?.  
Alvar: (yrittää jatkaa värittämistä, mutta alkaa taas ääntelemään ja työ 

keskeytyy). Plällälä… 
Alvar: (kääntää kasvonsa kohti aikuista (b) ja tekee suullaan hälinää). 

plälllä, lällällälä… 
aikuinen b:  lopeta tuo! (ja perääntyy).  
 
(2) Sinä sinä sinä puhut 
aikuinen b: Kato nyt tuota… (yrittää neuvoa ja antaa ohjetta)  
Alvar: plälllä, lällällälä… (keskeyttää opettajan hälinällä ja rummuttaa kä-

sillä pöytään). 
aikuinen b: Kun sä teet hyvää työtä muuten, mutta sä pilaat sen tuolla, kun 

laitat kämmenen siihen…. 
Alvar:  Sinä sinä sinä puhut….shyyy….(keskeyttää aikuisen puheen lait-

tamalla etusormen suunsa eteen hiljaisuuden merkiksi ja kääntää 
kasvonsa hyvin lähelle aikuisen kasvoja) 

aikuinen b:  Minä yritän antaa sinulle neuvoja. Älä laita kämmentä tuohon väri-
pinnalle 

Alvar: (Laittaa kätensä piirustuksen päälle ja hieroo kädellä paperin pin-
taa) 

aikuinen b:  hyvä on, hyvä on, omapahan on työsi 
 
 
 

 
 
Kuva 2. Rauhattomuus 
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Kuva 3. Fyysinen puuttuminen 
 

Alvarin työskentely pysähtyy täysin ja hän alkaa keskustelemaan toisen oppi-

laan kanssa. Seuraavat minuutit Alvar häiritsee tömistelemällä ja laulelee omi-

aan ja ääntelee, sekä heittää kynät pöydän pintaa pitkin toiselle oppilaalle. Ai-

kuinen joutuu kieltämään useita kertoja ja puuttumaan tilanteeseen. Muuta kes-

kustelua Alvarin ja aikuisten välille ei synny. Alvar keskustelee englanniksi toisil-

le oppilaille.  

 

Analyysi kahdesta ensimmäisestä esimerkistä: 

Esimerkkien (1) Sun kanssas sattuu kaikenlaista ja (2) Sinä sinä sinä puhut yh-

tenä tehtävänä analyysissani on tuoda näkyviin Alvarin toiminnanohjauksen 

vaikeus ja korostaa tilanteessa syntyvää muutosta. Analyysini mukaan tuhoisin-

ta oppilaan oman toiminnanohjauksen kannalta on, jos aikuinen ainoastaan kiel-

tää ja neuvoo oppilasta olemalla samalla jatkuvasti kontaktissa. Esimerkeissä 

(1) ja (2) tilanne on aikuiselle haastava.  Meri (1993) korostaa, että opettajan 

odotetaan tekevän jotain tämän tyyppisissä tilanteissa. Tilanteen ollessa sopi-

maton tai yllättävä, ei aikuisella ole aikaa pohtia parasta toimintatapaa, koska 

häntä saatetaan pitää tällöin epävarmana ja päättämättömänä. Aineistossani 

keskeistä kuitenkin on vuorovaikutuksen ja toiminnanohjauksen muutos, joka 

tapahtuu esimerkin (3) Seven kilo hauki alussa. Oppilas voi muuttaa toimin-

taansa, jos aikuinen tekee muutoksen omaan vuorovaikutukseensa. Oppilas al-

kaa säätelemään omaa toimintaansa, jos aikuinen on aidosti kiinnostunut oppi-

laan tekemisestä. Oppilaan vuorovaikutus ja toiminnanohjaus muuttuvat. Oppi-

las antaa mahdollisuuden, vaikka tilanne on jo kärjistynyt. Esittelen tässä tilan-



29 
 

teen, jonka alussa aikuinen vaihtaa 4. vuorovaikutustyypin 3. vuorovaikutustyy-

piksi. Kyseessä on siis sama opettaja b, joka oli myös 1. ja 2. esimerkissä ja 

kuvaus on samalta oppitunnilta. 

 

(3) Seven kilo hauki 

Alvar:   Mun kaveri sai seven kilo hauki. (osoitettu toiselle oppilaalle) 
HILJAISUUS 4 sekuntia 
aikuinen b: Seitsemänkiloinen hauki? (Aikuisen äänen painosta kuulee        
         ihmetyksen ja oppilas vilkaisee opettajaa). 
aikuinen b:  Seitsemänkiloinen hauki? Mistä? (Aikuinen toistaa ja kääntyy op-

pilasta kohti ja oppilas katsoo aikuista. Syntyy katsekontakti) 
Alvar: Virosta 
aikuinen b:  Aahaa (tauko) Oletkos sinä saanut isoja kaloja? 
Alvar: Kolme kiloa 
aikuinen b: Mikä kala….hauki? 
Alvar häiriintyy muiden oppilaiden puheesta ja ei vastaa heti opettajalle. 
aikuinen b: Oliko hauki? 
Alvar: (Nyökyttää päätään) Moreena… 
aikuinen b:  Moreena…onko se jonkin sortin lohi. Minäkin olen joskus nuorem-

pana kalastanut, mutta en pitkään pitkään aikaan.  
Alvar: Mitä oot kalastanut…mitä sait?  
aikuinen b: Se oli olematon…. 
Alvar:  Näyttää etusormien välillä kalan kokoa. 
aikuinen b: No suurin piirtein tuollainen olematon sintti, mutta eräät ystäväni. 

Aika monetkin ystäväni kalastavat edelleenkin ja…  
Alvar: Tiedätkö miten iso minun eka kala oli? 
aikuinen b: Sun eka kala.. 
Alvar: Näyttää käsillä 
aikuinen b:  mmh 
aikuinen b:  Hauki? 
Alvar:  Pudistaa päätään 
aikuinen b: Vaan?... 
Alvar:  Swordfish 
aikuinen b: Ensimmäinen kala, mutta oliko se mikä hauki, lahna..? 
Alvar: No miekkakala 
aikuinen b: Miekkakala? (Hämmästyneenä) 
Alvar: Joo! 
aikuinen b:   Mistä sinä……? 
Alvar: Kyprokselta 
aikuinen b: Aahaa 
Hiljaisuus. Oppilas tekee rauhassa työtään. 
Alvar:  Isän on saanu…isä sai…kaikki isoin kala on ollut seitsemäntoista 

kiloa. 
aikuinen b:  Missäpäin maailmaa? 
 

Vuorovaikutus muuttuu, kun aikuinen on aidosti kiinnostunut Alva-

rin kertomasta asiasta. Alvar tulee kuulluksi. Alvar ja aikuinen kes-
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kustelevat kahdestaan ja Alvar rauhoittuu työskentelyyn. Alvar jat-

kaa oma-aloitteisesti keskustelua aikuisen kanssa. Toinen oppilas 

yrittää saada muutamia kertoja Alvarin huomion onnistumatta sii-

nä. Lisäksi taustalla on koko ajan keskustelu, johon Alvarilla olisi 

mahdollisuus suunnata tarkkaavaisuutensa.  

 

 
Kuva 4. Mun kaveri sai seven kilo hauki 

 

 
Kuva 5. Seitsemänkiloinen hauki 
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  Kuva 6. Seitsemänkiloinen hauki? Mistä? 
 

   
  Kuva 7. Virosta 
 

   
  Kuva 8. Oletkos sinä saanut isoja kaloja? 
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Analyysi esimerkistä (3) Seven kilo hauki:  

Alvar keskittyy aikuisen vuorovaikutuksen avulla työhönsä, eikä halua pilata 

vuorovaikutuksen hetkeä. Oppilas voi säädellä omaa toimintaansa, jos aikuinen 

on aidosti kiinnostunut oppilaan tekemisestä. Sajaniemen, Suhosen, Nislinin ja 

Mäkelän (2015, s. 81) mukaan mielen sääteleminen on ohjauskyvyn säilyttämis-

tä ja luokkatilanteessa opettaja on apuna tässä säätelyssä. Oppilas tulee tilan-

teessa kuulluksi. Kuulluksi tuleminen on lapselle tärkeää ja se tarkoittaa, että 

aikuinen reagoi lapsen toimintaan ja osoittaa näin, että huomaa lapsen. Kuul-

luksi tuleminen suojaa lasta liikaa stressiä aiheuttavassa tilanteessa. (Sajanie-

mi, N., Suhonen, E., Nislin M. & Mäkelä J., 2015, s. 88.) Hienointa tilanteessa 

on se, että oppilaan toiminnanohjauksen voi muuttaa vuorovaikutuksen avulla, 

mielestäni vuorovaikutuksen osalta lähes tuhoon tuomitullakin oppitunnilla. Vä-

lineenä aikuisella on aito kiinnostus lapsesta. Aikuinen antaa lapselle mahdolli-

suuden käsitellä omia kokemuksiaan ja tilanne tuottaa positiivisia tunteita. Tä-

män tyyppisellä vuorovaikutuksella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia, koska 

kokemuksien ja tunteiden tunnistaminen voivat tuottaa sinnikkyyttä (Kumpulai-

nen, K., Mikkola, A., Rajala, A., Hilppö, J. & Lipponen, L., 2015, s. 232–233). 

Alvarin tarkkaavaisuus suuntautuu hetken aikaa toisiin oppilaisiin, mutta aikui-

nen auttaa kysymyksellä Alvarin takaisin keskusteluun.  

 

aikuinen b: Mikä kala….hauki? 
Alvar häiriintyy muiden oppilaiden puheesta ja ei vastaa heti aikuiselle. 
aikuinen b: Oliko hauki? 
Alvar: (Nyökyttää päätään) Moreena… 
 
Aikuuinen saa vuorovaikutuksensa avulla palautettua Alvarin takaisin keskuste-

luun. Keskustelun teema ei ole tavanomainen ja kalastus on aiheena on juuri 

Alvarille mieleinen. Aina ei voi kuitenkaan keskustella oppilasta kiinnostavista 

aiheista. Haluan painottaa kuitenkin analyysissa sitä, että aikuisen reaktio on 

aidosti kiinnostunut ja tämän avulla aikuinen ottaa oppilaan kontaktiin. Ammatil-

lisesti toimiva aikuinen voi mahdollisesti vaihtaa vuorovaikutuksen suuntaa, 

käyttämällä kiinnostusta lasta kohtaan. Tämä edellyttää kuitenkin lapsen tunte-

musta. 
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5.3 Aikuinen auttaa oppilasta säätelemään toimintaansa vuo-
rovaikutuksen avulla 
 
Lapsi tarvitsee aikuista avukseen, jotta oppii säätelemään ja ohjaamaan omaa 

oppimistaan. Lasta täytyy tukea hänen oman lähikehityksensä vyöhykkeellä, jot-

ta säätelytaidot kehittyvät vähitellen. (Lonka, 2015, s. 78) Opettajien taidoissa 

tukea opiskelijoiden itsesäätelyä on suuria eroja. Aikuinen voi säädellä täysin 

oppimistilannetta, jolloin hyvät itsesäätelytaidot omaava oppilas voi turhautua. 

Joskus tilanne on täysin opiskelijoiden kontrollissa ja silloin oppilas, jolla ei ole 

itsesäätelyn taitoja on pulassa. Oppilas ei saa lainkaan ulkoista tukea oppimi-

selleen. On todettu, että jaettu kontrolli tukee oppimista parhaiten. Jaetun kont-

rollin periaatteen mukaan opettajan tehtävä on antaa tukea, mutta hiljalleen 

purkaa opetustilanteen ulkoista säätelyä ja tehdä itsensä tarpeettomaksi. (Lon-

ka, s. 80–81) 

 

Seuraavassa esimerkissä aikuisen vuorovaikutus muistuttaa tyyppiä kolme, eli 

hän on jatkuvassa kontaktissa puheen ja katseen avulla. Hän on kiinnostunut 

oppilaasta. Aikuinen sitoo vuorovaikutuksellaan opetuksen sisällön oppilaan 

omaan kokemukseen. Oppitunnilla tarkastetaan kotitehtäviä. Kotitehtävän ku-

vissa on erilaisia talotyyppejä ja huonekaluja ja muita aiheeseen liittyviä käsittei-

tä.  

 

(4) kerrostalo 
aikuinen: Eli tämä rakennus on kerrostalo. 
aikuinen:  Arjen, asutko sinä kerrostalossa? 
aikuinen: Sinä? 
Arjen:  joo 
aikuinen:  Alvar, Asutko sinä kerrostalossa? 
Alvar:   Joo 
Aikuinen käy kaikkien oppilaiden kanssa läpi henkilökohtaisen kokemuksen ker-

rostalosta. Oppitunti etenee siten, että aikuinen pitää jatkuvan keskustelukon-

taktin oppilaisiin.  

 

aikuinen:  Kuinka monen kotona on parveke? 
Ronin:   minulla on 
Alvar:             minulla 
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aikuinen:  entäs Arjen, onko sulla sun kotona… parveketta? 
Arjen:           joo 
Alvar   minulla on aika pieni….mina ja äiti ja isä  
                     Maht…menevät sinne siis me oleme kaikki nii siellä, 
aikuinen:       onko Roninin parveke iso. 
Ronin:           joo,….liian iso, 
aikuinen:       (Naurahtaa). miksi liian iso? 
 
 
Analyysi esimerkistä (4) kerrostalo: 

Oppitunnilla syntyy keskustelua suomen kielellä. Oppilaan oma toiminnanohja-

us on hyvä, koska oppilas pysyy paikoillaan, ei ääntele tai liikehdi levottomasti 

ja pystyy suuntaamaan tarkkaavaisuutensa aikuisen opettamaan asiaan. Mie-

lestäni on selvää, että usein toista kieltä puhuva oppilas on käsitteiden ymmär-

tämisessä altavastaajan asemassa verrattuna äidinkielellään opiskelevaan op-

pilaaseen. Maahanmuuttajataustaisella oppilaalla ei ole aina sitä kulttuurista tie-

toa, joka tarvittaisiin käsiteltävän asian ymmärtämiseen. Oppilaat tarvitsevat ai-

kuisen apua, koska sanavarasto on liian suppea. Ymmärtäminen rakentuu sa-

noista, jotka on sidottu kulttuuriseen kontekstiin (kerrostalo, rivitalo, omakotitalo, 

parveke, rappu). Tutkimuksessa on todettu, että dialogisella lapsen ja aikuisen 

välisellä lukemisella on yhteys sanavaraston kasvamiseen sekä lukutaitoon. 

Dialogisessa lukemisessa on keskeistä, että aikuinen säätelee lukutilannetta 

kysymyksin. (Blair, C. & Raver, C. C., 2015)  Esimerkissä (4) Kerrostalo aikui-

sen ja oppilaiden välinen dialoginen vuorovaikutus opetuskeinona, auttaa lasta 

säätelemään oppimistaan. Opettajan kysymykset auttavat oppilaita pääsemään 

sisään kulttuuriseen kontekstiin. Blair ja Raver (2015) huomioivat, että itsesää-

telytaidot ovat keskeisiä monentyyppisissä oppimistilanteissa. Ympäröivän yh-

teisön rooli on merkittävä, tarjotessaan sosiaalisia sekä älyllisiä kokemuksia 

(Lonka, 2015, s. 78). Tutkimuksissa on todettu, että luokkahuoneessa tapahtu-

vaa vuoropuhelua ei aina pidetä oppimisen keinona vaan se on enemmän häi-

riötekijä (Howe, C. & Abedin, M. 2013). Oppilailla on kokemuksellista tietoa ja 

havaintoja, joita opettajan asiantuntijuuden avulla yritetään nähdä (Kosonen, K. 

2006, s. 21). Lisäksi esimerkissä (4) Kerrostalo aikuinen luo käsitystä lasten jo 

olevista tiedoista kysymystensä avulla. Hän voi saavuttaa tällä tiedon oppilaiden 

lähikehityksen vyöhykkeestä.  
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Seuraava esiteltävä esimerkki (5) Ei sillä tavalla opi mitään on samalta oppitun-

nilta kuin esimerkki (4) Kerrostalo. Aikuisen vuorovaikutustyyppi 3 on edelleen 

kiinnostunut Alvarista, vaikka kritisoi Alvarin toimintaa. Meri (1993) puhuu opet-

tajan tahdikkuudesta, joka ilmenee luokkatyöskentelyssä välittömien arvioiden 

ja päätöksien tekoina. Tahdikkuus myös muovaa ja säätelee opettajan tapaa 

toimia. Tahdikkuus ei tarkoita liiallista lempeyttä, vaan tahdikas toiminta on suo-

raa, vilpitöntä, puolueetonta sekä oikeudenmukaista. Aikuisen vuorovaikutus-

tyyppi 3 toimii tahdikkaasti. Oppilas kuuntelee aikuisen mielipidettä ja pystyy 

vaihtamaan toimintansa opettajan ohjeen mukaiseksi. Aikuinen on edelleen 

kiinnostunut Alvarista ja osoittaa sen kysymyksin. Aikuinen osoittaa myös huo-

lensa Alvarin opiskelusta ja sanoittaa Alvarin tekemät virheet ja niiden seurauk-

set.  

 

(5) Ei sillä tavalla opi mitään 

aikuinen 3:  Alvar mikäs sulla luki 
Alvar:   Lipasto 
aikuinen 3:   TÄMÄ? 
Alvar:   Mä en tietä 
aikuinen 3:  Mikä? Katsoitko sä näitä mistään 
Alvar:   (pudistaa päätään) 
aikuinen 3:            Et 
aikuinen 3:           Nii et sä voi sit tietää Alvar. se ei oo   
                            hyvä tehä nii läksyjä? 
aikuinen 3:             Et sä et nää yhtää vaivaa, mä en….sä saat   
                            nolla pistettä. 
Alvar:                     Ma halusin tehä päästä. 
aikuinen 3:             Ei? mut et sä…. ei sillä tavalla opi mitään? 
aikuinen 3:             Ei ei sinun päässä oo kaikkia maailman suomen kielen  
                            sanoja ei niin opi mitään ku nämä on oppimista varten  
                            
aikuinen 3:            Jos sä otat päästä ja sit nyt sä et edes korjaa? 
 
Alvar alkaa välittömästi korjaamaan tehtäviä. Hän on valmis ponnistelemaan 

tehtävän kanssa ja osoittaa näin, että hän pystyy säätelemään omaa toimin-

taansa.  
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Kuva 9. Ei sillä tavalla opi mitään (Alvar katsoo tehtäväkirjaa) 
 

 
Kuva 10. Nyt sä et edes korjaa (Alvar katsoo aikuista) 
 

 
Kuva 11. Alvar alkaa korjaamaan tehtäviään. Aikuinen jatkaa luokan opettamista. 
 

Aikuisen kolmannen vuorovaikutustyypin käytös tukee oppilaan osaamisen tun-

netta oppitunnin alussa (esimerkki (4) Kerrostalo), joten vaikka tehtävä on haas-

tava, ei oppilas muserru tehtävän alle. Tutkimusaineistossa esiin noussut aikui-

sen kolmas vuorovaikutustyyppi auttaa vuorovaikutuksellaan oppilasta saavut-

tamaan pystyvyyden tunteen. Opetettava sanasto osoittautuu oppitunnilla haas-
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teelliseksi, mutta aikuisen tapa yhdistää oppilaan henkilökohtaisia kokemuksia 

opetettavaan ainekseen, tukee oppilaan toiminnanohjausta. Aikuinen ottaa op-

pilaan huomioon ja luo vuorovaikutuksen, joka tukee oppilaan oman toimin-

nanohjausta. Aikuinen asettuu oppilaan asemaan ja pystyy sillä syventämään 

vuorovaikutusta.  

 

5.4 Vuorovaikutuksen merkitys suomenkieliseen puheeseen 
 
Valmistavassa luokassa jo kielitaidon kehittymisen vuoksi olisi mielestäni syytä 

kiinnittää huomiota keskustelulliseen vuorovaikutukseen. 

Aikuisen vaatiessa oppilaalta keskustelevaa vuorovaikutusta, oppilas alkaa to-

teuttaa opettajan vaatimusta. Aikuisen vaatimus ei kuitenkaan toteudu, aikuisen 

vaatiessa keskustelevaa vuorovaikutusta suoralla pyynnöllä  

 

(6) Mä en nyt oikein ymmärrä 

aikuinen: Tiedättekö pojat mitä? 
aikuinen: Tiedättekö pojat mitä? Musta olisi kiva, jutella teidän kanssa, mut-

ta mä en nyt oikein ymmärrä mistä te puhutte  
Arjen:  Give me terotin! 

(Aikuinen ojentaa teroittimen oppilaalle) 
Oppilaat jatkavat keskustelua englanniksi ja venäjäksi. 
aikuinen:  Kuulitko? 
aikuinen: Kuulitteko? Musta ois kiva jutella teidän kanssa, mutta mä en oi-

kein ymmärrä mitä te puhutte. 
Alvar: Ei tarvitsekaan 
aikuinen b: (Kumartuu Alvarin viereen ja koskee kädellä piirustukseen. Aloit-

taa neuvomisen) 
Alvar: (Kääntää kasvot kohti opettajaa) Niuniuniuniuniuuuu! Niuniuniu… 

aikuinen b: Lopeta!  (aikuinen jatkaa neuvomista) 

 

(7) Nyt puhutaan suomea 

aikuinen: Nyt puhutaan suomea. Nää pensselit ja värit toimii suomeksi, 
muistatteks te? 

Alvar: Hah haa haa 
Ebba: sanoo viroksi jotain Alvarille. 
Työskentely jatkuu hiljaa muutaman sekunnin. 
aikuinen:  Alvar, Mitä sinä teet? 
Alvar: No lumemiestä 
aikuinen: Lumimiestä 
Arjen: Lumiukko 
aikuinen: Lumiukkoa 
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”Olisi kiva puhua teidän kanssa suomea” tai käskyllä ”suomeksi!”. eivät aineis-

ton perusteella auta oppilaita puhumaan suomea. Aikuisen tapa puhua lapselle 

antaa lapselle mallin jäsentää toimintaansa. Suorat komennot, kiellot ja ohjeet 

eivät auta lasta kehittämään itsesäätelyn taitoja. Onnistuneessa itsesäätelyssä 

ulkoa annetut ohjeet sisäistyvät lapsen omaksi sisäiseksi puheeksi. (Lonka, 

2015, s. 78.) 

 

Aikuisen täytyy olla aloitteellinen ja valmis jatkuvaan kyselevään suomeksi 

kommunikointiin oppilaiden kanssa, kuten vuorovaikutustyyppi kolme tekee 

esimerkeissä (4) Kerrostalo ja (5) Ei sillä tavalla opi mitään. Näin oppilaat puhu-

vat enemmän suomea ja keskinäinen englannin- , viron- tai venäjän kielinen 

kommunikointi vähentyy tai jää kokonaan pois. Aikuinen pystyy myös kontrol-

loimaan oppilaiden keskustelua. Esimerkissä (7) Nyt puhutaan suomea voi 

myös huomata keskustelun viriämisen aikuisen kiinnostuneella kysymyksellä 

”Alvar, mitä sinä teet?” Vaikka vielä muutama sekunti aikaisemmin Alvar ei ollut 

valmis keskusteluun, alkaa hän keskustelemaan aikuisen ollessa kiinnostunut 

hänen tekemisistään.  

 

 

5.5 Sääntöjen ja positiivisen palautteen voima 
 

(8) Laivalla Viroon 

Oppitunnilla pelataan Alias-peliä ja Alvar on pystynyt toimimaan rauhallisesti 

koko tunnin. Hänellä on hyvä pystyvyyden tunne, koska hän pystyy tuottamaan 

suomenkieltä puheellaan hyvin verrattuna muihin luokan oppilaisiin. Aikuinen on 

ollut seuraamassa peliä ilman, että osallistuu itse pelaamiseen. Aikuinen antaa 

vain palautetta sanomalla ”hyvä”, sekä hän on katseen ja ilmeiden kautta posi-

tiivisessa yhteydessä oppilaisiin. 

 

Alvar:  Millä me saamme mennä Viroon? 
Ronin:   Mä tietän…laivalla! 
Alvar:  Joo” katsoo opettajaa.  
aikuinen:   Katsoo Alvaria hymyillen 
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Alvar: Hän sanoi  (Osoittaa toista oppilasta. Alvar hakee ikään kuin var-
mistusta, että hän on oikeassa)   

aikuinen:  Hyvä  
 
Analyysi esimerkistä (8) Laivalla Viroon: 

Kahdeksannessa esimerkissä aikuisella on käytössä vuorovaikutustyyppi 2. Po-

sitiivisen palautteen vaikutus osoittautui suureksi, koska aikuisen toinen vuoro-

vaikutustyyppi ei vaadi oppilaita keskustelemaan, mutta saa ainoastaan positii-

visella palautteellaan oppilaan toiminnanohjauksen toimivaksi. Jos oppilaan kie-

litaito on heikko, voi oppilaalla olla tunne ettei hän tiedä mitä täytyy tehdä, jos 

aikuinen on vain hiljaa. Se, että aikuinen antaa positiivista palautetta esimerkiksi 

sanomalla hyvä, oppilas saa siitä varmistuksen, että hän toimii oikein. Tämän 

vuoksi oppilaan toiminnanohjaus on hyvä tilanteessa, jossa aikuinen tarkkailee 

tilannetta ja kehuu oppilasta.  Pelit ja leikit antavat mahdollisuuden harjoitella tu-

levaisuudessa tarvittavia sosiaalisia taitoja ilman epäonnistumisen pelkoa. Pe-

leissä ja leikeissä opitaan ohjaamaan omaa toimintaa sääntöjen avulla (Helka-

ma ym., 2015, s.64–65). Vuorovaikutuksella ei ole sääntöjä ja vuorovaikutusti-

lanteita on mahdotonta suunnitella ennakkoon (Helkama ym., 2015, s. 229). 

Tämän vuoksi peli, jossa on säännöt, voi auttaa oppilasta vuorovaikutustilan-

teessa eteenpäin. Yksi mainittava sääntö on, että Alias-pelissä puhutaan suo-

mea, mikä ohjasi oppilaita käyttämään kieltä. Tähän voi olla vaikuttamassa 

myös se, että Alias-peli oli taitotasoltaan sopivan vaativa, jossa tavoite ja Alva-

rin pystyvyyden tunne olivat oikealla tasolla. Lisäksi opettaja asetti Alvarille en-

nen oppituntia ehdon, että jos tunti ei suju, ei oppilas pääse pelaamaan saliin 

sählyä. Haluan kuitenkin nostaa analyysissa tärkeäksi säännöillä strukturoidun 

tilanteen ja positiivisen palautteen merkityksen.  

 

5.6 Yhteenveto 
 
Vuorovaikutuksen merkitys korostuu valmistavassa luokassa, koska omasta 

kulttuuristaan irrotettu lapsi voi tuntea olonsa erityisen ulkopuoliseksi. Maahan-

muuttajataustaisen oppilaan heikko koulukulttuurin tuntemus yhdistettynä heik-

koon kielitaitoon voi aiheuttaa tilanteen, jossa oppilas ei ole täysivaltainen toimi-

ja koulun kulttuurissa. Jos kielitaito ei ole riittävä tunteiden ja tarpeiden ilmai-

suun, voi syntyä ongelmia. Tämä edellä mainittu yhdistelmä näkyy myös aineis-
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tossa. Oppilaan mahdollisuus antaa normatiivisesti hyväksyttyjä selityksiä on 

maahanmuuttaja oppilaan kohdalla usein heikkoa. Oppilaan käytös on koulu-

kulttuurin sääntöihin nähden odotusten vastaista, jos oppilaan toiminnanohjaus 

on heikkoa.  Aikuisen tehtävänä on ohjata lasta tuntemaan kulttuurin säännöt ja 

toimintamallit. Aikuinen ei voi olettaa, että oppilas noudattaa niitä automaatti-

sesti.  

 

Jos ajattelemme kuvitteellisen tilanteen, jossa erityisopettaja tai psykologi tulisi 

arvioimaan oppilasta luokkaan. Arvioija saisi oppilaasta hyvin erilaisen kuvan 

oppilaan käytöksestä, riippuen opettajan toteuttamasta vuorovaikutuksesta. On 

tietysti otettava huomioon myös muut muuttujat, jotka niin lasta arvioitaessa 

kuin tätä analyysia tehtäessä vaikuttavat oppilaan toiminnanohjaukseen. Oppi-

lasta arvioitaessa on tärkeä kuunnella lasta, opettajia ja vanhempia. Lisäksi 

psykologin on hyvä tehdä kognitiiviset testit sekä käydä tarkkailemassa lasta 

luokkatilanteessa.  

 

Toinen tutkimuksessa esille noussut huomionarvoinen seikka on aikuisen vuo-

rovaikutuksen merkitys suomen kielen käyttöön. Aikuisen omalla panoksella on 

vaikutus oppilaiden suomen kielen puhumiseen. Aikuinen voi säädellä vuoro-

vaikutuksensa avulla oppilaiden puhutun kielen määrää ja näin voidaan saada 

paljon toistoja oppilaan puheeseen, sekä lisäksi aikuinen voi lisätä näin kuul-

lunymmärtämisen kokemuksia.  

 

Työskentely oppilaan lähikehityksen vyöhykkeellä on myös osa aikuisen vuoro-

vaikutusta ja parantaa oppilaan omantoiminnanohjausta. Lähikehityksen vyö-

hykkeellä työskentelyyn liittyy oppilaan jatkuva observointi ja lapsilähtöisesti 

eteneminen. 

 

Suunnittelemattomuus vuorovaikutuksen piirteenä nousi esille kaikissa esimer-

keissä. Toiminnan suunnitelmallisuus ja suunnitelman muuttaminen täytyy sujua 

joustavasti. Säännöt helpottavat vuorovaikutustilanteita. Tilanteet, jotka oli ku-

vattu opettajajohtoisessa luokka-asetelmassa, olivat helpompia oppilaan oman 

toiminnanohjauksen kannalta.  
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6 Luotettavuus 
 
Tutkijan intuitio on hyvin arvokas voimavara aineistoa katseltaessa ja valittaes-

sa siitä merkityksellisiä osia. Intuitio kertoo tutkijalle sen miltä valittu osa näyttää 

tai tuntuu. Tämä tutkimuksen vaihe on useiden tutkijoiden mielestä hyvin palkit-

seva. Joskus käy niin, että alkuperäinen intuitio osoittautuu virheelliseksi. Intui-

tio johtaa systemaattisiin havaintoihin ja tutkimusprosessissa päästään ana-

lysointivaiheeseen. Aineiston katsomista suositellaan tehtäväksi muiden tutki-

joiden kanssa. (Peräkylä, A., 2007.) Itse olen päässyt katsomaan videoitua ai-

neistoa tutkimusryhmän kanssa ja on ollut mielenkiintoista kuunnella toisten ko-

keneiden tutkijoiden ajatuksia aineistosta. Tässä tapauksessa muulla tutkimus-

ryhmällä oli erilainen näkökulma aineistoon, koska he tekevät tutkimusta kielen 

näkökulmasta katsottuna. Itse katson aineistoa erityispedagogisesta näkökul-

masta. Kiinnitän huomiota opettajan toimintaan ja sen vaikutukseen. Olen oppi-

nut tutkimusryhmältä aineiston katsomisen tarkkuutta. Olen yllättynyt siitä, miten 

aineisto alkaa tarjoamaan toistuvien katselukertojen jälkeen uusia puolia. Ai-

neisto olisi varmasti jäänyt minulle tuntemattomammaksi, jos en olisi saanut tätä 

mallia kokeneilta tutkijoilta.  

 

Tutkin vain opettajan vuorovaikutuksen vaikutusta yhteen oppilaaseen, joten 

voidaan ajatella yleistettävyyden ongelmaa. Minulla oli kuitenkin neljä eri opetta-

jaa, joilla oli erilaiset tyylit kohdata oppilas. Pystyin arvioimaan tämän vuoksi 

vaikutusta laajemmin. En pysty näkemään videonauhojen ulkopuolelle ja on 

mahdollista, että minulta jää tämän vuoksi näkemättä merkityksellisiä tapahtu-

mia. Tarkoitukseni on kuitenkin ollut keskittyä juuri sen hetkiseen vuorovaiku-

tukseen ja sen merkitykseen oppilaan toiminnanohjauksen kannalta. Luotetta-

vuutta lisäävä seikka on se, että pystyin osoittamaan vuorovaikutuksen merki-

tyksen saman oppitunnin aikana yhden opettajan vuorovaikutustyypin muutok-

sella esimerkissä (3) Seven kilo hauki. Tämän muutoksen merkityksellisen het-

ken osoittaminen piirtämällä lisää analyysin luotettavuutta. Lisäksi katsoin mate-

riaalia useita tunteja, jotta sain luotua kuvan kokonaisuudesta. Minulle heräsi 

paljon ajatuksia koko aineistosta, jotka antoivat syvyyttä esimerkkien analysoin-
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tiin. Tällä kokonaisuudella on myös merkitys pienempien esimerkkien analyysia 

tehdessä. 

 

Minulla oli siis vain käyttäytyminen, joten aineisto sitoi analyysiani tällä tavoin. 

En voi analysoida sitä, mitä en näe. Käyttäytymisen tason lisäksi lapseen vai-

kuttavat biologinen ja kognitiivinen taso, sekä lisäksi ympäristön vaikutukset nä-

kyvät jokaisella näistä kolmesta tasosta. (Morton, J. 2005, s.24.) Morton (2005, 

s.25) kyseenalaistaakin sen, voimmeko riittävästi kuvailla kehityksellisiä häiriöitä 

käyttäytymisen perusteella. Hänen mukaan käyttäytymiseen ei kannata luottaa 

seuraavista syistä. Poikkeava käytös voi johtua monesta eri syystä ja tämä pii-

levä syy voi synnyttää erilaisia käyttäytymismalleja. Tämä patologinen käyttäy-

tyminen voi hävitä olosuhteiden muuttuessa, mutta ei ole mitään syytä olettaa, 

että käytöksen takana oleva syy on muuttunut. Lapsen käytös heijastaa niiden 

takana olevia ongelmia, mutta ei ole itse ongelma. Samanlainen käytös voi syn-

tyä monesta syystä johtuen. (Morton, 2005, s.25.) Mielestäni tämä on tärkeä 

huomioida myös oppimista, käytöstä, vuorovaikutusta ja oppilasta arvioidessa 

sekä tutkimuksen analyysiä tehdessä. Esimerkiksi stressaavan vuorovaikutusti-

lanteen aiheuttamat vaikeudet toiminnanohjauksessa tai lukivaikeuden vaikutus 

toiminnanohjaukseen ovat kaksi eri asiaa. Vaikka molemmissa tapauksissa toi-

minnanohjauksen lopputulos olisi sama, ei ongelma ratkea samalla reseptillä. 

Tämän olen halunnut huomioida analyysissa kiinnittämällä huomioni erityisesti 

vuorovaikutukseen. Tämä tutkimus kertoo ohjaavan vuorovaikutuksen vaikutuk-

sesta toiminnanohjaukseen ja voimme vain arvailla muita siihen vaikuttavia syi-

tä.  

 

Niin kuin jo aiemmin kerroinkin, olin aluksi kiinnostunut oppimisen mahdollista-

vista tekijöistä valmistavassa luokassa, mutta ymmärsin oppimiseen vaikuttavia 

tekijöitä olevan videomateriaalin ulkopuolella paljon ja tämä olisi vaikuttanut tut-

kimukseni luotettavuuteen merkittävästi. Minun olisi täytynyt haastatella lisäksi 

valmistavan luokan opettajia, jotta olisin saanut luotettavan tuloksen tutkimuk-

selleni. Näin olisin voinut huomioida esimerkiksi kulttuuriset vaikuttimet. Pohdin-

ta siitä vastaako aineisto tutkimuskysymykseeni riittävällä tavalla on tärkeää 

mietittäessä validiteetin ja reliabiliteetin kysymyksiä ( Ruusuvuori, Nikander & 

Hyvärinen, 2010, s. 14). Löysin aineistosta vuorovaikutuksen ja toiminnanohja-
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uksen yhteyden. Tämä on löydös, joka herätti mielenkiintoni ja jonka pystyn 

mielestäni aidoksi ja oikeaksi todistamaan videomateriaalin perusteella.  

 

Kulttuuriset oletukset muokkaavat tulkintaa (Hyvärinen, 2010, s. 94). Tämä on 

tärkeää ottaa huomioon, koska itselläni on opettajan tausta yli kymmeneltä vuo-

delta ja siihen mahtuu myös työskentelyä maahanmuuttajalasten kanssa. Minul-

lahan on tutkijana oma hypoteettinen ajatteluni, joka johdattaa minua johonkin 

suuntaan. On tietysti totta, että nostan aineistosta pintaan sen mitä haluan nos-

taa. Tämä oma kokemukseni vaikuttaa myös aineiston tulkintaan. Toisaalta mi-

nulla on muodostunut mieleeni monia erilaisia käsikirjoituksia opetustilanteista 

ja olen jo moneen kertaan huomannut olleeni väärässä ja tulkintani ovat muut-

tuneet omassa opetustyössäni. Kokemus voi antaa näin myös tulkinnalle tilaa. 

Pystyn myös löytämään yhteyden omalle kokemukselleni luokkavuorovaikutuk-

sesta ja havainnoilleni aineistosta, joka parantaa analyysin luotettavuutta.  

Tutkijan on huomioitava myös se, miten tulkita epäjohdonmukaisuus aineiston 

kerronnassa. Määrällisessä tutkimuksessa voidaan jättää pois ne kysymyslo-

makkeet, joissa ilmenee epäjohdonmukaisuutta, koska johdonmukaisuus lisää 

luotettavuutta ja epävakaisuus taas vähentää sitä. Laadullisen tutkimuksen 

kanssa tilanne on erilainen. (Hartman, 2015.) Analyysin aikana tutkijan tulkin-

nalla on suuri vapaus ja tutkimuksessani joudun ottamaan huomioon oman 

opettajuuteni ja kokemuksen siitä. En voi tulkita aineistoa liikaa omien koke-

muksien sävyttämänä. Hartman (2015) puhuukin ajatusten vaihdosta apuna tä-

hän ongelmaan. Hänen mukaansa moninaisessa ajatusten vaihdossa on tarkoi-

tus ymmärtää toisia niin kuin he ymmärtävät itse. Tutkijan tehtävä on hakea 

varmuus omalle tulkinnalleen tutkittavilta ja näin väärien tulkintojen mahdolli-

suus minimoituu. Sain graduni esitystilaisuudessa kuulla toisten erityispedago-

giikan opiskelijoiden kokeneen analysoimani tilanteiden olleen heidän koke-

muksiensa perusteella todellisuutta vastaavia. Ihanteellista olisi ollut ehkä pääs-

tä katsomaan aineistoa siinä esiintyvien henkilöiden kanssa ja löytää heidän 

näkemys vuorovaikutukselleen. Siinäkin tavassa toimia, olisi omat riskinsä, kos-

ka tutkittavat henkilöt selittäisivät tilanteita omasta näkökulmastaan. Tällä olisi 

voinut olla kaksisuuntainen vaikutus analyysin luottavuuden kannalta. 
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7 Pohdintaa 
7.1 Tutkimuksen merkityksestä, opettajan ammattitaidosta ja 

koulun valmiudesta 
 
Lasta oikeaan suuntaan ohjaavan vuorovaikutuksen toteuttaminen ei ole aina 

helppoa. Tämä johtuu varmasti sitä, että vuorovaikutus on jollain tasolla tunne-

latautunutta ja opetustapahtumaan liittyy monia eri komponentteja, joiden välillä 

aikuinen tasapainoilee. Kasvattaja voi tiedostaa oman vuorovaikutuksen merki-

tyksen oppimistilanteelle, mutta vuorovaikutuksen muuttaminen ei ole yksinker-

taista. Ulkopuolisena tilanteen voi nähdä selvemmin. Vuorovaikutukseen ei eh-

kä myöskään kiinnitetä huomiota vasta kun ongelmallinen vuorovaikutus on jo  

syntynyt. Tämän vuoksi tällä tutkimuksella on tärkeä tehtävä muistuttaa vuoro-

vaikutuksen ratkaisevasta merkityksestä.  

 

Kieli toimii ajattelun ja tunteiden käsittelyn välineenä (Pruuki, 2008, s. 19.). Tut-

kimuksessa on käynyt ilmi, että kaksikielisillä lapsilla vähemmistökielen kehitys 

jää usein valtakielen jalkoihin (Silven, 2012). Maahanmuuttajalapsella voi olla ti-

lanne, jossa hän ei osaa perheessä puhuttavaa kieltä, eikä suomen kieltä riittä-

vän hyvin. Maahanmuuttajalapsi joutuu joka tapauksessa toimimaan heikolla 

suomen kielellä kouluympäristössä. Jos lapsella ei ole kieltä, jolla työstää tuntei-

taan, vaikuttaa se luultavasti myös toiminnanohjaukseen. Silvenin (2012) mu-

kaan lapsen aktiivinen vuorovaikutus vanhempien ja ikätovereiden kanssa oli 

merkittävästi vaikuttamassa tasapainoiseen kahden kotikielen kehityksen toteu-

tumiseen. Silvenin tutkimuksen tulokset voitaisiin ehkä myös yleistää maahan-

muuttajien kielen kehitykseen koulumaailmassa. Tätä hypoteesia olisi ainakin 

tärkeää testata.   

 
Vuorovaikutus vaatii opettajalta ammattitaitoista työskentelyä. On myös tärkeä 

huomioida, että vuorovaikutuksen huomioon ottaminen luokkatilanteessa ei on-

nistu ilman harjoitusta ja ajattelua. Haastavia luokkia johtavaksi virtuoosimai-

seksi kapellimestariksi ei synnytä, vaan sen eteen on tehtävä kovaa työtä. Las-

ten kouluvalmiutta pohtineet Kolehmainen, Kontu ja Saarinen (2015) ovat nos-

taneet esille koulun valmiuden kohdata tukea tarvitsevia lapsia. He korostavat 

opettajan ammattitaitoa sekä lapsen kunnioittamista, jotka tekevät koulusta 
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valmiimman. Tämä näkökulma on mielestäni tärkeä ottaa käyttöön niin maa-

hanmuuttajataustaisten kuin kantasuomalaistenkin oppilaiden toiminnanohjauk-

sen pulmia kohdatessa. Koulu ei ole aina valmis ja lapsuuden kunnioittaminen 

ei aina toteudu koululuokassa, koska koulu, opettajat ja oppilaat ovat monien 

paineiden ja tavoitteiden keskellä. Vaikka tunteiden vaikutuksesta tiedetään pal-

jon, omien tunteiden ymmärtäminen ei ole helppoa edes huippuasiantuntijoille. 

Elämme ärsyketulvassa, joka on jatkuvaa. Ärsyketulva rasittaa sekä älyllisellä,  

että tunnetasolla. (Lonka, K. 2015, s.137.) Myös opettajan työ on vaativaa ärsy-

ketulvan ja osittaisen persoonan avulla työskentelyn vuoksi. Tämän vuoksi 

myös opettajan oma toiminnanohjaus on mielestäni keskeistä opettajan työssä. 

Vaikka tutkimus käsitteleekin oppilaan toiminnanohjausta voi olla tärkeää myös 

huomioida opettajien toiminnanohjaus.  

 
Toisaalta kasvatuksessa korostetaan yksilöllisyyttä, mutta kaikkien täytyisi 

mennä kuitenkin yhteistenkin tavoitteiden mukaisesti. Lapsuuden kunnioittami-

nen ja yksilöllisen kehityksen huomioiminen voi unohtua tässä tavoitteiden maa-

ilmassa. Koulussa opettaminen ja opiskeleminen vaativat ehkä jopa vanhanai-

kaisten kulttuuristen normien noudattamista ja muutoksen tekeminen vaatii 

opettajilta uskallusta toimia joustavammin. Piilo-opetussuunnitelma on yksi kou-

lun käytänteitä ylläpitävä voima. Sen tehtävä on sosiaalistaa oppilas ihmiseksi, 

joka työskentelee tuloksekkaasti. (Meri, M. 1992). Opettajana voin pohtia, onko 

opettajajohtoinen itsenäinen hiljainen työskentely paras tapa oppia vai antaisin-

ko vuorovaikutukselle ja persoonille mahdollisuuden. Puheen tasolla käyty kes-

kustelu toiminnallisesta ja lasten omaan ajatteluun tähtäävästä oppimisesta ei 

ole kokemukseni mukaan vielä valitettavasti siirtynyt läheskään kaikkiin luokka-

huoneisiin. Toiminnallisuutta ei pidä toteuttaa vain toiminnallisuuden vuoksi 

vaan sen avulla täytyy tähdätä ajatteluun ja oppimiseen. Ajattelu on keskeistä ja 

sitä voidaan tukea keskustelun ja muun vuorovaikutuksen avulla. Oppilaan toi-

minnanohjaus on kuitenkin monen sattuman summa. On tärkeä ajatella lapsen 

oppiminen kokonaisuutena.  
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7.2  Aiheita jatkotutkimukselle 
 
Tällä tutkimuksella saatiin tietoa oppilaan toiminnanohjauksen ja aikuisen vuo-

rovaikutuksen yhteydestä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää luokkatyöskentelyssä. 

Olisi tarpeellista saada kuitenkin lisätietoa muista maahanmuuttajataustaisen 

oppilaiden oppimiseen vaikuttavista seikoista. Tätä tehtyä tutkimusta voitaisiin 

jatkaa ja syventää esimerkiksi haastattelemalla valmistavan luokan opettajia. 

Näillä haastatteluilla voitaisiin saada lisätietoa oppilaan toiminnanohjaukseen 

vaikuttavista tekijöistä. Miten esimerkiksi kulttuuriset seikat vaikuttavat vuoro-

vaikutukseen ja onko tällä merkitystä toiminnanohjauksen kannalta. Itse havah-

duin kulttuurin vaikutukseen lukiessani lähdekirjallisuutta tutkimustani varten. 

Ymmärsin, että oppiminen on hyvin kulttuurisidonnaista ja asiat joita pidämme 

yhteiskunnassamme tärkeinä vaikuttavat suoraan oppilaiden arviointiin. Maa-

hanmuuttajataustaiset oppilaat saattavat tulla kulttuurista, jossa arvostetaan eri-

laisia taitoja ja oppimiskulttuuri on kaikin puolin erilainen. Me emme voi mieles-

täni esimerkiksi arvioida samoin kriteerein esikoulun käynyttä oppilasta ja oppi-

lasta, joka ei ole käyttänyt koskaan kynää ja saksia. Tämä esimerkki on vain 

pieni viipale kulttuurisista vaikutuksista ja on varmasti vielä olemassa suurempia 

osia, joiden vaikutusta emme vielä tiedä ja joita pitäisi tutkia.  

  

Havaitsin tutkimuksenaiheeseen perehtyessäni, että metakognition merkitys on 

yksi keskeisimmistä asioista, kun puhutaan maahanmuuttajien kielen ymmär-

tämisestä ja oppimisesta. Yksi tutkimus vaihtoehto olisi maahanmuuttajaoppi-

laiden metakognition kehittymisen tutkiminen Long Second-aineistoa hyödyntä-

en. Tutkimuskysymys voisi olla esimerkiksi, millainen opetus tukee metakogni-

tiota ja miten metakognitiota voidaan tukea valmistavassa luokassa? Tällä ai-

neistolla on mahdollisuus tarjota tutkimustuloksia, jotka auttavat laajasti koko 

peruskoulun opetuskenttää. Oppimista ja siihen liittyvää metakognitiota on tär-

keä pohtia kaikkien oppilaiden kohdalla.  
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