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1. Johdanto

1.1. Tutkimuksen tarkoitus

Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen merkitys perheellä
on erityisluokalla koulua käyvälle oppilaalle, eli kuinka tärkeänä perhettä voidaan
pitää tällaisen oppilaan tunne-elämän, itseluottamuksen kehittymisen, ajankäytön,
koulua kohtaan muodostettujen asenteiden, jatko-opintosuunnitelmien ja yleisen
sosiaalisen kehityksen kannalta.

1.2. Tutkimuksen lähtökohdat ja lopputulokset

Työskennellessään luokan- ja erityisopettajan viransijaisena useissa eri Helsingin
kouluissa vuosina 1996–1998 on tämän kirjoittaja pannut merkille, että huomatta-
van useat oppilaat tulevat yksinhuoltajaperheistä tai he asuvat jossain muunlaisessa
uusperheessä, eli heidän sosiaalinen taustansa poikkeaa siitä ydinperheen mallista,
mikä tavallisesti ihmisten mielissä koetaan ” normaalin perhe-elämän”  muodoksi.
Tämä havainto herätti pohtimaan perhe-elämän muotojen hajanaisuutta ja sen vai-
kutuksia oppilaiden elämään.

Kuten tästä tutkimusselosteesta ilmenee, ovat useat sosiaalialan asiantuntijat
viime vuosina kiinnittäneet huomiota yhteiskunnassa tapahtuvaan kulttuurisen
muutoksen kehitykseen, jonka yksi seuraus on ollut perheiden erilaistuminen ja
perherakenteen muutoksen yleistyminen niin, että aikaisemmasta vanhemmat ja
heidän lapsensa käsittäneestä ns. ydinperheestä on monessa tapauksessa siirrytty
kohti postmoderniksi kutsuttu perheen mallia. Tällaisessa tapauksessa perheeseen
voidaan laskea kuuluvaksi entistä moninaisempi joukko ihmisiä, eli lasten van-
hempien tai toisen vanhemman lisäksi heidän entisiä tai uusia avio- tai avopuo-
lisoitaan sekä näitten yhteisiä lapsia tai lapsia aikaisemmista suhteista.

Erityispedagoginen tutkimus taas on osoittanut, että perheeseen vaikuttavat
muutokset ja mahdolliset perheen sisäiset ongelmat, jotka toki aina ovat perheen
lapsille vaikeita asioita, vaikuttavat erityisen suuresti erityisluokalla koulua käyviin
lapsiin. Jo ilman perheen ongelmiakin nämä lapset ovat monesti itsetunnoltaan
heikkoja ja heidän on usein vaikea nähdä peruskoulun jälkeistä tulevaisuuttaan ko-
vinkaan selkeänä. Huomionarvoista on, että etenkin avioeroperheiden osuus eri-
tyisluokkien oppilaiden taustalla on selvästi suurempi kuin yleisopetuksen oppilai-
den kohdalla. Samoin on todettu, että käyttäytymishäiriöiden ym. kouluvaikeuksien
esiintyminen on yhden huoltajan perheiden lapsilla muita yleisempää, joten tämä
toteamus liittää perheen hajoamisen kautta yhteen erityisluokalla opiskelevat ja
koulunkäynnin ja sosiaalisen sopeutumisen ongelmat, mikä tuntuukin luontevalta.
Yksi tämän tutkimuksen lähtöajatuksista olikin koettaa selvittää, onko perhe eri-
tyisluokan oppilaalle sellainen turvallinen ja kannustava, kasvua ja kehitystä autta-
va yhteisö kuin perheen tulisi lapselle olla, vai ovatko muut lähiyhteisöt saaneet
oppilaiden elämässä perhettä tärkeämmän sijan.
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Lisäksi tutkimukseen liittyi halu selvittää, pitävätkö tiedot erityisluokkien op-
pilaiden yleisestä alhaisesta sosioekonomisesta taustasta paikkansa. Koska teoria
koulutuksen kasautumisesta ylempiin sosiaaliluokkiin antaa aihetta uskoa, etteivät
alhaisen sosioekonomisen statuksen omaavat vanhemmat kovin voimakkaasti ko-
rosta lapsilleen hyvän koulutuksen hankkimisen tärkeyttä ja kannusta heitä koulun-
käynnissään, liittyi tutkimukseen myös pyrkimys selvittää, miten erityisluokan op-
pilaiden vanhemmat jälkikasvunsa koulutusuralla suuntautumista tukevat.

Tässä tutkimuksessa päätettiin ottaa tutkimuksen kohteiksi mukautetun erityis-
opetuksen oppilaita, koska heidän kohdallaan etenkin itsetunnon heikkouden on
todettu olevan yleinen ongelma, ja siten voidaan olettaa, että perheen mahdollisesti
antama tuki ja hyväksyntä saa heidän tapauksessaan tärkeän merkityksen. Tutki-
mukseen päätettiin valita seitsemäsluokkalaisia EMU-oppilaita, koska nämä oppi-
laat ovat tavallisesti 13–14-vuotiaita, eli iässä, jossa perhe vielä tavallisesti koetaan
tärkeäksi, mutta jossa myös muut sidosryhmät, kuten toveripiiri, alkavat lisätä
merkitystään oppilaan elämässä. Tutkimusten mukaan seitsemäs luokka on myös
hyvin yleinen vaihe erityisluokkasiirron toteuttamiselle, joten tässä vaiheessa mo-
net oppilaat vaihtavat opetusryhmää ja toiset saavat uusia luokkatovereita, ja voi-
daan olettaa, että juuri tällöin oppilaan saama tuki ja läheisten ilmaisema hyväk-
syntä on erittäin tärkeää myönteisen itsetunnon kehittymisen ja muun positiivisen
kasvun kannalta.

Tutkimus haluttiin suorittaa pääkaupunkiseudulla toimivassa koulussa, koska
tutkimuksen kannalta keskeiset teoreettiset olettamukset postmodernin perheen
yleistymisestä ja perhepluralismista ovat voimakkaasti sidoksissa juuri kaupunki-
kulttuuriin ja suurten asutuskeskusten syntyyn sekä kaupunkilaiseen elämäntapaan.
Tämän vuoksi tutkimusaineiston kerääminen harvemmin asutulta alueelta ei olisi
ollut mielekästä.

Tutkimuksen tulokset kertoivat, että perheellä, sillä miten ehyt perhe on raken-
teeltaan ja sillä, miten paljon vanhemmat antavat tukeaan ja kannustustaan koulun-
käynnissä, vapaa-ajan vietossa ja ongelmien selvittämisessä, on erittäin suuri mer-
kitys erityisluokan oppilaalle, erityisesti hänen itseluottamuksensa kehittymiselle.
Se, miten keskeisellä sijalla perhe tutkimukseen osallistuneitten oppilaitten elämäs-
sä on, vaihteli hieman, mutta useimpien oppilaitten kohdalla perheellä kuitenkin oli
varsin merkittävä rooli tuen ja neuvojen saamisessa. Myös harrastuksiin ohjaavana
tahona näytti perheillä olevan erittäin suuri merkitys, sillä yhtä lukuunottamatta
kaikki oppilaat olivat aloittaneet ainakin osan harrastuksistaan juuri vanhempiensa
aloitteesta. Näin perheet myös näyttävät vaikuttavan oppilaitten ajankäyttöön
muutenkin, kuin vain esimerkiksi kotiintuloaikoja tai muita vastaavia rajoituksia
asettamalla.

Perheen koulunkäyntiä kohtaan osoittama positiivinen asennoituminen ja ennen
muuta kiinnostus oppilaan opiskeluun puolestaan heijastuvat ilmeisen selvästi op-
pilaan koulunkäyntiin liittyviin asenteisiin. Tulosten valossa näyttää siltä, että mitä
enemmän perheessä yhdessä puhutaan oppilaan asioista, koulunkäynnistä ja mah-
dollisista ongelmista, sitä paremmat lähtökohdat perhe antaa oppilaalle yleisen so-
siaalisen kehityksen kannalta ja auttaa myös heitä kehittämään positiivisen asen-
noitumisen itseensä ja elämään yleensä.

Vaikka tutkimuksessa käytetty näyte oli varsin pieni, vain neljä oppilasta, an-
toivat jo tästä aineistosta saadut tulokset vahvan viitteen siitä, että väite erityisluo-
kan oppilaitten yleisesti varsin matalasta sosioekonomisesta taustasta pitää paik-
kansa. Esimerkiksi vain yksi kaikkiaan kahdeksasta oppilaitten vanhemmasta oli
suorittanut ylioppilastutkinnon. Sen sijaan sosioekonomisen taustan vaikutuksesta
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oppilaitten jatkokoulutukseen suuntautumisessa ei tutkimuksen perusteella voida
vastata, koska vain yksi neljästä oppilaasta oli ehtinyt tehdä minkäänlaisia suunni-
telmia peruskoulun jälkeisistä opinnoistaan.
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2. Käsitemäärittelyt

Seuraavat käsitteet nousevat esille tutkimuksessa, ja siksi ne määritellään tässä sel-
vennykseksi lukijalle.

Erityisluokka

Käsitteelle ” erityisluokka”  voidaan antaa useita eri merkityksiä, mutta tavallisim-
min erityisluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jota opetetaan luokkamuotoisesti
joko oppilaiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien tai sitten peruskoulun mu-
kautetun tai normaalin opetussuunnitelman mukaan, ja johon oppilaat on valikoitu
erilaisten psyykkisten tai fyysisten poikkeavuuksien tai oppimisvaikeuksien vuok-
si. Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena olevat oppilaat käyvät koulua mukau-
tettua erityisopetusta antavalla 7. luokalla.

Erityisopetus

Erityiskasvatuksen päämäärän, pedagogisesti poikkeavan henkilön auttamisen ke-
hittymään yksilöllisten kehitysresurssiensa mukaan, toteuttaminen opetuksellisin
keinoin yleisestä opetuksesta eriyttämällä (Ahvenainen, O., Ikonen, O. & Koro, J.
1994, 16).

Mukautettu erityisopetus (EMU)

Luokkamuotoinen erityisopetus, jonka piirissä käytetään omaa, peruskoulun ylei-
sestä opetussuunnitelmasta mukautettua opetussuunnitelmaa, jota voidaan lisäksi
mukauttaa edelleen kunkin oppilaan henkilökohtaisia oppimisedellytyksiä vastaa-
vaksi. Tällöin voidaan sanoa, että oppilaalle on tehty henkilökohtainen opetus-
suunnitelma eli HOPS. EMU-opetuksen oppilaat ovat pääasiassa oppimisvaikeuk-
sista kärsiviä, joiden henkinen kehitys ei vastaa heidän biologista ikäänsä.

Sopeutumattomien erityisopetus (ESY)

Sopeutumattomille oppilaille tarkoitettu luokkamuotoinen erityisopetus, jossa on
käytössä yleisopetuksen opetussuunnitelma ja jossa tavoitteet pyritään pitämään
yleisopetusta vastaavina. ESY-opetuksen oppilaat ovat tavallisesti älyllisesti nor-
maalisti kehittyneitä, joilla kuitenkin on eriasteisia sosiaalisia sopeutumatto-
muusongelmia ja tunneperäisiä käytöshäiriöitä.

Vammautuneiden erityisopetus (EVY)

Vammautuneille oppilaille tarkoitettu luokkamuotoinen erityisopetus, jossa nou-
datetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaan ja tavoitteita.
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Postmoderni perhe

Postindustrialistisessa yhteiskunnassa avioerojen, uudelleenavioitumisen ja uus-
perheiden lisäännyttyä yleistynyt käsitys perheestä, johon voi kuulua erilaisten
verkostojen kautta sekä entisiä että nykyisiä asuinkumppaneita. Tällainen perhe ei
välttämättä enää määrity yhdessä asumisen mukaan. (Takala, P. 1992, 579)

Uusperhe

Avioerojen ja uudelleenavioitumisten synnyttämä perhe, johon kuuluu ihmisiä per-
heenjäsenten aikaisemmista perheistä ja parisuhteista (Takala, P. 1992, 578).

Perhepluralismi

Rakenteeltaan ja syntytavoiltaan erilaisten perheiden esiintymisen yleisyyttä ku-
vaava termi, joka liittyy yleisempään keskusteluun yhteiskunnan pluralisoitumi-
sesta (ks. mm. Scanzoni 186–190; Takala, P. 1992, 596).

Familismi

Perheen yhtenäisyyttä ennen yksilön henkilökohtaisia tarpeita ja pyrkimyksiä ko-
rostava käsitys perheestä, jonka perustana on pyrkimys kestävään avioliittoon (ks.
Jallinoja 1985, 22–26).

Hyper-individualismi

Ajattelumalli, jonka mukaisesti ihmisen elämän päämääränä on oman tahdon to-
teuttaminen yli kaikkien vallitsevien rakenteiden, mukaanlukien perhe ja lapset
(Berger, B. & Berger, P. 1983, 120).

Konventionaalinen perhe

Käsitys perheestä yhteiskunnan perusyksikkönä, jonka jäseniä ovat isä, äiti ja hei-
dän yhteiset lapsensa, ja jonka tehtävänä on sosiaalistaa lapset yhteiskuntaan ja
perinteisiin arvoihin ja normeihin (ks. Scanzoni 1983, 27–35).

Progressiivinen perhe

Konventionaaliselle perheelle vaihtoehtoinen käsitys perheestä, joka korostaa per-
heiden moni-ilmeisyyttä ja yksilön vapautta huolimatta jäsenyydestään perheessä
sekä lapsen oikeutta sosiaalistua omien taipumustensa, ei vanhempien normien
mukaan. (ks. Scanzoni 1983, 132–154).

Morfostaattisuus

Yksilön tai ryhmän ylläpitämä muutosvastarinta tai kyvyttömyys mukautua muu-
toksiin (Scanzoni 1983, 136).
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Morfogeneettisyys

Yksilön tai ryhmän kyky muuntautua ja luoda uusia rakenteita ja toimintamalleja
muutosten sitä vaatiessa (Scanzoni 1983, 147).

Distinktiovoitto

Korkean koulutuksen hankkijalleen tuottama etumatka koulutuskilpailussa mata-
lamman koulutustason omaaviin nähden (Kivinen & Rinne 1991, 66).

Sosioekonominen l iikkuvuus

Henkilön siirtyminen sosiaaliluokasta toiseen esimerkiksi hankitun koulutuksen tai
ammatillisen aseman muutoksen myötä (Kivinen & Rinne 1991, 78).

Koulutusinflaatio

Yleisen koulutuksen ja tutkintojen määrän lisääntymisen aikaansaama alempi-
tasoisten tutkintojen arvostuksen väheneminen tai jopa mitätöityminen (Kivinen &
Rinne 1991, 67).
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3. Perhe — historia ja nykyti-
lanne

3.1. Sosiologisia tulkintoja ja käsityksiä per-
heestä

Tieteellinen tutkimus pyrkii selittämään tutkittavia ilmiöitä ja tekemään niistä
yleistyksiä ja etsimään eri ilmiöiden välisiä yhteyksiä. Tämä edellyttää tulkintojen
tekemistä kerätyn aineiston pohjalta, mikä saattaa johtaa ongelmiin, koska eri tut-
kijat voivat samankin aineiston perusteella päätyä hyvinkin erilaisiin tulkintoihin.
Näin on asia myöskin tutkittaessa perhettä sosiologisena käsitteenä, ja siksi monien
eri tulkintojen tunteminen on tarpeellista. (Jallinoja 1985, 11)

3.1.1. Funktionalistinen tulkinta

Eräs tapa tulkita perhettä on funktionalistinen tulkinta, joka perustuu yleiselle
funktionalismin suuntaukselle sosiologisessa tutkimuksessa. Sen mukaan yhteis-
kunta rakentuu osista, joilla jokaisella on oma, tietty tehtävänsä, jonka hoitaminen
takaa yhteiskunnan toimimisen. Niin myös perheellä on oma tehtävänsä sosiaalisen
yhteisön toimivuuden tekijänä. (Jallinoja 1985, 12)

Amerikkalainen sosiologi Talcott Parsons loi pohjan funktionalistiselle tulkin-
nalle 1950-luvulla, jolloin hän loi teoriansa yhteiskunnan yleisestä eriytymisestä ja
sen aikaan saamasta perheen erikoistumisesta hoitamaan kahta tärkeää perustehtä-
väänsä. Monet tuon ajan sosiaalitieteilijät olivat väittäneet, että perhettä kohtasi
epäjärjestys ja merkityksen väheneminen, minkä merkkeinä he pitivät lisääntyneitä
avioeroja, seksuaalimoraalin muutoksia ja alentunutta syntyvyyttä. Monien perus-
tarpeiden, kuten vaatetuksen tarpeen, tyydyttämisen siirtymisen perheiltä ulkopuo-
lisille yrityksille katsottiin myös vievän perheeltä sen tärkeyttä. Parsons esitti kriit-
tisiä ajatuksia näitä väitteitä kohtaan huomauttaen esimerkiksi, että avioerot olivat
lisääntyneet lähinnä lapsettomien pariskuntien keskuudessa ja että lapset olivat yhä
erittäin todennäköinen avioparin yhdessä pysymistä ennustava tekijä. Parsons
huomautti myös, etteivät avioerot olleet ollenkaan laskeneet avioliitossa elämisen
arvostusta, vaan itse asiassa avioituminen nähtiin yhä suositumpana, vaikka uudes-
sa yhteiskunnassa olisi naistenkin ollut mahdollista elättää itsensä yksineläjinä.
Vastoin joidenkin muiden käsityksiä Parsons näkeekin perheen vasta toisen maail-
mansodan jälkeen muuttuneen ihmisten elämän todelliseksi, yksityiseksi keskuk-
seksi ja yhteiskunnan perusyksiköksi, sillä autoistumisen ja kuljetusmahdollisuuk-
sien kasvu yhdistettynä jälleenrakennusbuumiin teki yhden perheen taloista yhä
vallitsevamman asumismuodon. (Parsons & Bales 1955, 3–8)

Parsonsin näkemys on, että yhteiskunnan eriytymiskehitys on vaikuttanut siten,
että muiden sukulaisuuteen perustuvien yksiköiden kuin ydinperheen merkitys on
vähitellen pienentynyt. Vaikka perheestä on tullut erikoistuneempi kuin koskaan
aikaisemmin, ei sen merkitys yhteiskunnalle ole vähentynyt, vaan yhteiskunta on
pikemminkin entistäkin riippuvaisempi perheestä sen hoitamien tiettyjen elintär-
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keiden tehtävien vuoksi. (Parsons & Bales 1955, 9–10) Näitä perustehtäviä on Par-
sonsin mukaan kaksi, ja ne ovat ensinnäkin lasten sosiaalistaminen yhteiskunnan
jäseniksi, ja toiseksi aikuisten persoonallisuuden vakauttaminen niin, että he pysty-
vät toimimaan yhteiskunnan jäseninä. Näiden perheen perustehtävien kunnollinen
hoitaminen on edellytyksenä yhteiskuntakelpoisten kansalaisten syntymiselle ja
kasvamiselle. (Parsons & Bales 1955, 16–17)

Parsons näkee, että perhe ei ole koskaan täysin itsenäinen ja ympäristöstään ir-
rallinen yksikkö, vaan yhteiskunnan perusosanen, joten sosialisaatioprosessissa
vanhemmillakaan ei ole pelkästään perheenjäsenen rooleja, vaan myös rooli ulko-
puoliseen yhteiskuntaan linkittävänä jäsenenä, esimerkiksi ammatillinen rooli. Sa-
moin ei ole tarkoitus, että lapsi sosiaalistuisi vain omaan perheeseensä, vaan myös
koko ympäröivään yhteiskuntaan niin, että perhe toimii alussa sopivana kasvu-
alustana. Taustalla sosialisaation teoriassaan Parsonsilla on Freudin psykoseksuaa-
linen kehitysteoria, joka etenee vaiheittain, kriisien kautta. (Parsons & Bales 1955,
35–36)

Perheen tärkeä asema sosialisaatiossa perustuu sen rakenteen samankaltaisuu-
teen yhteiskunnan kanssa, tosin pienemmässä mittakaavassa, sosiaalisten systeemi-
en ilmentyessä samankaltaisina (Parsons & Bales 1955, 37). Pääpiirteissään ydin-
perheen sosiaalisia suhteita voidaan kuvata kahden akselin, vallan ja instrumentaa-
lisuus – ekspressiivisyys-ulottuvuuden, välisenä nelikenttänä. Tässä kentässä (ks.
kuvio 3.1.) isän rooli on vallan ja instrumentaalisuuden (välineellisyyden) suhteen
korkealla, mutta ekspressiivisyyden (ilmaisullisuuden) suhteen matalalla. Äidin
rooli taas on korkea vallan ja ekspressiivisyyden, mutta ei instrumentaalisuuden
suhteen. Pojan ja tyttären roolit sijoittuvat samalla tavalla sukupuolen mukaan in-
strumentaalisuus – ekspressiivisyys-akselilla, mutta molempien kohdalla valta jää
vähäiseksi.
                                   Istrumentaalisuus                     Ekspressiivisyys

V
  a          Paljon
    l
      t
        a     Vähän

Kuvio 3.1: Ydinperheen perustava roolijako Talcott Parsonsin (1955, 46) mukaan.

Lapsen sosiaalistuminen etenee siten, että aluksi muodostuu kiinteä suhde äitiin,
mikä on kaiken myöhemmän sosialisaation ja suhteiden luomisen perusta. Myö-
hemmin lapselle kehittyvät suhteet myös muihin perheenjäseniin, ja näissä on jo
samankaltaisia aineksia kuin monissa myöhempien sidosryhmien kanssa muodos-
tettavissa suhteissa. Vanhemmat edustavat tässä perheen sisällä tapahtuvassa so-
sialisaatiossa sekä turvaa että auktoriteetteja, kun taas sisarukset edustavat vertais-

      Isä (aviomies)                         Äiti (vaimo)

      Poika (veli)                              Tytär (sisko)
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ryhmiä, ikätovereita. Myös perheenjäsenten välinen, sukupuolisidonnainen roolija-
ko sosiaalistaa yhteiskunnassa vallitsevaan vastaavaan roolien eriytymiseen. (Par-
sons & Bales 1955, 48–53)

Jallinoja (1985, 15–16) toteaa, että vaikka Parsonsin funktionalistinen teoria
perheen olemuksesta ja merkityksestä syntyikin kuvaamaan lähinnä 1950-luvun
amerikkalaista perhettä, voi sitä pitää omana aikanaan melko pätevänä muuallakin,
sillä siinä kuvatut ilmiöt olivat pitkälti yhteisiä koko sodanjälkeisessä teollistunees-
sa maailmassa. Jallinoja kuitenkin esittää kritiikkinä, että Parsons epäonnistui en-
nustamaan perheen kehityksen sikäli, että hänen kuvaamansa ydinperhe, jossa lä-
hinnä mies kävi ansiotyössä ja jossa sukupuoliroolit olivat hyvin vahvat, kävi pal-
jon entistä harvinaisemmaksi jo melko pian Parsonsin tulkinnan ilmestymisen jäl-
keen. Siten lasten sosiaalistuminen ei Jallinojan mukaan etenekään enää vain Par-
sonsin mukaisen roolijaon ohjaamana, vaan isien rooli hoitajana ja kasvattajana on
korostunut ja äitien rooli on muuttunut enemmän perheen elättäjän suuntaan.

3.1.2. Kriittiset tulkinnat

Kriittiset tulkinnat perheestä syntyivät muun muassa Ronald Laingin ja David
Cooperin kirjoituksissa 1960-luvulla eli aikana, jolloin perheeseen nähtiin kohdis-
tuvan runsaasti muutospaineita ja jolloin keskustelu muutosten vaikutuksista kävi
kiivaana. Kriittisten tulkintojen näkemys perheestä onkin melko pessimistinen, eli
Talcott Parsonsin ajatuksille ominainen usko perheen pysyvyyteen ihmisten kasvun
hyvänä perustana puuttui niistä lähes kokonaan. (Jallinoja 1985, 16)

Laing (1969) kirjoittaa ” sairaasta perheestä” : hänellä on aineistonaan perheitä,
joissa on skitsofreeninen jäsen. Laingia on arvosteltu, koska on nähty hänen käsi-
tystensä antavan vääristyneen kuvan perheestä, mutta toisaalta hänen tulkintansa
vahvuudeksi on luettu se, että tällaisissa perheissä perhe-elämän yleiset ongelmat
tulevat korostuneesti esiin, joten niitä on siten helppo kuvata ja tulkita. (Jallinoja
1985, 16–17)

Laingin mukaan perheestä tulee väline, joka linkittää jäsenensä toisiinsa yhteen
kuuluvaksi kokonaisuudeksi. Kuuluminen samaan perheeseen on voimakas sidos,
joka tekee selvän eron ” meidän”  ja ” muiden”  välille. Tästä syntyy ongelmia, mi-
käli joku perheenjäsenistä esim. haluaisi lisätä omaa itsenäisyyttään ja erottaa per-
heen erilliseksi omasta arkielämästään, sillä perhe saattaa sitoa jäseniään liian voi-
makkaasti, ja eropyrkimykset voidaan kokea pyrkimyksinä tuhota perhe. Niinpä
Laing toteaa henkilökohtaisten tarpeiden ja perheen tarpeiden asettuvan vastakkain,
ja perheen onnellisuuden säilyttäminen vaatii siten henkilökohtaisten tarpeiden uh-
raamista. (Laing 1969, 12–15)

David Cooper (1970) esittää vielä Laingiakin huomattavasti voimakkaampaa
perhekritiikkiä puhuessaan perheen kuolemasta. Cooper mieltää perheen vieläkin
ahdistavammaksi ja asettaa vastakkain yksilön ja perheen päätyen selvästi yksilön
puolelle ja pitäen suotavana pyrkiä eroon perheestä instituutiona, kuten Jallinoja
(1985, 18–19) toteaa. Cooper sanookin kirjansa esipuheessa kyseessä olevan pi-
kemminkin provokaatio kuin kirja perhettä vastaan.

Cooper sanoo perheen tekevän ihmisestä anonyymin ja yrittävän riistää yksi-
löltä mahdollisuuden kyseenalaistaa jäsenyytensä perheessä, oman alkuperänsä ja
saamansa kasvatuksen oikeellisuuden. Perhe siis tuhoaa yksilöllisyyden ihmisessä.
Perhe pyrkii kasvatuksellaan ylisuojelemaan lasta persoonalliselta kasvulta, minkä
Cooper ilmaisee sanoen lapsen kasvattamisen olevan persoonan kutistamista. Var-
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sinkin äidit vain harvoin jättävät lapselle omaa aikaa, jolloin lapsi saisi kokea ke-
hitykselleen tarpeellisia turhautumisen, epätoivoisuuden ja masennuksenkin tun-
teita. Lapsi sidotaan liiallisen kontrollin keinoin jo pienenä perheeseen, jolloin hän
tulee tietoiseksi omasta riittämättömyydestään. (Cooper 1970, 3–27)

Cooper kirjoittaa, että voidakseen solmia avioliiton jonkun oman perheen ulko-
puolisen kanssa ihmisen täytyy käydä läpi ” erojen”  sarja, mikä tarkoittaa irtautu-
mista lapsuuden perheen, vanhempien, sisarusten ja ” muiden tärkeiden”  (signifi-
gant others) piiristä. Avioituminen tapahtuu, ei niinkään rakkauden vuoksi, vaan
pyrkimyksestä luoda turvallinen olotila, jossa kumpikin osapuoli on sitoutunut py-
symään. Tästä syntyy ulkopuolisilta suljettu suhde, jonka Cooper näkee pa-
konomaisena. (Cooper 1970, 35–40)

Sekä Laing että Cooper ovat Jallinojan (1985, 19) mukaan tulkinnoillaan avan-
neet tietä 1960- ja -70-lukujen aikana varsinkin feministisesti suuntautuneen per-
hetutkimuksen piirissä kannatusta saaneelle kollektiiviasumista ihannoivalle aja-
tustavalle. Sen mukaan ydinperhe huomioidessaan vain omat tarpeensa ja jäsenen-
sä toimii antisosiaalisesti. Kyseinen ajatustapa näkee kollektiivien tarjoavan lap-
selle parhaan mahdollisen kasvuympäristön sopivan väljänä ja omia valintoja mah-
dollistavana asumismuotona.

3.1.3. Familistinen perhekäsitys

Familistinen käsitys perheestä on kahdesta vallitsevasta perhekäsityksestä ylei-
semmin hyväksytty, sillä se korostaa perheen merkitystä yli yksilön henkilökoh-
taisten tarpeiden ja pyrkimysten. Siten sitä voidaan ehkä pitää ” korkean moraalin
perhekäsityksenä” , joskin joittenkin mielestä se taas saattaa edustaa vanhakantai-
suutta, taantumuksellisuutta ja puritanismia.

Familistisen perhekäsityksen perustana on 1500-luvulla alkaneen uskonpuhdis-
tuksen levittämä sanoma avioliitosta sallittuna ja jopa suotavana asiana askeesin
sijaan, ja jonka piirissä seksuaalielämäkin oli sallittua ja puhdistunutta. Avioliitto
tuotiin esille asiana, jossa kaksi itsekeskeistä yksilöä ” tulee yhdeksi”  ja joka siten
nostaa perheen etusijalle ihmisten elämässä. Tärkeimpänä avioliiton kulmakivenä
kirkko piti aviollista uskollisuutta. (Jallinoja 1985, 22–24)

Myös valtio on 1900-luvulla tullut kirkon ohella toiseksi familistista perhekä-
sitystä voimakkaasti tukevaksi instituutioksi, sillä on pidetty selvänä, että vakaat ja
kiinteät perheet edistävät myös koko yhteiskunnan vakautta ja toimivuutta, ja siksi
valtio onkin erilaisin tukitoimin, lainsäädännöllä ja asetuksilla pyrkinyt pitämään
vakaan perhe-elämän ihmisille helpoimpana ja houkuttelevimpana vaihtoehtona.
(Jallinoja 1985, 24–26)

3.1.4. Individualistinen perhekäsitys

Individualistinen, ihmisen henkilökohtaisten tunteiden, tarpeiden ja pyrkimysten
perheen edun yläpuolelle nostamista kannattava käsitys perheestä syntyi varsinai-
sena julkisena ilmiönä 1800-luvulla, kun familistista ajattelua yritettiin kirkon ja
valtion toimesta vahvistaa. Individualistinen perhekäsitys sai kaikkialla tavallisesti
ensimmäisen jalansijansa aikansa radikaalien keskuudessa, josta se sitten vähitellen
on levinnyt yleisemminkin hyväksytyksi, vaikkei se koskaan olekaan ollut minkään
valtainstituution näkemys perhe-elämästä. Individualistinen suuntaus pitää rakka-
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utta voimana, jonka tulee olla ainoa yksilöiden välistä suhdetta koossa pitävä teki-
jä, eli avioliitto nähdään usein kahlitsevana. (Jallinoja 1985, 26)

Suomessa individualistinen perhekäsitys alkoi tulla tunnetuksi kunnolla vasta
1900-luvulla, jolloin ensin työväenliike alkoi muodostaa ns. toveriliittoja ilman
vihkimistä, eli eräänlaisia sen ajan avoliittoja. Myös siviilivihkiminen tuli hyväk-
syttäväksi vuonna 1917, ja 1920-luvulla Tulenkantajat-ryhmä julisti avoimesti va-
paan nautinnollisuuden puolesta, joskin avioliittoakaan ei varsinaisesti vastustettu.
Myöhemmin, 1960-luvulla, radikaaliliikkeet ottivat individualistisen perhekäsityk-
sen ajaakseen julkisuudessa. (Jallinoja 1985, 26–28)

On huomattava, että vaikka individualistinen perhekäsitys näyttää aikojen saa-
tossa aina levinneen kunkin ajan radikaaliainesten siivellä, on kyseisen kaltainen
ajattelumalli perhe-elämästä nykyisellään jo niin tavallinen ja jokapäiväinen, ettei
useinkaan kukaan edes huomaa ajatella siinä mitään kovin individualistista olevan-
kaan. Useimmat avioliitot alkavat nykyisellään avoliiton kautta, eli perheiden elä-
mäntyyli siirtyy ilmeisesti ajan myötä individualistisemmasta suunnasta kohti fa-
milistisempaa perhe-elämää.

3.2. Perheen ilmenemismuotoja ja kehityskulkuja

3.2.1. Perheen määrittelemisen vaikeudesta

Perheen määritteleminen käsitteenä on melkoisen vaikeaa, koska useimmilla ihmi-
sillä on perheestä jonkinlainen käsitys, mutta nämä käsitykset ovat aina subjektiivi-
sia ja riippuvaisia kunkin kokemuksista ja näkemistä perheistä. Niinpä ne voivat
erota toisistaan huomattavastikin. Monet asiantuntijat ovat erilaisiin tutkimuksiin,
joko omiinsa tai toisten tekemiin, nojautuen pyrkineet määrittelemään perheen kä-
sitteen kattavasti, mutta yleensä on käynyt niin, että määritelmiä onkin syntynyt
useampia ja niistä on tullut melkoisen rönsyileviä, joten on ollut pakko todeta, että
on kutakuinkin mahdotonta antaa perheelle mitään yhtä ja ainoaa, yksiselitteisesti
hyväksyttävissä olevaa määritelmää. Seuraavissa kappaleissa esitellään joittenkin
asiantuntijoitten ajatuksia kyseisestä aiheesta.

Riitta Jallinojan (1985, 6) mukaan perhe voidaan määritellä rakenteellisesti (jä-
seniensä summana), asumismuotona (yhteisessä taloudessa asuvat) tai funktiona-
listisesti eli yhteisönä, jossa jokaisella jäsenellä on tietty tehtävänsä ja jäsenillä li-
säksi keskenään erilaisia suhteita (esim. sukupuolielämä, lasten kasvattaminen,
taloudellinen yhteistyö). Jallinoja (1985, 6–7) pyrkii esittämään mahdollisimman
objektiivisia määrittelyn keinoja perheen käsitteelle, mutta toteaa myös, että esim.
rakenteellinen määrittely on usein vaikeaa, koska on vaikea sanoa, ketkä kuuluvat
mihinkin perheeseen, jos esim. osa avioparin yhteisistä lapsista asuu muualla omi-
ne lapsineen, mutta avioparin kotona taas asuu vielä esim. lapsia aiemmista liitoista
tai ottolapsia sekä mahdollisesti myös eri sukupolviin kuuluvia sukulaisia, kuten
isovanhempia. Kun siis pyritään määrittelemään perhe käsitteenä, pyrkivät objek-
tiiviset määritelmät ja subjektiiviset, tunnesiteisiin tms. perustuvat määritelmät se-
koittumaan (Jallinoja 1985, 7). Niinpä on helpointa määritellä perhe melko ylei-
sellä tasolla sosiaalisena yhteisönä, johon kuuluu vähintään kahden peräkkäisen
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sukupolven edustajia ja joissa lapsella on keskeinen asema ja jäsenillä yhteisyyden
tunne, ja joka lisäksi useimmiten asuu yhdessä (sama).

Jallinojan tekstin perusteella syntyy ajatus, että perhe voidaan joko määritellä
tiukemmalla, yhteisasumista painottavalla tavalla, tai sitten löyhemmällä tavalla,
joka tarkoittaa perheen määrittelyä sosiaalisena verkostona, jossa useissa eri pai-
koissa asuvat mutta toisiinsa sukulaisuus-, tunne- tms. -siteitä omaavat henkilöt
liittyvät toisiinsa. Tämä jälkimmäinen määrittely on kenties hieman epämääräinen,
mutta varmasti nykyaikana varsin käyttökelpoinen monien perheiden kohdalla.

Riitta Jallinoja itse kirjoittaa myöhemmin (Jallinoja 1992, 459), että perhe on
muuttunut ja muuttuu edelleen. Jallinoja puhuu erosta traditionaalisen ja modernin
perheen välillä, missä yleistyneet avioerot ja avoliitot, seksuaalielämän vapautumi-
nen yhdistettynä alentuneeseen syntyvyyteen sekä uusperheiden ja yksinasumisen
lisääntyminen yms. ilmiöt liitetään perheinstituution modernisaatiokehitykseen
erotuksena perinteisestä. Tällaiset uudet ilmiöt ilmentävät kasvanutta yksilönvapa-
utta, kun taas perinteinen perhe nähdään vapautta rajoittavana yhteisönä. (Jallinoja
1992, 459–460)

Pentti Takala (1987, 83) toteaa lisensiaattitutkimuksessaan, että perheen käsite
ei suinkaan ole historiallisesti muuttumaton. Varsinkin oletusta siitä, että ” perhe”
ja ” kotitalous”  tarkoittaisivat samaa asiaa aikakaudesta riippumatta Takala pitää
varsin vääränä. Hän kertoo Flandrinin (1980, 4-10) tehneen tutkimuksen tutkimalla
ranskalaisia ja englantilaisia sanakirjoja ja tietosanakirjoja 1500-1800-luvuilta, ja
päätyneen siihen tulokseen, että ” perhe”  terminä on muuttanut merkitystään aiko-
jen saatossa niin, että se vasta melko myöhään on saanut nykyisenlaista pienper-
hettä tarkoittavan merkityksen, mikä sillä terminä vieläkin useimmiten katsotaan
olevan. Takalan mukaan Flandrin toteaa sanan ” perhe”  aikaisemmin tarkoittaneen
joko a) saman katon alla asuvia henkilöitä riippumatta siitä, oliko heillä keskenään
sukulaisuussuhdetta tai b) saman suvun jäseniä riippumatta siitä, asuivatko he yh-
dessä vaiko erillään toisistaan. Tämä jälkimmäinen merkitys myös selittää sen,
miksi kuninkaallisten sanottiin kuuluvan johonkin ” kuningashuoneeseen” , sillä
sana ” huone”  oli tuohon aikaan synonyymi sanalle ” perhe”  eli ” kuningashuone”
merkitsi kuninkaallista sukua (Flandrin 1980, 4–10, P. Takalan 1987, 84 mukaan).
Takala kirjoittaa Flandrinin toteavan, että ” perhe”  merkityksessä ” vain lähimmät
sukulaiset”  esiintyy sanakirjoissa vasta 1600-luvun lopun Ranskassa ja 1800-luvun
alun Englannissa. Perheen käsite myös demokratisoitui sikäli, että kun aiemmin
perheestä oli puhuttu lähinnä vain ylimpien yhteiskuntaluokkien ja ylhäisten suku-
jen yhteydessä, alettiin uutta, suppeampaa perhe-ilmaisua käyttää myös tavallisesta
kansasta puhuttaessa (Flandrin 1980, 4–10,P. Takalan 1987, 85 mukaan).

1800-luvun aikana perheen käsite ilmeisesti koki jonkinlaisen murroksen. Pentti
Takala (1987, 85) kirjoittaa porvariston tuona aikana alkaneen romantisoida en-
tisaikojen suurperheitä ja huolestuneen myös ” perheen hajoamisesta” . Myös mui-
den kirjoittajien mukaan perheen sosiologinen määritelmä kävi läpi suuren muu-
toksen juuri kyseisenä aikana, kuten jatkossa huomataan. On silti syytä panna mer-
kille, että myös Takala toteaa modernin länsimaisen perheen ja avioliiton alkupe-
räisen idean etsimisen ulottuvan vielä paljon kauemmas ajassa taaksepäin, eli aina
1100-luvun reformaation, ns. ” paavillisen vallankumouksen”  aikoihin asti (Takala,
P. 1990, 204).

Joitakin vuosia myöhemmin Takala kirjoittaessaan perheen muutoskehityksestä
toteaa, että perheestä puhutaan usein huolestuneesti, sanoen sen olevan joko krii-
sissä tai ainakin tarvitsevan tukitoimia ja erityistä huomiota. Takala kuitenkin ky-
seenalaistaa perhemuodon muutoksen yhteyden perheen käsitteen murentumiseen,
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asettaen pohdittavaksi kysymyksen, onko varsinaista alkuperäistä ja oikeaa perhe-
mallia olemassakaan. (Takala, P. 1993, 577)

Takala esittääkin joukon erilaisia perhemalleja, joiden aseman ainoana alkupe-
räisenä ” tosi perheenä”  hän kuitenkin saman tien kiistää erilaisin perustein. Esite-
ollisen ajan suurperhe, jossa useat avioperheet asuivat yhdessä, ei yleisyydestään
huolimatta kelpaa alkuperäiseksi perheen malliksi, sillä se oli yleinen lähinnä Itä-
Euroopassa, kun taas Länsi-Euroopassa useimmat ihmiset ovat tunnettujen tietojen
mukaan asuneet yhden avioparin perheissä. Suomessa asian laita oli samalla taval-
la, eli perheet olivat länsiosissa maata pienempiä ja suurperhe yleinen lähinnä Itä-
Suomessa, mutta lähinnä suurperheiden esiintyminen on liitetty vaikeisiin tuotanto-
olosuhteisiin, etenkin työvoimaa vaatineeseen kaskiviljelyyn, joten tämä perhe-
muoto yleistyi lännessäkin aina esim. katovuosien korvalla, mutta hävisi taas nope-
asti parempien aikojen koittaessa. (Takala, P. 1993, 577–578) Hyvin samanlaisia
päätelmiä esittää myös Jallinoja (1985, 62–64), joka toteaa suurperheen olleen sel-
keästi itäsuomalainen ilmiö ja alkaneen instituutiona hävitä 1800-luvun kuluessa,
kun suurperheille ominaista maan yhteisomistusta alettiin syyttää tehottomuudesta
ja kun metsiä kuluttavaa kaskiviljelyäkin kohtaan alkoi kohdistua yhä suurempaa
arvostelua.

Patriarkaalisen perheen, jossa yksi pojista jäi kotiin maatilaa hoitamaan yhdessä
isän kanssa ja muut lapset yleensä lähtivät maailmalle, Takala hylkää perheen
kantamuotona siksi, että se perustui epädemokraattisuudessaan siihen, että maatilat
tuli elinkelpoisuutensa vuoksi säilyttää jakamattomana, eli oli pätevä lähinnä vain
agraariyhteiskunnassa, maanviljelysväestön keskuudessa. Se ei siis ollut aikanaan-
kaan ainoa perheen ilmenemismuoto. (Takala, P. 1993, 578)

Koska perhemuodot tuotannollisten olojen ym. seikkojen vuoksi ovat aikojen
kuluessa vaihdelleet, toteaa Pentti Takala (1993, 578), että yhden ainoan todellisen
perheen mallin etsiminen on turhaa, ja on syytä tunnustaa tosiasiana, että perhe
instituutiona ja käsitteenä on hyvin monimuotoinen.

Esiteollinen yhteiskunta useasti edellytti suurempien ihmisryhmien yhteisölli-
syyttä ja yhteistyötä tuotannon maksimoimiseksi, mutta tultaessa 1800-luvulle per-
heet alkoivat pienentyä. Tästä perheen tiivistymisestä ydinperheeksi ja paikal-
lisyhteisöjen hajoamisesta puhuvat Karisto, Takala & Haapola (1988, 95) kuvates-
saan perheen yksityistymiskehitystä. Niinpä heidänkin mukaansa perheen määrit-
teleminen on aikasidonnaista, eli määritelmät muuttuvat aikakausien vaihtuessa.

Kysymys ihmisten yksilöllisyydestä suhteessa asuinyhteisönsä jäsenyyteen on
kiinnostanut myös Tuomas Takalaa, joka näkee sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa
piilevänä ongelmana menneisyyden vertaamisen nykyhetkeen vain nykyisten olo-
jen negaationa, eli yksiselitteisesti muuttuneina asioina, kun olisi tärkeää huomata,
että juuri esimerkiksi ihmisten yksilöllisyys on saattanut ollakin tarveharkintaista,
eli olosuhteisiin sidottua. Niinpä yksilöllisyys voi kylläkin olla uusi asia joissakin
suhteissa, mutta joissakin muissa taas jo pitkään samankaltaisena pysynyt ominai-
suus. (Takala, T. 1986, 9)

Samaan perheen tiivistymisen ilmiöön kuin Pentti Takalakin on kiinnittänyt
huomiota myös Olavi Riihinen (1980, 226–227) todeten, että kun suomalaisessa
ruokakunnassa keskimäärin oli 3,6 henkilöä vuosisadan alussa, tapahtui vuoteen
1975 mennessä sellainen muutos, että ruokakunnat supistuivat keskimäärin 2,7
henkilöön, ja tämä vielä ihmisten keskimääräisesti pidentyneestä eliniästä huoli-
matta. Riihinen pitää ruokakuntakoon kutistumista merkkinä kahden sukupolven
ydinperheen yleistymisestä, mikä puolestaan on johtanut perinnetietouden ka-
toamiseen nopeasti, koska lasten elinympäristöstä ovat kadonneet aikaisempien



20

sukupolvien edustajat, kuten isovanhemmat, sedät ja tädit ym (Riihinen 1980, 226–
227). Kun lisäksi huomataan, että lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku Suo-
messa putosi vuodesta 1950 vuoteen 1977 2,24:stä 1,75:en (Riihinen 1980, 227),
voidaan todeta, että perheen tiivistyminen on tapahtunut sekä sukupolvien ja per-
heessä asuvien sukulaisten määrän vähenemisenä että jäljelle jääneen ydinperheen
pienenemisenä lapsien määrän vähentyessä.

Riihinen palaa pohtimaan perheen muutosta ja sen määrittelemisen ongelmia
myöhemminkin, todeten, että yhteiskunta on jatkuvasti pluralisoitunut eli muuttu-
nut monimuotoisemmaksi ja suvaitsevammaksi, mikä liittyy hänen mielestään ylei-
seen sosiologiassa käytettyyn käsitteeseen postmodernismi, minkä puolestaan
yleensä katsotaan ilmentävän kasvanutta vapautta ja sirpaloitumista yhteiskunnas-
sa. Riihinen toteaa kyllä, ettei perheiden erilaisuus ole mikään uusi asia, mutta
vasta viime aikoina on erilaistuminen tullut niin voimakkaaksi ja yleiseksi, että se
on alkanut herättää suurempaa huomiota. Useasti ” tavallisena”  pidetyn ydinper-
heen muuttuminen joksikin muuksi koskettaa yhä useampia ihmisiä esim. erilaisten
uusperheiden yleistyessä, ja monissa maissa on jo keskusteltu perheoikeudellisen
aseman myöntämisestä myös homo- ja lesbopareille. Kaikki tämä aiheuttaa suuria
vaikeuksia perheen tarkalle määrittelemiselle ja sitä kautta myös sosiaalilainsää-
dännön soveltamiselle monissa tapauksissa. (Riihinen 1993, 618-619)

3.2.2. Perhe luontaistaloudessa

Perheen, kaikesta määrittelemiseen liittyvästä monimutkaisuudestaan huolimatta,
voi katsoa kohdanneen suurimmat nykyihmiselle tutummat muutoksensa vasta te-
ollistumisen päästyä kunnolla vauhtiin yhteiskunnassa, eli tultaessa 1800-luvulle.
Siihen asti perheiden arkinen elämä, riippumatta siitä, miten monta jäsentä ja kuin-
ka monesta sukupolvesta perheeseen kuului, pysyi hyvinkin samankaltaisena.
Niinhän omavaraistalouden tai luontaistalouden keinoin elänyttä menneisyyden
perhettä usein nykyihmiset romantisoivatkin, perinteisenä ja vapaana nykyajan jat-
kuvista uudistuspaineista. Kuten Urho Rauhala (1981, 254) toteaa, yhteiskunta eli
kristillisen yhtenäiskulttuurin piirissä ja rakentui yksinkertaiselle työnjaolle ja
osaamiselle. Ihmisten elinpiiri oli melko suppea ja työnjako yksinkertainen ja sel-
keä, mikä näkyi myös perhepiirissä (Rauhala 1981, 254).

Pentti Takala toteaa, että perheen kehityskulun voidaan sanoa kulkeneen kol-
men eri kehitysvaiheen kautta, eli esimodernin, modernin ja postmodernin perheen
vaiheet. Ensimmäisessä eli esimodernissa vaiheessa perhe oli ennen teollistumista,
jolloin perhe käsitteenä oli nykyistä huomattavasti laajempi, vaikkei olisikaan ollut
kyse varsinaisesta suurperheestä. Tavallisesti perheeseen katsottiin kuuluvaksi ko-
ko suku, mutta myös muut kuin biologiset perusteet kelpasivat, kuten esim. kris-
tinuskon tuoma kummijärjestelmä. Joskus myös palvelusväki voitiin lukea samaan
perheeseen kuuluvaksi. (Takala, P. 1993, 579) Tämä kehityshän tuli jo esille pu-
huttaessa perheen määrittelemisen vaikeudesta, mihin P. Takala linsensiaattitutki-
muksessaankin viittaa (Takala, P. 1987, 83–85).

Tärkeä perhe-elämään kannustava tekijä esimodernissa yhteiskunnassa oli tuo-
tannollisuuden pyrkimys, eli koska elettiin luontaistaloudessa, oli niin tuotannosta,
kulutuksesta kuin sosiaalisesta huolenpidostakin vastattava itse, perhepiirissä, tai
ainakin pienen lähipiirin avustamana, yhteisöllisesti. Siksi aviopuoliso oli järke-
vintä valita työkyvyn ja omaisuuden perusteella, jotta toimeentulo olisi mahdolli-
simman varmaa. (Karisto, Takala & Haapola 1988, 95–96)
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Myös Eero Suoninen (1986, 14–15) on tutkinut puolisonvalintaa esiteollisessa
yhteiskunnassa, ja toteaa, että esiteollisena aikana puolisonvalinnalla oli huomatta-
vasti nykyistä suurempi taloudellinen merkitys, mikä täten luo kuvan perheestä
tuotannollisena yksikkönä, jonka perustamisen tarkoituksena oli enemmänkin ta-
loudellinen selviäminen kuin tunteiden aikaansaama vetovoima. Tällaisen kuvan
saa myös Alli Suhosen (1935, 246) tekstistä, jonka mukaan perhejuhlat kyllä olivat
entisajan ihmisille tärkeitä suvun yhteenkuuluvaisuuden tunteen säilyttäjinä ja lu-
jittajina, mutta avioliitolla oli enemmänkin taloudellinen kuin tunteellinen merki-
tys, ja avioliitto usein merkitsikin lähinnä uuden työvoiman saantia taloon. Suho-
nen myös kirjoittaa vanhemmilla ja suvulla olleen paljon sananvaltaa puolisoa va-
littaessa, koska varsinkin tyttöjen kohdalla naimakaupassa osa suvun omaisuutta ja
perintöoikeutta siirtyi aviomiehen haltuun. Täten avioliitto nähtiin sijoituksena,
josta haluttiin tehdä mahdollisimman kannattava. Sama asia päti tietenkin poikien
kohdalla siten, että vaimon mukana saaduilla runsailla myötäjäisillä oli melkoinen
merkitys puolisoa valittaessa. (Suhonen 1935, 246–248)

Suoninen kiinnittää erityisesti huomiota esimodernilla ajalla runsaan tilattoman
väestön puolisonvalinnan perusteisiin, sillä avioliitot tilattoman ja ylempään sää-
tyyn kuuluvan välillä olivat tuohon aikaan kiellettyjä. Siksi tilattoman etsiessä it-
selleen morsianta tärkeimmät ominaisuudet olivatkin terveys, hyvä kunto ja työky-
kyisyys sekä taidot. Myös suuri fyysinen koko katsottiin eduksi, eli ulkonäköön
kiinnitettiin tuolloinkin paljon huomiota, mutta erilaisin perustein kuin mitä myö-
hemmin on usein ollut tapana tehdä. Ajan kauneusihanteena oli terve ja voimakas
nainen. Myöskään luonnetta ei pidetty kovin tärkeänä ominaisuutena. Suoninen
vertaakin ilmeisen osuvasti esiteollisen ajan puolisonvalintaa nykyiseen pakasti-
men hankintaan kotitalouteen, missä ensin on tärkeintä saada mahdollisimman
paljon selville laitteen teknisistä ominaisuuksista, kestävyydestä ja taloudellisuu-
desta. (Suoninen 1986, 17–20)

Edellisten kuvausten kanssa hieman erilaisen näkemyksen esittää Jallinoja, jon-
ka mukaan taloudellinen laskelmointi talonpoikaiskulttuurissa avioliiton solmimi-
sen suhteen oli kuitenkin enemmänkin vanhempien ja suvun harrastama asia, kun
taas itse nuoripari useimmiten oli kyllä aidosti rakastunut toisiinsa, mikä joskus
saattoi aiheuttaa vanhempien ja lasten välille ristiriitoja, jos etujen nähtiin menevän
ristiin. Jallinoja kirjoittaa, että vanhempien varsinainen määräily ja pakkoavioliitot
olivat melko harvinaisia, mutta toki taloudelliset realiteetit saivat aikaan sen, että
nuoret nykyistä huomattavasti helpommin taipuivat vanhempiensa toivomuksiin
taloudellisestikin soveliaasta puolisosta. Tilattoman väestön osalta Jallinoja sanoo,
että siellä yhteisön kontrolli oli kaikkein heikointa, mikä johti siihen, että nuoret
saivat seurustella verrattain vapaasti ja mm. esiaviolliset raskaudet olivat suhteelli-
sen yleisiä. (Jallinoja 1985, 39–43)

Eräs huomionarvoinen seikka pohdittaessa esimodernin ajan puolisonvalintaa ja
perheen muodostumista on Pentti Takalan (1993, 579) huomio siitä, että kuollei-
suus oli tuona aikana korkea, mikä johti runsaaseen uudelleenavioitumiseen ja siten
myös perheiden monimuotoistumiseen. Uusperhe ei siksi olekaan vain postmoder-
nille ajalle tyypillinen ilmiö, vaikka se esimodernina aikana olikin toki harvinai-
sempi ja sen syntymiseen vaikuttaneet syyt tavallisesti varsin erilaiset.

Lisensiaattitutkimuksessaan P. Takala viittaa Shorterin tutkimukseen, jonka
mukaan aviopuolisoiden väliset suhteet esimodernilla ajalla saattoivat olla jopa
avoimen vihamieliset, johtuen sekä puolisonvalinnan käytännöllisyyteen, ei tuntei-
siin, perustuvasta painotuksesta sekä miehen ja naisen välisestä jyrkästä työnjaosta,
mikä piti aviopuolisoiden yhdessä viettämän ajan minimissä (Shorter 1976, 54–78,



22

P. Takalan 1987, 98 mukaan). Shorter sijoittaakin aviopuolisoiden välisten suhtei-
den lämpenemisen vasta 1800-luvulle, jolloin aviosuhde muuttui taloudellisia seik-
koja korostavasta romanttisempaan, tunnesidettä korostavampaan suuntaan (Shor-
ter 1976, 120–161, P. Takalan 1987, 99 mukaan). Takala kuitenkin tuo esille myös
Flandrinin tutkimuksen, jossa tämä varoittaa sokeasti uskomasta Shorterin tulkin-
toihin, sillä mikäli mies aikaisemmin sai kurittaa vaimoaan ruumiillisesti, kiellettiin
tällainen kirkon toimesta jo 1700-luvun alussa ja aviomies velvoitettiin kunnioit-
tamaan vaimoaan ja pikemminkin naisia kehoitettiin ottamaan huomioon myös
miestensä neuvot ja mielipiteet (Flandrin 1980, 126–129, P. Takalan 1987, 100
mukaan).

3.2.3. Perhe-elämän murros 1800-luvulla

Vaikka Pentti Takala huomauttaakin, että länsimaisen perhe-elämän juuret ja suu-
rimmat mullistukset löytyvätkin jo 1100-luvulta (Takala, P. 1990, 204), on hänkin
yhdessä monien muiden tutkijoiden kanssa yhtä mieltä siitä, että varsinainen elä-
mäntavan muutos kohti nykyisin tunnettua pienperhettä tapahtui yhteiskunnan mo-
dernisaatiokehityksen myötä ja hyvinvoinnin lisäännyttyä vasta 1800-luvulla (Ta-
kala, P. 1993, 579). Tätä vaihetta perheen kehityksessä Takala kutsuu modernin
perheen vaiheeksi, jota ilmensivät pienperheen irrottautuminen laajasta sukulaisten
verkostosta omaksi yhteisökseen, joka yksityistyi ja jota biologisen sukulaisuuden
lisäksi määritteli yhdessä asuminen (Takala, P. 1993, 579). Takala myös toteaa,
että kasvaneen hyvinvoinnin kautta pidentynyt elinikä ja torjuva suhtautuminen
avioeroihin pitivät perheet tiiviisti yhdessä aikaisempaa pitempään (sama).

Riitta Jallinoja yksinkertaistaa modernisaation vauhdittumisen sanomalla, että
teollistuminen oli se suuri yksittäinen alkuunpaneva voima, joka sai aikaan niin
suuren yhteiskuntarakenteellisen muutoksen, että niin perhe kuin monet muutkin
sosiaaliset instituutiot muuttivat muotoaan. (Jallinoja 1985, 32)

Myös Karisto, Takala & Haapola (1988, 98) kirjoittavat samasta perheen yksi-
tyistymisen ilmiöstä, tarkastellen sitä lähinnä lasten ja lapsuuden näkökulmasta.
Kun aikaisemmin lapsuutta käsitteenä ei oltu juuri tunnettu, vaan lapsia oli koh-
deltu kuin pieniä aikuisia, jotka osallistuivat samoihin töihin ja muihin askareisiin
kuin vanhemmatkin, alettiin 1800-luvulla nähdä lapsuus aikuisuudesta erillisenä,
tärkeänä ja varjeltavana kehitysvaiheena. Tähän liittyi myöskin järjestelmällisen
koulutuksen luominen, sillä ennen kaikki oppi oli annettu lapsille arkipäivän töiden
ohessa, käytännön osallistumisen kautta. Kun kasvatusvastuu oli ennen ollut koko
kyläyhteisöllä, alkoi perheen yksityistyminen nyt näkyä siinä, että lapsien kasvatus
ja koulutus koettiin vanhempien yksinoikeudeksi, joskin nykyisenkaltainen toisten
lasten tekemisiin puuttumattomuus on vasta paljon myöhemmän ajan tuotetta. (Ka-
risto, Takala & Haapola 1988, 98)

Porvariskodeissa alkoi 1800-luvulla tulla esille pyrkimys pitää koti paikkana,
jonne toisaalta voi paeta piiloon arjen vaatimuksia ja julkisuutta, mutta jonka toi-
saalta täytyi myös toimia edustavana julkisivuna ulkopuolisille ja antaa hyvä kuva
porvarisperheen elämästä. Tämä kaksoispyrkimys saikin aikaan asuinhuoneiston
jakautumisen useisiin erillisiin osiin, eli vanhempien ja lasten makuuhuoneet,
edustustilat tai sali ja palvelijoiden huoneet pidettiin erillään. Tämä kehitys saavutti
kuitenkin rahvaan kansanosan pienet, yksihuoneiset savupirtit vasta hieman myö-
hemmin 1800-luvun kuluessa, jolloin myös rahvas alkoi rakentaa erikseen saunan
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ja kamarin, mikä merkitsi yksityisen ja julkisen elämän eriytymistä. (Karisto, Ta-
kala & Haapola 1988, 99)

Perheen yksityisyyden korostumista on kuvattu sanonnalla familismi, mikä tar-
koittaa kodin ja perheen merkityksen nousemista keskeiselle sijalle ihmisten elä-
mässä, suuremman kyläyhteisön merkityksen samalla vähitellen hiipuessa. Pienestä
ydinperheestä tuli se yksilön kylä, jonka ympärille elämä nyt keskittyi ja jossa
myös individualismin kasvulle jäi aikaisempaa enemmän tilaa. (Karisto, Takala &
Haapola 1988, 99)

Jallinoja (1985, 32) tuokin esille familismille rinnakkaisen näkemyksen, että te-
ollistumisen aikaansaama palkkatyön merkityksen kasvu johti niin suureen elä-
mäntavan muutokseen vanhaan maataloustyöhön ja -elämäntapaan nähden, että
kasvaneissa suurkaupungeissa syntyi uusi, kaupunkilainen elämäntyyli, jonka mu-
kaisesti moderni perhe nähdään familistisen sijasta individualistisena, yksilön tär-
keyttä korostavana. Sekä familistinen että individualistinen käsitys perheestä 1800-
luvulla ovat toki molemmat päteviä, sillä edellisen voidaan katsoa olevan sidoksis-
sa vielä vahvasti maalaiseen elämäntapaan, kun taas jälkimmäinen syntyi samaan
aikaan lähinnä suurten kaupunkien ihmisten keskuudessa (ks. kuvio 3.2).

palkkatyö → suurkaupunki → kaupunkilainen elämäntyyli → moderni perhe ja
individualistinen perhekäsitys

luontaistalous → maaseutu → maalainen elämäntyyli → perinteinen perhe ja fa-
milistinen perhekäsitys

Kuvio 3.2: Perhekäsitysten taustatekijät (Jallinojan 1985, 33 mukaan).

Myös puolisonvalinta muuttui 1800-luvulla niin, että taloudellinen ajattelu ja van-
hempien järjestämät naimakaupat kävivät yhä harvinaisemmiksi, sillä palkkatyön
kasvanut osuus elinkeinorakenteesta johti siihen, ettei avioitumista ja puolisonva-
lintaa tarvinnut enää pitää toimeentuloon kiinteästi liittyvänä ratkaisuna, vaan
avioliitto ja elinkeino eriytyivät toisistaan. Niinpä jäi enemmän tilaa tunteenil-
maisuille ja romantiikalle, henkilökohtaisten mieltymysten noudattamiselle. Myös
sukupuolimoraali koki muutoksen, ja nautinnollinen asennoituminen sukupuoli-
suuteen lisääntyi väestön keskuudessa, mistä oli merkkinä mm. nopeasti kasvanut
aviottomien lasten määrä. (Karisto, Takala & Haapola 1988, 96)

3.2.4. Uusi murros 2. maailmansodan jälkeen

Pentti Takala nimittää perheen kolmatta kehitysvaihetta postmodernin perheen vai-
heeksi, joka on alkanut etenkin suurissa kaupungeissa jo 2. maailmansodan jälkeen,
yhteiskunnan siirtyessä yhä voimakkaammin postindustrialistisen tietoyhteiskun-
nan vaiheeseen. Postmodernille vaiheelle on ominaista, että perheet ovat hyvin
monimuotoisia, avioerot ja avoliitot yleisiä ja uudelleenavioituminen rajussa nou-
sussa. (Takala, P. 1993, 579) Riitta Jallinoja (1985, 115) lisää tähän listaan vielä
perheiden keskimääräisen lapsiluvun radikaalin pienenemisen viime vuosisadan 5-
6 lapsesta nykypäivän 2-3 lapseen. Kun perhe 1800- luvulla yksityistyi ja syntyi
pieni ydinperhe, tuo postmodernin perheen vaihe tullessaan taas perhepiirin laa-
jentumisen siten, että yhdessä asuminen ei enää olekaan ehdoton perhettä määrit-
televä tekijä, vaan perheenjäsenten sosiaalisten suhteiden verkosto ulottuu katta-
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maan esim. entiset aviopuolisot, näiden lapset ja uudet puolisot ym. Siten biologi-
sen sukulaisuudenkin merkitys perheen määrittelijänä vähenee ja perheen määrit-
teleminen käsitteenä tulee yhä vaikeammaksi. (Takala, P. 1993, 579)

Myös Karisto, Takala & Haapola kirjoittavat suomalaisen elämäntavan toisen
murroksen (ensimmäinen oli tietysti siirtyminen puhtaasta maatalousyhteiskun-
nasta teollistuneeseen yhteiskuntaan) sijoittuneen toisen maailmansodan jälkeiseen
aikaan, jolloin Suomesta vasta todella kehittyi urbaani teollisuusvaltio. Vaikutukset
ulottuivat laajoina myös perheiden elämään, ehkäpä näkyvimmän muutoksen olles-
sa siirtymisen ns. monihuoltajayhteiskuntaan, eli yhä harvemmat kotitaloudet oli-
vat sellaisia, joista vain toinen puoliso kävi ansiotyössä kodin ulkopuolella. Tämä
tietenkin oli suuri mullistus sekä perheiden elämälle, että varsinkin naisten ase-
malle yhteiskunnassa, sillä murtuihan nyt vuosisatainen naisen rooli kotia hoitava-
na ja lapsista kotona huolehtivana äitinä, mikä varmasti asetti Suomenkin naiset
melkoisten paineitten ristituleen. Toisaalta koettiin uudet vaatimukset naisten työs-
säkäynnistä kotityön arvostuksen laskuna, mutta toisaalta, mikäli perheen taloudel-
linen asema suinkin salli, varsinkin työväenluokassa monet naiset mielellään myös
jäivät kotia hoitamaan, olihan sellainen ollut ennen palkkatyön yleistymistä mah-
dollista lähinnä vain ” paremman väen”  keskuudessa. (Karisto, Takala & Haapola
1988, 111-112) Riitta Jallinoja toteaakin palkkatyön hajottaneen perheen ykseyden,
kun ensin mies meni ansiotyöhön, jättäen kodin naisen hoitoon, ja sen jälkeen
koululaitos vei lapset osaksi päivästä pois kotoa, saamaan kasvatusta myös muual-
la. Seuraavaksi alkoivat naisetkin vähitellen käydä palkkatyössä, minkä vuoksi
pieniä lapsia varten kehitettiin lasten päivähoitoa, vanhuksia alettiin siirtää perus-
tettuihin vanhainkoteihin ja sairaatkin alettiin kodin sijasta hoitaa uusissa sairaa-
loissa. Kaikki tämä vähitellen kutisti kotona tehtävät työt niin vähiin, että koti per-
heenjäsenten elämisen yhteisenä keskuspaikkana alkoi menettää merkitystään.
(Jallinoja 1985, 97)

Suuret muutokset suomalaisessa perhe-elämässä ovat antaneet aihetta puhua jo-
pa perheen kriisistä, jolla on useita ilmenemismuotoja. Avioliittoisuuden lasku,
perheiden lapsiluvun pieneneminen, avioerojen yleistyminen (nousu 2,4-kertaiseksi
vuosina 1960–1980) ja avoliittojen yleistyminen on kaikki luettu tämän kriisin
osatekijöiksi. Samoin yksinhuoltajaperheiden määrän voimakas kasvu ja yksin
asuvien vanhusten määrän lisääntyminen ovat saaneet monet huolestumaan perhei-
den nykytilasta. On siis selkeä tosiasia, että suomalaisten perheitten kirjo on mo-
ninaistunut, perheistä on tullut erilaisia. (Karisto, Takala & Haapola 1988, 113–
114) Kyseiselle ilmiöllehän on jo olemassa oma termikin, perhepluralismi, kuten
aikaisemmin on todettu.

Pentti Takala (1993, 585–586) käsittelee postmodernin perheen monimuotoi-
suuden aikaansaamia uudistuksia sosiaalipolitiikan kannalta, todeten mm., että
muutos perhe-elämässä on selvästi näkyvissä esim. päivähoitolaissa vuodelta 1973,
laissa kotihoidontuesta vuodelta 1985 ja varsinkin perhe-eläkeuudistuksessa vuo-
delta 1989.

Vastaus kysymykseen ” Onko suomalainen perhe-elämä kriisissä?”  riippuu
kuitenkin paljolti katsantokannasta. Tässä Karisto, Takala ja Haapola (1988, 114)
tukeutuvatkin Jallinojan (1985, 22–28) tekemään erotteluun familistisen ja indivi-
dualistisen perhemallin välillä. Tämä erotteluhan esiteltiin jo aikaisemmin tässä
tutkimuksessa. Jos siis ajatellaan asiaa familistisen perhekäsityksen kautta, voidaan
ehkä sanoakin perheen olevan kriisissä, mutta mikäli otetaan tarkastelun lähtökoh-
daksi individualistinen käsitys perheestä, voidaan todeta, että perhe-elämä Suomes-
sa ei niinkään ole ajautunut kriisiin kuin muuttunut yksilöllisyyttä ja yksilön vapa-
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uksia ja oikeuksia korostavampaan suuntaan (Karisto, Takala & Haapola 1998,
114) Kumpaa näkemystä perheestä kukin pitää parempana ja moraalisesti oikeana,
riippuu tietenkin henkilöstä. Voisi kuitenkin varmasti todeta, että radikaali yksilön
vapauksien korostaminen perhe-elämässä sopii ehkä aikuisille ihmisille, mutta
saattaa kaikkine seuraamuksineen jättää perheen lapset hieman turvattomaan ase-
maan. Sikäli vakaampi, familistinen perhemalli lienee parempi ajateltaessa lasten
kasvatusta ja turvallista elinympäristöä.

3.3. Perheen nykytilanne

3.3.1. Perheen funktio

On huomattu, että perheen määritteleminen on usein vaikea tehtävä perheen moni-
naisten ilmenemismuotojen vuoksi. Samaten voidaan esittää useita erilaisia tulkin-
toja perheen toiminnan ja olemassaolon tarkoituksesta, perheen funktiosta. Käsi-
teltäessä sosiologien tulkintoja perheestä huomattiin, että esim. Parsons näki per-
heellä olevan kaksi pääasiallista funktiota, eli lapsen sosiaalistaminen vallitsevaan
yhteiskuntaan ja aikuisten tasapainottaminen yhteiskunnan jäseninä. Nämä funktiot
vielä toimivat toisiaan täydentäen. Sitä vastoin perhekriittiset sosiologit kuten
Laing ja Cooper katsoivat, että perheen funktio on ihmisen sitominen perheyhtei-
sön jäseneksi. He pitivät sitä haitallisena ja yksilönvapautta rajoittavana pakkona.

P. Takala (1992, 584) toteaa modernin perheen vaiheessa ennen viime sotia
yhteiskunnallisen asennoitumisen olleen sellainen, että perhe nähtiin familistisen
käsityksen mukaan toimivana yhteiskunnan perusyksikkönä, jonka tehtävänä oli
tuottaa riittävästi hyvinkasvatettuja ja yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Takalan
mukaan tämä funktio koki muutoksen yksilöllisyyttä arvostavampaan suuntaan
1970- ja 1980-lukujen uuden lapsilainsäädännön tuodessa lapsen omat oikeudet
esiin aivan uudella tavalla (Takala, P. 1992, 591). Vuoden 1984 alussa voimaan
tullut laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (LHL) muotoili uuden tilanteen
niin, että perheellä säilyi velvollisuus huolehtia lapsen hyvinvoinnista ja elatuk-
sesta, ja samalla painotettiin, että lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi tuli
turvata ottaen huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja toiveet (LHL 1.1, P. Takalan
1992, 591 mukaan).

Ennen teollistumisen vaikutuksia oli esimoderni suomalainen perhe toiminut it-
senäisenä tuotantoyksikkönä, joka tuotti lähes kaiken itse tarvitsemansa ravinnon ja
materiaalin. 1800-luvun yksityistymiskehitys muutti perheen ” yksilön kyläksi” ,
elämän keskipisteeksi, jonka pariin paettiin turvaan maailman paineilta. (Karisto,
Takala, P. & Haapola 1988, 95–99) Voidaan siis sanoa, että perheen funktio
muuttui pelkästä elannon antajasta henkisen hyvinvoinnin lähteeksi.

Jallinoja (1985, 6) sanoo, että perheen funktioiden määritteleminen oli tavallista
lähinnä 1950-luvulla. Onko siis niin, että kun tuon ajan familistinen käsitys per-
heestä vähitellen joutui ahtaammalle, tuli myös hankalammaksi luetella perheen
todellisia funktioita? Jallinoja kuitenkin antaa luettelon, jossa esiintyvät funktiot -
sukupuolielämä, lasten hoivaaminen ja kasvattaminen ja taloudellinen yhteistyö -
ovat hänen mukaansa yhteisiä useimmille luetteloille (Jallinoja 1985, 6). Samalla
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Jallinoja silti toteaa, että on perheitä, joissa kaikki nämäkään funtiot eivät toteudu
sellaisenaan.

Yleisiä käsityksiä kattavasti heijastelevan listauksen perheen funktioista esittää
Urpu Nieminen (1983, 9-14), jonka lista on helpointa esittää allekkain jaoteltuna.

 1 Perheen fyysisestä hyvinvoinnista ja ympäristöstä huolehtiminen
– asunto, ruoka, vaatetus ja puhtaus
 2 Hoidon antaminen lapsille, sairaille ja vanhoille
 3 Biologinen tehtävä eli ihmiskunnan jatkuvuuden takaaminen
 4 Sosialisaatiotehtävä
– kasvatus ja koulutus sekä perheen, suvun ja yhteiskuntaluokan perinteiden,

tapojen, arvojen ja roolikäsitysten siirtäminen sukupolvelta toiselle
 5 Emotionaalinen tehtävä
– lapsen kehitys
– tuki ja lohdutus
– rakkaus ja läheisyys
– seksuaalisuus
 6 Elämänsisällön tarjoaminen
– elämän laadun, mielekkyyden ja onnellisuuden tarjoaminen.

3.3.2. Hyvin toimivan perheen tunnusmerkkejä

Hyvin toimiva perhe on varmaankin jokaisen perhe-elämän kannattajan ihanteena
sekä kiinnostuksen kohde myös lukuisille tutkijoille ja sosiaalialalla toimiville, jot-
ka pyrkivät selvittämään perheiden ongelmia sekä pääsemään selville niitä aiheut-
tavista tekijöistä. Olisi varmasti onnellista tietää, mikä on se viisasten kivi, jonka
avulla jotkut perheet välttyvät ongelmilta, joita toisissa esiintyy, mutta tuon kiven
etsintä lienee ikuisuuskysymys. Urpu Nieminen (1983, 84–86) on kuitenkin koon-
nut yhteen kattavan listan piirteistä, joista tunnistaa hyvin toimivan perheen, joten
seuraavassa lienee paikallaan esitellä hieman näitä ajatuksia.

Niemisen mukaan aviopuolisoiden suhteen tulee tyydyttää heidän seksuaalisia
ja emotionaalisia tarpeitaan, lapsia kohtaan tulee osoittaa riittävästi lämpöä ja ym-
märtämystä ja heillä on oltava mahdollisuus ilmaista omia tunteitaan ilman liialli-
sia rajoituksia. Sukupolvien raja tulee kuitenkin säilyttää vanhempien ja lasten vä-
lisissä suhteissa, vanhempien toimiessa sopivina samaistumiskohteina lapsilleen.
Sekä perheeseen kuuluvilla yksilöillä että perheellä ryhmänä tulee olla kyky kasvaa
ja oppia kokemuksistaan, ja perheen sisäiset ristiriidat on osattava myöntää use-
ammin kuin kieltää. Varsinkin David Cooperin perhekriittisiä ajatuksia mukailee
ajatus, että irrottautumisen perheryhmästä tulee olla lapselle hänen aikuiseksi
varttuessaan mahdollista ilman syyllisyyttä tai muissa perheenjäsenissä kehittyvää
katkeruutta. (Nieminen 1983, 84–86)

Perheeseen tavallisesti liitetyt funktiot ja hyvin toimivan perheen tunnusmer-
keiksi koetut seikat antavat hyvän taustan, jota vasten peilata yksittäisten ihmisten
kertomuksia omista perheistään ja siten heidän kokemaansa perheen merkitystä.
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3.3.3. Perheenjäsenten kokemuksia perhe-elämästä

Familistisen perhekäsityksen ihanteen mukaisesti useimmat ihmiset kokevat per-
heen todella syntyvän vasta, kun perheeseen tulee lapsi. Täten lapset saavat hyvin
keskeisen perhettä määrittelevän ja koossapitävän aseman ihmisten mielissä, ja
varsinkin monet naiset kokevat lasten aikuistumisen ja kotoa pois muuttamisen
kriisinä, jota pelkkä aviosuhde ei ainakaan heti kykene korjaamaan. Tämän vuoksi
vanhemmat kokevatkin tärkeäksi perhesidoksen säilyttämisen itsensä ja lastensa
välillä esimerkiksi erilaisten tapaamisten muodossa, mikä voidaan kokea jopa kont-
rolloivana. (Jallinoja 1985, 50–57) Edellähän todettiinkin jo David Cooperin ran-
kasti kritisoineen perheen yksilöä sitovaa vaikutusta. Totuus lienee kuitenkin, että
suurin osa aikuisten lasten elämästä tapahtuu lapsuudenkodin vaikutuspiirin ulko-
puolella, joten vanhempien kontrolli jää aika vähäiseksi itsenäistymisen lisääntyes-
sä.

Siinä, missä perhe-elämä ja parisuhde esimodernina aikana perustuivat ennen
kaikkea toimeentulon varmistamiselle ja taloudelliselle ajattelulle, on tärkein pa-
risuhdetta ja perhettä yhdistävä tekijä nykyään puolisoiden välinen romanttinen
rakkaus ja suhteen laadukkuus.

Jallinoja toteaa, että nykyaikana parisuhteessa korostuvat suhteen alkuaikojen
tunnepitoiset kokemukset ja rakkauden säilyminen, jotka luovat perustan aviolii-
tolle ja osaltaan myös sen kestävyydelle. Jallinoja myös näkee lisääntyneet avioerot
ja avoliitot sekä vähentyneen lapsiluvun merkkeinä ihmisten panostamisesta puo-
lisoiden kahdenväliseen suhteeseen, sen laatuun ja yhdessä vietettyyn aikaan, sekä
toisaalta myös merkkeinä pyrkimyksestä päästä irtautumaan epätyydyttäväksi käy-
neestä suhteesta. Varsinkin naiset kokevat avioliiton onnistumisen erittäin tärkeäk-
si. Mikäli avioliitto silti päättyy  eroon, pyrkivät yhä useammat kuitenkin muodos-
tamaan uuden, onnellisemman parisuhteen uuden puolison kanssa, mikä monesti
tapahtuu avoliittoon asettumalla. Näin erilaisten uusperheiden määrä kasvaa. (Jal-
linoja 1985, 58–61)

Aviosuhteen muututtua yhä tärkeämmäksi puolisoille on aviolliseen rakkauteen
siis alettu kiinnittää paljon huomiota. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hyvässä
avioliitossa puolisoiden välinen rakkaus säilyy ikuisesti samanlaisena kuin se oli
suhteen alussa, vaan se voi muuttua niin, että sitä kuvataan intohimoisen palavuu-
den sijaan ystävyytenä, hellyytenä, elämäntoveruutena ja toisen ymmärtämisenä,
kuten Jallinoja (1985, 76) osoittaa. Ihmiset myös haluavat antaa ulkopuolisille
avioliitostaan ja perhe-elämästään onnellisen kuvan, koska onnellisuutta pidetään
perhe-elämän ihanteena eikä epäonnistumisia haluta tuoda julki (Jallinoja 1985,
76–78). Jallinoja (mt., 77–78) kutsuu ongelmien peittämistä onnellisuusmuuriksi,
jonka perheet rakentavat ympärilleen. Samalla hän kuitenkin toteaa, että suomalai-
set avioparit riitelevät sangen harvoin. Aviopuolisoiden välisen suhteen negatiivi-
siksi koetuista puolista Jallinoja sanoo tiivistäen, että miehiä kiusaa eniten heidän
henkilökohtaisen vapautensa rajoittaminen. Naiset taas kiusaantuvat eniten tunne-
elämän epätyydyttävyydestä (mt., 77).

Aviopuolisoiden välinen työnjako perheessä on ilmeisesti myös viime vuosi-
kymmeninä muuttunut siten, että miesten osuus kotitöiden tekemisestä on kasva-
nut, vaikkakin se on yhä selvästi naisten osuutta pienempi. Perheiden perinteinen
jyrkkä roolijako, joka oli pohjana mm. Parsonsin teoriassa, on alkanut siis muren-
tua. Voimakkaimmillaan tämänsuuntainen kehitys käy ilmi tutkittaessa osallistu-
mista lasten hoitamiseen. (Jallinoja 1985, 78–80)
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Toinen perheen sisäinen tärkeä suhde aviosuhteen lisäksi on lasten ja vanhem-
pien välinen suhde, joka on perusteiltaan ollut pitkään hyvin autoritäärinen, van-
hempien ylivaltaa korostava, vaikkakin on ollut selvää, että kasvatuksen tulee olla
oikeudenmukaista ja harkitsevaa. Muiden muassa Parsons hahmotti lapsien ja van-
hempien välisen suhteen juuri näin, ja tätä voimakasta perhehierarkiaa kohtaan
kriittiset perhesosiologit esittivät vastustuksensa. (Jallinoja 1985, 83)

Vasta vuosisatamme puolivälissä alkoi kehitys kulkea lapsen itsenäisyyttä ko-
rostavaan suuntaan. Kehitystä vauhdittivat etenkin 1960-luvulla erilaiset vaatimuk-
set vapaasta kasvatuksesta eli lapsen oikeudesta saada kasvaa mahdollisimman va-
paana rajoituksista, jolloin vanhemmat olisivat vain tukena ja tarjoamassa virik-
keitä (Jallinoja 1985, 85). Tällainen ajattelutapa lapsen luonnonmukaisesta kas-
vustahan perustuu pisimmillään jo Jean Jacques Rousseaun kirjoituksiin 1700-
luvulta, joten ajatus sinänsä ei ollut uusi. Erittäin tunnettu vapaan kasvatusajattelun
edustaja oli myös brittiläinen A.S. Neill, joka toteutti filosofiaansa käytännössä
perustamassaan Summerhillin koulussa saaden vastaansa kuitenkin myös paljon
kritiikkiä.

Voidaan todeta, että aikaisemman auktoriteettisidoksen korvasi ainakin osittain
vähitellen tunnesidos, jossa valtaa tärkeämpi voima perheen yhtenäisyyden kan-
nalta oli yhteenkuuluvuuden tunne. Laing ja Cooperhan olivat kuitenkin sitä miel-
tä, että tunnesidos monesti muodostui liian vahvaksi rajoitteeksi yksilölle. Lapsen
ja vanhempien suhteen voi sanoa olevan alussa symbioottinen, eli sidonnaisuus on
tärkeätä sekä lapselle että myös vanhemmille, mutta tämä sidos alkaa vähitellen
heiketä lapsen itsenäistymiskehityksen edistyessä. (Jallinoja 1985, 86–89)

Monissa perheen funktiota käsittelevissä teorioissa kiinnitetään huomiota per-
heen merkitykseen lapsen sosiaalistajana yhteiskunnan jäseneksi, joten tuon tehtä-
vän onnistumisen arvioiminen on tässä paikallaan. Jallinoja (1985, 92–94) viittaa
useisiin tutkimuksiin, joiden tuloksena on saatu selville, että esimerkiksi poliittinen
kanta ja voimakas uskonnollisuus ” periytyvät”  hyvin vanhemmilta lapsille, kun
taas perheen lapsien lukumäärä tai perheenäidin työssäkäynti ei näytä määräytyvän
samalla tavoin vanhempien esimerkin mukaisesti. Seuraavalle sukupolvelle siirty-
viä ominaisuuksia ovat Jallinojan (mt., 92–94) mukaan myös perheenisän työssä-
käyminen, avioeron todennäköisyys, yleinen aktiivisuus ja koulutushakuisuus. Sen
sijaan esimerkiksi avoliiton solmimisella ei näyttäisi olevan vastaavaa taipumusta
siirtyä sukupolvelta toiselle. On toki syytä pitää mielessä, että tämäntyyppiset poh-
dinnat ovat aina karkeita yleistyksiä, eikä ole syytä ryhtyä ennustamaan yksittäisen
ihmisen elämänkaarta sen perusteella, millaisessa perheessä kukin on sosialisaatio-
vaiheensa läpikäynyt.

Riihinen (1980, 227) toteaa perhesuhteiden muuttuneen niin, että perheen rooli-
rakenne on yhdessä koko yhteiskunnan roolirakenteen kanssa muuttunut lapsille
vieraammaksi, saavutuksia, erikoistumista ja neutraalia roolikäyttäytymistä arvos-
tavaksi. Onkin alettu puhua lapsille vihamielisestä yhteiskunnasta, jossa kulttuurin
arvot ja lapsen luontainen käyttäytyminen ovat kovin etäällä toisistaan ja jossa
myös lasten lukumäärä on pudonnut (mt., 227). Yleisesti mainittuihin muutoksiin
yhteiskunnassa ja niitten vaikutuksiin perheiden ilmenemisessä ja perhe-elämässä
pureudutaan tarkemmin seuraavassa luvussa, joka käsittelee postmoderniksi sa-
nottua yhteiskuntaa ja postmodernia perhettä.
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3.4. Postmoderni perhe —  muuttunut suhde per-
heeseen ja ympäristöön

3.4.1. Millainen on postmoderni yhteiskunta ja per-
he?

Viime vuosina yhteiskunnallinen muutos, jota useasti luonnehditaan käsitteellä
postmoderni, on saanut useat tutkijat tarttumaan aiheeseen. Vaikkakin itse käsite
on hieman epämääräinen, on monia luonnehdintoja, jotka ovat yhteisiä useille tut-
kijoille heidän pyrkiessään kuvaamaan postmodernia yhteiskuntaa. Eräs tärkeim-
mistä on väite yhteiskunnan pluralisoitumisesta, eli muuttumisesta moni-
ilmeisemmäksi ja -arvoisemmaksi sekä myös suvaitsevammaksi. Tämä sallii mm.
monien erilaisten kulttuuristen vähemmistöjen ja vähemmistösuuntausten vapaan
esiinmarssin. (Riihinen 1992, 618, oma kursivointi)

Riihinen viittaa mm. Pentti Takalan kirjoitukseen (ks. Takala, P. 1993) todetes-
saan, että pluralisoituminen on alkanut näkyä myös perheiden moni-ilmeisyydessä,
kun erilaiset uusperheet ovat yleistyneet rajusti ja on alettu suvaita uusia yhdessä
asumisen muotoja, kuten mm. homopareja. On siis aiheellista puhua postmoder-
nista perheestä, joka ei enää ole yksikkönä niin helppo määritellä kuin joskus en-
nen. (Riihinen 1992, 618–619) Jallinoja (1990, 470) huomauttaa, että postmoder-
niksi koettu vapautuminen siinä, mitä pidetään perhe-elämässä hyväksyttävänä, on
lisännyt perheen muodostamisen suosiota varsinkin kulttuurieliitin keskuudessa,
koska tämä kansanosa näkee nyt ennen ahdistavaksi kokemansa perheen vapautu-
neena perinteiden kahleista. Tämä ei silti Jallinojan mukaan estä perinteiden kun-
nioittamista, antaahan postmoderni vapaus tilaa erilaisille käsityksille hyvästä per-
he-elämästä.

Yhteiskunnan siirtyminen postmoderniksi kutsuttuun vaiheeseen ja postmoder-
nin perheen syntyminen voidaan nähdä tiukasti sidottuina kaupungistumiseen ja
vanhan, maalaisen elämäntavan muuttumiseen uuteen, urbaaniin elämäntapaan. Jo
1930-luvulla Louis Wirth, joka myöhemmin on nostettu sosiaalitieteen klassikoksi,
esitti näkemyksenään, että urbaania elämäntapaa leimaa läheisten ihmissuhteiden
eli ns. primaarikontaktien vaihtuminen pinnallisemmiksi ihmissuhteiksi eli ns. se-
kundaarikontakteiksi, suvun ja perheen merkityksen väheneminen, naapurisuhtei-
den katoaminen ja ympäröivän lähiyhteisön ylläpitämän suoran sosiaalisen kont-
rollin korvautuminen virallisella, yhteiskunnan ylläpitämällä kontrollilla. Wirthin
mukaan nämä muutokset johtuvat kaupunkien suuresta väkimäärästä ja -tiheydestä
sekä ympäristön moniaineksisuudesta, mikä luo hedelmällisen kasvualustan ur-
baanille, moni-ilmeiselle elämäntavalle. (Smith 1980, 1–48 Kariston, P. Takalan &
Haapolan 1988, 116 mukaan)

Käsitys, jonka mukaan muutos perheessä on ollut vallankumouksellinen ja joh-
tanut perhesiteiden löyhtymiseen, ehkä jopa perheen kriisiin, siirryttäessä postmo-
dernin yhteiskunnan vaiheeseen, ei ole täysin yksiselitteinen, vaan esim. Brigitte ja
Peter Berger näkevät tilanteen perheen kannalta varsin valoisana. He toki myöntä-
vät, että suuria muutoksia on tapahtunut mm. teknologian kehityksen, syntyvyyden
säännöstelyn ja palvelusväen katoamisen myötä, mutta kuitenkin perhe on heidän
mielestään muuttunut varsin vähän verrattuna useisiin radikaalimpiin muutoksiin
esimerkiksi talouselämässä ja muussa yhteiskunnassa. Kun usein on sanottu, että
ydinperhe on tulosta yhteiskunnan modernisaatiosta ja uhanalainen modernisaation
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edetessä, sanovat Bergerit hieman kärjistäen, että modernisoituminen on perua län-
simaisesta ydinperheestä ja sen suhteellisesta yksilöllisyydestä ja yksityiselämän
korostamisesta verrattuna esim. suurperheeseen. (Berger & Berger 1983, 89–91)

Ei myöskään ole selvää, että postmoderni perheen merkityksen väheneminen
olisi välttämättä seurausta ihmisten tietoisesta pyrkimyksestä vapautua ydinperheen
kahleista, vaan päinvastoin voidaan nähdä niinkin, että useimmat ihmiset kyllä oli-
sivat halunneet säilyttää perinteiset perhe-elämän tavat ja arvot, mutta ulkopuoliset
(esim. poliittiset tai taloudelliset) tekijät pakottivat heidät luopumaan niistä (Berger
& Berger 1983, 118).

Eräs uutta yksilöä suhteessa perheeseen korostavaa asennoitumista kuvaava
termi on Bergereitten (1983, 120) käyttämä hyper-individualismi, jonka mukaisesti
ihmisen elämän päämääräksi tulee oman tahdon painottuminen yli kaikkien vallit-
sevien rakenteiden, mukaanlukien perhe ja lapset. Nykyaikainen perhe lienee
enemmänkin jäsentensä persoonallisuuksien heijastuma kuin instituutio, ja siten se
on myös aina altis muutoksille (mt., 132). Vaikkakin individualistisen suuntauksen
piirissä on hyviäkin ajatuksia, kuten vapauden korostuminen, ovat Bergerit silti
varmoja, että ydinperhe on ainoa todella järkevä perhe-elämän muoto nyky-
yhteiskunnassa (mt., 133–134).

3.4.1.1. Kolme näkökulmaa perheen tilanteeseen

Brigitte ja Peter Berger esittelevät kolme hieman toisistaan poikkeavaa näkökul-
maa postmodernin ajan perheeseen ja sen oletettuun kriisitilaan. Ensimmäinen
näistä on, että perhe ja sen arvot ovat laskusuunnassa moraalisen rappion vuoksi.
Toisen näkökulman mukaan perhe kyllä on laskusuunnassa johtuen ympärillä ta-
pahtuvista muutoksista, mutta tämä suuntaus otetaan ilolla vastaan, koska sen joko
johtaa perheen häviämiseen tai sitten perheen on muututtava niin, että ydinperhee-
seen liitetyt ikävät piirteet katoavat samalla. Kolmas näkökulma edustaa kahden
edellisen välistä näkemystä, jonka mukaan tapahtuneet muutokset ovat kohdista-
neet merkittäviä paineita perheeseen, joka onkin osoittanut olevansa erittäin vahva
instituutio, mutta joka silti on kriisissä, mistä merkkeinä voidaan pitää mm. kohon-
neita avioero- ja yksinhuoltajuustilastoja. (Berger & Berger 1983, 85–86)

3.4.1.2. Postmodernin perhe-elämän i lmiöitä

Perinteisten ydinperheiden lisääntynyt hajoaminen ja niitten lukumäärän vähene-
minen näkyvät avioerojen lisääntyneessä lukumäärässä, joka koki varsinaisen hyp-
päyksen ylöspäin 1970-luvun alkupuolella. Niinpä yksinhuoltajuus on yleistynyt,
samoin kuin uudelleenavioituminen. On kuitenkin usein niin, että uusi avioliitto
helpottaa eniten aikuisten, ei niinkään avioeroperheen lasten ongelmia. Voi jopa
olla, että ongelmat esim. lasten identiteetin kehityksessä vain pahenevat uuden
avioliiton myötä. Kun vielä todetaan, että perhe-elämä muutenkin on nopeasti
muuttunut yhä harvemman vanhemman jäädessä kotiin lapsia hoitamaan, jäävät
lapset sivuun vanhempiensa työelämästä ja saavat rakennusaineita identiteetilleen
koulun lisäksi lähinnä vain vapaa-ajan toiminnoista, eivätkä enää juurikaan työ-
elämästä, kuten ennen. (Riihinen 1980, 227–228)

Riihinen näkee myös voimakkaasti kasvaneen joukkotiedotuksen osatekijänä
kulttuurin pirstoutumiselle, koska mediakanavien lisääntyessä lisääntyvät myös
ihmisten mahdollisuudet mieltää ja jäsentää ympäröivää maailmaansa eri tavoin,
joten kasvualusta useille erilaisille osakulttuureille on varsin suotuisa. Voidaan
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myös puhua elämysmaailman pluralisaatiosta, mikä tarkoittaa jokapäiväisen työ-
hön, kotiin, perheeseen ja vapaa-aikaan liittyvien kokemusten tulemista yhä moni-
naisemmiksi. Kaikki tämä postmoderni kehitys luo runsaasti mahdollisuuksia
hankkia uusia kokemuksia ja laajentaa tietoisuuttaan, mutta se saattaa helposti luo-
da myös uudenlaista henkistä turvattomuutta, kun perinteet ja jatkuvuus eivät enää
pädekään ja ihmiseltä aletaan odottaa yhä suurempaa muuntautumiskykyä ja jous-
tavuutta uusissa oloissa. (Riihinen 1992, 619–621)

Jallinoja toteaa, että perheen modernisaatiokehitys ei ole ollut suoran lineaaris-
ta, vaan siinä on nähtävissä aaltoliikettä asenteiden muuttuessa kausittain konser-
vatiivisemman ja liberaalimman suuntautumisen välillä. Niinpä postmodernin per-
heen vaihekaan ei ole muuttumaton, vaan asenteissa on odotettavissa vaihtele-
vuutta myös jatkossa. Se joskus vaikeaksikin koettu seikka, että perhesidoksen
koetaan olevan ristiriidassa vapauden kanssa, tullee siten säilymään tulevaisuudes-
sakin. (Jallinoja 1990, 471–474)

3.4.2. Antimoderni vastarinta

Tutkijoiden keskuudessa esiintyy myös yleisen perheen ja elämän modernisoitumi-
sen etenemiselle kriittinen suuntaus, ns. antimoderni vastarinta, jonka piirissä us-
kotaan, että liiallinen ja nopea modernisaatio saattaa ihmiset vain vaikeuksiin (Jal-
linoja 1990, 460). Brigitte ja Peter Berger edustavat näkemyksillään tätä suuntausta
tuodessaan esille seikan, että äärimmilleen viety yksilönvapaus ja perhe-elämän
välttäminen lopulta kääntyy itseään vastaan aiheuttaen yksilössä yksinäisyyden ja
irrallisuuden tunteen. Bergerit näkevät voimakkaan yksilöllistymisen korostumisen
etenkin yhteiskunnan näkyvimmissä sosiaaliluokissa voivan olla vahingollista koko
yhteiskunnan toiminnalle, ja erityisen herkkänä tässä suhteessa he pitävät demo-
kraattista yhteiskuntaa, joka perusolemukseltaan on ääri-ilmiöitäkin salliva ja siten
voi joutua helposti alttiiksi sen omia rakenteitakin horjuttaville vaikutteille. Uusien
nuorisokulttuurien nousu on eräänä merkkinä postmodernin ajan irtautumisesta
perheen turvasta ja vaikutuksesta. Bergerien mukaan etenkin 1960-luvulla voimak-
kaasti levinnyt uusi individualisaation aalto ei sisänsä radikaalisti johtanut perhei-
den katoamiseen ja yksinelämisen nousuun ihmisten lopullisena, ensisijaisena
vaihtoehtona, mutta se kyllä johti vanhan  kulttuurin muutokseen siten, että moraa-
linen auktoriteetti äkkiä katosi niin perheeltä ja avioliitolta kuin hallitusvallalta,
lainsäädännöltä, yrittämiseltä ja järjestäytyneiltä uskonnoiltakin (Berger & Berger
1983, 178–180).

Postmodernia yhteiskuntaa voi luonnehtia arvoiltaan polyteistiseksi, mikä kuvaa
sen suvaitsevuutta ja moninaisuutta, mutta kuitenkin tiettyjen moraalisten arvojen
ja sääntöjen omaksuminen on ihmiselle välttämätöntä  heti lapsesta alkaen, ja siinä
perheellä on yhä erittäin tärkeä merkitys. Toki jotkin muutkin yhteisöt, kuten esim.
kirkko ja naapurusto voivat tarjota tällaista sosialisoivaa vaikutusta, mutta silti per-
he on ylivoimaisesti tärkein tekijä. Bergerit huomauttavatkin, että vaikka perheen
ilmenemismuodot ovatkin monipuolistuneet viime vuosikymmeninä, perhe-elämän
ideaalit ovat pysyneet jokseenkin samoina. Vain pieni osa väestöstä uskaltaa to-
della asettaa perinteisesti oikeiksi koetut perheen ihanteet kyseenalaisiksi. (Berger
& Berger 1983, 182–185)
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3.4.3. Perheen tulevaisuus

Puheet perheeseen kohdistuvista muutospaineista ja perhe-elämän pirstoutumisesta
yhteisöllisyydestä yhä enemmän individualistisuutta ihannoivaksi saavat tietenkin
ihmiset huolestumaan, onhan ainakin lähestulkoon jokainen meistä kasvanut jon-
kinlaisessa perheessä ja jokaisella lienee oma käsityksensä siitä, millainen perheen
pitäisi olla. Muutokset perhe-elämässä koetaan uhkana erästä elämän tärkeintä
kulmakiveä kohtaan. Totuus kuitenkin varmastikin on sellainen, että muutoksia ei
voi välttää perheissäkään, kun postmodernin tietoyhteiskunnan kehitys muillakin
osa-alueilla etenee ripeää tahtia. Dencik (1989, 159 P. Takalan 1992, 595 mukaan)
toteaakin osuvasti, että ensimmäisen kerran sitten Aatamin ja Eevan päivien ovat
nykyajan vanhemmat siinä tilanteessa, etteivät he enää voikaan kasvattaa omia lap-
siaan siten kuin heidät itsensä on aikanaan kasvatettu. Dencik myös näkee uuden
sukupolven saavan varsinkin läntisissä hyvinvointivaltioissa sellaista koulutusta jo
lastentarhasta alkaen, että sen edustajista, postmoderneista lapsista, kasvaa var-
maankin vanhempiaan kriittisempiä, avoimempia ja itsenäiseen asioitten arvioimi-
seen pystyvämpiä (mt., 176 P. Takalan 1992, 596 mukaan).

Pentti Takala (1992, 596) viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan ihmisten yleiset
asenteet ovat muuttumassa perhepluralismille myönteiseen suuntaan, sillä esim.
seksuaalielämän täydellinen vapaus, uskottomuuden hyväksyminen, alaikäisten
välisen seksin salliminen ja homoseksuaalisuuden ja avioeron hyväksyttävyys sai-
vat kaikki lisää ihmisiä puolelleen 1980-luvun aikana.

John Scanzoni jakaa perheen kehitysmallit tulevaisuudessa kahteen pääsuun-
taan, konventionaaliseen ja edistykselliseen. Näistä konventionaalinen perhe on
perinteitä noudattava ja kaikenlaisia perheen suhteissa tapahtuvia muutoksia vas-
tustava suuntaus, jota Scanzoni kutsuu morfostaattisuuden ylläpitämiseksi. Tällä
hän tarkoittaa etenkin lasten sosiaalistumista vanhempien kannattamiin, ehkä jo
vanhentuneisiin normeihin ja tapoihin, mikä johtuu vanhempien luottamuksesta
heidän itsensä omaksumien menettelytapojen paremmuuteen uusiin nähden. Van-
hempien pyrkimys välittää omia tapojaan lapsilleen voi yhteiskunnan muuttuessa
johtaa jopa vanhempien ja lasten välisten suhteiden säröilemiseen, kun lapset ko-
kevat vanhempiensa neuvot ja ohjeet pätemättömiksi uusissa oloissa. Pyrkimys
sosiaalistaa omat lapsensa ” keskimäärin hyväksyttävään”  rooliin yhteiskunnassa
voidaan Scanzonin mukaan nähdä karhunpalveluksena lapsia kohtaan, koska van-
hat roolit eivät enää tulevaisuudessa ole toimivia. Sen sijaan, että härkäpäisesti
ajaisivat läpi omia käsityksiään, voivat vanhemmatkin uudelleensosiaalistua lasten-
sa normien ja käyttäytymistapojen kautta nähdessään niiden toimivan hyvin. Niin-
pä konventionaalisen perheen akilleenkantapää on sen kyvyttömyys mukautua ym-
pärillä käynnissä olevaan yhteiskunnan yleiseen demokratisoitumiseen ja avoim-
muuden lisääntymiseen, eli morfostaattinen hierarkian säilyttäminen. (Scanzoni
1983 63–69)

Konventionaalista perhettä elinkelpoisempana Scanzoni pitää edistyksellistä eli
progressiivista perhettä, joka tarkoittaa perhepluralismin aatteen mukaista, useilla
eri tavoilla käsitettävää ja erilaisissa muodoissa ilmenevää perhettä. Kun konven-
tionaalinen perhe nojaa parsonsilaiseen käsitykseen hierarkisen perheen sosiaalis-
tavasta tehtävästä, eivät edistyksellisen mallin kannattajat määrittele perhettä, yk-
silöä ja morfogeneettistä eli nopeasti muuttuvaa yhteiskuntaa samalla tavalla yhden
yhteisen orgaanisen kokonaisuuden osasiksi. Niinpä perheissäkin toteutuu yksilöl-
lisyyden kunnioitus ja suvaitsevaisuus, mikä yhteiskunnallisesti ajatellen johtaa
tietenkin myös ristiriitoihin esim. tehtäessä päätöksiä yleisiä arvoja sivuavista uu-
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sista laeista, joista Scanzoni mainitsee mm. avioero- ja aborttilait. (Scanzoni 1983,
136–147)

Progressiivisuuden kannattajien mukaan avioliitto ei ole ehdoton sitoumus, joka
edellyttää tiettyjen sukupuoliroolien mukaisten tehtävien hoitamista, vaan rakkau-
delle perustuva aikuisten välinen suhde, joka antaa myös vapauksia puolisoille ja
mahdollistaa molemmille itseä kiinnostavien töiden hoitamisen. Progressiivisuus
siis painottaa avioliitossa sitoutumista enemmän molemminpuolista tyytyväisyyttä
työhön ja suhteeseen. (Scanzoni 1983, 159) Pysyvyydelle ja vakaudelle onnellisen
suhteen määräävinä tunnusmerkkeinä ei siis löydy perusteita, vaan sitä vastoin ne
voivat myös viestiä pakonomaisesta takertumisesta epätyydyttävään suhteeseen.
Progressiivisen, edistyksellistä perheen mallia ihannoivan suuntauksen edustajat
eivät siis pidä avioeroa välttämättä epäonnistumisen merkkinä, eikä myöskään va-
kaa avioliitto ole välttämättä menestyksekäs, kuten Scanzoni (1983, 168) huo-
mauttaa.

Lasten sosialisaatiosta Scanzoni kirjoittaa, että sen päätarkoitus on aktivoida
lapset ikä-spesifiin päätöksentekoon, mikä johtaa positiivisen minäkuvan kehitty-
miseen ja itsemääräämisen tunteen vahvistumiseen (mt., 180). Näin vanha, kon-
ventionaalinen ja Parsonsin ajatuksiin tukeutuva käsitys sosialisaatiokehityksestä
vallitseviin normeihin totuttajana ja vanhempien johtamana sopeutumisena saa
väistyä uuden yksilöllisyyden kunnioittamisen tieltä.

3.4.3.1. Uudenlainen kasvatus ja vanhempien aktivoituminen

Koska yhteiskunta on jatkuvassa, yhä kiihkeämmässä muutoksen tilassa, ei lasten-
kaan kasvattaminen enää käy päinsä vanhojen, totunnaisten tapojen mukaisesti.
Tämän vuoksi vanhemmat ja kasvattajat tarvitsevatkin uutta tietoa siitä, millaiseen
yhteiskuntaan he lastaan kasvattavat ja mitä heiltä edellytetään kasvattajina ja mitä
taas lasten olisi osattava maailmalle lähtiessään (Developing New Methods in Fa-
mily Education 1983, 2). Vaikka lasten kasvatusta ei olekaan syytä pitää teoreettis-
pohjaisena ja ulkoapäin opittavana asiana, tarvitsevat nykypäivän kasvattajat siinä
silti entistä enemmän ulkopuolista apua ja neuvontaa, koska olosuhteet poikkeavat
niistä, joitten vallitessa heidät itsensä kasvatettiin. Tähän ongelmaan liittyenhän jo
edellä viitattiin Lars Dencikin Aatami ja Eeva-vertaukseen.

Koska siis uusi tieto kasvatuksesta on tarpeen, on vanhempien ja muiden kas-
vattajien pidettävä mielensä avoimina ja oltava itse aktiivisia kasvattajina toimies-
saan, sillä yhteiskunnan lisääntyneet ärsykkeet ottavat vallan lasten kasvatuksessa,
mikäli kasvatus muuten jää liian passiiviseksi (Developing... 1983, 22). Erilaisia
tapoja kasvattaa lasta on useita, mutta vanhempien ei ole syytä luottaa silti liiaksi
vieraaseen vaikutukseen vaan tukeutua omaan kokemukseensa ja osaamiseensa,
joka kasvaa ajan myötä (mt., 4). Vanhempien tulee muistaa oma vastuunsa kasvat-
tajina sekä huolehtia siitä, että lapsi omaksuu tietyt perusarvot, ja yhteiskunnan
puolestaan tulee luottaa vanhempiin kasvattajina ja pyrkiä antamaan heille kaikki
mahdollinen tuki tässä tehtävässään (mt., 2–4).
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3.5 Perheen vaikutus yksilön kouluttautumiseen

3.5.1. Koulutustason nousu

Vuosisatamme kuluessa kohti loppuaan on postmoderni, kaupunkilaistuva yhteis-
kunta kiihtyvällä vauhdilla muuttunut informaatioyhteiskunnaksi, jossa tiedosta on
tullut ehdottoman välttämätöntä yhä useammille ihmisille niin työskentelyn väli-
neenä kuin itse työnteon kohteenakin. Uusi teknologia on mullistanut monet pe-
rinteiset ammatit ja synnyttänyt uusia, mikä vaatii työntekijöiltä entistä enemmän
kouluttautumista ja erikoisosaamista. Tämä kehitys on johtanut erittäin suureen
koulutuksen arvostukseen yhteiskunnassa, mikä näkyy kovana kilpailuna korkean
tason opiskelupaikoista ja voimakkaana yleisen koulutustason nousuna niin, että
peruskoulun jälkeisen koulutuksen suorittaneiden osuus ammatissa toimivasta vä-
estöstä on kaksinkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa niin, että se on jo 80
prosenttia (Elovainio 1992, 413).

Koska väestön korkea koulutus on nähty informaatioyhteiskuntaa ylläpitävänä
ja kehittävänä edellytyksenä, on koulutusta lisätty Suomessa voimakkaasti viime
vuosina. Kansainvälisen tiedottamisen neuvottelukunta esittää loppuraportissaan
(1990, 13–15), että koulutuksen tasoa maassamme on nostettava merkittävästi,
koska ” Suomi-kuvan tulevaisuus riippuu Suomen koulutustasosta”  ja koska rapor-
tin mukaan Suomi on kansainvälisillä markkinoilla entistä riippuvaisempi inhimil-
lisistä kyvyistä entisten raaka-aineiden ja pääoman sijaan.

Myös Valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa eduskunnalle (1990, 7)
arvioidaan koulutuksen merkityksen yhteiskunnalle kasvavan tulevaisuudessa
edelleen nopeassa tahdissa johtuen yhteiskunnallisista muutoksista ja lisääntyvästä
kansainvälistymisestä. Koulutuspolitiikan yleisiksi tavoitteeksi asetetaankin kou-
lutustason nostaminen, laadun parantaminen, tehokkuus ja jatkuva, elinikäinen
koulutus, joihin vielä yhdistetään pyrkimys tasa-arvoisuuteen koulutuksessa sekä
yksilöllisen kouluttautumisen mahdollistamiseen (mt., 7).

Nykyistä Suomea voidaankin hyvällä syyllä kutsua koulutusyhteiskunnaksi,
jossa koulutus jatkumona läpäisee koko ihmisen elämän (Kivinen & Rinne 1991,
63; Elovainio 1992, 429). Tällä tarkoitetaan yhteiskuntaa, jossa koulutus on osa
elämänuraa painopisteen siirtyessä yhä enemmän aikuis- , täydennys- ja uudelleen-
koulutuksen puolelle, ja jossa korkea koulutus on avain hyvään sosio-ekonomiseen
statukseen ja yhteiskunnalliseen arvostukseen. Voidaan sanoa jopa, että koulutus
nyky-yhteiskunnassa muodostaa tärkeän osan yksilön sosiaalisesta kompetenssista.
Hannu Saari (1980, 1) toteaakin, että henkilön statusta voidaan tarkastella oman ja
vanhempien koulutuksen ja ammattiaseman kautta.

3.5.2. Koulutuksen kasautuminen

Kun koulutuksesta tulee yhä tärkeämpi väline hyvään yhteiskunnalliseen tai am-
matilliseen asemaan pyrittäessä ja siten myös kilpailu koulutuspaikoista kovenee,
on paradoksaalista, että demokraattisessa yhteiskunnassa alkaa koulutus ja siten
siitä saatu hyöty yhä selkeämmin kasautua. Koulutuksen kasautumisella tarkoite-
taan sitä, että ne perheet ja yksilöt, jotka ovat ennestäänkin hyvin koulutettuja, pyr-
kivät yhä kiivaammin turvaamaan asemansa hankkimalla lisää koulutusta, kun taas
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vähemmän koulutustaustaa omaavat jäävät helposti koulutuskilvassa syrjään (Kivi-
nen & Rinne 1991, 65).

Tutkittuaan 14-vuotiaiden koululaisten jatko-opintoihin suuntautumiseen vai-
kuttavia tekijöitä Saari (1980, 2) toteaa, että koulutussuunnitelma tai aikomus jat-
ko-opintoihin on voimakkaasti opittu ilmiö, jossa tärkeitä ovat oppilaan omat ja
hänen taustansa asenteet. Pelkistäen on niin, että mitä korkeammasta sosiaaliluo-
kasta oppilas tulee, sitä voimakkaampi on hänen aikomuksensa jatkaa opintojaan
(mt., 5). Sosiaalinen tausta, läheisten henkilöiden kannustus ja tuki sekä vanhempi-
en koulunkäyntiä kohtaan myönteinen asenne ovat koulumenestyksen ja lahjak-
kuuden ohella voimakkaasti koulutuksen hankkimista määrittäviä tekijöitä (mt., I,
13).

Saaren mukaan ero työväenluokkaisten ja keskiluokkaisten vanhempien asen-
teissa on merkittävä, sillä keskiluokkaan kuuluvat asettavat lapsilleen korkeammat
koulutustavoitteet, ovat kiinnostuneempia ja kyselevät lapselta kouluun liittyvistä
asioista, puhuvat lapselleen enemmän jatko-opinnoista ja kannustavat hyviin suo-
rituksiin koulussa. Työväenluokkaiset vanhemmatkin kyllä suhtautuvat koulun-
käyntiin myönteisesti ja ovat innoissaan lapsen mahdollisesta menestyksestä, mutta
koulunkäynti jää kuitenkin enemmän lapsen oman kiinnostuksen varaan, eikä jat-
ko-opinnoista puhuta yhtä tavoitteelliseen sävyyn. (Saari 1980, 14)

Onkin niin, että lapset, joiden vanhemmat voimakkaasti tukevat koulunkäyntiä
ja kannustavat opiskelemaan, tekevät päätöksensä yleissivistävistä jatko-opinnoista
selvästi varhaisemmassa vaiheessa kuin ne lapset, joiden kohdalla mainitunlainen
tuki on vähäisempää (Saari 1980, VI). Lisähuomiona mainittakoon vielä, että myös
oppilaan kulttuurinen asuinympäristö vaikuttaa jatko-opintoihin suuntautumiseen
siten, että kaupunkilaislapset jatkavat yleissivistäviä opintoja selvästi maaseudun
lapsia useammin (mt., 31), mikä luultavasti kertoo elinympäristössä vallalla ole-
vasta kulttuurisesta ilmapiiristä ja arvostuksista.

3.5.3. Sosioekonominen liikkuvuus

Sosioekonomisella liikkuvuudella tarkoitetaan siirtymistä sosiaalikerroksesta toi-
seen, mikä tavallisesti tapahtuu kouluttautumisen ja ammattiin sijoittumisen avulla,
eli esimerkiksi henkilön siirtyessä koulutuksen saatuaan kaupan myyjän työstä
liikkeenjohtajaksi hänen voidaan sanoa liikkuneen ylemmälle tasolle sosioekono-
misella asteikolla (Kivinen & Rinne 1991, 78). Tämä liikkuvuus on Suomessa ollut
viime aikoina laskussa siten, että sosioekonominen siirtyminen työväenluokasta
keskiluokkaan ja yläluokkaan oli 1930-60-luvuilla suurempaa kuin 1980-90-
luvuilla ja vuoden 1985 tilastojen mukaan koulutus näyttääkin selvästi noudattele-
van luokkarajoja (Elovainio 1992, 422). Merkittävä tekijä tässä on kulttuuripää-
oma, joka koulutuksen kautta saavutettuna ja sosialisaation kautta sukupolvien yli
siirtyvänä ohjaa koulutushakuisuuteen (mt., 423–424). Koulutus näyttääkin ajan
myötä muuttuneen entistä luokkasidonnaisemmaksi (mt., 430).

Sosioekonomisen liikkuvuuden väheneminen ja koulutuksen kasautuminen
ylimpiin yhteiskuntaluokkiin lisää sosiaalisia statuseroja eri ryhmien välillä erojen
saadun koulutuksen määrässä, ammatillisessa asemassa ja taloudellisissa ja sosiaa-
lisissa resursseissa tullessa entistä selvemmiksi. Kivinen & Rinne (1991, 66) sano-
vatkin, että eron kasvattaminen alemmin koulutettuihin ryhmiin tuottaa ylemmin
koulutetuille ns. distinktiovoittoa.
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3.5.4. Koulutusinflaatio

Koulutustason yleisellä ja voimakkaalla kohoamisella saattaa olla myös varjopuo-
lensa, sillä kun koulutusta ja tutkintoja tarjotaan erittäin runsaasti, käy niin, että
alimpien tutkintojen arvostus putoaa ja jopa mitätöityy, vaikka tosiasiallisesti tut-
kintojen sisältö ja takaama koulutus sinänsä eivät olisikaan vanhentuneet ja tulleet
käyttökelvottomiksi. Tästä esimerkkinä voidaan pitää vaikkapa kaupallisen alan
tutkintojen kehitystä, jossa ensin merkantin tutkinnon talloi jalkoihinsa merkono-
min tutkinto, joka puolestaan saa nyt taistella olemassaolostaan uuden tradenomin
tutkinnon kanssa, ja vielä näittenkin tutkintojen haltijoiden ohi ajavat arvostuksessa
ja siten usein myös työnhaussa ekonomit ja kauppatieteiden maisterit. Tätä kehi-
tystä, jonka seurauksena samalla tutkinnolla ei enää olekaan haltijalleen samaa ar-
voa ajan hieman kuluessa, kutsutaan koulutusinflaatioksi. (Kivinen & Rinne 1991,
67–68)

Kun koulutusinflaatio ruokkii itseään ihmisten pelolla oman koulutuksensa riit-
tämättömyydestä ja putoamisesta sosiaalisen kehityksen kelkasta (mt., 67–68),
syntyy tilanne, jossa ihmiset yhä pidempään hankkivat yhä monipuolisempaa ku-
lutusta, ja niinpä kierre on valmis. Paha koulutusinflaatioon liittyvä ongelma onkin,
että kun ihmiset opiskelevat aikaisempaa pidempään ja ovat siten aiempaa useam-
pia vuosia poissa tuottavasta palkkatyöstä, muodostuu raskaasta koulutusjärjestel-
mästä yhteiskunnalle hyvin kallis ylläpidettävä.

3.6. Perheen toimintarakenne ja lapsen itsenäis-
tyminen

Käsillä oleva tutkimus pyrkii selvittämään perheen merkitystä tiettyyn ryhmään
kuuluville ihmisille, mutta voidaan varmaankin olla yksimielisiä siitä, että mikäli
lapsella on olemassa perhe, on sillä myös hänelle jonkinlaista merkitystä, kenelle
sitten enemmän, kenelle vähemmän. Perheen merkitys ajatuksena mielletään to-
dennäköisesti useimmiten joksikin positiiviseksi, mutta aivan hyvin voi omalla
perheellä olla joillekin lapsille ja heidän kasvulleen negatiivinen ja jopa vahingoit-
tava vaikutus. Varsinkin tällaisissa tapauksissa saattaa olla lohdullista ajatella lap-
sen kehittymistä jatkuvana itsenäistymisenä ja perheen toimintarakenteista irtautu-
misena, joskin tällainen kehitys kuuluu tietenkin jokaisen kasvavan lapsen elä-
mään.

Airi Hautamäki toteaa lapsen itsenäisen toiminnan saavan alkunsa vanhempien
kanssa toimimisesta ja vanhempien tekemisien havainnoimisesta, mikä luo lapselle
uusia haasteita. Perheen toiminta jakautuu neljään toimintamodaliteettiin, joita ovat
vanhempien lapseen kohdistama ohjaus, vanhempien malli, vanhempien lapseen
kohdistamat vaatimukset ja kodin esineympäristö. Näiden välityksellä lapsen tulee
saada sopivia kehitystehtäviä, haasteita, jotka sopivasti ylittävät lapsen kunkinhet-
kisen osaamisen tason, ja näin lapsi alkaa oppia uutta aina vain itsenäisemmin, mi-
kä eriyttää häntä perheen yhteisestä toimintaympäristöstä ja edistää itsenäistymistä.
(Hautamäki 1984, 2–4)

Myöhemmin tutkimuksessaan Hautamäki jakaa tutkimansa nuoret neljään ryh-
mään sen mukaan, ovatko heidän vanhempansa keski- vai työväenluokkaisia ja
ovatko nuoret itse lähteneet jatkamaan opintojaan peruskoulun jälkeen lukioon vai
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eivät. Hautamäki vertailee näitä ryhmiä sen mukaan, miten paljon ohjausta he saa-
vat kotoaan sosiaalisen kompetenssin (eli sosiaalisessa ympäristössään toimimisen
kyvyn) saavuttamisessa. Mitä enemmän ohjausta nuori kotoaan saa, sitä vähemmän
hän on eriytynyt kodin toiminta- ja kulttuuripiiristä ja sitä vähemmän hän on siis
itsenäistynyt. Koska perheet tavallisesti pyrkivät siirtämään omaan kulttuuriperin-
töään lapsilleen, riippuu nuorten saaman ohjauksen määrä siitä, miten paljon hei-
dän oma suuntautuneisuutensa muistuttaa vanhempien kulttuurista asemaa. Siten
eniten ohjausta saavat keskiluokkaiset, lukioon menevät nuoret, seuraavaksi eniten
keskiluokkaiset nuoret, jotka eivät mene lukioon, ja kaikkein vähiten ne työväen-
luokan nuoret, jotka menevät lukioon. Heidän itsenäistymisensä ja irtautumisensa
kodin kulttuuripiiristä voidaan siis katsoa olevan jo melko pitkällä. (Hautamäki
1984, 22–27)

Hautamäen tutkimustuloksia tarkastellessa herää ajatus, että puhuttaessa oppi-
laan koulutusmyönteisyyden ja koulumenestyksen yhteyksistä hänen perhetaus-
taansa, ei vanhempien korkeampi sosiaalinen asema aina ole tae paremmista ky-
vyistä ja suuremmasta kiinnostuksesta koulunkäyntiä kohtaan, vaan alemman sosi-
aalisen taustan omaavat oppilaat voivat olla päätöksissään ja valinnoissaan itsenäi-
sempiä ja määrätietoisempia, joten heidän motivaatiotasonsakin saattaa olla korke-
ampi.
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4. Erityisluokan oppilas

4.1. Millainen on erityisluokka ja keitä siellä
opiskelee?

Erityisluokalla käsitteenä voi eri ihmisille olla useita jonkin verran erilaisia, sisäl-
löltään toisistaan poikkeavia merkityksiä, ja siksi lienee paikallaan luoda katsaus
lainsäädännölliseen ja muuhunkin kirjallisuuteen, jotta saataisiin selkeä kuva siitä,
millainen erityisluokka itse asiassa on.

Sakari Moberg toteaa vuoden 1985 peruskouluasetuksen käyttävän yleisempää
termiä erityisluokka aiempien apukoulu- ja tarkkailuluokkien sijaan. Samassa yh-
teydessä Moberg kertoo asetuksen 40. §:ssä todettavan, että erityisopetuksen anta-
miseen on syynä oppilaan sellainen vamma, kehityksen viivästymä, tunne-elämän
häiriö tai muu syy, ettei hän kykene selviytymään peruskoulun tavanomaisessa
opetuksessa. Moberg myös kertoo peruskoululain 5. §:ssä mainittavan, että perus-
kouluun voi kuulua erityisluokkia ja että niistä voidaan myöskin muodostaa oma
koulunsa.

4.1.1. Erilaisia erityisluokkia

Kun oppilas kärsii oppimisvaikeuksista, voidaan häntä siis yrittää auttaa järjestä-
mällä hänelle erityisopetusta normaalin opetuksen yhteydessä tai erityisluokilla,
joita on useita erilaisia. Suurelle yleisölle tunnetuimmat lienevät EMU eli mukau-
tettu opetus, jota ennen kutsuttiin apukouluksi, ja ESY eli sopeutumattomien eri-
tyisopetus, jossa tavoitteet ovat samat kuin yleisopetuksessa ja jota ennen kutsuttiin
tarkkailuopetukseksi. Lisäksi löytyy EVY-luokkia, joilla annetaan opetusta vam-
mautuneille yleisopetuksen tavoittein, sekä EHA 1- ja EHA 2-luokkia, jotka huo-
lehtivat kehitysvammaisille annettavasta harjaantumisopetuksesta. (Haapasalo
1993, 3)

4.1.2. Erityisopetuksen tavoitteet

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (POPS) vuodelta 1994 todetaan, että
erityisopetuksessa pätevät samat yleiset tavoitteet ja sisällöt kuin peruskoulun
muussakin opetuksessa, mutta ne eivät sido yksittäisten kuntien ja koulujen teke-
miä ratkaisuja, vaan valtakunnallisten tavoitteiden mukauttaminen kunkin opetus-
ryhmän tai oppilaan kykyjen mukaan on mahdollista. Lähinnä mukautetut oppi-
määrät ovat käytössä peruskoulun mukautetussa opetuksessa sekä myös mm. har-
jaantumisopetuksessa ja kuulovammaisten opetuksessa, mutta sen sijaan esim. so-
peutumattomien opetuksessa (entiset tarkkailuluokat) käytössä on tavallisesti pe-
ruskoulun yleinen opetussuunnitelma. POPS:issa todetaankin, että erityisopetuk-
sessa opetus sekä tarvittaessa oppimäärät on mukautettava kunkin oppilaan henki-
lökohtaisia oppimisedellytyksiä vastaaviksi, ja samalla on kiinnitettävä huomiota
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oppilaiden aloitekyvyn ja itseluottamuksen herättämiseen ja tukemiseen. (POPS
1994, 19–20)

Aloitekyky ja luottamus itseensä ja omiin kykyihinsä tulevatkin useasti esiin
seikkoina, joissa erityisluokilla opiskelevilla oppilailla on suuria puutteita ja joiden
parantaminen on yksi koulun keskeisimpiä tehtäviä, jotta oppilas aikuisiällä kyke-
nisi mahdollisimman rohkeasti toimimaan yhteiskunnan jäsenenä ja ottamaan vas-
tuuta omasta elämästään. Koska jatkuvat epäonnistumiset koulussa helposti johta-
vat viimeistenkin itsetunnon rippeiden karisemiseen, on erityisopetuksessa (etenkin
mukautetussa) yleensä tarpeen laatia jokaiselle oppilaalle oma, henkilökohtainen
opetussuunnitelma (HOPS), jonka tavoitteet ja sisällöt yleisiä peruskoulun opetus-
suunnitelmassa mainittuja tavoitteita paremmin vastaavat hänen kykyjään ja tai-
pumuksiaan ja joka täten luo mahdollisuuksia onnistumisille ja itsetunnon vahvis-
tumiselle. Oppilaan aloitekyvyn ja itsetunnon vahvistaminen keskeisenä opetuksen
tavoitteena mainitaan myös Peruskoulun mukautetun opetussuunnitelman perus-
teissa (PMukOPS 1986, 10).

4.1.3. Kuka voidaan ottaa erityisluokalle?

Moberg (1985, 4) viittaa vuoden 1985 peruskouluasetukseen, jonka 55. §:n mukaan
” erityisluokalle voidaan ottaa tai siirtää oppilas, joka vammautumisen tai kehityk-
sessä viivästymisen vuoksi ei suoriudu peruskoulun muulla luokalla tai tunne-
elämän häiriön tai muun syyn vuoksi ei sopeudu peruskoulun muuhun luokkaan.”
Samassa pykälässä sanotaan Mobergin mukaan myös, että päätöksen siirrosta tekee
kunnan koululautakunta, jonka tulee ilmoittaa siitä lääninhallitukselle, sekä aina
myös neuvotella asiasta oppilaan huoltajan kanssa ja lisäksi, mikäli ilman kohtuu-
tonta haittaa vain mahdollista, myös suorittaa oppilaalle psykologinen ja tarvittaes-
sa lääketieteellinen tutkimus (mt., 5). Mikäli oppilaan erityisluokalle ottaminen tai
siirtäminen on tapahtunut vastoin oppilaan huoltajan tahtoa, tulee asia antaa lää-
ninhallituksen ratkaistavaksi (mt., 5). Huoltajan todellisen tahdon toteutumisesta
erityisluokkasiirron yhteydessä ei toki aina ole kovin pitäviä takeita, vaan siirto
saatetaan onnistua ” markkinoimaan”  oppilaan huoltajalle parhaana mahdollisena
tekona lapsen kannalta, johon huoltajan kannattaa antaa suostumuksensa vastoin
omia epäilyjäänkin, mikäli opettajat ja muu kasvatusalan henkilöstö niin kehottaa
tekemään (ks. Matilainen & Vehmas 1994, 66).

1970-luvun alussa erityisopetuksen suunnittelutoimikunta (KM 1970, 142) pyr-
ki määrittelemään varsin tarkat, älykkyystesteihin perustuvat rajat sille, ketkä op-
pilaat kuuluvat apukoululuokille, ja lopputulokseksi saatiin ne oppilaat, joitten
älykkyysosamäärät sijoittuvat välille 60-80. Tämä määrittely siis koski vain apu-
kouluihin otettavia oppilaita, eli nykyisen EMU-opetuksen oppilasainesta.

Kysymykseen, kuka voidaan ottaa erityisluokalle, liittyy olennaisesti tarve tie-
tää, millaista on erityisopetus. Edellä jo lueteltiin useita eri erityisluokkatyyppejä ja
kerrottiin erityisopetuksen tavoitteista ja sisällöistä, mutta varsinaista erityisope-
tuksen määritelmää ei ole vielä annettu. Yhden mahdollisen määritelmän esittävät
Brunet et al. (1977, 15, Mobergin 1979, 3 mukaan), ja Moberg sanookin kyseessä
olevan YK:n suosittaman määritelmän erityisopetukselle: ” Erityisopetus on fyysi-
sesti, psyykkisesti, emotionaalisesti tai sosiaalisesti melko homogeenisesta nor-
maaliopetuksen oppilasryhmästä niin paljon poikkeavien opetusta, että tarvitaan
erityisiä toimia tyydyttämään heidän tarpeitaan.”
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4.1.4. Erityisluokkien oppilaiden yhteisiä piirteitä

Erityisluokilla opiskelevista oppilaista voidaan yrittää etsiä toistuvia piirteitä, jotka
yhdessä muodostaisivat jonkinlaisen erityisoppilaan profiilin. Koro & Moberg
(1981, 1) toteavat tarkkailuluokkien oppilaiden yhteisen piirteen olevan käyttäyty-
mishäiriöisyys, jonka ilmenemisen voimakkuus voi vaihdella lievästä tunne-
elämän häiriöstä jopa vakavaan rikollisuuteen. Koro ja Moberg kuitenkin mainitse-
vat, että jako tunne-elämältään häiriintyneisiin ja sosiaalisesti sopeutumattomiin on
osittain teoreettinen, olletikin, ettei kaikki lain vastainen epäsosiaalinen käyttäyty-
minen tule ilmi (mt., 1).

Bower esittää luettelon tunne-elämältään häiriintyneen oppilaan piirteistä, joista
hänen mukaansa jokaisella tällaisella oppilaalla esiintyy voimakkaana yksi tai use-
ampiakin. Nämä piirteet ovat kyvyttömyys oppia formaalisesti selitettäviä asioita,
kyvyttömyys luoda ja ylläpitää tyydyttäviä suhteita tovereihin ja opettajiin, sopi-
maton käyttäytyminen normaaleissa tilanteissa, yleinen onneton tai depressiivinen
mieliala ja taipumus kehittää henkilökohtaisiin ongelmiin tai koulunkäyntiin yh-
teydessä olevia fyysisiä oireita, vaivoja tai pelkoja. (Bower 1960, Koron & Mober-
gin 1981, 2 mukaan)

Lisäksi Koro ja Moberg (1981) esittävät tutkimuksensa sivuilla 1-3 useiden eri
tutkijoiden näkemyksiä erityisluokkien oppilaitten yhteisistä piirteistä, mutta kaik-
kien niitten luetteleminen tässä yhteydessä ei liene tarpeen, vaan asiasta kiinnostu-
nut lukija voi niihin itsenäisesti tutustua.

Moberg (1979, 70) sanoo tutkimuksensa analyysin opettajien mielipiteistä joh-
taneen hieman kärjistäen siihen johtopäätökseen, että erityisopettajien mielestä
apukoululainen on tyhmä, hidas ja epävarma mutta hyvä, kun taas tarkkailuluok-
kalainen on paha, mutta älykäs ja nopea. Kiinnostava on myös tarkkailuluokkien
oppilaiden sukupuolijakautuman epäsuhta, sillä Lasten erityishuolto ja -opetus
Suomessa (1974, Koron & Mobergin 1981, 3 mukaan) ilmoittaa, että tarkkailu-
luokilla koulua käyvistä oli vuonna 1973 yli 90 % poikia.

Mukautetussa erityisopetuksessa opiskelevia eli vanhan nimekkeen mukaan
apukoululaisia on yleisesti luonnehdittu heikkolahjaisiksi ja älyllisesti kypsymät-
tömiksi, ja Moberg & Koro esittävät yhteenvedon tällaisen oppilaan oppimisedel-
lytyksistä. Apukouluoppilaalle on heidän mukaansa tyypillistä oppimisprosessin ja
-tempon hitaus, minkä vuoksi opiskeluun on varattava runsaasti aikaa. Tavallista
on myös tarkkaavaisuuden lyhytkestoisuus, joten oppilas on altis ulkopuolisten
ärsykkeiden vaikutukselle ja hänen motivaationsa voi olla heikko. Hänen tunne-
elämänsä on kypsymätön, mikä näkyy mm. arkuutena, epävarmuutena ja maltta-
mattomuutena, ja hän on kypsymätön myöskin sosiaalisesti, mikä puolestaan saa
aikaan mm. lyhytjännitteisyyttä ja alhaista frustraationsietokykyä. Oppilaan kou-
lunkäyntiä voivat haitata spesifit vammat ( esim. kuulossa tai näössä) jopa älyllistä
jälkeenjääneisyyttä pahemmin ja hänen fyysinen kuntonsa, hienomotoriikkansa ja
motorinen koordinaationsa ovat huonoja. (Moberg & Koro 1983, 11)

Peruskoulun mukautetun opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 1986 on
seikkaperäisesti selvitetty mukautetussa opetuksessa olevan oppilaan ominaispiir-
teitä, ja tämä selvitys onkin hyvä esittää tämän luvun lopuksi yhteenvetona, sillä
siinä toistuvat kaikki näille oppilaille tunnusomaisiksi eri yhteyksissä mainitut on-
gelmat. Keskeisimpänä ja yleisimpänä nousee odotetusti esiin oppimisen hitaus,
jonka rinnalla mainitaan oppimissuoritusten suuret erot yksilöiden välillä ja myös
saman henkilön eri suoritusten välillä. Tämän lisäksi oppilaalla voi olla muitakin
haittatekijöitä, kuten spesifisiä oppimisvaikeuksia, hahmottamisen vaikeuksia, ai-
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votoiminnan häiriöitä, sopeutumis-, käyttäytymis- ja persoonallisuuden kehityksen
häiriöitä ym. Mukautetun erityisopetuksen oppilaan henkinen ikä on yleensä sel-
västi ikäistensä keskitasoa alempi, ja näiden oppilaiden ÄO-jakaumasta 80% jää
välille 60–80. Sosiaalisen kehityksen viivästymät ovat myös erittäin yleisiä, ja ne
aiheuttavat oppilaissa mm. epävarmuutta, turvattomuutta ja kontaktikyvyn puut-
teita, minä-kuvan heikkoutta ja huonoa itsetuntoa, ja tämän vuoksi oppilaan autta-
minen näiden ongelmien selvittämisessä onkin yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä.
Motorisessa kehityksessä mukautetun opetuksen oppilaat ovat lähimpänä normaa-
lia tasoa, mutta siinäkin keskimäärin kaksi ja puoli vuotta jäljessä normaalitahdista,
mikä näkyy eritoten hienomotorista osaamista vaativissa suorituksissa. Kielellinen
kehitys seurailee normaalia linjaa, mutta on viivästynyttä, viivästyneisyyden asteen
riippuessa henkisen kehityksen tasosta. Johtuen oppilaiden yleisestä alhaisesta
henkisen kehityksen tasosta ovat matemaattiset tehtävät heille monesti hyvin vai-
keita abstraktiutensa vuoksi, joskin tässäkin asiassa esiintyy huomattavia eroja op-
pilaiden välillä.

4.2. Erityisluokalle siirron vaikutuksista

Matilainen ja Vehmas ovat tutkineet erityisluokalle, tässä tapauksessa apukouluun
eli mukautettuun erityisopetukseen siirron syitä, vaikuttimia ja seuraamuksia siir-
retylle lapselle, ja he ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että tarve apukoulusiirtoi-
hin kasvaa jonkin verran ala-asteen loppuvaiheessa ja yläasteelle siirryttäessä, mikä
heidän mielestään viittaa siihen, että luokanopettajat näkevät apukoulun tehtävänä
ongelmien haltuunottamisen silloin, kun oppilasta ei enää kyetä ” raahaamaan”
muun luokan mukana normaaliopetuksessa. Näin opettajat pyrkivät helpottamaan
omaa työtaakkaansa siirtämällä hitaat ja ongelmia aiheuttavat oppilaat apukouluun.
(Matilainen & Vehmas 1994, 96)

Vaikka Moberg (1985, 14) toteaakin omassa tutkimuksessaan, että suurin osa
eli n. 80% siirroista apukouluihin tapahtuu ala-asteella, vieläpä painottuen kahdelle
ensimmäiselle luokalle, tapahtuu apukouluun siirtämisiä hieman vielä yläasteelle
tultaessakin, tosin melko vähän (Matilainen & Vehmas 1994, 70). Näissä tapauk-
sissa on usein ollut ongelmana se, että kyseiset oppilaat ovat ns. väliinputoajia, jot-
ka ovat enemmänkin häiriköitä kuin oppimisvaikeuksisia, mutta ei ole oikein sel-
vää, pitäisikö heitä siirtää myöskään tarkkailuluokalle, ja niinpä heidän tulonsa
apukouluun johtaa oppilasaineksen vaikeutumiseen (mt., 70).

Suurin osa oppilaiden siirroista normaaliopetuksesta tarkkailuluokille sen sijaan
tapahtuu vasta yläasteella, tavallisimmin juuri seitsemännelle luokalle siirtymisen
yhteydessä (Moberg 1985, 48). Tämän apukoulusiirtoihin verrattuna erittäin myö-
häisen ajankohdan tekee ehkä ymmärrettäväksi oppilaiden käytöshäiriöiden voi-
makas lisääntyminen juuri murrosikään tultaessa, mutta siirtojen viivästyminen
johtaa myös ongelmiin, ja mahdollista tarkkailuluokkasiirtoa tarvitsevat oppilaat
olisikin hyvä pyrkiä tunnistamaan jo aikaisemmassa vaiheessa, vaikka se ehkä on-
kin vaikeaa. Moberg (1985, 48) toteaakin, että myöhäiset tarkkailuluokkasiirrot
ovat hieman epäilyttäviä siinä mielessä, että kasvatuksellisen tehokkuuden saavut-
tamiseksi erityisopetuksellisten toimenpiteiden tulisi ajoittua mahdollisimman var-
haisiin kehitysvaiheisiin.
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Erityisluokalle siirtäminen ja siellä opiskelu näyttää saavan aikaan itsetunnon
heikkoutta ja pelkoa leimautuneeksi tulemisesta, joka säilyy vielä mahdollisen ta-
kaisin normaaliopetukseen siirtämisenkin jälkeen riippumatta siitä, että erityisope-
tuksessa opiskelu ja siellä saatu opetus sinänsä on voitu kokea myönteisenä (Mo-
berg 1985, 49). Jo edellä todettiin, että yleinen erityisluokalla ja varsinkin mukau-
tetussa opetuksessa opiskelevia oppilaita yhdistävä tekijä on sosiaalisen kypsy-
mättömyyden aiheuttama huono käsitys itsestä ja siten huono itsetunto ja epäluot-
tamus omiin kykyihin. Psykologi Outi Mäkipää-Rautio (1994, 33) kannattaakin
kirjoituksessaan integroivien erityisopetusmenetelmien lisäämistä koulussa esim.
tehostetun tukiopetuksen keinoin, jotta kenenkään oppilaan ei tarvitsisi joutua ko-
konaan eristetyksi normaaliopetuksen luokasta, mikä taas vähentäisi itsetunnon
kokemia kolhuja.

Kari Uusikylä on erityisluokkien opetusprosessia koskevassa tutkimuksessaan
todennut, että erityisluokilla korostuu erityisopettajan suuri merkitys ja ammatti-
taitoisuus onnistuneen, tunneilmastoltaan myönteisen oppimistapahtuman luomi-
sessa. Erityisluokalla on keskeistä, että opetusprosessin affektiivinen kokonaisuus
edistää oppilaan persoonallisuuden kehittymistä myönteiseen suuntaan. (Uusikylä
1987, tiivistelmä)

Tutkimus osoitti, että erityisluokassa esiintyy paljon normaaliopetuksen luokkaa
enemmän tunnepitoista interaktiota opettajan ja oppilaiden välillä, ja vaikka ky-
seessä ovatkin oppilaiden puolelta hyvin yleisesti negatiivisia affektioita ilmaisevat
teot ja sanat, on erityisopettajan osattava tästä huolimatta ohjata tilanteen tunneil-
mastoa myönteiseen suuntaan omilla positiivisilla ja oppilaita oikealla tavalla tuke-
villa vastineillaan. (Uusikylä 1987, 44, 60–64)

Aina ei välttämättä ole myöskään selvää se, kenen etua painavammin ajatellaan
yksittäisen oppilaan apukouluun siirtämisen yhteydessä. Matilainen ja Vehmas
(1994, 66) lainaavat Jyväskylän Keskikadun koulun rehtorin Tapio Leinon
26.5.1993 antamaa haastattelua, jossa tämä toteaa, että eräs ongelmallinen seikka
erityisluokkasiirtoprosessissa on psykologin lausunto oppilaasta, jonka tämä antaa
luokanopettajan siirtoaloitteen ja oppilashuoltoryhmän käsittelyn jälkeen. Leinon
mukaan ongelma on siinä, että saadessaan tietää oppilaan tulevan testeihin juuri
erityisluokkasiirtoa varten, on harvalla psykologilla rohkeutta kiistää lausunnos-
saan siirron tarpeellisuus, joten lausunnosta tulee ikään kuin ” tilatun kaltainen” .

Samassa yhteydessä Leino kiinnittää huomiota myös siihen ongelmaan, että
vaikka oppilaan huoltajan suostumuksen saaminen on aivan keskeinen asia eri-
tyisluokkasiirron toteuttamisessa, ei tätä useinkaan juuri näille painoteta, vaan hei-
dät vakuutetaan asiantuntijavoimin siitä, että ” asioista paremmin tietävät”  ovat
varmoja siirron välttämättömyydestä lapsen kannalta ja että heidän kannattaa antaa
suostumuksensa. Tällöin huoltajat tavallaan puhutaan ympäri, vaikkeivat he alun-
perin siirtoa olisi puoltaneetkaan. (Matilainen & Vehmas 1994, 66)

Siirtoprosessin aikainen kaikinpuolinen avoimuus ja hyvä keskusteluyhteys on
epäilemättä ensiarvoisen tärkeä asia hyvien oppilaan, kodin ja koulun välisten
suhteiden säilyttämisessä erityisluokalle siirtämisen jälkeenkin. Siirto, jonka yh-
teydessä huoltajat käännytetään omia mielipiteitään vastaan, voi myöhemmin he-
rättää voimakkaita suuttumuksen ja jopa väärin johdatelluksi tulemisen tunteita ja
siten luo heti alusta alkaen huonot lähtökohdat kodin ja erityisopettajan väliselle
yhteistyölle ja vaikeuttaa lapsen asioiden mahdollisimman hyvää hoitamista.
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4.2.1. Leimautuminen erityisoppilaan ongelmana

Leimautumisella tarkoitetaan ihmisistä puhuttaessa yleensä jotakin kielteistä. Mo-
berg (1979, 15) määrittelee seuraavasti: ” Leimaamisessa sosiaalinen ympäristö
sijoittaa yksilön johonkin kategoriaan, luokittelee ja nimeää hänet niin, että häneen
liitetään jossakin suhteessa kielteisiä ominaisuuksia.”  Leimaamisen lisäksi Moberg
(mt., 15–16) määrittelee stereotyyppisen luokittelun, joka myös liittää yksilön kaa-
vamaiseen luokkaan ja siten sitoo hänet myös kyseiseen luokkaan yleisesti liitet-
tyihin piirteisiin.

” Apukoululainen”  on eräs tyypillinen, tietystä ihmisryhmästä käytetty käsite,
johon helposti yhdistyy stereotyyppisiä käsityksiä tunnusomaisista piirteistä. Si-
nänsähän stereotypiatkin voivat olla syntyisin aivan pätevistä tieteellisten tutki-
musten tuloksista, mutta näiden tuloksien yleistäminen ei välttämättä jokaisessa
tapauksessa olekaan oikein yksilöä kohtaan. Moberg (1979, 21) luettelee jälleen
apukoululaiselle tyypilliseksi katsottuja piirteitä, joihin jo edelle luotiin katsaus.
Näitä piirteitähän olivat mm. yleinen älyllinen jälkeenjääneisyys ja siitä johtuvat
moninaiset oppimisvaikeudet, älykkyysosamäärä väliltä 60–80, tunne-elämän ja
sosiaalisten taitojen kypsymättömyys sekä mm. levottomuus, arkuus, hitaus ja kes-
kittymiskyvyttömyys (mt., 21).

Leimaamisteoreettinen näkemys erityispedagogiikassa tarkoittaa sitä, että apu-
koulussa opiskeleva oppilas nähdään stereotyyppisten piirrekäsitysten kautta hyvin
erilaisena, kuin normaaliopetuksessa opiskeleva oppilas, vaikka jälkimmäisellä
todellisuudessa olisi yhtä suuria vaikeuksia oppimisessaan. Samoin apukoululainen
tulee leimatuksi siten, ettei nähdä mahdollisia lahjakkuuseroja apukoululaisten vä-
lillä, vaikka ne voivat olla hyvinkin suuria. (Moberg 1979, 26) Niinpä yksilöä mää-
rittäväksi ominaisuudeksi leimaamisteoreettisen käsityksen mukaan tuleekin tietty
ihmisryhmä, jonka jäseneksi hänet luetaan, ei se, millainen hän omana, persoonal-
lisena itsenään on. Aivan samoinhan voidaan ajatella stereotyyppisesti esim. jonkin
tietyn urheilulajin tai muun asian harrastajista tai myös tietyn ammatin edustajista.
Mobergin mukaan (1979, 43) jo pelkkä luokittelevan nimikkeen käyttö oppilaasta
vaikuttaa paitsi häneen kohdistettuihin asenteisiin ja odotuksiin, myös hänen vuo-
rovaikutukseensa lähiympäristönsä kanssa ja siten myös hänen käyttäytymiseensä.

Tämä johtaakin pohtimaan tärkeää ongelmaa erityisluokan oppilaitten koulu-
menestyksen ja oppimissuorituksien kannalta. Voi nimittäin käydä niinkin, että
opettaja hämääntyy luottamaan stereotyyppiseen ajatteluun myös omien oppilait-
tensa kohdalla, mikä saattaa esim. lahjakkaimpien apukoululaisten osalta johtaa
liian alhaisiin odotuksiin ja heille asetetun vaatimustason turhaan madaltamiseen,
jolloin myös heidän oppimisensa jää vähäisemmäksi, kuin mitä heidän kykynsä
edellyttäisivät (Moberg, 1979, 108). Aivan samoin tietenkin voidaan tarkkailuluo-
kalla koulua käyvään normaalia heikkolahjaisempaan oppilaaseen kohdistaa aivan
liian suuria oppimisodotuksia ja -vaatimuksia (mt., 108).

4.3. Erityisluokan oppilaiden sosiaalinen tausta

On yleisesti uskottu, että suurin osa erityisluokkien ja etenkin apukoulujen oppi-
laista on ns. työläiskodeista, mutta tämä uskomus on myös monesti kyseenalais-
tettu asenteellisena ja stereotypisoivana. Kuitenkin esim. Jurama ja Nikki (1968, 6)
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ovat tutkimuksessaan osoittaneet, että asian laita todellakin on kuten uskottu, sillä
heidän tutkimustulostensa mukaan apukoulussa opiskelevien lasten vanhemmat
olivat lähes aina saaneet alemman koulutuksen tai olivat täysin kouluttamattomia
työntekijöitä, ja opistotasoinen koulutus oli heidän keskuudessaan harvinaisuus,
akateemisen tutkinnon suorittaneitten ja johtotehtävissä toimivien loistaessa pois-
saolollaan. Myös Kivinen ja Kivirauma (1986, 304–305) päätyivät samankaltaiseen
tulokseen todeten, että ylivoimaisen suuri osa apukoulujen oppilaista oli työnteki-
jäväestön tai ammatissa toimimattoman väestön lapsia tai huostaanotettuja, eikä
korkeassa sosiaalisessa asemassa olevien perheiden lapsia ollut apukouluissa. Eräs
perinteisesti apukouluissa hyvin edustettu ryhmä ovat mustalaiset, minkä Grönfors
(1981, 91) sanoo johtuvan siitä, ettei perinteinen mustalaiskulttuuri juurikaan ar-
vosta koulunkäyntiä vaan näkee sen päinvastoin jopa uhkana oman kulttuurinsa
säilyttämiselle. Mustalaisten suuri määrä erityisluokilla on kuitenkin myös herättä-
nyt epäilyjä siitä, että heidät siirrettäisiin erityisopetukseen ehkä muita hiukan hel-
pommin (Matilainen & Vehmas 1994, 89).

Jyväskylän apukoulun entinen rehtori Juhani Alanen totesi haastattelussaan
14.12.1992, että ongelmana on korkean sosiaalisen aseman omaavien vanhempien
kertakaikkinen kieltäytyminen lapsensa siirtämisestä apukouluun, mikä johtaa op-
pilasaineksen painottumista alempiin sosiaaliluokkiin, joiden keskuudessa siirron
vastustus ei ole yhtä päättäväistä (Matilainen & Vehmas 1994,89). Olisi koululai-
toksen mainetta ajatellen varsin mieltä ylentävää, jos voitaisiin sanoa, että tästä
suuresta joukosta monet nousevat apukoulun vaikutuksesta sosiaalisessa arvoas-
teikossa myöhemmin ylöspäin, mutta Matilaisen ja Vehmaan mukaan näin ei vali-
tettavasti ole, vaan apukoululaiset jäävät tavallisesti alimpiin sosiaaliluokkiin,
vaikkei ehkä apukoulun käymisen vuoksi, niin ainakin siitä huolimatta (mt., 99).
On kuitenkin vaikeata sanoa, aiheuttaako apukoulussa oleminen sitten oppilaille
kärsimystä myöhemmin elämässä, mutta ilmeisesti ainakin kouluaikana useimpien
tuntema häpeä ja leimautumisen pelko voidaan tällaiseksi kärsimykseksi lukea
(mt., 99).

Mobergin (1985, 17) tutkimustulosten mukaan apukouluun siirretyistä oppi-
laista 75%:lla oli ehyt kotitausta eli huoltajina olivat sekä isä että äiti, kun taas
tarkkailuluokalle siirretyistä oppilaista vain 49%:lla oli näin. Tämän Moberg sanoo
sopivan yleiseen kuvaan, joka syntyy tutkittaessa erityisluokilla opiskelevien sosi-
aalisia taustoja ja kodin rikkinäisyyden aiheuttamia ongelmia ja niiden vaikutusta
koulunkäynnin vaikeuksiin (mt., 17).

Kun mietitään edellä olevia Matilaisen ja Vehmaan ja toisaalta Mobergin tutki-
muksien tuottamia tuloksia, herää kysymys, onko perimmäinen syy lapsen erityis-
luokalle siirtämiseen useammin perheessä ja sen ongelmissa sinänsä vaiko yksin-
huoltajaperheiden ja alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvien tietämättömyydessä
omasta vallastaan vaikuttaa siirron tekemiseen. Siis, voiko erityisluokalle joutumi-
sen ajatella johtuvan puutteellisista kasvuolosuhteista (perusturvallisuuden heikko-
us, huonot ihmissuhteet), kuten Mobergin tutkimuksesta voisi päätellä, vai voiko
asian syyn ajatella olevan alempien sosiaaliluokkien jäsenten vähäisestä tietämyk-
sestä ja muita suuremmasta herkkyydestä tulla ympäripuhutuksi, kuten Matilainen
ja Vehmas asian esittävät? Luotettavaa vastausta tähän kysymykseen on ehkä mah-
dotonta antaa, sillä todellisuudessa jokainen siirto ja siihen vaikuttavat tekijät ovat
tapauskohtaisia ja yksilöllisiä, mutta varmaankin edellä mainittuja piirteitä voi
usein löytyä siirtoprosessien taustalta.
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4.4. Itseluottamuksen kehittäminen erityisopetuk-
sessa

Oppimisella on tärkeä merkitys jokaisen ihmisen psyykkisen kehityksen kannalta,
ja se myös määrää paljolti sen, millaiseksi ihmisen persoonallisuus kriittisten ke-
hityksen käännekohtien kautta muotoutuu. Siksi onkin tärkeää, että jokaista oppi-
lasta autetaan omien kykyjensä löytämisessä ja itsensä hyväksymisessä, ja pidetään
huolta siitä, ettei oppilas joudu jatkuvasti kohtaamaan itselleen liian vaikeita ja
toistuvasti epäonnistuvia tehtäviä. Omien kykyjen realistinen tunnustaminen ja
mahdollisimman tehokas käyttöönotto on oleellinen oppimisen lähtökohta. Ope-
tuksessa onkin keskeisenä päämääränä oppilaan positiivisen identiteetin kehittymi-
nen niin, että samalla otetaan huomioon jokaisen omat rajoitukset yksilönä. Tämä
johtaa terveen itsetunnon muodostumiseen, mikä yhdessä aktiivisen ympäristöön
luotavan suhteen kanssa on mukautetun opetuksen toiminnan perustana. (Perus-
koulun mukautetun opetussuunnitelman perusteet 1986, 23–24)

Itsetunnon kehittäminen, kuten todettua, on siis varsinkin mukautetun erityis-
opetuksen suurimpia päämääriä. Sopeutumattomilla oppilailla eli ESY-luokilla
opiskelevillahan ei tavallisesti ole niin suuria itsetunto-ongelmia, kuin EMU-
oppilailla. Silti itsetunnon lisääminen on tärkeää myös käyttäytymisvaikeuksisen
oppilaan kohdalla, sillä häiriöiden taustalla saattaa olla esim. tehtävien oppilaalle
liian korkea vaatimustaso, mikä vie oppilaalta onnistumisen ilon ja sitä kautta hei-
kentää itsetuntoa ja motivaatiota sekä lopulta johtaa häiriökäyttäytymiseen (Erilai-
nen oppilas 1981, 35).

Kun tutkitaan erityisopetuksen oppilaanohjauskirjoja (ks. esim. Piikkilä, H. &
Salin, S. 1996. Omalle polulle. Opetushallitus.), huomataan, että niissäkin tulee
hyvin vahvasti esiin omien kykyjen ja taipumuksien realistinen arvioiminen ja sitä
kautta positiivisen itseluottamuksen vahvistaminen. Kirjojen tehtävänä on opetuk-
sen yhteydessä kannustaa nuoria etsimään omia vahvoja puoliaan, hyödyntämään
ja kehittämään niitä, ja kirjat myös yrittävät antaa uskoa siihen, että tulevaisuus on
täynnä hyviä mahdollisuuksia myös erityiskoulusta päästötodistuksensa saaville.

4.5. Ahdistunut oppilas

Siinä missä käytöshäiriöinen, luokassa riehuva ja häiritsevä oppilas saa erityisope-
tuksessakin helposti paljon huomiota osakseen, olkoon se sitten positiivista tai ne-
gatiivista, voivat vaikeamman ongelman muodostaa ns. ahdistuneet oppilaat, jotka
vetäytyvät mieluusti syrjään ja jäävät siten helposti lähes tyystin vaille huomiota.
Saattaa olla, että tällaista oppilasta jopa pidetään luokkansa mallioppilaana eikä
hänen koulunkäyntinsä koeta aiheuttavan huolta, ja hän työskenteleekin tunnontar-
kasti ja käyttää paljon aikaa saavuttaakseen itselleen asettamansa vaativat oppi-
mistavoitteet. Ahdistunut oppilas on usein totinen, pelokas ja jännittynyt, ja epä-
varmuus ja jännittyneisyys saattavat heikentää hänen menestymistään koulussa.
(Erilainen oppilas 1981, 21–22)

Ahdistuneisuutta saattavat aiheuttaa esim. ulkonäköön, vaatetukseen, omaan
osaamiseen tai vaikkapa kotiasioihin liittyvät ongelmat, ja siten voi olla, etteivät ne
välttämättä edes tule opettajan tietoon koulussa. Niinpä tällaisen oppilaan ongelmat
voivat jäädä aika lailla huomiotta, kunnes jokin selvästi havaittava tapahtuma, ku-
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ten koulupinnaus tai kotoa karkaaminen, saavat huomion kiinnittymään niihin. Ah-
distunut lapsi tarvitsee hyväksytyksi tulemisen tunteita ja ystävällisyyttä, jota tove-
rit ja opettajat voivat hänelle antaa, mutta myöskin yhteydenpito kotiin on tällaises-
sa tapauksessa tärkeää. (mt., 22–23) Opettajan olisikin hyvä jonkin verran tuntea
oppilaittensa kotiasioita ja perheiden elämäntilanteita, jotta hän osaisi varautua
mahdollisten ongelmien ilmenemiseen ja kykenisi jo etukäteen miettimään mah-
dollisia auttamiskeinoja. Tällaisten tietojen saamisessa voi olla avuksi myös koulun
oppilashuoltohenkilökunta (Erilainen oppilas 1981, 35).

4.6. Koulun ja oppilaan perheen välinen yhteistyö

Oppilaiden toisistaan poikkeavat kotiolot ja alle kouluikäisenä tutuiksi tulevat eri-
laiset päivähoitomuodot luovat yksilöille erilaiset lähtökohdat koulutielle ja nega-
tiivisessa tapauksessa saattavat jopa vaikeuttaa koulunkäyntiä heti alusta alkaen.
Yhteiskunnassa tapahtuneet suuret muutokset ja lapsiin vaikuttavien ärsykelähtei-
den, kuten median, voimakas lisääntyminen osaltaan tekevät kodin ja koulun väli-
sen yhteistyön entistä vaikeammaksi, ja siksi oppilaiden kotiolojen tuntemus onkin
opettajalle suuri etu tätä yhteistyötä tehtäessä. Parhaiten opettaja kykenee saamaan
näitä tietoja heti koulunkäynnin alussa järjestettävissä tapaamisissa, kuten vanhem-
painilloissa, sillä alussa myös vanhempien aktiivisuus ja kiinnostus kouluyhteis-
työtä kohtaan ovat parhaimmillaan. Tavoitteena onkin heti alusta asti luoda opet-
tajan ja vanhempien välille luottamuksellinen ja vakaa suhde. (Erilainen oppilas
1981, 49–50)

4.6.1. Erityisryhmät

Nykypäivän koulussa vaikuttaa useita erityisryhmiä, joitten erilaisten piirteiden ja
tarpeiden huomioiminen on avain menestykselliseen koulunpitoon ja yhteistyöhön
vanhempien ja opettajan välillä. Jo aikaisemmin tulivat mainituksi mustalaiset eli
romanit, jotka ovat maassamme merkittävä vähemmistö. Lapin läänin alueella
merkittävä ryhmä ovat myöskin saamelaiset. (Erilainen oppilas 1981, 50-52) Näit-
ten lisäksi on viime vuosina maahamme muuttanut ulkomailta runsaasti eri etnisten
ryhmien edustajia, joista merkittävinä mainittakoon tässä virolaiset, venäläiset ja
somalit. Jokaisella etnisellä vähemmistöllä on omat, erilaiset tapansa ja kulttuuripe-
rintönsä, mikä tulee ottaa huomioon kouluyhteistyötä tehtäessä, jotta asiat sujuisi-
vat mahdollisimman kitkattomasti. Tästä huolimatta pieniä kulttuurisia yhteentör-
mäyksiä sattuu nykypäivän suomalaisessa kouluelämässä aina silloin tällöin.

Etnisten vähemmistöjen lisäksi kouluissamme opiskelee paljon muitakin oppi-
laita, joilla on omat erityisongelmansa. Esimerkkejä näistä ovat paluumuuttajien
lapset, avioerolapset, eri tavoin vammaiset sekä pitkäaikaissairaat lapset. (mt., 58–
86)
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4.6.2. Avioerolapset

Kodin merkitys vakaana ja turvallisena paikkana, suojan ja tuen antajana, ei aina
toteudu jokaisen lapsen kohdalla. Nykyään yhä useammassa perheessä arkipäivää
ovat riidat ja jopa väkivalta, jolloin lasten tarpeet jäävät syrjään. Tämä heijastuu
usein koulussa käytöksen häiriöinä, oppimisvaikeuksina tai ahdistuneisuutena.
(Erilainen oppilas 1981, 63–64)

Kuten aikaisemmin perhe-elämän muutoksia tarkasteltaessa todettiin, avioerot
ovat tulleet yhä yleisimmiksi. Vaikka ero joskus voi rauhoittaa perheen tilannetta ja
olla siis vaikutukseltaan positiivinen ratkaisu, liittyy siihen useimmiten vaikeita
tuntemuksia, hylätyksi tulemisen pelkoa ja katkeruuttakin. Nämä tunteet voivat
tulla voimakkaasti esiin koulussakin, ja varsinkin murrosikä voi lapsesta tuntua
raskaalta. Tällaisen lapsen huomioiminen koulussa voi olla erityisen tarpeellista.
(mt., 65) Tietenkin, johtuen perheen vaikeasta tilanteesta, voi kodin ja koulun väli-
sessä yhteistyössä esiintyä tällaisen perheen kohdalla ongelmia, jotka ehkä väisty-
vät myöhemmin tilanteen selkiytyessä, mutta opettajilla ja koulun muulla henkilö-
kunnalla ei ole varaa jättää oppilasta odottamaan sitä, vaan lapselle on annettava
hänen tarvitsemaansa huomiota ja mahdollista keskustelu- tms. apua silloin, kun
ongelmat perheessä vaikuttavat häneen itseensäkin pahimmillaan.

Edellä on todettu, että avioerot ovat lisääntyneet runsaasti ja myös, että avioero
voi olla lapselle koulunkäyntiinkin ongelmia aiheuttava tekijä. Kun lisäksi muiste-
taan, että edellä todettiin myös erityisluokkien oppilaiden olevan tavallista useam-
min lähtöisin rikkinäisestä perheestä (erityisen usein tarkkailuluokilla), ei liene
vaikeaa yhdistää näitä seikkoja toisiinsa ja tehdä sitä päätelmää, että avioerojen
vaikutukset tulevat erityisen selvästi näkyviin juuri erityisluokilla. Onko lapsen
siirtäminen erityisluokalle sitten perheen rikkoutumisesta johtuva asia, vai johtuu-
ko avioero perheen muista, jo aikaisemmin ilmenneistä ongelmista, jotka ehkä ovat
vaikuttaneet myös lapsen koulunkäynnin vaikeutumiseen, on jälleen kysymys, jo-
hon vastaaminen on äärimmäisen vaikeaa. Eräs ajattelumalli olisi tietenkin vielä se,
että lapsen heikko suoriutuminen ja ongelmat koulussa ovat osaltaan luomassa li-
sää paineita perheelle ja siten edistävät perheen rikkoutumista, vaikka tällainen
ajattelu tuntuukin melkoisen julmalta ja lasta syyllistävältä.

4.7. Perhetaustan osuudesta oppilaan koulun-
käyntiongelmissa

Edellä jo tehtiin päätelmä, että yhteiskunnan muutoksen aikaansaama avioeroper-
heiden lukumäärän lisääntyminen ja sen lapsille aiheuttamat vaikeudet koulun-
käynnissä tulevat korostetusti esiin erityisluokalla opiskelevien oppilaiden kohdal-
la. Täten voidaan oppilaan perhetaustaa ja kodin vaikutusta kasvuun ja oppimiseen
pitää erityisluokan oppilaiden kohdalla vähintään yhtä merkittävänä koulunkäyntiin
vaikuttavana tekijänä kuin yleisopetuksenkin oppilaiden kohdalla, ellei jopa mer-
kittävämpänäkin. Näin on varsinkin silloin, jos perhepiirissä esiintyy runsaasti on-
gelmia. Tämän vuoksi Heimo Langinvainion väitöskirjatutkimus, jossa kiinnitetään
huomiota koulunsa aloittavan lapsen heikentyneisiin oppimisedellytyksiin ja stres-
siin sekä niiden suhteeseen lapsen kotitaustaan, on varsin mielenkiintoinen.
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Langinvainion mukaan lapsen terveydellä ja myönteisellä kehityksellä on selkeä
yhteys hänen perheensä yleiseen hyvinvointiin niin, että monet perheen elämässä
vaikuttavat, negatiivisiksi koettavat ulkoiset tekijät voivat heijastua lapsen emotio-
naalisina häiriöinä, kuten stressinä. Tällaisia tekijöitä voivat olla esim. vanhempien
yleisesti huono elämääntyytyväisyys, vanhempien persoonallisuuden tai mielenter-
veyden häiriöt ja myös monet ” normaaleiksi elämänvaiheiksi”  luettavat seikat,
kuten muutto paikkakunnalta toiselle, kuolemantapaus tai, jälleen kerran, avioero.
Eräs tärkeä tekijä on perheen kasvatusilmasto, eli se, miten sallivassa tai rajoitta-
vassa, lämpimässä tai vihamielisessä, hyväksyvässä tai hylkäävässä ilmapiirissä
lasta kasvatetaan. Varsinkin erittäin rajoittavan ja rankaisuperiaatteella toimivan
kasvatusilmaston katsotaan tuottavan lapselle emotionaalista oirehtimista. (Langin-
vainio 1984, 13–15)

Tutkimuksensa tuloksena Langinvainio sai selville, että lasten emotionaaliset
oireet ilmensivät hyvin heidän kokemaansa stressiä, eli niillä oli voimakas riippu-
vuussuhde kodin lapsille aiheuttamaan kuormitukseen (Langinvainio 1984, 98).
Tämä siis tarkoittaa, että kodin asettamat suuret odotukset lasta kohtaan ja toisaalta
kodin piirissä ilmenevät häiriöt vaikuttivat selvästi lasten emotionaaliseen tasapai-
noon, mikä sitten puolestaan on omiaan heikentämään heidän oppimisedellytyksi-
ään koulussa. Langinvainio myös totesi, että vanhempien varallisuuden, koulutuk-
sen ja ammatin muodostamat sosioekonomiset tekijät selittivät kognitiivisten teki-
jöiden eli tiedollisen oppimisen kykyjen vaihtelua yksittäisiä perherakennetekijöitä
paremmin (mt., 106). Tästä voidaan siis vetää johtopäätös, jonka mukaan perheen
sosioekonominen asema ja vanhempien oma koulutustausta ovat lapsen tiedollisten
kykyjen kannalta tärkeämpiä kuin esim. perheen eheys. Siis, vaikka edellä on poh-
dittu perheen rikkinäisyyden yhteyttä kouluvaikeuksiin, voidaan Langinvainion
tulosten perusteella uskoa, että tätäkin merkittävämpi tekijä vaikeuksien ja siten
esim. erityisluokkasiirron välttämisessä on vanhempien korkea sosiaalinen asema.
Tätähän pohdittiin edellä erityisluokkasiirtojen yhteydessä, vaikkakin hieman eri
näkökulmasta. Langinvainion tulosten voidaan nähdä antavan tukea myös aiemmin
esitellyille Päivi Elovainion näkemyksille siitä, että perheen korkea sosioekonomi-
nen asema ohjaa lapset hankkimaan itselleen korkean koulutuksen.

Johtopäätöksenä Langinvainio esittää mm., että perheestä johtuvat kuormituste-
kijät heikentävät lapsen menestystä koulussa, kun taas kodin antamat suotuisat vi-
rikkeet ovat eduksi lapsen kognitiiviselle ja motoriselle sekä sitä kautta myös psy-
kososiaaliselle kehitykselle, mikä lopulta johtaa hyvään menestykseen koulussa
(Langinvainio 1984, 112, 130).

Edellä on todettu, että erityisluokkien oppilaista huomattavan suuri osa tulee
työläiskodeista, ns. alemmista sosiaaliluokista. Tutkiessaan erityisoppilaan perus-
koulun jälkeistä opiskelu- tai ammattiuraa Haapasalo (1993, 7) viittaa Kivisen ja
Aholan (1988) tutkimukseen, jonka mukaan huonoimpaan asemaan peruskoulun
jälkeisessä sijoittumisessa jäivät ne jo kouluaikanaan syrjäytyneet, pääasiassa työ-
läiskotien nuoret, jotka olivat olleet mukautetun tai sopeutumattomien opetuksen
oppilaita ja mahdollisesti jättäneet koulunsa kesken. Haapasalon mukaan Kivinen
ja Ahola toteavat, että näiltä nuorilta puuttui kyky elämänhallintaan ja päämäärä-
tietoiseen toimintaan, joten heidän tulevaisuutensa oli aika tavalla hämärän peitos-
sa.

Haapasalo päätyy tutkimuksessaan huomaamaan, että perhetaustalla ja etenkin
perheen ongelmilla on erittäin merkitsevä yhteys oppilaan heikkoon sijoittumiseen
työelämään koulun jälkeen. Huomionarvoinen seikka on kuitenkin se, että tutki-
muksen mukaan erittäin vaikeista oloista lähtöisin olevat, mutta sittemmin esim.
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huostaanotetut tai sijoitetut nuoret sijoittuivat jatko-opintoihin paremmin kuin ne
nuoret, joiden perheissä oli epäilty olevan ongelmia, jotka kuitenkaan eivät olleet
nousseet esille tutkimuksen aikana. (Haapasalo 1993, 20-21) Myös oppilaiden van-
hempien asennoituminen tutkimuksen tekemiseen yllätti sikäli, että juuri kaikkein
vaikeimmin sopeutumisongelmaisten nuorten vanhemmat pitivät useimmin tutki-
musta hyödyllisenä (mt., 47). Tämän voi ehkä katsoa johtuvan osaltaan siitä, että
tällaisen nuoren perhe ei uskokaan selviävänsä yksin kasvatustehtävästään, vaan
toivoo saavansa mahdollista apua esim. tutkimuksen kautta.

Koro ja Moberg sanovat hyvin selkeästi kodin olevan kaikista merkittävin yk-
silön kehitykseen vaikuttavista ympäristötekijöistä. Myös he katsovat kodin lä-
heisten ihmissuhteiden muodostaman lämpimän kasvatusilmaston olevan erittäin
tärkeä lapsen myönteiselle emotionaaliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Tutkijat
ovat myös sitä mieltä, että sellaiset seikat kuin vanhempien kiinnostus nuorten
koulunkäynnistä, syvälliset keskustelut lasten ja vanhempien välillä ja uskonnolli-
set harrastukset kasvattavat nuorta kohti koulun eettis-sosiaalisia tavoitteita. Sen
sijaan lapset, joilla on käytöshäiriöitä, kasvavat keskimääräistä autoritaarisempien
kasvatusasenteiden ja -keinojen alla. Myös kasvattajien epäjohdonmukainen käytös
ja suhtautuminen lapseen ovat käytöshäiriöiden taustatekijöitä. Epäjohdonmukai-
suudella voi olla syynsä myös vanhempien erilaisissa kasvatusta koskevissa mieli-
piteissä. (Koro & Moberg 1981, 4–5)

Kasvatusvaikeudet ja lasten käyttäytymishäiriöt ovat muita yleisempiä yhden
huoltajan perheissä, mihin voidaan löytää useitakin syitä. Yksinhuoltajan voimat
eivät riitä kasvatustehtävään paneutumiseen, perheestä puuttuu toinen sukupuoli-
roolimalli, perheen normaalit ihmissuhteet jäävät lapselle hämäriksi ym. On myös
todettu, että epäsosiaaliset nuoret tapaavat puuttuvaa vanhempaansa sosiaalisesti
sopeutuneita ikätovereitaan selvästi harvemmin. (mt., 5)

Myös Koro ja Moberg ovat kiinnittäneet huomiota perheen sosioekonomiseen
asemaan lasten käyttäytymisen häiriöitä selittävänä tekijänä, ja he toteavatkin, että
useiden tutkimusten mukaan lapsen häiriökäyttäytymisen todennäköisyys on huo-
mattavasti suurempi alimmissa sosiaaliluokissa kuin korkeassa sosiaalisessa ase-
massa olevien keskuudessa. Samalla he kuitenkin huomauttavat myös, ettei per-
heen sosioekonomista asemaa häiriöiden osatekijänä pidä käyttää selityksissä huo-
lettomasti, vaan siihen tulee suhtautua terveen kriittisesti, kuten myös yksinhuol-
tajuuden vaikutuksiin. (mt., 6–7)
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5. Tämän tutkimuksen teoreet-
tinen perusta

Käsillä olevassa tutkimusraportissa on edellä varsin laajasti käsitelty tutkimusai-
hetta sivuavia aikaisempia tutkimuksia ja niistä johdettuja teorioita, sekä myös
hieman yritetty jo nivoa niitä yhteen niin, että lukijalle selviäisi, mitkä aikaisemmat
tulokset ja olettamukset ovat keskeisimpiä tämän tutkimuksen kannalta ja miten ne
liittyvät toisiinsa. Tämä teoreettinen yhteenveto esitetään kuitenkin seuraavassa
mahdollisimman selkiytetyssä muodossa ja sellaiseen muotoon valmiiksi muokat-
tuna, että lukijan olisi helppoa ymmärtää teoriataustan ja aikaisempien tutkimusten
tälle tutkimukselle luomat lähtöasetelmat.

5.1. Perhe-elämän muutokset oppilaiden kodeissa

Perustavana lähtökohtanahan tutkimusta aloiteltaessa oli tutkijan henkilökohtainen
havainto siitä, että varsinkin erityisluokilla monet oppilaat eivät tule kodeista, jois-
sa vallitseva perhemuoto olisi nk. ydinperhe, vaan oppilaiden perhetaustat ovat
monesti melko hajanaisia. Tätä havaintoa tukevat monien sosiaalitieteilijöiden te-
kemät huomiot yhteiskunnallisten muutosten vauhdittamista perhe-elämän muu-
toksista ja perheiden moni-ilmeisyyden eli nk. perhepluralismin yleistymisestä.
1950-luvun parsonsilainen ajattelu perheestä tärkeää yhteiskunnallista sosiaalista-
misfunktiota toteuttavana yksikkönä luo mielikuvan siitä, että perhe todella on lap-
selle merkittävä kasvattava ja ympäristön tapoihin sosiaalistava taustayhteisö. Entä,
jos sitten perhe ei enää olekaan samanlainen, kuin miksi tuo ajattelutapa sen miel-
tää? Säilyykö perheellä silti sama merkitys lapselle, muuttuuko se vai menettääkö
perhe merkityksensä kokonaan? Tämän ongelman vuoksi teoriat postmodernin
perheen synnystä ja perhe- ja arvopluralismista ovat keskeisiä tämän tutkimuksen
kannalta. Siksi ne on syytä vielä lyhyesti esitellä tässä. Näiden lisäksi voidaan yh-
tenä perhe-elämän muutokseen vaikuttaneena tekijänä pitää ihmisten yleistynyttä
individualistista perhekäsitystä, joka esiteltiin jo aiemmin tässä tutkimuksessa.
Myös sillä lienee osuutensa ihmisten elämänarvojen muokkaajana ja perheelle
elämässä annetun aseman muuttajana.

5.1.1. Postmoderni perhe ja perhepluralismi

Postmodernilla perheellä tarkoitetaan viimeisten muutaman vuosikymmenen aika-
na yleistynyttä perheen ilmenemismuotojen moninaistumista, joka käytännössä
tarkoittaa, että yhteiskunnassa on alettu aiempaa enemmän paitsi suvaita, myös
pitää aivan tavallisena avioeron ottamista, avoliitossa elämistä ja lapsien hankki-
mista ilman avioliittoa, uudelleenavioitumista ja sen synnyttämiä erilaisia uusper-
heitä, yksinhuoltajuutta sekä uusia yhteisasumisen muotoja, kuten esim. kollektii-
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veja ja homopareja. Tämä kehitys voidaan nähdä seurauksena yhteiskunnallisesta
vapautumisesta ja arvojen pirstoutumisesta eli arvopluralismista. Postmodernien
perheiden runsautta ja monimuotoisuutta kuvattaessa onkin käytetty myös termiä
perhepluralismi.

5.2. Muutosten voimakkaat vaikutukset erityis-
luokkien oppilaiden kohdalla

Kuten tästä tutkimusraportista on aiemmin tullut ilmi, on erityispedagoginen tut-
kimus selvittänyt, että moninaiset muutokset perheiden elämässä näkyvät erityisen
selvästi juuri erityisluokilla opiskelevien lasten kohdalla, olletikin, kun näillä op-
pilailla usein on hyvin heikko itsetunto ja luottamus omiin kykyihinsä sekä ympä-
ristön tukeen. Kun edellä esitettiin listaus hyvin toimivan perheen funktioista, lie-
nee hyvin todennäköistä, että rankkoja muutoksia kokeneen perheen kohdalla niistä
helposti jää osa toteutumatta, ja tämä näkyy etenkin lasten kohdalla nopeasti. Kun
vielä tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisluokkalaisten perheissä on tavallista
useammin hajanaisuutta ja etenkin avioerot ovat yleisiä, päädytään johtopäätök-
seen, jonka mukaan perhe-elämän muutokset heijastuvat erityisluokkalaisissa
muita oppilaita useammin ja selkeämpinä, ja se ilmenee epäilemättä useimmiten
negatiivisina ilmiöinä, kuten käytöshäiriöinä, epäsosiaalisuutena ja oppimisvaike-
uksina koulussa. Niinpä postmodernin perheen synty ja perhepluralismi voidaan
erityispedagogiikan näkökulmasta nähdä lähinnä kielteisenä ilmiönä, joka lisää
ehkä muutenkin heikkojen oppilaitten vaikeuksia entisestään.

Erityisen vaikeana ongelmana erityispedagogisen tutkimuksen taustaa vasten
näyttäytyy hajanaisten perheiden heikko tai olematon tuki lastensa koulunkäynnille
ja kasvulle, sillä juuri läheistensä tukea, kannustusta ja hyväksyntää etenkin eri-
tyisluokkalaiset kaipaavat koulussa selviytyäkseen. Mikäli tätä tukea ei kotoa tule,
saattaa lapsi etsiä sitä muualta, ja tällöin astuvat kuvaan mukaan perhettä korvaavat
vertaisryhmät, kuten toverit, harrastuspiirit ja jengit. Tämä johtaa lasten liian aikai-
seen erkanemiseen perheestään ja perheiden entistä pahempaan hajoamiseen, josta
taas seuraa helposti liiallinen sallivuus. Kun perhe ei jaksa tai halua asettaa lapselle
riittäviä rajoja, käyttää tämä useinkin vapauttaan väärin ja näin ongelmat vain li-
sääntyvät entisestään. Tällöin perhe on menettänyt sen merkityksen, mikä sillä pi-
täisi lapselle olla tuen antajana ja auttajana, mutta myös huolehtijana ja tarpeellise-
na rajoittajana.

Tämän tutkimuksen yksi tärkeimmistä lähtöajatuksista on, että vaikka oppilaan
perheellä olisikin ongelmia, ja vaikka yhteiskunta muutoksineen asettaakin uusia
paineita perheen kestettäväksi, on perheen silti kyettävä huolehtimaan vastuustaan
lasten kasvatuksessa ja pyrittävä löytämään oikeat ratkaisut lasten myönteisen ke-
hityksen tukemiselle.
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5.3. Perheen sosioekonominen asema ja oppilaan
koulutushalukkuus

Edeltä käy ilmi, että tutkimusten mukaan erityisluokalla opiskelevan lapsen sosio-
ekonominen tausta on monesti melko alhainen keskimääräiseen verrattuna. Tämän
johdosta teoria koulutuksen kasautumisesta on hyvinkin keskeinen tässä tutkimuk-
sessa, sillä on todettu, että yleisesti ottaen alempien sosiaaliryhmien jäseniä ei juuri
kiinnosta lastensa koulunkäynnin ja varsinkaan jatko-opintojen tukeminen, vaan
tavallisesti tällaisten perheiden lapset jäävät yhteiskunnan koulutusasteikolla melko
alas, ja näin ns. sosioekonominen liikkuvuus sosiaaliryhmästä toiseen jää hyvin
vähäiseksi. Tällöin puhutaan koulutuksen kasautumisesta samoihin, ylempiin sosi-
aaliluokkiin tai -ryhmiin. On tietenkin selvää, että vanhempien kielteiset tai varau-
tuneet asenteet opiskelua kohtaan heijastuvat lasten koulutushaluttomuutena, eli
perhe voi omalla tuellaan tai sen antamatta jättämisellä suurestikin vaikuttaa oppi-
laitten koulunkäyntiin ja myöhempää sijoittumiseen yhteiskunnassa.

On kuitenkin syytä huomata aikaisemmin tässä tutkimuksessa esiin tuotu ha-
vainto (Hautamäki 1984, 22–27), että ne oppilaat, jotka huolimatta perheeltä saa-
dun tuen puutteesta päättävät jatkaa opintojaan ja hankkia itselleen koulutuksellista
pääomaa, ovat tavallista aikaisemmin irtautuneet kotinsa vaikutuspiiristä ja  it-
senäistyneet muita paremmin. Niinpä joissakin tapauksissa ” pohjalta ponnistami-
nen”  saattaa luoda hyviäkin tuloksia, niin että ihmisestä kasvaa määrätietoinen ja
omiin valintoihin kykenevä aikuinen.

5.4. Heikko itseluottamus erityisoppilaan ongel-
mana

Tutkimukset ovat osoittaneet siis, että erityisluokalla koulua käyvillä oppilailla on
erittäin usein alhainen itsetunto sekä huono aloitekyky ja itseluottamus, mitä ei lie-
ne syytä ihmetellä sikäli, että erityisluokkalainen herkästi kokee olevansa
” poikkeava”  ja ympäristö eli varsinkin ikätoverit usein vain vahvistaa tätä mieli-
kuvaa. Sen vuoksi oppilaan itsetunnon vahvistaminen esitetään jo opetussuunni-
telmassakin koulun keskeisenä tehtävänä, mutta tämä tehtävä lienee ylivoimainen,
ellei koulu voi tässä luottaa myös kotoa tulevaan apuun.

Etenkin mukautetun erityisopetuksen oppilaitten on todettu kärsivän itsetunnon
heikkoudesta ja epävarmuudesta sekä turvattomuuden tunteista ja huonoista sosi-
aalisista kyvyistä, joten varsinkin heille olisivat positiiviset ja lämpimät kontaktit
läheisiin ihmisiin tärkeitä. Vain riittävä kotoa saatu positiivinen tuki ja kannustus
voivat yhdessä koulussa tehtävän työn kanssa saada tällaisen oppilaan itsetunnon ja
luottamuksen omiin kykyihinsä paranemaan. Kun toisaalta on todettu, että perheen
sisäiset ongelmat tai äkilliset elämänpiirin muutokset, avioerot tms. näkyvät sel-
västi erityisluokkalaisten käyttäytymisessä, on myös huomattu, että koti tai perhe
voi olla paitsi häiriöiden aiheuttaja, myös ehtymätön virikkeiden antaja ja oppi-
mista edistävä kasvualusta. Tämä edellyttää kuitenkin ennen kaikkea lämminhen-
kistä kasvatusilmastoa sekä vanhempien kiinnostuneisuutta lapsensa koulunkäyn-
nistä ja kykyä esim. keskustella lapsen kanssa siihen liittyvistä asioista.
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5.5. Ylempien sosiaaliluokkien lasten vähäinen
määrä erityisluokilla

Kun tässä teorioitten yhteenvedossa on edellä kovasti painotettu kodin koulutus-
myönteisten asenteiden ja vanhempien korkean sosioekonomisen aseman merki-
tystä lapsen ongelmattomalle koulunkäynnille ja koulutushalukkuudelle, tuntuu
ehkä itsestään selvältä, että erityisluokkien oppilaiksi valikoituu ennen muuta
alempien sosiaaliryhmien lapsia. Asia ei kuitenkaan välttämättä ole niin yksiselit-
teinen kuin miltä ehkä näyttäisi, kuten aikaisempia tutkimuksia käsitelleen osan
lukemisen jälkeen selviääkin. Oppilaan siirtäminen normaaliopetuksesta erityisluo-
kalle vaatii aina vanhempien hyväksymisen, ellei sitten haluta turvautua pakkome-
nettelyyn, mikä on erittäin harvinaista. Korkeassa sosioekonomisessa asemassa
olevien, hyvin koulutettujen vanhempien mahdollisesti koulunkäyntiongelmista
kärsivän lapsen erityisluokalle siirtäminen saattaa kuitenkin estyä juuri vanhempi-
en siirrosta kieltäytymisen vuoksi, kun taas asiantuntijoiden saattaa olla helpompi
taivutella alemmasta sosiaaliryhmästä olevat vanhemmat siirron kannalle ” me tie-
dämme paremmin”  — perustelulla. Siten oppilaiden sosioekonomisen taustan sel-
vittely ja sen merkitysten pohtiminen tässä tutkimuksessa saakin uuden, mielen-
kiintoisen ja vaihtoehtoisen näkökulman.
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6. Tutkimusongelmat

Seuraaviin ongelmiin pyrittiin oppilailta saaduista vastauksista ja kerätyistä tausta-
tiedoista löytämään vastaukset.

 1 Ovatko oppilaiden perheet rakenteeltaan ehyitä?
1.1 Mikäli oppilaan perhe on jollakin tavoin rakenteeltaan rikkinäinen, mikä

on tähän syynä?
 2 Millainen on oppilaiden perheiden sosioekonominen status eli minkätasoinen

koulutustausta ja ammatti vanhemmilla on?
 3 Millainen on perheen merkitys oppilaiden koulunkäynnille ja jatko-

opintosuunnitelmille?
 4 Miten keskeinen asia perhe on oppilaiden elämässä?

4.1 Miten tärkeäksi oppilaat kokevat perheen, toveripiirin, koulunkäynnin ja
vapaa-ajan merkityksen itselleen toisiinsa suhteutettuna?

4.2 Onko perhe oppilaille enemmän tuki ja neuvonantaja vai rajoittaja ja elä-
män säätelijä?

 5 Tukevatko perheet oppilaiden itsetunnon kehittymistä?
5.1 Tuntevatko oppilaat epävarmuutta omasta olemuksestaan ja kyvyistään?
5.2 Liittyykö oppilaiden koulunkäyntiin leimautumisen pelkoa?
5.3 Ovatko oppilaat puhuneet näistä asioista kotonaan ja millaista tukea he

ovat perhepiiristä tässä asiassa saaneet?
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7. Tutkimuksen toteutus

7.1. Tutkimusaineisto

Aineiston saamiseksi tutkimuksessa haastateltiin neljää oppilasta pääkaupunkiseu-
dulla sijaitsevan koulun mukautetun erityisopetuksen 7. luokalla opiskelevaa oppi-
lasta, joista kaksi oli poikia ja kaksi tyttöjä. Kyseinen koulu valittiin tutkimukseen
siksi, että siellä oli aiemminkin suhtauduttu myönteisesti tutkimuksen tekoon. Ky-
seinen luokka taas tuli valituksi, koska tutkimukseen haluttiin haastatella nimen-
omaan seitsemännen luokan oppilaita, ja luokan opettaja suhtautui myös tutkimuk-
seen myönteisesti. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt valittiin haastateltaviksi
arpomalla viisi luokan kymmenestä oppilaasta, eli kyseessä oli siten yhteen tiettyyn
luokkaan kohdistettu satunnainen näyte.

Tutkimukseen valituiksi tulleiden oppilaiden vanhemmilta pyydettiin kirjeitse
lupa tutkimuksen suorittamiseen sekä taustatietoja oppilaiden perheistä lupa-
anomuksen mukana seuranneella lomakkeella. Yhden oppilaan vanhemmat kiel-
täytyivät antamasta lupaansa haastattelulle, mikä pienensi näytteen koon neljään
oppilaaseen.

7.2. Tutkimusmenetelmä

7.2.1. Aineiston kerääminen

Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä teemahaastattelua, jota voidaan
myös kutsua puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Nimitys johtuu siitä, että teema-
haastattelussa käsiteltävät aihealueet eli teemat ovat etukäteen tiedossa, mutta me-
netelmä poikkeaa varsinaisesta strukturoidusta eli rakenteeltaan voimakkaasti sää-
dellystä haastattelusta sikäli, että siitä puuttuu kysymysten tarkka muoto ja mää-
rätty esittämisjärjestys (Hirsjärvi & Hurme 1993, 36). Koska teemahaastattelu siis
sallii haastattelijan muunnella haastattelun etenemistä ja kysymysten esittämistapaa
kulloisenkin tilanteen ja haastateltavan mukaan, on sillä monia käyttökohteita ih-
mistieteissä. Hirsjärven ja Hurmeen (1993, 35) mukaan teemahaastattelu sopii eri-
tyisesti silloin, kun on tutkittava emotionaalisesti arkoja aiheita, heikosti tiedostet-
tuja tai muistettuja seikkoja tai asioita, joista ihmiset eivät tavallisesti keskustele
päivittäisessä kanssakäymisessään, kuten arvoja, ihanteita tms.

Tutkimusta tehtäessä valmistettiin ensin kysymysrunko. Sen sisältämien kysy-
mysten järjestys ja esittämistapa vaihteli tarvittaessa kulloisenkin haastateltavan
antamien vastausten sekä haastattelutilanteen etenemisen mukaan. Haastateltavien
oppilaiden perheitä koskevat taustatiedot osaltaan auttoivat muotoilemaan kysy-
myksiä ja keskustelua kullekin haastateltavalle sopivaksi. Haastattelut oli suunni-
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teltu tutkimusongelmien mukaisesti niin, että tietyt kysymykset selvittivät oppilai-
den käsityksiä ja kantoja eri ongelma-alueilla, eli eri teemoihin liittyen.

Haastattelut toteutettiin oppilaille tutussa kouluympäristössä turvallisen ilmapii-
rin ylläpitämiseksi. Lisäksi kouluolosuhteissa ulkopuoliset häiriötekijät oli helppo
minimoida, mikä ei ehkä olisi esim. oppilaiden kotona onnistunut. Oppilaita myös
motivoi osallistumaan se, että haastattelut tehtiin oppituntien aikana. Tavoitteena
oli pitää haastattelutilanne mahdollisimman luontevana, jotta haastateltava tuntisi
olonsa mukavaksi ja tilanteessa säilyisi vapautunut ja kiusaantumaton keskustelun
tunnelma. Tästä huolimatta haastattelun kulkua oli ohjattava niin, että jokaiseen
ennalta asetettuun kysymykseen saatiin myös vastaus riippumatta siitä, esitettiinkö
kysymys sellaisenaan vai tuliko asia esille normaalin jutustelun myötä. Siksi tutki-
musrungon sisältämien kysymysten lisäksi esitettiin useasti tarkentavia lisäkysy-
myksiä. Tietenkin haastateltaville heti haastattelun aluksi myös korostettiin annet-
tujen vastausten luottamuksellista käsittelyä.

7.2.2. Analysointimenetelmä

Analysointimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin Pietilän (1976) teoksessaan ku-
vailemaa sisällön erittelyä. Sen mukaisesti analysoinnin kohteena olevat havainto-
yksiköt eli haastattelut aluksi purettiin kokonaan nauhoilta tekstiksi, josta sitten
etsittiin ja alleviivattiin eri värein kutakin haastattelussa käsiteltyä teemaa sivuavia
lauseita tai lausahduksia, joita tässä kutsutaan luokitteluyksiköiksi. Näistä erotettiin
vielä merkittäviltä tuntuvia ja mahdollisesti eri henkilöille yhteisiä osia, sanoja tai
sanontoja, joiden voitiin katsoa sisältävän luokitteluyksikön varsinaisen merkityk-
sen. Näistä osista voidaan käyttää nimitystä alkio. Tämän jälkeen löydetyt luokit-
teluyksiköt ja alkiot esitettiin teema-alueittain, ja sitten pyrittiin tekemään vertailua
eri henkilöiden alkioiden kesken sekä myös vertaamaan alkioita tutkimusongel-
miin. Alkioita verrattiin lisäksi ennalta kerättyihin, perheitä koskeviin taustatietoi-
hin mahdollisten merkitysyhteyksien ja paljastamiseksi. Tästä päästiin tekemään
asetettuihin tutkimusongelmiin liittyviä päätelmiä ja etsimään mahdollisia vastauk-
sia.

Sisällön erittelyyn liittyvät käsitteet ja niitten suhde toisiinsa selvenee kuviosta
7.1.

Kuvio 7.1. Sisällön erittelyn käsiterakenne

 Havaintoyksikkö
 -esim. haas-
  tattelu 1

                Teema
                -esim.
                ” Oppilaan
                 perheen
                 rakenne.”

 Havaintoyksikkö
                -esim.
                haas-
                tattelu 2

Luokit-
teluyks.

alkio

Luokit-
teluyks.

alkio

                Teema
                -esim.
                ” Perhe
                itsetunnon
                vahvistajana.”

Luokit-
teluyks.

alkio
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7.3. Taustatietojen hankkiminen

Haastateltavien oppilaiden perheiltä pyydettiin koteihin lähetetyillä kyselylomak-
keilla seuraavia taustatietoja tutkimusaineiston analysointia varten: perheenjäsen-
ten lukumäärä, laatu (esim. sisko) ja ikä, vanhempien tai huoltajien koulutus sekä
nykyiset ja mahdolliset aikaisemmat ammatit, perheen nykyinen asuinalue ja
asuntotyyppi sekä oman valinnan mukaan mahdollisia tarpeelliseksi koettuja lisä-
tietoja tai kysymyksiä. Kyseinen lomake on tämän tutkimusraportin lopussa liittee-
nä. Näistä taustatiedoista pyrittiin ennen kaikkea saamaan selvitystä tutkimuson-
gelmiin 1-2, koskien oppilaiden perheiden rakennetta ja sosioekonomista taustaa.
Myös tehtyjen teemahaastattelujen kahteen ensimmäiseen teema-alueeseen liittyvät
kysymykset pyrkivät samojen tietojen selvittämiseen, mutta enemmän oppilaan
omasta näkökulmasta käsin. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden yksityisyy-
den suojan takaamiseksi heistä ei käytetä jatkossa heidän oikeita nimiään, vaan
ilmauksia ” oppilas 1” , ” oppilas 2” , ” oppilas 3”  ja ” oppilas 4” . Yhteenveto oppi-
laiden perheistä kyselylomakkeilla saaduista taustatiedoista on esitetty kappaleessa
8.1.

7.4. Oppilaille esitetyt kysymykset teema-
alueittain

Oppilaille haastattelutilanteessa esitetyt kysymykset suunniteltiin niin, että jokaista
tutkimusongelmaa tai -alaongelmaa vastasi tietyt kysymykset, joiden avulla yritet-
tiin etsiä vastausta kyseiseen ongelmaan. Tutkimusongelmista muodostettiin lisäksi
teema-alueet, joihin kysymykset jaettiin. Haastatteluissa käsitellyt teemat olivat:

– oppilaan perheen rakenne
– oppilaan perheen sosioekonominen tausta
– perheen merkitys oppilaan koulunkäynnille
– perheen keskeisyys oppilaan elämässä ja
– perhe itsetunnon vahvistajana.

Seuraavassa luettelossa kysymysten ja tutkimusongelmien liittyminen toisiinsa on
ilmoitettu teema-alueittain suluissa siten, että merkintä (→ 1.) tarkoittaa, että seu-
raavat kysymykset liittyvät tutkimusongelmaan 1.

Oppilaan perheen rakenne

(→ 1.)
 1 Ketä perheeseesi lisäksesi kuuluu? Minkä ikäisiä he ovat?
 2 Asuvatko he kaikki samassa taloudessa?
 3 Kuuluuko perheeseesi ketään oman kotisi ulkopuolella asuvaa?

(→ 1.1.)
 4 Mistä johtuu, että perheeseesi ei kuulu/kuuluu...
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Oppilaan perheen sosioekonominen tausta

(→ 2.)
 5 Minkälaisen koulutuksen vanhempasi tai huoltajasi ovat saaneet?
 6 Missä ammatissa he toimivat tai ovat toimineet?
 7 Mikäli he eivät tällä hetkellä ole työssä, mikä siihen on syynä?

Perheen merkitys oppilaan koulunkäynnille

(→ 3.)
 8 Esittääkö perheesi toivomuksia koulunkäyntiisi liittyen? Millaisia?
 9 Entä asettaako perheesi sinulle vaatimuksia koulunkäyntiin liittyen? Millai-

sia?
 10 Auttavatko perheenjäsenesi sinua koulutyössäsi? Ketkä? Miten? Kuinka

usein?
 11 Kuinka usein kotonasi puhutaan kouluun liittyvistä asioista? Kuka niistä pu-

huu? Entä millaisista asioista silloin yleensä puhutaan?
 12 Kannustavatko perheenjäsenesi sinua koulutyössäsi? Ketkä? Miten? Kuinka

usein?
 13 Minkälaisia suunnitelmia sinulla on peruskoulun jälkeen? Millä perusteella

olet suunnitellut näin?

Perheen keskeisyys oppilaan elämässä

(→ 4.1.)
 14 Saat eteesi piirroksen, johon on merkitty kaksi akselia ja niille molemmille

asteikko, jonka lukemat kuvaavat tärkeyspistemääriä. Piirrä rasti jokaiselle
neljälle asteikolle sen mukaan, kuinka monta pistettä asteikolla 0–5 annat
seuraaville asioille: toveripiiri, perhe, koulunkäynti, vapaa-ajan toiminta.

 15 Millaiseksi kuvailisit perheen merkitystä itsellesi?
 16 Entä millaiseksi kuvailisit harrastusten ja tovereitten merkitystä itsellesi?
 17 Mikäli seurustelet tai jos seurustelisit, miten tärkeänä pidät sitä, että myös

perheesi pitää tyttö/poikaystävästäsi?
 18 Saat eteesi piirroksen jossa on jälleen kaksi akselia. Pystyakseli kuvaa vallan

määrää perheessä, vaaka-akseli sitä, onko perheenjäsen enemmänkin käytän-
nön toimija ja auttaja vai hyvä kuuntelija ja neuvonantaja. Tehtäväsi on si-
joittaa kaikki perheenjäsenesi itsesi mukaanlukien koordinaatistoon niin, että
sijoitat kunkin jäsenen ensin valta-akselille sen mukaan, millaista valtaa hä-
nellä perheessänne on, ja sitten sijoitat kunkin jäsenen vaaka-akselille sen
mukaan, miten akselin kuvaamat ominaisuudet hänessä painottuvat. Lopuksi
jokaista perheenjäsentä kuvaamaan tulee siis yksi koordinaatiston piste, joka
sijaitsee akseleille sijoittamiesi pisteiden leikkauskohdassa.

(→ 4.2.)
 19 Saatko mielestäsi perheeltäsi tarvitsemaasi tukea tai neuvoja silloin, kun kai-

paat sitä? Perustele hieman.
 20 Millä tavalla perheesi rajoittaa elämääsi ja tekemisiäsi? Vapaa-aikaan liitty-

en? Koulunkäyntiin liittyen? Mitä mieltä olet näistä rajoituksista?
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Perhe itsetunnon vahvistajana

(→ 5.1.)
 21 Oletko tyytyväinen itseesi? Osaamiseesi koulussa? Muihin taitoihisi?
 22 Onko sinulla jokin alue, millä koet olevasi erityisen hyvä? Entä erityisen

huono?
 23 Pidätkö omasta ulkonäöstäsi vai haluaisitko muuttaa jotain? Mitä?
 24 Onko sinulla mielestäsi vaikeuksia jossain elämän alueilla? Kuinka pahoja?

Missä asioissa?

(→ 5.2.)
 25 Onko sinun mielestäsi vaikea puhua omasta koulunkäynnistäsi muille ihmi-

sille? Miksi?
 26 Entä puhutko mielelläsi omasta perheestäsi muille? Jos et, niin miksi?
 27 Tuntuuko sinusta koskaan siltä, että tulet syrjityksi, koska opiskelet erityis-

luokalla? Kuinka usein?
 28 Entä kiusataanko sinua koskaan? Kuinka usein? Millä tavalla?
 29 Pelkäätkö koskaan, että muut ihmiset leimaavat sinut siksi, että olet erityis-

luokalla?
 30 Millainen itseluottamus sinulla mielestäsi on? Mikä vahvistaa sitä? Entä mi-

kä heikentää?

(→ 5.3.)
 31 Jos sinusta joskus tuntuu siltä, että sinulla on ongelmia koulussa tai muualla

tai sinua on kiusattu, haukuttu tai olet joutunut syrjityksi, kenelle mieluiten
puhut näistä asioista?

 32 Onko niistä helppoa puhua kotona? kenen kanssa erityisesti?
 33 Minkälaista tukea perheesi on antanut sinulle näissä tilanteissa? Oletteko

keskustelleet, ovatko vanhempasi ottaneet yhteyttä koululle tai esim. kiusaa-
jien koteihin?

 34 Onko sinua kotoasi ohjattu jonkin harrastuksen pariin? Minkä? Koska? Millä
tavalla perheesi tukee harrastuksiasi?
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8. Tutkimuksen tulokset

8.1. Taustatietoa oppilaitten perheistä

8.1.1. Oppilas 1:n perhe

Oppilas 1 on vuonna 1985 syntynyt poika, jonka perheeseen kuuluvat hänen itsen-
sä lisäksi 45-vuotias isä, 44-vuotias äiti ja 11-vuotias sisko. Äiti on koulutukseltaan
ylioppilas, isä taas on käynyt ammattikoulun. Äiti on toiminut aiemmin pankkivir-
kailijana ja työskentelee tällä hetkellä baarimestarina. Isä on ammatiltaan maalari-
mestari. Perhe asuu Itä-Helsingissä pientalossa. Lisätietoina äiti kertoo pitävänsä
erityisluokkaa liian helppona, ja toivovansa, että oppilaat saisivat enemmän läksyjä
eniten harjoitusta vaativista aineista, eikä niistä, joita itse haluavat tehdä.

8.1.2. Oppilas 2:n perhe

Oppilas 2 on 1984 syntynyt poika, jonka perheeseen kuuluvat hänen lisäkseen 55-
vuotias äiti ja 53-vuotias isäpuoli. Lisäksi oppilaalla on kaksi veljeä ja kolme sis-
koa, jotka ovat kaikki häntä itseään vanhempia, ja asuvat jo muualla. Vanhin sisko
on 36-vuotias ja perheen toiseksi nuorin lapsi on 29-vuotias veli. Oppilaan oma isä
on kuollut vuonna 1994. Sekä äidin että isäpuolen koulutuksena on kansakoulu.
Äiti on ammatiltaan keittäjä, isäpuoli on eläkkeellä. Perhe asuu Itä-Helsingissä ker-
rostalossa.

8.1.3. Oppilas 3:n perhe

Oppilas 3 on 1985 syntynyt tyttö, jonka perheeseen hänen lisäkseen kuuluvat 48-
vuotias isä, 42-vuotias äiti ja 15-vuotias veli. Molemmat vanhemmat ovat käyneet
peruskoulun, ja äiti lisäksi yhdeksänkuukautisen laitoshuoltajan koulutuksen. Isä
työskentelee kuorma-autonkuljettajana ja äiti päiväkotiapulaisena. Perhe asuu
Kaakkois-Helsingissä kerrostalossa.

8.1.4. Oppilas 4:n perhe

Oppilas 4 on 1985 syntynyt tyttö, jonka perheeseen kuuluvat hänen itsensä lisäksi
43-vuotias äiti, 52-vuotias isä ja jo kotoa pois muuttaneet 23-vuotias veli ja 19-
vuotias sisko. Molemmilla vanhemmilla on koulutuksena kansa- ja kansalaiskoulu.
Isä on yksityisyrittäjä ja myymäläpäällikkö, tosin oppilaan kertoman mukaan hän
on tällä hetkellä työttömänä ja koti-isänä. Äiti on aiemmin työskennellyt myyjänä
ja ollut myös kotiäitinä. Nykyään äiti työskentelee laitosapulaisena. Perhe asuu Itä-
Helsingissä kerrostalossa. Äiti kertoo lisätietoina oppilaan opastamisen kouluai-
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neissa olevan erittäin vaikeaa, mutta muilla elämän alueilla paljon helpompaa. Op-
piminen on vaikeaa, ja jo opittu asia voi äidin kertoman mukaan välillä unohtua.

8.2. Haastatteluiden tulokset teema-alueittain

Seuraavassa esitellään tutkimuksen tulokset teema-alueittain jaoteltuna. Kaikkien
haastateltavien vastaukset on pyritty tuomaan sitaateissa ilmi, mikä toivottavasti
antaa lukijalle kuvan tutkimuksen kokonaisuudesta ja luotettavuudesta. Sitaateissa
olevista lauseista eli luokitteluyksiköistä on kursivoitu teeman kannalta oleelliset
ilmaisut eli alkiot. Tutkijan omat lisäykset ja kommentit ovat suluissa.

8.2.1. Oppilaan perheen rakenne

Tässä kappaleessa raportoidaan vain ne haastatteluissa saadut vastaukset, jotka jo-
tenkin poikkeavat taustatietolomakkeiden sisällöstä tai jotka jotenkin täydentävät
niitä.

Oppilas 1 vahvistaa taustatietolomakkeessa annetut tiedot, ja lisäksi ilmaisee
olevansa hieman huolestunut vanhempien mahdollisesta avioerosta, kun häneltä
kysytään perheen asumisesta samassa taloudessa.

” Joo, pientä ois semmosta muuttoo... tai siis jos avioero tulee, on ollut pientä sel-

laista...”  ” En mä oikeen toivo sitä.”

Myös oppilas 4 vahvistaa lomakkeen tiedot muuten, mutta kertoo lisäksi isänsä
olevan tällä hetkellä työttömänä ja koti-isänä.

” Meidän isi on ihan kotona.”  ” Työttömänä.”

8.2.2. Oppilaan perheen sosioekonominen tausta

Myös tässä kappaleessa raportoidaan vain taustatietolomakkeiden sisällöstä poik-
keavat tai niihin lisäsisältöä tuovat vastaukset.

Puhuttaessa isän ammatista ja perheen asunnosta oppilas 1 innostuu selvästi, eli
nämä asiat näyttävät olevan hänelle mieluisia keskustelunaiheita.

” Jep!”  (Innostuneesti.) ” Mutta sillon nyt käsi kipsissä, se oli jostain pudonnu.”

” Jep!”  (Innostuneesti, keskeyttäen kysymyksen.) ” Se on kolmikerroksinen, mutta

siinä on yks rappu viiskerroksinen, siinon eka rappu viiskerroksinen ja loput kolmi-

kerroksisia. Se on vähä semmonen.”
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8.2.3. Perheen merkitys oppilaan koulunkäynnille

8.2.3.1. Perheen toivomukset  ja vaatimukset koulunkäyntiin
liittyen

Pojat, eli oppilaat 1 ja 2, kokevat vanhempiensa esittävän lähinnä toivomuksia
koulunkäynnin suhteen, kun taas tytöt, eli oppilaat 3 ja 4, kokevat vanhempien
asettavan heille lähinnä vaatimuksia. Oppilas 1:n kohdalla lähinnä äiti toivoo pa-
rannusta tiettyjen aineiden numeroihin, samoin oppilaiden 3 ja 4 kokemat vaati-
mukset kohdistuvat tiettyihin yksittäisiin asioihin. Sen sijaan oppilas 2 ei kykene
nimeämään mitään erityistä aluetta, vaan kokee ilmeisesti toiveiden kohdistuvan
koko koulunkäyntiinsä yleensä.

Oppilas 1: ” Hmm... no ei ne semmoist erityistä, mut se... enkun ja hissan numeron

parantaminen on yks semmonen, niiltä se (äiti) toivois lisää, mulla oli seiska kum-

massakin, se oli vähän pettyny siihen.”  ” No, ei isä sillai puhu niistä...”  ” No, ei se

sellasta, sellasta hirveetä vaatimusta puhu ainakaan mitään.”

Oppilas 2: ” No tavallaan.”  ” Ne ei oo oikeen tyytyväisiä.”  ” Ei (ole mitään tiettyä

toivomusten kohdetta).”  ” En (ole kokenut erityisiä vaatimuksia).”

Oppilas 3: (Kieltää toivomusten esiintymisen eleellään.) ” Kyllä ne joskus (esittävät

vaatimuksia koulunkäynnille).”  ” Parantaa numeroita.”  ” No, käytös.”

Oppilas 4: ” Mmm, ei.”  ” Ei (esitetä mitään toivomuksia).”  ” Vaatimuksia ehkä on

sillai niinku vaikka kirjotus kun on vähä huonosti, niin silleen...”  ” Ei ne mitään (pu-

hu todistuksesta).”

8.2.3.2. Perheen antama apu ja kannustus koulutyössä

Oppilas 1:n vastauksesta käy ilmi, että hän pitää ” kunnia-asianaan”  hoitaa koulu-
työnsä itse, mutta myöntää saavansa myös apua molemmilta vanhemmiltaan tarvi-
tessaan. Kannustuksen saamista hän kuvaa ” vaihtelevaksi”  ja kokee äitinsä luotta-
van hänen omaan kykyynsä selviytyä. Oppilas 2 vastaa epäröimättä äitinsä autta-
van häntä koulutyössään, isäpuolella ei tässä suurta roolia ole. Kannustusta oppilas
2 saa kotoaan ” aina välillä”  ja vanhempiensa lisäksi myös yhdeltä isoveljeltään.
Oppilas 3 sanoo molempien vanhempiensa auttavan häntä joskus kotitehtävissä,
mutta ei kovin usein. Kysyttäessä kannustuksen saamisesta oppilas 3 ei ensin osaa
sanoa mitään, mutta kertoo sitten molempien vanhempiensa kannustavan häntä
ainakin kokeisiin lukemisessa. Oppilas 4 vastaa erittäin painokkaasti saavansa ko-
titehtävissä apua molemmilta vanhemmiltaan ja lähes päivittäin. Myös kannustusta
hän kertoo epäröimättä saavansa molemmilta vanhemmiltaan, mutta ei päivittäin.

Oppilas 1: ” Ei, mä teen kaikki läksyt ite.”  ” Joo, ellei sitten oo joku vaikee.”  ” Mä

kysyn sitte, no, äidiltä kysyn sitte.”  ” Jos on semmonen, vaikka tämmönen hissast,

niin sitten mä kysyn isältä.”
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Sama: ” Mjoo, kyl ne vaihtelevasti kannustaa, kannustaa siinä koulunkäynnis.”  ” No

isä ainakin usein kysyy: ‘Kuis on menny?’.”  ” Mmm, se (äiti) ei sellasta kehuja,

mutta... se ehkä... luottaa.”  ” No ei sitä kovin useasti tapahdu.”  ” Kerran kuussa

(kannustusta vanhemmilta).”

Oppilas 2: ” Kyl ne (vanhemmat) auttaa.”  ” Äiti ainakin.”  ” No joo, kerran viikossa

suunnilleen auttaa.”  ” Ei (joka päivä).”  ” Ei paljon (isäpuoli auta koulutyössä).”

Sama: ” Kaann... Kyl ne (perheenjäsenet) välillä aina...”  ” Vanhemmat ja isoveli.”
” Sillai sanotaan, että ‘hyvä’.”  ” No, en oo oikeen osannu... Harvoin (kannustusta

perheeltä).”

Oppilas 3: ” Ei (tarvitse apua perheeltään).”  ” Kyllä ne joskus auttaa.”  ” Äiti tai

isä.”  ” Kotitehtäviin (auttaminen liittyy).”  ” No ei oo nyt pitkään aikaan.”

Sama: ” En mä tiedä (kannustavatko perheenjäsenet koulutuksessa).”  ” Tulee (ke-

humisia).”  ” Kyllä (kannustetaan lukemaan kokeisiin).”  ” No, isä ja äiti.”  (Oppilas

osoitti eleillään, että kannustus kohdistuu lähinnä kokeisiin lukemiseen, ei päivittäi-

seen koulutyöhön.)

Oppilas 4: ” Auttaa (perheenjäsenet; Vastaus erittäin painokas.)”  ” Äiti ja isä auttaa
(epäröimättä).”  ” No sillai ne auttaa, jos vaikka on vähän vaikeit laskuja ja silleen,

sit ne tulee vähä avuksi.”  ” Melkeen joka päivä (epäröimättä).”

Sama: ” Noo, vähäsen (perheenjäsenet kannustavat).”  ” Joo (sekä isä että äiti; Epä-

röimättä.)”  ” Noo, ne aina niinku sanoo, että ‘Reippaasti vaan kouluun!’ ja ‘Jaksa

ny!’...”  ” Ei ne... ei ne (kehu, jos oppilas on pärjännyt hyvin) , kun mun äiti on

yleensä töissä joka päivä.”  ” Ei (kannusteta joka päivä).”

8.2.3.3. Koulutyö perheen keskusteluissa ja oppilaan jatko-
opintosuunnitelmat

Jokaisen oppilaan kotona keskustellaan kouluun liittyvistä asioista, oppilaan 1 per-
heessä päivittäin, oppilaan 2 perheessä pari kertaa viikossa ja muillakin ainakin
viikoittain. Oppilas 1 kokee ilmeisesti tällaiset keskustelut lähinnä mukavaksi ju-
tusteluksi, kun taas ainakin oppilas 2:n mielestä kouluasioista puhutaan kotona lii-
kaa. Tähän voi olla syynä se, että kotona puhutaan esim. oppilaan itse muihin koh-
distamasta koulukiusaamisesta. Muiden oppilaitten perheissä keskustelun aloittaja-
na on yleensä äiti, paitsi oppilaan 4 perheessä, jossa sekä isä että äiti osallistuvat
keskusteluihin.

Jatko-opinnoistaan on suunnitelmia ehtinyt tekemään vain oppilas 4, joka aikoo
pyrkiä lukioon peruskoulun jälkeen. Muut eivät vielä ole tätä asiaa miettineet.
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Oppilas 1: ” Noo, ainakin kerran päiväs tulee semmosista asioista puhuttua, puhu-

taan koulust, miten se on menny.”  ” Joo, kyllä (joka päivä).”  ” Noo, äiti (ottaa asian

puheeksi).”  ” No, että ‘Mites sulla on menny siellä koulus kavereittes kanssa?’ ja

sitte... ‘Tuliks läksyä?’ ja tämmöstä.”

Sama: ” No, en mä oo vielä suunnitellu semmosta, mitä mä teen tän peruskoulun jäl-

keen. Se on vielä vähän hämärän peitossa.”

Oppilas 2: ” No, aika monesti (puhutaan koulusta), kaks kertaa viikos, vähä liikaa.”

” Äiti.”  ” No, tämmösist koulukiusaamisista (puhutaan kotona).”  ” Joo, kyselee (on-

ko oppilasta kiusattu).”  ” Kyl se siitäkin välillä (onko oppilas kiusannut muita).”

Sama: ” No ei... (ole jatkosuunnitelmia)”  ” En (ole vielä miettinyt asiaa).”

Oppilas 3: (Oppilas ei aluksi osaa sanoa, miten usein kotona puhutaan kouluasioista.

Kysyttäessä, että kyselläänkö häneltä, miten koulussa menee, oppilas nyökkää

myöntävästi.) ” No, ainaskin (joka) viikko.”  ” Äiti.”  ” Että kuinka koulus on menny.”

Sama: ” Ei (ole vielä mitään jatkosuunnitelmia).”

Oppilas 4: ” Hmm, viimeksi eilen (puhuttiin kouluasioista).”  ” Hmm, joka torstai

ainaskin on pakko puhua.”  ” Meil on ... ruokaa ja siinä samalla puhutaan niistä.”

” Äiti ja isi vaan puhuu.”  (Oppilas nyökkää myöntävästi kysyttäessä, että kai hänkin

jotain saa sanoa.)

Sama: ” Ehkä mä meen sit lukioon.”  ” Joo (on jo ehtinyt miettiä asiaa).”

8.2.4. Perheen keskeisyys oppilaan elämässä

8.2.4.1. Perheen, tovereiden, koulun ja vapaa-ajan tärkeys op-
pilaille

Sitä, miten keskeinen asema perheellä kunkin oppilaan elämässä on, pyrittiin sel-
vittämään haastattelutilanteessa sanallisten kysymysten lisäksi antamalla oppilaille
täytettäväksi lomake, jossa perheenjäsenten keskinäistä roolijakoa kuvattiin koor-
dinaatistomallilla. Oppilaitten tuli sijoittaa sekä itsensä että muut perheenjäsenensä
koordinaatiston akseleille sen mukaan, minkä verran valtaa kyseisellä henkilöllä
perheessä on ja sen, onko henkilön rooli perheessä olla enemmän käytännön toi-
mija ja auttaja vai hyvä kuuntelija ja neuvonantaja. Oppilaiden lomakkeisiin mer-
kitsemät vastaukset on esitetty kuvioissa 8.1–8.4. Roolijakolomake perustuu Par-
sonsin esitykseen (1955, 46), ja se on liitteenä tämän tutkimusselosteen lopussa.

Lisäksi oppilaan näkemystä perheen, koulunkäynnin, toveripiirin ja vapaa-ajan
toiminnan tärkeydestä itselleen tutkittiin antamalla heille täytettäväksi lomake, jo-
hon heidän tuli merkitä näille asioille antamansa tärkeyspisteet asteikolla 1-10. Eri
asioita kuvaavat akselit rajaavat lomakkeessa nelikentän, johon muodostuu annet-
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tujen pistemäärien kautta kulkevista janoista leijamainen kuvio, jota puolestaan
käytettiin pohdittaessa oppilaitten itseään läheisesti koskettaville asioille antamaa
painoarvoa. Oppilaitten vastauksia kuvaavat nelikentät on esitetty kuvioissa 8.5–
8.8, ja nelikenttälomake on myös liitteenä tämän tutkimusselosteen lopussa.

Sanalliset kysymykset käsittelivät em. asioitten lisäksi sitä, miten tärkeänä op-
pilaat pitävät perheensä hyväksyntää mahdolliselle seurustelulleen. Tähän kysy-
mykseen annettavien vastausten toivottiin valaisevan perheen todellista merkitystä
murrosikäisille oppilaille, onhan seurustelun aloittaminen monelle nuorelle eräs
tärkeimpiä asioita, ja perheen suhtautuminen asiaan varmaankin jokaiselle merki-
tyksellinen seikka.

Perheenjäsenten roolijakomalleja tutkittaessa korostuu, että oppilaat kokevat
isällä olevan perheessä äitiä enemmän valtaa, paitsi oppilas 2, joka tarkoittaa tässä
isäpuoltaan. Hänen mukaansa hänellä itsellään on myös perheessä isäpuolta
enemmän valtaa, vaikkakin äitiä vähemmän. Mielenkiintoista on, että oppilas 3:n
mielestä hänen perheessään äidillä on kaikista perheenjäsenistä vähiten valtaa, mu-
kaanlukien oppilas itse ja hänen veljensä. Oppilaat 1 ja 4 taas arvioivat vanhem-
millaan olevan selvästi enemmän valtaa kuin heillä itsellään.

Valtaa
paljon 10

 9
 8 isä
 7 äiti
 6
 5 oppilas 1
 4
 3

äiti  isä   sisko  2 sisko oppilas 1
10  9  8  7  6  5   4  3  2  1    1  2   3 4  5  6  7  8  9 10

-1
Käytännön toimija,-2 Hyvä kuuntelija,
auttaja -3 neuvonantaja

-4
-5
-6
-7
-8
-9

Valtaa -10
vähän

Kuvio 8.1. Perheenjäsenten roolijako pisteytettynä, oppilas 1.
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Valtaa
paljon 10

 9 äiti
 8
 7 oppilas 2
 6
 5 isäpuoli
 4
 3

oppilas 2  isäpuoli  2 äiti
10  9  8   7 6  5  4  3   2  1 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10

-1
Käytännön toimija, -2 Hyvä kuuntelija,
auttaja -3 neuvonantaja

-4
-5
-6
-7
-8
-9

Valtaa -10
vähän

Kuvio 8.2. Perheenjäsenten roolijako pisteytettynä, oppilas 2.
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Valtaa
paljon 10

 9
 8
 7
 6 isä
 5
 4
 3 oppilas 3

isä  2 isoveli äiti
10  9   8  7 6   5  4  3  2  1 1  2  3  4  5   6  7  8  9  10

-1
Käytännön toimija, -2 Hyvä kuuntelija,
auttaja -3 neuvonantaja

-4
-5 isoveli
-6
-7 oppilas 3
-8
-9 äiti

Valtaa -10
vähän

Kuvio 8.3. Perheenjäsenten roolijako pisteytettynä, oppilas 3.

Isän koettiin perheessä olevan lähinnä käytännön toimija ja käytännön asioissa
auttaja. Poikkeuksen tässä teki oppilas 4, jonka mielestä isä on yhtä paljon myös
hyvä kuuntelija ja neuvonantaja. Äidin kohdalla käsitykset roolista jakaantuivat,
sillä oppilaat 1 ja 4 kokivat äitinsä varsin korostuneesti käytännön toimijana ja
auttajana, kun taas oppilaitten 2 ja 3 mielestä äidin rooli perheessä on varsin sel-
västi olla hyvä kuuntelija ja neuvonantaja.
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Valtaa
paljon 10

9
8 isä
7
6 äiti
5
4 oppilas 4

 3 isosisko
äiti  2 isoveli   isosisko

10  9  8  7  6  5  4   3  2  1   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

-1 minä, isä,
Käytännön toimija, -2 isoveli Hyvä kuuntelija,
auttaja -3 neuvonantaja

-4
-5
-6
-7
-8
-9

Valtaa -10
vähän

Kuvio 8.4. Perheenjäsenten roolijako pisteytettynä, oppilas 4.

Oppilas 4 merkitsi malliin myös jo pois kotoa muuttaneet sisarensa ja veljensä.
Kuten olettaa sopi, arvioi hän muualla asuvilla sisaruksillaan olevan perheessään
kaikkein vähiten valtaa.

Omaa rooliaan perheessä arvioitaessa oppilas 2 erosi myös siten muista, että
hän oli ainoa, joka piti itseään selkeästi käytännön toimijana, kun taas muut olivat
mielestään joko selvästi kuuntelijoita ja neuvonantajia (oppilaat 1 ja 3) tai siltä vä-
liltä (oppilas 4).
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Vaikka oppilas 1 sanookin, ettei perhe ole ihan tärkein asia hänelle ja että per-
heen mielipide hänen seurustelukumppanistaan olisi hänelle yhdentekevä, korostuu
perheen tärkeys silti voimakkaasti hänen tärkeyspistemäärien nelikentässään. Toi-
saalta hän antaa selvästi vähiten pisteitä koulunkäynnille, vaikka aiemmin on käy-
nyt ilmi, että hän hoitaa koulutyönsä ilmeisen tunnollisesti, eikä koulunkäynti ole
hänestä vastenmielistä (ks. kuvio 8.5).

10 Perhe
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3

Vapaa-ajan  2 Toveripiiri
toiminta 10 9  8  7  6  5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10 Koulunkäynti

Kuvio 8.5. Tärkeyspistemäärien nelikenttä, oppilas 1.

Oppilas 1: ” No, aika tärkeäks (kuvailee perheen merkitystä itselleen).”  ” ...no ei se

nyt ihan tärkeintä...”

Sama: (Kysymykseen harrastusten ja tovereitten merkityksestä ei oppilas osaa antaa

selkeää vastausta, mutta innostuu kyllä kysyttäessä harrastuksista.) ” Mulla on ka-

rate, jo nytkin, ja sit mä meen vielä ehkä nyrkkeilyyn.”  ” No on mulla (tovereita)

siellä pihoilla, ja sitten on täällä koulussakin.”  ” En osaa (eritellä näitten asioitten

merkitystä).”

Sama: ” Yhdentekevää (pitäisikö perhe mahdollisesta tyttöystävästä.)”

Vaikka oppilas 2 sanoo perheen olevan itselleen todella tärkeä, antaa hän neliken-
tässä sille kuitenkin vähiten pisteitä yhdessä koulunkäynnin kanssa (ks. kuvio 8.6).
Sen sijaan vapaa-ajan toiminta ja toveripiiri, joita hän luonnehtii ” aika tärkeiksi” ,
saavat nelikentässä kuitenkin selvästi pisteitä. Kuvion mukaan siis näyttäisi siltä,
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että oppilas pitää omia, perheen ulkopuolisia aktiviteettejaan perhettä tärkeämpinä,
mutta toisaalta hänen omat sanansa perheen tärkeydestä ja tyttöystävän hyväksymi-
sen tärkeydestä puoltavat perheen asemaa hänenkin kohdallaan.

10 Perhe
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3

Vapaa-ajan  2 Toveripiiri
toiminta 10 9  8  7  6  5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10 Koulunkäynti

Kuvio 8.6. Tärkeyspistemäärien nelikenttä, oppilas 2.

Oppilas 2: ” Tärkee (perhe itselle).”  ” Tosi tärkee.”  ” No, kyl sekin (harrastukset ja

toverit) on... aika tärkeetä.”  ” No, kyl sekin (pitäisikö perhe tyttöystävästä) on aika

tärkee.”  ” Ei (ole yhdentekevää).”

Oppilas 3:n tärkeyspistemäärien nelikenttä muodostaa lähes neliön muotoisen ku-
vion, eli jokainen osa-alue saa lähes yhtä paljon pisteitä (ks. kuvio 8.7). Tosin va-
paa-ajan toiminta saa muita yhden pisteen enemmän, mutta huomionarvoista on,
että kaikki osa-alueet saavat erittäin paljon pisteitä, eli vähintään kahdeksan. Tämä
tietysti antaisi mahdollisuuden päätellä, että oppilas kokee kaikki kysytyt osa-
alueet itselleen hyvin tärkeinä ja tasapuolisesti elämäänsä vaikuttavina, mutta kun
lisäksi tarkastellaan oppilaan sanallisiin kysymyksiin antamia vastauksia, herää
epäilys, että oppilas ei ehkä ole kyennyt selkeästi erittelemään eri asioitten tärke-
yttä suhteessa toisiinsa, eli tehtävä on voinut myös olla hänelle liian vaikea.
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10 Perhe
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3

Vapaa-ajan  2 Toveripiiri
toiminta 10  9  8  7  6  5  4  3  2   1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10 Koulunkäynti

Kuvio 8.7. Tärkeyspistemäärien nelikenttä, oppilas 3.

Oppilas 3: ” En.”  (Oppilas ei osaa kuvailla perheen tärkeyttä itselleen, kysymyksiin
vastaaminen vaikuttaa hänelle vaikealta.) ” Kyl ne (harrastukset ja toverit) on aika

tärkeitä.”  ” Joo (harrastukset ovat tovereita ja perhettä hieman tärkeämpiä).”

Sama: (Oppilaalle tuottaa melkoisia vaikeuksia vastata kysymykseen perheen suh-

tautumisesta mahdolliseen seurustelukumppaniin, vastausta täytyy hieman johdatella

antamalla vaihtoehtoja. Tällöin selviää, että oppilas kuitenkin pitää todella tärkeänä,

että perhe pitäisi hänen seurustelukumppanistaan.) ” Niin.”

Oppilas 4:n aiemmista vastauksista on käynyt ilmi, että hänellä ilmeisesti on varsin
hyvät suhteet vanhempiinsa ja että hän huolehtii koulunkäynnistään ainakin omasta
mielestään hyvin. Perheen tärkeys hänelle käy myös ilmi hänen vastauksestaan
sanalliseen kysymykseen sitä koskien, mutta kuten sanallisessakin vastauksessa,
myös tärkeyspistemäärien nelikentässä hän korostaa vielä enemmän vapaa-ajan
toiminnan ja toveripiirin tärkeyttä itselleen (ks. kuvio 8.8). Oppilas 4:lle ei tuotta-
nut mitään vaikeuksia vastata eri asioiden tärkeyttä koskeviin kysymyksiin, eikä
myöskään pisteytystehtävien tekeminen ollut hankalaa.
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10 Perhe
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3

Vapaa-ajan  2 Toveripiiri
toiminta 10 9  8  7  6  5  4  3  2  1 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10 Koulunkäynti

Kuvio 8.8. Tärkeyspistemäärien nelikenttä, oppilas 4.

Oppilas 4: ” Hmm, aika tärkee (perhe). Koti on tärkee...”  ” No, tosi tärkeit on toverit

ja sit tota, koulukaverit on silleen tärkeitä...”  ” Olis.”  ” Kyllä (tärkeää, että perhe pi-

täisi poikaystävästä).”

8.2.4.2. Perheen rooli tukijana ja rajoit tajana

Kaikki neljä oppilasta kertoivat saavansa tukea ja neuvoja perheeltään tarvitessaan,
ja varsinkin oppilas 1:n mukaan tukea tulee helposti ja paljon. Vaikka oppilas 4
sanoo, että tuen saaminen on joskus vaikeaa, käy hänen vastauksistaan ilmi, että
hän pitää ” vaikeana”  tilannetta, jossa hänen on itse pyydettävä apua tai neuvoja.
Siispä on todennäköisempää, ettei hänellä todellisuudessa ole vaikeuksia saada tu-
kea kotoaan, varsinkin, kun otetaan huomioon aiemmat tiedot esim. perheen käy-
mistä keskusteluista yms.

Jokaisella oppilaalla oli ainakin joitain perheen asettamia rajoituksia koskien
vapaa-ajan viettoa ja koulunkäyntiä, ja molemmat pojat (1 ja 2) myös pitivät rajoi-
tuksia hyvinä ja järkevinä. Oppilas 4:sta on jälleen sanottava, että vaikka hän kertoi
pitävänsä rajoituksia huonoina, tuli hänen vastauksistaan vaikutelma, että tosiasias-
sa hänellä ei varmasti ole juurikaan vaikeuksia sopeutua annettuihin rajoituksiin.
Oppilaat 2, 3 ja 4 kertoivat, että heille on asetettu rajoituksia kotiintulon suhteen,
oppilaat 2 ja 3 mainitsivat käskyn tulla suoraan kotiin koulupäivän jälkeen ja op-
pilas 4 mainitsi käskyn tulla illalla kotiin kello yhdeksään mennessä. Sen sijaan
oppilas 1 ei maininnut mitään kotiintuloajoista, mutta kertoi vanhempien kontrol-
loivan ulos lähtemistä niin, että läksyt pitää ennen sitä olla tehtynä. Myös oppilas 4
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kertoi, että hänen täytyy tehdä läksyt heti kotiintulonsa jälkeen. Lisäksi oppilas 1
mainitsi vanhempien asettamista rajoituksista sen, että hänen edellytetään koulu-
työnsä lisäksi hoitavan hyvin myös karateharrastuksensa, eli käyvän harjoituksissa.
Ilmeisesti oppilaat saavat kuitenkin viettää vapaa-aikansa koko lailla mielensä mu-
kaan, kunhan pitävät kiinni kotiintuloajoista.

Oppilas 1: ” Joo, kyllähän mä saan sielt ihan hyvästi neuvoja.”  ” No, no joo, kyllä-

hän sitä tulee.”  ” Joo (helposti tuetaan). Jos niillä (vanhemmilla) on vapaa-aikaa.”

Sama: ” No, no sil... no kun mullei esimerkiks oo läksyä, niin sit ne voi sanoa, kun

pyytää päästä ulos: ‘No, voithan sä mennä, jos kerta ei oo läksyä.’.”  ” Mmm, no ei

(ole muita rajoituksia), paitsi ne... mull on karateharkat, kun vyökoe tulossa...”

(Vastauksen loppu epäselvä, silti selviää, että vanhemmat edellyttävät karateharjoi-

tusten kunnollista hoitamista.) ” No oon mä niihin (vanhempien asettamiin rajoituk-

siin) ihan tyytyväinen, ei mulla mikään semmone... Kyl mä sinne ulos mielelläni ai-

na meen, mut en sinne ny niin kauheen...”

Oppilas 2: ” Saan (tukea ja neuvoja perheeltä).”  ” Ei (tarvitse kerjätä tukea).”

Sama: ” Ei (ole vapaa-aikaan liittyviä rajoituksia).”  ” Saan (viettää vapaa-ajan kuten

haluan).”  ” Kyl siin on välillä (rajoituksia koulunkäyntiin liittyen).”  ” Ettei saa niin-

ku lähtee niinku ihan koulun pihalta.”  ” Ettei saa lähtee suoraan koulusta (vaan on

käytävä kotona ).”  ” Hyvän verran (on rajoituksia).”

Oppilas 3: (Aluksi oppilas kysyttäessä asiaa vain ilmaisee nyökkäämällä saavansa

tukea ja neuvoja perheeltään tarvitessaan.) ” No, aika helposti.”

Sama: ” Kotiintuloaika (on rajoituksena).”  ” Aika aikasin (pitää tulla kotiin).”  ” Ei

(ole muita rajoituksia vapaa-aikaan liittyen).”  ” No, ei (ole koulunkäyntiin liittyviä

rajoituksia).”  ” Huono (asia oppilaan mielestä, että on määrätty kotiintuloaika).”

Oppilas 4: ” Joo (saa tukea ja neuvoja perheeltään).”  ” Se on välillä vaikeeta (tuen

saaminen).”  ” No pyytää pitää, välillä.”  ” Ei aina (anneta apua).”

Sama: ” En mä nyt... ne on sillai, saan olla ulkona, kavereitten kanssa.”  ” Välillä

(perhe luottaa oppilaan omaan harkintaan vapaa-ajanvietossa).”  ” On, joskus (an-

nettu rajoituksia).”  ” Pitää mennä viimestään yheksäks kotiin.”  ” Koulun jälkeen ai-

na pitää kotiin tulla suoraan ja...”  ” Ne (läksyt) pitää tehä heti, kun mä tuun koulus-

ta.”  ” Vahtii, äiti ja isi vahtii (läksyjen tekemistä), jos ne on kotona.”  ” Must ne (ra-

joitukset) on huonoja.”
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8.2.5. Perhe itsetunnon vahvistajana

8.2.5.1. Oppilaitten käsitys itsestään ja i tsevarmuuden taso

Tarkasteltaessa oppilaitten itseään, omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja itseensä
tyytyväisyyttä koskeviin kysymyksiin antamia vastauksia käy käy ilmi, että oppilas
1 on selvästikin aikaisemminkin pohtinut kysymyksiä omasta itsestään, sillä hänen
vastauksensa ovat huomattavasti muita pitempiä ja pohdiskelevampia. Hän vaikut-
taa myös melko tyytyväiseltä itseensä ja tasapainoiselta, sekä myös melko realisti-
selta ja luottavaiselta puhuessaan esim. huonontuneista todistusnumeroista ja niit-
ten parantamisesta. Myös oppilas 4 vaikuttaa varsin tyytyväiseltä omaan itseensä ja
menestykseensä, ja myös hän pystyy silti helposti nimeämään osa-alueen, jolla hä-
nen tulisi vielä parantaa osaamistaan. Oppilas 2 tuntuu samaten olevan melko tyy-
tyväinen itseensä ja kykenee samoin realistisesti nimeämään myös sekä vahvuuksi-
aan että heikkouksiaan, mutta hänen lyhyet vastauksensa antavat kuvan, että hän
tuskin on kovinkaan paljon pohdiskellut omaa olemustaan ja osaamistaan perus-
teellisemmin. Oppilas 3 taas poikkeaa muista selvästi siten, että hän ainoana il-
moittaa olevansa tyytymätön ulkonäköönsä ja koulumenestykseensä, eikä hän
myöskään ole täysin tyytyväinen koulun ulkopuoliseen osaamiseensa. Hän kyllä
aluksi sanoo olevansa tyytyväinen itseensä, mutta muitten itseä koskevien vasta-
usten saaminen häneltä on hankalaa ja vaatii melko paljon apukysymyksiä ja suo-
ranaista johdatteluakin. Tämä saattaa tietenkin johtua siitä, ettei oppilas ole tottunut
vastaamaan tämänkaltaisiin kysymyksiin eikä ole myöskään itse juuri pohtinut
näitä asioita aikaisemmin mielessään. Oppilas 3 on myös ainoa, jolle tuottaa on-
gelmia nimetä osa-alue, jolla hän on erityisen hyvä.

Oppilas 1: ” Noo, mitä sitä nyt sanois, oonko tyytyväinen (itseeni)... Nooh, ei sitä

nyt niinkään vois sanoo, että nyt ihan tyytyväinen, oon mä sen verran, että nyt kan-

nattaa elää.”

Sama: ” Hmm, no, siel mä en nyt oo oikeen tyytyväinen vielä (koulumenestykseen),

kun mun numerot on niin huonontunu tässä. Mulla on aina ollu vaikeeta laskee...”

” Nyt, kun on seitsemännellä, niin mulla on tokkaris kolme seiskaa...”  ” ...täytyy

kattoo, mitä nyt niitten kans tehdään.”

Sama: ” Niihin (muihin taitoihin) kyl oon tyytyväinen, osaan ihan tarpeeksi.”  ” Noo,

liikunnassa ja kuviksessa (erityisen hyvä).”  ” Historia (on alue, jossa erityisen huo-

no).

Sama: ” Mä oon ihan tyytyväinen kyllä ihan itteeni (ulkonäön suhteen; Oppilas vas-

taa iloisesti).”  ” Joo, ja oon ihan onnellinen ittestäni, ei oo mitään välii, minkälainen

on.”  ” Ei oo sellasta (elämän aluetta, jolla olisi erityisiä vaikeuksia).”

Oppilas 2: ” Oon (tyytyväinen itseeni).”  ” Joo (oppilas on tyytyväinen osaamiseensa

koulussa).”  ” No, oon mä niihinkin (koulun ulkopuolisiin taitoihin) tyytyväinen.”

” Matikka (on alue, jolla kokee olevansa hyvä).”  ” Tossa historiassa ja sitten tossa

biologiassa (kokee olevansa erityisen huono).”  ” Ei (ole mitään erityisen hyvää tai

huonoa aluetta vapaa-aikaan liittyen).”
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Sama: ” En halua (muuttaa ulkonäköäni mitenkään).”  ” Oon (täysin tyytyväinen ul-

konäkööni).”  ” Eei, ei oo (mitään elämän aluetta, jossa olisi vaikeuksia).”

Oppilas 3: ” Joo (olen tyytyväinen itseeni; Hetken miettimisen jälkeen).”  ” En (ole

tyytyväinen osaamiseeni koulussa; Jälleen pienen miettimisen jälkeen).”  ” Joskus

(olen tyytyväinen koulun ulkopuolisiin taitoihini).”

Sama: (Oppilas ei pitkähkön miettimisenkään jälkeen osaa nimetä mitään aluetta,

millä olisi hyvä, mutta kysyttäessä suoraan harrastuksesta myöntää sitten olevansa

hyvä itsepuolustuksessa. Myöskään huonon alueen nimeäminen ei aluksi onnistu.)

” Joku on sanonu mua huonoksi (koulussa).”  ” Matikka.”  ” Ei (pidä matematiikas-

ta).”

Sama: ” En mä (ole tyytyväinen ulkonäkööni).”  ” Mmm (myöntävästi, haluaisi

muuttaa jotain ulkonäöstään).”  (Kysymykseen, onko hänellä ongelmia jollain elä-

män alueella, oppilas hetken hiljaisuuden jälkeen vastaa kieltävästi pudistamalla

päätään.)

Oppilas 4: ” Oon (tyytyväinen itseeni).”  ” Kyllä mä toisaalta oon (tyytyväinen
osaamiseeni koulussa)... välillä toisaalta en.”  ” Tohon kirjottamiseen (en ole tyyty-

väinen).”  ” Oon (tyytyväinen koulun ulkopuolisiin taitoihini).”

Sama: ” Hmm, fysiikas ja kemias (olen erityisen hyvä).”  ” Ei oo muuta (huonoa,

kuin kirjoittaminen).”

Sama: ” En halua mitään muuttaa (ulkonäössäni).”  ” Ei ainaskaan mun mielestä (ole

vaikeuksia millään elämän alueella).”

8.2.5.2. Leimautumisen ja syrjityksi tulemisen pelko

Oppilas 1 kertoo koulunkäynnistään puhumisen olevan itselleen helppoa, mutta sen
sijaan hän ei mielellään puhu muille omasta perheestään, koska ei pidä siitä, että
silloin hän joutuisi helposti myös puhumaan muiden perheistä. Ilmeisesti hän pitää
ihmisten perhe-elämää asiana, josta puhuminen ei juuri kuulu muille. Oppilas 1
myös kertoo tulleensa syrjityksi erityisluokalla olemisensa vuoksi, mutta ilmeisesti
hän kokee lähinnä muitten erityisluokkalaisten syrjineen häntä, vaikkakaan ei ko-
vin usein. Kiusaamista hän sanoo joutuneensa kestämään aikaisemmin paljon,
mutta ilmeisesti se on vähentynyt, osittain tappelemisen kautta. Kiusaaminen on
ollut ilmeisesti ainakin oppilaan omien ajatusten ja juttujen pilkkaamista, ja hän
lienee kokenut sen melko raskaana. Leimautumisen pelkoa oppilas 1 ei koe. Itse-
luottamus on hänelle käsitteenä ilmeisesti hieman epäselvä, ja hän ymmärtääkin
käsitteen merkitsevän hänen itsensä muihin ihmisiin kohdistamaa luottamusta. Op-
pilas 1:n vastaukset antavat aihetta olettaa, että hän on jonkin verran varuillaan
kouluyhteisössä ihmisten suhteen johtuen juuri aikaisemmista kokemuksistaan.

Oppilas 2 ei pidä koulunkäynnistä puhumisesta, koska hän kokee siitä selittämi-
sen ja ilmeisesti asiaa koskeviin kysymyksiin vastaamisen vastenmielisenä. Sen
sijaan perheestään puhuminen ei tuota hänelle ongelmia, paitsi ehkä huonolla tuu-
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lella ollessaan. Ilmeisesti siis oppilas 2:n asioihin suhtautumiseen vaikuttavat pal-
jon hänen oman mielialansa heittelyt. Hän myös kertoo kokevansa melko usein
syrjintää erityisluokkalaisuutensa vuoksi muitten koululaisten taholta. Kiusaaminen
ei ole oppilas 2:lle ilmeisestikään ongelma tällä hetkellä, mutta hän sanoo tulleensa
usein kiusatuksi vanhassa koulussaan, josta on siirtynyt nykyiseen kouluunsa noin
vuosi sitten. Hän kertoo kiusaamisen olleen lähinnä lyömistä eli fyysistä väkival-
taa, mutta suhtautuu samalla selvästi nykyisessä koulussaan tapahtuneisiin tappe-
luihin vähättelevämmin, eli niissä ei liene ollut kyse varsinaisesta kiusaamisesta.
Leimautumista oppilas 2 kertoo pelkäävänsä joskus, mutta sanoo myös itsellään
olevan hyvän itseluottamuksen, jota parantavana asiana hän mainitsee itsepuolus-
tusharrastuksensa. Mitään itseluottamustaan heikentävää seikkaa oppilas 2 ei osaa
nimetä.

Oppilas 3:n mielestä puhuminen koulunkäynnistä muille ihmisille on helppoa,
mutta perheestään hän ei mieluusti puhu, vaan haluaa pitää sen omana asianaan.
Hän ei koe tulevansa syrjityksi, vaan tuntee ihmisten hyväksyvän hänet riippumatta
siitä, että hän on erityisluokalla. Hän ei myöskään pelkää leimautumista. Kiusatuk-
si oppilas 3 sanoo tulleensa useammin vuosia sitten, kun siirtyi nykyiseen kouluun-
sa, mutta nyttemmin kiusaamista tapahtuu harvoin. Silloin, kun sitä ilmenee, se on
lähinnä haukkumista ja joskus myös tappeluita. Seikka on sikäli mielenkiintoinen,
että tytöillä varsinaiset tappelut ovat poikia paljon harvinaisempia. Itseluottamus-
taan oppilas 3 kuvaa “ ei hyväksi, mutta ei huonoksikaan” , joten ilmeisesti hän ei
ainakaan itse tunne olevansa erityisen epävarma. Hän ei myöskään osaa nimetä
mitään itseluottamustaan parantavaa tai heikentävää asiaa.

Oppilas 4 ei mielellään puhu koulunkäynnistään muille ihmisille, vaikka ei
syytä siihen osaa tarkemmin kertoakaan. Kuitenkin serkkujensa kanssa hän sanoo
puhuvansa myös koulunkäynnistään mielellään. Omasta perheestään puhuminen on
hänelle tavallisesti helppoa. Oppilas 4 kertoo, ettei tunne koskaan tulevansa syrji-
tyksi erityisluokalla olemisensa vuoksi, eikä hän ole edes ajatellut leimatuksi tule-
misen mahdollisuutta. Kiusaamista hän kertoo kokevansa viikoittain, mutta vaikka
se hänen mukaansa pitää sisällään sekä haukkumista ja muuta kiusaamista että
myös fyysistä väkivaltaa, kuten lyömistä ja potkimista, pitää hän sitä lähinnä har-
mittomana asiana. Ilmeisesti kiusaaja on yleensä sama poika, ja kiusaamista voikin
pitää jonkinlaisena ihastumisen osoituksena. Itseluottamuksensa oppilas 4 sanoo
olevan hyvä. Vaikka hän ei osaa nimetä mitään asiaa, joka vahvistaisi hänen itse-
luottamustaan, sanoo hän silti toisten kiusaamisen ja haukkumisen olevan itseluot-
tamusta heikentäviä tekijöitä.

Oppilas 1: ” No, ei oo (vaikeaa puhua koulunkäynnistä muille ihmisille).”  ” Kyllä
me puhutaan ihan railakkaasti tästä koulunkäynnistä. Välil on kyl vähä, mites sitä

nyt sanois, jos vaikka joku vanhempi ihminen... ” (Ääni katoaa nauhan kohinaan.)

” Joo (puhuu mielellään koulunkäynnistä)” . ” Ei, ei oo kovin (vaikeaa) ainakaan (pu-

hua siitä).”

Sama: ” No joo... en mä, en mä haluu siitä (perheestään) puhua.”  ” No, se on sella-

nen vähä... niin kaikki alkaa puhumaan niistä omistaan... Siis toisten perheistä pu-

huminen, se on, se ei oo mun tapasta.”

Sama: ” Kyl sitä syrjintää (erityisluokalla olemisen vuoksi) on tullu ku... mut voi

olla, et se porukast (tarkoittanee porukalla muita erityisluokkalaisia) enemmänkin

sitten... vai miten... en mä oikein osaa sanoa. (Ääni nauhalla välillä hyvin epäselvä.)
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” Hmm, no (oppilaan nimi poistettu) on joskus vähän outo... joskus tuntuu siltä.”

” No ei oo usein (syrjintää), harvoin.”

Sama: (Painokkaasti.) ” Kyllä mua viime vuonna kiusattiin tosi rutkasti, mut kun mä

annoin niille vähän tästä näin (heristää nyrkkiään), niin se lakkas kans... Ei sekään

tykkäis, jos sitä kiusattais joka päivä.”  ” Se (kiusaaminen) oli vaan semmosta, että

ne kaikki kiinnost... sano, et lueki toisille, lue sieltä (ilmeisesti oppilaan juttuvihosta

tms.), mitä mä oon ajatellu... Kun mun pakkas aina vähä palamaan hiat, mä en enää

kestäny sitä, mä aloin riehua.”  ” Nyt mä oon lopettanu sen, ainakin tähän menn...

Tänä vuonna ei oo tullu yhtään kiusaamista.”  ” Joo, mä en enää kestä sitä (kiusaa-

mista ja tappelua)...”

Sama: ” No ei oo kyllä (leimautumisen pelkoa).”

Sama: ” Noo, ihan hyvä (itseluottamus), joskus tuntuu vähä sellaselt... Ajattelen, jos

täs nyt kaikki yrittää... paitsi mä, niin täytyy olla vähän tarkempi. Ilmeist näkyy se,

kun ne yrittää... ”  (Ääni nauhalla katoaa hetkeksi kohinaan.) ” Mä oon, mä oon kyllä

aika riidoissa...”  (Ääni katoaa jälleen) ” Joo, semmonen (vahvistaa itseluottamusta),

että... (miettii hieman) ...semmonen, jos on kunnon kaveri, niin siihen voi luottaa. Se

on semmonen, kun on tunnin vieres, niin se on sellanen... (Ääni peittyy hetkeksi

nauhan kohinaan.) ...niin se tarkkaa sun hommaa, eikä kato niit vastauksia.

Oppilas 2: ” On se jonkun verran (vaikeata puhua koulunkäynnistä).”  ” No, siinä

pitää selvittää aina.”

Sama: ” No, tavallaan... no kyllä välillä (puhuu mielellään perheestään muille).”

” En (puhu aina).”  ” Jos mä oon vaikka vihasella päällä.”

Sama: ” Tuntuu aina välillä (siltä, että tulee syrjityksi erityisluokalla olemisen ta-

kia).”  ” Muut koululaiset (syrjivät).”  ” No, en osaa oikeen sanoa siihen (kuinka

usein syrjintää ilmenee).”  ” Joo (aika usein kuitenkin).”

Sama: ” No, ei oo tääl kiusattu. Tääl on kyl yhen kerran.”  ” Jotain... yhden (vuoden

on ollut kyseisessä koulussa).”  ” On (kiusattu), tuolla vanhas koulus.”  ” No, en oi-

keen os... tai kuukauden tai monesti (kiusattiin).”  ” No, kun vähä kattoi niin sit alkaa

heti lyömään.”  ” Joo (haukutaan).”  ” Kyl se on välillä tullu (tappeluita). Oon täällä-

kin koulus tapellu, minä ja yks (oppilaan nimi poistettu) tapeltiin. Ei kumpikaan

voittanu.”

Sama: ” Kyllä, kyl mä joskus (pelkää tulevansa leimatuksi)...

Sama: ” Hyvä (itseluottamus).”  ” Joo, on (kunnossa).”  ” No, itsepuolustus (vahvistaa

itseluottamusta).”  ” Ei oo oikeestaan (mitään, mikä heikentäisi itseluottamusta).”

Oppilas 3: ” Ei (ole vaikeaa puhua koulunkäynnistä muille).”  ” En (ei puhu mielel-

lään perheestään muille).”  ” Niin (haluaa pitää perheen omana asianaan).”
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Sama: (Oppilas  vastaa päätään pudistamalla kieltävästi kysyttäessä, tunteeko hän

koskaan tulevansa syrjityksi, koska opiskelee erityisluokalla.) ” Niin (ihmiset hyväk-

syvät riippumatta koululuokasta).”

Sama: ” Joo, kyl joskus (kiusataan).”  ” Ei (tapahdu usein), alkuun kiusattiin, kun mä

tulin tähän kouluun.”  ” Kolmannelle (luokalle nykyiseen kouluun).”  ” On (kiusaa-

minen haukkumista).”  ” Joo, kyl se joskus (tulee myös tappeluita).”

Sama: (Vastaa taas päätään pudistamalla kieltävästi kysyttäessä, pelkääkö koskaan

tulevansa leimatuksi.) ” Niin (kokee tulevansa hyväksytyksi).”

Sama: (Pitkän miettimisen ja lisäkysymyksen jälkeen) ” Siltä väliltä (ei hyvä eikä

huono itseluottamus).”  ” Ei (ole mitään itseluottamusta vahvistavaa).”  (Vastaa pää-

tään pudistamalla kieltävästi kysyttäessä, onko mitään itseluottamusta heikentävää

asiaa.)

Oppilas 4: ” On se aika vaikee (puhua koulunkäynnistä muille ihmisille).”  ” No, en

mä tiiä, se on sillai.”  ” Ei niin (koe helppona sitä, että koulunkäynnistä kysellään).”

” Joo, niitten (sukulaisten) kaa, serkkujen kaa on ihan kiva puhua.”  ” Hmm, kyllä mä

yleensä (puhuu mielellään omasta perheestään).”  ” Ei (siitä ole vaikea puhua).”

Sama: ” Ei (koe joutuvansa syrjityksi, vaikka on erityisluokalla).”

Sama: ” Joskus (oppilaan nimi poistettu) kiusaa vähän.”  ” Mmm, täällä se ei, tänään

se ei oo kiusannu yhtään, et viime viikolla se kiusas mua.”  ” Joo (viikoittain).”

” Mmm, potkii ja kiusaa ja sitte... lyö.”  ” Mmm (myöntää olevan myös väkivaltaa).”

” No, kyl mä ajattelen sen tsoukkina.”  ” En (pidä asiaa pahana).”

Sama: ” En mä oo sellasta (leimautumisen mahdollisuutta) ajatellu.”

Sama: ” Hyvä (itseluottamus).”  ” Ei (ole mitään itseluottamusta parantavaa asiaa).”

” Hmm, toisten kiusaaminen ja haukkuminen, se ainakin (heikentää itseluottamus-

ta).”

8.2.5.3. Ongelmista puhuminen ja perheen tuki ongelmatilan-
teissa ja harrastuksissa

Kaikkien haastateltujen oppilaitten mielestä opettajalle puhuminen oli ongelmati-
lanteissa helppoa, mutta vanhempien kanssa puhumisessa tuli esiin eroja. Oppilaat
2 ja 3 puhuvat ongelmista vain äitinsä kanssa, ja oppilas 2 kokee, että isäpuoli ei
edes välitä hänen ongelmistaan. Oppilas 3 taas sanoo olevansa mieluusti hiljaa
näistä asioista kotonaan, ja puhuvansa vasta, kun esim. kiusaaminen jatkuu pitem-
pään. Oppilas 1 puolestaan mainitsee opettajan lisäksi myös kaverit puhekumppa-
neina ongelmatilanteissa, mutta arvostaa tässäkin isäänsä selvästi eniten, ja hän
saakin isältään ilmeisen paljon neuvoja. Oppilas 4 kertoo innostuneena ongelmista
puhumisen olevan helppoa sekä äidin että isän kanssa, ja hänen perheessään kes-
kustellaankin asioista ilmeisen avoimesti.
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Oppilas 4:n kotoa ei ole soitettu kiusaamisista koululle eikä kiusaajien koteihin,
vaan asiat on selvitetty kotona puhumalla. Oppilaitten 2 ja 3 perheet ovat tässäkin
toimineet samankaltaisesti, eli molemmista on soitettu koululle, mutta ei kiusaajien
koteihin. Oppilas 1 puolestaan on ainoa, joka mainitsee vanhempiensa soittaneen
suoraan kiusaajan kotiin, mutta ei lainkaan koululle.

Oppilas 3 on ainoa, jonka mukaan perhe ei ole koskaan ohjannut häntä minkään
harrastuksen pariin, vaan hän on tehnyt aloitteet itse. Muut kertovat vanhempien
tehneen aloitteita harrastuksen aloittamiseksi, ja he itse ovat innostuneet vasta
myöhemmin. Tosin oppilas 4 on ainoa, joka sanoo itse maksavansa nykyisestä har-
rastuksestaan, joka on myös alkanut hänen omasta aloitteestaan.

Oppilas 1: ” Noo, kavereille ja opettajalle (puhuu mieluiten kiusaamisesta yms.).”

” No ei oikeestaan siinä oo ketään erityistä.”  ” On niist tosi helppo puhua (kotona).”

” No isän kanssa (erityisesti).”

Sama: (Innostuu selvästi puhuessaan perheen antamasta tuesta.) ” Että ‘pidä vaan

pintas’, että ‘älä välitä niistä’, sanoo faija, kun sil moittii, ‘sanot niille vaan, et te

ootte semmosii, onks teillä päässä vikaa, kun pitää vähä ärsyttää siin.’ Niin et mä

uskonkin... itseluottamus on noussu.”  ” Ollaan (Kotona on keskusteltu näistä asi-

oista.).”  ” No, viime vuonna pirautti kiusaajan kotiin semmone, et siit oli sitte... me

saatiin sit sellane sopimus, ettei oo yhtään riitaa... ettei tuu rangaistusta, ettei tuu li-

säikävyyksii.”

Sama: ” Noo, jalkkikseen mut ohjattiin sitten,... kun mä edustin sitä (joukkueen nimi

katoaa kohinaa). Sit mä, tässä sen vuoden, yhen vuoden jälkeen, sen jalkkiksen jäl-

keen... (nauhan puoli loppuu)”  ” Joo (jalkapallon pariin on ohjattu kotoa käsin

muutama vuosi sitten)”  ” No joo, semmonen se (karateharrastus) sitten ja sitten mä-

kin innostuin siitä (Vanhemmat tekivät aloitteen ilmoituksen nähtyään).”  (Ääni ka-

toaa nauhan kohinaan.) ” Ootas nyt... kohta puoli vuotta mä oon ollu.”  ” No, ne

(vanhemmat) sillai maksaa sen... harrastuksesta.”  ” No joo (vanhemmat myös huo-

lehtivat harjoituksiin lähtemisestä).”

Oppilas 2: ” Opettajalle (puhuu mieluiten kiusaamisesta yms.).”  ” Joo, ja sitten on

äiti.”  ” Joo (äidille on hyvä puhua).”  ” No ei se  (isäpuoli) kyl välitä yhtään.”

Sama: ” No kyl ne (vanhemmat) on ottanu koululle yhteyttä (kiusaamistapauksis-

sa).”  ” Ei (ole otettu yhteyttä kiusaajien koteihin).”

Sama: ” Karateen (on ohjattu kotoa).”  ” Joo (ajatus oli alunperin kotiväen).”  ” No,

on tästä nyt... kaks kuukautta.”  ” Hmm, aika hyvin (perhe tukee harrastuksia).”  ” No

kyl se maksaa se karate neljäsataa puol vuotta (ja vanhemmat maksavat sen).”

Oppilas 3: ” Noo, opettajalle ja äidille (puhuu kiusaamisesta yms., vastaus pitkän

miettimisen jälkeen).”  ” Niin (molemmille on hyvä puhua).”  (Oppilas vastaa pää-

tään pyörittämällä kieltävästi kysyttäessä, onko näistä asioista helppo puhua kotona

ja nyökkää myöntäen olevansa näistä asioista kotonaan mieluummin hiljaa.) ” Täytyy

se olla pidempään (kiusaamista, ennen kuin ottaa asian puheeksi kotonaan).”
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Sama: ” Koululle (on otettu yhteyttä kiusaamisesta)...”  ” On (myös kotona keskus-

teltu asiasta).”  ” Ei (ole otettu yhteyttä kiusaajien koteihin).”

Sama: ” Ei (ole koskaan kotoa viety minkään harrastuksen pariin).”  ” Niin (karate-

harrastuksen aloittaminen oli kokonaan oppilaan omasta halusta lähtöisin).”  ” Mmm

(myöntäen, kotona kuitenkin puhutaan jonkin verran harrastuksesta).”

Oppilas 4: ” Opettajalle (puhuu mieluiten kiusaamisesta).”  ” On! (Innokkaasti, koto-
na on helppo puhua näistäkin asioista).”  ” Äidin tai isän kans.”  ” Joo (ihan sama,

kumman kanssa).”

Sama: ” Keskustellaan me (kotona) siitä (jos ilmenee kiusaamista tms.).”  ” Ei (ole

otettu asiasta yhteyttä kouluun).”  ” Ei (myöskään kiusaajien koteihin ei ole tarvinnut

ottaa yhteyttä).”

Sama: ” Mmm, partioon (on ohjattu kotoa).”  ” Mmm, kaks vuotta kävin.”  ” Hmm,

täs viime syksynä (on lopettanut partion).”  ” Ei, paitsi uiminen (muita harrastuk-

sia).”  ” Ei (perhe ei ole uintiharrastuksessa mukana).”  ” Joo (kulkee itse matkat).”

” Mä ite maksan (uimisen).”
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9. Tulosten yhteenveto ja dis-
kussio

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että tutkimukseen osallistuneiden
oppilaiden perheet ovat rakenteeltaan varsin ehyitä, eli mitään uusperheiden esiin-
marssia ei näiden oppilaiden kohdalla tapahtunut. Kolmen oppilaan perheeseen
kuuluvat samassa taloudessa asuvat isä ja äiti, ja lisäksi jokaisella on sisaruksia,
joilla kaikilla on samat vanhemmat heidän itsensä kanssa. Oppilaitten 2 ja 4 sisa-
rukset ovat huomattavasti heitä itseään vanhempia, jonka vuoksi on täysin luon-
nollista, että nämä sisarukset asuvat jo kodin ulkopuolella, omissa talouksissaan.
Oppilas 2 on ainoa, jonka perheestä puuttuu toinen hänen biologisista vanhemmis-
taan, sillä hänen isänsä on kuollut. Sen sijaan oppilas 2:n perheeseen kuuluu isä-
puoli eli äidin uusi aviomies, jota oppilas 2 sanoo arkisessa kielenkäytössään isäk-
seen. Oppilas 1 kertoo olevansa huolissaan vanhempiensa mahdollisesta avioeros-
ta, mutta on mahdotonta sanoa, miten todennäköinen ero todellisuudessa on. Mo-
bergin tutkimustulos erityisluokkien oppilaiden yleisestä rikkinäisestä perhetaus-
tasta ei siis saa tukea tästä tutkimuksesta. Toki on muistettava, että Moberginkin
mukaan perhetaustojen rikkinäisyys korostuu ESY-luokkien oppilaiden keskuudes-
sa EMU-luokkien oppilaita enemmän, joten tämän tutkimuksen näytteen pienen
koon huomioiden tulosta ei voida pitää kovin yllättävänä.

Oppilaiden perheiden sosioekonomista statusta eli koulutustaustaa ja ammat-
tiasemaa tarkasteltaessa voidaan todeta Juraman ja Nikkisen sekä Kivisen ja Kivi-
rauman tutkimustulosten, joiden mukaan ylivoimaisen suuri osa apukoululaisten
(nykyisten EMU-luokkalaisten) vanhemmista kuuluu alhaisen koulutuksen saanee-
seen työväestöön, saavan tukea. Tässä suhteessa tutkimuksen tulos on hyvin selvä,
sillä oppilaitten kahdeksasta vanhemmasta ainoastaan yksi (oppilas 1:n äiti) oli
suorittanut ylioppilastutkinnon ja hänen lisäkseen vain kahdella (oppilas 1:n isällä
ja oppilas 3:n äidillä) oli ammatillinen tutkinto. Muilla viidellä vanhemmalla ei
ollut lainkaan perus- tai kansa/kansalaiskoulun jälkeistä ammatillista koulutusta
takanaan.

Perheiden osallistumisessa oppilaitten koulutyöhön ja siinä ilmeneviin ongel-
miin suhtautumisessa sekä koulunkäynnin osuudessa perheen keskinäisessä kes-
kustelussa ilmeni selviä eroja. Oppilaitten 1 ja 4 kohdalla molemmat vanhemmat
osallistuvat koulutyön tukemiseen, siinä kannustamiseen ja auttamiseen sekä kou-
luun liittyvistä asioista keskustelemiseen, vaikkakin molempien oppilaitten koh-
dalla äidillä onkin isää korostuneempi rooli näissä asioissa. Sen sijaan oppilas 2
kertoo saavansa tukea ja kannustusta vanhempiensa taholta vain äidiltään, isäpuo-
len vaikuttaessa varsin passiiviselta koulunkäyntiä kohtaan. Oppilas 2:n perheessä
siis vain äiti osallistuu keskusteluihin kouluasioista, mutta äitinsä lisäksi oppilas 2
sanoo kyllä saavansa kannustusta myös yhdeltä isoveljistään. Oppilas 3 on tässä
suhteessa kaikkein heikoimmassa asemassa, sillä hän kertoo saavansa tukea ja kan-
nustusta lähinnä vain kokeisiin lukiessa ja esim. apua kotitehtävissä hän sanoo saa-
vansa “ joskus” . Koska hän ei osaa ollenkaan täsmentää avunsaannin tiheyttä, on
hyvin luultavaa, että vanhemmat auttavat häntä vain melko harvoin.
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Tutkittaessa tärkeyspistemäärien nelikentän avulla perheen tärkeyttä oppilaille
suhteessa muihin oppilaille läheisiin asioihin, kuten toveripiiriin, vapaa-ajan toi-
mintaan ja koulunkäyntiin, erosivat oppilaitten vastaukset taas jonkin verran toi-
sistaan. Oppilas 1 piti perhettä selvästi tärkeimpänä asiana itselleen, kun taas oppi-
lailla 2 ja 4 perhe jäi vähemmän tärkeänä toveripiirin ja vapaa-ajan toiminnan var-
joon. Kuitenkin oppilaitten sanalliset vastaukset kertovat, että oppilas 2 pitää per-
hettä hyvin tärkeänä itselleen, ja myös oppilas 4, vaikka sanookin myös esimerkik-
si harrastusten olevan hänelle tärkeitä, kertoo myös perheen olevan tärkeä asia. Li-
säksi hänen muut vastauksensa antavat ymmärtää, että hänellä on varsin ongelma-
ton ja keskusteluille avoin suhde vanhempiinsa. Sen sijaan oppilas 3:n vastauksesta
ei aluksi noussut yksikään osa-alue muita merkittävämmäksi, mutta sanallisesti
asiaa kysyttäessä hän kertoo harrastusten ja toverien olevan hänelle perhettä tärke-
ämpiä.

Jokainen tutkimukseen osallistuneista oppilaista kertoo vanhempiensa asettavan
heille rajoituksia vapaa-ajan vieton, etenkin kotiintuloaikojen, suhteen. Perhe siis
säätelee ja rajoittaa oppilaitten ajankäyttöä, niinkuin luonnollista onkin, mutta
suhtautumisessa näihin rajoituksiin oppilaat poikkeavat toisistaan siten, että pojat
(oppilaat 1 ja 2) kokevat rajoitukset hyvinä ja järkevinä, kun taas tytöt (oppilaat 3
ja 4) pitävät rajoituksia huonoina. Niinpä voidaan todeta, että poikien mielestä per-
he on enemmänkin tuki ja neuvonantaja kuin rajoittaja ja elämän säätelijä, mutta
tyttöjen kohdalla päätelmää ei ole yhtä helppo tehdä.

Oppilaista 1, 2 ja 4 voidaan todeta, että heillä on kaikilla varsin positiivinen
mielikuva itsestään ja he vaikuttavat melkoisen tyytyväisiltä omaan olemukseensa,
osaamiseensa ja ulkonäköönsä. Etenkin oppilaat 1 ja 4 vaikuttavat siltä, että he
ovat pohtineet näitä kysymyksiä ennenkin ja kykenevät ikäisikseen melko kypsästi
mielessään puntaroimaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Oppilaat 2 ja 4
kertovat lisäksi, että heillä on hyvä itseluottamus, kun taas oppilas 1, vaikka itseen-
sä tyytyväinen onkin, ei ilmeisesti omaa aivan yhtä vahvaa itseluottamusta, tai ei
vain osaa tuoda sitä esille. Oppilas 3 eroaa jälleen muista sikäli, että hän on ainoa,
joka sanoo olevansa tyytymätön omaan itseensä, ulkonäköönsä, osaamiseensa
koulussa ja osittain myös koulun ulkopuolisiin kykyihinsä Kysyttäessä itseluotta-
muksesta oppilas 3 sanoo itseluottamuksensa olevan “ ei hyvä eikä huono” , eli hän
ei osaa selvästi kuvailla, miten asia on, mutta hänen arastelunsa haastattelutilan-
teessa ja vastausten epävarmuus saavat aikaan käsityksen, ettei hänen itsetuntonsa
ole kovin hyvä. Kysyttäessä, mikä vahvistaa tai heikentää kunkin itseluottamusta,
oppilas 2 mainitsi vahvistavana itsepuolustusharrastuksensa ja oppilas 4 taas sanoi
itseensä kohdistuvan haukkumisen tai kiusaamisen heikentävän itseluottamustaan.
Muut oppilaat eivät maininneet mitään tiettyä asiaa.

Ainoa oppilas, joka kertoo joskus pelkäävänsä leimautumista erityisluokalla
opiskelemisen vuoksi, on oppilas 2. Hän myös kokee tulevansa usein syrjityksi,
vaikka suoranainen kiusaaminen on ilmeisesti vähentynyt sen jälkeen, kun hän
vaihtoi koulua. Hänen kotoaan on joskus soitettu koululle kiusaamisen vuoksi. Op-
pilas 1 puolestaan kertoi tulleensa aikaisemmin syrjityksi ja kiusatuksi paljonkin,
mutta nämä ongelmat ovat nyttemmin vähentyneet. Hän oli myös ainoa oppilas,
jonka kotoa oli soitettu suoraan kiusaajan kotiin kiusaamisen lopettamiseksi, mitä
voidaan pitää vanhemmilta varsin suurena huolehtimisen osoituksena. Kiusaami-
sesta huolimatta oppilas 1 ei kuitenkaan kerro pelkäävänsä leimautumista. Oppilaat
3 ja 4 eli molemmat tytöt taas olivat toistensa kaltaisia sikäli, että heitä kumpaa-
kaan ei kiusaaminen nykyisellään vaivaa, eivätkä he tunne leimautumisen pelkoa
tai koe tulevansa syrjityiksi. Oppilas 3:n kohdalla tässä saattaa olla apuna tai suo-
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ranaisena suojelijana hänen samassa koulussa opiskeleva isoveljensä, jota pidetään
ilmeisesti “ koviksena”  koululaisten keskuudessa. Oppilas 3 kertoo, että hänen ko-
toaan on joskus soitettu kiusaamisen vuoksi koululle, mutta oppilas 4  sanoo, että
hänen perheensä on selvittänyt ne asiat kotona keskustelemalla eikä yhteydenottoja
koululle ole tarvittu.

Kaikkien oppilaitten mielestä kiusaamis- ym. ongelmista puhuminen on help-
poa opettajan kanssa, mutta vanhemmille puhumisessa jokainen oli erilainen. Op-
pilas 4 oli ainoa, joka kertoi ongelmista puhumisen olevan helppoa kummankin
vanhempansa kanssa, kun taas oppilas 1:n mieluisin keskustelukumppani on isä,
jonka hän sanoo antavan hyviä neuvoja ja auttavan esimerkiksi jaksamaan kiusaa-
mista vastaan. Oppilas 2 puolestaan kertoo puhuvansa kotona ongelmista vain äi-
tinsä kanssa, koska isäpuoli “ ei välitä yhtään” . Jälleen oppilas 3:n asema tuntuu
muita heikommalta, tai sitten hän sulkeutuu ongelmistaan vapaaehtoisesti, sillä hän
kertoo, ettei puhu ongelmista kotonaan ennen kuin esimerkiksi kiusaamista on jat-
kunut jo pitkään.

Erityisesti huomiota kiinnittävä seikka tuloksissa on se, että oppilaitten äideillä
näyttää olevan isiä huomattavasti aktiivisempi rooli oppilaitten koulunkäynnin tu-
kijoina ja kannustajina, lukuunottamatta oppilas 4:ää, jonka kohdalla myös isällä
näyttäisi olevan sangen suuri merkitys tässä asiassa. Samoin kiinnittyy huomio
niitten oppilaitten, joiden perheissä keskustellaan paljon koulunkäynnistä ja siihen
liittyvistä ongelmista, verrattain suureen avoimuuteen ja monisanaisuuteen kysy-
myksiin vastattaessa. Näillä oppilailla näyttää myös olevan melko positiivinen
asenne koulunkäyntiä kohtaan. Näin esimerkiksi oppilas 1:n kohdalla, vaikkakin
hän tärkeyspistemäärillä mitattuna antaakin koulunkäynnille melko vähän pisteitä.
Toisaalta vähemmän keskustelevien perheiden lapset vaikuttavat kysymyksiin
vastatessaan aremmilta ja heidän suhtautumisensa koulunkäyntiin ei ole yhtä
myönteistä. Erityisesti tässä tutkimuksessa oppilas 3 mutta myös oppilas 2 voidaan
laskea kuuluviksi jälkimmäiseen ryhmään. Näyttää myös siltä, että paljon asioista
keskustelevissa ja runsaasti tukea antavissa perheissä oppilaat kokevat vanhempan-
sa läheisinä ja itselleen tärkeinä henkilöinä, joten heidän kohdallaan perhe toden-
näköisesti on suurempi vaikuttaja ja perheellä myös on heille suurempi merkitys,
kuin passiivisemmin koulunkäyntiin ja oppilaan asioihin ja ongelmiin yleensä
suhtautuvien perheiden lasten kohdalla.

Vanhempien kiinnostuneisuutta oppilaitten vapaa-ajanvietosta voidaan tutki-
muksen perusteella pitää tärkeänä oppilaitten itseluottamuksen kehittymistä tuke-
vana seikkana, koska esimerkiksi oppilas 2 mainitsi juuri itsepuolustusharrastuk-
sensa, johon vanhemmat hänet olivat alunperin ohjanneet, itseluottamustaan ko-
hentavana asiana, ja koska toisaalta oppilas 3, jonka itseluottamus vaikutti hei-
koimmalta, oli ainoa, jonka vanhemmat eivät olleet ottaneet osaa oppilaan harras-
tusten pariin ohjaamiseen.

Koska tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden perheet ovat rakenteeltaan hy-
vin samankaltaisia, ja koska perheiden sosiaalisessa statuksessa ei juuri ollut eroja,
ei perheen merkityksestä oppilaille voida näiden seikkojen perusteella juurikaan
tehdä päätelmiä. Poikkeuksen tästä tekee oppilas 2, jonka biologisen isän tilalla
perheessä on isäpuoli. Juuri oppilas 2:n negatiivinen suhtautuminen isäpuoleensa
johtaa päätelmään, jonka mukaan perheen rakenteen hajoaminen saattaa aiheuttaa
perheen merkityksen vähenemistä ja muitten sidosryhmien, kuten opettajan, tove-
reitten ja harrastusryhmien nousemista merkitykseltään tärkeämpään asemaan
suhteessa perheeseen. On helppo olettaa, että perheen hajotessa vanhemmilta saatu
tuki tai apu esimerkiksi koulutyössä helposti vähenee tai jää heikoksi. Tällöin, ku-
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ten oppilas 2:n tapauksessa nähtävästi on käynyt, voi perheen merkitys erityisluo-
kan oppilaalle myös voimakkaasti vähentyä. Voidaan siis todeta, että perheen mer-
kitys oppilaalle on erittäin riippuvainen perheen oppilaan koulunkäyntiä ja muita
asioita kohtaan osoittaman kiinnostuksen ja tuen määrästä sekä vanhempien osoit-
tamasta välittämisestä. Eli mitä enemmän huomiota vanhemmat lapselle antavat,
sitä suurempi merkitys vanhemmilla ja koko perheellä lapselle on, ja sitä paremmat
mahdollisuudet vanhemmilla on vaikuttaa lapsen kehitykseen ja esimerkiksi suo-
riutumiseen koulunkäynnistään.

Esimerkkinä voidaan todeta, että oppilaat 1 ja 4, joiden vanhemmat ovat aktiivi-
sia oppilaitten koulunkäynnin tukemisessa ja kiinnostuneita oppilaitten asioista,
ovat erityisluokan oppilaiksi koulussa varsin hyvin suoriutuvia ja erittäin positiivi-
sia luonteeltaan. Lisäksi oppilas 4:llä on omasta mielestään myös hyvä itseluotta-
mus. Osin näin on myös oppilas 2:n kohdalla. Hänellä on myös hyvä itseluottamus,
ja vaikka asenne koulunkäyntiin ei olekaan aivan yhtä positiivinen kuin oppilailla 1
ja 4, saa hän myös tukea ja kannustusta etenkin äidiltään. Toisaalta isäpuolen pas-
siivinen suhtautuminen koulutyön tukemiseen ja oppilaan asioista puhumiseen
saattaa olla tekijä, joka hieman heikentää oppilas 2:n asennetta koulua kohtaan.
Joka tapauksessa näyttää siltä, että kiinnostuneet ja huolehtivat vanhemmat onnis-
tuvat välittämään lapsilleen positiivisen asenteen koulutyöhön ja elämään yleensä
sekä luomaan lapsilleen hyvän itseluottamuksen, joka antaa pohjan eheän persoo-
nallisuuden kasvulle. Tällaisten vanhempien lapset puolestaan suhtautuvat van-
hempiinsa luottavaisesti, kunnioittaen ja jopa ihaillen, mikä auttaa heitä suhtautu-
maan positiivisesti myös muihin kohtaamiinsa aikuisiin, esimerkiksi opettajiin.
Tämä taas on omiaan edelleen parantamaan asennetta koulunkäyntiin, eli näin van-
hempien mukanaeläminen oppilaan työssä saa kertautuvan, myönteisen merkityk-
sen.

Koska äidit näyttävät yleisesti ottaen olevan korostuneesti koulunkäynnistä ja
oppilaitten asioista ja ongelmista kiinnostunut taho perheissä, vaikuttaa siltä, että
jos äidillä on perheessä paljon valtaa ja hän toimii aktiivisesti oppilaan tukena,
muodostuu hänestä hyvin merkittävä ja läheinen ihminen oppilaalle. Jos taas äidillä
on perheessä vain vähän valtaa, eli hänen roolinsa perheessä on oppilaan silmissä
melko pieni ja hän jää perheessä ikään kuin taustalle, ei oppilas välttämättä saa
perheeltään juuri lainkaan tukea koulutyöhönsä ja ongelmiinsa. Näin, koska isä ei
ehkä kykene täyttämään äidin tukijanroolia perheessä. Tällöin oppilaalle saattaa
kehittyä pahimmassa tapauksessa varsin huono itsetunto ja hänen itseluottamuk-
sensa jää heikoksi. Oppilas 3 lienee hyvä esimerkki tällaisesta tapauksesta. Tämän
tutkimuksen eräs mainittavimpia tuloksia on varmasti se, että erityisluokan oppilaat
kokevat usein isän roolin perheessä hyvin käytännölliseksi, ja isät omaksuvatkin
varsin helposti passiivisen asenteen oppilaitten asioista keskustelemiseen ja ongel-
missa tukemiseen. Näin ehkäpä siksi, etteivät isät koe näitten asioitten hoitamisen
kuuluvan miehen tehtäviin perheessä tai ehkäpä siksi, että he toimivat aikanaan
omilta vanhemmiltaan omaksumiensa roolimallien mukaisesti. Niinpä esimerkiksi
terveen, vahvan itseluottamuksen kehittyminen oppilaalle on monesti kiinni juuri
äidin antamasta tuesta.

Yhteenvetona tutkimuksen tuloksista todettakoon, että perheellä, sen eheydellä
ja varsinkin vanhempien toiminnalla, kuten kannustuksella ja tuen antamisella, on
erittäin suuri merkitys oppilaan itseluottamuksen kehittymiselle. Perheen vaikutus
oppilaan ajankäyttöön ulottuu kaikissa tapauksissa vähintäänkin vapaa-aikaa kos-
kevien, yleensä kotiintuloaikoihin liittyvien rajoitusten antamiseen. Tosin perheellä
voi olla myös suuri merkitys oppilaan vapaa-ajan sisällölle, mikäli perhe esimer-
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kiksi aktiivisesti ohjaa oppilasta tiettyjen harrastusten pariin. Oppilaitten koulun-
käyntiä koskevat asenteet ovat suorassa suhteessa perheen koulunkäyntiä kohtaan
osoittaman kiinnostuksen ja koulutyössä antaman tuen määrän kanssa. Perheen
vaikutuksesta oppilaan jatko-opintosuunnitelmiin ei voida tutkimuksen perusteella
juurikaan tehdä johtopäätöksiä, koska vain yksi neljästä oppilaasta kykeni tässä
vaiheessa kertomaan suunnitelmistaan. Sen sijaan oppilaan yleisen sosiaalisen ke-
hityksen kannalta näyttää olevan selvää, että asioista avoimesti keskusteleva ja op-
pilaalle paljon tukeaan antava perhe antaa oppilaalle eväitä avoimuuteen, sosiaali-
suuteen ja positiiviseen suhtautumiseen elämää kohtaan.

Mitä sitten tutkimuksen perusteella voidaan tehdä, jotta erityisluokalla opiske-
levat oppilaat jatkossa saisivat riittävästi tarvitsemaansa tukea perheiltään, ja että
perhe toisaalta säilyisi oppilaitten elämässä keskeisellä sijalla turvallisena kasvu-
ympäristönä, jossa kaikkien sen jäsenten väliset ihmissuhteet vielä toimisivat par-
haalla mahdollisella tavalla? Voidaan ainakin todeta, että perheitä ja vanhempia on
kyettävä ohjaamaan niin, että erityisluokilla opiskelevat ja siten lähipiirinsä apua
usein kaipaavat oppilaat saisivat perheiltään mahdollisimman paljon tukea ponnis-
teluilleen koulutyössä ja niin, että vanhemmat olisivat valmiita tarjoamaan apuaan
oppilaille juuri silloin, kun näitten omat kyvyt eivät riitä ongelmien ratkaisemiseen,
liittyivät ne sitten koulunkäyntiin sellaisenaan tai esimerkiksi mahdolliseen kiu-
saamiseen tai syrjintään. Miten tämä ohjaaminen sitten tapahtuu? Selvää on, että
koulujen ja opettajien on pyrittävä tekemään oppilaitten vanhemmille selväksi per-
heeltä saadun tuen ja kannustuksen suuri merkitys paitsi koulunkäyntiin kohdistu-
vien myönteisten asenteiden, niin myös myönteisen minäkuvan ja vahvan itseluot-
tamuksen rakentumiselle. Myös oppilaan elämään ja hänelle tärkeisiin kysymyksiin
liittyvän, perheen yhteisen keskustelun tärkeys täytyy tehdä oppilaitten vanhem-
mille selväksi. Kouluissa tulee voida esimerkiksi järjestää vanhempainiltoja ja
opettajien, vanhempien ja oppilaitten tapaamisia, joissa teemaa ” perheenjäsenten
rooli koulunkäynnin tukijana ja osallistumisen tärkeä merkitys”  käsitellään perus-
teellisesti. Samaten on painotettava vanhemmille, miten tärkeää oppilaitten henki-
sen tasapainon ja kehityksen kannalta on, että oppilaat käyttävät vapaa-aikaansa
mielekkäitten harrastusten parissa ja että vanhemmat myös aktiivisesti ohjaavat
heitä näihin harrastuksiin ja kannustavat niitten jatkamisessa. Kaikki edellä mai-
nittu tähtää siihen, että erityisluokkien oppilaille kehittyisi luottamus perheen an-
tamaan tukeen ja myös omiin kykyihinsä. Silloin myös oppilaan suhde vanhem-
piinsa ja perheeseensä vahvistuu, jolloin perheen kannustus koulutyössä saa oppi-
laalle suuremman merkityksen. Näin ehkä voidaan lievittää erityisluokkien oppi-
laitten koulunkäyntivaikeuksia, parantaa heidän asenteitaan koulunkäyntiä kohtaan
ja auttaa heitä menestymään koulutyössään. Lisäksi oppilaitten kokiessa perheit-
tensä tukevan ja kannustavan häntä kohoaa heidän itseluottamuksensa taso, mikä
myös helpottaa heidän yleistä sosiaalista kehitystään.
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10. Ehdotuksia jatkotutkimuk-
sen aiheeksi

Koska käsillä olevassa tutkimuksessa keskityttiin varsin pienen joukon, yhdestä
erityisluokasta valitun satunnaisen näytteen, tutkimiseen, pyrkien etsimään vasta-
uksia varsin moniin perheen merkitystä erityisluokan oppilaalle sivuaviin tutki-
musongelmiin, saattaisi mahdollisessa jatkotutkimuksessa olla aiheellista paneutua
selvittämään syvemmin jotakin tarkemmin rajattua ongelmaa mahdollisesti hieman
suuremmalla tutkittavien joukolla. Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen tuloksia
nousi esiin muun muassa seuraavan kaltaisia kysymyksiä:

– Mikä on uusperheiden tai muuten rakenteeltaan pirstoutuneiden perheiden
osuus tutkittaessa mukautetun erityisopetuksen oppilaitten perheitä laajemmassa
mittakaavassa?

– Onko vanhempien sosioekonomisella asemalla yhteyttä erityiskoululaisten jat-
ko-opintosuunnitelmiin, kun tarkastellaan peruskoulun päättävää ikäluokkaa?

– Miten tärkeänä erityisluokan oppilaat kokevat perheen, toverit, koulunkäynnin,
harrastukset yms. asiat suhteessa toisiinsa, kun tutkitaan laajaa otosta kvantita-
tiivisen tutkimusotteen mukaisesti? Entä onko perheen sosioekonomisella ase-
malla yhteyttä arvostuksiin?

– Miten harrastustoiminta vaikuttaa erityisoppilaan itseluottamuksen kehittymi-
seen? Tarvittaessa rajattavissa koskemaan jotain tiettyä harrastusta.

Toivottavasti nyt käsillä oleva tutkimus osoittautuu mahdollisen jatkotutkimuksen
kannalta mahdollisimman hyväksi pohjaksi, jolle perustaa uuden, tämän tutkimuk-
sen esille tuomiin ongelmiin ja kysymyksiin liittyvän tutkimuksen aloittaminen.
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Liite 2

Hyvä _______________________________ kotiväki!

Valmistelen kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielmaa eli ns. pro gradu-
tutkimusta Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselle aiheesta ” Perheen
merkitys erityisluokan oppilaalle” . Tavoitteenani on oppilaita haastattelemalla saa-
da luoduksi yleiskuva siitä, millainen merkitys perheellä erityisluokan oppilaalle
on nyky-yhteiskunnassa, jossa tutkimusten mukaan perheeseen kohdistuu aikai-
sempaa enemmän muutospaineita ja vaatimuksia. Erityisesti tutkimukseni taustalla
ovat teoriat postmodernin perheen kehityksestä ja koulutuksen kasautumisesta, se-
kä myös koulutusinflaatioteoria. Tutkimustyöni ohjaajana toimii dosentti Raimo
Lindh Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, ja itseni lisäksi myös hän
antaa tarvittaessa tietoja tutkimuksestani.

Pyydän lupaanne haastatella _____________________________ tutkimukseeni
liittyen. Lisäksi pyydän teitä ystävällisesti täyttämään oheisen taustatietolomak-
keen, jonka tietoja tarvitsen selvittäessäni haastateltavien oppilaiden elinolosuhteita
ja perhetaustaa. Luovuttamanne tiedot tulevat ainoastaan omaan tutkimuskäyttööni,
ja niitä tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Tutkimukseen osallistuvien hen-
kilöiden nimiä ei tulla mainitsemaan missään yhteydessä.

Vahvistakaa haastatteluluvan myöntäminen allekirjoituksella sille varattuun tilaan
oheisessa lomakkeessa. Palauttakaa allekirjoitettu ja täytetty lomake oheisessa pa-
lautuskirjekuoressa joko postitse tai oppilaan mukana kouluun opettajalle
________ mennessä.

Paljon kiitoksia yhteistyöstä!

Janne Kontturi

Yhteystiedot: Janne Kontturi Raimo Lindh
puh. 09-2787974 puh. 09-1917056
E-mail: kontturi
@cc.helsinki.fi

E-mail: Raimo.Lindh
@helsinki.fi
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Liite 3: lupa haastattelua varten

Myönnän täten Janne Kontturille luvan haastatella _______________________:a
tutkielmaansa varten.
Paikka ja aika:_________________________________

Allekirjoitus:___________________________________

TAUSTATIETOLOMAKE

Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti!

1. Oppilaan perheeseen kuuluvien henkilöiden lukumäärä: ___________________

2. Perheenjäsenten asema perheessä sekä ikä (Esim. ” Isä, 38 v., äiti, 37 v., sisko,
15 v.” )
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________

3. Vanhempien tai muiden huoltajien koulutus:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Vanhempien tai muiden huoltajien nykyinen ja mahd. edelliset ammatit:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Perheenne nykyinen asuinalue:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(käännä)
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6. Perheenne nykyinen asuntotyyppi:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Mikäli haluatte lisätä joitain tarpeelliseksi näkemiänne tietoja tai esittää kysy-
myksiä, voitte kirjoittaa allaolevaan tyhjään tilaan ja tarvittaessa jatkaa paperin
kääntöpuolelle.

PALJON KIITOKSIA AVUSTANNE!
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