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(ART) intervention

 
Abstract 
The aim of this case and action research study is to describe the participation of 
five fourth-grade boys in the Aggression Replacement Training (ART) interven-
tion. The data is mainly qualitative. The data collection methods used in this 
study were active participant observation, recorded intervention meetings and 
Multisource Assessment of Social Competence (MASC) questionnaire surveys.  

Researcher’s aim was also to develop her own professional skills and work 
by adopting the ART method as part of the teaching of students with special 
needs. The participants were members of a small group for socially and emo-
tionally challenging pupils in a mainstream school. The researcher had a triple 
role: an ART instructor, a researcher and a teacher.  

The study shows that the pupils participated in the intervention but also re-
sisted, for example, being taught social skills. One’s status position in a group 
can be so strong that it is difficult to learn new behavioral strategies and skills 
and use them in a familiar context. The study also shows that challenging behav-
ior, such as impulsivity and disruptive behavior, seems to be fairly enduring 
according to the measurement results. In the peer assessments, there is almost no 
change in the impulsivity and disruptive behavior of participants. In the final 
self-assessment, the participants assessed their skills as even weaker than in the 
first assessment. This may be due to the fact that the participants became more 
aware of their social skills and were, as a result, able to be more realistic in their 
final self-assessments.   

To this end, numerous method guides and materials for teaching prosocial 
skills have been produced in early childhood education and in schools. Emotion-
al skills have also been studied extensively in recent years. The whole operation-
al culture of schools should be based on common educational aims, so that, for 
instance, teaching social and emotional skills would not be dependent on indi-
vidual teachers but rather a joint goal shared by the whole school community.  

 
Keywords: ART-Aggression Replacement Training intervention, social 
competence, social status 
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Tiivistelmä 
Tämän tapaus- ja toimintatutkimuksen tavoitteena on kuvata viiden neljäsluok-
kalaisen pojan osallistumista ART-aggressionhallintainterventioon. Aineisto on 
pääosin laadullinen, sillä se koostuu aktiivisesta osallistuvasta havainnoinnista, 
tallennetuista menetelmätunneista ja sosiaalisen kompetenssin monitahoarvioin-
neista (MASK).  

Tutkijan tavoitteena oli kehittää omaa ammattitaitoaan ja työkäytänteitään ot-
tamalla käyttöön itselleen uuden menetelmän osana erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden opetusta. Tutkijalla on ollut tutkimusprosessissa kolmoisrooli, sillä 
hän toiminut toisena ohjaajana ART-interventiossa sekä tutkijana ja opettajana.  

Tutkimuksessa havaitaan, että intervention aikana ilmeni paitsi osallistumista 
myös vastustusta esimerkiksi opetettavia sosiaalisia taitoja kohtaan. Statusasema 
ryhmässä saattaa olla niin vahva, että uusien käyttäytymisstrategioiden ja taito-
jen oppiminen sekä niiden käyttäminen tutussa kontekstissa on vaikeaa. Havai-
taan myös, että osallistujien impulsiivisuus ja häiritsevyys, näyttävät tehdyissä 
mittauksissa varsin pysyviltä. Toveriarvioinneissa osallistujien häiritsevyys ja 
impulsiivisuus vaikuttavat pysyvän lähes ennallaan. Itsearvioinnissa osallistujat 
arvioivat taitonsa jopa heikommiksi kuin alkumittauksessa, mikä saattanee joh-
tua siitä, että osallistujat tulevat tietoisemmiksi prosessin aikana omista taidois-
taan ja pystyvät näin ollen arvioimaan realistisemmin itseään.  

Prososiaalisten taitojen opettamiseen varhaiskasvatuksessa ja koulussa on 
runsaasti erilaisia menetelmäoppaita ja materiaaleja saatavilla. Tunnetaitoja on-
kin tutkittu viime vuosina runsaasti. Kouluissa tulisi koko toimintakulttuurin 
nojata yhteisiin kasvatustavoitteisiin, jolloin esimerkiksi tunnetaitojen opetus ja 
menetelmien käyttöönotto eivät olisi vain yhden opettajan varassa vaan koko 
kouluyhteisön yhteinen tavoite.  

 
Avainsanat: ART-aggressionhallintainterventio, sosiaalinen kompetenssi 
sosiaalinen status 
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Kiitokset 
 
Väitöskirjaprosessi on kulkenut elämässäni verrattain pitkään. Nyt kun prosessi 
on loppusuoralla, tunnen helpotusta, haikeuttakin. Ajatukset hakeutuvat niihin 
elämäntapahtumiin, jotka ovat sattuneet väitöskirjaprosessin aikana: on muutet-
tu, aloitettu uudessa työpaikassa, avioiduttu, on syntynyt lapsi, ja vihdoin on aika 
saattaa tämäkin urakka maaliin. Tutkimusprosessia voisi luonnehtia hiihtometa-
foran keinoin, sillä pitkänmatkanhiihtoonkin tulee valmistautua etukäteen, voi 
tankata ja varata lisäenergiaa matkalle ja tehdä mielikuvissaan kuljettavan mat-
kan. Mutta kuitenkin matkalla kaikki voi yllättää, kuten myös tutkimustyössä. 
Aina ei ole ollut luistava suksi: paakkuja on ollut suksienpohjissa, ja on tehnyt 
mieli huutaa ”havuja p*****e”, kun on ollut tahmeaa. Ajoittain tilanteet ovat 
muistuttaneet mielikuvissa umpihangessa hiihtämistä. Vyölaukusta on kuitenkin 
silloin löytynyt sitä lisäenergiaa, jota suoritukseen on tarvittu, ja latu on alkanut 
hahmottua taas yhä selkeämmin.  

Tällä laturetkellä latu-uria, ladunvieruksia ja umpihankia kulkiessani ovat 
reittiä valaisseet väitöskirjaohjaajani ja kustos professori Markku Jahnukainen, 
professori Risto Hotulainen ja dosentti Lotta Uusitalo. Markkua ohjaajana halu-
an kiittää kannustuksesta ja hienovaraisesta eteenpäin puskemisesta, kun on 
saattanut vaikuttaa siltä, että jään liian pitkäksi aikaa huilaamaan. Ristoa kiitän 
ajoittain kryptisistäkin kommenteista, joita olen jäänyt miettimään. Olet nostanut 
esiin hyviä pointteja matkan varrella. Aloittaessani aineiston analyysia vinkkisi 
aineistonkäsittelyyn oli avainasemassa. Lotalle kiitos alkuvaiheen ideoinnista ja 
interventiotietoudesta sekä toisaalta raadollisesta realismista: millaista on tehdä 
tutkimusta työn ohella. Kiitän sinua myös tarkoista viilausehdotuksista työn 
loppumetreillä. Väitöskirjani esitarkastajia dosentti Hanna-Maija Sinkkosta ja 
dosentti Tanja Äärelää haluan kiittää huolellisesta paneutumisesta väitöskirjani 
käsikirjoitukseen sekä huomioista esitarkastusprosessin aikana. Dosentti Tanja 
Äärelä, kiitos, että toimit myös vastaväittäjänä väitöstilaisuudessa.  

Suuret kiitokseni ansaitsevat ne henkilöt, jotka ovat mahdollistaneet tutki-
muksen tekemisen ja käytännön toteutuksen. Osallistujien anonymiteettia suojel-
lakseni en tohdi teitä nimeltä kiittää, mutta haluan uskoa, että te tunnistatte it-
senne kuvauksesta. Kiitos silloisen työpaikkani rehtorille, että uskoit minuun, 
kun koulutukseen uutta menetelmää oppimaan hakeuduin, esittelin sinulle tutki-
musidean ja annoit sille tukesi. Kiitos seuraajallesi, joka antoi minun jatkaa jo 
aloittamaani interventiota ja siihen liittyvää tutkimusta. Vilpittömät kiitokset 
työparilleni intervention ohjaamisesta kanssani: kiitos kärsivällisyydestä, ym-
märryksestä ja liikutuksen hetkistä, joita tunteikkaan prosessin aikana saimme 
kokea. Ilman sinua tämä ei olisi ollut mahdollista. Suurella sydämellä kiitän teitä 
viittä osallistujaa siitä, että luotitte minuun ja annoitte monelle mahdollisuuden 
tämän tutkimuksen myötä sukeltaa tarkastelemaan hetkeksi teidän maailmaanne.  
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Ennen kuin edellä mainittu trio valikoitui ohjaajakseni, pääsin kuitenkin eme-
ritusprofessori Jarkko Hautamäen työhuoneeseen tutkimussuunnitelmaa esitte-
lemään, siitä oitis seuraavasta ovesta sisään tutkimusseminaariin ja siten jatko-
opiskelijaksi Helsingin yliopistoon. Kiitos Jarkko Hautamäki jatko-
opiskelijoiden sparraamisesta. Tutkimusseminaarit olivat oiva tilaisuus olla tie-
teen äärellä ja areena harjoitella omasta tutkimuksesta kertomista sekä saada 
palautetta vertaisilta ja tiedekunnan ohjaajilta työn eri vaiheissa. Muodollisten 
tapaamisten lisäksi tutkimusseminaareilla oli kuitenkin informaalimpi funktio, 
nimittäin muihin jatko-opiskelijoihin tutustuminen. Kiitos Milla Syrjänen, että 
ystävystyimme tutkimusseminaarien aikana ja olemme taittaneet yhdessä tutki-
musmatkaamme. Oman työsi jo valmistuttua olet ollut vahvasti kannustusjou-
koissa väliaikapisteissä reitin varrella. Piia Ruutu, kiitos sinulle, että kiireesi 
keskellä ehdit olla se, joka auttoi jälleen näkemään metsän puilta, suorittamaan 
tarvittavia avohakkuita ja löytämään ladun. Kiitos kaikille ystäville, että olette 
välillisesti olleet tukemassa tätä pitkän matkan suoritustani. Katrille ja Pojulle 
kiitos lukuisista yökyläilyistä ja aamupuuroista, jotta olen voinut vaivattomam-
min osallistua lähiopetukseen tarpeen niin vaatiessa. Sinikka, hitsauduimme 
yhteen haastavan työtilanteen äärellä. Kiitos ammatillisesti hedelmällisistä kes-
kusteluista ja vertaistuesta – ennen kaikkea kiitos ystävyydestä. Antille ja Maril-
le kiitos, että olette jakaneet kanssamme niitä tärkeimpiä elämänhetkiä ja juhlis-
taneet kanssani tutkimukseni tankkauspisteillä. Ronja, kiitos lukuisista kamppai-
luista tatamilla, moniammatillisista puhelinkeskusteluista ja siitä, että olet ollut 
suoraviivainen, kun itse olen jossitellut.  

Suuret kiitokseni esitän lapsuudenperheelleni: äidille Marittalle, isälleni Pe-
kalle ja veljelleni Martille. Martti, sinulta olen oppinut enemmän kuin osaan 
koskaan kertoa. Äidille ja isälle kiitos kaikesta tuesta, jota olen saanut elämässä 
ja opintiellä. Olette auttaneet konkreettisesti ja mahdollistaneet väitöskirjatyön 
tekemisen, kun olette työntäneet lastenvaunuja tuntikausia, leikkineet leikkipuis-
toissa ja samoilleet metsissä Hanneksesta huolehtien. Kiitos Mikolle, kun olet 
hoitanut, nukuttanut ja leikittänyt Hannesta, kun olen hiipinyt alakertaamme 
tutkimuksen äärelle. Pahoittelut, että ajoittain olen ollut vetäytyvä ja ajatuksissa-
ni, kun tutkimus on vienyt mietteeni toisaalle. Rakas Hannes, kiitos siitä, että 
sinun kanssasi hiekkalaatikolla olen saanut seurata itsesäätelytaitojen ja sosiaa-
listen taitojen kehittymistä tositoimissa rinnan väitöskirjan loppuvaiheen kanssa. 
Uteliaisuutesi, rohkeutesi ja ketteryytesi on palauttanut minut tehokkaasti ja 
välittömästi tutkimuksen pyörteistä elämän perusasioiden äärelle.  
 

Kouvolassa, 06.12.2021 

Martta Maukonen 

  



Osallistumista, vahvistamista ja vastarintaa 

7 

KIITOKSET .......................................................................................................... 5 

1 JOHDANTO .................................................................................................... 13 

2 SOSIAALISEN KOMPETENSSIN JA AGGRESSION HALLINNAN                       
VAHVISTAMINEN INTERVENTIOIDEN KEINOIN ..................................... 19 

2.1 Sosiaalinen kompetenssi ........................................................................... 19 

2.2 Proaktiivinen ja reaktiivinen aggressio ..................................................... 22 

2.3 Antisosiaalisuus ......................................................................................... 24 

2.4 Käyttäytymisen interventiot ...................................................................... 26 

2.4.1 Interventioiden vaikuttavuus .............................................................. 27 

2.4.2 Sosiaalinen status ryhmässä ............................................................... 29 

2.5 Historiallinen katsaus lasten ja nuorten poikkeavana pidettyyn 
käyttäytymiseen puuttumisesta ....................................................................... 31 

3 KOULUN ROOLI HAASTAVASTI KÄYTTÄYTYVÄN OPPILAAN 
KOHTAAJANA JA TUNNE-ELÄMÄN TUKIJANA ....................................... 36 

3.1 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ............................................................. 36 

3.2 Koulu osana käytösoireilun kuntoutuksen verkkoa ................................... 37 

3.3 Interventioiden toteuttaminen koulussa..................................................... 39 

3.4 Esimerkkejä sosiaalisten taitojen interventioista ja toimintamalleista ...... 41 

4 ART-AGGRESSIONHALLINTAMENETELMÄ .......................................... 43 

4.1 ART-menetelmän kolme osa-aluetta ......................................................... 45 

4.2 ART-menetelmä aiemmissa tutkimuksissa ja tutkimuksiin liittyneitä 
haasteita ........................................................................................................... 49 

5 TUTKIMUSONGELMAT ............................................................................... 52 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN .......................................................... 53 

6.1 Tutkimuksen metodologinen viitekehys ................................................... 53 

6.1.1 Tapaustutkimus .................................................................................. 53 

6.1.2 Toimintatutkimus ............................................................................... 54 

6.1.3 Etnografia ........................................................................................... 56 

6.2 Tutkimukseen osallistuneet oppilaat ......................................................... 57 

6.3 Intervention kuvaus ................................................................................... 58 

6.3.1 Ohjaajat ja aikataulut .......................................................................... 58 



Martta Maukonen 

8 

6.3.2 Fyysinen tila ...................................................................................... 58 

6.3.3 Sosiaalisten taitojen valinta ............................................................... 59 

6.3.4 ART-intervention toteutus ................................................................. 59 

6.4 Sosiaalisen kompetenssin monitahoarviointi MASK ............................... 61 

6.5 Tutkimusaineiston keruu ja analysointi .................................................... 62 

6.6 Tutkimuksen eettiset näkökohdat ............................................................. 65 

6.6.1 Kohderyhmään ja aineistonkeruupaikkaan liittyvät eettiset 
kysymykset ................................................................................................. 65 

6.6.2 Tutkijan positio ja rinnakkaisroolit .................................................... 67 

6.6.3 Tutkijan valta ..................................................................................... 69 

7 HÄSLÄÄMISTÄ JA TUNTEIDEN HALLINTAA ....................................... 71 

7.1 Osallistuminen osa-alueittain ................................................................... 72 

7.1.1 Sosiaaliset taidot ................................................................................ 72 

7.1.2 Vihanhallinta ..................................................................................... 78 

7.1.3 Moraalinen päättely ........................................................................... 82 

7.2 Vastarinnan lajit ........................................................................................ 89 

7.2.1 Passiivisuus ........................................................................................ 91 

7.2.2 Hyperaktiivisuus ................................................................................ 92 

7.2.3 Aktiivinen vastustaminen .................................................................. 99 

7.2.4 Aggressiivisuus ................................................................................ 103 

7.2.5 Puutteelliset kognitiiviset kyvyt ja tunne-elämän häiriöt ................ 108 

7.3 Ohjaajien käyttämät keinot vastarinnan vähentämiseen ......................... 110 

7.3.1 Positiivinen vahvistaminen .............................................................. 111 

7.3.2 Vaihtelevuus .................................................................................... 113 

7.3.3 Yhdistäminen kehuihin .................................................................... 114 

7.3.4 Sammuttaminen ............................................................................... 114 

7.3.5 Jäähy ................................................................................................ 115 

7.4 Muutokset sosiaalisessa kompetenssissa ................................................ 119 

7.4.1 Pauli ................................................................................................. 120 

7.4.2 Markus ............................................................................................. 124 

7.4.3 Onni ................................................................................................. 127 



Osallistumista, vahvistamista ja vastarintaa 

9 

7.4.4 Juhani ............................................................................................... 131 

7.4.5 Elias .................................................................................................. 134 

7.4.6 Sosiaalisen kompetenssin arviointi .................................................. 138 

7.4.7 Prososiaalisuuden ja antisosiaalisuuden ulottuvuudet ...................... 139 

7.4.8 Sosiaalinen status ja aggressiivisuus ryhmässä ................................ 141 

8 POHDINTA ................................................................................................... 142 

8.1 Päätulokset ja tulkinta ............................................................................. 143 

8.2 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu................................................... 144 

8.3 Suuntaviivoja jatkotutkimuksiin ............................................................. 147 

8.3.1 Kehittämisehdotuksia oppilaan kokonaisvaltaiseen tukemiseen 
koulussa ..................................................................................................... 149 

8.3.2 Aikuinen oppilaan tukena koulussa .................................................. 150 

8.3.3 Koulun osa sosiaalisen kompetenssin tukijana ................................ 152 

8.4 Lopuksi .................................................................................................... 153 

LÄHTEET ......................................................................................................... 156 

LIITTEET ......................................................................................................... 176 

    

  



Martta Maukonen 

10 

TAULUKOT 

Taulukko 1. Sosiaalisten taitojen harjoittelun vaiheet (mukaillen Goldstein 
ym., 2011). 

Taulukko 2. Vihanhallinnan käyttäytymismalli (mukaillen Glick & Gibbs, 
2016). 

Taulukko 3. Moraalisen päättelyn tapaamisen neljä vaihetta (mukaillen Glick 
& Gibbs, 2016). 

Taulukko 4. ART-intervention eteneminen tässä tutkimuksessa. 
Taulukko 5. ART-interventio lukuvuoden 2012−2013 aikana. 
Taulukko 6. MASK-arvioinnin osa-alueet ja niitä mittaavat väittämät. 
Taulukko 7. Ryhmässä esiintyviä vastustamisen tapoja (mukaillen Glick & 

Gibbs 2016). 
Taulukko 8.  Intervention aikana esiintyneitä vastustamisen tapoja. 
 
 
KUVIOT 

Kuvio 1. Sosiaalinen kompetenssi (mukaillen Poikkeus, 2011).  
Kuvio 2. Toimenpidehierarkia vastustuksen varalta (mukaillen Gundersen 

ym., 2018). 
Kuvio 3. Paulin sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2012 ja syyskuussa 

2012. 
Kuvio 4.  Paulin sosiaalinen kompetenssi tammikuussa 2013. 
Kuvio 5.  Paulin sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2013.  
Kuvio 6. Markuksen sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2012 ja syys-

kuussa 2012. 
Kuvio 7. Markuksen sosiaalinen kompetenssi marraskuussa 2013. 
Kuvio 8. Markuksen sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2013. 
Kuvio 9. Onnin sosiaalinen kompetenssi syyskuussa 2012. 
Kuvio 10. Onnin sosiaalinen kompetenssi tammikuussa 2013. 
Kuvio 11. Onnin sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2013. 
Kuvio 12. Juhanin sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2012 ja syyskuussa 

2012. 
Kuvio 13. Juhanin sosiaalinen kompetenssi tammikuussa 2013. 
Kuvio 14. Juhanin sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2013. 
Kuvio 15. Eliaksen sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2012 ja syyskuus-

sa 2012. 
Kuvio 16. Eliaksen sosiaalinen kompetenssi tammikuussa 2013. 



Osallistumista, vahvistamista ja vastarintaa 

11 

Kuvio 17. Eliaksen sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2013.  
 
 
 
KUVAT 
 
 
Kuva 1.  Eliaksen vihjeet vihastumisesta. 
 



Martta Maukonen 

12 

PROLOGI 

Lähes kolme lukuvuotta erityisluokanopettajana toimittuani keväällä 2012 koin, 
että erityisopetuksen täytyy olla jotakin muuta kuin oppimista pienessä ryhmäs-
sä. Muistutan, että näistä ajatuksistani on kymmenen vuotta ja että tuskin ku-
kaan enää pitää ainoastaan pienryhmään pääsyä riittävänä koulunkäynnin tu-
kimuotona. Voidaanhan laadukkaita erityisen tuen ratkaisuja toteuttaa myös 
ilman pienryhmää, kuten nykyään jo osaksi tehdäänkin. Kuitenkin pohtiessani 
mahdollisuuksia toteuttaa vankempia tukitoimia tieni ristesi ART-
aggressionhallintamenetelmän kanssa, ja ryhdyin selvittämään mahdollisuuksia 
kouluttautua ohjaamaan menetelmää. Aloinkin suunnitella, miten toteuttaa me-
netelmää pienryhmässäni, ja ryhdyin etsimään itselleni työparia sekä hoitamaan 
tarvittavia järjestelyjä. Tutkimussuunnitelmani työnimessä oli pitkään erään 
oppilaani riidanselvittelyn keskellä heittämä kommentti: ”Te ette tajuu, että 
koulussa on turvallista tapella, koska te tuutte aina kuitenkin väliin.” Tekisi 
tietysti mieleni sanoa, että lukuvuodesta, jolloin interventio toteutettiin, muodos-
tui ikimuistoinen. Silloin kuitenkin valehtelisin. Joskus tuntuu, että juuri siitä 
lukuvuodesta muistikuvani ovat hyvin hataria, niin intensiivisenä koin sen silloin 
ja koen yhä edelleen. Lukuvuodesta muodostui eittämättä työurani hektisin, kii-
reisin ja ammatillisesti haastavin, siksi kenties ammatillisesti kehittävinkin. Siitä 
lukuvuodesta kehkeytyi varsin poikkeuksellinen myös muiden koulunpitoon liitty-
vien tekijöiden vuoksi: me pienryhmien aikuiset valvoimme oppilaidemme väli-
tunnit. Eräs interventioon osallistuneista totesikin toisessa yhteydessä: ”Martta 
on aina meiän kaa.” Niin olin. Ja kenties juuri siksi olen erityisen kiitollinen 
lukuvuodesta 2012−2013. Ja kiitollinen siitä, että sain olla osa juuri näiden 
viiden pojan koulupolkua.   
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1 JOHDANTO 

Laajemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa on viime aikoina puhututtanut 
huoli nuorten hyvinvoinnista. Huolta ovat ruokkineet poikkeuksellinen ajanjakso 
maailmanlaajuisesti ja toisaalta maassamme tapahtuneet erittäin vakavat nuorten 
väkivallanteot. Huolen herääminen on johtanut tukiprosessien tarkasteluun sekä 
lisäresurssien kohdentamiseen lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemisek-
si. Resursseja on kohdennettu kouluun, ja monenlaisia tuen tarpeita pyritään 
tunnistamaan ja niissä tukemaan. Tutkimusten, median ja opettajien arjen koke-
musten perusteella monet lapset ja nuoret tarvitsevat yhä enemmän tukea esi-
merkiksi erilaisten käyttäytymis- ja tunnetaitojen harjoitteluun pystyäkseen toi-
mimaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Tiedetään, että esimerkiksi tunteiden ja 
käyttäytymisen säätelyyn liittyvien taitojen puutteet voivat johtaa kasautuviin 
vertaissuhteissa ilmeneviin haasteisiin sekä sosiaalisten taitojen ongelmiin 
(Poikkeus, 2011). 

Haastavaksi koettuun käyttäytymiseen tulisi puuttua varhaisessa vaiheessa, 
sillä on tutkimusnäyttöä siitä, että käytöshäiriöt lapsuudessa ja nuoruudessa voi-
vat ennustaa myös aikuisuuden antisosiaalista persoonallisuutta (Marttunen ym., 
2004). Jo 3-vuotiaana todettu aggressiivisuus, levottomuus ja impulsiivisuus 
voivat edeltää antisosiaalista käyttäytymistä ja rikollista käyttäytymistä aikuise-
na (Caspi ym., 1996; Stevenson & Goodman, 2001). Myös Pihlakoski ym. 
(2006) havaitsivat 3-vuotiaana esiintyneiden tunne-elämän ja käyttäytymisen 
häiriöiden ilmenevän edelleen varhaisnuoruudessa. Aggressiiviset oireet olivat 
tarkastelussa pysyvimpiä. Toisaalta on muistettava, että uhmaikä tavaroiden 
heittelyineen ja huitomisineen kuuluu tiettyyn ikäkauteen (Puustjärvi & Repoka-
ri, 2017).  Aggressiivisuus kahdeksanvuotiaana on ennakoinut huonoa koulume-
nestystä, motivaation puutetta, koulupinnausta ja aggressiivista käyttäytymistä 
edelleen 14-vuotiaana (Kokko, 1999). Tutkimukset osoittavat myös, miten nuo-
risorikollisuuden esiintymiseen ovat yhteydessä aikaisemmin, jo 8-vuotiaana, 
todettu rikkinäinen perherakenne, vanhempien alhainen koulutustaso, lapsen 
käytösongelmat sekä hyperaktiivisuus (Elonheimo, 2010; Sourander ym., 2006). 
On siis syytä olettaa, että nuorena ilmenevä epäsosiaalisuus, aggressiivisuus ja 
väkivaltainen käyttäytyminen voivat kuormittaa yksilöä myös myöhemmissä 
elämänvaiheissa. Kun tutkimustieto selvästi osoittaa, että on mahdollisuus tun-
nistaa jo päiväkoti-iässä useita riskitekijöitä, joilla voi olla kohtalokkaita vaiku-
tuksia ja seurauksia myöhempään aikuisuuteen asti, on kiistatta selvää, että eri-
laisia tukimuotoja tulisi ottaa käyttöön pikimmiten. On todettu, että käytöson-
gelmiin ja niistä aiheutuviin riskitekijöihin puuttuminen on inhimillisesti ja ta-
loudellisesti tehokkainta ennaltaehkäisyä, jota mielenterveystyön kentällä voi-
daan tehdä (Laajasalo, 2016). Matti Rimpelä on Ala-Mettälän (2009) haastatte-
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lussa puhunut ”40 kilon säännöstä” tarkoittaen sitä, että kun lapset kasvavat 40-
kiloisiksi, ongelmat ovat kasvaneet niin suuriksi ja häiritseviksi, ettei aikuinen 
voi niitä enää sivuuttaa. Niihin ryhdytään puuttumaan, vaikka puuttuminen olisi 
pitänyt tehdä jo paljon varhaisemmassa vaiheessa. Ikävuosissa tämä tarkoittanee 
keskimäärin 11–12 vuoden ikää. Antisosiaalisuus on taloudellinen taakka myös 
yhteiskunnalle, sillä lapsen antisosiaalinen käyttäytyminen 10-vuotiaana on en-
nustanut 10-kertaisia kustannuksia yhteiskunnalle verrattuna lapseen, jolla ei ole 
riskiä joutua antisosiaaliselle kehityspolulle (Scott ym., 2001).  

Havaittavissa on eräänlainen paradigman muutos, jossa näkökulma on pre-
ventiivinen. Tällöin ei keskitytä ainoastaan mahdollisten mielenterveyden häiri-
öiden vähentämiseen tai niistä kuntouttamiseen vaan tuetaan ja edistetään mie-
lenterveyttä jo ennen sen haavoittumista. Mielenterveystaitoja pyritään harjoitte-
lemaan yhä varhaisemmassa vaiheessa, jo neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa. 
Neuvola tavoittaakin vuosittain 400 000 lasta, lähes 100 prosenttia ikäluokasta, 
ja heidän 600 000 huoltajaansa. Neuvolassa mielenterveyttä suojaavia voimava-
roja tuetaan vuorovaikutuksen keinoin. Varhaiskasvatuksessa tunnetaitoja voi-
daan harjoitella esimerkiksi satujen avulla ja luomalla mielenterveyttä edistävä 
päiväkotiympäristö. (Marjamäki ym., 2015.) Kun neuvola ja päiväkoti tavoitta-
vat lähes koko alle kouluikäisten ikäluokan, peruskoulu tavoittaa kouluikäisten 
ikäluokan. Mielenterveystaitojen ja tunnetaitojen harjoittelulle pyritäänkin luo-
maan selkeä jatkumo neuvolasta opintielle. Koulussa toteutettavilla interventioil-
la voidaan tukea lasten ja nuorten akateemista, sosiaalista ja emotionaalista kehi-
tystä (Durlak ym., 2011). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 
2014) on huomioitu vahvasti myös oppimisympäristöjen merkitys oppimiselle. 
Oppimisympäristöjen kehittämisessä tulee huomioida jokaisen oppilaan koko-
naisvaltainen hyvinvointi sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet. Tuen tarpei-
den mukaan tulee räätälöidä oppimista tukevat oppimisympäristöt. Uudesta pa-
radigmasta osoituksena on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(OPH, 2014) maininta ”kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaiku-
tuksen merkityksestä myös omalle kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taito-
jaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa.” 
Perusopetuksen opetussuunnitelma (OPH, 2014) ohjaa myös, että ”oppilaat saa-
vat – – kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan”. Paikallisesti voidaan 
käyttää päätösvaltaa toimintatapojen valinnassa, millaisia keinoja sosiaalisten 
taitojen harjoittelemiseksi käytetään.  

Yksilön näkökulmasta tarkasteltuna antisosiaalisuus ja väkivaltainen käyttäy-
tyminen voivat vaikuttaa myöhempään elämänkulkuun (Sundin ym., 2019), mut-
ta yhteiskunnan näkökulmasta oppilaiden väkivaltainen käyttäytyminen on myös 
opetushenkilöstölle vakava kuormitustekijä – 9 prosenttia opetusalalla työsken-
televistä kyselyyn vastanneista oli kokenut väkivaltaa työssään. (Hurme ym., 
2019; Opetusalan vuoden 2017 työolobarometri.) Vastikään julkaistussa Helsin-
gin Sanomien artikkelissa ”Erityisen tuen tarjoajat” (HS 1.5.2021) kuvailtiin 
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erityisopettajien arkea. Artikkelista välittyi huoli opettajien voimavaroista, hei-
dän kohtaamastaan fyysisestä väkivallasta sekä keinottomuudesta, mutta myös 
oppilaiden hyvinvointiin liittyvästä tuen tarpeesta. Vielä ei ollut kyse oppimisen 
tuen tarpeista, sillä ensin täytyy huolehtia oppimisen edellytyksistä.  

Tiedetään siis, että antisosiaalisuuden taloudelliset kustannukset ovat kiistatta 
korkeat ja että aggressiiviseen käyttäytymiseen tulisi puuttua jo varhaislapsuu-
dessa. Samaan aikaan tiedostetaan myös haasteet aggressiiviseen käyttäytymi-
seen puuttumisessa, sillä aggressiivisuus on vahvistavaa ja palkitsevaa ja siten 
myös varsin pysyvää (Keltikangas-Järvinen, 2010). Silti jo matalan tason ag-
gressiivisuuteen puuttuminen on tärkeää, koska aggressiivinen käyttäytyminen 
yleensä muuttuu vakavammaksi ajan myötä (Goldstein, 2002). On opetettava 
väkivallalle vaihtoehtoisia toimintatapoja mahdollisimman varhaisessa kehitys-
vaiheessa. Haastavaa ja epäsopivaa käyttäytymistä ajatellaan esiintyvän lapsilla 
ja nuorilla silloin, kun vaatimukset ovat liian suuret suhteessa yksilön kykyihin, 
toisin sanoen silloin, kun lapsella tai nuorella on puutteelliset taidot toimia oi-
kein tilanteessa (Greene, 2009) tai puutteellisesti kehittynyt taito, jonka lapsi voi 
oppia opettelemalla (Furman, 2003). Uusien käyttäytymismallien opettaminen ja 
oppiminen voisivat vähentää aggressiivista käyttäytymistä. Prososiaalisten taito-
jen harjoittelun ohella tunnistetaan positiivisten toverisuhteiden merkitys käyt-
täytymisen haasteiden vähentämiseen pyrkivissä interventioissa (Obsuth ym., 
2015). Sosioemotionaalisesti haastaville ja ulospäinsuuntautuneesti oireileville 
oppilaille toteutetut interventiot koulussa näyttäytyvät kuitenkin suunnittelemat-
tomina, ja niistä näyttää puuttuvan systemaattinen lähestymistapa (Hirvensalo, 
2018; Moberg & Vehmas, 2015; Ruutu, 2019).  

Kansainvälisissä tutkimuksissa (Battagliese ym., 2015; Brännström ym., 
2016; Durlak ym., 2011) on voitu osoittaa, että intensiivisillä interventio-
ohjelmilla on saavutettu tuloksia ulospäinsuuntautuvien käyttäytymisen pulmien 
ehkäisyssä sekä sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Koska käytöshäiriöllä on 
kauaskantoiset vaikutukset yksilön elämään, on preventio-ohjelmille terveydelli-
nen ja yhteiskunnallinen tarve (Ritakallio ym., 2003), ja erityisesti ne nuoret, 
joille on kasautunut runsaasti kasvun ja kehityksen riskitekijöitä, tulisi saada 
tuen piiriin ja osallistumaan tutkimusperustaisiin interventioihin (Sourander ym., 
2007). Aggression hallinta on haastavaa, ja tarvitaan lisää käytännössä koeteltua 
ja tutkittua tietoa sen kehittämisestä. Vaikka Yhdysvalloissa on jo pitkään koros-
tettu tutkimusperustaisuutta oppimisen tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa, 
käytetään kansainvälisesti kuitenkin vähän menetelmiä, joilla on tutkimusperus-
taista näyttöä (Durlak ym., 2011). Suomessa lääkärit ovat julkaisseet Käypä 
hoito -suosituksia, mutta tutkimusperustaista näyttöä käytetyistä menetelmistä 
tulisi olla käytettävissä myös kasvatustieteen alalta (Ahtiainen ym., 2012). Suo-
mesta puuttuu erityisopetuksessa käytettyjen menetelmien kattava luettelointi 
sekä selvitys näiden menetelmien tuloksellisuudesta (Moberg & Vehmas, 2015). 
Kouluissa toteutetaan jo nyt erilaisia interventioita, joiden avulla on tarkoitus 
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vähentää uhkaavaa tai aggressiivista käyttäytymistä. Etenkin empiirinen tutki-
mus interventioista, joissa opettaja on ollut tutkimuksen toteuttajana, on tarpeen 
(Leeuw ym., 2020). Eniten vaikuttavuusnäyttöä on saatu vanhemmille suunna-
tuista koulutusinterventioista, joiden tavoitteena on ollut vaikuttaa leikki- ja 
kouluikäisten lasten käyttäytymisen pulmiin. Useat näistä tutkituista menetel-
mistä ovat sellaisia, joiden toteutukseen on kuulunut yhteistyö huoltajien ja lap-
sen päivähoidon tai koulun kanssa. (Borg, 2015.) Vankkaa tutkimusperustaista 
näyttöä on etenkin vanhemmuustaito-ohjauksesta, jossa lapsen ja vanhempien 
myönteistä suhdetta vahvistetaan (Käypä hoito -suositus: Käytöshäiriöt, 2018). 

Vaikuttavuustutkimusta (effectiveness research) tarvitaan, koska luonnollisis-
sa olosuhteissa toteutettujen interventioiden ja terapioiden tulokset näyttäytyvät 
erilaisina kuin kontrolloiduissa olosuhteissa toteutettujen väliintulojen. Vaikut-
tavuustutkimuksissa saavutetut tulokset ovat usein vaatimattomampia kuin kli-
nikkaolosuhteissa toteutettujen interventioiden. Vaikuttavuustutkimusten tulok-
sia voidaan hyödyntää etenkin kohdennettaessa resursseja laaja-alaisempaan 
käyttöön arjen eri toimintaympäristöissä. (Ranta ym., 2018b.) Kontrolloiduissa 
olosuhteissa tehdyissä interventioissa osallistujat ja perheet on voitu valita tietty-
jen ominaisuuksien perusteella, syyt interventioon valikoitumiselle ovat voineet 
vaihdella ja intervention ohjaajaksi on voitu valita tietyt kriteerit täyttävä henki-
lö. Myös konteksti, jossa ohjelmaa toteutettiin, on voitu ennalta suunnitella 
mahdollisimman hyvin interventiovastetta tukevaksi. Nämä kaikki vaikuttavat 
intervention lopputulokseen ja muodostavat usein kuilun kontrolloiduissa olo-
suhteissa ja arjen toimintaympäristössä toteutettujen interventioiden välille 
(Weisz ym., 2005). Arjessa emme voi juurikaan vaikuttaa edellä mainittuihin 
seikkoihin. Tämä tutkimus ART-menetelmän toteutuksesta on nimenomaan 
kuvaus interventiosta aivan tavallisessa arjessa.  Ei ole myöskään takeita edes 
useasti toistetun ja tehokkaaksi todetun intervention toimivuudesta uudessa ym-
päristössä (McCord, 2003).  

On tutkimustietoa siitä, että interventioista on saatu positiivisia tuloksia, kun 
palvelut on tuotu osaksi opetuksellisia rutiineja oppilaan koulupäivään (Rones & 
Hoagwood, 2000). Erityisen tuen oppilaiden opetusta on tutkittu vielä varsin 
vähän. Tutkimuksellisesta näkökulmasta olisi aina mielenkiintoista tietää, mil-
lainen käyttöön otetun menetelmän käytännön toteutus on ollut, mitä siinä tulisi 
ottaa huomioon, millaisia järjestelyjä interventio edellyttää ja miten osallistujat 
ovat toimineet tapaamisten aikana. Tällaista erilaisiin interventioihin liittyvää 
autenttista prosessikuvausta on varsin niukasti saatavilla. Haastavasti käyttäyty-
vien lasten ja nuorten koulunkäynnistä sekä heidän toiminnastaan osana koulu-
yhteisöä tarvitaan lisää tietoa, jotta interventioita voidaan kohdentaa oikein. In-
tervention toteutus vie usein myös henkilöstöresursseja sekä menetelmään kou-
luttautuminen taloudellisia resursseja, joten prosessikuvauksen avulla voidaan 
saada käsitys siitä, millainen panostus intervention toteutus esimerkiksi osana 
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koulupäivää on. Intervention ei koskaan tulisi olla kouluyhteisössä yhden opetta-
jan varassa.  

Eräs vaihtoehto sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittämiselle on tässä 
tutkimuksessa toteutettu ART-menetelmä. Menetelmä on kehitetty ensisijaisesti 
aggressionhallintamenetelmäksi, mutta se soveltuu käytettäväksi myös lapsille ja 
nuorille, joilla ei aggressiivisuutta ilmene. Usein oppilaat, joilla on sosioemotio-
naalisia haasteita, nähdään homogeenisena ryhmänä (Landrum ym., 2003). Kui-
tenkin kaikki lapset ja nuoret ovat erilaisia, ja heitä saattaa yhdistää samanlaiset 
päämäärät, joskin niihin johtavat erilaiset toimintatavat. Niiden ryhmittely auttaa 
hahmottamaan ilmiötä tarkemmin. (Kitinoja, 2004.) Myös aggressiivisuudessa 
voidaan havaita erilaisia alaluokkia, joiden syytausta ja ilmenemistapa eroavat 
toisistaan (Vitiello & Stoff, 1997). Paitsi syytausta ja ilmenemistapa myös tilan-
teiden käsittely eli tilannevihjeiden lukeminen sekä niiden tulkinta eroavat ag-
gressiivisesti käyttäytyvillä lapsilla toisistaan (Fredriksson, 2018). Aggressiivi-
nen käyttäytyminen voi olla esimerkiksi reaktiivista tai proaktiivista, jolloin 
aggressiivisen käyttäytymisen syytausta on erilainen. Ryhmämuotoisessa inter-
ventiossa tulisikin selvittää jokaisen osallistujan tarpeet ja analysoida käyttäyty-
mistä jo ennen intervention valintaa, jotta osallistujille voitaisiin kohdentaa oi-
keanlaista tukea käyttäytymisen hallintaan. (Gundersen, 2014.) Useat osa-alueet 
yhdistävillä interventioilla voidaan huomioida osallistujien tuen tarpeita parhai-
ten.  

Tässä väitöskirjassa selvitetään, miten aggressionhallintainterventio toteutui 
koulukontekstissa, luokkayhteisössä. Väitöskirjassa kuvataan viiden ART-
aggressionhallintamenetelmätunneille osallistuneen oppilaan osallistumista in-
terventioon. Interventioon osallistuneet olivat poikia, koska tutkimusajankohtana 
kaikki erityisen tuen pienryhmän oppilaat olivat poikia. Tästä syystä tutkimusta 
voidaan pitää sukupuolittuneena. Tietyt teemat ovatkin nousseet niin akateemi-
siin kuin sosiaalisiin taitoihin liittyviksi huolenaiheiksi poikien kasvua ja kehi-
tystä tarkasteltaessa. Vuonna 2017 hallitus käynnisti hankkeen selvittämään syitä 
poikien heikkoon koulumenestykseen, ja selvityksen mukaan havaittiin esimer-
kiksi poikien koulumenestyksen ja kouluun kiinnittymisen olevan heikompaa 
kuin tyttöjen. Näytti myös, että poikien kiinnostus koulua kohtaan laski varhain. 
Jatko-opintoihin hakeutumisen kannalta huolestuttavaa oli tyttöjen ja poikien 
oppimistuloksissa havaitut erot perusopetuksen päättyessä. (Pöysä & Kupiainen, 
2018.) Edelleen pojat näyttävät olevan sosiaalisten interventioiden ensisijaisena 
kohteena (Lindgard ym., 2002).  

Pollack (1999) toi keskusteluun jopa käsitteen poikakoodi. Poikakoodilla hän 
tarkoittaa, miten yleisen käsityksen mukaan kunnon pojan tulisi itsenäistyä var-
hain sekä omata rautainen itseluottamus, riskinottokyky, reippaus ja rohkeus. 
Poikakoodi rakentuu oletukselle, ettei mikään saisi satuttaa, tilanteet pitäisi aina 
kääntää omaksi parhaaksi eikä pettymystä, mielipahaa tai häpeää saisi tuntea tai 
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näyttää. Poikien tulee ikään kuin rakentaa tunteiden naamio, jonka taakse tunteet 
piilotetaan.  

Tässä tutkimuksessa toteutettua interventiota voidaan pitää sosioekologisena 
interventiona, sillä interventiolla pyrittiin vaikuttamaan koko ryhmän toimintaan 
opettamalla uusia taitoja sekä muuttamaan osallistujien tulkintoja toisistaan 
(Salmivalli, 2008). Tässä luonnollisessa ympäristössä toteutetussa interven-
tiotutkimuksessa kuvaillaan osallistumista sekä havaittua vastarintaa interven-
tioprosessin aikana ja ohjaajien käyttämiä keinoja vastarinnan vähentämiseksi. 
ART-ohjelman tehokkuudesta voidaan kerätä tietoa erilaisin mittarein, ja tässä 
tutkimuksessa osallistujien sosiaalista kompetenssia mitattiin käyttämällä sosiaa-
lisen kompetenssin monitahoarviointia (MASK) (Kaukiainen ym., 2005). Koska 
aggressionhallintamenetelmän tavoitteena on kehittää sosiaalisia taitoja, haluttiin 
myös mitata taitojen karttumista intervention aikana. Interventiossa käytettyyn 
menetelmään kuuluu sosiaalisten taitojen tarkistuslista, mutta siinä haluttiin 
käyttää myös menetelmän ulkopuolista sosiaalisten taitojen arviointiin tarkoitet-
tua arviointimenetelmää. Myös aiemmin tehdyissä ART-menetelmän käyttöön 
liittyvissä tutkimuksissa on käytetty erilaisia arviointimenetelmiä sosiaalisten 
taitojen arvioimiseksi ennen ja jälkeen intervention, ja näistä tutkimuksista mai-
nittakoon esimerkiksi Gundersen ja Svartdal (2006) ja Kaunitz (2017).  

Tulososiossa on haluttu pyrkiä vankkaan autenttisuuteen, jossa osallistujien 
toiminta, kommentointi ja osallistuminen interventiotunneille on kuvailtu kau-
nistelemattomasti, juuri sellaisena kuin ne tilanteessa ilmenivät. Osallistujien 
käyttämä kieli sanavalintoineen on paikoin varsin värikästä, mutta silti nämä 
sanavalinnat on haluttu sensuroimatta säilyttää. Säilyttämällä hetkittäin rouhea 
kielenkäyttö osana episodeja halutaan tuoda aineisto esiin naturalistisella otteella 
sellaisena kuin se luonnollisessa ympäristössä intervention aikana näyttäytyi. 
Onhan tutkijan velvollisuus antaa oikeaa tietoa todellisuudesta, ja myös negatii-
visista ilmiöistä voi kirjoittaa ilman pahantahtoisuutta (Mäkelä, 2005). Näin 
tarkkojen autenttisten episodien keinoin vain harvaa interventiota on aiemmin 
tarkasteltu. Tarkan kuvauksen avulla on mahdollista paitsi tarkastella interventi-
oon osallistumista myös tehdä näkyväksi ne rinnakkaiset prosessit, jotka ovat 
aina läsnä ohjatun formaalin oppimisprosessin rinnalla. 
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2 SOSIAALISEN KOMPETENSSIN                   
JA AGGRESSION HALLINNAN                       
VAHVISTAMINEN INTERVENTIOIDEN KEINOIN 

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi sosiaalista kompetenssia ja edetään kohti sosi-
aalisen kompetenssin toista ääripäätä aggressiivisuutta ja antisosiaalisuutta. On 
ymmärrettävää, että prososiaalisuuden ja antisosiaalisuuden väliin mahtuu lukui-
sien käyttäytymistapojen kirjo. Ääripäillä on kuitenkin yhteys toisiinsa, sillä 
sosiaalisen kompetenssin prososiaalisten taitojen kehityksen on todettu johtavan 
haastavan käyttäytymisen vähenemiseen (Langeveld ym., 2012). 

2.1 Sosiaalinen kompetenssi 
Sosiaalinen kompetenssi on ollut haastavaa määritellä jo pitkään (Junttila ym., 
2006; Laosa, 1989; Poikkeus, 2001). Voidaan puhua myös sosiaalisesta päte-
vyydestä (Kuorelahti & Lappalainen, 2017; Salmivalli, 2008). Tässä yhteydessä 
käytetään käsitettä sosiaalinen kompetenssi. Sosiaalisesti kompetenttina on pi-
detty yksilöä, jonka luonteenpiirteet ja toimintatavat sopivat ympäröivän yhtei-
sön normeihin. (Poikkeus, 2001.) Sosiaalisesti taitava ihminen ymmärtää sekä 
omaa että toisten käyttäytymistä sekä tunnistaa, miten oman mielen sisäiset us-
komukset ohjaavat käyttäytymistä (Takala & Kontu, 2016). 

Sosiaalinen kompetenssi on yläkäsite sosiaalisen kanssakäymisen edellyttä-
mille taidoille. Sosiaalisen kompetenssin osatekijöillä voi olla erilaisia painotuk-
sia, jolloin sosiaalisten taitojen tarkastelussa voidaan erottaa erilaisia näkökul-
mia, kuten sosiaalisten taitojen näkökulma, kognitiivisiin prosesseihin keskitty-
nyt näkökulma, emootioita ja niiden säätelyä tutkiva näkökulma, motivaation 
näkökulmasta sosiaalista kompetenssia tarkasteleva linja sekä kontekstuaalinen 
näkökulma (Salmivalli, 2008). Tässä tutkimuksessa painottuu sosiaalisten taito-
jen näkökulma, jossa kiinnitetään huomiota käyttäytymiseen, suoraan käyttäy-
tymisen oppimiseen ja sosiaalisten taitojen opettamiseen. Sosiaaliseen kompe-
tenssiin kuuluu siis useita ulottuvuuksia, jotka painottuvat eri tavoin, kuten tässä 
tutkimuksessa tarkasteltavasta Poikkeuksen (2011) teoreettisesta mallinnuksesta 
ilmenee. 
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Kuvio 1. Sosiaalinen kompetenssi (mukaillen Poikkeus 2011, 86).

Poikkeuksen (2011) nimeämät sosiaalisen kompetenssin osakomponentit on 
esitelty kuviossa 1. Komponentit ovat itsesäätely ja tunnetaidot, sosiokognitiivi-
set taidot, sosiaaliset taidot, kiintymyssiteet ja osallisuus sekä minäkuva, itsetun-
to, odotukset ja uskomukset. 

Tunteiden tunnistaminen sekä tunteiden säätely, empatia ja impulssienhallin-
ta kuuluvat itsesäätelyyn ja tunnetaitoihin. Pienen lapsen rauhoittuminen ei 
useinkaan ole tietoista, vaan tunteiden säätely rakentuu kehityksen ja vuorovai-
kutuksen aikana. (Poikkeus, 2011.) Yleensä tunteiden itsesäätelyn pulmista pu-
huttaessa tarkoitetaan tunteiden ja käyttäytymisen alisäätelyä, jolloin ilmenee 
impulsiivisuutta, aggressiivisuutta, uhmakkuutta sekä haastavaa käyttäytymistä. 
Aivan yhtä hyvin pulmat voivat ilmetä myös tunteiden ylisäätelynä, jolloin seu-
rauksena on arkuutta, estyneisyyttä ja pelokkuutta. (Aro, 2011.)

Sosiokognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä tehdä oikeanlaisia tulkintoja, 
ennakointeja ja arviointeja toisten toiminnasta sekä toisaalta kykyä arvioida 
myös oman toiminnan seurauksia (Poikkeus, 2001; Salmivalli, 2008). Sosiaalis-
ten taitojen ja sosiokognitiivisten taitojen arvioinnissa voidaan tarkkailla, millai-
sia toimintastrategioita lapsi käyttää esimerkiksi liittymistilanteissa, torjuntati-
lanteissa tai kilpailutilanteissa, joissa hän pyrkii leikkiin, tulee ehkä torjutuksi tai 
joutuu häviölle pelissä (Poikkeus, 2011). Poikkeuksen (2001) sosiaalisen kom-
petenssin määritelmässä huomioidaan sosiaaliset taidot, toverisuhteet ja moti-
vaatio osana sosiaalisen kompetenssin rakentumista. Toverisuhteiden nostami-
nen yhdeksi osakomponentiksi osoittaa sosiaalisen kompetenssin kontekstuaalis-
ta näkökulmaa, jolloin voi painottua prosessinäkökulma yksilöpatologisen tar-
kastelun sijaan (Laosa, 1989; Salmivalli, 2008).
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Sosiaalisen kompetenssin yhtenä alakäsitteenä on sosiaaliset taidot, ja konk-
reettisemmin tarkasteltuna sosiaalisia taitoja ovat esimerkiksi kommunikointi, 
kuunteleminen, aloitteellisuus vuorovaikutussuhteissa sekä kyky auttaa ja kyky 
reagoida tilanteeseen sopivalla tavalla eli kyky yhteistoimintaan (Poikkeus, 
2001; 2011). Sosiaalisten taitojen avulla luodaan ja ylläpidetään ystävyyssuhteita 
(Ladd, 1999). Sosiaaliset taidot mahdollistavat omien tavoitteiden saavuttamisen 
vuorovaikutustilanteissa, kun omaa toimintaa osataan arvioida ja muokata (Ladd 
& Mize, 1983). Sosiaalisten taitojen näkökulma ei huomioi niinkään tempera-
menttipiirteiden vaikutusta vuorovaikutustilanteissa vaan korostaa opittavissa 
olevia sosiaalisia taitoja (Salmivalli, 2008), ja näin ollen esimerkiksi torjunta 
vertaissuhteissa ja yksinäisyys on selitetty nimenomaan sosiaalisten taitojen 
puutteina (Ladd, 1999). Gresham (2000) luo sosiaalisista taidoista mielikuvan 
työkaluina, joiden avulla rakennetaan, ylläpidetään ja parannetaan vuorovaiku-
tussuhteita. Sosiaalisten taitojen vahvistamisen sijaan voisikin tavoitteeksi aset-
taa sosiaalisen kompetenssin vahvistamisen ja tukea yksilön kykyä ymmärtää 
sosiaalisia tilanteita ja syy-seuraussuhteiden muodostumista vuorovaikutustilan-
teissa. Sosiaalisen kompetenssin kehittymisen ansiosta ongelmakäyttäytyminen 
vähenee (Langeveld ym., 2012).  

Kiintymyssiteet ja osallisuus tarkoittavat tyytyväisyyttä vertaissuhteissa ja 
perhesuhteissa sekä yhteisöllisyyttä ja kuulumisen kokemusta (Poikkeus, 2011). 
Sosiaalinen kompetenssi on yksi osatekijä osallisuuden ja sosiaalisen osallisuu-
den saavuttamisessa (Kuorelahti ym., 2015). Kuulumisen kokemuksen arvioimi-
nen havainnoimalla on ymmärrettävästi hyvin haastavaa, samoin kuten motivaa-
tion, itsetunnon ja minäkäsityksen selvittäminen. Epäsuorasti voidaan havain-
noida sääntöihin sitoutumista, motivaatiota toimia muiden lasten kanssa sekä 
uskaltautumista leikkiin, jossa tapaa uusia ihmisiä. (Poikkeus, 2011.) Motivaati-
olla voi kuitenkin olla merkitystä uusien vuorovaikutustaitojen oppimiselle ja 
halulle ottaa niitä käyttöön.  

Sosiaalisessa kompetenssissa voidaan havaita kaksi pääulottuvuutta, prososi-
aalisuus ja antisosiaalisuus, ja näiden osa-alueiden kautta sosiaalista kompetens-
sia voidaan arvioida. Prososiaalisuuteen kuuluvat esimerkiksi sosiaalisen kom-
petenssin monitahoarvioinnissa arvioitavat osa-alueet yhteistyötaidot ja empatia. 
Antisosiaalisuuteen liittyy esimerkiksi impulsiivisuus sekä häiritsevyys. (Junttila 
ym., 2006.) Yhteistyötaidoiltaan taitava yksilö pystyy toimimaan aktiivisesti 
yhteistyössä muiden kanssa. Empatiassa korostuu yksilön sensitiivisyys eli kyky 
ymmärtää, millaisia tunteita oma toiminta muissa herättää. Impulsiivisuudessa 
haasteet ovat tunteiden säätelyssä. Häiritsevyydessä kyse on vaikeudesta säädel-
lä omaa käyttäytymistä silloin, kun tunteet viriävät. Esimerkiksi impulsiivinen 
oppilas on hyvin ennalta arvaamaton ja karkottaa herkästi tovereita ympäriltään, 
koska muut joutuvat olemaan varuillaan. Häiritsevyys on suunnitelmallista tois-
ten ärsyttämistä, häiritsemistä tai kiusaamista. Häiritsevä toiminta on usein 
suunnattu johonkin tiettyyn kohteeseen, ja toiminnalla on tavoite. Jotta oppilas 
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olisi sosiaalisesti kompetentti, tulisi hänellä olla hyvät yhteistyötaidot ja paljon 
empatiaa sekä vähän impulsiivisuutta ja häiritsevyyttä. (Junttila ym., 2006; Junt-
tila, 2010.) Sosiaalisen kompetenssin arvioiminen on haastavaa, sillä kompetens-
si arvioidaan aina suhteessa kulttuuriseen kontekstiin (Poikkeus, 2001). Myös 
koululuokkaa voidaan pitää kulttuurisena kontekstina, joten myös oppilaiden 
sosiaalinen kompetenssi peilautuu luokan kulttuuriin ja normeihin. Sosiaalista 
kompetenssi arvioitaessa on huomioitava lapsen ikä. Myöhäislapsuuteen asti 
käsitykset itsestä ovat jopa epärealistisen positiivisia. 8−11 vuoden iässä lapsi 
alkaa huomata osaavansa asioita ja toisaalta huomaa tarvitsevansa harjoitusta 
jollakin toisella osa-alueella. (Harter, 2012.) Tässä ikävaiheessa lapsi alkaa myös 
peilata itseään suhteessa muihin ja hakee hyväksyntää muilta pystyäkseen hy-
väksymään myös itsensä (Hotulainen, 2003). Sosiaalinen kompetenssi on sangen 
kompleksinen rakennelma useine osa-alueineen, mutta sosiaalisen kompetenssin 
kehittämiseen kannattaa kohdentaa tukitoimia: korkealla sosiaalisella kompe-
tenssilla on havaittu olevan useita positiivisia yhteyksiä myös koulutukseen si-
toutumiseen varhaisnuoruudessa (Stepp ym., 2011) sekä hyvään koulumenestyk-
seen (Caprara ym., 2000). Lisäksi korkea sosiaalinen kompetenssi voi toimia 
suojamekanismina, jos lapsen tai nuoren lähivyöhykkeillä on runsaasti riskiteki-
jöitä (Kuorelahti ym., 2015). 

2.2 Proaktiivinen ja reaktiivinen aggressio 
Uhmaiät ja rajojen kokeileminen kuuluvat kehitykseen. Aggressionpurkaus voi 
olla reagointia tilanteeseen, johon liittyy turvattomuutta, turhautumista tai liian 
voimakasta psyykkistä kuormitusta. (Puustjärvi & Repokari, 2017.) Psykologi-
sesti tarkasteltuna aggressiolla tarkoitetaan yksilöihin tai ympäristöön kohdistu-
vaa tahallista, vahingoittavaa tai haitallista käyttäytymistä. Väkivaltaisella käyt-
täytymisellä tarkoitetaan fyysistä aggressiota, jolla on vakavat seuraukset (Vie-
merö, 2006), eikä voimakas ja pitkään jatkuva väkivaltainen käyttäytyminen 
kuulu lapsen normatiiviseen kehitykseen (Puustjärvi & Repokari, 2017). Ag-
gressiivisuus tai kyky aggressiiviseen käyttäytymiseen on yksilöllä syntymästä 
lähtien, mutta väkivalta ja väkivaltaisuus ovat sosiaalisia vuorovaikutuksellisia 
ilmiöitä (Schulman, 2004).  

Koulussa esiintyvä aggressiivinen käyttäytyminen on yleensä toista loukkaa-
vaa, ja sen muotoja ovat esimerkiksi kiusaaminen, nimittely tai kostaminen 
(Poikkeus, 2011). Hallikainen ja Repo-Tiihonen (2015) muistuttavat aggressios-
ta tulleen evoluution aikana osa meitä ja myös käyttövoimaamme, mutta sopeu-
tumiselle ja yksilölle itselleen haitallista aggressiota on pyrittävä hillitsemään. 
Kuten sosiaaliset taidot ja niiden käyttäminen tilanteeseen sopivalla tavalla myös 
aggressiivinen käyttäytyminen voi olla opittua. Sosiaalisen oppimisen teorian 
mukaan ihmiset oppivat väkivaltaisia keinoja (Bandura, 1973). Käyttäytyminen 
on siis seurausta oppimisesta (Viemerö, 2006). Goldstein (2004) esittää, että 
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liian vähän on opetettu taitoja, kuinka reagoida pettymyksiin, ryhmäpaineeseen 
tai vihan tunteisiin. Kuitenkin vaihtoehtoisia käyttäytymistapoja voidaan opettaa 
lapsille ja nuorille. ART-ohjelmassa rooliharjoitusten avulla pyritään omaksu-
maan uusia tapoja toimia vaikeissa tilanteissa (Goldstein ym., 2011).  Lasten ja 
nuorten tulee olla tietoisia siitä, että fyysinen aggressiivisuus on vain yksi osa 
yksilön käyttäytymisrepertuaarista (Tremblay, 2006). On tärkeää kasvattaa jo 
varhain lapsen käyttäytymisrepertuaaria niin, että hän voi valita sosiaalisesti 
hyväksytyn käyttäytymistavan. Aggressiivisesta kielenkäytöstä, tönimisestä, 
potkimisesta ja läpsimisestä on saattanut muodostua opittu toimintatapa, jota 
kukaan ei ole kieltänyt. Kukaan ei ole myöskään opettanut toisenlaista tapaa 
saavuttaa tavoitteet. Näin lapsi saattaa osoittaa aggressiivisuudella ja uholla, että 
on valmis käyttämään väkivaltaa saavuttaakseen päämääränsä (Hietala ym., 
2010). Haapaniemen (2003) mukaan moraalisesti hyväksyttävät toimintatavat 
luodaan jo varhaislapsuudessa luottamukseen perustuvassa kasvuympäristössä. 

Lapsen ja nuoren väkivallalle altistavia syitä on useita, ja osa syistä on sosi-
aalisia ja osa yksilöllisiä. Väkivaltaiselle käyttäytymiselle altistavia tekijöitä ovat 
esimerkiksi aiemmat elämäntapahtumat, kuten kaltoinkohtelu lapsuudessa, bio-
logiset tekijät (esimerkiksi keskushermoston välittäjäaine serotoniini, stressi-
hormoni kortisoli) ja sosiaaliset tekijät (toveripiirin vaikutus, kiintymyssuhteet, 
lähipiirin elämäntilanne). Yksilöllisiä väkivaltariskiin liittyviä tekijöitä ovat 
neuropsykologiset tekijät (kognitiivinen taso, kielellisen kehityksen ongelmat, 
impulssikontrolli), mielenterveyden häiriöt sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 
häiriö (ADHD), autisminkirjon häiriöt sekä erilaiset lapsuusiän traumat. (Kal-
tiala-Heino, 2013.) Koettu väkivalta tai väkivallan näkeminen kotona ovat vain 
esimerkkejä lukuisista tekijöistä, joiden tiedetään mahdollisesti ennustavan 
myöhempää väkivaltaista käyttäytymistä (Schulman, 2004). 

Aggressiivisuus on heterogeeninen ilmiö, ja voidaankin luokitella erilaisia 
aggression muotoja niiden etiologian sekä esiintymistavan perusteella. Näiden 
muotojen tunteminen ja tunnistaminen on tärkeää oikeanlaisten interventioiden 
kohdentamiseksi. (Dodge & Coie, 1987; Vitiello & Stoff, 1997.) Vitiellon ja 
Stoffin (1997) mukaan ääripäihin voidaan asettaa kontrolloitu, proaktiivinen 
aggressio sekä reaktiivinen aggressio. Tämä jako proaktiiviseen ja reaktiiviseen 
aggressioon on hyödyllinen ja paljon käytetty (Kaltiala-Heino, 2013), vaikka-
kaan se ei tee oikeutta vuorovaikutuksen taustalla vaikuttavien syiden moninai-
suudelle (Poikkeus, 2011). Proaktiivinen aggressio on välineellistä ja palkkion-
hakuista. Usein tällainen aggressiivisuus voi olla piilossa olevaa, ja sen muotoja 
ovat esimerkiksi näpistykset, tulipalojen sytyttäminen tai julmuus. Toiminta on 
kontrolloitua, jopa rutiininomaista, eikä siihen liity vahvaa tunnelatausta. Ag-
gressiivinen käyttäytyminen ei siis edellytä vihan tunteita (Bandura, 1973). 
Proaktiivisen aggression taustalla uskotaan olevan vahvoja aggressiivisia toimin-
tamalleja sekä kokemus oman toiminnan palkitsevuudesta (Dodge & Coie, 
1987.) Stoltz ym. (2016) havaitsivat tutkimuksessaan, että nuoret, jotka ovat 
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suosittuja kaveripiirissään, käyttävät proaktiivista aggressiota saavuttaakseen 
valta-asemansa ja ylläpitääkseen sitä vertaistensa keskuudessa, kun taas vertais-
tensa joukossa syrjittyjen huomattiin käyttävän reaktiivista aggressiota.  

Toinen aggression muoto on impulsiivinen, reaktiivinen aggressio (Vitiello & 
Stoff, 1997). Usein tällainen aggressiivisuus tulee nähdyksi ja kyseessä voi olla 
hyvin vihamielinen kiukkureaktio (Ojanen, 2007). Reaktiivinen aggressio on 
vähemmän kontrolloitua kuin proaktiivinen aggressio, sillä kyseessä on pikem-
minkin vihan tunteen purkaus, joka on puolustusreaktio koettuun turhautumi-
seen, provokaatioon tai pettymykseen (Dodge & Coie, 1987; Puustjärvi & Re-
pokari, 2017). Reaktiivisesti reagoivalla lapsella ei ole ehkä keinovalikoimas-
saan muuta strategiaa tilanteen ratkaisemiseksi kuin tunteiden purkaminen im-
pulsiivisesti, jolloin käyttäytyminen voi olla jopa itseä tai toisia vahingoittavaa. 
Reaktiivisen aggression taustalla voi olla mielenterveyden häiriö tai neurokogni-
tiiviset erityisvaikeudet, jolloin vuorovaikutustaidot, impulssikontrolli, tunnesää-
tely ja sosiaalisten vihjeiden tulkitseminen ovat vaikeutuneet. (Kaltiala-Heino, 
2013.) Reaktiivinen aggressio ilmenee varhaisemmassa ikävaiheessa kuin proak-
tiivinen aggressio. Varhaisten negatiivisten elämänkokemusten, kuten trauman, 
vanhempien torjuvan kiintymyssuhteen, kaltoinkohtelun tai pysyvien perhesuh-
teiden puuttumisen, on havaittu olevan yhteydessä reaktiiviseen aggressioon. 
(Dodge & Coie, 1987; Dodge ym., 1997.) 

Proaktiivisen ja reaktiivisen aggression taustatekijät ovat erilaiset, mikä tekee 
ongelmakäyttäytymiseen puuttumisesta haastavaa. Usein interventioilla pyritään 
vaikuttamaan vain tietynlaiseen aggressiiviseen käyttäytymiseen (Dodge & 
Coie, 1987). Proaktiiviseen eli välineelliseen aggressioon taipuvaisilla on toden-
näköisin vaste toteutettuun käyttäytymisterapeuttiseen interventioon (Vitiello & 
Stoff, 1997), kun taas reaktiivinen aggressio näyttää olevan pysyvämpää (Dodge 
& Coie, 1987). Aggression hallinnan kanssa kamppailevat lapset hyötyisivätkin 
interventioista, jotka koostuvat useammista osatekijöistä. Useampia osatekijöitä 
sisältävillä interventioilla voitaisiin vaikuttaa molempiin aggression muotoihin – 
osalla lapsista esiintyy sekä proaktiivista että reaktiivista aggressiota. (Ojanen, 
2007.) Pelkällä lääkityksellä voidaan rauhoittaa mielenterveyden ongelmista 
johtuvaa väkivaltakäyttäytymistä, mutta aggression hallintaan pyrkivät interven-
tiot ovat tällöinkin tarpeen (Kaltiala-Heino, 2013). ART-ohjelmassa on pyritty 
huomioimaan molemmat aggression muodot, siksi interventio rakentuu kolmesta 
osa-alueesta (Goldstein ym., 2011). Osa-alueet esitellään tarkemmin luvussa 4.1. 

2.3 Antisosiaalisuus 
Antisosiaalisuudella tarkoitetaan käyttäytymistä, joka rikkoo yhteiskunnassa 
vallalla olevia normeja (Jokela, 2006.) Moffittin (1993) käytöshäiriöjaottelun 
mukaan voidaan erottaa nuoruusikään rajoittuva antisosiaalisuus sekä koko elä-
män jatkuva antisosiaalisuus. Nuoruusikään rajoittuva antisosiaalisuus on väes-
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tössä paljon yleisempää kuin koko elinkaareen liittyvä antisosiaalinen käyttäy-
tyminen. Mitä aiemmin antisosiaalinen käyttäytyminen on alkanut, sitä todennä-
köisemmin sen on todettu jatkuvan nuoruusiän jälkeenkin. Antisosiaalinen käyt-
täytyminen muuttuu monimuotoisemmaksi ikätason mukaan: pureminen ja lyö-
minen 4-vuotiaana voivat vaihtua näpistyksiin ja muuhun epärehelliseen toimin-
taan, ja iän lisääntyessä tehdään yhä vakavampia rikoksia. Antisosiaalinen käyt-
täytyminen muodostuu pysyväksi, jos henkilöllä ei ole viitekehystä, jossa harjoi-
tella prososiaalisia taitoja. Jo 1960-luvun alussa kootussa tutkimusaineistossa 
voitiin havaita jopa 8–10-vuotiaana ennusmerkkejä myöhemmälle rikollisuudel-
le. Nämä ennusmerkit voitiin jakaa kuuteen kategoriaan: 1) antisosiaalisuus, 
vaikeudet koulussa, aggressiivisuus, 2) hyperaktiivisuus, impulsiivisuus, motori-
nen levottomuus, 3) matala älykkyystaso, heikko koulumenestys, 4) rikollisuus 
perheessä, tuomion saaneet vanhemmat, sisarusten rikollisuus, 5) perheen köy-
hyys ja 6) heikot vanhemmuuden taidot (Farrington, 1995). Varhainkaan koh-
dennetut interventiot eivät välttämättä ole tehokkaita, koska hyvään hoitovastee-
seen vaikuttaa moni tekijä. Kun asosiaalinen käyttäytyminen on urautunutta, on 
siihen teini-iässä huomattavasti vaikeampaa vaikuttaa ja puuttua kuin olisi ollut 
jo varhaisemmassa vaiheessa.  

Farrington (1995) nosti hatarat vanhemmuustaidot riskitekijöiksi, ja nykyään 
tiedetään, että perheen ottaminen mukaan osaksi käytöshäiriöisen nuoren hoitoa 
on hoidon onnistumisen edellytys (Lehto-Salo & Marttunen, 2006; Puustjärvi & 
Repokari, 2017). Perheen osallisuus jo varhain on tärkeää siinäkin mielessä, että 
mikäli vanhempien oma emotionaalinen kompetenssi tarvitsee vahvistusta, on 
heidän vaikea mallintaa lapselleen oikeanlaista käyttäytymistä tilanteissa, joissa 
tunteet heräävät voimakkaina ja lapsen vaikea temperamentti saattaa vaikeuttaa 
tilannetta entuudestaan. Tämä voi johtaa jo lapsen varhaisvuosina käyttäytymi-
sen negatiivisen kehän muodostumiseen (Zeidner ym., 2003). 

Nuoruusaikaan liittyvä antisosiaalisuus on Moffitin (1993) mukaan normatii-
vista ja siten hyvin yleistä, joten sitä voidaan pitää pikemminkin tavallisena kuin 
epätavallisena. Nuoruuteen rajoittuvan antisosiaalisuuden on havaittu poikkea-
van elämänmittaisesta antisosiaalisuudesta myös siinä, ettei se ole pysyvää yli 
tilanteiden. Vapaa-ajalla tapahtuvat näpistykset ja epärehellinen elämäntapa 
eivät välttämättä vaikuta koulunkäyntiin tai ilmene koulussa lainkaan (Moffit, 
1993). Antisosiaalisuutta voidaan pitää näin tarkasteltuna myös kontekstuaalise-
na ilmiönä. Koulussa antisosiaalisesti käyttäytyvät oppilaat luovat haastavia 
tilanteita käyttäytyessään impulsiivisesti, epäkunnioittavasti ja häiritsevästi ei-
vätkä näytä välittävän heille asetetuista säännöistä tai langetetuista rangaistuksis-
ta. Tällaisen käytöksen vuoksi heidän oppimistuloksensa saattavat heiketä ja 
toverisuosio laskea (Robinson ym., 1999). Antisosiaalisuudesta voidaan erottaa 
aggressiivinen ja ei-aggressiivinen muoto. Aggressiiviseen antisosiaalisuuteen 
liittyy muihin ihmisiin kohdistuvaa fyysistä väkivaltaa, ja ei-aggressiivinen an-
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tisosiaalisuus puolestaan liittyy esimerkiksi ilkivallan tekoihin ja varkauksiin. 
(Jokela, 2006.) 

2.4 Käyttäytymisen interventiot  
Erityispedagogiikan lähtökohtana on pyrkimys tukea ja auttaa oppimisessa sekä 
kehityksessä. Tämä erityispedagoginen lähtökohta perustuu ihmisen muotoutu-
vuuteen ja koulutettavuuteen. Muotoutuvuus on alun perin biologisen sopeutu-
misen erityispiirre. Sillä tarkoitetaan elävän organismin muuttumista ympäristön 
vaikutuksesta. Koulutettavuus on yhteiskunnan organisoima luoma tapa taata 
lapselle ohjausta, jotta tällä on myöhemmin edellytyksiä kiinnittyä ympäröivään 
yhteiskuntaan. Opetettavuus liittyy siihen, millaisia kasvun ja kehityksen edelly-
tyksiä tulee täyttää oppiakseen tietyn taidon tai suorituksen. (Hautamäki, 2015.) 
Koulussa pedagogista väliin tulemista tai asioihin puuttumista kutsutaan inter-
ventioksi (Takala & Kontu, 2016). Interventiolla pyritään vaikuttamaan tietoi-
sesti kehitykseen ja estämään, tasoittamaan tai minimoimaan esimerkiksi kehi-
tysviivästymän tai muiden pulmien vaikutuksia kasvulle ja kehitykselle. (Hau-
tamäki, 2015.) Interventiolla voidaan tarkoittaa kahta asiaa: joko interventiotut-
kimusasetelmaa alku- ja loppumittauksineen ja kontrolliryhmineen, jolloin pyri-
tään selvittämään intervention vaikuttavuutta, tai interventio voi tarkoittaa ope-
tuksessa huomioon otettavien seikkojen lisäämistä. Kuten Hautamäki (2015) 
mainitsee, usein käytännössä interventio onkin tietyn erityismetodin soveltamis-
ta. Näin oli myös tässä toteutetussa tutkimuksessa, jossa ART-ohjelma oli mai-
nittu ”erityismetodi”.  

Tunteiden tunnistamiseen, tunnetaitoihin ja itsesäätelyyn liittyviä interventi-
oita on tällä hetkellä runsaasti. Käytöshäiriöisten nuorten hoitamiseen on käytet-
ty erilaisia kognitiivisia hoito-ohjelmia, joiden tausta-ajatuksena on olettamus, 
että käyttäytymishäiriöisen nuoren on vaikea löytää yleisesti hyväksyttäviä toi-
mintamalleja sosiaalisissa tilanteissa ja nähdä oman käyttäytymisensä seurauk-
sia. Hoidon ansiosta nuori oppii erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja toimintamalleja, 
joiden tavoitteena on vähentää aggressiivista ja antisosiaalista käyttäytymistä. 
(Lehto-Salo & Marttunen, 2006.) ART-menetelmä on esimerkki ryhmämuotoi-
sesta interventiosta, joka pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (Ranta 
ym., 2018a). Myös koulujen opetushenkilöstö voi tukeutua joihinkin kognitiivi-
sen käyttäytymisterapian sovelluksiin osana työtään (Fredriksson ym., 2018). 
Tällöin ei kuitenkaan voida puhua terapiasta tai hoidosta. Lasten ja varhaisnuor-
ten hoidossa käytetään useimmiten käyttäytymisterapiaa, kun taas nuoruusiässä 
käytetyimpiä hoitomenetelmiä ovat kognitiiviset terapiat (Karlsson ym., 2006).  

Käytöksellä oireilevan lapsen tai nuoren yksilöhoito on usein haasteellista. 
(Friis ym., 2004). Ryhmäinterventioiden merkitys haastavan käyttäytymisen 
muuttamisessa vaikuttaa kiistattomalta. Ei ole esimerkiksi tarkoituksenmukaista 
harjoitella sosiaalisia taitoja kahden kesken, koska näin toteutettuna harjoitteluti-
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lanne ja todellisuus ovat varsin kaukana toisistaan. Lisäksi nuori, jolla on käy-
töshäiriö, saattaa pystyä osallistumaan paremmin ryhmämuotoiseen kuntoutuk-
seen kuin esimerkiksi yksilöterapiaan. Ryhmämuotoiset hoidot eivät ole Suo-
messa vielä vakiintuneet lukuun ottamatta laitosolosuhteissa toteutettavia erilai-
sia ryhmähoitoja (Lehto-Salo & Marttunen, 2006). Esimerkiksi perusterveyden-
huollossa Huikon ja Kovasen ym. (2017) raportin mukaan yleisimpiä hoitomuo-
toja ovat olleet keskustelut terveydenhoitajan, psykologin tai kuraattorin kanssa. 
Eräässä kunnassa oppilashuolto oli myös järjestänyt tarkasteluajankohtana ART-
ryhmiä. Ryhmän yhteinen tavoite ja samanlaiset ongelmat saavat ryhmäläiset 
usein tuntemaan, että he eivät ole yksin pulmiensa kanssa vaan muilla voi olla 
samanlaisia haasteita arjessa (Hämäläinen ym., 2017). Ryhmäinterventioiden 
kivijalka ovat mallinnukset, niistä saatu palaute sekä mahdollisuus harjoitella 
provosoivia tilanteita ja niistä selviytymistä ikätovereiden kanssa (Feindler, 
1990). Ryhmäharjoittelumenetelmien käyttöä tukee ajatus, että harjoittelusta 
tulee osa arkea ja osa jo ryhmäytyneen ryhmän toimintaa (Mogk ym., 2015). 
Myös ryhmän merkitys on erilainen eri-ikäisille osallistujille: nuoremmat osal-
listujat hyötyvät kognitiivis-behavioristisesta interventiosta, jossa ohjaajan ase-
ma on vankka ja toiminta on ohjaajajohtoista. Vanhemmat osallistujat taas hyö-
tyvät menetelmistä, joissa on voimakas ryhmän sisäinen vuorovaikutus, mahdol-
lisuus osallistua ja toimia itseohjautuvasti: vanhemmilla osallistujilla ajatellaan 
jo olevan enemmän sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja kuin nuoremmilla osal-
listujilla (Martsch, 2005). Nuoret myös oppivat parhaiten ryhmässä, jolloin he 
voivat jäljitellä mallia ja peilata omaa kypsyvää itsesäätelyään ikätasoisesti (Rö-
ning, 2013).  

2.4.1 Interventioiden vaikuttavuus 

Interventioita toteutetaan usein hankkeiden turvin. Laajasalo ja Pirkola (2012) 
peräänkuuluttavat raportissaan, että hankkeiden toimivuutta, pitkäaikaisvaiku-
tuksia ja kustannustehokkuutta tulisi tarkastella myös koetilanteiden ulkopuolel-
la. Interventioiden arvioimisessa kysymys intervention toimivuudesta on liian 
kapea-alainen. Jotkut interventiot voivat olla jopa vahingollisia osallistujille, 
mutta nämä elämän kannalta kauaskantoiset haittavaikutukset eivät ole välittö-
mästi havaittavissa, joten pitkäaikainen seuranta interventiota ennen, sen aikana 
ja intervention jo päätyttyä on tarpeen (McCord, 2003). Samoin olisi mietittävä, 
mitkä interventiot voidaan toteuttaa maallikoiden ohjaamina ja millaisten mene-
telmien käytössä ohjaajan tulisi olla tietyn alan asiantuntija. Menetelmien toteu-
tuksessa tulisi myös huomioida siihen käytetty aika muun työn ohella, ohjaajan 
persoonan vaikutus menetelmän toteutuksessa sekä ohjaajan kiinnostus ja sitou-
tuneisuus intervention haastavissakin vaiheissa.  

Käytetyn menetelmän tehokkuutta on vaikea arvioida, ellei menetelmää ole 
toteutettu kuten se on tarkoitettu toteutettavaksi. Menetelmäuskollisuudesta lip-
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sumisen ja tukimallien tietoisesti vahvan modifioinnin on havaittu olevan inter-
ventioita koskeva merkittävä haaste, sillä muokkaaminen uhkaa menetelmän 
tehokkuutta (Dyssegaard ym., 2017; Gundersen & Svartdal, 2005).  

Arnold ja Hughes (1999) tuovat esiin vaikuttavuutta mittaaviin tutkimuksiin 
liittyvän ongelman. Aina vaikuttavuustutkimuksissa ei voida osoittaa interventi-
on päätyttyä positiivisia tuloksia menetelmän käytöstä, jolloin tutkimus jää usein 
julkaisematta. Kuitenkin menetelmän prosessikuvaukset olisi tärkeää tuoda julki, 
sillä niiden avulla voitaisiin tulla tietoisiksi interventioissa vaikuttavista ryhmä-
prosesseista sekä osallistujien vahvasta vaikutuksesta toisiinsa. Avainkysymys 
on myös tutkimuksen, terapian tai intervention toteuttamisympäristö. Kun inter-
ventio on toteutettu kontrolloidussa ympäristössä ja kun kohderyhmä on tarkasti 
määritelty, tarkoitetaan efficacy-tutkimusta eli tehokkuustutkimusta. Vaikutta-
vuustutkimus eli effectiveness-tutkimus liittyy interventio-ohjelman toteuttami-
seen luonnollisessa ympäristössä, jossa osallistujat eivät ole tarkkaan valikoitu-
neita eikä menetelmän toteutus vaadi pitkää erikoiskoulutusta. Effectiveness- 
tutkimuksia on tehty vähemmän vaativuutensa vuoksi kuin efficacy-tutkimuksia. 
Vaikuttavuustutkimukselle on tarve myös tulevaisuudessa, kun resursseja halu-
taan kohdentaa laaja-alaisesti. (Ranta ym., 2018b.) Tässä tutkimuksessa ART-
ohjelma toteutettiin luonnollisessa ympäristössä, jolloin osallistujat eivät olleet 
erikseen valikoituneita, voidaan puhua toteutuksen vastanneen vaikuttavuustut-
kimusta.  Vaikuttavuuden arvioiminen on haaste, koska sen avulla ei voida sel-
vittää, mikä tilanne olisi, ellei yksilö olisi osallistunut esimerkiksi harjoitteluoh-
jelmaan. Tyni (2015) on tuonut tutkimuksessaan esiin myös, että tilastollinen ja 
käytännöllinen vaikuttavuus tulisi erottaa toisistaan. Vaikutukset voivat olla 
välillisiä, ilmetä ajallisesti hitaasti tai olla vaikeasti todennettavissa. Intervention 
vaikuttavuuden arviointi on haasteellista, ja siihen vaikuttavat monet seikat. On 
havaittu jopa, että vaikuttavuutta on lisännyt, jos interventio aloitettiin pian oh-
jaajan interventioon kouluttautumisen jälkeen. Jos ohjaajan kouluttautumisen ja 
intervention aloituksen välinen aika on yli vuosi, voi sillä olla heikentävä vaiku-
tus intervention vaikuttavuuteen. (Feindler ym., 2016).  

Algozzine ja Algozzine (2006) muistuttavat, ettei yhtä ainoaa ohjelmaa tai 
metodia ole, jonka keinoin olisi tehokasta opettaa kaikkia lapsia käyttäytymään 
normien mukaan. Kirjoittajat peräänkuuluttavat myös todistetusti tehokkaiden 
harjoitteluohjelmien käyttämistä sekä korostavat pohtimaan kunkin menetelmän 
soveltuvuutta nimenomaiselle oppilasryhmälle. Interventioiden tuloksellisuutta 
tulee arvioida ja tutkia, jotta tehottomat käytänteet voidaan korvata toisilla ja 
jotta hyväksi havaitun menetelmän käyttöönottoa voidaan tukea edelleen. Inter-
ventiotkaan eivät kehity, ellei niitä arvioida, sillä ilman arviointia ongelmanrat-
kaisuprosessit eivät käynnisty (Hulac ym., 2011).  

Seurantatutkimus on osoittanut, että lisääntyneet sosiaaliset taidot ja vähen-
tynyt aggressiivinen käyttäytyminen eivät välttämättä ole pysyviä muutoksia 
vaan niissä voi tapahtua negatiivisia muutoksia ajan kuluessa intervention päät-
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tymisestä (Nelson ym., 2009). Interventioilla ei ole aina onnistuttu saamaan toi-
vottuja tuloksia elämänaikaisen antisosiaalisuuden katkaisemiseksi. Interventioi-
ta on tehty ja niillä vaikutettu usein liian myöhään. Käytöshäiriöisen nuoren 
hoitovastetta heikentävät myös epäsosiaalisuuden vakavuus sekä käytösongel-
mien alkaminen alle 15-vuotiaana, muiden häiriöiden päällekkäisyys, nuoren 
heikot kognitiiviset kyvyt sekä perheen sosioekonominen asema ja huoltajien 
lapsuushistoria sekä heidän mahdollinen epäsosiaalisuuteensa (Ebeling ym., 
2004).  

Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan aggressiivista käyttäytymistä tulee 
pyrkiä vähentämään lisäämällä prososiaalisten keinojen arvoa (Bandura, 1973). 
Prososiaalisten keinojen arvon kohottaminen vaatii koko yhteisössä näiden taito-
jen vankkaa arvostusta, jotta yksilö kokee niiden harjoittamisen tärkeäksi. Jois-
sakin ryhmissä arvoa saattaa olla enemmän saaduilla rangaistuksilla, jolloin 
prososiaalisten keinojen tietoinen kohottaminen tavoiteltaviksi taidoiksi vaatii 
vankkaa työpanosta. Huukin (2010) tutkimustulosta tukee Royerin (2006) näke-
mys, jonka mukaan koulussa toteutettavat interventiot saattavat kariutua siihen, 
että oppilaat saavat huonosti käyttäytymällä rangaistuksia. Rangaistukset lisää-
vät huonosti käyttäytyvien kaverisuosiota, koska langetetuista rangaistuksista he 
saavat arvostusta vertaisiltaan. Rangaistuksiin perustuvat menetelmät voivat jopa 
lisätä käytösoireilua (Puustjärvi & Repokari, 2017). Royer (2006) toteaakin, että 
opettajien tulisi tiedostaa, että heidän toteuttamansa interventiot saattavat ylläpi-
tää käyttäytymisen ongelmia, mikäli interventiot perustuvat jaettuihin rangais-
tuksiin. Lapsilla, joilla on sosioemotionaalisia vaikeuksia, on myös vaikeuksia 
ymmärtää tekojensa seurauksia, eivätkä he välttämättä huomaa niiden kausaali-
suhteita. Siksi nämä seuraussuhteet tuleekin opettaa lapsille sen sijaan, että heitä 
nuhdellaan ja osoitetaan rangaistuksia tai uhkaillaan saavutettujen etujen menet-
tämisellä. Nuhtelu ja sanktioiden jakaminen huonosti käyttäytyville oppilaille on 
turhaa, ellei heille opeteta tilalle hyväksyttävää tapaa toimia tai osoittaa tuntei-
taan (Visser, 2006). Jos lapsen käyttäytymisen haasteita leimaa tunnekylmyys, 
eivät sanktiot ja rangaistukset muuta lapsen toimintaa, eikä tunnekylmä lapsi 
vetäydy rangaistuksen pelosta kielletystä tilanteesta pois vaan päinvastoin tois-
tuvasti hakeutuu tällaisiin tilanteisiin (Laajasalo, 2016). ART-interventiossa on 
vastarinnan vähentämiseksi ehdotettu käytettäväksi esimerkiksi etuuden menet-
tämistä tai rangaistusta. Rangaistuskeskeisyyden sijaan tulisi keskittyä syste-
maattiseen käyttäytymisen ohjaamiseen positiivisen vahvistamisen keinoin 
(Karhu, 2018).  

2.4.2 Sosiaalinen status ryhmässä 

Ryhmäinterventioiden merkitys käyttäytymisen muuttamisessa on tunnistettu 
mutta ryhmä voi muodostaa myös haasteita uusien taitojen harjoittelulle. Lapsen 
ollessa ryhmässä hyvin suosittu sekä aggressiivinen, on käyttäytymiseen varsin 
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haastava vaikuttaa. Tällöin tulisi pyrkiä vaikuttamaan ryhmässä vallalla oleviin 
normeihin, ettei aggressiivisuudesta muodostuisi ainoa tapa ylläpitää saavutettua 
statusta (Pouwels ym., 2018). Sosiaalisen kompetenssin kehittymiseen vaikutta-
vat toverisuhteet sekä toverisuosio tai vastaavasti koettu yksinäisyys ja torjutuksi 
tuleminen sosiaalisissa suhteissa (Ladd, 1999). Interventioissa päätavoitteena on 
usein prososiaalisten taitojen kehittäminen mutta olennaista olisi keskittyä myös 
positiivisten toverisuhteiden tukemiseen (Obsuth ym., 2015). Coie ja Kuper-
smidt (1983) tutkivat sosiaalisen statuksen muodostumista uudessa ryhmässä 
sekä toisaalta sosiaalisen statuksen pysyvyyttä tutussa ryhmässä. Osallistuja 
saattoi olla sosiaaliselta statukseltaan suosittu (popular), keskiverto (average), 
torjuttu (rejected) tai huomiotta jätetty (neglected), tutkimuksessa ei ollut muka-
na statukseltaan ristiriitaisessa asemassa olevia lapsia. Neljä sosiaaliselta statuk-
seltaan erilaista neljäsluokkalaista poikaa tapasivat leikkiryhmässä kerran vii-
kossa kuuden viikon ajan. Osallistujien sosiaalinen status oli määritelty jo heille 
tutussa ympäristössä omassa koulussa. Havaittiin, että ensimmäisen viikon ta-
paamiskertaa lukuun ottamatta osallistujien sosiaalinen status uudessa ryhmässä 
alkoi vastata tutussa ryhmässä mitattua sosiaalista statusta. Mitä pidemmälle 
tapaamiset etenivät, sitä enemmän ne vastasivat koulussa mitattua sosiaalista 
statusta. Tutkimuksen ansiosta tultiin tietoiseksi siitä, että lapsi tai nuori säilyttää 
todennäköisesti samanlaisen tapansa toimia uudessakin ryhmässä. Esimerkiksi 
sosiaaliselta statukseltaan torjutut lapset näyttivät säilyttävän statuksensa myös 
uudessa ryhmässä: he aloittivat eniten tappeluita ja käyttäytyivät häiritsevästi. 
Toisaalta huomiotta jätetyt lapset näyttivät olevan uudessa ryhmässä hieman 
aktiivisempia kuin tutussa ryhmässään. Lapsen sosiaalinen status ryhmässä vai-
kuttaa hyvin pysyvältä (Salmivalli, 2008), ja ryhmäinterventiot voivat vaikuttaa 
tehottomilta siksi, että ryhmässä olevat sosiaaliset statukset ovat niin vankkoja. 
Yksilölle muodostunut status ryhmässä voi siten olla haaste interventiolle ja se 
taas intervention vaikuttavuudelle. Sosiaalisen statuksen ja käyttäytymisen var-
haislapsuudessa ja keskinuoruudessa on jopa havaittu olevan yhteydessä nuo-
ruusiässä kiusaamistilanteissa esiintyviin rooleihin. Lapsuudessa suositut (popu-
lar) lapset, joilla esiintyy paljon aggressiota, näyttävät omaksuvan kiusaajan 
roolin muita herkemmin nuoruudessa (Pouwels ym., 2018). Vaikka näin suora-
viivaisesti kasvun ja kehityksen polkuja ei voida linjata, antaa tämä tieto vahvis-
tusta varhaisten interventioiden kohdentamiselle.  

On huomattava, että väkivaltaan ja väkivallan käyttämiseen liittyy myös so-
siokulttuurinen näkemys, jonka Huuki (2010) tuo ilmi koulupoikien väkivaltai-
suutta tarkastelevassa tutkimuksessaan. Tutkimuksen mukaan pojat pyrkivät 
todistamaan kaveripiirissä sekä omaa kompetenssiaan että maskuliinisuuttaan ja 
pyrkivät säilyttämään asemansa tai vahvistamaan sitä myös väkivaltaisen käyt-
täytymisen keinoin. Suoran sosiaalisten taitojen harjoittelun lisäksi tulisi ottaa 
huomioon myös ryhmän sosiaaliset tavoitteet ja pyrkiä vaikuttamaan myös nii-
hin (Salmivalli, 2008), sillä aggressiivinen käyttäytyminen voi olla palkitsevaa ja 
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sillä voi saada vaikutusvaltaa muihin. Saattaa nimittäin vaikuttaa siltä, että ag-
gressiivisesti käyttäytyvät nuoret kieltäytyisivät reagoimasta prososiaalisiin 
käyttäytymisvaihtoehtoihin (Goldstein, 2004). Tällöin ei siis voida katsoa haas-
tavaksi koetun käyttäytymisen johtuvan sosiaalisten taitojen puutteesta, vaan 
yksilö ei välttämättä ole motivoitunut käyttämään niitä. Esimerkiksi proaktiivi-
sella aggressiivisuudella voi olla välineellistä arvoa kaveripiirissä, jolloin käyt-
täytymismallista luopuminen tai sen muuttaminen voisi horjuttaa yksilön asemaa 
ryhmässä (Poulin & Boivin, 2000). Etenkin pojat ylläpitävät valta-asetelmaa  
fyysisin keinoin. Pojat mittelevät fyysisellä voimallaan, ja kohtaamisissa piilee 
usein mahdollinen kamppailu voimista – se taas pitää yllä tietynasteista väkival-
lan uhkaa (Tolonen, 1996). Aggressiivinen käyttäytyminen saattaa kannatella 
yksilön itsetuntoa. Vertaisilta epäsopivasta käyttäytymisestä saatu arvostus saat-
taa vähentää tai mitätöidä hyvänkin intervention vaikutuksia. Lasten ja nuorten 
koulumotivaatio tai koulukielteisyys voi selittyä sillä, että kavereiksi valitaan 
itseä muistuttavia tovereita. Sama kaveripiiri jälleen yhdenmukaistaa nuorten 
ajatusmaailmaa ja käyttäytymistä (Kiuru, 2018).  

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu myös käyttäytymisen muuttuneen jopa 
negatiivisempaan suuntaan, mikäli interventioryhmässä on ollut vain hyvin haas-
tavasti käyttäytyviä lapsia tai nuoria (Dishion ym., 1999). Haastavasti käyttäyty-
västä oppilasryhmästä ART-ryhmän muodostaminen siis tuo mukanaan ryhmäs-
sä vallitsevat valtarakenteet ja niiden ylläpitämisen. Ryhmässä saattaa esiintyä 
paljon aggressiivista käyttäytymistä, jonka tarkoituksena ei ole vahingoittaa sen 
kohdetta mutta jonka tarkoituksena on kohottaa aggressiivisesti käyttäytyvän 
sosiaalista statusta. Väkivalta ei näin ole itsetarkoitus vaan väline päämäärän 
saavuttamiseksi. (Huuki, 2010.) 

2.5 Historiallinen katsaus lasten ja nuorten poikkeavana pi-
dettyyn käyttäytymiseen puuttumisesta 
Tässä alaluvussa taustoitan historiakatsauksella sitä, miten suhtautuminen käy-
tösoireiluun on muuttunut vuosien saatossa. Historiallisessa kontekstissa käy-
tösoireilua tarkasteltaessa havaitaan, että vuosisatoja sitten käytettiin keinoja, 
joilla määritellystä normista poikkeaviksi katsotut yksilöt pyrittiin sulkemaan 
yhteiskunnan ulkopuolelle fyysisestikin kauas pitkien matkojen päähän. Jos yk-
silön käyttäytyminen ei sopinut yhteisön normeihin, pidettiin sitä aiemmin yksi-
lön patologiana (Laosa, 1989). Aiemmin normien vastaisesti toimivaa tai lähiyh-
teisölle taakaksi olevaa yksilöä pidettiin puutteellisena (Harrikari, 2006). Histo-
riaan peilaaminen tuo esiin yhteiskunnallisen muutoksen: havaittuihin tuen tar-
peisiin pyritään nykyään vastaamaan kaikissa tapauksissa lasta ja nuorta lähellä 
olevissa kasvuympäristöissä. Voimakkaasta yksilöpatologiasta on siirrytty yhtei-
söissä toteutettaviin interventioihin.  
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Aiemmin lapsia, joilla ei havaittu ruumiillisia tai henkisiä puutteita mutta jot-
ka olivat lähiympäristölleen vaivaksi, pidettiin pahana ja ilkikurisena (Saari, 
1968). Tällaista varhain havaittua pahantapaisuutta pidettiin tulevien sopeutu-
misongelmien oireena (Saari, 1951; Salmensaari, 1915). Vuoden 1852 vaivais-
hoitoasetuksessa määriteltiin pahantapaiset lapset ryhmäksi, johon valtion kasva-
tusapu tuli erityisesti suunnata, sillä työläiskaupunginosien ”villien” lasten us-
kottiin kasvavan yhteiskunnan vastaisiksi (Pulma & Turpeinen, 1987). Pahanta-
paisuudessa voitiin erottaa erilaisia tyyppejä, kuten varkaat, kouluun sopeutu-
mattomat, karkurit, siveellisyysrikoksia tehneet, ilkivaltaiset ja väkijuomien 
käyttäjät. Kouluvaikeudet olivat olennainen osa pahantapaiseksi määrittelyä. 
Kouluvaikeuksilla tarkoitettiin koulunkäynnin laiminlyöntiä sekä muilla tavoilla 
ilmenevää sopeutumattomuutta koulunkäyntiin (Saari, 1951). Pahantapaisuuteen 
taipuvaiset lapset tarvitsivat kenraalikuvernöörin mukaan ”huolellisempaa, sy-
vällisemmille pedagogisille periaatteille” tukeutuvaa laitoskasvatusta (Pulma & 
Turpeinen, 1987), jota pidettiin tehokkaana tapana vaikuttaa käyttäytymistapoi-
hin ja luonteenmuodostukseen (Saari, 1961). Saari (1951) tutki Järvilinnan tut-
kimus- ja tarkkailulaitokseen tulleita poikia ja havaitsi, että suurin osa heistä tuli 
laitokseen kouluvaikeuksien vuoksi 10–12 vuoden ikäisinä. Kasvatuslaitoksissa 
luotettiin fyysisen vallankäytön voimaan. Eräänkin kasvatuslaitoksen kirjanpi-
don mukaan 1800-luvun lopun kurinpitokeinoihin kuuluivat kiellot, käskyt ja 
nuhteleminen, palkitseminen, aterian kieltäminen, laiskanläksy, aresti sekä ruu-
miillinen kuritus (Pulma & Turpeinen, 1987). 1800-luvulta aina 1960-luvulle 
koulukodeissa hallittiin jatkuvan tarkkailun ja ankarienkin rangaistusten avulla. 
Vasta 1980-luvun lopulla pyrittiin vaikuttamaan psykologisen hallinnan keinoin. 
(Laitala & Puuronen, 2016). Muutokset tapahtuvat hitaasti, niin myös muutokset 
kurinpidossa. Kyppö (1989) mainitsee laitosten kurinpitorangaistuksiksi vitsat ja 
joukkorangaistuksen, ja usein nuori sai vielä muulta joukolta ankarimman sel-
käsaunan. Vuonna 1967 vitsarangaistus laitoksissa lopetettiin. Ruumiillinen 
kuritus jatkui vuoden 1937 lastensuojelulaista huolimatta. Vuoden 1943 nuoriso-
rikoslainsäädäntö poisti kurituksen ja kasvatuslaitokseen sijoittamisen tuomiois-
tuinten määräämänä (Harrikari, 2006).  

Pahantapaisuus nähtiin uhkana yhteiskuntajärjestykselle, ja pelko johti suoje-
lukasvatuksen syntyyn vuonna 1905. Suojelukasvatus määriteltiin ”yhteiskunnan 
taholta tapahtuvaksi kasvatustoiminnaksi, joka kohdistui pahantapaisiin tai vaa-
rannetussa asemassa oleviin alaikäisiin” (Saari, 1961). Suojelukasvatukseen 
liittyy ajatus pahantapaisesta lapsesta tai nuoresta, joka ei vielä ole rikollinen 
mutta on siihen suuntaan kehittymässä (Laitala & Puuronen, 2016). Lastensuoje-
luongelmien lisääntymistä pidettiin seurauksena kaupungistumisesta ja teollis-
tumisesta, joista johtuen kodin ja perheen kyvyn suojella lasta ajateltiin heiken-
tyvän. Kotikasvatusta alettiin tukea monin keinoin, mutta siitä huolimatta osa 
lapsista jouduttiin kasvattamaan laitoksissa. (Hämäläinen, 1992.) Kaiken kaikki-
aan suojelukasvatuksen kirkkain päämäärä ja tavoite on ollut siveellisyyskasva-
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tus, sillä ”lapsi tuli ohjata siveelliselle kasvu-uralle”. Siveellisyyskasvatuksen 
herpaantuminen oli seurausta yhteiskunnallisesta muutoksesta maaltamuutosta 
kaupungistumiseen (Laitala & Puuronen, 2016). Jo 1930-luvulla ensimmäinen 
erityispedagogiikan professori Niilo Mäki alkoi puhua lasten ja nuorten hoidon 
ja kuntoutuksen puolesta, ja vieläpä niin, että kyse olisi lääketieteen, psykologi-
an ja kasvatusopin rajalla olevasta ajattelutavasta, jonka turvin normaalista poik-
keavien lasten kasvatusta toteutettaisiin. (Kiianmaa & Pulliainen, 2017.) 

Suojelukasvatuslaitoksia perustettiin, ja näiden laitosten perustaminen oli as-
kel kohti pahantapaisten lasten ja nuorten ”pakkokasvatusta”. Aluksi kasvatus-
laitokset toimivat vankeinhoitohallituksen alaisuudessa. Suojelukasvatus kehittyi 
yhteydessä kriminaalipolitiikkaan, eli sitä voitiin pitää yhtenä rikollisuuden eh-
käisykeinona. Tämä pakkokasvatus nähtiin etenkin vuoden 1918 jälkeen merkit-
tävänä ja hedelmällisenä (Pulma & Turpeinen, 1987). Rankaisuun perustuvista 
päämääristä siirryttiin kasvatuksellisiin tavoitteisiin, ja vuodesta 1947 lähtien 
kasvatuslaitokset muutettiin koulukodeiksi (Saari, 1951). Myöhemmin kouluko-
tisijoituksen yhteydessä laadittiin kasvatussuunnitelma, johon sisältyi erityiskas-
vatuksellisia sekä terapeuttisia toimia. Erityiskasvatuksellinen osaaminen oli 
psykologin ja sosiaalityöntekijän vastuulla yhdessä johtajan ja ohjaajien kanssa. 
Esimerkiksi opettajien erityiskasvatukselliset näkökohdat eivät olleet määrää-
vässä asemassa.  

Koulukodin koulussakin ensimmäisinä tavoitteina olivat onnistumisen koke-
musten turvaaminen sekä viihtyminen koulussa (Saari, 1961). Koulukotisijoituk-
seen johtaneista syistä yksi olennaisimmista on ollut koulunkäynnin laiminlyö-
minen, vaikka lainmukainen peruste valtiolliseen koulukotiin sijoittamiselle se ei 
ole ollut. Kuitenkin perimmäinen syy koulukotiin joutumiselle on ollut esimer-
kiksi lukutaidottomuus. Koulukodeissa ei siitä huolimatta panostettu opetukseen. 
Oppimisvaikeuksia ei tunnistettu eikä niitä osattu ottaa huomioon. (Laitala & 
Puuronen, 2016). Näin 2020-luvulla lukutaidottomuus koulukotisijoituksen syy-
nä hätkähdyttää.  

Turvattomuutta ja pahantapaisuutta pidettiin aluksi eri ilmiöinä, kunnes raja 
niiden välillä alkoi 1950-luvulla hämärtyä ja niitä alettiin pitää saman ilmiön eri 
puolina. Samaan aikaan pahantapaisuus käsitteenä jäi historiaan, ja alettiin pu-
hua sopeutumattomuudesta (Pulma & Turpeinen, 1987). Sosiaalinen sopeutu-
mattomuus määriteltiin voimakkaan yksilöpatologisesti, sillä se nähtiin ensisijai-
sesti yksilön vaikeutena saada kontakti muihin ihmisiin ja toissijaisesti häiriönä 
suhteessa muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan (Hirsjärvi, 1983). Sosiaalisen sopeu-
tumattomuuden ajateltiin olevan yläkäsite muille ongelmakäyttäytymisten kate-
gorioille, kuten irtolaisuudelle ja päihteidenkäytölle (Harrikari, 2006). Sosiaali-
sen sopeutumattomuuden ja pahantapaisuuden käsitteet olivat myös ikäsidonnai-
sia, sillä lapsia pidettiin pahantapaisina ja nuoria sosiaalisesti sopeutumattomina 
(Laitala & Puuronen, 2016).  
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Oikaisukasvatus sekä suojelu- ja parantamiskasvatus olivat ehdotettuja käsit-
teitä tieteenhaaralle, joka tutki poikkeavaksi katsottuja yksilöitä ja pyrki löytä-
mään keinoja heidän kasvattamisekseen. Kuitenkin käyttöön otettiin nimitys 
erityiskasvatusoppi. Nimitystä alettiin käyttää poikkeavia lapsia käsittelevästä 
kasvatustieteen haarasta. Erityiskasvatusopilla oli kaksi tehtävää: korjata vähäi-
nen poikkeavuus, jonka jälkeen yksilö pystyi käyttämään yleisen kasvatusopin 
menetelmiä, sekä kehittää erityistoimenpiteitä ja -menetelmiä niille, joille ne 
olivat jatkuvasti tarpeen. Sielullisesti poikkeavat lapset olivat myös erityiskasva-
tusopin kohteena. Sielullisesti poikkeavat lapset voitiin jaotella vajaamielisiin, 
luonnevikaisiin tai ryhmään muut sielullisesti poikkeavat. Näiden oli havaittu 
tuottavan ”tavallisen kansakoululuokan puitteissa eniten vaikeuksia”. (Saari, 
1968.)  

Sekä yksilöhuollon että ryhmähuollon keinoin pyrittiin vaikuttamaan poik-
keavaksi katsottuihin yksilöihin. Yksilöhuollossa sosiaalityöntekijä pyrki henki-
lökohtaisissa keskusteluissa ohjaamaan yksilöä kohti ratkaisua. Ryhmähuollossa 
pyrittiin oppilaalle antamaan ”kuulumisen tunne”. Ryhmän avulla koettiin voita-
van edistää suunnitelmallisesti sopeutumista (Saari, 1961). Ryhmähuollossa oli 
terapeuttisena ajatuksena ”peräänantava asennoituminen”, jossa johtaja pysyy 
passiivisena ja antaa jäsenille mahdollisimman suuren vapauden. Ryhmätyö 
soveltui ainoastaan lievimpiin tapauksiin, sillä erityisen hankalien yksilöiden 
”esiintyminen johtaisi koko ryhmän harhateille”, ja näin heidät jouduttiin usein 
terapeuttisistakin ryhmistä poistamaan. Erityisen hankaliksi määriteltiin sadisti-
set tai erittäin aggressiiviset lapset, myös varasteluun taipuvaisten osallistumista 
pohdittiin. (Saari, 1968.) Ryhmätyö sai kritiikkiä myös ”kovapintaisten poikien” 
koulukodin johtajalta, jonka mukaan ryhmätyö koettiin terapeuttien omaksi seu-
raleikiksi, joka sopi parhaiten intellektuelleille ja kypsille keskustelijoille. Kri-
tiikki saattoi johtua siitä, että osallistujia ohjeistettiin käyttämään asiallista kieltä, 
mikä vesitti terapian tarkoitusta. (Kyppö, 1989.) 

Sosiaalityön käytännöissä on havaittavissa erilaisia lasten positioita eri aika-
kausina. 1940-luvulla lapsi määriteltiin psykopaatiksi, jonka käyttäytyminen oli 
yksilön ominaisuus (Pekkarinen, 2010; Saari, 1968). Suojelu kohdistui näin ol-
len yhteisöön, jolle luonnevikaisena pidetty lapsi oli uhka, ja siksi tämä tuli eris-
tää. Laitoskasvatusta sosiaalisesti sopeutumattomille perusteltiin välttämättö-
mäksi ja tarpeenmukaiseksi (Saari, 1968). 1960-, 1970- ja 1980-luvulla lapsi oli 
suojelun kohde, jota tuli auttaa ja tukea. 1990- ja 2000-luvulla lapsi määriteltiin 
taas vaaralliseksi yksilöksi, joka tuli sulkea laitokseen yhteisön suojeluun vedo-
ten (Pekkarinen, 2010). Hoito-ohjeet olivat yksilökeskeisiä, ja kun havaittiin 
elinympäristön vaikuttavan kasvuun ja kehitykseen, pyrittiin yksilö- ja lapsikes-
keisyyden varjolla suojelemaan lasta vanhemmiltaan, joten lasta pidettiin koh-
tuuttomankin pitkään intensiivisessä osastohoidossa (Friis ym., 2004). 

Nykyinen sijaishuoltoprosessi koulukotiin on monivaiheinen, ja sitä edeltää 
viranomaistoimenpiteet sekä epäonnistumiset aiemmissa sijoituspaikoissa. 
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Aiempina vuosikymmeninä koulukotisijoitus oli äkillinen ja nopea sekä useim-
miten ensimmäinen viranomaistoimenpide, johon tartuttiin (Laitala & Puuronen, 
2016). On käynyt kuten Saari (1961) kirjoitti jo 1960-luvun alkupuolella, että 
koulukoteihin saapuu prosentuaalisesti pienempi ja siten hankalampi osa (Kitin-
oja, 2005; Pösö, 2004), sillä nuorten ongelmat ovat monimutkaisempia ja hanka-
lampia kuin aikaisemmin: koulukotinuorten kehitystä vaikeuttavat tyypillisim-
min koulu-, päihde- ja mielenterveysongelmat. Osa nuorista saa tukea kasvuun 
ja kehitykseen koulukodista, mutta yhä useammin vaikeasti oireilevia lapsia ja 
nuoria pyritään tukemaan yhteiskunnan keinoin lapsen ja nuoren lähiympäristös-
sä. Ennen vaikeimmat sosiaalihuollon ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestel-
män interventiot liittyivät tilan muutoksiin eli lapsi tai nuori sijoitettiin toisaalle 
(Pösö, 2004). Koulussa toteuttavat väliintulot liittyivät myös oppilaan poissiir-
tämiseen: rehtorin luokse lähettäminen oli yksi ongelmanratkaisutavoista. Sosi-
aalista kontrollia kiristettiin, ellei oppilas asettunut koulun järjestyssääntöjen 
raameihin, ja oppilas saatettiin siirtää joko osa-aikaiseen erityisopetukseen tai 
pienluokalle. (Naukkarinen, 1999.) 1900-luvun lopun tiukentuvista sosiaalisen 
kontrollin keinoista on siirrytty pehmeämpiin vaikuttamisen keinoihin, ei-
rankaisuperustaisiin menetelmiin. Nykyään interventiot tuodaan lähelle lasta ja 
nuorta, niihin kasvuympäristöihin, joissa lapsi tai nuori joka tapauksessa toimii. 
Yksilö ei ole enää intervention kohde, vaan kohteena on yhä useammin yhteisö, 
johon lapsi tai nuori kuuluu. Havaittavissa on paradigman muutos laitoksesta 
kuntouttavaan kouluun. Näkökulman muutos luo vaatimuksia myös opettajien 
ammattitaidon kehittämiselle, sillä yhdeksi ammattitaidon osa-alueeksi nousee 
esimerkiksi opettajan kyky ja halu tunnistaa ja kehittää oppilaidensa sosioemo-
tionaalisia taitoja (Asanti & Seppinen, 2016). 
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3 KOULUN ROOLI HAASTAVASTI KÄYTTÄY-
TYVÄN OPPILAAN KOHTAAJANA JA TUNNE-
ELÄMÄN TUKIJANA 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on yhtenä laaja-alaisen osaami-
sen tavoitteena alkuopetuksessa tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu. Vuosiluokil-
la 3–6 tavoitteena on kehittää tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä yläkoulussa 
edellisten lisäksi ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten kohtaamista ja hallintaa 
(OPH, 2014). Kuten on jo aiemmin todettu, lukuisten ohjelmien avulla pyritään 
toteuttamaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoittei-
ta tukemalla lasten ja nuorten tunnetaitojen kehittymistä. Koulussa työskentele-
villä aikuisilla on suuri vastuu, jotta jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet voitai-
siin huomioida parhaalla mahdollisella tavalla. Moniammatillisilla toimijoilla on 
kouluissa yhteinen vastuu siitä, että oppilaiden tuen tarpeet voidaan tunnistaa 
varhaisessa vaiheessa ja näin kohdentaa oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea sitä 
tarvitseville (Sourander ym., 2006).  

3.1 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppimisen ja koulunkäynnin 
tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden (OPH, 2014). Tässä keskity-
tään kuitenkin oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolmeen tasoon, niin kutsuttuun 
kolmiportaiseen tukeen. Kolmiportainen tuki sisältää ajatuksen varhaisesta vai-
kuttamisesta ja kaikkien oppilaiden oppimisen tukemisesta. Kun tuen tarve ha-
vaitaan, tukea tulee antaa viipymättä, ja tuen antamiseen osallistuu koko koulu-
yhteisö. (Ahtiainen ym., 2012.) Kolmiportaisessa tuessa voidaan erottaa kolme 
erilaista tuen porrasta: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Yleinen tuki 
on tilapäistä tukea, jonka piiriin kaikki oppilaat kuuluvat ja jossa tukea tarjotaan 
heti, kun tarvetta sille ilmenee. Tuki voi olla esimerkiksi erilaisia pedagogisia 
ratkaisuja. Yleinen tuki ei siis vaadi tutkimuksia tai päätöksiä. Tehostettu tuki, 
joka on muodostettu yleisen ja erityisen tuen väliin ehkäisemään oppimisvai-
keuksien laaja-alaistumista, edellyttää pedagogisen arvion laatimista ja asian 
käsittelyä moniammatillisessa työryhmässä. Tuen tarve on tehostetussa tuessa 
jatkuvampaa kuin yleisessä tuessa. Erityistä tukea saa oppilas, joka ei voi saada 
tukea oppimiseensa muutoin, ja oppiaineiden yksilöllistäminen on myös tarpeen. 
Erityisen tuen portaalle siirtyminen vaatii pedagogisen selvityksen, jonka pohjal-
ta tehdään erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Kun erityisen tuen päätös on 
tehty, laaditaan oppilaalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma, HOJKS. (OPH, 2014.) Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden 
opetuksessa voidaan käyttää enemmän interventio-ohjelmia, yksilöllisiä työsken-
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telytapoja ja eriyttäviä materiaaleja – jopa erilaisia terapiamuotoja voidaan sisäl-
lyttää koulupäivään (Ahtiainen ym., 2012). Oleellista on huomata, että tuen tar-
peen muuttuessa oppilas voi liikkua näiden tukimuotojen välillä koulupolkunsa 
eri vaiheissa. Oja (2012) kiteyttääkin, että kolmiportaisuudessa kyse on eriyttä-
misen intensiteetin vaihtelusta. Käytännössä oppilas voi siis jossakin oppiainees-
sa saada tehostettua tukea mutta jonkin toisen oppiaineen hallinta saattaa vaatia 
oppiaineen yksilöllistämistä. Mitään tiettyä erityisen tuen tai eriyttämisen fyysis-
tä paikkaa tai interventiomuotoa ei ole määritelty. Täten esimerkiksi useista saa-
tavilla olevista interventioista voidaan valita sopivin toteutettavaksi. Yhdysval-
loissa on käytetty jo pitkään interventiovastemallia (Response to Intervention, 
RTI) havainnollistamaan tarjotun tuen intensiteetin kasvua oppijan sen hetkisten 
tarpeiden mukaan (Fuchs & Fuchs, 2007). Interventiovastemallissa on yhtäläi-
syyksiä suomalaiseen kolmiportaisen tuen malliin, mutta täysin vastaavia ne 
eivät ole (Jahnukainen & Itkonen, 2016). Molemmissa malleissa painotus on 
preventiivisessä näkökulmassa, ja malleihin kuuluu olennaisena osana mahdolli-
suus liikkua eri tasojen välillä. Liikkuminen kehällä tai portaalla edellyttää ni-
menomaan jatkuvaa ja systemaattisesti toteutettavaa arviointia. (Fuchs & Fuchs, 
2007; Björn ym., 2015.) Yhdysvalloissa on korostettu esimerkiksi tieteellistä 
tutkimusnäyttöä käytetyistä tukikeinoista (Björn ym., 2015; Jahnukainen & It-
konen, 2016).  

3.2 Koulu osana käytösoireilun kuntoutuksen verkkoa 
Kolmiportaisen tuen ansiosta oppilaiden saama tuki on muuttunut joustavam-
maksi, eikä erityisen tuen tarpeen tulisi tarkoittaa ainoastaan opetuksen järjestä-
mistä erityisen tuen ryhmässä. Tehostettua tai erityistä tukea saa joka viides 
peruskoululainen, mutta erityistä tukea saaneista oppilaista 34 prosenttia sai 
opetusta kokonaan erityisryhmässä tai -luokassa, ja lähes yhtä suuren osan (32 
prosenttia) opetus järjestettiin lähes kokonaan yleisopetuksen ryhmässä (SVT, 
2021). Erityisen tuen oppilaiden opettamisen on perinteisesti ajateltu olevan 
erityisopettajien vastuulla, kun taas nykyisen inklusiivisen kasvatusajattelun 
mukaan jokaisella opettajalla tulisi olla luottamusta ja tietoa kohdata erityisen 
tuen oppilaita, opettaa heitä ja laatia pedagogisia dokumentteja. Tällä hetkellä 
erityisopettajat kokevat, että heillä on luottamusta omiin kykyihin ja taitoihin, 
mutta luokanopettajilla ja aineenopettajilla pystyvyyden tunnetta on vähemmän. 
Innostuneen ja ammattitaitoisen yhteistyön turvin voitaisiin parantaa jokaisen 
ammattilaisen kykyä kohdata erityisen tuen oppijan tarpeet. (Paju ym., 2016.)  

Friis ym. (2004) tuovat esiin käytöshäiriöisen lapsen kuntouttamisessa riittä-
vän psykososiaalisen kuntoutuksen järjestämisen, jossa koulunkäyntiavustaja tai 
pienluokka on tarpeen. Haapaniemen (2003) mukaan ainoastaan sopeutumatto-
mien opetuksen keinoin ei pystytä rakentamaan moraalisesti sisäistettyjä toimin-
tatapoja. Näin ollen ainoastaan erityisen tuen pienryhmään siirtäminen ei riitä 
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vaan pienryhmässä on toteutettava interventioita tai menetelmiä, joilla voidaan 
tukea esimerkiksi lapsen tunnetaitojen kehitystä ja opettaa uudenlaisia toiminta-
malleja. Koulun odotetaan kuntouttavan ja olevan osa esimerkiksi käytöshäiriöi-
sen lapsen hoitoa. Siirto erityisopetukseen tai osa-aikaiseen erityisopetukseen on 
toiminut interventiona, jossa tilan muutos on kaivattu toimenpide tilanteessa 
(Pösö, 2004). Kitinojan (2005) mukaan koulukotiin sijoitetuista lapsista ja nuo-
rista hieman yli 40 prosenttia oli siirretty luokkamuotoiseen erityisopetukseen 
ennen koulukotisijoitusta. Luokkamuotoinen erityisopetus ei ole riittävä väliintu-
lo lapselle, jolla on runsaasti kehityksen riskitekijöitä elämässään. Erityisopetuk-
sessa tulee olla enemmän käytännössä testattuja ja arvioituja menetelmiä, joiden 
avulla voidaan tukea lapsen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä (Landrum 
ym., 2003). Vaikka interventiota on pyritty toteuttamaan kouluissa ja tuomaan 
palvelut kouluun, ovat aggressiiviset ja käytöshäiriöiset latenssi-ikäiset pojat 
muodostaneet lastenpsykiatriaan ja psykoterapiaan ohjattujen enemmistön 
(Brummer, 2005).  

Yli vuosikymmen sitten opettajien enemmistön oli vaikea hyväksyä haasta-
vasti käyttäytyvien tai kehitysvammaisten oppilaiden koulunkäyntiä tavallisissa 
luokissa. 10 prosenttia opettajista oli valmis ottamaan luokkaan varauksitta käy-
töshäiriöisen oppilaan, kun lukihäiriöisen oppilaan olisi ottanut luokkaan jopa 70 
prosenttia opettajista.  Peruskoulun opettajien näkemysten mukaan haastavasti 
käyttäytyville oppilaille tarvittiin erityisluokkia tai erityiskouluja. (Moberg, 
1998). Jotta koko kouluyhteisössä voitaisiin kohdata myönteisemmin myös lap-
set ja nuoret, joilla on käyttäytymisen haasteita, tulisi opettajille tarjota mahdol-
lisuus saada koulutusta ja näin kartuttaa ammatillista työkalupakkia. Tietoisuus 
erilaisista interventioista osana arjen käytänteitä voi luoda pystyvyyden tunnetta 
ja luottamusta kohdata haastavia tilanteita. 

Thomasin (2006) mukaan vain harvoin sosioemotionaalisten haasteiden il-
menemistä pohditaan koulun kulttuurin, rutiinien ja arjen näkökulmasta. Usein 
katseet käännetään edelleen tilanteessa epäsopivasti käyttäytyvän lapsen taustaan 
tai motivaatioon ja syitä epäsopivalle käyttäytymiselle haetaan esimerkiksi lap-
suuden traumasta. Jo vuosikymmeniä sitten koulun sopeutumattomiksi luokitte-
lemat nuoret hylkäsivät koulun, koska he kokivat koulun hylänneen heidät. Heil-
lä ei ollut niitä koulukulttuuriin sopeutumisen edellyttämiä kielellisiä ja koke-
muksellisia valmiuksia, joita heillä odotettiin olevan ja joita heidän oletettiin 
kouluympäristössä osoittavan. Koulukulttuurin kollektiivinen vastustaminen 
lisäsi sopeutumattomiksi leimattujen poikien yhteenkuuluvuuden tunnetta (Lou-
hivuori, 1988). Ajan viettäminen koulunkäyntiin motivoitumattomien kaverei-
den kanssa saattaa vahvistaa jo ennalta kouluun liittyviä negatiivisia asenteita ja 
heikentää edelleen kouluun sitoutumista. Koulukulttuurista syrjään joutuminen 
voi johtaa runsaisiin poissaoloihin ja koulutuksen keskeytymiseen. (Kiuru, 2018; 
Lindgard ym., 2002.) Opettajana on vaikeaa nähdä oppilaan käyttäytymisen, 
mahdollisten runsaiden koulupoissaolojen ja koulunkäyntiin välinpitämättömästi 
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suhtautumisen taakse ja huomata, mikä on oppimisen, lukemisen ja kirjoittami-
sen pulmaa ja mikä on seurausta siitä, että poissaolojen vuoksi on jäänyt niin 
paljon oppimatta. Usein huomiomme kiinnittyy käyttäytymisen tasoon, jolloin 
tausta jää huomiotta.  

3.3 Interventioiden toteuttaminen koulussa 
Opetus, interventio ja kuntoutus ovat keinoja vaikuttaa oppimiseen. Opetuksessa 
otetaan tiettyjä seikkoja huomioon, interventiossa vielä useampia seikkoja ja 
kuntoutuksessa tuki on enimmillään. Joskus siis oppimisen edellytyksenä on 
vaativampi ammatillinen työskentely esimerkiksi intervention keinoin. (Hauta-
mäki, 2015.) Koulu on olennainen lapsuusiän konteksti, ja sosiaaliseen kompe-
tenssiin kuuluu kyky toimia sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla luokkatilanteis-
sa (Poikkeus, 2011). Koulussa Lappalaisen ym. (2008) mukaan erityisen tuetta-
vien ryhmän muodostavat nimenomaan oppilaat, joilla on sosioemotionaalisia 
haasteita. Tässä ryhmässä interventio ja koulun mahdollisuudet estää ennalta, 
tukea ja korjata ovat sijoitus tulevaisuuteen. Eniten kouluissa toteutetaankin 
interventioita, joilla pyritään tukemaan sosiaalista ja emotionaalista oppimista. 
Tällaisilla interventioilla pyritään lisäämään lasten ja nuorten tietoisuutta riskeis-
tä ja seurauksista, joihin ongelmakäyttäytyminen voi johtaa, ja saamaan heidät 
pohtimaan, miten toimia uudella tavalla ristiriitatilanteessa (Jenson & Bender, 
2014). Koulussa käytösoireiluun puuttumisessa on tunnistettu koko ryhmään 
kohdistuvien interventioiden merkitys, sillä yksittäisen lapsen hoitaminen ei 
välttämättä ole riittävä keino puuttua tilanteeseen (Puustjärvi & Repokari, 2017). 
Durlak ym. (2011) havaitsivat, että yli puolet koulussa toteutetuista interventi-
oista oli luokassa toteutettuja ja oman opettajan ohjaamia. Intervention tehok-
kuutta lisää, jos sen ohjaajana on koulun henkilökuntaan kuuluva ja interventio 
on näin liitetty osaksi normaalia koulupäivää (Durlak ym., 2011; Dyssegaard, 
2017).  

On havaittu myös selkeitä avainasemassa olevia tekijöitä, joilla voidaan vai-
kuttaa intervention positiivisiin tuloksiin. Rones ja Hoagwood (2000) tulkitsivat 
näitä avaintekijöitä olevan 

 
 menetelmän johdonmukainen toteutus 
 vanhempien, vertaisten sekä opettajan osallistuminen 
 multimodaaliset menetelmät eli kognitiiviset harjoitteet sekä käyttäy-

tymisen muutoksiin tähtäävät harjoitteet 
 menetelmän integroituminen lukujärjestykseen 
 menetelmän soveltuvuus ikätasolle kehityksellisesti.  

 
Suurin tehokkuus oli kouluissa toteutetuilla interventioilla saavutettu, jos inter-
ventio oli hyvin suunniteltu ja opettajan toteuttama. Paanasen ym. (2012) näke-
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mystä tukee myös McGrath (2006), jonka mukaan sosiaalisten taitojen harjoitte-
luohjelmat ovat osoittautuneet tehokkaiksi, jos niiden toteuttajana on ollut opet-
taja. Gottfredson ja Gottfredson (2002) ovat havainneet, että mikäli intervention 
ohjaaja työskentelee koulussa kokoaikaisesti, on interventio-ohjelman toteutus 
silloin yleensä intensiivistä ja säännöllistä, millä on edelleen vaikutusta interven-
tiosta saataviin positiivisiin tuloksiin. Harmillisen usein etenkin sosioemotionaa-
lisesti haastaville oppilaille koulussa suunnatut interventiot näyttäytyvät suunnit-
telemattomina ja systemaattisuus toteutuksessa näyttää puuttuvan useassa insti-
tuutiossa. (Hirvensalo, 2018; Kaunitz, 2017; Ruutu, 2019.) 

Vielä 20 vuotta sitten erityisopettajien käyttäytymishäiriöihin kohdentamat 
interventiot suunnattiin pääosin oppilaaseen (67,1 prosenttia) ja vain 10,8 pro-
senttia interventioista suunnattiin oppilaan omaan kasvatusyhteisöön eli luok-
kaan (Ruoho, 1996). Interventiopyrkimyksissä fokus on siis perinteisesti ollut 
pääosin yksilössä. Tuoreissa tutkimuksissa ilmenee yhä tuen kohdistaminen 
yksilöön ja vähemmän kiinnitetään huomiota kontekstuaaliseen tukeen eli esi-
merkiksi koko luokan tukemiseen (Hirvensalo, 2018). Tällä hetkellä interventi-
oihin liittyy kuitenkin ajatus, että niiden olisi ulotuttava koko kouluyhteisöön: 
tavoitteena on ensisijaisesti muuttaa koko kouluyhteisön ilmapiiriä. Vasta toissi-
jaisesti siirryttäisiin kohdennetumpaan tukeen. Oppilaille, joilla on havaittu so-
sioemotionaalisia ongelmia, ei kuitenkaan riitä yleinen tuki, vaan he tarvitsevat 
intensiivistä, erityisesti heidän tarpeitaan vastaavaa kuntoutusta (Furlong ym., 
2006). Salmi (2004) havaitsi tutkiessaan helsinkiläisten 12–13-vuotiaiden normi-
rikkomuksia, ettei koulun oikeuskasvatuksessa onnistuta, koska koulun keinot, 
kuten poliisin vierailutunnit, tehoavat lähinnä niihin, jotka muutenkin tekevät 
vähiten rikollisia tekoja. Ne varhaisnuoret, jotka tekivät eniten rikoksia, suhtau-
tuivat negatiivisemmin koulun toteuttamaan oikeuskasvatukseen. Kuten Salmi 
(2004) edelleen ehdottaa, tulisi toimenpiteet toteuttaa tarveperustaisesti ja lisäksi 
kehittää erilaisia väliintulotapoja. Jo aiemmin on Farrington (1995) tuonut esiin, 
miten varhaisen puuttumisen ja interventioiden toteuttamiseen liittyy niin teo-
reettisia, käytännöllisiä kuin eettisiä näkökulmia, jotka on syytä ottaa huomioon. 
Intervention kohdentaminen tarkoin tiettyyn ryhmään tarkoittaa kuitenkin on-
gelmien tunnistamista, mikä voi johtaa leimaamiseen. Toisaalta varsin valikoi-
tuun ryhmään vaikuttaminen voi olla haastavaa, sillä eniten tuen tarpeessa oleva 
ryhmä saattaa vastustaa interventiota aktiivisesti tai osallistujat saattavat vaikut-
taa ikään kuin immuuneilta tarjotuille vaihtoehdoille. Myös ryhmään sitoutumi-
nen saattaa olla heikkoa. Ryhmän kokoamisella voi olla vaikutusta myös taitojen 
yleistettävyyteen.  

Luokassa toteutettavien interventioiden on todettu parantavan käyttäytymisen 
kontrollia luokassa, mutta taidot eivät ole levinneet luokkahuoneen ulkopuolelle, 
varsinaiseen koulun arkeen (Fonagy ym., 2002). Taidot jäävät ikään kuin ohjaa-
jan taskuun. Interventioita on kritisoitu nimenomaan siitä, että opittuja taitoja ei 
käytetä eri ihmisten kanssa. Onkin todettu intervention olevan tehoton, jos se 
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toteutetaan eristyksissä. (Chen, 2006.) Silloin kun harjoitellut sosiaaliset taidot 
otetaan käyttöön harjoittelukontekstin tai harjoittelujakson jälkeen, voidaan pu-
hua siirtovaikutuksesta (Goldstein, 1981). Siirtovaikutusta voidaan vahvistaa, 
kun taitoja harjoittelevalla on selkeät toimintaohjeet ja kun taitoja harjoitellaan 
säännöllisesti. Mitä useammin toimintatapa toistetaan, sitä luultavammin toimin-
tastrategiaa käytetään myös tositilanteessa. Harjoittelutilanteessa tulisi olla mah-
dollisimman paljon samankaltaisuuksia kuin todellisessa tilanteessa harjoitteluis-
tunnon ulkopuolella, ja siksi harjoittelun tulisi integroitua normaaliin arkeen, 
esimerkiksi osaksi koulupäivän toimintaa (Goldstein, 1981; Gottfredson & Gott-
fredson, 2002). 

3.4 Esimerkkejä sosiaalisten taitojen interventioista ja toi-
mintamalleista 
Haastava käyttäytyminen koulussa ei ole uutta (Furlong, 1985). Antisosiaaliset 
lapset ja nuoret ovat olleet interventioiden kohteina useiden vuosikymmenten 
ajan. Oikeusministeriö asetti vuonna 1991 työryhmän laatimaan suosituksia, 
miten voitaisiin vaikuttaa lasten ja nuorten asosiaaliseen käyttäytymiseen. Tämä 
niin kutsuttu Vintiötyöryhmä esitti, että opettajien ja koulun oppilashuoltohenki-
löstön pitää kiinnittää erityistä huomiota 10–12-vuotiaisiin. Peräänkuulutettiin 
myös sosiaali-, koulu- ja nuorisotoimen moniammatillista yhteistyötä, koska 
yhden tahon tuen ei uskottu vaikuttavan lapsiin ja nuoriin, jotka tulivat vuosien 
kasvatuksellisesta tyhjiöstä. (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 
4/1992.) Varsinaisia keinoja tai menetelmiä kouluun ei kuitenkaan esitelty mutta 
todettiin, että tiettyyn asosiaalisesti oireilevaan ikäryhmään tuli kiinnittää erityis-
tä huomiota.  

Haastavan käyttäytymisen ehkäisemiseksi on juuri tässä ajassa pyritty kehit-
tämään edelleen erilaisia interventiota ja toimintatapoja sosiaalisen kompetens-
sin tukemiseen ja tunnetaitojen harjoitteluun. Seuraavaksi tehdään selkoa joista-
kin käyttäytymisen muuttamiseen pyrkivistä interventioista ja toimintamalleista. 
Toimintamalleista mainittakoon esimerkiksi ProKoulu-hanke eli käyttäytymisen 
ongelmien ehkäisyyn liittyvä toimintamalli, jota kehitetään Itä-Suomen yliopis-
ton, Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyönä, sekä Yhteispeli, 
jossa alakoulujen opetushenkilökunnalle on kehitetty toimintatapoja lasten tun-
ne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 
Tampereen yliopiston ja Ylöjärven kunnan yhteistyönä (Kampman ym., 2015). 
ProKoulu- ja Yhteispeli-toimintamalleissa tuki kohdistuu koko koulun toimin-
taan ja uusien toimintatapojen luomiseen koko kouluyhteisöön. Koulussa käytet-
täviä interventioita ovat esimerkiksi Maltti – Tarkkaavuuden ja toiminnanoh-
jauksen ryhmäkuntoutus 8–11-vuotiaille (Paananen ym., 2011), Check in Check 
out -toimintamalli käyttäytymisen yksilölliseen tukemiseen (Karhu ym., 2017) 
sekä Työrauha kaikille -tukitoimimalli yläkoulujen työrauhaongelmiin (Kiiski 
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ym., 2012). Aggression portaat -mallin avulla pyritään opettamaan aggression 
hallintaa ja haastavien tunteiden kanavointia (Cacciatore, 2007). Positiivista 
psykologiaa ja vahvuusperustaisuutta edustavat esimerkiksi kansainvälisestikin 
menestynyt luonteenvahvuuksiin sekä niiden tunnistamiseen ja kehittämiseen 
luodut Huomaa hyvä! -materiaalit. On huomattava, että Huomaa hyvä! on pi-
kemminkin pedagoginen filosofia, ei tarkkarajainen opetusohjelma (Uusitalo-
Malmivaara & Vuorinen, 2019.)  

Lisäksi mainittakoon tässä vielä kaksi toimintamallia, joita käytetään van-
hempainohjauksessa, ei niinkään koulun kontekstissa: Voimaperheet-
toimintamalli, jossa lapsen käyttäytymisen pulmien varhainen tunnistaminen 
yhdistyy internetin ja puhelimen välityksellä tarjottavaan vanhempainohjaukseen 
(McGrath ym., 2013), sekä Ihmeelliset vuodet (The Incredible Years), joka on 
ryhmäpohjainen ohjausmenetelmä 3–12-vuotiaiden käytöshäiriöisten lasten van-
hemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille (Webster-Stratton, 
2010).  
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4 ART-AGGRESSIONHALLINTAMENETELMÄ 

ART-menetelmä on alun perin kehitetty ryhmäharjoitusmenetelmäksi aggressii-
visesti käyttäytyville nuorille (Goldstein ym., 2011). Vaikka menetelmä kehitet-
tiin interventioksi asuntoloissa asuville aggressiivisille rikoksia tehneille nuoril-
le, on se nykyään useiden eri ammattiryhmien käyttämä interventio-ohjelma 
(Brännström ym., 2016). Suomessa Suomen ART-yhdistyksellä (Suomen ART 
ry) on yksinoikeus järjestää ART-koulutusta ja tavaramerkin haltija on juuri 
Suomen ART ry. Menetelmäoppaita on saatavilla helposti esimerkiksi useista 
kirjastoista, joten menetelmään voi tutustua pienellä vaivalla vaikkapa ennen 
koulutukseen hakeutumista tai ryhtyä toteuttamaan menetelmää välittömästi 
menetelmäoppaan avulla.  

ART-aggressionhallintamenetelmästä on muokattu useita sovelluksia. ART-
menetelmästä on kehitetty rekisteröidyn tavaramerkin ART-menetelmään omis-
taman Barry Glickin luvalla Pohjoismaihin mukautettu versio Adapted ART eli 
AART. Mukautetussa versiossa näkökulma on preventiivinen ja kasvatukselli-
sempi, teoriatiedon pohjalla on päivitettyä taustateoriaa. (Gundersen ym., 2018.) 
Tässä tutkimuksessa käytetään Aggression Replacement Training-
ryhmäharjoitusmenetelmää (ART) ja menetelmäoppaana on käytetty suomenne-
tun teoksen kolmatta painosta (Goldstein ym., 2011).  

ART-menetelmässä on kolme osa-aluetta: sosiaaliset taidot, vihanhallinta ja 
moraalinen päättely (Goldstein ym., 2011), jotka esitellään tarkemmin luvussa 
4.1. ART-menetelmää ei kehitetty yhtenä kokonaisuutena, vaan menetelmän 
kolmella osa-alueella on omat juurensa. Kun juuret kiedottiin toisiinsa, syntyi 
multimodaalinen aggressionhallintamenetelmä, jonka vahvuus on nimenomaan 
sen osa-alueissa. (Goldstein, 2011.) Sosiaalisten taitojen taustat ovat Goldsteinin 
(1981) aloittamassa työssä. Vihanhallinnan osa-aluetta on kehittänyt Eva Fein-
dler. Feindler (2014) korostaa vihanhallinnan osa-alueessa vahvasti kognitiivis-
ten prosessien vaikutusta käyttäytymisen muuttamisessa – ovathan ajattelutapo-
jen muuttaminen sekä omista ajatuksista ja ajatusvääristymistä tietoiseksi tule-
minen avain muutokselle vihanhallinnassa (Feindler, 2014). Kognitiivisten taito-
jen ylläpitäminen, tapahtumien syy-seuraussuhteiden hahmottaminen sekä vihan 
tunteeseen tai aggressiivisuuteen vastaaminen tilanteeseen sopivalla tavalla vaa-
tivat kognitiivisten toimintojen harjoittelua. Parhaiten sosiaalisen kompetenssin 
tai vihanhallintakyvyn kehittymistä voidaan seurata rooliharjoitusten avulla. 
Ennalta suunnitelluissa ja yhdessä toteutetuissa rooliharjoituksissa harjoitellut 
toimintamallit voivat aktivoitua myöhemmin tositilanteessa. (Feindler, 1990.) 
Moraalinen päättely nojaa moraalin kehityksen teoriaan. Moraalisen päättelyn 
kypsymättömyys vaikuttaa myös käyttäytymiseen, sillä ajattelu heijastuu suo-
raan käyttäytymiseen (Goldstein ym., 2011). 
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ART-menetelmä eroaa useista ohjelmista, sillä se on monikanavainen eikä 
perustu ajatukseen, että vain yhdellä tavalla voitaisiin saada aikaan muutos käyt-
täytymisessä (Goldstein ym., 2011). Menetelmän avulla osallistujat oppivat uu-
sia prososiaalisia taitoja, joilla voidaan korvata aiemmat ongelmakäyttäytymisen 
tavat, oli kyseessä sitten verbaalinen tai fyysinen muihin suuntautuva aggressii-
visuus (Gundersen & Svartdal, 2009). Goldstein ym. (2011) pitivät aggressiota 
opittuna tai toisaalta sosiaalisten taitojen puutteena, mutta luottivat siihen, että 
aggressio sekä voimakkaat tunteet ovat hallittavissa, kunhan itsesäätelytaitoja 
harjoitellaan.  

ART-menetelmää on toteutettu niin kouluissa kuin vankiloissa. Norjassa 
ART-menetelmä on saanut vankan jalansijan ja sitä on toteutettu varhaiskasva-
tuksessa, ala-asteella ja yläasteella, lastensuojelulaitoksissa sekä sovellettuna 
autismin kirjon ryhmissä (Gundersen & Svartdal, 2009). Menetelmä on käytössä 
myös suomalaisissa koulukodeissa (Talaslampi ym., 2019; Valtion koulukodit, 
2019). Myös suomalaisessa erityisnuorisotyössä on hyödynnetty ART-
lähestymistapaan perustuvia interventioita. Erityisnuorisotyön keinoin voidaan 
tavoittaa nuoria, jotka eivät ohjaudu klinikoille, joihin vaaditaan lähete tai ajan-
varaus (Fredriksson ym., 2018). Edellä mainituissa paikoissa menetelmää on 
yleensä toteutettu kolme kertaa viikossa, jolloin jokaista osa-aluetta on harjoitel-
tu kerran viikossa. Näin toteutettuna ohjelma kestää kymmenen viikkoa. Perus-
telluissa tapauksissa, jos osallistujat esimerkiksi käyttävät väkivaltaa kroonisesti 
ja toistuvasti, voidaan tarvita pidempi ohjelma. Ohjelmarunko on sovellettavissa 
ja muokattavissa eri kohderyhmien tarpeisiin. Esimerkiksi AART-ryhmän, joka 
käyttää Pohjoismaihin mukautettua ohjelmaa, päiväkoti-ikäisten osallistujien 
ohjaamiseen annetaan ohjeita tilanteiden yksinkertaistamiseksi ja konkretisoi-
miseksi (Gundersen ym., 2018).  

Ryhmän kokoamisessa on huomioitava useita näkökulmia ja ryhmänmuodos-
tukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Yhden näkökulman mukaan painot-
tuu opittujen taitojen yleistettävyys ja toisen näkökulman mukaan tieto siitä, että 
aggressiivisesti käyttäytyvät osallistujat voivat ylläpitää ryhmässä esiintyvää 
aggressiivisuutta. Taitojen yleistettävyyden vuoksi ART-ryhmään olisi ihanteel-
lisinta valita jäsenet samalta luokalta. Jos useampi ART-ryhmä käynnistetään, 
kannattaisi saman luokan oppilaat valita samaan ryhmään. Tämä perustuu aja-
tukseen, jonka mukaan näin ryhmän jäsenillä on sama opetus päivän kuluessa ja 
myös yhteiset leikit, riidat ja ART-taidot voidaan pyrkiä siirtämään sujuvasti 
käytäntöön. Harjoittelun tulee olla läsnä paitsi koululuokassa myös vapaammissa 
tilanteissa, kuten käytävillä ja välitunneilla, ollakseen tehokasta (Chen, 2006). 
Myös Goldstein (1981) korostaa yhtenä siirtovaikutuksen edellytyksenä tosielä-
män tilanteiden läsnäoloa: harjoittelu ei voi päättyä siihen, kun menetelmän osa-
alueet on käyty läpi. Moraalisen päättelyn harjoitusten ansiosta moraalisen ajat-
telun kehittymisen uskotaan olevan yhteydessä tahtoon käyttää muita vastaopit-
tuja taitoja, kuten sosiaalisia taitoja (Cecil, 1997). On havaittu, että mitä enem-
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män harjoitteluistunto ja autenttinen maailma sekä siinä olevat tilanteet vastaavat 
toisiaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä taito siirtyy käytäntöön. Tämän 
näkökulman mukaan oppilaiden sijoittaminen samaan ryhmään siis maksimoi 
vastaavuuden istuntojen ja todellisten tilanteiden välillä. (Goldstein ym., 2011; 
Hämäläinen ym., 2017.)  

Toisen näkökulman mukaan pienryhmässä, jossa kaikilla osallistujilla on 
esimerkiksi käyttäytymisen pulmia, saatetaan todeta interventiosta johtuvia ne-
gatiivisia vaikutuksia. Eräs tunnetuimmista sosiaalityön interventioista, joka jopa 
aiheutti osallistujilleen harmia, on 1940-luvulla aloitettu Cambridge-Somerville 
Youth Study. Kokeiluun osallistuneiden nuorten rikollisuus nimittäin lisääntyi. 
Koeryhmän osallistujat lähetettiin kesäleirille, jossa he tapasivat muita nuoria ja 
samastuivat toisiin nuoriin, joilla oli rikostausta. Myöhemmin jengien parissa 
tehdystä sosiaalistyöstä on saatu samankaltaisia tuloksia: jengeihin kokonaisuuk-
sina kohdennettu työ lisää eikä vähennä jengien rikollisuutta. (McCord, 2003.) 
Intervention negatiivisista vaikutuksista raportoivat myös Dishion ja Andrew 
(1995) tutkimuksessaan, jossa havaittiin vuoden seurantatutkimuksessa antisosi-
aalisesti käyttäytyvien varhaisnuorten lisääntyneet käyttäytymisongelmat ja li-
sääntynyt tupakointi koulussa. Gundersenin ja Svartdalin (2010) tutkimuksen 
mukaan ryhmässä tulisi olla haastavia sekä vähemmän haastavia nuoria, jotta 
voitaisiin luoda myönteisempi ilmapiiri, jossa harjoiteltavia sosiaalisia taitoja 
myös arvostetaan.  

4.1 ART-menetelmän kolme osa-aluetta 
ART-menetelmässä on kolme osa-aluetta: sosiaaliset taidot, vihanhallinta sekä 
moraalinen päättely (Goldstein ym., 2011). Vaikka kolmea osa-aluetta harjoitel-
laankin eri päivinä ja ne muodostavat itsenäiset kokonaisuutensa, liittyvät osa-
alueet kuitenkin toisiinsa (Gundersen & Svartdal, 2006). Jo yksittäisten osa-
alueiden interventiot ovat tuottaneet tuloksia (Ensafdaran ym., 2019), mutta 
kolmen osa-alueen yhdistelmänä toteutettu interventio on oletettavasti vaikutuk-
siltaan pidempiaikaisempi ja tuottaa näin positiivisempia tuloksia. 

Sosiaalisten taitojen harjoittelu edustaa menetelmässä suoraan käyttäytymi-
sen muuttamiseen tähtäävää osa-aluetta (Reddy & Goldstein, 2001). ART-
menetelmässä sosiaalisten taitojen osa-alueeseen kuuluu 50 taitoa, joista 10 har-
joiteltavaa taitoa valitaan. Taidot valitaan sen perusteella, mitä taitoja halutaan 
vahvistaa. Taulukossa 1 on esitelty sosiaalisten taitojen harjoittelun vaiheet, 
jotka ohjaavat myös sosiaalisten taitojen tapaamiskerran rakennetta.  
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Taulukko 1. Sosiaalisten taitojen harjoittelun vaiheet (mukaillen Goldstein ym., 2011, 68). 

 
Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ohjaajien mallintamisen, osallistujien rooliharjoi-
tusten, kehujen ja suoran palautteen avulla, minkä jälkeen pohditaan yhdessä, 
vastasiko oma rooliharjoitus ohjaajan mallinnusta ja harjoiteltavaa taitoa, sekä 
yritetään sitoa taito arkeen ja suunnitellaan jo etukäteen sen käyttöä arjessa 
(Goldstein, 2004). Empatian on todettu vähentävän aggressiivista käyttäytymis-
tä, ja empatiaa voidaan harjoitella roolileikkien avulla (Björkqvist ym., 2000), 
joten rooliharjoituksilla on monta eri tehtävää intervention toteutuksessa. Arnold 
Goldstein (1981) on määritellyt sosiaalisten taitojen harjoittelun suunnitelluksi ja 
systemaattiseksi taitojen harjoitteluksi. Sosiaalisten taitojen harjoittelu nojaa 
sosiaalisen oppimisen teoriaan sekä pedagogisiin periaatteisiin ja menetelmiin. 
Sosiaalisten taitojen harjoittelun suorana tavoitteena ei ole opettaa arvoja ja 
asenteita vaan valittuja toimintamalleja. Rooliharjoitukset ovat toiminnan moto-
rinen suoritus ja paljon tärkeämmässä osassa kuin keskustelu. (Gundersen ym., 
2018.) Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään vaikuttamaan sisäisen 
puheen avulla yksilön toimintaan, jolloin harjoittelumuodot ovat olleet hyvin 
samantapaisia kuin aggressionhallintamenetelmän toimintamallit uusien käyttäy-
tymistapojen harjoittelussa (Dusch ym., 1989). Mallintamisen ja rooliharjoituk-
sen lisäksi taitoja harjoitteleva tarvitsee palautetta rooliharjoituksesta. Sosiaalis-
ten taitojen harjoittelun tulisi sisältää kaikki nämä harjoittelutavat. (Goldstein, 
1981.) 

Vihanhallinnan osa-alue edustaa menetelmän emotionaalista osaa, jossa har-
joitellaan nimensä mukaisesti vihanhallintaa ja tavoitellaan entistä vahvempaa 
itsehillintää (Reddy & Goldstein, 2001). Harjoitellen opitaan tunnistamaan ul-
koisia ja sisäisiä ärsykkeitä sekä omia sisäisiä tuntemuksia vihan tunteen herä-
tessä ja opetellaan muistuttajia, joiden avulla voi selvitä itselle haastavasta tilan-
teesta ilman väkivaltaa, ja arvioidaan omaa toimintaa vihaa herättävässä tilan-
teessa (Goldstein, 2004). Goldstein ym. (2011) uskovat, että aggressiivinen käyt-

 Sosiaalisten taitojen harjoittelun vaiheet 
vaihe 1: Määrittele taito. 

vaihe 2: Mallinna taito. 

vaihe 3: Osoita ryhmäläisten tarve oppia taito. 

vaihe 4: Valitse rooliharjoituksen tekijä. 

vaihe 5: Alusta rooliharjoitus. 

vaihe 6: Ohjaa rooliharjoitus. 

vaihe 7: Anna palautetta suorituksesta. 

vaihe 8: Anna taidosta kotitehtävä.  

vaihe 9: Valitse seuraava rooliharjoituksen tekijä.  
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täytyminen on opittua ja aggressiivinen käyttäytyminen jatkuu, koska lapsilla tai 
nuorilla ei ole muuta toimintatapaa. Vihanhallinnan harjoittelun ansiosta osallis-
tujilla on käytössään strategia reagoida riitatilanteissa vaiheittain etenevän taulu-
kossa 2 esitellyn käyttäytymismallin mukaisesti (Glick & Gibbs, 2016).  
 
Taulukko 2. Vihanhallinnan käyttäytymismalli (mukaillen Glick & Gibbs, 2016, 14).  

 
Vihanhallinnan käyttäytymismalli 
Laukaisevien tekijöiden tunnistaminen: tarkkaillaan ulkoisia tapahtumia ja sisäistä 
puhetta. 
Vihjeiden tunnistaminen: havaitaan yksittäiset fyysiset merkit vihastumisesta. 
Rauhoittajien käyttäminen: omaksutaan tekniikoita, joilla voidaan madaltaa vihan 
tunnetta. 
Muistuttajien käyttäminen: annetaan itselle kannustavia kehotuksia (”pysy rauhalli-
sena” tai ”älä provosoidu”) sisäistä puhetta käyttämällä. 
Seurausten ajatteleminen: ennakoidaan käyttäytymisen todennäköisiä seurauksia. 
Itsearvioinnin käyttäminen: arvioidaan, miten konfliktitilanteeseen reagoiminen on-
nistui. 

 
Taulukosta 2 havaitaan, miten useiden tekniikoiden avulla pyritään välttämään 
konfliktitilanteessa etenkin fyysinen aggressiivisuus mutta myös tunnistamaan 
eri tilannetekijöitä ja harjoittelemaan, miten toimia vihan tunteen voimistuessa. 
Glick ja Goldstein (1987) havaitsivat, vaikka nuorella saattoi olla sosiaalisten 
taitojen ja vihanhallinnan harjoittelun synnyttämä käsitys siitä, miten toimia 
vastoinkäymisiä kohdatessaan, oli aggressiivinen käyttäytyminen saattanut silti 
muodostua hänelle liian palkitsevaksi käyttäytymistavaksi. Aggressiivisen käyt-
täytymisen onkin todettu olevan palkitsevaa, ja siihen turvautuvat uskovat kerran 
väkivallalla edun saavutettuaan, että sama käyttäytymismalli toimii myös toises-
sa tilanteessa, toisen ongelman edessä (Hollin, 2003).  

ART-menetelmään lisättiin vielä yksi osa-alue, johon liittyi arvojen käsitte-
leminen. Näin muodostui menetelmästä kolmen osa-alueen yhdistelmä, jonka 
moraalinen päättely täydensi. Uskottiin, että moraalinen päättely lisäsi taitojen 
siirrettävyyttä vapaisiin tilanteisiin. (Glick & Goldstein, 1987.) Moraalisen päät-
telyn tapaamiskerroilla käsiteltäväksi nostetaan kognitiivinen konflikti, jonka 
ratkaisuyritykset johtavat kypsemmän moraalisen ajattelun kehittymiseen (Glick 
& Gibbs, 2016). Moraalisen päättelyn tapaamiset rakentuvat siis neljästä vai-
heesta, jotka esitellään taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Moraalisen päättelyn tapaamisen neljä vaihetta (mukaillen Glick & Gibbs, 2016, 15).  

 
Moraalisen päättelyn tapaamisen neljä vaihetta 

1. Ongelmatilanteen esittely. 
2. Moraalisen kypsyyden kehittäminen. 
3. Viivästyneen moraalisen kehityksen korjaaminen. 
4. Kypsän moraalin vahvistaminen. 

 
Moraalisen päättelyn avulla pohditaan arvoja ja pyritään niiden turvin tekemään 
oikeita valintoja sosiaalisesti haastavissa tilanteissa (Reddy & Goldstein, 2001). 
Moraaliset arvot ovat paitsi tietoa oikeasta ja väärästä myös kykyä perustella 
valintojaan. Tämän vuoksi moraalisen päättelyn osa-alueen käsittelyssä korostu-
vat niiden näkökulmien näkyväksi tekeminen, joiden perusteella arjessa tehdään 
valintoja. Moraalisessa päättelyssä osallistujien ensimmäinen vastausvalinta 
perustuu usein automaattisille tunteille ja arviointi ja näkökulmien kuuntelemi-
nen muilta ryhmäläisiltä saattaa muuttaa pohdintaa. Kypsä pohdinta saattaa joh-
taa sisäiseen frustraatioon, jonka yksilö voi säilyttää, tai hän voi myös muuttaa 
toimintaansa kypsän argumentaation suuntaiseksi. (Gundersen ym., 2018.) Jos 
moraalinen ajattelu on mahdollisesti ikätasoa alemmalla tasolla, voi olla vai-
keuksia asettua toisen rooliin tai ymmärtää toisen ihmisen näkökulmaa. Moraali-
sen päättelyn harjoittelukerrat antavat mahdollisuuden keskittyä moraalisen päät-
telyn kehittämiseen. Tavoitteena on ikätasoisen moraalisen päättelyn kehittymi-
nen ja sitä kautta myös empatian ja vastavuoroisuuden lisääntyminen (Gibbs, 
2004). Koska Barriga ym. (2001) totesivat antisosiaalisen käyttäytymisen olevan 
yhteydessä kehittymättömään moraaliajatteluun, suosittelivat he moraalisen ajat-
telun harjoitusten liittämistä interventio- ja hoitomenetelmiin. Empatiakyvyn 
omaksumisella ja ilmaisemisella onkin kaksoisvaikutus: ne vähentävät negatiivi-
sia kontakteja ja lisäävät positiivista kontaktinottoa (Goldstein, 2004) ja vähen-
tävät siten aggressiivista käyttäytymistä (Björkqvist ym., 2000). Joskus moraali-
sen päättelyn kertojen onnistumisen esteinä ovat nuorisokulttuuri ja ryhmäkult-
tuuri, joissa toisesta välittämistä ei arvosteta. Välittämistä voidaan vastustaa 
kovinkin aktiivisesti (Gibbs, 2004). Sosiaalinen hyöty, vertaisryhmältä saatava 
ihailu, saattaa olla merkittävämpää kuin sosiaalinen rangaistus eli toisilta mah-
dollisesti saatu paheksunta ja halveksinta (Salmi, 2004). Joillekin nuorille näky-
mättömyys, se ettei saavuta ihailua eikä paheksuntaa, saattaa olla syy toimia 
tilanteeseen sopimattomalla tavalla. Kun toimii epäsopivalla tavalla, tulee sen-
tään nähdyksi. 
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4.2 ART-menetelmä aiemmissa tutkimuksissa ja tutkimuk-
siin liittyneitä haasteita 
Kiinnostusta ART-menetelmää kohtaan on ollut laajemmalti jo vuosikymmenten 
ajan. ART-menetelmästä on tehty useita kansainvälisiä tutkimuksia (esimerkiksi 
Feindler ym., 2016; Gundersen & Svartdal, 2006; Koposov ym., 2014). Tutki-
muksista on tehty systemaattinen katsaus (Brännström ym., 2016). ART-
menetelmästä on toteutettu erilaisia versioita, joissa komponentteja on poistettu 
tai lisätty, ja myös näistä modifioiduista interventiototeutuksista on tehty syste-
maattinen katsaus (Ensafdaran ym., 2019). Suomessa on ART-menetelmään 
liittyen tehty joitakin opinnäytetöitä. ART-menetelmästä on kuitenkin sangen 
niukasti suomalaisessa koulukontekstissa toteutettua tutkimusta – varsinkin tut-
kimusta, jossa interventio on pyritty toteuttamaan kokonaisuutena kaikkine osa-
alueineen.  

Useissa ART-menetelmään liittyvissä kansainvälisissäkin tutkimuksissa on 
huomionarvoista, että suinkaan aina ei tutkittavassa interventiossa ole toteutettu 
menetelmään kuuluvia jokaista kolmea osa-aluetta. Osa-alueita on poistettu tai 
vastaavasti interventioon on liitetty toisista menetelmistä elementtejä. Varhai-
semmat tutkimukset liittyvät ART-menetelmän toteuttamiseen vakavia rikoksia 
tehneille nuorille tarkoitetuissa erilaisissa nuorisokeskuksissa tai asumisyksi-
köissä, sillä siihen kontekstiin menetelmä alun perin suunniteltiin. Kohderyhmä-
nä ovat usein täten olleet nuorisorikolliset, jo tuomitut tai pidätetyt (esimerkiksi 
Coleman ym., 1992; Curie ym., 2009; Glick & Goldstein, 1987; Nugent ym., 
1999.) ART-menetelmää toteutettu ja tutkittu varsin erilaisissa konteksteissa, 
kuten oikeuspsykiatrisella klinikalla (Hornsveld ym., 2015) ja vankilassa 
(Lardén ym., 2018) ja eri ikäryhmillä. Näkökulma tutkimuksissa on usein ollut 
korjaava, kun taas nykyään interventioilla pyritään vaikuttamaan preventiivises-
ti. Koska tämä käsillä oleva tutkimus on toteutettu koulukontekstissa, tarkastel-
laan seuraavassa oppilaitosympäristössä toteutettuja ART-interventioita sekä 
esitetään ART-tutkimuksissa ilmenneitä haasteita, jotka on syytä ottaa huomi-
oon.   

Gundersen ja Svartdal (2006) ovat tutkineet ART-menetelmän tuloksellisuut-
ta Norjassa. Tutkijoiden mukaan tutkimus pystyi osoittamaan ensimmäisenä 
Skandinaviassa menetelmän positiiviset tulokset sosiaalisten taitojen kartuttami-
sessa ja täten käyttäytymisongelmien kuntoutuksessa. Siten positiiviset tulokset 
eivät näytä olevan kulttuurisidonnaisia vaan interventio sopii käytettäväksi mah-
dollisista kulttuurieroista huolimatta. Pohjoismaista Norja on vaikuttanut edellä-
kävijältä pyrkien tukemaan sosiaalisen kompetenssin tukemista systemaattisesti 
jokaisella varhaiskasvatuksen ja oppilaitoksen portaalla sekä pyrkinyt juurrutta-
maan juuri ART-menetelmää osaksi luokkien toimintaa kouluissa (Moynahan & 
Strømgren, 2005). Myös Ruotsissa ART-menetelmää on toteutettu joissakin 
alakoulussa kaikilla luokka-asteilla, jolloin menetelmä on saatu jalkautettua ko-
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ko kouluyhteisöön, edellyttäen, että opettajilla on ollut koulutus menetelmänoh-
jaamiseen (Svahn, 2012). Ruotsissa viidesluokkalaisten ART-menetelmän mo-
raalisen päättelyn osa-alueen episodeja on tulkittu keskustelunanalyysin keinoin 
(Svahn & Evalsson, 2013). Langeveld ym. (2012) havaitsivat alakoululaisten 
sosiaalisen kompetenssin kohentuneen ja haastavan käyttäytymisen vähentyneen 
ART-intervention myötä. Sen sijaan yläkouluikäisillä sosiaalisessa kompetens-
sissa ei muutoksia havaittu ja käyttäytymisessäkin havaittiin vain niukasti muu-
toksia intervention jälkeen. Näyttääkin siltä, että ART-menetelmä olisi tehok-
kain toteutettavaksi alle 12−13-vuotiailla osallistujilla. Esimerkiksi Venäjällä 
toteutetun ART-intervention havaittiin vaikuttaneen positiivisesti alle 14-
vuotiaiden sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Alle 15-vuotiaat näyttävät olevan 
vastaanottavaisempia interventiolle ja siten myös sosiaalisen kompetenssin ke-
hittymiselle (Koposov ym., 2014). Koulukontekstissa ART-menetelmää on to-
teutettu myös autismin kirjon oppilailla, kuitenkin niin, että moraalisen päättelyn 
osa-alue ei sisältynyt interventioon. Tulokset olivat silti rohkaisevia, sillä osallis-
tujien fyysinen aggressiivisuus väheni intervention aikana (Hayman, 2014.)  

Edellä olevat tutkimukset osoittavat ART-menetelmällä olevan etuja. ART-
menetelmässä on osa-alueita, jotka on todettu olennaisiksi preventiivisten mene-
telmien tehokkuutta tarkasteltaessa. Näitä elementtejä ovat kognitiivis-
behavioristinen lähestymistapa sekä menetelmän vuorovaikutuksellisuus ja mo-
nipuolisuus: ne rakentavat sosiaalisia ja käyttäytymisen taitoja ja tukevat kogni-
tiivisten taitojen kehittymistä sekä huomioivat sosiaalisen paineen ja vertaissuh-
teiden luoman riskin epäsosiaaliseen käyttäytymiseen (Jenson & Bender, 2014). 

  ART-menetelmästä tehtyihin tutkimuksiin liittyy kuitenkin myös haasteita. 
Esimerkiksi Brännströmin kollegoineen tekemän kirjallisuuskatsauksen (2016) 
perusteella ART-menetelmästä saaduille positiivisille tuloksille ei saada tukea 
tutkimuksesta laajemmin. Yksittäiset tutkimukset osoittavat menetelmän olevan 
tehokas keino vähentää aggressiivista käyttäytymistä, kirjallisuuskatsauksessa 
havaittiin kuitenkin useita puutteita interventiomenetelmän raportoinneissa. 
ART-menetelmän tehokkuutta ei ole arvioitu standardoiduilla testeillä (Feindler 
ym., 2016).  

Kaunitz (2017) on tutkinut ART-menetelmän käyttöä sosiaalityön interven-
tiona Ruotsissa ja havainnut menetelmän käyttöönotossa monia sovelluksia, 
jolloin menetelmää ei toteuteta menetelmäoppaassa esitetyllä tavalla. Samalla on 
käynyt ilmi, että tietyn menetelmän nimissä tehtävät käytännön sovellukset voi-
vat olla varsin kirjavia. Kahdeksasta tutkitusta sosiaalipalveluiden piiristä yhdes-
säkään ei menetelmää toteutettu sen kehittäjien edellyttämällä tavalla vaan kol-
men osa-alueen multimodaalinen toteutus ja intervention vähintään 30 tunnin 
kesto puuttuivat. Havaittiin, että joissakin tapauksissa toteutettiin vain kymme-
nen vihanhallinnan tapaamista, moraalisen päättelyn osa-alue oli jätetty koko-
naan pois, ryhmäintervention sijaan interventio toteutettiin yksilötapaamisina tai 
ART-menetelmälle ei ollut varattu tiettyä aikaa yhteisössä vaan sitä toteutettiin 
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satunnaisesti. Näistä tutkimuksista siis puuttui johdonmukainen intervention 
toteutus. 

Modifiointi voi siis johtaa puutteisiin intervention toteutuksessa, mutta toi-
saalta myös erilaisilla ART-versioilla havaittiin olevan positiivisia vaikutuksia 
sosiaalisiin taitoihin, vihanhallintaan sekä moraaliseen päättelyyn (Ensafdaran 
ym., 2019).  
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5 TUTKIMUSONGELMAT 

Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen harjoittelulle on voimakas tarve jo varhais-
lapsuudessa. Jo varhaiskasvatuksessa pyritään systemaattisesti tukemaan sosiaa-
lisen kompetenssin kehittymistä (Karhu ym., 2021). Myös perusopetuksen ope-
tussuunnitelman (OPH, 2014) perusteisiin on kirjattu tavoitteeksi tunnetaitojen 
ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Tässä tutkimuksessa erityisen tuen pien-
ryhmässä toteutetussa interventiossa sosiaalisten taitojen harjoittelulla pyrittiin 
tukemaan osallistujien tunteiden hallinnan kehittymistä ja vahvistamaan aggres-
sion hallintaa. Suomalaisessa koulukontekstissa toteutetuista käyttäytymisen 
hallinnan ryhmäinterventioista on vielä niukasti tutkimusta. Tutkimuksessa ku-
vataan interventioprosessia viittaamalla autenttisiin episodeihin, joissa pyritään 
tuomaan esiin paitsi osallistujien osallistuminen interventioon myös vastarinta, 
jota intervention aikana ilmeni. Osallistujien sosiaalisessa kompetenssissa tapah-
tuneita muutoksia on arvioitu monitahoarvioinnin keinoin.  
 
Tutkimuskysymykset 
 

1. Miten interventio toteutui erityisen tuen pienryhmässä? 
 
 
2. Miten interventio vaikutti osallistujien sosiaaliseen kompetenssiin sosiaa-

lisen kompetenssin monitahoarvioinnilla (MASK) mitattuna? 
 

 
Tutkimuksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan kuvai-
lemalla intervention toteutusta mahdollisimman autenttisesti. Tutkimuksessa 
kuvataan osallistujien osallistumista interventioon mutta myös sitä vastarintaa, 
jota interventio osallistujissa herätti, ja sitä, millaisin keinoin ohjaajina vastarin-
taa pyrittiin vähentämään.  
 
 
Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys keskittyy osallistujien sosiaalisen kompe-
tenssin mittaamiseen ja sosiaalisen kompetenssin mahdollisiin muutoksiin inter-
vention eri vaiheissa. Sosiaalisen kompetenssin muutosta pyritään selvittämään 
monitahoarvioinnin keinoin eli itsearvioinnilla, toveriarvioinnilla ja opettaja-
arvioinnilla.  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Tutkimuksen metodologinen viitekehys 
Tämä tutkimus on tapaustutkimuksena toteutettu toimintatutkimus, jossa on 
yhtymäkohtia myös etnografiseen tapaustutkimukseen. Tapaustutkimusta voi-
daan kuvata tarinankerrontana, jossa tarinaa voidaan kuljettaa sanoin, kuvioin tai 
muunlaisin dokumentoinnin keinoin. Tapaustutkimuksen tausta nojaa muun 
muassa kouluopetuksen tutkimiseen. Uusien opetusohjelmien tehokkuuden mit-
taaminen ainoastaan psykometristen testien avulla koettiin riittämättömäksi, 
joten päätöksenteon tueksi tarvittiin kuvailevaa dokumentointia menetelmästä ja 
sen toteutuksesta (Stake, 1967.) Tapaustutkimuksen keinoin voitiin raportoida, 
miksi tietyt tulokset saavutettiin, miten ne saavutettiin, millaisessa kontekstissa 
ne saavutettiin ja millaisten tilannetekijöiden voitiin katsoa olevan avainasemas-
sa tuloksia tarkasteltaessa (Simons, 2009). Etnografia linkittyy siten tapaustut-
kimukseen, että yksi tapaustutkimuksen kategorioista on etnografinen tapaustut-
kimus. Vaikka yhteistä perinteisellä etnografialla ja etnografisella tapaustutki-
muksella on esimerkiksi osallistuva havainnointi, voi etnografisen tapaustutki-
muksen keskiössä olla tarkasteltavana jokin tietty ilmiö, jota tarkastellaan luon-
nollisessa ympäristössä tai toteutettava ohjelma, jonka toteutusta kuvaillaan mo-
niulotteisesti siinä sosiaalisessa kontekstissa, jossa sitä toteutetaan (Simons, 
2009.) Tavoitteena on nähdä nimenomaan tarkasteltavan tapauksen arvo, ei tuot-
taa yleistyksiä. Lähtökohta tälle tutkimukselle oli puolestaan toimintatutkimuk-
selle hyvin tyypillinen: oman ammattitaidon kehittäminen ja toisaalta tutkimuk-
sen tekeminen siitä prosessista (Heikkinen, 2019), mikä puolestaan liittää toi-
mintatutkimuksen osaksi valittua metodologista viitekehystä. Tavoitteena oli 
luoda uusia käytänteitä oppimisympäristössä toteutettavan intervention myötä ja 
siten tukea oppilaiden taitojen kehittymistä. Tässä tutkimuksessa ei ainoastaan 
havainnoitu mitä on meneillään, vaan haluttiin kehittää nykyisiä käytänteitä 
edelleen (Heikkinen, 2019; Kemmis ym., 2014), ja kuvailla pikemminkin mitä 
on meneillään, kun interventio on meneillään (what is going on when interventi-
on is going on). Tutkimuksen aineisto on kerätty etnografisella metodilla osallis-
tujille luonnollisessa ympäristössä, jossa olen saanut olla tutkijana, opettajana ja 
interventio-ohjaajana osallistumassa ja havainnoimassa. Tämän lyhyen taustoi-
tuksen jälkeen seuraavissa alaluvuissa esitellään tutkimuksen metodologinen 
viitekehys.  

6.1.1 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus ei ole menetelmä vaan lähestymistapa, jolla pyritään lähesty-
mään tutkittavaa ilmiötä kontekstissa, jossa se esiintyy (Yin, 2003). Tapaustut-
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kimuksen tehtävä voi olla varsin moninainen: sen avulla voidaan pyrkiä kuvaa-
maan, selittämään, kehittämään, pohtimaan tai kyseenalaistamaan ilmiötä (Ron-
kainen ym., 2014). Käsillä olevassa tutkimuksessa kuvataan toteutettua interven-
tioprosessia. Yleinen harhaluulo on pitää tapaustutkimusta synonyymina laadul-
liselle tutkimukselle: tapaustutkimuksessa voidaan yhdistää sekä kvalitatiivista 
että kvantitatiivista tutkimustraditiota, tai se voi edustaa vain toista niistä (Si-
mons, 2009). Tapaustutkimuksessa tapaus voi olla yksi henkilö, luokka, jokin 
ohjelma tai laajemmin jokin systeemi (Simons, 2009; Stake, 1995). Tässä tutki-
muksessa yhden tapauksen muodostaa interventioon osallistuneet oppilaat. Hol-
mila (2005) käyttää käsitettä pienyhteisötutkimus tarkoittaessaan tutkimuksen 
kohdistuvan tiettyyn kokonaisuuteen, ei yhteen yksilöön. Yleensä etnografia 
tutkimusmetodina on vaatinut verrattain pitkän oleskelun kentällä aineistonke-
ruussa. Etnografinen tapaustutkimus eroaakin perinteisestä tapaustutkimuksesta 
juuri kestoltaan, sillä yleensä tapaustutkimuksen aineistonkeruu on lyhyt ja tut-
kimuksessa keskitytään johonkin ohjelmaan tai menetelmään ja sen toteuttami-
seen luonnollisessa ympäristössä. (Simons, 2009.)  

Tapaustutkimukselle on tyypillistä useiden aineistonkeruutapojen käyttö, 
etenkin kun tavoitteena on rakentaa tapauksista uutta teoriaa (Eisenhardt, 1989). 
Tapaustutkimuksessa käytetty aineisto on monipuolista, sillä se voi sisältää do-
kumentteja, kuvauksia ja muuta tietoa avainhenkilöistä (Ronkainen ym., 2014; 
Genzuk, 2003). Näin ollen myös tässä tutkimuksessa tutkimusaineistona käytet-
tiin ART-ryhmäkertojen litterointien lisäksi monipuolisesti intervention toteu-
tukseen liittyvää materiaalia, kuten osallistujien piirustuksia, muistiinpanoja sekä 
virallisia dokumentteja ja sosiaalisen kompetenssin arvioimiseksi osallistujien 
arviointeja itsestään ja tovereistaan. 

6.1.2 Toimintatutkimus  

Toimintatutkimukselle (action research) ei ole pystytty muodostamaan vain yhtä 
määritelmää, jolla sitä kuvata (Altrichter ym., 2002). Toimintatutkimuksella 
pyritään muuttamaan vallitsevia käytänteitä.  
 

“Action research aims at changing three things: practitioners’ practices, 
their understandings of their practices, and the conditions in which they 
practise.” (Kemmis, 2009) 

 
Toimintatutkimuksen tavoitteena on siis muuttaa määritellyssä tilanteessa toteu-
tettavia käytänteitä (practices), muuttaa ymmärrystä (understandings) toteutetta-
vista käytänteistä sekä muuttaa olosuhteita (conditions), joissa käytänteitä toteu-
tetaan. Nämä muutokset johtavat muutoksiin ihmisten puheen, tekemisen ja suh-
teiden tasolla. Toteutettu muutos yhdessä näistä aiheuttaa muutoksen myös toi-
siin osa-alueisiin. Muutosta voidaan tarkastella jopa paradigman tasolla, jossa 
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kasvatuksellisia käytänteitä muutetaan. Tällöin esimerkiksi siirrytään yksilölli-
sistä projekteista koko kouluyhteisöä koskeviin käytänteisiin, mikä johtaa ajatte-
lutapojen muutokseen ja uudenlaiseen paradigmaan. (Kemmis, 2009.) Koko 
yhteisöä koskevat muutokset ovat itseasiassa luonnollinen jatkumo toimintatut-
kimuksen spiraalissa, sillä toimintatutkimusprosessin korostetaan olevan sosiaa-
linen prosessi (Kemmis & Wilkinson, 1998).   Tuomen (2007) mukaan toiminta-
tutkimus eroaa muista lähestymistavoista, koska toiminnan muuttaminen ei ole 
ainoastaan tie uuteen tietoon vaan ehto uuteen tietoon. Voidaan todeta, että aino-
astaan asioiden muuttaminen voi johtaa muutokseen ja ellei mitään muuteta, 
jatkuu kaikki kuten ennenkin.  

Toimintatutkimus saa alkunsa usein käytännön ongelmista, ja toimintatutki-
musta voidaankin kutsua useamman ihmisen yhteiseksi ongelmanratkaisuksi 
(Syrjälä ym., 1995). Tavoitteena on tällöin löytää muutos vallitsevaan, kenties 
epätyydyttävään tilanteeseen. Heikkinen (2018) käyttää termiä muutosinterven-
tio tarkoittaessaan sillä muutokseen tähtäävää väliintuloa. Toimintatutkimukses-
sa tutkimuskohteena on jokin tietty yhteisö, kuten koululuokka (Eskola & Suo-
ranta, 2003). Toimintatutkimusta toteutettaessa yhteisössä huomataan muutos, 
jota ei ennen yhteisössä ole kenties havaittu – ideaali on havaittu positiivinen 
muutos (Heikkinen & Jyrkämä, 1999). Voidaan todeta intervention paljastavan 
jotakin ennen piilossa ollutta. Heikkisen (2018) mukaan toimintatutkimuksen 
tarkoituksena on tutkia ja kehittää yhteistoimintaa. Toimintatutkimusprosessia 
kuvataan yleensä spiraalimaiseksi tai kehämäiseksi prosessiksi, jossa vuorottele-
vat suunnittelu, toteutus, havainnointi ja reflektointi (Altrichter ym., 2002). 
Usein tutkimuksessa kehät vaiheineen toistuvat. On kuitenkin harhaluulo kuvi-
tella kehien ilmenevän puhtaina ja selkeinä ja vaiheiden erottuvan näin tarkkara-
jaisesti toisistaan. Usein kehillä liikutaan edestakaisin ja vaiheet limittyvät toi-
siinsa. (Kember, 2000; Kemmis & Wilkinson, 1998.) Toimintatutkimuksessa 
tutkija osallistuu tutkimusprosessiin, mikä tuo tutkimuksen hyvin lähelle käytän-
töä (Heikkinen & Jyrkämä, 1999). Yleensä toimintatutkimuksessa tutkija on yksi 
tutkimuskohteistaan (Eskola & Suoranta, 2003). Tutkittavien tulkinnat arjen 
tilanteista ovat niin sanottua ensimmäisen asteen tulkintaa. Tutkijan pitäisi kui-
tenkin päästä ensimmäisen asteen tulkintaa pidemmälle saavuttaakseen arkiym-
märrystä korkeamman tason ponnistaessaan kohti tieteellistä ajattelua. (Eskola & 
Suoranta, 2003.) Toisaalta tutkijan aktiivinen läsnäolo osana tutkimusprosessia 
nostaa keskiöön myös tutkijan etiikan (Tuomi, 2007). Tutkijan tuleekin tutki-
muksen raportoinnissa selvittää mahdollisimman perusteellisesti yhteyttään tut-
kimuskohteeseen. (Tutkijan roolia ja etiikkaa tässä tutkimuksessa on pohdittu 
alaluvussa 6.6.) Parhaimmillaan jokaisen mukana olleen ääni on kuultavissa läpi 
tutkimuksen. (Heikkinen, 2018.) Kun tutkija osallistuu tutkimusprosessiin, tar-
kastelee hän tutkimuskohdetta ikään kuin sisältäpäin. Koska tutkija ei ole ulko-
puolinen tarkkailija vaan aktiivinen osallistuja, on toimintatutkimusta tekevälle 
oma välitön kokemus tilanteesta osa aineistoa. Hän käyttää havaintojaan tutki-
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musmateriaalina, jolloin ymmärrys punoutuu hiljalleen kokonaisuudeksi (Heik-
kinen, 2007). Toimintatutkimuksen prosessissa valikoituvat teoreettinen viiteke-
hys, menetelmät sekä tutkijan roolit ja vuorovaikutustilanne tutkijan ja tutkitta-
vien välillä, ja siksi toimintatutkimuksen prosessit ovat usein tutkimuskohtaisia 
(Grönfors, 1985). Prosessien tapauskohtaisuuden vuoksi tutkimuksen toistetta-
vuuteen liittyy haasteita, sillä esimerkiksi vuorovaikutus tutkijan ja tutkittavien 
välillä ei ole toistettavissa tai siirrettävissä toisen ryhmän toimintaan.  

Tutkijan mukanaolo ei tarkoita vain toiminnan sivusta seuraamista vaan ak-
tiivista osallisuutta tapahtumien kulkuun. Tyypillinen toimintatutkija onkin työ-
tään kehittävä opettaja. (Heikkinen & Jyrkämä, 1999.) Yleensä toimintatutki-
musta kehittävä opettaja haluaa parantaa toteuttamiaan käytänteitä ja luoda uut-
ta, yleistettävää teoriaa. On ensiarvoisen tärkeää saada kentällä työtä tekevien 
tuottamaa tutkimustietoa oman työn kehittämisestä ja uusista toimivista käytän-
teistä. Usein ajatellaan vain ulkopuolisten tutkijoiden voivan tuottaa uutta tietoa 
aiheesta. (McNiff & Whitehead, 2005.) Toimintatutkimuksen keinoin tutkijat, tai 
omaa työtään tutkivat, pyrkivät parantamaan sosiaalisia ja kasvatuksellisia käy-
täntöjään.  

6.1.3 Etnografia 

Etnografista lähestymistapaa ja siihen liittyvää osallistuvaa havainnointia voi-
daan käyttää silloin, kun halutaan ymmärtää tutkittavaa yhteisöä, esimerkiksi 
sairaalan osastolla tapahtuvaa toimintaa, koululuokkaa tai jonkin tietyn laitoksen 
toimintaa (Metsämuuronen, 2006). Osallistuva havainnointi onkin yksi etnogra-
fian kivijaloista, joka avaa tilaisuuden tarkastella niitä sosiaalisia merkityksiä, 
jotka ohjaavat yksilön käyttäytymistä sosiaalisissa tilanteissa (Buchbinder ym., 
2006). Paju (2011) kirjoittaa siitä, miten hänelle tarjoutui tilaisuus katsella ym-
pärilleen ja tarkkailla, mitä koulussa on meneillään. Myös McNiff ja Whitehead 
(2005) ohjaavat lähtemään ajatuksesta, mitä on meneillään. Etnografia perustuu 
kenttätyölle, eli aineistonkeruu tapahtuu tutkittavien parissa ja vuorovaikutuk-
sessa heidän kanssaan (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2018). Aineistoa ke-
rätään usein keskustelemalla, havainnoimalla ja tallentamalla havainnoitavaa 
toimintaa (Metsämuuronen, 2006). Tämän tutkimuksen sijoittuminen etnografi-
an kenttään on poikkeuksellista, koska tässä pyritään vaikuttamaan osallistujiin 
intervention keinoin. Yleensä etnografiaan liittyy asioiden ja ilmiöiden tarkastelu 
ja havainnointi sellaisena kuin ne tarkasteltavassa ympäristössä ilmenevät 
(Buchbinder ym., 2006). Toisaalta, tässä tutkimuksessa ei pyritäkään puhtaaseen 
etnografiaan.  

Etnografia voi olla äänen antamista niille, joiden ääni ei yhteiskunnassa muu-
ten kuulu (Hakala & Hynninen, 2007). Havainnointi ja haastattelut muodostavat 
usein keskeisen aineistorungon. Lisäksi aineistona saattaa olla monenlaista pro-
sessin aikana kerättyä materiaalia. Etnografialle on tavanomaista tutkijan merki-
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tys kysymysten esittäjänä sekä tulkintojen tekijänä. Kuvailemalla voidaan luki-
jalle luoda narratiivi, kerronnallinen kokonaisvaltainen näkemys, siitä ilmiöstä, 
mikä kentällä havaittiin. (Genzuk, 2003.) Erään näkemyksen mukaan tarinanker-
ronta on myös tutkimuksen raportoinnin muoto (Simons, 2009). Palmu (2007) 
kuvaa tutkimuksensa rakentumista kenttätyöstä kohti valmista tekstiä. Hän muis-
tuttaa valmiin tekstin olevan yksi tulkinta fyysisestä kentästä. Uusi lukija saattai-
si muodostaa erilaisen tulkinnan kuvatuista tapahtumista. Etnografinen kirjoit-
taminen ei ole helppoa: on kuljettu pitkä matka siitä, kun kulttuurintutkijat mat-
kustivat kaukomaille, tutustuivat tuntemattomaan kulttuuriin, palasivat takaisin 
ja kirjoittivat siitä, mitä näkivät. Etnografialla ei pyritäkään luomaan tyhjentävää 
kuvaa tutkittavasta ilmiöstä, vaan aina on tilaa vaihtoehtoisille tulkinnoille (Hä-
meenaho & Koskinen-Koivisto, 2018). Luo paineita kirjoittaa etnografista tut-
kimusraporttia, sillä kieli luo todellisuutta ja tuottaa erilaisia rakenteita, rakentaa 
asioiden välisiä suhteita (Salo, 2007). Paju (2011) tuo tutkimuksessaan ilmi et-
nografian sattumanvaraisuuden, vaikkei tutkimus ole koskaan sattumanvaraista. 
Köngäs (2018) muistuttaa, miten valmis aineiston kehikkokin suunnitelmineen 
ja asetelmineen muodostaa käyttökelpoisen materiaalin vasta tutkittavan kulttuu-
rin edustajien sanojen, tekojen ja muiden viestinnän keinojen avulla. Tässä tut-
kimuksessa aineistossa on säilytetty tutkimukseen osallistuneiden käyttämä 
ajoittain varsin karkea kieli sellaisena kuin se tutkittavassa viiteryhmässä ja kon-
tekstissa ilmeni. Tutkimuksessa on myös säilytetty kronologisuus mahdollisuuk-
sien mukaan, mikä osaltaan luo tarinankerronnan tuntua.  

Etnografia syntyy yhdessä tutkittavien kanssa, ja tietoisuus omasta roolista ja 
sen peilaamisesta tutkittaviin ja tutkimuskohteeseen on olennaista koko proses-
sin ajan, jopa varsinaisen kenttätyön päätyttyä. Tutkittavien arkeen osallistunut 
tutkija voi pitää yhteyttä tutkittaviinsa varsinaisen kenttätyön päätyttyäkin. (Hä-
meenaho & Koskinen-Koivisto, 2018.) Tämä jatkumo täydentää tutkijan luomaa 
narratiivia entisestään.  

6.2 Tutkimukseen osallistuneet oppilaat 
Intervention osallistujat olivat Pauli, Markus, Onni, Juhani ja Elias. He olivat 
intervention aikaan neljäsluokkalaisia. Osallistujat olivat noin 10 vuoden ikäisiä. 
Jokaisen osallistujan koulupolku oli ollut hieman erilainen, sillä osa oli otettu 
erityisopetukseen ja osa oli siirretty erityisopetukseen myöhemmin. Osallistujat 
kävivät koulua kaupunkitason erityisen tuen pienryhmässä, johon oli keskitetty 
oppilaita, joiden tuen tarpeet liittyivät nimenomaan eriasteisiin käyttäytymisen 
haasteisiin. Kaikilla osallistujilla oli pulmia etenkin käyttäytymisen ja tunne-
elämän hallinnan osa-alueilla, mutta myös haasteet tarkkaavuuden kohdentami-
sessa, ylläpitämisessä ja suuntaamisessa olivat yleisiä. Viidestä osallistujasta 
kolmella oli diagnoosina muun muassa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö 
(ADHD), johon heillä oli lääkitys. Yleisesti voidaan mainita koulupäivien aikana 
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ilmenneen monimuotoista haastavaa käyttäytymistä, kuten aggressiivisuutta 
(myös fyysistä aggressiivisuutta toisia kohtaan), uhmakkuutta, itsetuhoisuutta ja 
tarkkaamattomuutta. Osallistujilla oli erilaisia haasteita koulunkäynnissä, ja heil-
lä oli tai oli ollut erilaisia opetuksen erityisjärjestelyjä koulunkäynnin tuke-
miseksi. Koulunkäynnin haasteiden ohella osallistujilla oli myös muita arkea 
kuormittavia tekijöitä. 

6.3 Intervention kuvaus 

6.3.1 Ohjaajat ja aikataulut 

Kuvailen ensin intervention lähtökohtia sekä fyysistä tilaa, jossa interventioko-
keilu aloitettiin, koska sillä näytti olevan merkitystä tapaamistemme kannalta. 
ART-menetelmän toteutukseen kuuluu kaksi ohjaajaa, eli myös minulla oli työ-
pari. Työparini ei kuulunut koulun henkilökuntaan vaan tuli toisesta organisaa-
tiosta kolme kertaa viikossa työparikseni. Molemmat olimme koulutettuja ART-
ohjaajia. ART-tunnit toteutettiin koulupäivien aikana, mikä tarkoitti sitä, että 
vapaaehtoisuuden periaatteesta tingittiin ja kaikkien odotettiin osallistuvan tun-
teihin. ART-ryhmä pidettiin syyskuusta helmikuuhun ja tapaamisia pyrittiin 
toteuttamaan kolmesti viikossa niin, että maanantaisin aiheena olivat sosiaaliset 
taidot, keskiviikkoisin vihanhallinta (tunteiden hallinta) ja torstaisin moraalinen 
päättely.  

6.3.2 Fyysinen tila 

Aluksi olimme tilassa, joka ei muistuttanut perinteistä koululuokkaa, vaan tilassa 
oli esimerkiksi sohvia ja pyöriviä pystypöytiä. Tila toimi koulunuorisotilana 
iltapäivisin. Tila osoittautui varsin pian toimimattomaksi ratkaisuksi. Riitaa tuli 
esimerkiksi sohvista, pöytien päällä puolimakuullaan pyörimisestä, sohvatyy-
nyjen heittelystä ja sohvapöydän alatasolla makaamisesta. Koska osallistujat 
olivat tottuneet istumaan omilla paikoillaan luokassa, vierekkäin istuminen oli 
haastavaa. ART-menetelmäoppaassa (Goldstein ym., 2011) on ehdotus huoneen 
tai luokkatilan järjestykselle esimerkiksi sosiaalisten taitojen tapaamiskertaa 
varten. Osallistujat vaikuttivat reagoivan kuitenkin voimakkaasti tilaan, joka oli 
heille kyllä entuudestaan tuttu mutta jossa oltiin yleensä kaksin aikuisen kanssa 
tekemässä tehtäviä, keskustelemassa tai tasaamassa mielentilaa. Ryhmätoimin-
taan tila osoittautui liian levottomaksi ratkaisuksi. Omassa luokassa pulpetin 
ääressä saattoi myös värittää ja kuunnella samalla. Myöhemmin siirryimmekin 
pitämään ART-tunteja omaan luokkaan. ART-kerrat 17–39 pidettiin omassa 
luokassa. Tämä sujui paremmin, koska opiskelutila pysyi näin ollen samana 
koko koulupäivän. Tila, jossa aloitimme intervention, oli käytävän toisella puo-
lella, ei sen kauempana. Koska halusimme kuitenkin luoda luokkaan hieman 
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rennompaa tunnelmaa, käytimme luokassa joillakin kerroilla säkkituoleja. Kun 
edellytettiin kynä-paperi-työskentelyä, oli luontevaa olla oman pulpetin ääressä 
työskentelemässä. Omassa luokassa oli seinillä ART-julisteita sekä muistisään-
töjä erilaisista taidoista, kuten vihanhallinnan ABC-malli.  

6.3.3 Sosiaalisten taitojen valinta 

ART-interventio alkoi ryhmätuntien rakenteen ohjeistamisella. Osallistujat sai-
vat itse valita 50 sosiaalisen taidon listasta 10 taitoa, joita he halusivat oppia 
intervention aikana. Osallistujat valitsivat seuraavat taidot: kuunteleminen, oh-
jeiden noudattaminen, omien tunteiden tunnistaminen, tunteiden ilmaiseminen, 
toisen henkilön suuttumuksen sietäminen, pelkojen sietäminen, itsehillintä, han-
kaluuksien välttäminen, riidasta tai tappelusta erossa pysyminen ja tehtävään 
keskittyminen. Glickin ja Gibbsin (2016) teoksessa sosiaalisten taitojen harjoitte-
luohjelman ryhmäkertojen kulku on määritelty ja perusohjelmaan kuuluvat tai-
dot valittu etukäteen. Goldstein ym. (2011) kuitenkin suosivat taidon valinnassa 
esimerkiksi nojautumista suoraan havainnointiin: havainnoidaan, missä taidossa 
on puutteita, tai sosiaalisten taitojen tarkistuslistan jälkeen katsotaan, mitä taitoa 
käytetään vähiten. Joissakin ohjelmissa lapset itse, yhdessä aikuisten tai muiden 
lasten kanssa, määrittelevät itselleen harjoiteltavan taidon, ja näin tehdään esi-
merkiksi Muksuopissa (Furman, 2003). Tässä interventiossa lähtökohtana olivat 
osallistujien omat käsitykset ja tarpeet, jolloin osallistujat saivat itse valita taidot 
valmiista listasta ja eniten kannatusta saaneet taidot valittiin käsiteltäväksi.  

6.3.4 ART-intervention toteutus 

ART on 10-viikkoinen interventio-ohjelma, johon kuuluu 30 tapaamiskertaa. 
Tässä tutkimuksessa interventio-ohjelman kesto oli 15 viikkoa ja 39 tapaamis-
kertaa, sillä oli tarkoituksenmukaista keskittyä hieman suunniteltua pidempään 
tiettyihin taitoihin. Esimerkiksi tunteiden tunnistamiseen ja nimeämiseen oli 
perusteltua käyttää suunniteltua enemmän aikaa, sillä tunteiden nimeäminen 
osoittautui todella vaikeaksi. Lisäksi pidempään toteutusaikaan vaikutti se, että 
interventio toteutettiin koulukontekstissa, ja koulun toiminta vaikutti osaltaan 
myös intervention toteutukseen. Poikkeukset koulun työjärjestyksessä ja toimin-
nassa, kuten lomat, henkilökunnan koulutukset ja koulun yhteiset tilaisuudet, 
johtivat jopa ART-kertojen peruuntumiseen. ART-interventio kesti 15 viikkoa, 
mutta nämä eivät olleet peräkkäisiä viikkoja, vaan joitakin viikkoja jäi väliinkin, 
ja tällaisia viikkoja olivat esimerkiksi koulujen loma-ajat. Seuraavassa taulukos-
sa (taulukko 4) havainnollistetaan ART-intervention etenemistä tässä tutkimuk-
sessa. Tyhjät lokerot ovat sellaisia päiviä, jolloin interventio jäi toteutumatta 
juuri edellä mainituista syistä johtuen.  
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Taulukko 4. ART-intervention eteneminen tässä tutkimuksessa.  

 

ART-
HARJOITUSOHJELMA 
TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA 

sosiaalisten taitojen 
harjoittelu (maanan-
tai) 

vihanhallinnan 
harjoittelu 
(keskiviikko) 

moraalisen päätte-
lyn 
harjoittelu (torstai) 

1. viikko 1) aloitus (säännöt) 
sosiaalisten taitojen 
tarkistuslista 1/3,  
sosiaalinen taito 
kuunteleminen 
                               

2) sosiaalisten 
taitojen tarkistus-
lista 2/3, 
sosiaalinen taito 
kuunteleminen 
jatkui 

3) sosiaalisten 
taitojen tarkistuslis-
ta 3/3, 
sosiaalinen taito 
kuunteleminen 
jatkui  

2. viikko 4) johdanto vihanhal-
lintaan 

5) johdatus moraa-
liseen päättelyyn 

6) ART-kansiot 

3. viikko 7) kuunteleminen 8) koulussa tapah-
tuneen tilanteen 
käsittely moraali-
sen päättelyn 
keinoin 

9) munkit & mehut 
(ART-ryhmän yh-
teistä tekemistä) 

4. viikko 10) kuunteleminen: 
mallinnus ja roolihar-
joitus 

11) vihanhallintaa:  
ABC-malli 

12) Jimin ongelmati-
lanne 

5. viikko 13) ohjeiden noudat-
taminen 

14) laukaisijat 15) Jarin ongelmati-
lanne 

6. viikko 16) tunteiden tunnis-
taminen 

17) kerrataan 
laukaisijat 

18) Markon ongel-
matilanne 

7. viikko 19) vihanhallinta: 
vihjeet 

20) vihjeet jatkui-
vat 

21) Nikon ongelma-
tilanne 

8. viikko  22) rauhoittajat 23) Laurin ongelma-
tilanne 

9. viikko 24) pelkojen sietämi-
nen 

  

10. viikko 25) pelkojen sietämi-
nen jatkui 

26) kertaus ja 
itsearviointi 

 

11. viikko 27) itsehillintä 28) kertaus ja 
itsearviointi jatkui-
vat 

29) Samin ongelma-
tilanne 

12. viikko 30) hankaluuksien 
välttäminen 

31) kertaus ja 
itsearviointi jatkui-
vat 

32) Rekon ongelma-
tilanne 

13. viikko  33) vihamielisen 
noidankehän kehit-
tyminen 

34) Aleksin ongel-
matilanne 

14. viikko 35) riidasta ja tappe-
lusta erossa pysymi-
nen 

36) sosiaalinen 
taito: käsikirjoitus-
ten esittäminen 

 

15. viikko 37) sosiaalisten taito: 
tehtävään keskitty-
minen 

38) kertaus ja 
sosiaalisten taito-
jen tarkistuslista 

39) ART päättyi 
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Interventio kesti syyskuusta 2012 helmikuuhun 2013. Seuraavassa taulukossa 
(taulukko 5) on havainnollistettu, miten interventio ajallisesti toteutettiin ja mis-
sä vaiheessa lukuvuotta sosiaalisen kompetenssin monitahoarviointi tehtiin. 
 
Taulukko 5. ART-interventio lukuvuoden 2012−2013 aikana.  

 

toukokuu 
2012 

syyskuu  
2012 
 

lokakuu  
2012 

marraskuu 
2012 

joulukuu 
2012 

MASK ART (1−6) 
MASK 
sosiaalisten 
taitojen tarkis-
tuslista 

ART (7−14) ART (15−22) ART (23−25) 

tammikuu 
2013 

helmikuu 
2013 

maaliskuu 
2013 

huhtikuu 
2013 

toukokuu 
2013 
 

ART (26−35) 
MASK 

ART (36−39) 
 
sosiaalisten 
taitojen tarkis-
tuslista 

  MASK 

 

6.4 Sosiaalisen kompetenssin monitahoarviointi MASK 
Osallistujien yhteistyötaitoja, empatiaa, impulsiivisuutta ja häiritsevyyttä mitat-
tiin sosiaalisen kompetenssin monitahoarvioinnilla (MASK). Koska sosiaalisen 
kompetenssin arvioinnissa tulisi saada jokaiselta lapsen ympäristöön kuuluvalta 
toimijalta arvio lapsen toiminnasta, kuuluu MASK-arviointiin itsearviointi, tove-
riarviointi sekä opettaja-arviointi (Junttila ym., 2006). Tutkimuksessa kuvattu 
interventio aloitettiin syyslukukaudella 2012. Jo edellisen lukuvuoden (2011–
2012) toukokuussa tehtiin ensimmäiset MASK-mittaukset. Taulukossa 6 on 
MASK-arvioinnin osa-alueet sekä osioita mittaavat väittämät. Jokainen väittämä 
arvioitiin neliportaisella Likert-asteikolla, jossa 1 = ei koskaan, 2 = harvoin, 3 = 
joskus ja 4 = erittäin usein.  
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Taulukko 6. MASK-arvioinnin osa-alueet ja osioita mittaavat väittämät. 

 
yhteistyötaidot empatia impulsiivisuus häiritsevyys 
Tarjoaa apuaan 
muille oppilaille. 

Osaa olla hyvä 
kaveri. 

On lyhyt pinna. Härnää ja tekee 
pilaa muista oppi-
laista. 

Osallistuu innok-
kaasti ryhmän 
toimintaan. 

Ottaa huomioon 
muiden oppilaiden 
tunteet. 

Saa raivokohtauk-
sia. 

Väittelee ja riitelee 
kavereiden kanssa.  

Kutsuu muita 
oppilaita mukaan 
toimintaan. 

Osoittaa muille, 
että hyväksyy 
heidät. 

Ärsyyntyy helposti. Häiritsee ja ärsyt-
tää muita oppilai-
ta. 

Osaa aloittaa 
taitavasti keskus-
telun kavereiden 
kanssa. 

  Toimii ajattelemat-
ta.  

Tekee yhteistyötä 
muiden oppilai-
den kanssa.  

   

 
 
MASK-arviointi toteutettiin neljä kertaa: toukokuussa 2012, syyskuussa 2012, 
tammikuussa 2013 ja toukokuussa 2013. Arvioinnin tekivät osallistuja itse, osal-
listujan kanssa interventioon osallistuneet luokkatoverit sekä opettaja. MASK 
tehtiin joka kerta erillisessä tilassa kahden kesken osallistujan kanssa. ART-
menetelmään kuuluvana osana osallistujat täyttivät sosiaalisten taitojen tarkistus-
listan juuri intervention alussa sekä lopussa. Sosiaalisten taitojen tarkistuslista 
täytettiin kolmessa osassa liian raskaan itsearviointiurakan välttämiseksi. Myös 
huoltajia pyydettiin arvioimaan lapsen sosiaalisia taitoja sosiaalisten taitojen 
tarkistuslistan avulla. Yksi huoltaja palautti sosiaalisten taitojen tarkistuslistan 
sekä intervention alussa että lopussa.  

6.5 Tutkimusaineiston keruu ja analysointi 
ART-intervention alussa kirjoitin havaintopäiväkirjaa jokaisen ART-tunnin jäl-
keen. Pyrin kuvailemaan havaintopäiväkirjaan mahdollisimman tarkasti tunnin 
kulun. Kuvailusta siirryin sanelukoneen käyttöön, sillä tyytyminen tapahtumien 
muistinvaraiseen kirjoittamiseen ei tuntunut riittävän tarkalta. Intervention kerrat 
1–14 on kuvailtu muistinvaraisesti havaintopäiväkirjaan aina interventiokerran 
päätyttyä. Intervention kerrat 15–39 on tallennettu sanelukoneella ja tallennus 
litteroitiin sanatarkasti. Kuten todettua, dokumentoinnissa sanelukone on oiva 
apuväline tarkkoihinkin muistiinpanoihin verrattuna, mutta silti sillä voidaan 
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tallentaa vain verbaalinen viestintä, ja nonverbaalisen viestinnän tallentamiseen 
tarvittaisiin vielä videotallennetta (Alasuutari, 1999). Ainoastaan verbaalisia 
kommentteja ei litteroitu vaan puheenvuorojen lisäksi kirjattiin, mitä sellaista 
tapahtui, mitä ei sanottu mutta tapahtui samaan aikaan. Koska materiaali litteroi-
tiin samana päivänä kuin tapaaminen oli ollut, oli vielä tuoreena muistissa, mitä 
tapaamiskerralla oli tapahtunut. Mieleen palautusta toki auttoi sanelukoneen 
tallenne, josta oli kuultavissa esimerkiksi seuraavan aineistoesimerkin mukaiset 
aktiviteetit.  

 
Elias alkaa yhtäkkiä pitää kummallista ääntä, ikään kuin 
torven ääntä. 

Markus: Kattokaa tätä. Lähtee välittömästi mukaan toi-
sen tekemiseen. 

Onni: Näkee harhoja.  

Martta: Joo, tai kuvittelee, että näkee jotakin mitä ei 
oikeasti näe. Sanotaan, että oma mielikuvitus tekee 
tepposet. Mikä oli se, minkä Markus mainitsikin? Po-
jat, nyt ei ollut tarkoitus puhallella niitä kyniä. 

Pauli: Mutta kun ne on niin kevyitä, niin pystyy tekee 
näin. Pojat puhaltavat pulpetin kaltevalla pinnalla olevia 
kyniä edestakaisin, poispäin itsestään. 

 
 
Intervention ohjaaminen ja vielä sen jälkeen tapaamiskerran litterointi saneluko-
neelta ovat jääneet mieleen aikaa vievinä ja raskaina työvaiheina. Yhteensä litte-
roitua aineistoa kertyi 523 sivua. Lisäksi minulla oli käytössäni osallistujien 
ART-tunnilla tuottamaa materiaalia eli pääasiassa erilaisia tehtäviä sekä piirus-
tuksia.  

Toimintatutkimukseen liittyy tutkijan omien intressien ja aseman pohtiminen, 
ja mielessä ovat kysymykset, mikä motivoi minua tekemään tätä tutkimusta, 
mitä sillä tavoittelen, miten toimin ja miten itse muutun (Kaukko & Kiilakoski, 
2018). Nämä kysymykset myös ohjaavat sitä, mitä aineistosta tuodaan esiin ja 
mikä aineistossa tutkijaa puhuttelee.  

Alasuutari (1999) jakaa laadullisen analyysin kahteen osaan eli havaintojen 
pelkistämiseen ja arvoituksen ratkeamiseen. Analysointiprosessin ensimmäisessä 
vaiheessa luin litteroitua aineistoa läpi, ja lukiessani vahvistui kokemukseni, että 
interventioprosessi oli työläs ja että siihen liittyi paljon myös kieltäytymistä, 
levottomuutta ja haastavaa käyttäytymistä ja toisaalta paljon ohjaajien kannatte-
lua osallistujien sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. Aineisto näyttäytyi ensin 
massiivisena möykkynä, kunnes ryhdyin pilkkomaan sitä ja muodostin läpi ai-
neiston toistuvia luokkia, joita oli lopuksi 22. Aineistossa oli siis oletukseni mu-
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kaisesti toistuvia samankaltaisia esimerkkejä samasta ilmiöstä (Alasuutari, 1999), 
tässä vaiheessa ilmiö vaan ei vielä hahmottunut minulle. Seuraavaksi koodasin 
aineistoa niin, että numeroin muodostetut luokat ja käytin muodostamaani koo-
dia aineiston analysoinnissa. Kun aineisto oli luokiteltu ja koodattu, pystyin 
laskemaan taulukkoon frekvensseinä osallistujakohtaisesti, millaisia episodeja 
menetelmätuntien aikana ilmeni.  

Havaintojen pelkistämisen toisessa vaiheessa pelkistin aineistoa edelleen. 
Tulkitsin ensin esimerkiksi nimittelyn, poikkeuksellisen levottomuuden, huute-
lun, rivojen ilmausten käyttämisen tai tuolien raahaamisen paikasta toiseen kon-
fliktiksi tai konfliktinhakuiseksi toiminnaksi. Halusin tarkastella lähemmin näitä 
konflikteja sekä jäähyjä, jotka usein seurasivat konfliktia. Aineistossa ilmeni 
paljon myös osallistumista. Jäähyt interventioon kuuluvina halusin ottaa tarkas-
teluun mukaan. Muodostin siten alaluokat osallistuminen, konfliktit ja jäähy. 
Aineiston määrällinen tarkastelu ja frekvenssien laskeminen edelsi laadullista 
analyysia, joten kvantitatiivinen analyysi ja kvalitatiivinen analyysi muodostivat 
jatkumon (Alasuutari, 1999), jossa määrällinen analyysi ikään kuin paljasti, mitä 
aineistossa on ja mihin tutkijana tulisi paneutua tarkemmin.  

Laadullisessa analyysissa voidaan erottaa kolme tieteellisen päättelyn logiik-
kaa: induktiivinen, deduktiivinen ja abduktiivinen päättely (Tuomi & Sarajärvi, 
2018). Tässä tutkimuksessa aineiston analyysimuotona käytettiin teoriaohjaavaa 
analyysia (abduktiivinen päättely), jossa aineiston analyysi aloitetaan aineisto-
lähtöisesti mutta analyysin loppuvaiheilla aineisto paikantuu jo olemassa ole-
vaan ohjaavaan teoreettiseen viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Aineis-
toa tarkastellessani havaitsin, että osallistujien ensin konflikteiksi nimittämäni 
episodit muistuttivat tarkemmin tarkasteltuina interventiossa esitettyjä ryhmässä 
esiintyvän vastarinnan tapoja. Arvoitus alkoi siis ratketa (vrt. Alasuutari, 1999). 
Havaitsin, että kyse ei olekaan suoranaisesti konflikteista vaan kyse onkin niistä 
tavoista, joilla osallistujat saattoivat ilmaista epävarmuuttaan, heikkoa motivaa-
tiota muutokseen tai muutoksen kokemista hyödyttömäksi. Analyysin spiraalin 
kolmannella kierroksella ryhdyin järjestelemään aineistoa näiden vastarinnan 
tapojen mukaisesti yhdistäen aineistoa ja jo olemassa olevaa teoriaa. Koska oh-
jaajina pyrimme toteuttamaan interventiota vastarinnan tiedostaen, pyrimme 
motivoimaan osallistujia osallistumaan. Tarkastelin siis myös ohjaajien käyttä-
miä keinoja osallistujien motivoimiseksi. Analyysin lopussa aineisto ikään kuin 
palautui takaisin lähtöasetelmiin ja asettui takaisin intervention asettamiin raa-
meihin. Olennaista eri aineiston analyysitavoissa on tutkijan, aineiston ja teorian 
suhde.  

Tutkijan ajattelussa vuorottelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit (Tuomi 
& Sarajärvi, 2018). Aineistolähtöisyys ilmenee työssä vankasti, vaikka tutki-
muksen lähtökohta oli teoriassa siinä mielessä, että tarkoitus oli tutkia syste-
maattista intervention toteutusta. Aineistossa oli kuitenkin vahvasti läsnä jotakin 
sellaista, mihin koin tärkeäksi tarttua. Löysinkin jotakin sellaista, jonka jälkikä-
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teen huomasin kytkeytyvän aiempaan teoriaan. Arvoituksen ratkeaminen laadul-
lisessa tutkimuksessa tarkoittaa merkitystulkinnan muodostamista tutkittavasta 
ilmiöstä (Alasuutari, 1999): tutkimuksesta välittyy yksi tulkinta toteutetusta in-
terventiosta sekä siitä, millaisia episodeja tutkimuksen aikana ilmeni ja miten 
episodit ovat tulkittavissa osallistumisen, vastarinnan ja vastarintaan vaikuttami-
sen näkökulmasta. 

6.6 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

6.6.1 Kohderyhmään ja aineistonkeruupaikkaan liittyvät eettiset ky-
symykset 

Tämän tutkimuksen aikana olen pohtinut useita eettisiä kysymyksiä, jotka liitty-
vät kohderyhmään sekä kouluun aineistonkeruupaikkana. Interventiota aloittaes-
sani jouduin punnitsemaan mielessäni, onko oikein, että vain osa koulun erityistä 
tukea tarvitsevista oppilaista voi päästä mukaan interventioon. Aineisto kerättiin 
koulussa ja interventio nivottiin osaksi oppilaiden koulupäivää, joten toki pohdin, 
ovatko osallistujat varmasti tietoisia siitä, mihin suostumuksellaan luvan antavat. 
Oli otettava huomioon myös se, että aineistonkeruusta valmiiseen tutkimukseen 
kuluisi aikaa. Eräs tutkimuseettinen kysymys liittyykin siihen, miten tutkittavat 
suhtautuvat varttuessaan aikuisiksi hänestä lapsena kerättyyn aineistoon (Nur-
menniemi, 2010). Onkin ollut huojentavaa tavata osallistujia heidän jo ollessaan 
aikuisuuden kynnyksellä ja keskustella interventiosta ja palauttaa tutkimus hei-
dän mieliinsä. Samoin heiltä on kysytty vielä myöhemmin (syksyllä 2019) lupa 
tietyn materiaalin käyttöön osana tutkimusta. Yleensä tutkittavat eivät voi ennal-
ta tietää, millainen prosessi tutkimukseen suostumisesta saattaa käynnistyä ja 
miten se tulee vaikuttamaan heidän elämäänsä. He eivät voi myöskään tietää, 
millaisessa valossa tutkija heidät tulee esittämään valmiissa tutkimusraportissa 
(Holmila, 2005). Tutkijan valta suhteessa tutkittaviin on siis hyvin vahva. Seu-
raavassa kuvaan hieman tarkemmin tämän tutkimuksen eettisiä näkökohtia.  

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin koulussa, joten tutkimusprosessin 
käynnistämiseksi tarvittiin tutkimusluvat. Tutkimuseettiset haasteet voivatkin 
liittyä siihen, että vaikka lapset ja nuoret ovat täysivaltaisia subjekteja tutkimus-
prosessin aikana, on heidän suostumuksensa lisäksi saatava huoltajien suostumus 
ja mahdollisesti viranomaisten lupa tutkimukseen osallistumiselle. (Nurmennie-
mi, 2010.) Huoltaja ja viranomaiset ovat ikään kuin portinvartijoina (Nurmen-
niemi, 2010; Strandell, 2005). Portinvartijat turvaavat osallistujien oikeuksia. 
Etnografista tutkimusta tekevälle avautuu mahdollisuus päästä näkemään jotakin 
sellaista, joka muuten pysyisi salassa. Jos portinvartijat sulkevat tietyn yhteisön 
tutkijoilta, tieto ei lisäänny. (Eder & Corsaro, 1999.) Tämä voisi hankaloittaa 
tiettyjen marginaaliryhmien tai erityisen haavoittuvassa asemassa olevien tutki-
musta ja tiedon lisäämistä heistä. Mäkelä (2010) esittää kärjistetyn esimerkin: 
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jos institutionaaliset portinvartijat vaativat lasten vanhemmilta suostumusta 
kaikkiin tilanteisiin, johtaa se esimerkiksi kyselytutkimusten vastausprosentin 
laskuun ja jopa lapsuus- ja nuorisotutkimusten tulosten vinoutumiseen.  

Tässä tutkimuksessa tutkimusprosessi käynnistyi keskusteltuani koulun reh-
torin kanssa ART-intervention toteuttamisesta osana oppilaiden kouluviikkoa 
sekä kiinnostuksestani tehdä aiheesta myös tutkimusta. Rehtorilta saadun luvan 
jälkeen olin yhteydessä opetus- ja kasvatusjohtajaan. Kaupungin opetus- ja kas-
vatusjohtajalta on täten tutkimuslupa tutkimuksen toteuttamiselle. Halusin ensin 
keskustella lähiesimieheni kanssa interventiosta ja tutkimuksesta ennen yhtey-
denottoani ylemmälle taholle.  

Oppilaiden huoltajille pidettiin ART-menetelmästä vanhempainilta. Huolta-
jille lähetettiin tutkimuslupa kotiin allekirjoitettavaksi (LIITE 1). Kaikki huolta-
jat antoivat suostumuksen lapsensa tutkimukseen osallistumiselle. Joillakin huol-
tajilla allekirjoitettu suostumus oli ainut kontakti toteutettuun interventioon. 
Tutkimukseen osallistumiseen liittyy aina vapaaehtoisuus ja tietoon perustuva 
suostumus osallistua tutkimukseen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). 
Lapset nähdään yhä vahvemmin osallistujina, ja täten myös heiltä tulee olla 
suostumus tutkimukseen osallistumiselle (Groundwater-Smith, 2015; Grönfors, 
1985; Strandell, 2005). Lasten rooli myös hämmentää tutkimuskenttää, sillä 
heitä on pidetty haavoittuvina, sellaisina, joita tulee suojella. Nykyään lapsia ja 
nuoria pidetään täysivaltaisina osallistujina (Groundwater-Smith ym., 2015; 
Nurmenniemi, 2010; Strandell, 2005; 2010). Aiempi suojelu on näyttäytynyt 
myös valtasuhteena, sillä lapsi on voitu sulkea vaikuttamisen ja osallistumisen 
ulkopuolelle huoltajien kielteisellä päätöksellä osallistua tutkimukseen (Stran-
dell, 2010). Aikuinen on voinut siis käyttää valtaansa ikään kuin lapsen yli. Täs-
sä tutkimuksessa osallistujat ovat antaneet suostumuksensa tutkimukseen osallis-
tumiseen (LIITE 2). Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2019) on myös antanut 
ohjeita tietoon perustuvaan suostumukseen tilanteessa, jossa tutkimuksen koh-
teena on alaikäinen. 

Ihmistutkimuksella on kaksi pääperiaatetta: tutkimusta ei tehdä vasten tahtoa 
ja tutkimuksen kaikissa vaiheissa on kielto vahingoittaa tutkittavia (Mäkelä, 
2005). Aineistonkeruuvaiheessa pohdin etenkin kahta tieteen etiikkaan liittyvää 
seikkaa. Tässä tutkimuksessa aggressionhallintamenetelmää toteutettiin siis kou-
lupäivien aikana, joten ART-tunneille osallistuminen ei ollut vapaaehtoista siinä 
mielessä, vaikka tutkimukseen osallistuminen sinänsä oli tietysti vapaaehtoista. 
Osallistujilta itseltään kysyttiin kirjallisesti suostumus osallistua tutkimukseen 
(LIITE 2) ja heille kerrottiin tarkasti, mistä on kysymys. Osallistujat eivät kui-
tenkaan olleet sisäistäneet ajatusta siitä, että tunnit tallennetaan, ja siitä he olivat 
loppuvaiheessa yllättyneitä. Eräällä kerralla he eivät tästä syystä puhuneet mi-
tään. Kerran jälkeen asiasta keskusteltiin, ja he antoivat silloin uudelleen suos-
tumuksensa tuntien tallentamiseen. Jälleen seuraavalla kerralla he nostivat esille 
tämän tallennusasian, vaikka olivat siihen suostumuksensa antaneet. Vastahakoi-
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suutta alkoi esiintyä tästä epäselvyydestä johtuen siinä määrin koko menetelmää 
kohtaan, että viimeinen kerta jäi toteutumatta.  

Simons (2009) sekä Stake (1995) muistuttavat, miten tärkeää olisikin läpi 
tutkimusprosessin pyrkiä aistimaan ja tiedustelemaan, haluaako tutkittava edel-
leen olla mukana tutkimuksessa. Tämä mukanaolon varmistaminen on tärkeää 
etenkin sellaisissa tutkimuksissa, joissa tutkitaan lapsia tai ryhmiä, jotka ovat 
syystä tai toisesta erityisen haavoittuvia. Tutkittavalla on aina oikeus keskeyttää 
osallistumisensa tutkimukseen tai peruuttaa annettu suostumus osallistua (Tut-
kimuseettinen neuvottelukunta, 2019). Tutkimukseen kuuluu aina vapaaehtoi-
suus, joten tässä tutkimuksessa osallistujien voimakkaan vastarinnan ilmetessä ei 
voitu sivuuttaa osallistujien vahvaa tahtoa päättää interventio hieman kesken. 
Täten viimeinen tapaaminen ei toteutunut. Tässäkin tilanteessa tilannetta pyrit-
tiin puntaroimaan eettisistä lähtökohdista.  

Vahinkoa tutkittaville käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa voisivat ai-
heuttaa esimerkiksi tietosuojaan ja anonymiteettiin liittyvät seikat. Huomionar-
voista on, että tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti on taattava myös tutki-
muksen valmistuttua, ja silloin aineistonkeruusta voi olla jo aikaa. On tärkeää, 
että tutkimukseen osallistuneet ovat tietoisia, mitä tietoja tutkimuksessa tullaan 
käyttämään (Groundwater-Smith ym., 2015). Osallistujilta on vielä erikseen 
pyydetty lupa piirustusten käyttämiseen niin, että osallistujille on syksyllä 2019 
lähetetty juuri siitä heidän tuottamastaan materiaalista ja kuvista kuvatiedosto, 
jota mahdollisesti käytetään tutkimuksessa. He ovat siten voineet päättää, anta-
vatko luvan materiaalin käyttämiseen.  

6.6.2 Tutkijan positio ja rinnakkaisroolit 

Tutkijan asemalla, positiolla, tarkoitetaan tutkijan suhdetta tutkittaviin tai tutkit-
tavaan ilmiöön ja toisaalta tutkijan tietoisesti valitsemaa roolia. Positio voi muo-
dostua ja muuttua tutkimusprosessin edetessä, sillä myös tutkimusjoukko voi 
muuttaa positiota ja säädellä näin tutkimuksessa syntyvää suhdetta. (Ronkainen 
ym., 2014.) Lähes aina ulkopuolelta tulevaa tutkijaa pidetään epämääräisenä ja 
ei-luotettavana, ja tutkijan täytyy täten ansaita luottamus kentällä, jotta hänestä 
tulee hyväksytty toimija. Tämä on juuri osoitus siitä, miten tutkimusjoukko tai 
tutkimuskohde voi säädellä muodostuvaa – ja muuttuvaa – suhdetta (vrt. Ron-
kainen ym., 2014). Etnografisessa tutkimuksessa ja toimintatutkimuksessa jo 
tutkittavaan yhteisöön pääseminen on ensimmäinen luottamustesti. Itse olin tut-
kittavassa yhteisössä jo sisällä, joten neuvottelua sisäänpääsystä ei ollut tarpeen 
käydä. Roolini muututtua oppilaani, tutkimukseen osallistujat, testasivat minua 
kyllä uudessa roolissani. Etnografin on sanottu asettuvan kentällä toimivien ope-
tettavaksi: ”Opeta minua, kerro minulle, jotta ymmärtäisin” (Hakala & Hynni-
nen, 2007). Niin todella tapahtui. Olin instituution määräämä opettaja, mutta 
opin luultavasti itse kaikkein eniten. Osallistujat opettivat minua.  
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Tutkijan pohtia omaa rooliaan aineistonkeruuvaiheessa, eli onko hän proses-
sissa sivustaseuraaja (onlooker) vai osallistuva havainnoija (participant obser-
ver). Osallistuvan tarkkailijan rooliin liittyy haaste, sillä tutkija on ikään kuin 
ryhmän sisällä. Tällöin tutkija ei ainoastaan havaitse, mitä ryhmässä tapahtuu, 
vaan tuntee sen myös, ja tämä kaikki osallistuvan havainnoijan on pystyttävä 
kuvailemaan ulkopuolisille eli lukijoille. Osallistuvan havainnoijan rajoituksiin 
liittyy toki se, ettei tutkija voi lapsia havainnoidessaan kokea tilannetta lapsen 
tavoin. (Genzuk, 2003; Hill, 1997.) Osallistuva havainnoija ottaa myös eettisesti 
suurempia riskejä kuin esimerkiksi haastattelututkimuksen tekijä (Holmila, 
2005).  

Etnografisessa lähestymistavassa tavoitteena on, että tutkija pyrkii minimoi-
maan oman toimintansa vaikutukset ryhmään, jota tarkkailee tai jonka toimin-
taan osallistuu osallistuvana havainnoijana. Tässä tutkimuksessa toimintatutki-
muksen näkökulmasta olin kuitenkin ohjaamassa osallistujia ja heidän käyttäy-
tymistään kohti muutosta. Ellen olisi tuntenut osallistujia ja heidän taustojaan, 
niitä kaupunginosia, joista osallistujat tulivat, ja sitä, millaisessa ympäristössä he 
elivät ja miten vapaa-aikaansa viettivät ja millaisen maailmakuvan toivat muka-
naan kouluun joka aamu, olisi tutkimuksesta muotoutunut erilainen. Jopa toteu-
tettava menetelmä olisi voinut olla erilainen, sillä vasta tutustuttuaan ryhmän 
kulttuuriin tutkija voi löytää syitä siinä tapahtuvalle käyttäytymiselle. (Genzuk, 
2003; Holmila, 2005.)  

Toimintatutkimuksen näkökulmasta tutkijan rooli määrittyy tutkijan motii-
veista käsin. Toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää yhteisön toimintaa. 
Toimintatutkimusta tekevät tutkijat on voitu jaotella karkeasti joko toimija-
tutkijoiksi tai tutkija-toimijoiksi. Toimija-tutkijat tuntevat jo lähiyhteisönsä ja 
haluavat kehittää sen toimintaa tekemällä asioita toisin. Tutkija-toimijat tuntevat 
teorian ja tutkimukset ja haluavat kokeilla, miten malli toimii käytännön työssä. 
(Huovinen & Rovio, 2007.) Tässä tutkimuksessa olen ollut toimija-tutkijan roo-
lissa. Toimija-tutkijalle tyypilliseen tapaan kiinnostus tutkimuksen tekemiseen 
heräsi muutostarpeen pohjalta.  

Kolmoisroolini on muodostunut toimija-tutkija-opettaja-roolin yhdistymises-
tä. Grönfors (1985) käyttää termiä rinnakkaistutkija tarkoittaessaan tilannetta, 
jossa tutkija omaksuu tutkimuksen ajaksi toisenkin roolin. Parempi olisi, jos tätä 
rinnakkaisroolia ei syntyisi vaan tutkija voisi mennä kentälle ilman rinnakkais-
roolia, sillä tulokset voivat olla Grönforsin (1985) mukaan silloin paremmat. 
Koen olleen olennaista, että interventioon ja tutkimukseen osallistuneet ovat 
olleet entuudestaan tuttuja. Toteutuksen kannalta oli helpompaa, että toinen oh-
jaajista tunsi ohjattavan ryhmän sekä jokaisen osallistujan erityisiä tarpeita ja 
toimintatapoja. Tämä vaikutti osaltaan tilanteiden ennakointiin. Interventioon 
osallistuneiden turvallisuus on taattu kaikissa tilanteissa ja tilanteisiin on menty 
väliin ja estetty mahdolliset väkivaltaiset teot. Väkivallan uhkaan on reagoitu 
esimerkiksi poistamalla toista osallistujaa uhannut tilasta tai menty tilanteeseen 
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konkreettisesti väliin. Näissä tilanteissa koen olleen erityisen tärkeää, että toinen 
ohjaajista tunsi osallistujat.  

Simons (2009) muistuttaa tutkijan vahvasta asemasta. Usein tapaustutkimusta 
kritisoidaan liiasta subjektiivisuudesta, sillä tutkija ei voi etäännyttää itseään 
täysin, valitsee sitten minkä metodin tahansa. Jokainen tutkija valitsee kuitenkin 
itse roolinsa tutkimusta toteuttaessaan ja raportoidessaan. Tutkijan roolin lisäksi 
tutkija päättää, kuinka muodollisena tai persoonallisena hän näyttäytyy tutki-
muksensa eri vaiheissa (Stake, 1995). Myös tutkijan rooli ja asema suhteessa 
tutkittaviin tulee käydä ilmi tutkimuksesta, ja tämä saattaa vaatia kuvailevampaa 
ja kerronnallisempaa ilmaisua ja tyyliä kuin mihin tutkimuksessa on perinteisesti 
totuttu (Syrjälä ym., 1995). Roolini todella olivat läsnä jatkuvasti eri tilanteissa, 
ja häilyin niiden välillä: opettajana esimerkiksi jouduin saattamaan toisen luokan 
oppilasta taksiin, toisaalta olin nauhuria käyttävä tutkija ja toisaalta interventiota 
toteuttava menetelmäohjaaja. Roolien päällekkäisyyttä voidaan pohtia myös 
vallankäytön näkökulmasta.  

6.6.3 Tutkijan valta 

Raportissa lasten ja nuorten tutkimuksen etiikasta mainitaan yhtenä haasteena 
tutkijan valta-asema nimenomaan tilanteessa, jossa lapsen opettajalla oli kak-
soisrooli eli hän oli opettaja-tutkija (Nurmenniemi, 2010). Lapsi- ja lapsuustut-
kimuksessa eettiset kysymykset keskittyvätkin tutkijan valta- ja auktoriteetti-
asemaan. Tulee olla erityisen tietoinen valtahierarkiasta ja auktoriteettiasemasta, 
joka tutkimustilanteessa muodostuu (Strandell, 2005). Toimin tutkimukseen 
osallistuneiden poikien opettajana, joten minulla oli institutionaalinen valta-
asema suhteessa osallistujiin.  

Pelkästään aineistonkeruuvaiheessa tulee esiin lukuisia tilanteita, joissa tutki-
ja käyttää valtaa. Instituutioetnografioissa jo tutkimuksen aineistonkeruupaikka 
luo vallankäyttöä. Jos aineistoa kerätään koulussa, voidaan kysyä, miten lapsi 
erottaa, milloin kyse on tutkimukseen liittyvistä aiheista ja milloin koulutyöhön 
liittyvistä suorituksista (Strandell, 2005). Tutkijan, aikuisen, valta-asemaa tulisi 
häivyttää ja asemasta muodostaa tasapainoisempi suhteessa tutkimuksen kohtee-
na oleviin lapsiin ja nuoriin. Kuitenkin roolissani sekä tutkijana että opettajana 
minulla oli auktoriteettiasema suhteessa osallistujina oleviin oppilaisiini. Puutuin 
kiusaamistilanteisiin tai väkivallanuhkaa sisältäviin tilanteisiin. On sanottu täl-
laisten väliintulojen ylläpitävän valta-asetelmaa mutta puuttumatta jättämisen 
nakertavan luottamusta (Eder & Corsaro, 1999). Strandell (2010) kirjoittaakin 
puuttumattomuuden periaatteesta, johon ei tavallisesti liity moraalisia ristiriitoja. 
Kuitenkin poikkeustilanteissa, joissa esimerkiksi toisen lapsen tai nuoren kos-
kemattomuus on uhattuna, joutuu pohtimaan rooliaan tutkijana ja vastuullisena 
aikuisena.  
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Aineistonkeruussa ja tutkimusraportin kirjoittamisessa tutkijan käyttämä val-
ta ilmenee esimerkiksi siinä, mitä havainnoidaan ja tallennetaan, mitä tallenne-
tulta materiaalilta valitaan kirjoitettavaksi tekstimuotoon ja mitä episodeja vali-
taan käytettäväksi valmiissa raportissa. Tallennetun materiaalin ja episodien 
valinnassa tutkija käyttää siis valtaansa ja luo samalla kuvaa lukijalle tutkittavis-
taan (Holmila, 2005). Vasta valmiissa tutkimusraportissa osallistujien on halu-
tessaan mahdollista nähdä ne tulkinnat, jotka tutkija on prosessin aikana tehnyt.  

Tutkijan valta korostuu toistuvasti tutkimusprosessin aikana tehdyissä valin-
noissa – tutkittavien oikeuksia ei tule missään tutkimuksen vaiheessa eikä sen 
jälkeen loukata, mutta tutkittavien varjeleminen ei saa mennä niin pitkälle, että 
tutkija alkaisi vääristellä tuloksia (Mäkelä, 2005). Tutkijan velvollisuus on olla 
rehellinen, eikä hän saa kaunistella tutkimustuloksia, mutta tutkittavien asemaa 
ei tule vaikeuttaa missään tilanteessa. Tutkijalle voi muodostua myös tunne, että 
kun hän itse saa jotakin niin arvokasta kuin pääsyn seuraamaan läheltä tutkitta-
vien arkea, tulisi hänen voida antaa jotakin myös takaisin. Harvoin tutkittavat 
tätä kuitenkaan odottavat. (Eder & Corsaro, 1999; Holmila, 2005.) Eder ja Cor-
saro (1999) nostavat esiin tapauksen, jossa tutkijan väliintulo osallistujien väli-
sessä riitatilanteessa johti myöhemmin tutkijan opettamaan oppilaille konflikteja 
välttäviä strategioita esimerkiksi rooliharjoitusten keinoin. Näin tutkija pystyi 
antamaan ikään kuin vastalahjaksi kentälle pääsystään vaihtoehtoisia toimintata-
poja ristiriitatilanteisiin. Oman tutkimusprosessini ensisijainen kimmoke oli 
tarve täydentää omaa pedagogista työkalupakkiani ja sitä kautta tarjota oppilaille 
lisää vaihtoehtoja aggression hallintaan, jotta he välttyisivät haastavilta tilanteilta 
koulussa sekä vapaa-ajallaan. Täten koen, että olen voinut antaa interventioon 
osallistuneille ”vastalahjana” aggression hallintaa ja kasvattanut näin samalla 
heidän ristiriitatilanteiden työkalupakkiaan.  

Tuskin voidaan liikaa korostaa, että tutkijan on oltava tietoinen käyttämäs-
tään vallasta tutkimuksen eri vaiheissa.  
 
 



Osallistumista, vahvistamista ja vastarintaa 

71 

7 HÄSLÄÄMISTÄ JA TUNTEIDEN HALLINTAA 

Otsikon ”häslääminen`” viittaa intervention vihanhallinnan osa-alueen erääseen 
työkaluun eli ”häsläämispäiväkirjaan”, johon osallistujien tulisi kirjata kuvaus 
konflikteista, joita viikon aikana on heille mahdollisesti sattunut (Goldstein ym., 
2011). Tunteiden hallinta tarkoittaa kaikkia niitä tunteita, joiden hallintaa ryhmä 
pyrki osallistujille opettamaan. Interventioon kuuluu vihanhallinnan osa-alue, 
mutta tässä yhteydessä haluan tuoda laajemmin tunteiden tunnistamisen ja niiden 
hallinnan esiin, sillä monien tunteiden säätely on ryhmässä toimiessa hallittava. 
Tutkimuksen tulososa on muotoutunut analysoitavan aineiston perusteella. Ai-
neistoa ei päädytty käsittelemään esimerkiksi ainoastaan kolmen intervention 
osa-alueen kautta vaan koettiin välttämättömäksi tuoda esiin osallistujien vasta-
rinta, jota ilmeni intervention aikana. Tuloksissa kuvataan ART-menetelmän 
(Glick & Gibbs, 2011) vastarinnan lajien mukaisesti osallistujien vastarintaa ja 
sitä, miten ohjaajina pyrimme toimimaan menetelmän osoittamin keinoin vasta-
rintaa ilmetessä.  

Kuvatessaan koulun arkikulttuuria sekä koulun arkipäivän ilmiöitä Laine 
(1997) mainitsee koulun olevan ”emotionaalinen tunnemeri”, jossa opettaja 
edustaa rationaalisuutta ja institutionaalisuutta ja oppilaat emotionaalisuutta, 
tunteita ja prosesseja. Kun nämä kaksi järjestelmää vuorottelevat jatkuvasti, 
muodostuu herkeämätön prosessien välinen dynaamisuus eli valtameri. Aineis-
tossa ja Laineen (1997) mainitsemissa episodeissa on runsaasti yhtäläisyyksiä. 
Myös tässä tutkimuksessa on jatkuvasti rinnakkaisia prosesseja: toisaalta inter-
ventio sisältöineen, koulun asettamat raamit ja opettaja niiden ylläpitäjänä, toi-
saalta esimerkiksi myönteiset ja kielteiset tunnelataukset, osallistujien keskinäi-
set ja opettajalta ehkä piiloon jääneet ristiriidat, oman statuksen hakeminen ryh-
mässä ja tähän statuspositioon liittyvät toimintatavat. Esimerkiksi pojille statuk-
sen tavoittelu ja sen ylläpitäminen on jatkuvaa sosiokulttuurista tasapainoilua, 
jossa hienovaraisesti ja sangen varomattomasti käytetään toisia alentavaa huu-
moria, väkivallan uhkaa ja nimittelyä oman aseman vankistamisen välineinä 
(Huuki, 2010). Tutkimuksessa toteutettavan intervention sisältöön osallistumisen 
tarkkaileminen ei varsinaisesti kuulu. Myös osallistumista interventioon on 
olennaista selvittää. 

Ensin kuvataan interventioon osallistumista ja sen jälkeen tarkastellaan esiin-
tynyttä vastarintaa ja ohjaajien käyttämiä keinoja vastarinnan vähentämiseksi. 
Aineisto-otteet ovat kursivoituna ja suorat lainaukset kursivoituna sekä lihavoi-
tuna. Osallistujien äänenvoimakkuuden kasvettua huudoksi käytetään ISOJA 
kirjaimia. Merkintä (.) tarkoittaa mikrotaukoa puheenvuoron jäsentämiseksi. 
Kun puhe katkeaa tai siitä on poistettu jotain, käytetään merkintää: – –. Aineisto-
otteen lopussa oleva numero (1) ilmaisee, miltä tapaamiskerralta ote on.  
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7.1 Osallistuminen osa-alueittain 

7.1.1 Sosiaaliset taidot 

Sosiaalisten taitojen harjoittelu on ART-menetelmän behavioristinen osa-alue. 
Harjoitteluprosessiin kuuluu mallintaminen, rooliharjoittelu, rooliharjoituksesta 
saatu palaute sekä taidon siirtäminen käytäntöön. (Glick & Gibbs, 2016.) Taidon 
siirtäminen käytäntöön kotitehtävien muodossa osoittautui haastavaksi tässä 
toteutetussa interventiossa lukuisista syistä: kotitehtävämonisteet esimerkiksi 
hukkuivat, niitä ei muistettu täyttää, tai ei ollut ketään, kuka olisi harjoitellut 
osallistujan kanssa ja kuitannut harjoittelun tapahtuneeksi. Menetelmätuntien 
alusta meni paljon aikaa monisteiden etsimiseen, ja niitä saatettiin alkaa täyttää 
sillä hetkellä tilanteita omasta päästä keksien, jotta tehtävä olisi ikään kuin suori-
tettu. Tehtävämonisteista luovuttiin, vaikka ne ovat osa siirtovaikutuksen vahvis-
tamista. Tunnistetaan myös tarve saada näyttää opittua taitoa muille ja saada 
siitä kannustusta samalla kun tulee harjoitelleeksi uutta taitoa uudessa ympäris-
tössä (Furman, 2003).  

Ryhmän toiminnan peruspilareita ovat sitoutuminen, luottamuksellisuus sekä 
yhteenkuuluvuuden tunne. Ryhmän toiminnan ja kehittymisen edellytyksenä on 
osallistujien sitoutuminen ryhmän toimintaan ja yhteisesti asetettuihin tavoittei-
siin. Uuden ryhmän alussa sovitaan myös yhteisistä vaitiolokäytänteistä. Ryh-
män yhteenkuuluvuudentunnetta eli koheesiota lisää jäsenten läsnäolo ja osallis-
tuminen sekä yhteiset tehtävät ja harjoitukset. Ryhmän lopetusvaiheessa kohee-
siota tulisi vähentää, jotta jokainen osallistuja kykenee irtautumaan ryhmästä. 
Myös seurantatapaamisesta voidaan sopia. (Hämäläinen ym., 2017.) Nämä ryh-
män toiminnan peruspilarit kuuluivat olennaisena osana myös toteutettuun ART-
interventioon. Intervention alussa sovittiin yhteisten sääntöjen luonnin ohella 
siitä, että kyseessä on suljettu ryhmä, johon ei voi tulla kesken mukaan, ja että 
sama ryhmä jatkaa alusta loppuun. Tämä sääntö liittyi myös luottamuksen raken-
tamiseen. Käyttäytymissääntöjen luominen yhdessä onkin yksi ryhmän motivaa-
tion vahvistamisen keinoista, ja sääntöjä myös noudatetaan varmemmin, jos on 
voinut olla mukana niiden luomisessa ja käyttöönotossa (Glick & Gibbs, 2011). 
Osallistujat osallistuivat sääntöjen luomiseen ja osoittivat kiinnostusta niitä koh-
taan. 
 

Pauli pyrki osallistumaan ryhmän toimintaan ja sääntöjen luomiseen 
aktiivisesti. (1) 
 
Sääntöjä sovittaessa Onni kävi lukemassa kirjatut säännöt lähempää ja 
ehdotti yhtä sääntöä lisättäväksikin. (1) 
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Vaikka puhelimen käytöstä koulupäivän aikana oli laadittu selkeät säännöt ei-
vätkä puhelimet olleet arjessa juurikaan näkyvillä, aiheutti puhelimen käyttöön 
liittyvä sääntö Eliakselle harmistusta.  
 

Elias menetti malttinsa alkumetreillä, koska häneltä evättiin puhelimen 
käyttö. Hän ehti jo tallentaa materiaalia, ja hänen kanssaan käytiin ai-
heesta keskustelu käytävällä. Elias ei pystynyt kuitenkaan rauhoittu-
maan, vaan tunteet olivat edelleen hyvin voimakkaat. Elias jatkoi karju-
mista, uhoa ja huutoa. Hänet täytyi poistaa tilasta jäähylle. (1) 

 
 
Yleensä sääntöjä kannattaisi olla vähän, koska sellaisen lapsen mielessä, jolla on 
haasteita itsesäätelyssä, sääntö ei aktivoidu lainkaan tai riittävän nopeasti. Uu-
dessa ryhmässä on hyvä kerrata säännöt jokaisen kokoontumisen alussa. (Eklund 
& Heinonen, 2011.) Struktuuria luotiin sääntöjen lyhyellä kertaamisella ryhmä-
kertojen alussa, mutta se osoittautui varsin haastavaksi. Toistuva sääntöjen ker-
taaminen ja niihin käytetty aika saivat osallistujat ärtyisiksi ja kiukkuisiksi, sillä 
he kokivat, että aina tehdään vaan samaa tai ikinä ei tehdä mitään. 

Menetelmässä uuden taidon harjoittelu alkaa taidon määrittelyllä, jossa osal-
listujat pyritään ottamaan heti mukaan osaksi keskustelua ja samalla voidaan 
selvittää, miten paljon osallistujat tietävät aiheesta jo entuudestaan. Mikäli osal-
listujat olivat joutuneet jäähylle tai olivat päättäneet itse poistua ja palasivat 
ryhmään vielä myöhemmin saman päivän aikana, he halusivat tietää, mistä kes-
kustellaan. Tämän voinee tulkita haluksi osallistua yhteiseen keskusteluun ja olla 
osa ryhmää. 
 

Markus palasi myöhemmin ryhmään ja hetken kuunneltuaan toi esiin, 
että ei tiedä, mistä pitäisi keskustella: Mistä me niinkun keskustellaan? 
Sosiaalisista taidoista joo, mutta mitä ne niinkun on. (2) 
 
Pauli halusi palata ryhmään myöhemmin, samaan aikaan muiden kans-
sa. Hän halusi saada heti teemasta kiinni ja kysyi: Mistä me nyt keskus-
tellaan? (3) 
 
Pauli pohti kuuntelemista: Sosiaalista taitoa `kuunteleminen` tarvi-
taan, jos satuttaa jotakuta ja sitten pyytää anteeksi, niin kuulee an-
teeksipyynnön. (7) 

 
Taidon määrittelyyn liittyvä keskustelu saattoi olla osallistujille myös areena, 
jolle tuoda tunteet, jotka olivat mahdollisesti läsnä sillä hetkellä. Sosiaalisten 
taitojen tapaamiskerralla, jossa harjoiteltiin omien tunteiden tunnistamista, oli 
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vahva tunnelataus, sillä esimerkiksi Juhanille oli edellisenä päivänä sattunut 
tilanne, josta hän olikin aidosti vihainen pikkuveljelleen.  
 

Juhani sai kuitenkin kasattua itsensä ja pystyi osallistumaan: Mä oon 
ainakin vihainen, koska mun housuissa oli (.) eilisissä housuissa oli 
vitonen, niin nyt se on hävinny. Jos se on pesukoneessa niin mun vi-
tonen on päin persettä. – Jos sua suutututtaa niin onko sun kroppa ihan 
rento? Jos se on ottanu sen mä vedän sitä ((pikkuveli)) turpaan. (16) 
 
Onni pystyttiin johdattelemaan takaisin aiheeseen, ja hän osallistui kes-
kusteluun. Jännitystä hän kuvaili näin: No se on hauskaa. Aivan mah-
tavaa. Tuntuu hauskalta, oikein tärisee ja niin niin jos ei pysy oikein 
niinkun housuissa. – Tämä juuri. Tuntuuks se sun kasvoissa missään? 
Tärinä. Alkaa huulet menemään ylöspäin sitten. Ope, hei, mut yks jut-
tu, ope koitapas arvata tämmönen tunne, mikä tämä tunne on. Viha ja 
surullinen samaan aikaan. Höh, no tekee paljon töitä sen eteen ja se 
teki sen ihan turhaan, palkka on vaikka satanen ja sit saa vaikka kym-
pin niin teki ihan turhaan töitä. Niin sit on suuttuu – – paha mieli, är-
syttävä ja – – on iloinen välillä on iloinen, että tykkää kyllä töistä mut-
ta ei halua – – mutta haluaa enemmän kyllä rahaa siitä mitä tekee. 
Onni pystyi osallistumaan keskusteluun, kun osallistujia oli vähemmän 
ja aikuinen kannatteli keskustelua ja Onni sai jakamattoman huomion. 
Onni pystyi kuvailemaan tunteita ja tilanteita, joihin tunteet liittyivät: 
Jos äitii en ole nähny pitkään aikaan tai jos mä olen jossain muualla 
tai kun mä en oo äidin luona – – kun mä oon maalaistalolla tai sellais-
ta, niin tulee kauhea itku ja suru, kun mä en näe äitiä. (16) 

 
Osallistujilla oli ajoittain varsin vankka käsitys siitä, että he hallitsivat jo harjoi-
teltavat sosiaaliset taidot, ja kyseenalaistivat siksi niiden harjoittelun tarpeen.  
 

Markus halusi palata ryhmään samaan aikaan muiden kanssa. Markus 
olikin innokas keskustelija, joka kyseenalaisti sosiaalisten taitojen har-
joittelun, koska me osataan kyllä jo nämä kaikki. Toisaalta Markus oli 
kiinnostunut tietämään, miten niitä sosiaalisia taitoja voi sitten harjoi-
tella. (3) 
 
Markus ihmetteli, miksi tätä opetellaan, mehän osataan jo kuunnella. 
Markus toivoi häntä kuunneltavan silloin, kun välitunnilla on sattunut 
jotain. Hän ilmeisesti koki, että häntä syytetään usein eikä toisille sano-
ta mitään. Markus kertoi, että mä en aina kuuntele mun isää (.) kun se 
on kännissä, mä en jaksa kuunnella sitä. Markus ei keskittynyt aihee-
seen enää juuri lainkaan tämän jälkeen vaan keksi kaikkea muuta teke-
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mistä, hän esimerkiksi keikkui sohvalla kallistellen itseään sinne tänne. 
Hän ilmoitti haluavansa luokkaan tekemään piirustustyötä loppuun. 
Hän toi toiveen ilmi useasti. (7) 

 
Rooliharjoitukset ovat osa sosiaalisten taitojen harjoittelua, ja ehdoton oletus on, 
että jokainen osallistuja tekee rooliharjoituksen jokaisesta taidosta (Gundersen 
ym., 2018). Rooliharjoitukset ovat tärkeä osa interventiota siksi, että oppilaiden, 
joilla on tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmia, on hyödyllistä harjoitella 
toimintatapoja, jotka luovat struktuuria ja rutiinia koulun arkikulttuuriin (Karhu, 
2018). Rooliharjoitukset tukevat myös ajatusta siitä, että paras tapa oppia uusi 
asia on opettaa se muille (Furman, 2003). Rooliharjoitusten tekeminen oli aluksi 
hyvin jännittävää, mutta pian niistä tuli suosittu osa interventiota ja osallistujat 
osallistuivat niihin mielellään.  
 

Juhani oli osana ensimmäistä rooliharjoitusta ja valitsi parikseen 
Eliaksen. Osallistujilla oli rooliharjoituksessa mukana muistilappunip-
pu, jossa oli jokaisen taidon vaiheet. Juhani osallistui aktiivisesti myös 
taidon vaiheiden läpikäymiseen. (10) 
 
Lopussa Pauli oli innoissaan, koska huomasi, että olimme valmiit etu-
ajassa. Hän oli unohtanut rooliharjoitukset, mutta innostui niistäkin vä-
littömästi: Hei, saanks mä tulla esittää, ja hyppäsi tuolistaan seiso-
maan. (24) 
 
Kun lopussa muistutimme, että sosiaalisiin taitoihin kuuluvat ne rooli-
harjoitukset, Elias pettyi: Haistakaa pitkät. Hän kuitenkin intoutui heti: 
Mäkin haluan tulla! Minä ja Pauli kuule tullaa pitää ensimmäisenä! 
(24) 

 
Kun oli rooliharjoituksen vuoro, Juhani kysyi heti, saadaaks me. Osal-
listujat seurasivat ensin mallinnukset ja tarkkailivat taidon vaiheita. Ju-
hani ja Pauli tekivät rooliharjoituksen. (30) 
 
Kaikki osallistujat saivat olla mukana useassa käsikirjoituksessa esittä-
mässä, ja he näyttivät nauttivan saadessaan esittää laatimiaan kohtauk-
sia. 
 
Juhani ehdotti: Mä haluan, että me kaikki ollaan siinä. Kohtauksen 
jälkeen Juhani oli ylpeä itsestään: Mä keksin ne äänet, et Pauli tekee 
sen pim pom ja sit kloks. Mä tein sen. (36) 
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Rooliharjoituksissakaan ei ketään tule arvostella tai toisen esitystä sabotoida 
millään tavalla. Toisesta mitättömältä tuntuva yksityiskohta voi pilata koko har-
joituksen ja toisen osallistujan osallistumisen, jopa koko interventioon, elleivät 
osallistujat voi kokea oloaan turvalliseksi ryhmässä ja luottaa siihen, ettei heitä 
saateta noloon asemaan.  
 

Rooliharjoitus alkoi hyvin, ja osallistujat olivat liittäneet ohjeiden nou-
dattamisen skeittauksen harjoitteluun. Markus aloitti harjoituksen an-
tamalla ohjeita Onnille: Kun aloitat Ollien tekemistä – –. Elias alkoi 
laulaa ”Frontside Ollieta” – –. Markus poistui matolta ja meni sohvalle 
istumaan ja kieltäytyi enää jatkamasta. Markusta kehotettiin uudelleen 
tekemään rooliharjoitusta, ja aluksi hän kieltäytyi mutta suostui sitten. 
(13)  

 
Vaikka tunneilla oli runsaasti ”ulkopedagogista sähellystä” ja paljon rinnakkai-
sia prosesseja itse intervention lisäksi, osallistujat muistivat tunnilla harjoiteltuja 
teemoja seuraavilla kerroilla ja halusivat osallistua intervention aikana lukuisin 
tavoin.  

Onni muisti paljon aiemmin käsiteltyjä teemoja ja pystyi palauttamaan 
niistä monia mieleensä, esimerkiksi kuuntelun vaiheet ja laukaisijat. 
Onni myös osallistui aktiivisesti tunnin ajan. Mä tiedän, mistä ihmiset 
ärsyyntyy kaikista helpoiten. Sellasesta, että jos aletaan haukkumaan 
sen perhettä. (17) 
 
Pauli halusi osallistua ja toivoi pääsevänsä pian tekemään rooliharjoi-
tusta. Muistuttelimme vielä mallinnuksen mieleemme edelliseltä kerralta 
ja kertasimme ”napsautuksen”. Pauli muisti heti, mistä oli kysymys: 
Tällee, et sä pistät silmät kiinni ja sit sä alat – – se miettii. Pauli muisti 
todella hienosti mallinnuksen edelliseltä kerralta. (25) 
 
Osallistujilta kysyttiin, onko sana itsehillintä heille tuttu. Onni kertoi: 
No hillintäminen. Jos alkaa menemään liikaa esimerkiksi ylikierrok-
silla niin sitten pitäis kyllä hillitä ittensä sillee, että rauhoittaa ittensä. 
Elias kommentoi tähän heti: lääkkeet. Rauhoittajia kysyttäessä Onni 
muisti: Sit voi vielä lähteä pois ja mennä omaan mielikuvaan, sitten se 
rauhoittaa. Rooliharjoitusten vaiheiden tarkkailuun Onni osallistui. (27)  
 
Juhani kommentoi harvoin tunnin aikana. Itsehillintää hän kommentoi 
näin: Toinen kiusaa ja on lyömässä ja sit sanoo, miettiikin ettei lyö-
kään. Kysyttäessä, onko kukaan koskaan menettänyt itsehillintää, kom-
mentoi Juhani: Oon mä välillä. Kun Elias jouduttiin poistaman luokas-
ta, pohti Juhani, että esimerkiksi tossa, kun Elias äsken vaikka se är-
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sytti mua, niin toi ope alkoi, otti siitä kiinni. Juhani osallistui roolihar-
joituksen taidon vaiheiden löytämiseen. Lisäksi hän osallistui roolihar-
joitukseen Paulin kanssa. (27) 
 
Seuraukset olivat pelko ja karkuun lähteminen. Juhani kommentoi, että 
ei ollu mikään kallis, kun puhuttiin lasin korvaamisesta. Pohdimme, mi-
ten tilanteen olisi voinut välttää. Sillee mietitään toista asiaa. Mennä 
mielikuvitusmaailmaan. Mulla on yks mielikuva, jolla mä pääsen, 
vaikka mä nukun. Mä teen näin [laittaa kädet silmille ja hankaa sil-
miään] hieron ja leikin, avaan silmät ja sit tulee sellainen kieppi, mis-
sä näkyy maailma ja sit mä meen sinne maailmaan ja siellä on örkkejä 
ja mä taistelen niitä vastaan. Juhani oli pitkään hiljaa tämän kerrottu-
aan. (30) 

 
Osallistujien pohdinnat olivat ajoittain varsin realistisia, ja ne vastasivat sitä 
todellisuutta, millaisia toiminta- ja ajatusmalleja osallistujilla oli itsestään ja 
miten he toimivat koulun arjessa.  
 

Osallistujat kirjoittivat taidon vaiheet. Pohdittiin, pystyykö tällaisilla oh-
jeilla eli taidon vaiheilla pysyttelemään erossa riidasta. Pauli pohti, ett-
ei se kaikkien ihmisten kanssa toimi. Ne vaan ärsyttää niinku vaikka 
ei välil edes tekis mitään. Pauli koki, ettei monen muun ihmisen kans-
sa tule riitaa. Kyl mä voin alkaa haastaa. Jos mä niinkun haluaisin, 
kyl mä sit voin. Mä voin tehä ihan mitä vaan, jos mä haluan. Pauli ei 
halunnut keskustella asiasta pitkään. Kaikki halusivat edetä aiheesta 
eteenpäin. No niin, seuraava. (35) 
 
Markus, pystyisikö tällaisilla ohjeilla pysymään erossa riidasta tai tap-
pelusta? Ei, jos toinen on hakkaamassa sua. Niin, jos joku mua hak-
kaa, niin en mä rupee miettii mitään muita tapoja vaan puolustan it-
teeni. Markukselta kysyttiin, mitä jos kukaan ei ole hakannut sinua vaan 
olet vain menettämässä malttisi. En mä nyt sitä mieti tossa. En jaksa. 
En mä jaksa miettiä, jos mä menetän malttini. Etkö jaksa vai etkö ehdi 
siinä tilanteessa? No en ehdi, tiuskaisi Markus. (35) 

 
Edellisistä käy vahvasti ilmi tunteiden hallinnan sekä impulssikontrollin haasteet 
sekä niiden harjoittelemisen kulmakivet. Paulin ja Markuksen episodeista selvi-
ää, miten he tiedostavat, että kaikkien ihmisten kanssa harjoiteltavat ohjeet eivät 
toimi. Jos toinen ihminen ärsyttää tai uhkailee, ei ehdi miettiä, miten tulisi toi-
mia, ja Pauli koki, että joissain tilanteissa hän voi tehdä, mitä haluaa. Taitoja 
tulisikin voida harjoitella niissä tilanteissa, joissa vertaisella olisi vahvemmat 
sosiaaliset taidot tai koulussa aikuisilla yhteiset tavat toimia ja opittuja taitoja 
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voisi testata arjessa. Taitoja tulisi voida ottaa käyttöön arjessa helpommista tai-
doista aloittaen. Arjessa voisi toteuttaa helpoimmista taidoista alkaen viikon ajan 
taitoa, jonka aikuiset päättävät, ja edetä sen jälkeen haastavampiin taitoihin. 
Paulin ja Markuksen ajatukset tilanteen haastavuudesta olivat realistisia, sillä 
toisen provosointiin reagoimatta jättäminen vaatii jo hyvin vahvaa sosiaalisten 
taitojen hallintaa.  

7.1.2 Vihanhallinta  

Vihanhallinta on aggressionhallintamenetelmän emotionaalinen osa-alue, jonka 
tavoitteena on vähentää suuttumista eri tilanteissa ja antaa keinoja itsehillinnän 
vahvistamiseksi. Myös vihanhallinnan harjoitteluun kuuluu mallinnuksia sekä 
rooliharjoituksia. (Goldstein ym., 2011.) 

Kuten sosiaalisten taitojen osa-alueen käsittelyssä myös nyt osallistujilla oli 
entuudestaan tietoa siitä, miten haastavissa tilanteissa tulisi toimia. Pauli esimer-
kiksi kertoi, miten voisi toimia tilanteessa, jossa on menettämässä malttinsa. 
Tosin hän lisäsi heti perään, että hän ei kuitenkaan kyseisessä tilanteessa toimisi 
itse niin, kuten ohjeistaa. Myös Onnilla oli toimintamalli tilanteeseen, jos kokee 
toisen ärsyttävän.  
 

Itsehillinnästä keskustellessamme Pauli toi esiin tietävänsä, miten toi-
mia tilanteessa, kun on vaarassa menettää malttinsa, mutta myönsi, että 
hänen on vaikea toimia sen mukaan. Istuu vaan omalla paikalla eikä 
edes katso sinnepäin. Mä en vaan koskaan ite tee noin. (4) 
 
Itsehillinnästä puhuttaessa Onni pystyi antamaan muille hyviä ohjeita, 
joiden avulla hillitä itseään: Kannattaa yrittää olla välittämättä jos toi-
nen ärsyttää, koska siitä tulee vain hankaluuksia itselle. Toisaalta, kun 
keskustelimme, miten toimia, jos toinen yrittää ärsyttää eikä huomioi-
matta jättäminen auta, Onni ehdotti, että voi sanoa lopeta ärsyttäminen 
tai sulle voi käydä huonosti. (4) 

 
Onni tiesi, miten toimia, mutta Onnin ohjeeksi tarkoittama lause sisälsi melkein-
pä uhkauksen, mistä voisi seurata jopa konfliktitilanne, vaikka Onni pyrkikin 
tarkoittamaan hyvää.  

Haastavasti käyttäytyvillä lapsilla ja nuorilla on mielessään monia toiminta-
ohjeita, joiden mukaan tilanteessa voisi toimia. Toimintamallien mukaan voi olla 
vaikea toimia nopeasti edenneessä tilanteessa, jossa tunteet ovat jo voimakkaita, 
jolloin tilanteessa tulee käyttäneeksi vanhaa tuttua, kenties epäsopivaa tapaa. 
Tunteiden hallintataitojen käyttöönotto voi estyä myös siksi, että ei oikeasti us-
kota siihen, että ne toimivat, tai ei osata käytännössä toimia ohjeen mukaisesti 
eikä uskota, että koskaan opitaankaan. Epäonnistumiset ja turhautumiset sosiaa-
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lisissa tilanteissa voivat rapauttaa pystyvyyden tunnetta ja uskoa siihen, että asiat 
voisivat olla paremmin (Kaltiala-Heino, 2013). Tunne siitä, että ei oppisi taitoja, 
voi johtua myös siitä, että lapsi tai nuori on kasvanut kouluyhteisössä tai vapaa-
ajan yhteisöissä, joissa monella on heikot sosiaaliset taidot ja heikko impulssi-
kontrolli, jolloin yritykset toimia prososiaalisesti eivät ole välttämättä toimineet. 
Pauli toi esiin, miten toimia tilanteessa, jossa toinen ärsyttää, mutta heti perään 
sanoi, ettei tulisi oppimaan näitä taitoja itse koskaan.  
 

Vihanhallinnasta Pauli muisti heti, mistä oli kysymys ja miten olla, kun 
toinen ärsyttää. Hän ei luottanut siihen, että oppisi tunteiden hallintaa 
koskaan: Joo, näitä mä en ikinä opi. Mä en opi näitä se on ihan fakta. 
Rohkaisin Paulia, kuinka hän oli oppinut näitä taitoja jo paljon kulu-
neen kahden vuoden aikana. (11) 
 
Onni pohti vihanhallinnan ABC-mallia ja mietti, miksei ihminen toimi 
kuin eläin eli vaistojensa varassa. (5) 
 
Kävimme läpi tunteiden hallinnan ABC-mallin. Osallistujat olivat mu-
kana aktiivisesti. Seuraavaksi jokaiselle jaettiin oma paperi ja kynä. Pa-
perilla oli esimerkkitehtävä ABC-mallin käytöstä. Osallistujat saivat 
tehtävät tehtyä avustettuna. Lopuksi jokainen rei’itti tehtäväpaperinsa ja 
laittoi ne omaan ART-kansioonsa. (11) 

 
Vihanhallinnan osa-alueessa vihaisuuden vihjeiden tunnistamista harjoiteltiin 
paljon, jotta voisi tunnistaa itsestään niitä asioita, joita tapahtuu, kun hermostuu. 
Toisaalta harjoiteltiin myös sitä, mistä vihjeistä tunnistaa toisen olevan vihainen. 
Pauli kertoi avoimesti omasta vihastumisestaan ja käyttäytymisestään silloin. 
Pauli tunnisti, miten hän itse toimi ollessaan vihainen, minkä lisäksi hän pystyi 
kuvailemaan vihjeitä, joista näkee toisen olevan vihainen.  
 

Mä potkin tuoleja. En mä tiiä, jos (1) mä saatan lyyä jotain, esim. jo-
tain kaappii. – – Ei vaan joku ärsyttää. En mä tee silloin mitään, mä 
lähden vaan luokasta ja sit jos mua ärsytyttää vielä enemmän, vaikka 
joku, joku vaikka tulee sanoo vielä matkalla, ihan minkä vaan sanan, 
niin sit mua rupee vaan enemmän hermostuttaa. (19) 

 
Osallistujat harjoittelivat tunnistamaan itsestään vihaisuudesta kertovia vihjeitä, 
joita sitten piirrettiin paperille. Esimerkkinä (kuva 1) on Eliaksen piirtämät vi-
haisuudesta kertovat vihjeet.  
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Kuva 1. Eliaksen vihjeet vihastumisesta. 
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Elias pystyi piirtämään paperille hänessä havaittavia muutoksia, joita tapahtuu 
hänen suuttuessaan. Hän tunnisti itsestään myös varsin impulsiivisen toimintata-
van, sillä hän koki, ettei hänen toimintaansa voinut etukäteen ennakoida.  
 

Elias pyrki osallistumaan keskusteluun ja kertoikin omasta toiminnas-
taan kerrattaessa edellisen kerran vihjeisiin liittyviä asioita: En minä, 
kuule, suoraan nyrkki heilahtaa. Kerkeääkö sinusta lukemaan mitään 
vihjeitä? No ei. (22) 

 
Jälleen havaittavissa on, että teoriassa osallistuja hallitsee asian, mutta hän itse-
kin tietää toimivansa toisin käytännön arjessa.  

Vihanhallinnan osa-alueeseen kuuluu myös rauhoittajien tunnistaminen, ja 
Paulia rauhoitti vihan tunteen noustessa mukava mielikuva sekä fyysinen rasitus, 
ja Onni turvautui silloin mielikuvaan taivaasta.  

 
Pauli jakoi mukavan mielikuvan, jonka avulla hän voisi rauhoittua: Me 
ollaan mökillä (.) kun meillä on iso kumivene, siihen mahtuu aika 
monta, sit siihen menee, ja mä sain ottaa siihen aina viinirypäleitä tai 
omenan ja saa ottaa limumukin, sit mä vaan meen sinne, annan sen 
(.) sit mä melon tällee vauhtii, ja sit mä annan vaan mennä sen. Pauli 
tunnisti itselleen myös tutumman tavan rauhoittaa itseään: Paikalta 
poistuminen. – – Mä juoksen talon ympäri. Mä vaan juoksen. (22) 

 
Pauli käytti tunteiden toiminnallisia hallintakeinoja: hän suosi paikalta poistumi-
sen ja fyysisen rasituksen tapaa myös koulupäivien aikana itsensä rauhoittami-
seen. Luokan lähellä olisikin hyvä olla paikka, jossa oppilas voisi rauhoittua, jos 
luokasta poistuminen ja yksinolo kerran auttavat rauhoittumaan (Puustjärvi & 
Repokari, 2017). Tunteiden hallintaan voidaan opettaa malli, ettei mitään saa 
tuhota eikä ketään satuttaa, mutta tunteitaan voi purkaa esimerkiksi juoksemi-
seen (Cacciatore, 2007). Näin Pauli siis toimi. Rauhoittumispaikka tai työskente-
lytilaa lähellä oleva fyysisen harjoituksen suorituspaikka olisi esimerkiksi kou-
luyhteisössä kenties tarpeen, sillä vastuunäkökulmasta vastuu suuttuessaan juok-
sevasta lapsesta on yhä opettajalla koulupäivien aikana.  
 

Onni kertoi mukavasta mielikuvasta kysyttäessä: Se on taivaassa. Onni 
ei vitsaillut vaan totesi: – – Se on hieno, kun siellä on kultaportti ja 
asukkaita paljon ja se on pilvissä. Keitä ne asukkaat on? Ööö. Kuollei-
ta. Hän puhui mukavan mielikuvan yhteydessä sekä taivaasta että vihre-
ästä huoneesta, johon hän palasi vielä tunnin lopussa tehdyn tehtävän 
yhteydessä. Vihreä huone. – – Olen yksin siellä, kynttilöitä ja kaikkea. 
(22) 
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Osallistujat osallistuivat interventiossa käsiteltäviin teemoihin mutta ajautuivat 
herkästi kertomaan kokemuksiaan hieman aiheen vierestä. Osallistuminen ja 
turhautuminen ja myös siitä seuraava hermostuminen vuorottelivat tiuhaan me-
netelmätuntien aikana. Turhautumista oli ajoittain vaikea ennakoida.  
 

Esimerkiksi, kun mä jännityn tällee näin kun mä käyn nukkumaan, 
kuulen jotain ihmeellisiä ääniä, niin mä en uskalla yhtään liikuttaa. 
Mä vaan katon tällee suoraa, sit mä tällee yks- kaks- kolme ja nopeasti 
käännän pää, huh ei ollu mitään ja sit arvaa millä mä suojaudun yöl-
lä. Pesäpallomailalla. Mulla on vieressä sellainen, että – (nousee sei-
somaan kuvitteellinen maila olallaan) ettei kukaan tuu mun kotiin. 
Onni osallistui rooliharjoituksen vaiheiden tarkkailemiseen, koska roo-
liharjoituksen vaiheiden tuli tulla ilmi rooliharjoituksessa. Onni sanoi 
heti haluavansa tarkkailla vaihetta yksi. Kuitenkin loppua kohden Onni 
turhautui: Pitää pakolla osallistua. Paska. – – Ihan paska koulu saa-
tana. (20) 
 
Pauli sanoi heti tulevansa rooliharjoitukseen Eliaksen kanssa, ja Elias 
tähän suostui. Rooliharjoituksessa tuli haastava kohta, johon Onni yritti 
antaa apua sivusta ennen kuin aikuinen ehti kannattelemaan tilannetta. 
Elias ei pystynyt ottamaan apua vastaan vaan koki itse epäonnistuneen-
sa: Ole hiljaa sinä senkin ääliö siellä. Tää on ihan surkea esitys. Olipa 
tylsä esitys, heippa. Ei nyt tänään sujunut oikein mikään. (20) 

7.1.3 Moraalinen päättely 

Moraalinen päättely on intervention kognitiivinen osa-alue, ja sen käsittelyyn 
kuuluvat erilaiset ongelmatilanteet, joista yhdessä keskustellaan (Goldstein ym., 
2011). Osallistujille luettiin ääneen aina ensin ongelmatilanne. Moraalisen päät-
telyn ongelmatilanteet olivat suoraan menetelmäoppaasta (Goldstein ym., 2011) 
muutoin, mutta esimerkiksi ongelmatilanteessa mainitun varastetun auton tilalle 
vaihdettiin varastetuksi potkulauta, koska se oli lähempänä osallistujien koke-
musmaailmaa. Moraalisen päättelyn ongelmatilanteisiin liittyviä kysymyksiä on 
menetelmäoppaassa useampia, mutta tässä kysymykset karsittiin keskimäärin 
viiteen kysymykseen, joita osallistujien tuli pohtia.  

Moraalisen päättelyn osa-alueen tapaamiset ovat varsin strukturoituja: on-
gelmatilanteet herättivät osallistujien mielenkiinnon, ja aiheen käsittely eteni 
hyvin kaavamaisesti. Mitä rankempi ongelmatilanne oli käsiteltävänä, sitä inten-
siivisemmin osallistujat näyttivät sen käsittelyyn osallistuvan. Myös toisaalla on 
havaittu sosiaalisen päätöksenteon tapaamisten nousseen suosioon. Syyksi on 
arveltu tapausten herättämän mielenkiinnon lisäksi aluksi kypsymättömiä pää-
töksiä tekevän ryhmän kehittymistä kohti kypsempiä päätöksiä tekevää ryhmää. 
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Pidemmälle vietynä tämä voi opettaa havaitsemaan, että kypsä moraali on 
enemmistön näkökanta ja että kypsiä päätöksiä voi oppia tekemään muita kuun-
telemalla ja pohtimalla asiaa useasta näkökulmasta. (Goldstein ym., 2011.)  

Aluksi keskustelimme moraalisen päättelyn osa-alueen tapaamisten eli sosi-
aalisen päätöksenteon tapaamisten struktuurista ja siitä, miten silloin edetään ja 
mitä tehdään. Osallistujat nostivat esiin omantunnon käsitteen.  
 

Tällä kerralla pohdimme, mitä moraalisella päättelyllä tarkoitetaan, ja 
puhuimme omastatunnosta. Pauli sekoitti tämän kuitenkin suruun. Pauli 
alkoi pohtia, että hänelle on tullut huono omatunto, jos jollekin kave-
rille, perheenjäsenelle tai sukulaiselle on käynyt ikäviä asioita. – – kun 
joku onnettomuus vaikka. (5) 
 
Markus tiesi heti, mistä on kysymys. Hän sanoi, että hänelle tuli huono 
omatunto, kun hän suuttui tietokonepelille, rikkoi tietokoneen näytön, 
ja vähän väliä tuli tunne, että pitäisikö sittenkin soittaa äidille. (5) 
 
Onni uskoi, että moraalinen päättely olisi yhteydessä hypnoosiin. Kun 
puhuimme omastatunnosta, Onni keksi, että hänen pikkuveljellään tun-
tuu ajoittain istuvan toisella puolella hyvä ja toisella puolella paha ol-
kapäällään, koska hän tekee joskus leikissä kummallisia asioita. (5) 

 
Moraalisen päättelyn ongelmatilanteiden käsittelyssä ajauduttiin ajoittain kogni-
tiiviseen lukkiumaan, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa muutosprosessi muuttuu 
avoimesta keskustelusta taisteluksi siitä, kuka voittaa keskustelun. Oma näke-
mys saatetaan lukita puolustamalla sitä kiivaammin sivuuttaen muiden kommen-
tit tai jättäytymällä keskustelun ulkopuolelle. Avoin keskustelu saattaa myös 
hiipua kokonaan, sillä lukkiumaan juuttuneen henkilön ajattelu on mustavalkois-
ta. (Gundersen ym., 2018.) Tavoite keskustelun voittamisesta saattoi olla seu-
rausta siitä, että menetelmään kuuluu ryhmäpäätöksen tekeminen ongelman rat-
kaisuksi keskustelujen pohjalta. Avoin keskustelu saattoi kuihtua siksi, että ajoit-
tain osallistujat eivät halunneet perustella valitsemaansa mielipidettä. Perustele-
misesta kieltäytymistä selitettiin sillä, että sitä pidettiin turhana, olihan kyse vain 
paperista.  
 

Juhani turvautui usein edellisiin puhujiin ja mielipiteitä perusteleviin 
toteamalla sama kuin edellisellä tai jätti kokonaan perustelematta valit-
semansa mielipiteen. (12) 
 
Onnin oli vaikea keskittyä tehtävään. Hän pyrki aina toistamaan mui-
den sanomia mielipiteitä ja lopussa mitätöi tehtävän ja selitti heikkoa 
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osallistumistaan asian käsittelyyn sanomalla koska toi on paperi vaan. 
(22) 
 
Elias oli aluksi omasta tahdostaan eriyttämistilassa luokan takaosassa, 
mutta tuli kuuntelemaan, kun perusteluja alettiin käydä läpi. Muiden pe-
rusteluja kuunneltuaan Elias käveli sanaakaan sanomatta kaavakkeelle, 
johon oli merkitty jokaisen mielipide ongelmatilanteen ratkaisusta, ras-
titti omaan sarakkeeseensa mielipiteensä ja tämän tehtyään poistui kaa-
vakkeen luota pysyen vaiti. (12) 

 
Aggressioon ja aggressiivisen käyttäytymiseen herkästi turvautuvien ihmisten 
sosiaalisen informaation prosessointia tutkittaessa on havaittu heidän huomaavan 
vähemmän tilannevihjeitä ja päätyvän nopeammin tilannetulkintaan. Heidän 
huomionsa saattaa lisäksi kiinnittyä enemmän uhkaan tai väkivaltaan. Tilanne-
tulkinnan uudelleentulkinta on myös vaikeaa. Aggressioherkät lapset ovat esittä-
neet tilannekuvauksissa ensin hyvinkin kypsiä, auktoriteetteihin tukeutuvia vaih-
toehtoja. Mutta kun kysymyksiä on jatkettu, ikään kuin jalostettu, ja pohdittu, 
mitä muuta tilanteessa voisi tehdä, alkavat vastaukset erota ei-aggressiivisten 
lasten vastauksista. (Fredriksson, 2018.) Tämä näkyy myös tämän tutkimuksen 
aineistossa. Moraalisen päättelyn ongelmatilanteissa osallistujat esittivät aluksi 
hyvin kypsiä vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Kuitenkin turhautuminen ja 
asiaan palaaminen, asian pohtiminen useasta näkökulmasta sekä muiden esittä-
mät omasta ajattelumallista poikkeavat ja siten ristiriitaiset ajattelutavat toivat 
esiin turhautumista ja ei-sopivia ratkaisuyrityksiä.  
 

Pauli osoitti vahvaa oikeudentuntoa pohtiessaan pitkästi ongelmatilan-
teeseen liittyvän varastamisen teemaa: Ei ole oikein, koska ei saa va-
rastaa. Ei vaikka näkisi jotain, vaikka open pöydällä, vaikka se ois nä-
kyvillä, vaikka joku tussi, jonka ois aina halunnu, niin sitä ei saa ot-
taa. Vaikka kukaan ei näkiskään niin sitä ei saa ottaa. Eikä mistään, 
vaikka omakotitalonpihastakaan saa varastaa mitään. Ei vaikka ku-
kaan ei näkis, koska ei saa varastaa. Kun pohdimme, olisiko oikein va-
rastaa synttärilahja kaupasta, jos ei ole rahaa ostaa synttärilahjaa, al-
koi Pauli pohtia kaverilta ja kaupasta varastamisen eroja: Ei olisi oi-
kein mut mieluummin kaupasta kuin kaverilta. Jos varastaa kaupasta, 
tulee suurempi sotku ja isompi juttu. Jos pitää valita, niin sit kaupasta. 
Eli vaikka kaupasta varastamisesta tulee suurempi sotku ja isompi jut-
tu, ei Pauli varastaisi kaverilta. Pauli halusi olla lojaali kavereilleen. 
(12) 
 
Onnin mielestä oli vaikea päättää, koska välillä on oikein suojella isää 
ja välillä taas äitiä. En mä osaa sanoa. Muiden perustelut kuunneltuaan 
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Onni ei edelleenkään tiennyt, miten vastaisi. Hän kuitenkin vastasi, että 
en osaa sanoa. (32) 

 
Eniten keskustelua herätti Nikon ongelmatilanne, jossa tuli pohtia, mennäkö 
yhden kaverin syntymäpäiville vai urheilujoukkueen mukaan. Nikon ongelmati-
lanteessa oli selvästi jonkinlainen ristiriita: toisaalta osallistujat pitivät tätä vain 
ongelmana paperilla, toisaalta tämä houkutteli heidät todella pohtimaan teemaa. 
Vastaukset äärilaidasta toiseen ovat itse asiassa vilkkaan keskustelun ja ristiriito-
jen herättäjiä, ja ristiriita tarvitaan, jotta moraalinen ajattelu kehittyy (Goldstein 
ym., 2011).  
 

Pauli totesi: Yks lysti mulle, yks kaveri sinne tai tänne. Ja myöhemmin 
hän vielä pohti: Kuka nyt tarvii yhden ystävän? (15) 
 
Onni sanoi ensimmäisenä saaneensa tehtävän tehtyä ja jatkoi: Mä en 
haluu sitten sanoo mitään näistä. Mä en jaksa puhua. Onni osallistui 
kuitenkin pohdintaan mutta joutui niin suuren hämmennyksen valtaan 
keskustelun edetessä, ettei osannut enää vastata mitään ja koki, että täs-
sä kyse oli vain paperista, ihan sama. (15)  
 
Juhani seuraili hiljaa tilanteen kehittymistä ja näytti siltä, että kuunteli 
muiden perusteluita, ja esitti: No kahdestaan on niillä synttäreillä – – 
no kun eihän siinä ole mitään järkeä, kun sit jos aikoo leikkii hippaa 
tai tämmöstä, niin siinä on – – niin pitää olla aika paljon niitä, pitää 
olla hippoja. Ja myöhemmin hän vielä jatkoi: Pitäis mennä Nikon juh-
liin, koska sillä ei ole ollu kavereita, niin se ei ole ollu juhlissa. Se vois 
mennä sinne ja katsoa, miten kivaa juhlissa on. (15) 

 
Elias oli myös sitä mieltä, ettei yhdestä kaverista kannata välittää, kos-
ka kavereita saa helposti vaan kannattaa lähteä urheilujoukkueen 
mukaan. Menee vaan tonne (***** mainitsee kaupunginosan) kaduille 
pyörimään, niin kyllä sieltä saa. Elias esitti erittäin vahvoja argument-
teja joukkueen puolesta, mistä välittyi, ettei yksi kaveri ole juuri min-
kään arvoinen. Mieluummin mä itte oon sitte isona maajoukkueessa, 
kun menen johon vammasiin juhliin, joissa on jotain tikkaria. – – 
Ihan sama. Mieluummin mä meen jonkun ison porukan kanssa teke-
mään jotain hauskaa, kun meen juhliin, joissa tarjotaan jotain muu-
mitikkareita ja leikitään jotain ”piiri pieni pyörii, lapset siinä hyörii” – 
– Se menee kato tällee, että tykätään olla kato porukassa, ei se yks 
tyyppi riitä. – – Pitää kato olla porukkaa. Pitää olla kavereita, eikä tol-
lanen yks Nikon rääpäle, jonka kanssa olla koulun välkällä silloin täl-
löin. Niin, jonka kanssa on seuraa yhden välitunnin.  
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Elias puhui ikään kuin kaikkien puolesta kertoessaan, että he tykkäävät 
olla porukassa/pitää olla porukkaa. (15) 

 
Esimerkiksi tässä ongelmatilanteessa moraalisesti kypsä päätös olisi ollut mennä 
yksinäisen Nikon juhliin, mutta kaikki interventioon osallistuneet olivat sitä 
mieltä, että pitäisi lähteä sinne minne muu joukkokin. Ryhmän päätöksiä ei kui-
tenkaan voida arvottaa, sillä lukkiumalla ja turhautumalla voidaan ruokkia mo-
raalisen ajattelun kypsymistä (Goldstein ym., 2011).  

Kun ongelmatilanteen aiheena oli alaikäisten tupakanmyynti, oli osallistumi-
nen jälleen aktiivista ja perustelut olivat pitkiä.  
 

Sen takia, koska ei se ole tavallaan edes oikein myydä kenellekään tu-
pakkaa, et esim. tos lukee 13-vuotiaille, niin nehän on alaikäisiä ja se 
voi olla ehkä vaikka yli 22. Se saa ostettuu ite tupakkaa mutta se ei ole 
saanut siihen ehkä lupaa. – – Sen takia, koska vaikka ne onkin köy-
hiä, niin ne ei saa edelleen niinku. Se on väärin myös näiden ystävien 
kohdalta, et ne myy tupakkaa, et ne vaikka ne on muka köyhiä, siltikin 
niiden pitää jollakin tavalla elää. Mut silti ei pitäis antaa sen olla. 
Vaan pitää kertoo siitä. – – Sehän ei saa myydä edes tupakkaa vaikka 
se ite, vaikka niiden perhe ois kuinka (.) vaikka ei ois yhtään rahaa, ne 
ei sais silti myydä, koska se on laitonta. Ja jos poliisit siit näkee, siitä 
tulee enemmän sakkoja ja siitä tulee ENEMMÄN laskua, jos ne jää 
siitä vielä kiinni ja sit niillä ei ole rahaa. Pauli oli koko ajan mukana 
keskustelussa ja kuunteli muiden mielipiteet ja näkökulmat sekä peruste-
li omia näkökulmiaan. (21) 
 
Keskustelussa Onni oli vastavuoroinen ja osallistuva: Sille äitillehän 
vois sanoo, että vois mennä parempiin töihin ja sillee niin – – ja muu-
tenkin tupakanmyyntikin on sillee niinkun ei-terveellistä, koska jos si-
tä – – siinä ainakin terveys vähenee eli niinkun vuosia menee sillee 
tällee, ei pysty elämään niin kauaa kuin normaalisti. Sen takia pitäisi 
kertoa, koska, että (.) Mulla on sama tässä kuin Eliaksella. Vaikka ne 
olis kuinka köyhiä, niin ei sen tarvi sitä huolehtia vaan aikuisten. Tu-
pakanmyyntiä lapsilla, huh huh! Onnissa tämä Nikon ongelmatapaus 
herätti vahvoja tunteita ja tuohtumustakin. (21) 
 
Elias oli aktiivinen keskusteluun osallistuja, perustelija ja näkökulmien 
esittäjä, mutta hän tarttui hanakasti myös muiden kommentteihin ja sa-
navalintoihin, varsinkin Juhanin: Pitäisi, eihän siinä ole mitään jär-
keä, että alaikäisille menee joku isompi myymään tupakkaa. Loppu. Ja 
sillähän on terveysvaikutteita. Syöpää ja vaikka mitä. Ja jos minä oli-
sin nainen, ja minä polttaisin tupakkaa, ja saisin syövän niin en tyk-
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käisi rinta-avauksesta. – – Siis (.) siis pitäisi kertoa. Näissä kaikissa pi-
täisi kertoa. Nimittäin, vaikka kaverit myisi, vaikka kaverit olisi kuinka 
köyhiä, ei lasten pitäisi huolehtia raha-asioista, sillä on vaan se huoli, 
et se pystyy elämään, että sillä on katto pään päällä. Sit ne aikuiset voi 
hoitaa ne myyntijutut. Jos se nyt alaikäisille myy (.) kerrotaanks täs 
muuten (ottaa paperin uudelleen esiin) onks se ite alaikäinen. Siinä ei 
kerrota, siinä sanotaan vaan, että se on isoveli. Jos se on itekin ala-
ikäinen ja myy alaikäisille niin totta kai siitä pentele pitää rangaista. 
Eliaksella, kuten muillakin osallistujilla, oli vahvat mielipiteet tämän 
ongelmatilanteen ratkaisemisesta. (21) 

 
Moraalisen päättelyn kerroilla osallistujilla oli ajoittain todella kova kiire saada 
vain tehtävä suoritettua. Myös perustelujen esittäminen sinänsä ja liian pitkät 
perustelut johtivat turhautumiseen.  
 

Markuksella oli kiire päästä alkuun ja saada tehtävä nopeasti tehtyä. 
Hän laittoi rasteja nopeasti omaan taulukkoonsa ja luetteli laittavansa 
kaikkiin pitäisi, pitäisi, pitäisi. Hän komensi myös muita: Tehään nyt 
tämä! Ollaan valmiita! Voidaaks tehä! – – Markus vastasi, että pitäisi 
kertoa, koska se voi saada vaikka aivoverenvuodon ja sit se voi kuolla, 
no niin laittakaa sinne, että koko ryhmän päätös on, että pitäisi kertoa. 
Nii hop hop. (22)  
 
Pauli ei halunnut kuunnella kenenkään välikommentteja, koska hänellä 
oli kiire saada ongelmatilanne käsiteltyä nopeasti. Osallistujat saivat 
kehuja hienoista perusteluistaan. Pauli huusi niiden perään: HILJAA!! 
ET ME PÄÄSTÄÄN. (29) 
 
Elias kannusti Paulia, kun Pauli vaihtoi väittämää koskeneen vastauk-
sensa muiden perustelut ja pohdinnat kuunneltuaan. Kun Juhanikin 
vaihtoi vastauksensa, alkoi Elias kiihtyä. Heti kun Pauli muutti mielipi-
teen. Kun Juhani ei osannut perustella vastaustaan, jatkoi Elias: KER-
RO NYT SAAKELI! Se vaan heti kun Pauli muutti sen, niin sekin. 
Ihan sen perusteella miten kaverit vastaa. (29) 
 
Juhani vastasi ensin, että on hyvin tärkeää kertoa totuus. Kuunneltu-
aan kaikkien perustelut hän sanoi: Vaihdan. Sama kuin Paulilla. Kun 
pyydettiin vielä omin sanoin perustelemaan, hän sanoi, ettei muista. 
(32) 

 
Jo moraalisen päättelyn osa-alueen käsittely vaatii ja kehittää sosiaalisia taitoja, 
sillä osa-alueen käsittelyssä tulee hallita esimerkiksi muiden kuuntelemisen taito, 
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mielipiteen perusteleminen, vuoron odottaminen ja kyky tarkastella tilanteita 
useista eri näkökulmista. Tällainen sosiaalisten taitojen harjoittelu ei olisi mah-
dollista yksilötyöskentelyssä, joten ryhmämuotoinen interventio mahdollistaa 
autenttisemmat harjoittelutilanteet. 
 

Opettajajohtoisuus osallistumisen turvaajana 
Osallistumiseksi on luokiteltu esimerkiksi annettuihin kysymyksiin vastaaminen, 
tehtävien tekeminen sekä rooliharjoituksiin osallistuminen. Kuorelahti (2000) on 
tutkimuksessaan sivunnut käyttäytymishäiriöisen oppilaan vuorovaikutusta luo-
kassa. Hän havaitsi, että ESY-luokan oppilas osoittaa tunnilla aktiivisuutta sil-
loin, kun vuorovaikutusta opettajan kanssa oli paljon mutta toisen oppilaan kans-
sa vain vähän. Opettajan ja oppilaan tiiviin vuorovaikutuksen ja oppimisen väli-
sen yhteyden vuoksi Kuorelahti (2000) on nimittänyt erityisluokan oppilaita 
opettaja-addikteiksi, sillä runsas vuorovaikutus turvasi aktiivisen osallistumisen. 
Kun vuorovaikutus luokkakaverin kanssa lisääntyi, kiinnittyi myös oppilaan 
huomio muuhun kuin opiskeltavaan asiaan. Vuorovaikutuksessa oli eroteltavissa 
sosiaalinen ja tehtäväorientoitunut vuorovaikutus. Sosiaalinen vuorovaikutus oli 
kommentti, joka ei liittynyt millään tavalla käsiteltävään teemaan, kun taas teh-
täväorientoitunut vuorovaikutus oli aloite, tarkennus, kysymys tai neuvo joko 
opettajalle tai oppilaalle. Usein työskentely oli silti ohjaajajohtoista. Voidaan 
todeta ilmenneen enemmän sosiaalista vuorovaikutusta kuin tehtäväorientoitu-
nutta vuorovaikutusta. ART-menetelmään kuuluu monenlaisia työtapoja, ja osal-
listujia pyrittiinkin kannustamaan vahvasti työskentelyyn. Opettajajohtoisuudes-
ta saattanee mieleen tulla kielteisiä mielikuvia, mutta opettajajohtoinen opetus 
voi olla laadukasta, strukturoitua ja vuorovaikutus myönteistä. Opettajajohtoi-
suuteen liittyy opettajan rooli päätöksentekijänä ja tilanteiden kontrolloijana 
luokkahuonetilanteissa (Tang, 2017).  Hieman vapaammat, lapsilähtöiset työs-
kentelytavat voivat Kuorelahden (2000) esittämien vuorovaikutustapojen valossa 
asettaa suuria haasteita oppilaille, joilla on pulmia itsesäätelyssä ja tarkkaavuu-
den ylläpitämisessä. Luokkatoverin kanssa työskentely saattaa johtaa harhapo-
luille, kun vuorovaikutus opettajan kanssa jää vähemmälle. Lapsilähtöistä ja 
opettajajohtoista työskentelyä yhdistelemällä on saatu hyviä oppimistuloksia 
(Tang, 2017).  
 

Ulkopedagoginen sähellys  
Osallistujien toiminnassa, joka interventiossa oli määritelty vastarinnaksi, oli 
monia samoja piirteitä kuin Naukkarisen (1999) tutkimuksessa kuvatuissa oppi-
tunnin häirinnän muodoissa. Henkilökunnan mukaan äänekäs luokkaan tulo 
(esimerkiksi oven potkiminen), luvaton puhe, luokassa vaeltelu, työskentelyyn 
osallistumattomuus, opettajille haistattelu ja huutelu, tavaroiden heittely, niiden 
näplääminen ja niihin piirtäminen sekä luvaton poistuminen kesken oppitunnin 
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olivat yläasteella tyypillisiä tapoja häiritä oppituntia. Oppilaat luettelivat edellis-
ten lisäksi häirinnän muodoiksi ”säheltämisen”, heilumisen ja riehumisen ja 
erilaiset lörpöttelyt, pölisemiset ja mölisemiset sekä huutamisen kokeen palau-
tuksessa. Toisten oppilaiden omaisuuteen kohdistui ilkivaltaa, eli esimerkiksi 
heidän töitään sotkettiin, tai toisiin oppilaisiin kohdistui väkivaltaa, eli heitä 
esimerkiksi pisteltiin terävillä esineillä käsiin ja päähän. Lisäksi jätettiin noudat-
tamatta istumajärjestystä, heiteltiin kirjoja, työnneltiin pulpetteja ja nosteltiin 
tuoleja tai poistuttiin oppitunnilta. Hoikkala ja Paju (2013) kutsuvat näitä muita 
tapahtumia ”ulkopedagogiseksi sähellykseksi”. Vaikka osallistujat olivat tässä 
tutkimuksessa alakoululaisia, löytyy siitä silti yhtymäkohtia Naukkarisen (1999) 
tutkimukseen sekä edelleen arkea varsin hyvin kuvaavaan Mäkelän (1983) es-
seeseen Tarkkailuluokka, jossa Mäkelä kirjoittaa kolmen lukukauden kestävästä 
urastaan yläkoulun tarkkailuluokanopettajana. ART-tunneilla esiintyi siis run-
saasti niitä suunnitellun toiminnan keskeyttäneitä tilanteita, jotka johtivat tilasta 
poistamiseen eli jäähyyn. Oppitunneillakin toki on tyypillistä, että ennalta suun-
niteltu toiminta keskeytyy syystä tai toisesta, mutta intervention ryhmätapaamis-
ten aikana näitä tilanteita sattui varsin usein. ART-menetelmässä esimerkiksi 
toiminnan keskeytykset, levottomuus ja aggressiivisuus on määritelty osallistu-
jien vastarinnaksi. Seuraavassa luvussa perehdytään vastarinnan lajeihin ja sii-
hen, miten ne ilmenivät intervention ryhmätapaamisten aikana.  

7.2 Vastarinnan lajit 
Muutos käyttäytymisessä on todennäköisempää silloin, kun yksilö itse sitoutuu 
muutokseen ja haluaa tehdä muutoksen. Ihannetapauksessa esimerkiksi koulussa 
toteutettavaan interventioon valikoituvat omasta tahdostaan ne lapset ja nuoret, 
jotka haluavat osallistua interventioon siitä esittelyn kuultuaan ja haluavat muut-
taa käyttäytymistään (Gundersen ym., 2018). Interventioon osallistumiseksi 
voisi tällaisessa tapauksessa olla vaikkapa alkukartoitus haastatteluineen. Tutki-
muksessa toteutetussa interventiossa osallistujat otettiin automaattisesti mukaan 
interventioon. Kenties siksi, että osallistujat eivät välttämättä pitäneet käyttäy-
tymisen muuttamista tarpeellisena eivätkä ehkä olleet motivoituneita käyttäyty-
misen muuttamiseen, esiintyihän intervention aikana monimuotoista vastarintaa. 
Vastarintaa voi ilmetä myös muista syistä johtuen, kuten henkilökemioiden so-
pimattomuudesta, ohjaajien tai toisten ryhmäläisten persoonista, tapaamisten 
rakenteesta tai kaikesta tästä yhdessä (Gundersen ym., 2018). Seuraavassa taulu-
kossa (taulukko 7) on lueteltu interventioryhmässä mahdollisesti esiintyviä vas-
tustamisen tapoja (mukaillen Glick & Gibbs, 2016).  
 

 

 

 



Martta Maukonen 

90 

Taulukko 7. Ryhmässä esiintyviä vastustamisen tapoja (mukaillen Glick & Gibbs 2016, 95). 

 

passiivisuus hyperaktiivisuus aktiivinen 
vastustaminen 

aggressiivisuus puutteelliset 
kognitiiviset 
kyvyt ja  
tunne-
elämän 
häiriöt 

minimaalinen 
osallistumi-
nen 

aiheesta  
poikkeaminen 

osallistuminen 
mutta ei ohjei-
den mukaisesti 

sarkasmi, 
pilkkaaminen 

kyvyttömyys 
keskittyä 

apatia monopolisointi passiivis-
aggressiivinen 
käyttäytymi- 
nen 

kiusaaminen, 
pelottelu 

kyvyttömyys 
ymmärtää 

nukahtami-
nen 

keskeyttäminen negatiivisuus,  
kieltäytymi- 
nen 

uhkailu kyvyttömyys 
muistaa 

 äärimmäinen 
levottomuus 

häiriökäytös väkivalta outo käytös 

 
 
Myöhemmissä alaluvuissa on lyhyt kuvaus taulukossa esitetyistä vastustamisen 
tavoista sekä aineistoepisodeja siitä, miten kyseinen vastustamiseksi tulkittu 
käyttäytyminen ilmeni tämän tutkimuksen ryhmätapaamisten aikana. Vastarin-
nan muodot esiintyivät usein päällekkäin, eli tilanteessa saattoi olla hyperaktiivi-
suutta ja aktiivisen vastustamisen vuoksi jopa aggressiivisuutta.  

Vastarinta ja haasteet olivat odotettavissa, sillä muutosta pyritään usein vas-
tustamaan ja tutuista turvallisuudentunnetta luovista käyttäytymismalleista halu-
taan pitää kiinni. Provosoiva käyttäytyminen on voinut olla myös palkitsevaa, 
koska sillä on voinut saada huomiota, ja siksi käyttäytymismallin korvaaminen 
voi tuntua hyödyttömältä, ellei voi osoittaa uuden, yleisesti hyväksyttävämmän 
tavan hyödyllisyyttä (Gundersen ym., 2018). Haasteen tämä luo intervention 
toteutukselle, jossa kaikilla osallistujilla on haastavaksi koettua käyttäytymistä: 
he ovat tottuneet toimimaan vihamielisesti, aggressiivisesti, uhkaillen ja pelotel-
len, ja on todennäköistä, että he pyrkivät toimimaan samoin myös ART-
ryhmässä. Osallistujat saattavat myös olla haluttomia muutokseen, mikä ilmenee 
motivoitumattomuutena ja vastarintana haitaten koko ryhmän oppimisprosessia 
(Glick & Gibbs, 2011). ART-menetelmän kaltaiseen intensiiviseen ja usean ta-
paamiskerran vaativaan interventioon osallistumisen on arveltu joissakin yhtei-
söissä olevan niin epätodennäköistä, ettei interventiokokeiluun ole haluttu ryhtyä 
(Kaunitz, 2017). Käyttäytymisen muutokseen ja muutoksen pysyvyyteen tuen 



Osallistumista, vahvistamista ja vastarintaa 

91 

päättymisen jälkeen vaikuttavat juuri oppilaan motivaatio ja halu toimia sovittu-
jen sääntöjen mukaan (Karhu, 2018).  

Vastarinta, passiivista vastarintaa lukuun ottamatta, muistuttaa konfliktia 
ryhmän toiminnassa. Konflikti syntyy, kun organisoituun toimintaan ilmaantuu 
este, joka häiritsee ryhmän organisoitumista ja ryhmätoiminnan tulosta. Toisaal-
ta konfliktit ovat osa lapsiryhmien toimintaa ja ne voivat vahvistaa liittoutumia. 
Lisäksi niiden kautta lapset oppivat ratkaisemaan erimielisyyksiä. (Kronqvist, 
2004.) Konflikteja ei tule nähdä ainoastaan negatiivisina. Ryhmän suunniteltu 
toiminta keskeytyi vastarinnasta johtuen useita kertoja, mikä aiheutti turhautu-
mista intervention osallistujissa. Vastarinta ei ollut aina tulkittavissa aktiiviseksi 
intervention, ohjaajien tai toisen osallistujan vastustamiseksi, vaan vastarinnaksi 
tulkitut episodit muodostuivat osittain myös vallitsevista tilannetekijöistä. Osal-
listujilla oli haasteita esimerkiksi tarkkaavuuden ylläpitämisessä. Heillä oli myös 
eriasteisia käyttäytymisen haasteita, jolloin tilannevihjeiden lukeminen ja syy-
seuraussuhteiden muodostaminen on vaikeaa, mikä voi ilmetä esimerkiksi im-
pulsiivisuutena. Yleisesti ottaen ryhmätilanteet uusine asiasisältöineen saattoivat 
olla kuormittavia henkisesti, sillä olihan tavoitteena opetella uusia toimintatapoja 
juuri itselle haastavimpiin arjen sosiaalisiin tilanteisiin.  

7.2.1 Passiivisuus 

Passiivisuudesta voidaan eritellä minimaalinen osallistuminen, apatia ja nukah-
taminen (Glick & Gibbs, 2011). Apatiaa tai nukahtamista intervention aikana ei 
sentään havaittu, vaikka unta joskus toivottiinkin.  
 

Mä käyn nukkumaan, saatana. Käyn nukkumaan, sanoi Onni ja kä-
pertyi säkkituoliin. (39) 
 

Minimaalinen osallistuminen 
Minimaalinen osallistuminen oli sen sijaan varsin tyypillistä, erityisesti Juhanin 
toimintamallina. Juhani piirsi ja väritti paljon ryhmätapaamisten aikana.  
 

Juhani piti piirtämisestä, ja hänen oli vaikea lopettaa piirtämistä. Toi-
saalta piirtäminen auttoi häntä keskittymään, mutta hän ei pystynyt piir-
tämään ja osallistumaan samaan aikaan. Juhanin kommentteja oli vain 
muutama tällä ART-kerralla. (17) 

 
Juhani oli keskittynyt vihjeiden piirtämiseen ja vihjeiden nimeämiseen 
paperille. Juhani pyrki osallistumaan mutta jäi Eliaksen varjoon. (19)  
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Juhani vetäytyi siis usein piirtämään tai kuuntelemaan. Juhani joutui usein puo-
lustamaan paikkaansa osana ryhmää, mikä saattoi johtaa Juhanin reagoimatto-
muuteen ja jopa alistumiseen.  

Toisaalta Peltokorpi (2007) havaitsi alkuopetuksen oppilaita tutkiessaan on-
gelmatilanteiden välttämistä, jolloin oppilas ei osallistunut peliin tai ongelmati-
lanteen ratkaisuyrityksiin vaan jättäytyi sivuun. Tällöin oppilaan huomio kiinnit-
tyi esimerkiksi tavaroihin pulpetilla tai luokan seinillä oleviin kuviin. Tämän 
tutkimuksen aineistossa on runsaasti samantyyppisiä tilanteita, joissa osallistuja 
jättäytyi syrjään ja tarkkaavaisuus kiinnittyikin pulpetilla oleviin esineisiin. Sen 
lisäksi, että osallistujan oma tarkkaavaisuus kiinnittyi muihin asioihin, osallistuja 
pyrki myös saamaan muiden huomion pois harjoiteltavasta aiheesta ja ohjaa-
maan myös muiden tarkkaavaisuuden esimerkiksi piirustuksiin, paperinukkeihin 
tai viivoittimiin. 

7.2.2 Hyperaktiivisuus 

Hyperaktiivisuus on ART-menetelmässä eritelty sivupoluille poikkeamiseen, 
monopolisointiin, keskeyttämiseen sekä äärimmäiseen levottomuuteen, johon 
liittyy kaikkia edellä mainittuja hyperaktiivisuuden muotoja. Kaikkia näitä hy-
peraktiivisuuden osa-alueita oli havaittavissa aineistosta (Glick & Gibbs, 2016). 
 

Aiheesta poikkeaminen 
Aiheesta poikkeaminen on toistuvaa pyrkimistä pois ART-tuntien sisällöstä. 
 

Onni osallistui alussa moitteettomasti, mutta kun ohjasin keskustelun 
pyörremyrskystä takaisin aiheeseen, suuttui Onni: no saamattu! Saa-
mattuuuu!! Helvetti! Paskaa!! Onni yritti vielä palata pyörremyrskyi-
hin, mutta pystyi kiinnittymään myös varsinaiseen aiheeseen. Pääsimme 
käsittelemään aihetta, ja Onnille tulikin mieleen 112. 112 soittaa, se 
menee suoraan sinne poliisikeskukseen. (24) 

 
Pauli valitsi kaksi taidon vaihetta tarkasteltavakseen. Tarkkaavaisuus 
herpaantui kuitenkin nopeasti: Tiesitkö [toisen ohjaajan nimi], että 
mulla on maailman paras terotin? Kahdella pyöräytyksellä tulee näin 
hyvä. (25) 

 
Juhani selitti piirtämäänsä piirustusta (näyttää opettajan pöydän taka-
na olevia kuvia ja selittää niistä). Tossa Martta on sängyssä ja sit se (.) 
sit se on siellä nukkumassa ja sit se (.) se on semmoses, josta tulee vet-
tä ja sit siellä on palvelija tälle, kaks palvelijaa tällee. Tein semmosen 
sille. (25) 
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Tunnin loppupuolella Juhani sanoi, että ope mun pulpettiin on joku 
laittanut viestin. Viestissä luki ”homo” Juhanin omalla käsialalla kir-
joitettuna. (30) 
 

Monopolisointi 
Monopolisointi eli kaiken huomion kerääminen on toimintaa, jossa osallistuja 
pyrkii saamaan mahdollisimman paljon huomiota esimerkiksi perustelemalla 
tarpeettoman pitkästi esimerkiksi moraalisen päättelyn vastaustaan (Glick & 
Gibbs, 2016).  
 

Pauli alkoi leikillään karjua. Tähän karjumiseen Elias vastasi karjumal-
la heti kovempaa. (28) 

 
Kun Eliasta hillittiin ja muistutettiin, etteivät ulkoiset laukaisijat olleet 
hänen mainitsemiaan, Elias sanoi, että nyt pitää mennä vessaa, ja lähti 
omalta paikaltaan ja käveli tahallaan suoraan ovea päin eikä ollut läh-
dössäkään mihinkään. Ohjasin Eliaksen takaisin omalle paikalleen. Jäin 
istumaan hänen viereensä. (28) 

 
Alku oli kaikilla todella vaikea. Osallistujat pohtivat muun muassa, mi-
hin sanaluokkaan sana ”homo” kuuluu. Adjektiivit kuvaavat, millainen 
jokin on, osasi joku kertoa. Joo-o, homo on kyllä ihan adjektiivi, pohti 
Pauli. (33) 
 

Keskeyttäminen 
Keskeyttäminen on itsepintaista, usein toistuvaa mallintamisen, rooliharjoituk-
sen tai muun tarkoituksellisen toiminnan keskeyttämistä kysymyksillä, kommen-
teilla, havainnoilla tai toteamisilla (Glick & Gibbs, 2016).  
 

Onni halusi ongelmanratkaisutaulukkoon vaihdettavan nimensä Valti-
aaksi. Onni toisteli useasti, kuinka halusi hänen nimensä vaihdettavan 
listaan, ja pian kaikki halusivat vaihtaa nimensä. Mä haluun olla The 
King, Onni toisteli vielä. Ongelmatilannetta käsiteltäessä Onni sanoi 
usein vuorollaan kommentin sama kuin Markuksella. Ja vaatii toistu-
vasti, että pistä sinne nyt, The King. Onni kieltäytyi enää perustelemas-
ta mitään. Vaihtakaa toi nimi. Laittakaa. Minä tulen poistamaan sen 
(ärhentelee teennäisesti). Ottakaa se pois sieltä, perkele. Se on pitäisi. 
Ottakaa se ei pois sieltä. Okei, istutaan sitte tässä koko päivä. (23) 

 
Markus ja Onni alkoivat leikkiä silppuria pitäen surisevaa ääntä. (23) 
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Keskustelimme siitä, miten saada kavereita ja ystävystyä. Pauli sen si-
jaan muisteli sotilasarvoja. Ope, mikä se oli se iso? Pauli selitti hiljaa 
sotilasarvoja Juhanille: Alokas, sit tulee luutnantti. (35) 
 
Onni kysyi, voiko hän tehdä lennokin. Mulla on lennokki. Tästä aino-
asta lennokki-kommentista tunnin teema jäi edelleen kesken. Myös Elias 
hermostui lennokkiasiasta. Pauli ja Elias alkoivat koputella pulpettiin. 
Kun Pauli ja Elias alkoivat koputella pulpettiin, Onni huusi vuorostaan: 
hiljaa! Hetken kuluttua hän kuitenkin itse alkoi puhua robottiäänellä: 
Minun robottiteknologiaisuus riippuu tästä. Minut on ohjelmoitu – –. 
Elias oli saanut luvan kokeilla istua Paulin vieressä. En mä siirry mih-
kää, täs on mun paikka ja jos mä en näe, mä en oo tääl. Hänelle ehdo-
tettiin, että taaksepäin voi ainakin siirtyä. En pysty. Onnille annettiin 
ohjeeksi lopettaa robottiäänen matkiminen, minkä jälkeen Juhani aloitti 
sen ja Pauli hermostui siitä: Sä niinku matkit, toiselle kun sanoo! Voit 
sä pitää turvan kiinni! Kerran edetessä Pauli ja Juhani alkoivat jutella 
omiaan. Hiljaa, komensi Pauli jälleen muita, vaikka itse oli tällä kertaa 
jutustellut kaverin kanssa. (37) 
 

Voimakas levottomuus 
Äärimmäiseen levottomuuteen kuuluu liikehtiminen, keinuminen tuolissa, kul-
jeskelu tilassa sekä verbaaliset ja nonverbaaliset viestit, jotka ovat merkkejä 
levottomuudesta. Voimakas levottomuus, johon kuuluu kuljeskelua ja paikan 
vaihtamista, on vahvin hyperaktiivisuuden muodoista (Glick & Gibbs, 2011). 
Laine (1997) sitoo tilassa vapauksien ottamisen valtasuhteiden väljähtymiseen, 
jolloin opettaja ei enää hallitse tilaa ja pulpetin takana istuvia oppilaita edestä 
vaan oppilaat ottavat tilaa haltuun vapaasti kuljeskellen ja kaverin pulpetin luona 
jutustellen. On hyvin tyypillistä lapsiryhmissä, että toimintaan ei heti ryhdytä 
vaan aluksi kuljeskellaan, vaellellaan ja tarkkaillaan toimintaa ja vaihdetaan 
toimintaa nopeastikin (Kronqvist, 2004). Tutkimuksessa olikin runsaasti tilantei-
ta, joihin liittyi vaeltelua ja fyysistä levottomuutta. Kun äärimmäistä levotto-
muutta ilmeni, se hallitsi koko ryhmädynamiikkaa. 
 

Onni joutui jäähylle, koska hän leikki jo pitkän tovin omien sanojensa 
mukaan apinaa eikä useista kehotuksista ja ohjauksesta huolimatta pys-
tynyt lopettamaan apinaimitaatiotaan. Onnin tapauksessa toiminnan 
keskeyttäminen ja hetkeksi toiseen tilaan siirtäminen yleensä toimi, ku-
ten myös nyt, ja Onni pystyikin palaamaan takaisin ryhmään. Palattu-
aan hän kuitenkin alkoi nitkuttaen liikutella tuoliaan milloin minnekin ja 
vaihteli paikkaa jatkuvasti. Kun häntä pyydettiin lopettamaan, päätti 
hän poistua tilasta. (2) 
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Onni imitoi ensin apinaa, mikä sai muilta osallistujilta runsaasti huomiota. Kun 
Onni poistettiin hetkeksi tilasta, hän palasi rauhallisena tilaan mutta aloittikin 
jatkuvan tuolinsa siirtelyn siinä itse istuen. Tästä aiheutui meteliä ja levotto-
muutta muuhun ryhmään sekä uhka turvallisuudelle siinä mielessä, että osallistu-
jat olivat tarkkoja riittävästä omasta fyysisestä tilastaan. Onni tahtomattaan tai 
tahallisesti rikkoi tätä jokaisen omaa tilaa. 
 

Tiiviin keskittymisen jälkeen Markus meni Paulin viereen sohvalle, oli 
polvi-istunnassa sohvalla, katseli ulos eikä noudattanut ohjeita, ja lopul-
ta hän istui lattialle, alkoi kieriä maassa, palasi sohvalle ja alkoi valua 
pää alaspäin hiljalleen kohti lattiaa. (1) 

 
Vapaassa ei-ohjatussa tilanteessa vaeltelu ja tarkkailu ovat leikkiä edeltäviä vai-
heita, ja se on tärkeä oppimisvaihe sinänsä (Kronqvist, 2004), mutta tutkimusai-
neistossa ilmeni liikkumisen, kuljeskelun ja paikan vaihtamisen johtaneen usein 
jonkinlaiseen konfliktitilanteeseen. Konfliktitilanteita aiheutui esimerkiksi sil-
loin, kun osallistujat ajautuivat tai hakeutuivat fyysisesti lähekkäin.  
 

Paulin oli vaikea asettua omalle paikalleen. Pauli pyrki asettamaan eh-
toja omasta paikastaan. Onni meni Paulin pulpetin viereen, mikä her-
mostutti Paulia: Vittu, pois mun pulpetilta. Mä en nää yhtään. Mä 
meen vaan tuoleineen tohon. (22) 
 
Tällä välin Juhani yritti mennä lattialle Paulin viereen istumaan. Pauli 
kuitenkin sanoi heti: Et sä tähän tuu. Painu helv (.) piiip. Tämän jäl-
keen luokkaan levisi kaaos, joka päättyi siihen, että Elias poistettiin 
jäähylle. (28) 

 
Hyperaktiivisuus ei liittynyt ainoastaan yksilön toimintaan, vaan siten yritettiin 
saavuttaa myös muiden huomiota ja saada muut mukaan esimerkiksi soittamaan 
mielikuvitusinstrumentteja tai kokeilemaan pyörimistä pöytälevyjen päällä.  
 

Markus alkoi vaellella luokassa. Osallistujat alkoivat matkia eri instru-
mentteja. Markus alkoi pyöriä paikallaan, teki lennokkia ja leikki sillä 
ääntä pitäen. Ohjasin Markuksen luokan ulkopuolelle. (24) 
 
Jaoimme kynät ja paperit, ja osallistujat menivät seisomaan pöytien luo. 
Pöytien pöytälevyt pyörivät, ja ne kiinnittivät osallistujien huomion. Po-
jat kävivät makaamaan pöytien päälle vatsallaan ja pyörivät näin pöytä-
levyjen mukana. (5) 
 



Martta Maukonen 

96 

Onni otti mukaansa pahvista tekemänsä naamarin, jota hän näytti mi-
nulle jo päivän aikana ja kertoi naamarin olevan hänen omatuntonsa. 
Kun jokaiselle jaettiin säännöt paperille kirjattuna, näytti Onni säännöt 
myös naamarille (omalletunnolleen). Onnin oli hyvin vaikea rauhoittua 
ja hallita omaa käyttäytymistään tällä ART-kerralla. Hänen käyttäyty-
misensä alkoi hermostuttaa jo muitakin osallistujia. Hän yritti yhä nau-
rattaa muita, vaikka muut olivat jo täysin hermostuneita hänen yrityk-
siinsä. (13) 
 
Onnilla oli poikkeuksellinen koulupäivä, sillä hän ei ollut ottanut aa-
mulla tarkkaavaisuushäiriöön määrättyjä lääkkeitään. Hänen koulupäi-
vänsä oli ollut varsin levoton. Keskittyminen oli vaikeaa – hän viihdytti 
itseään ja muita toistelemalla sanoja, kuten pascal – –. Enkeli laulaa. 
Laulu. Jännitys. Ei halua tehdä. Ei halua kuunnella. Kuuntelee. 
Täälhän juoks äsken joku pölypallo – – (alkaa katsella lattialle kuin jo-
tain etsien). Miks toi on väärinpäin (osoittaa tilassa olevaa kolmiota)? 
Onni täytyi tunnin aikana siirtää pois sohvapöydän alaosasta makaa-
masta. (16) 
 
Juhanin keskittyminen herpaantui loppuvaiheilla, ja hän alkoi vaellella 
tilassa. Juhani heittikin tyynyllä nurkkapöydässä olevaa kahvikuppia ja 
kukkaruukkua kohti. Kahvikuppi kaatui. Juhani joutui jäähylle, sillä ta-
varoiden heittäminen ei ollut sallittua. (16)  

 
Osallistujat pyrkivät vaikuttamaan toistensa toimintaan myös varsinaisen inter-
vention ulkopuolella.  
 

Pauli pyysi heti alkuhetkillä lupaa käydä WC:ssä. Palatessaan hän ker-
toi, miten Markus oli yrittänyt saada häntä mukaan hölmöilemään, mut-
ta hän ei osallistunut hölmöilyyn vaan palasi ryhmään. (5) 
 

 
Levottomuus oli joillakin kerroilla hyvin voimakasta, ja sellaiset kerrat olivat 
todella raskaita. Levottomuus ikään kuin ruokki levottomuutta, kun osallistujat 
pyrkivät vaikuttamaan myös toisiinsa. Intervention ryhmäkerroilla on selkeä 
struktuuri (Gundersen ym., 2018), jota pyrittiin noudattamaan, mutta pyrkimys 
ylläpitää johdonmukaista struktuuria oli haastavaa levottomilla tapaamiskerroil-
la. Osallistujat myös itse pyrkivät asettamaan rajoja toistensa käyttäytymiselle, 
kuten Paulin kommenteista no niin ollaas nyt hiljaa ja no niin, jatketaan käy 
ilmi.  
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Pauli halusi jatkaa: No niin, ollaas nyt hiljaa. Hän näki Onnin loikki-
van luokassa olevassa eriyttämistilassa. Tuliks tolle ADHD? Pauli oh-
jeisti Eliasta: Älä kato sinne, katotaan jatkaaks se. No niin jatketaan. 
Älä kato Juhani. Onks se niin siistii kattoo toista. Huomaa, että oot 
aika homo, töllää kato. Kyylää, kun toinen (.) ärsyttävää (.) öö (.) kato 
nyt se kävelee. Tilanne alkoi mennä todella levottomaksi. Elias alkoi 
keksiä omia lauluja ja Pauli yritti hillitä tätä mutta jatkoi itse. No ni- 
turpa kiinni. No niin, jatketaan. (31) 
 
Onni leikki pulpetillaan olevilla paperihahmoilla. Kehotettaessa laitta-
maan paperihahmot pulpettiin Onni tuohtui: EI TÄÄ OO ARMEIJA! 
Nää on nyrkkeilijöitä. Jos nää lyö toisiaan näin, koita arvata, jos ne 
lyö toisiaan näin. Ne on nyrkkeilijöitä. Varo niitten päitä! Perkele. Mä 
pistän ne omaan pulpettiin. VARO! Saatana, helvetti mä en tee mitään 
ellei ne ole mun omalla pulpetilla. Onni ei pystynyt rauhoittumaan. Oh-
jasin hänet luokan takana olevaan eriyttämistilaan, josta näki luokkaan. 
Onni pyrki tilasta herättämään muiden huomion. (31) 
 
Elias lauleli kovaan ääneen: Minä olen yhtä suuri kuin kiinanmuuri 
(.) minä lääkkeet alas nielen, siitä ilmalaivoja lienen – –. Tätä hän tois-
teli pari kertaa laulaen tunnin eri vaiheissa. Pauli yritti komentaa Elias-
ta, mutta Elias jatkoi: Löit itteäs kasseille, isyys meni. Isyys. Isyys. 
Isyys. Isyys. Rokataan oikein kunnolla. Pauli istui kahdella aktiivityy-
nyllä lattialla, ja Elias tiedusteli: Onks mullekin tollanen peffanalu-
nen? Kaikki haluu tollasen peppuhierontavälineen. (31) 
 
Myöhemmin Juhani herätti tunnilla huomiota, sillä hän meni istumaan 
paperiroskikseen. Ole ystävällinen ja tule ulos sieltä roskiksesta ja istu 
sinne omalle paikallesi, häntä ohjeistettiin. Mä en ollut siellä, mä istuin 
sen päällä. Tästä seurasi paljon huutelua muilta osallistujilta. Huutelun 
lomassa Juhanille tuli mieleen kertoa, miten meidän pienempi koira 
nylkyttää meidän isoveljeä. Elias kommentoi välittömästi, ettei kiinnos-
ta tietää, jos Juhanin koira on homoseksuaali. Pauli alkoi lällätellä 
Juhanille, kun tämä istui roskiksessa. Rimapaskalla kävit siellä. Ros-
kisdyykkari, roskisdyykkari. (33) 
 
Onni vaelteli ympäri luokkaa ja höpötteli kulkiessaan. Pyysin häntä het-
keksi ulos luokkatilasta. Helvetti! Elias kommentoi, ettei lääke vaikutta-
nut kolmessa minuutissa. Ei se kolme minuuttia sitten, jatkoi Onnikin. 
Onni pystyi myöhemmin palaamaan tunnille. Kato, mä tein uuden pape-
rikoneen. (33) 
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Onni lähti herkästi muiden mukaan sanailuun ja aloitti sen itse uudel-
leen tunnin keskivaiheilla: raaVITUTTAA. Hän heitteli myös roskia 
Eliaksen suuntaan ja piti jalkaansa toisella polvellaan, liian lähellä 
Eliasta vain tätä provosoidakseen. (22) 
 
Mallinnuksen jälkeen Onni kääntyili paikallaan, huuteli Gangnam sty-
lea ja sanoi ampuvansa pistoolilla. Onni alkoi myös epäillä Paulin tai 
Eliaksen heittelevän häntä kumeilla, ja lisäksi hän löysi kynän, joka ei 
ollut hänen. (24) 
 
Markus alkoi lauleskella aluksi luokan seinällä olevia ABC-mallin teks-
tejä: Aaabbbcee mikä johti tilanteeseen. Minua ärsytettiin. Mitä teit? 
Löin. Mitkä olivat seuraukset? Seuraukset huonot. Markus jatkoi vie-
lä: Mikä johti tilanteeseen? Räjäytin koulun. Mitä tein? Menin mu-
kaan. Mitkä olivat seuraukset? Mä kuolin. (25) 
 
Onni otti tunnin alkupuolella esiin pahvihahmon pulpetille ja julisti: 
Minä olen yksi Egyptin jumalista. Toisen ohjaajan pyytäessä, mitä jos 
sä lykkäisit sen Egyptin jumalan sinne pulpetin sisäpuolelle, Onni sanoi 
käskevästi ja joka kerta käskevämmin hiljaa, hiljaa, HILJAA!! Istuin 
lähes koko ajan Onnin vieressä, jolloin hän pystyi paremmin rauhoittu-
maan hetkeen. Jos olin luokan edessä, alkoi hän pyöriä lattialla. (25) 
 

 
Tapaamiskertojen aikana oli joitakin hyvin hämmentäviä tilanteita, joissa osallis-
tujat kertoivat näkevänsä olemattomia asioita ollessaan muutenkin levottomia.   
 

Onnia alkoi vaivata, kun vaihtoehdot olivat erilaiset tässä ongelmata-
pauksessa. Siellä ei ole, että ei pitäisi suostutella. Niin täällä ei ole, että 
ei pitäisi suostutella, täällä on vaan pitäisi suostutella. Ihan perseestä. 
Eliaksen levoton ja uhmakas käytös häiritsi Onnia: Sammakko saata-
na! Perkele! Perkele! Vittu. Ihan sama, sit saatana leijona puhuu sul-
le. Kun Elias lähti jäähylle, sai Onni työrauhan ja pystyi keskittymään. 
(34) 
 
Eliaksella oli poikkeuksellisen paljon haasteita tällä ART-kerralla: Mä 
en ylety nyt Onniin, yrittää saa mutta kun en ylety nyt Onniin. Tää on 
niin pe (.) piip. Juhani on ihan koulufriikki. Tekee tehtäviä. Kaikki 
muut tekivät annettua tehtävää eli valitsivat vastausvaihtoehdoista hei-
dän mielestään sopivimman. Terve. Lensit sä sinne. Toi näkymätön 
tossa tuolissa lensi. Onni ei pystynyt keskittymään, koska Elias alkoi 
käyttäytyä ennalta-arvaamattomasti. Istuin Eliaksen viereen. Hän pon-
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nahti tuolista yllättäen ylös kohti Onnia. Johdatin Eliasta luokasta ulos. 
Pääset heliumipalloon. Saat heliumipallon, hän toisteli. (34) 
 
Elias raivosi luokassa olevalle Antti Tuiskun julisteelle: Mua rupee hä-
vettää, no nyt mä raivosin tolle Antti Tuiskulle, nyt mua ketuttaa. Tää 
on joku terapia! Elias oli hetken hiljaa mutta aloitti jälleen: Nyt Antti 
Tuisku turpa kiinni, mun ei tarvi kuunnella tota heiluttamista, kun ne 
kilisee niin paljon jatkuvasti. (35) 

7.2.3 Aktiivinen vastustaminen 

Osallistuminen mutta ei ohjeiden mukaisesti  
Ei-ohjeiden mukaisesti osallistumisessa osallistujat ehkä yrittävät osallistua mo-
raaliseen päättelyyn tai rooliharjoitukseen tai antaa palautetta, mutta suoriutu-
mista häiritseväksi tekijäksi muodostuvat heidän omat tarkoitusperänsä ja vää-
rintulkintansa. Tällöin osallistujat harhautuvat asiaankuulumattomiin tai vain 
asiaa sivuaviin aiheisiin. (Glick & Gibbs, 2016.) Aiheesta harhautumista, aihetta 
sivuavia kommentteja ja keskustelunavauksia on varsin vaikea tulkita niin, että 
tietäisi, milloin se on tahallista ja milloin tahatonta esimerkiksi tarkkaavuuden 
ylläpitämisen haasteiden näkökulmasta.  
 

Passiivis-aggressiivinen eristäytyminen 
Passiivis-aggressiivinen vetäytyminen on aktiivista, määrätietoista ja johdonmu-
kaista eristäytymistä ja vetäytymistä osallistumisesta (Glick & Gibbs, 2016).  
 

Kun vihdoin yritimme päästä alkuun, tuli kahdelle osallistujalle wc-
hätä, ja heitä lähdettiin saattamaan vessaan. (14) 
 
Juhani oli tällä kerralla varsin vetäytyvä. Häneltä kysyttiin, mitä otsi-
kosta ”Seurausten ajatteleminen” tuli mieleen, ei kiinnosta, hän vastasi. 
 
Juhani ei tälläkään kerralla juuri kommentoi. Hän vastasi lyhyesti hä-
nelle esitettyihin kysymyksiin. Kerran alkuvaiheessa hän haki laatikosta 
puuvärikynät. (34) 
 

Vaikka vastarinta tässä aineistossa on ilmentänyt haasteita menetelmätunneilla, 
on vastarinta myös tarpeellinen voimavara tilanteessa, jossa pitää määritellä, 
mikä sopii siinä tilanteessa itselle ja mikä ei. Vastarinnan turvin voi määritellä 
ikään kuin oman itsensä rajat. Vastarintaa tarvitaan myös vertaissuhteissa, kun 
vertaisryhmässä saattaa muodostua houkutukseksi tehdä jotakin kiellettyä – sil-
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loin vastarinta voi olla voimavara kieltäytymiseen. Seuraavassa episodissa Onni 
kieltäytyy puhumasta, koska sanelukone on päällä ja tallentaa.  

 
Hitto, tossa on puhelin ja se äänittää. (Huoltajilta ja osallistujilta on 
lupa tallentamiseen.) Mä en puhu mitään. Tästä tallentamisesta keskus-
teltiin, ja se herätti paljon ajatuksia. Ei puhuta mitään. Mä en puhu 
mitään. Kun Onni vielä sanoi jotakin, komensi Pauli heti: Hiljaa. Pauli 
ei puhunut enää mitään kertauskerran aikana. Hän teki kyllä sosiaalis-
ten taitojen tarkistuslistan. (38) 

 

Negatiivisuus ja kieltäytyminen 
Negatiivisuudessa ja kieltäytymisessä osallistuja ilmaisee avoimemmin, ettei aio 
osallistua yhteiseen tekemiseen ja aiheen käsittelyyn. Tämä voi olla kieltäyty-
mistä ohjeiden kuuntelemisesta tai rooliharjoituksesta, myöhässä saapumista tai 
poistumista kesken tapaamisen. (Glick & Gibbs, 2016.) Interventioon aktiivisesti 
osallistumista tukee, jos osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta aina 
vapaaehtoisuuden vaatimus ei toteudu. Näin voi olla esimerkiksi lastensuojelu-
laitoksissa tai koulussa. Interventioon liittyy koko sen ajan vapaaehtoisuuden 
periaate, eli intervention saa keskeyttää milloin tahansa tai ryhmätapaamisesta 
saa poistua milloin tahansa (Gundersen ym., 2018). Negatiivisuus ja kieltäyty-
minen voivat ilmetä intervention keskeyttämisenä: hieman alle puolet erään 
ART-intervention aloittaneista ei koskaan suorittanut interventiota loppuun. 
Taustatekijöiden perusteella voitiin todeta vakavimpia ongelmia olleen usealla 
elämän osa-alueella niillä, jotka eivät suorittaneet ART-interventiota päätökseen. 
(Kaunitz, 2017.) Tässä tutkimuksessa interventio toteutettiin koulupäivien aika-
na, jolloin varsinaiseen poisjääntiin tai siksi koulusta lähtemiseen kesken koulu-
päivän oli ehkä suurempi kynnys. Koulussa tällaisiin tunneilta poisjäänteihin 
tulee suunnitella toimintamalli jo ennen interventiota.  

Aineistosta ilmenee monenlaista kieltäytymistä, ja myös myöhässä saapumis-
ta ja kesken tapaamisen poistumista esiintyi runsaasti. Juhanin toimintatapana oli 
aluksi ”piipahtaminen”, eli hän kävi tilassa mutta poistui lähes heti, ennen kuin 
muut edes ehtivät tilaan. Juhani ei näin ollen aluksi osallistunut juuri lainkaan 
intervention sisältöjen harjoitteluun.  

 
Juhanin ART-taival alkoi takellellen. Juhani poistui alkumetreillä tilas-
ta eikä koputtanut ovelle kysyäkseen, saako palata ryhmään. (1) 
 
Juhani poistui pari minuuttia aloituksen jälkeen eikä palannut ryhmään 
tämän ryhmäkerran aikana. (2) 
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Juhani meni ensimmäisenä tilaan, jossa ART pidettiin, mutta poistui en-
simmäisenä tilasta ennen kuin kaikki osallistujat olivat edes ehtineet ti-
laan. (3) 
 
Juhani ei ollut tähän mennessä (5. ryhmätapaaminen) osallistunut ko-
vinkaan monelle ART-tunnille. Hänen tietonsa käsitellyistä teemoista 
olivat varsin hataria. Esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin hän liitti sarjaku-
vien tekemisen. (5) 

 
Markus puolestaan poistui lukuisia kertoja kesken tapaamisten koko intervention 
ajan.  
 

Markuksen läsnäolo jäi hyvin lyhyeksi. Hän ehti vastata vain ensimmäi-
seen kysymykseen, minkä jälkeen hän poistui tilasta. Hän ei halunnut, 
että aikaa käytettiin vastausten perustelemiseen, sillä hän halusi päästä 
mahdollisimman nopeasti pelaamaan. (21) 
 
Markus ei osallistunut tunnin alussa lainkaan yhteiseen edellisen aiheen 
kertaukseen, vaan Juhani ja Markus keskustelevat keskenään jotakin. 
Markus on jo ennen ART-tuntia sanonut, ettei jaksa osallistua. – – 
Heippa Juhani! Mä en jaksa noita. Samalla hän käveli ovelle päin, kun 
vain 5 minuuttia ryhmätapaamista oli kulunut. Hetki ennen tunnin päät-
tymistä Markus palasi luokkaan Juhanin ja Eliaksen kanssa, että voisi-
vat hakea reput ja lähteä kotiin. (21) 

 
Hetken kuluttua Markus alkoi turhautua ja kysyi tuskastuneena kaksi 
kertaa: Onks meil vielä puoli tuntia? VOI VITTU. Markus alkoi itkeä. 
Menen mieluummin tonne koppiin tekemään tämän kirjoituksen. 
Markus meni luokasta ulos. (30) 
 
Markus sanoi heti aluksi, että mä en täällä ARTissa oo. Markus piti 
samanlaista meteliä kuin torveen huutaisi. Moikka kaikille, hän huusi 
ovelta, koska päätti itse poistua. Hän odotti hetken reaktiotamme ja hä-
visi sitten ovenraosta. Elias lähti hänen peräänsä. Elias koputti hetken 
kuluttua oveen ja halusi jälleen osallistua. (39) 
 
Eräällä moraalisen päättelyn kerralla Pauli vaati, että ongelmatilanne 
esiteltäisiin Paulin ongelmatilanteena. Kun tähän ei suostuttu, hän alkoi 
asettaa ehtoja: Sit mä en tottele enää. Pauli ei ensin aikonut vastata ol-
lenkaan. Usean kyselykerran jälkeen Pauli huusi: PITÄISI OLLA 
KERTOMATTA PERKELE! Enää mä en vastaa mitään. Kiitos. (29) 
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Elias vastusti huomattavasti sosiaalisen taidon vaiheiden käsittelyä: 
JOO, NO EN RUPEE KIRJOTTELEMAAN! Ei siit oo pitempää hyö-
tyy, ei niit tääl kukaa varmaan säilyttele. Eliasta muistuttiin kansioista, 
jotka heillä oli luokan takaosassa. No hei, mä oon heittämässä ne ros-
kiin heti kun tää lukuvuosi päättyy. (24) 

 

Häiriökäytös 
Häiriökäyttäytyminen on voimakkaampaa kuin negatiivisuus ja kieltäytyminen, 
vaikka niissä kaikissa kyse on vastustamisesta. Häiriökäytös on määritelty ohjaa-
jan, muiden ryhmän jäsenten tai ART-ohjelman pilkkaamiseksi. Häiriökäytös 
voi olla myös arvostelun ja vihamielisyyden ilmaisemista nonverbaalisin kei-
noin. (Glick & Gibbs, 2016.) Tässä aineistossa häiriökäytös oli ajoittain saman-
aikaista uhmakkaan käyttäytymisen kanssa. Aggressiivista uhmakkuutta saattoi 
ilmetä kotiinlähdön lähestyessä tai huomattaessa jonkun jo päässeen lähtemään.  
 

Juhani oli suorastaan raivoissaan kuullessaan, että joutuivat jäämään 
hetkeksi tekemään tuntiin liittyvää tehtävää: JUMALAUTA, KUN MUL 
ON KIIRE! Saatana se on teidän vika, jos mä myöhästyn, koska pik-
kuveli ei saa olla liian kauan koneella. (22) 
 
Pauli huomasi toisen luokan oppilaan, joka pääsi kotiin. Pauli lähes 
suuttui, koska myös hän halusi kotiin. Markus ja Elias palasivat rymi-
nällä tilaan. Ovi kiinni! Painu nyt vittuun siitä, sanoi Pauli Markuksel-
le. En mä enää jaksa! En mä tee enää mitään. Rooliharjoitus saatiin 
tehtyä, ja vaiheita läpikäytäessä Paulia alkoi lähes itkettää: Tästä ei tu-
le mitään, ei ehdi edes bussiin. Tää ART on perseestä. Vaiheet käytiin 
läpi. Osallistujat laittoivat paperit kansioihin, ja kerta päätettiin. (30) 

 
Osallistujat saattoivat kohdistaa turhautumisensa myös tehtäviin, joita interven-
tioon kuului.  

 
Elias poistui itse tunnin alussa mutta palasi tapaamiskerralle ja alkoikin 
kirjoittaa taidon vaiheita, mutta totesi pian, että tällasta tenttii mä ru-
pee tähän kirjoittamaan. Kun Paulikin kommentoi, ettei ole rentoa, li-
säsi Elias vielä: NO ÄLÄ VAAN TÄÄ ON IHAN PERSEESTÄ TÄÄ 
KOKO KOULU! Elias olisi halunnut osallistujaleiman, mutta joutui 
pettymään: Mä en saa mitään. Perhana! – –. Elias koki, ettei muille sa-
nota koskaan mitään mölisemisestä. Hän nousi tuohtuneena omalta pai-
kaltaan, käveli ulos luokasta ja paiskasi oven todella lujaa kiinni peräs-
sään. Onni kommentoi, että toi oli kyllä kovin ovenpaiskaus, minkä mä 
olen nähnyt. (27) 
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Elias vältteli kirjoitustehtävää: Tää pitää kirjoittaa, tässä ei ole edes 
mitään hyötyä, että mä kirjoitan. Mitä järkeä näitä on kirjoittaa, kun 
ne pistetään vaan kansioihin, niissä ei ole meille mitään iloa. En kir-
joita. En kirjoita niin en kirjoita. Kun ei ole mitään iloa tällaisesta vi-
tunmoisesta ARTista. (31) 

 
Ainakin mieti jotain. Pitääks toikin kirjoittaa toi 50. Nolla on tollanen 
pillunmuotonen. Tätä kommenttia Pauli piti törkeänä ja kommentoi he-
ti: Elias! Osallistujat yrittivät arvuutella taidon vaiheita, ja Elias kylläs-
tyi, käveli dokumenttikameran luo ja nappasi toisen ohjaajan pitämän 
paperin pois vaiheiden edestä. Kun Eliasta katsottiin, hän suuttui: Mitäs 
sä mua katot, täähän täs höpisee ja toi. Stalkkeri. Stalkkeri kyylää ik-
kunan taas, joulupukki matkaan jo käy (1). Kun stalkkeri taas mat-
kaan jo käy (1). Joululäski matkaan nyt käy (1). ADHDstalkkeri Onni 
matkaan jo käy. Pätkäjuhanistalkkeri matkaan jo käy. (37) 

 
Hetken kuluttua Markus kysyi, miksei me enää olla siellä ART-
luokassa. Pian hän jatkoi: Ihan perseestä tämä. (30) 

 
Onni alkoi pohtia, että nauhalle on tullut, kun he ovat haukkuneet mene-
telmää: Ne kuuli, kun ne nauhoitti siellä, et tää ART on ihan paska. 
(39) 
 

Aineistoesimerkeistä voidaan tulkita, että interventio koettiin hetkittäin hyödyt-
tömäksi ja ajateltiin, ettei sillä olisi merkitystä tulevaisuuden kannalta. Elias 
kommentoikin, ettei ainakaan tehdyistä materiaaleista ole mitään pitkäaikaista 
hyötyä ja ettei hän aio niitä säilyttää, vaan aikoi heittää materiaalit roskiin. Toi-
saalta lähes kaikissa episodeissa osallistujat olivat turhautuneita jostakin kirjalli-
sesta tehtävästä, mistä seurasi koko intervention leimaaminen turhaksi ja hyödyt-
tömäksi. Vastakkaisen käsityksen antaa Hintikan (2016) tutkimus Aggression 
portaat -interventiosta, jossa yli 70 prosenttia osallistuneista oppilaista ja opetta-
jista piti interventioon liittyviä tunnetaitotunteja mielekkäinä ja hyödyllisenä.  

7.2.4 Aggressiivisuus 

Sarkasmi ja nolaaminen 
Eliasta alkoi heti alussa harmittaa, ettei hän muistanut aiemmin opituis-
ta teemoista niin paljon kuin Onni: Eihän täällä tarvi tehdä mitään, 
kun täällä on Onni. Eihän meidän apua tarvita, kun teillä on Onni. 
Sehän voi syödä sun kaikki karkit. Toisaalta Onnin osallistuminen 
näytti kannustavan Eliasta osallistumaan. Ulkoisista laukaisijoista pu-
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huttaessa Elias halusi kovasti osallistua ja pyrki keksimään luovasti mo-
nia vaihtoehtoja mutta turhautui loppua kohden: Jos alkaa särkeä pää-
tä, on se ihan piiip vituttaa, sit sä alat hakkaa päätä seinään ja sit sua 
alkaa sattua enemmän ja sitten sä menet vessanpöntöstä alas. (17) 

 
Elias totesi sarkastisesti, ettei muita tarvita, kun yksi osallistuja tekee kaiken. 
Eliasta harmitti Onnin osallistuminen keskusteluun ja se, että Onni muisti käsi-
tellystä teemasta niin paljon. Sama harmitti Pauliakin. Pauli turhautui niin, että 
haki kuulosuojaimet, ettei tarvinnut kuunnella Onnin osallistumista.  
 

Pauli pahoitti mielensä, koska Onni muisti viime viikosta sisäisistä ja 
ulkoisista laukaisijoista paljon asioita ja luvan saatuaan niitä kertoi. 
Pauli jakoi kuulosuojaimet ja meni eriyttämistilaan kuulosuojaimet mu-
kanaan ja kiroili: Homo vitun paiska, haista paska – –. Hän kolautti 
pöytää muutaman kerran. (17) 

 

Kiusaaminen ja pelottelu 
Elias ja Pauli käyttivät Huukin (2010) erittelemiä oman statuksen tavoittelun 
keinoja. He käyttivät siis korkean statuksen positiotaan pyrkiessään kontrolloi-
maan tilanteita ja kohdistivat heikoimman statuksen osallistujiin alentavia kom-
mentteja sekä halventavia vitsejä.  
 

Paulin itsehillintä petti ja hän poistui tilasta huutaen VITTU. Vittu mi-
kä homo. Poistui paikalta kävellen ovesta ulos. (16) 

 
Kesken tunnin Elias arvosteli kovaan ääneen Juhanin vessassa käyttä-
mää aikaa. Hän alkoi kuitenkin kehottaa muita: Okei, hiljaa Markus. 
Markus. Hiljaa. Että me päästäs alottamaan. Nyt pidä turpas kiinni. 
Voitteks te lopettaa. (24) 

 
Elias pyrki tällä kerralla kommentoimaan muiden tekemisiä ja komente-
lemaan muita. Elias komensi Juhania: Pistä nyt se piirustus pois! Kun 
selvisi, että Onni oli lähdössä aikaisemmin pois, kommentoi Elias heti: 
Ai Onnin ei tarvi niinkun tehdä. En mä skitsoo, mä vaan sanon. Tää 
on skitsoomista: Perkele Onni pääsee aikaisemmin (huutaa nousten 
seisomaan). Toi on skitsoomista. Sanon vaan. – – Elias alkoi arvostella 
Juhanin minulle tekemää piirustusta: Toi on ruma toi kahvikuppi tuol-
la. Toi ei ole niinkun, se on hirveen ruma. Se on ihan pyöree ja sit se 
on ihan tällee, senhän pitäis sen kahvin valua kupista. – – Olin suun-
nittelemassa rooliharjoitusta toisaalla, kun Elias sanoi Juhanin sanottua 
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jotakin: Toi kuulosti ihan pikkuvauvalta, joka yrittää opetella puhu-
maan tai mieheltä, jolla on CP. (25) 
 
Elias kommentoi kovaan ääneen toisen osallistujan syömistä: Ihme, että 
on tollanen ruipelo, kun ei sen äiti pakota syömään ”minä olen köyhä, 
minulla ei ole varaa maksaa sinulle ruokaa, mene tohon grillille kös-
simään ruokaa. Tapa vaikka myyjä, niin saat ruokaa – –”. Elias jäi 
toistelemaan tämän jälkeen erilaisia tv-sarjojen hokemia muunnellen 
ääntään ja välillä kimittäen. Tilanne täytyi katkaista, ja ohjasin Eliasta 
ulos luokasta. Elias makasi löysänä kuin keitetty spagetti lattialla. Kun 
hän oli oven ulkopuolella, josta häntä eivät muut voineet nähdä, hän 
nousi reippaasti ylös ja käveli ohjaajan luo. Elias pystyi myöhemmin pa-
laamaan luokkatilaan, mutta istuin hänen vieressään loppuajan ja pyrin 
ohjaamaan sieltä ART-kertaa ja keskustelua. (33) 
 
Osallistujat pohtivat tehtävään keskittymisen olevan hankalaa, jos teke-
minen ei ole mielenkiintoista. Elias oli sitä mieltä, että tietää, mikä hän-
tä ja Paulia häiritsee: Kun Juhani on ruotsalainen ja pitää pinkkii 
paitaa eli se on (.) eli se on ruotsalainen ja kaikki ruotsalaisethan on 
(.). (37) 

 
Intervention aikana tunteenpurkaukset ja ajoittain varsin törkeät kommentit ja 
kehotukset kohdistuivat kaikkiin osallistujiin. Kuitenkin Juhaniin kohdistui hal-
ventavia ilmaisuja eniten. Ryhmähierarkiaa rakennetaan ja osoitetaan kahteen 
suuntaan: halventavin ilmauksin yhtäälle, ihailun elein sekä ilmauksin toisaalle 
(Cacciatore, 2007). Juhanin asema ei arjessa näyttäytynyt alistetulta ja passiivi-
selta, kuten se tässä esiin nostettujen episodien valossa näyttää. Juhani saattoi 
myös vetäytyä piirtämään ja värittämään, koska halusi olla ryhmässä, mutta hän 
ei jaksanut ryhmässä vallitsevaa levotonta ilmapiiriä. Juhanin vetäytyminen ja 
passivoituminen suhteessa muiden levottomuuteen saattoi herättää muissa halun 
provosoida häntä lisää. Juhani myös reagoi kokiessaan tulleensa väärin kohdel-
luksi.  
 

Myös Juhanin sosiaalisten taitojen tarkistuslista oli nopeasti tehty: Mä 
katoin jo ne kaikki! Vittu, pitää uudelleen kattoa! Juhani paiskasi pul-
petinkantta ja alkoi itkeä. Elias kommentoi huutaen: EI TARVI HUU-
TAA SAATANA! EI SUNKAAN TARTTE! Elias sanoi vielä: Hei ää-
nite, Juhani on homo. Menin Juhanin kanssa eriyttämistilaan, jossa 
Juhani paiskoi tuolia. Olin Juhanin kanssa loppuajan eriyttämistilassa. 
(38) 
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Uhkailu 
Tutkimuksessaan (Huuki, 2010) on tuonut esiin, miten oppilaat pyrkivät koros-
tamaan tai ylläpitämään omaa asemaansa ryhmässä. Uhkauksia tai väkivallante-
koja ei tehdä aina vahingoittamistarkoituksessa, vaan väkivallasta tulee masku-
liinisen kompetenssin ja hierarkian rakentamisen väline. Heikon statuksen oppi-
laat jäävät koulussa vahvan statuksen oppilaiden ohjailtaviksi ja väkivallan koh-
teiksi. Tapaamiskerroilla oli paitsi selkeää uhkailua, kuten Paulin uhkaus, miten 
hän toimii, elleivät muut ole nätisti, myös nonverbaalisia eleitä, jotka ovat tulkit-
tavissa pelotteluksi. Esimerkiksi Eliaksen ele mennä Juhanin luo kesken tunnin 
on tulkittavissa uhkaavaksi eleeksi heidän valtasuhteensa ryhmässä tuntien.  
 

Paulilla oli jo ennen aloitusta mielessä pelaaminen, ja hän pohtikin, mi-
tä sitten tehdään, kun saadaan hommat tehtyä. Pauli alkoi komentaa 
kaikkia muita käyttäytymään asiallisesti mutta uhkaili samalla muita: 
Nätisti, muuten me ei päästä. NO NIIN  tai mä lyön ne legos sinne sun 
suuhun niin sä hamsteri et näe enää sun hampaitas. (16) 
 
Elias oli tällä ART-kerralla varsin hallitseva. Elias meni kesken tunnin 
seisoskelemaan Juhanin pulpetin viereen. Häntä ei myöskään miellyttä-
nyt, kun Juhani sai laittaa osallistumisleimat. (19) 

 

Toisten kimppuun käyminen 
Toisten kimppuun käyminen on vakavin ja harvinaisin aggressiivisuuden muoto, 
mutta tällä on pitkäaikaisia kielteisiä seurauksia ryhmän taitojen harjoittelulle 
(Goldstein ym., 2011). Fyysinen väkivalta nimittäin rikkoo turvallisuuden tun-
teen ja vaikuttaa ryhmän toimintaan (Glick & Gibbs, 2016). Vaikka menetelmä-
oppaissa tuodaan vahvasti esiin toisten kimppuun käymisen vaikutus ryhmän 
toimintaan, tulee huomioida myös vakavat negatiiviset vaikutukset yksilön hy-
vinvointiin ja turvallisuudentunteeseen, jotka voivat heikentyä tilanteen vuoksi. 
Osallistujien fyysistä koskemattomuutta uhattiin intervention aikana. Vaikka 
osan tilanteista onnistuimme estämään menemällä itse fyysisesti tilanteeseen 
väliin, kaikkia tilanteita emme pystyneet ennakoimaan. Saatoimme myös olla 
liian kaukana ehtiäksemme väliin, vaikka olimme samassa tilassa.  
 

Elias alkoi täysin ennalta arvaamatta hyökkäillä yhden osallistujan 
suuntaan aikomuksenaan rökittää tätä. Hänen aikeensa estettiin ja eh-
dittiin mennä tilanteeseen väliin, ja Elias joutui jäähylle. Hän halusi 
kuitenkin palata ryhmään. Hän tuli tilaan ja käveltyään pari metriä nos-
ti taas nyrkkinsä ja alkoi uhota, ja väkivallanuhka oli jälleen ilmeinen. 
Hänelle kerrottiin, ettei hän enää tuona päivänä voinut palata ryhmään. 
(2) 
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Yksi osallistujista yritti kommentein ja elein tulla mukaan keskusteluun, 
mutta Pauli torppasi hänen pyrkimyksensä väkivalloin: Pauli oli hyökä-
tä tyynyllä osallistujan kimppuun. Pauli joutui tämän vuoksi jäähylle. 
Tunnin loppupuolella Pauli palasi ryhmään. (4) 
 
Pauli makasi kolmenistuttavalla sohvalla pitkällään eikä aikonut antaa 
tilaa muille. Yksi osallistujista tuli istumaan sohvan käsinojalle, mikä 
hermostutti Paulia. Kun osallistuja alkoi vielä provosoida Paulia, her-
mostui Pauli ja aikoi napata toista osallistujaa kaulassa roikkuvasta 
avainnaulasta kiinni. Ehdimme väliin. Pauli joutui jäähylle. (7) 
 
Pauli löi Eliasta puolileikillään. Paulia ohjeistettiin siirtymään tilan toi-
selle puolelle istumaan. Hän ei halunnut noudattaa annettua ohjetta 
vaan yritti kiertää, kaartaa ja naurattaa muita. Paulia pyydettiin pois-
tumaan. Hänet piti kuljettaa pois tilasta, koska hän heittäytyi täysin vel-
toksi muita hauskuuttaakseen. Tämä poistaminen nolotti ja harmitti sel-
västi. Hetken kuluttua ART-tilan ulkopuolelta kuului huutoa ja tavaroi-
den rymistelyä. Menin katsomaan, ja luokassa Pauli oli raivoissaan. 
Menin tilanteeseen auttamaan Paulia rauhoittumaan. Pauli pystyi rau-
hoittumaan nopeasti. Pauli palasi ART-tunnille myöhemmin. (10) 
 
Eliaksen rooliharjoituksen päätyttyä Elias löi toista osallistujaa. Elias 
joutui jäähylle. Johdatin Eliaksen jäähytilaan. (10) 
 
Markus ei halunnut osallistua ART-kerralle. Avustaja oli valvomassa 
häntä, mutta avustajan WC-käynnin ajaksi Markus tuli valvottuun ti-
laan. Hän meni sohvalle istumaan muiden kanssa, mutta siitä aiheutui 
ongelmia, kun Markus heilui ja keikkui sohvalla. Tilanne päättyi siihen, 
kun Markus löi toista oppilasta ja joutui jäähylle. (16) 
 
Elias hermostui, nousi arvaamatta tuoliltaan ja harppoi kohti Juhania. 
Ehdin tilanteeseen väliin, ja Juhanikin ehti huutaa: PYSY SIELLÄ! 
(22) 
 
Elias alkoi hermostua toden teolla. Olin jo mennyt Paulin taakse istu-
maan, ettei Elias pääsisi huitaisemaan, jos suuttuisi enemmän. Hän 
suuttuikin ja työnsi pulpetilla uhmakkaasti. Myös avustaja oli tilanteen 
tasalla, ja Elias johdatettiin luokasta ulos tämän huutaessa: En jaksa 
tollasia runkkareita täällä. Ootte paskoja saatana! Pauli ei provosoitu-
nut tästä tilanteesta. (34) 
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7.2.5 Puutteelliset kognitiiviset kyvyt ja tunne-elämän häiriöt  

ART-ryhmään ei tulisi ottaa osallistujia, joilla on kognitiivisissa kyvyissä haas-
teita tai vakavia tunne-elämän häiriöitä (Glick & Gibbs 2016). Näin esitetään 
huolimatta siitä, että interventio voi olla esimerkiksi aggressionhallinnan inter-
ventio, kuten tässä tapauksessa. Kuitenkin peruskouluissamme on runsaasti op-
pilaita, joilla on kognitiivisia haasteita tai eriasteisia tunne-elämän häiriöitä. 
Puutteellisista kognitiivisista kyvyistä ja tunne-elämän häiriöistä johtuvia haas-
teita ART-ryhmässä voivat olla keskittymiskyvyttömyys, ymmärryksen puute, 
kyvyttömyys muistaa sekä outo käytös (Glick & Gibbs, 2016). Tässä tutkimuk-
sessa ei ole pyritty tulkitsemaan, mikä käyttäytyminen on seurausta mahdollisis-
ta kognitiivisen prosessoinnin haasteista tai tunne-elämään liittyvästä problema-
tiikasta.  

Onkin syytä muistaa, että tämä on vain yksi interventio, jota koulussa on 
mahdollista toteuttaa. Aiemmin on esitelty joitakin suomalaisessa peruskoulussa 
toteutettavia käyttäytymisen muuttamiseen ja tunnetaitojen harjoitteluun sovel-
tuvia toimintamalleja ja interventioita, joita ryhmänohjaaja voi harkita oman 
opetusryhmänsä tuntiessaan. 

 

Ryhmässä esiintynyt vastarinta koottuna 
Taulukkoon 8 on koottu intervention aikana esiintynyt vastarinnaksi luokiteltu 
toiminta. Taulukossa mainittu toiminta on jaoteltu toiminnalliseen, verbaaliseen 
ja nonverbaaliseen toimintaan sekä vihastumiseen.  
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Taulukko 8. Intervention aikana esiintyneitä vastustamisen tapoja.  

 
toiminnallinen                     verbaalinen ja nonver-

baalinen     
vihastuminen   

 istumapaikkaan liit-
tyvät (tuolin siirtä-
minen, paikan vaih-
taminen sohvalla 
toistuvasti) 

 roskiksessa istumi-
nen 

 kynällä ja paperilla 
leikkiminen 

 miekkailu 
 leikkiminen pape-

rinukeilla, esim. nii-
den lennätys 

 aktiivityynyllä leik-
kiminen ja sen pi-
täminen päässä 

 lattialla kieriminen, 
valuminen sohvalta 
pää alaspäin kohti 
lattiaa 

 sohvapöydän alata-
solla makaaminen 

 pölypallon metsäs-
tys 

 paikallaan itsensä 
pyörryksiin pyöri-
minen  

 apinan leikkiminen 
 ilmakitarointi 
 pulpetilla ja sen 

kannella tuotettu 
kolina, naputtami-
nen ja hakkaaminen 

 Pokemon-korttien 
järjestely 

 tavaroiden heittä-
minen (tyyny, ros-
kat, pyyhekumit) 
 

 pilkkaaminen, 
esim. homoksi 
haukkuminen 

 ”oopperan” laula-
minen 

 riimeillä laulami-
nen niin lujaa, että 
työskentely kes-
keytyy 

 äänitehosteet 
 eri instrumenttien 

matkiminen 
 beatboxaus 
 naputtelu 
 koputtelu 
 huutelu, myös vie-

reisestä tilasta 
 dildoista ja tum-

puttamisesta kes-
kustelu 

 sanaleikit, joita 
toistettiin kymme-
niä kertoja (Pascal, 
paskallaa, soVITTU, 
raaVITUTTAA) 

 

 yritys hyökä-
tä toisen 
kimppuun 

 lyöminen 
 riitaa tava-

roista 
 homoksi 

haukkuminen 
 jäähylle jou-

tuminen 
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7.3 Ohjaajien käyttämät keinot vastarinnan vähentämiseen
Ryhmän motivaatiota voidaan ohjaajina vahvistaa erilaisin keinoin ja vähentää 
näin toimimalla mahdollisesti ilmenevää vastarintaa. Kuviossa 2 on toimenpide-
hierarkia, miten voi edetä vastustusta ilmetessä. 

Kuvio 2. Toimenpidehierarkia vastustuksen varalta (mukaillen Gundersen ym., 2018, 218).

Pohjoismaihin mukautetussa AART-interventiossa on esitelty keinoja, miten 
estää ennalta vastustusta ja miten toimia, jos vastustusta ilmenee (Gundersen 
ym., 2018). Kuten kuviosta 2 havaitaan, ensin huolehditaan siitä, että toiminnalla 
on struktuuri ja ryhmäkerroilla on selkeä rakenne. Kannustavan palautteen avul-
la voidaan ohjata käyttäytymistä, ja tämä vaatii fokuksen siirtämistä puutteiden 
havainnoinnista kohti yksilön vahvuuksia. Positiivisen ilmapiirin ja palautteen 
luominen onkin toiminnan lähtökohta. Yksi pyramidin huipulla olevista keinois-
ta, joita tulisi käyttää vasta viimesijaisesti, on ”walk and talk”. Siinä toinen oh-
jaajista voisi ohjata osallistujan tilasta kävelylle kanssaan juttelemaan, ja myös
jäähy tulee kyseeseen.

Painopiste on muuttunut enemmän ennalta ehkäisevään suuntaan, jossa ei 
kiinnitetä huomiota niinkään seuraamuksiin ja rangaistuksiin vaan siihen, miten 
ongelmakäyttäytymistä voidaan ennakoida ja millaisia ennalta ehkäiseviä toimia 
voidaan kenties tehdä (Karhu ym., 2017). Pyrkimys on yhä laajemmin sitoutua 
koko kouluyhteisön tasolla positiivisen vahvistamisen toimintakulttuuriin, jonka 
on havaittu olevan erityisen tehokasta paitsi käyttäytymisen muuttamisessa mut-
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ta myös uusien käyttäytymismallien vakiinnuttamisessa (Karhu, 2018). Yhä 
enemmän siirrytään siis korjaavasta palautteesta myönteisen esiin nostamiseen 
jo ennen kuin ongelmia ehtii ilmaantua.  

Seuraavaksi esiteltävien keinojen lisäksi interventiossa on esitetty myös 
etuuden menettäminen, rangaistus, negatiivinen vahvistaminen, ylikorjaaminen 
sekä käyttäytymissopimus, mutta tässä toteutetussa interventiossa niitä ei käytet-
ty, joten ne tyydytään vain mainitsemaan. 

7.3.1 Positiivinen vahvistaminen 

Positiivisella vahvistamisella pyritään vahvistamaan toivotun käyttäytymisen 
esiintymistä tietyssä ympäristössä (Glick & Gibbs, 2016). Positiivista vahvista-
mista pidetäänkin yhtenä sosiaalisen kompetenssin rakentumisen peruspilareista, 
kun haastavaa käyttäytymistä pyritään muuttamaan positiivisin keinoin korjaa-
van palautteen sijaan (Hulac ym., 2011). Positiivista vahvistamista käytetään 
useissa tukimalleissa, joita on toteutettu koulu- ja päiväkotikontekstissa, kuten 
Check in check out -toimintamallissa (Karhu ym., 2017), ProVaka-
toimintamallissa (Karhu ym., 2021) sekä Voltti-tukimallissa (Pursiainen, 2018). 
Tässä interventiossa käytettiin aineellisia vahvistajia, aktiviteetteihin perustuvia 
vahvistajia, symboleita sekä sosiaalisia vahvistajia.  
 

Aineelliset vahvistajat 
Aineelliset vahvistajat ovat konkreettisia tavaroita, joita osallistujat myös tässä 
interventiossa saivat (Glick & Gibbs, 2016). Karkkeja ja keksejä oli tarjolla 
ART-tuntien aikana satunnaisesti. Karkkeja oli aina silloin, kun osallistujat täyt-
tivät sosiaalisen kompetenssin monitahoarviointeja. Osallistujat puhuivatkin 
”keskittymiskarkeista”.  
 

Osallistujat saivat karkit, joita he söivät hiljaisina sohvalla istuen. (16) 
 
Osallistujat ehtivät tehdä vielä useammankin rooliharjoituksen. Palkki-
oksi osallistujat saivat keksit ja tuplaleimat hyvästä suorituksesta. (25) 

 
Osallistujat saivat toiselta ohjaajalta myös mustat lyijykynät, joita he alkoivat 
välittömästi kutsua ART-kyniksi.  
 

Markus oli mukana koko ART-kerran. Kynä-paperitehtävään he saivat 
uudet kynät toiselta ohjaajalta, ja Markus oli silminnähden ilahtunut 
kynistä ja piirsi paljon tunnin aikana. (20) 
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Elias oli ahkera piirtäjä, ja uuden kynän saatuaan hän keskittyi piirtä-
miseen ja aktivoitui osallistumaan tunnin kulkuun vasta kerran loppu-
puolella. Aluksi hän kommentoi omia piirustuksiaan. (20) 
 

Aktiviteetteihin perustuvat vahvistajat 
Positiivisena vahvistajana käytettiin myös tilassa olevia pelejä. Pelit edustavat 
aktiviteetteihin perustuvia vahvistajia (Glick & Gibbs, 2016).  
 

Jokainen osallistunut sai pelata viimeiset 10 minuuttia tilassa olevilla 
peleillä ja koneilla. (3)  
 
Hyvän käytöksen leimojen jälkeen eli jo noin 20 minuuttia ennen tunnin 
päättymistä osallistujat pääsivät pelaamaan PlayStationilla. Pojat olivat 
hyvin yllättyneitä ja mielissään tästä palkkiosta. (8) 

 

Symbolit 
Tunnustalouteen (token economy) kuuluvat vahvikkeet, jotka ovat symboleja tai 
rahakkeita, joita kerätään ja joita voi vaihtaa muihin palkkioihin, kuten valittuun 
aktiviteettiin (Glick & Gibbs, 2016). Tässä interventiossa symbolit eli kerättävät 
leimat eivät toimineet kuitenkaan vaihdannan välineenä. Ellei palkintoa koeta 
tarpeeksi motivoivaksi ja tavoittelemisen arvoiseksi, ei harjoiteltava käyttäyty-
minen ehkä yleistykään (Hulac ym., 2011), mikä saattoi näkyä myös tässä toteu-
tetussa interventiossa. Interventiolla esiin houkuteltavan uuden käyttäytymismal-
lin opettelua olisi voinut vahvistaa edelleen käyttämällä leimoja myös vaihdan-
nan välineenä.  

Osallistujat saivat leimoja, joita annettiin intervention alussa ryhmätapaamis-
ten päätteeksi. Palkkion saannin pitkityttyä liikaa siirryimme antamaan kaksi 
leimaa ryhmätapaamisen aikana. Toisen leiman sai ryhmätapaamisen puolivälis-
sä ja toisen lopuksi. Leimat olivat tärkeitä osallistujille.  
 

Saamastaan osallistujaleimasta Onni oli silminnähden tyytyväinen ja 
kävi katsomassa senkin tarkemmin listasta. (1) 
 
Kun leimat oli laitettu, oli Paulilla voittajafiilis: Mulla näkyy kaikista 
parhaiten. (7) 

 
Leimoista aiheutui myös mielipahaa ja konflikteja, mikä kuitenkin kertoo ehkä 
leimoilla jo olleesta itseisarvosta, vaikka niillä ei voinutkaan hankkia palkintoja 
ja lisäetuuksia niitä tiettyä määrää keräämällä.  
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Elias hermostui siitä, että hänellä oli vähemmän leimoja kuin muilla. 
Hän ryntäsi osallistujalistan luo ja meinasi alkaa tussilla merkitä merk-
kejä sarakkeisiin vähintäänkin kiihtyneessä tunnetilassa. Kertasimme 
jälleen, miten leimoja ansaitaan. (3) 
 
Elias sai laittaa tämän päivän leimat. Hän alkoi kuitenkin merkitä run-
saasti leimoja itselleen myös maanantain kohtaan, vaikka ei ollut tuol-
loin edes paikalla. (12) 

 

Sosiaaliset vahvistajat 
Intervention aikana käytettiin eniten sosiaalista vahvistamista eli osallistujat 
saivat myös suullisesti positiivista palautetta osallistumisestaan ja onnistumisis-
taan (Glick & Gibbs, 2016). Positiivisen palautteen avulla voidaan vahvistaa 
luokkatilanteessa oppilaan sitoutumista tehtävään ja tukea hänen osallistumis-
taan tunnilla käsiteltävään aiheeseen. Myös positiivisen palautteen sisällöllä on 
merkitystä. Suurin osa positiivisesta palautteesta on suuntaamatonta kehumista, 
kuten ”hyvä” tai ”hienoa”. Jos palaute olisi tarkemmin määriteltyä, olisi se myös 
tehokkaampaa. Positiivinen palaute voi olla esimerkiksi progressiivista, jolloin 
nykyistä suoritusta tai toimintatapaa verrataan aiempaan. (Voerman ym., 2012.)  
 

Rohkaisin Paulia, kuinka hän oli oppinut näitä taitoja jo paljon kulu-
neen kahden vuoden aikana. Hän oli kehuista mielissään eikä oikein 
tiennyt, miten vastaanottaa positiivista palautetta. Hän alkoi kikattaa. 
(11) 
 
Markus osallistui tuntiin aktiivisesti. Hän sai positiivista palautetta 
osallistumisestaan ja hyvistä perusteluistaan ja totesikin tunnin keski-
vaiheilla: Onneks Juhani tultiin tänne, käytiin vessassa, ettei lähdetty 
mihinkään käytäville juoksemaan. (18) 

 
Pauli sai positiivista progressiivista palautetta oppimistaan vihanhallintataidois-
ta. Tyypillistä voi olla myös vaikeus ottaa vastaan positiivista palautetta, ja voi 
olla vaikeaa suhtautua positiiviseen palautteeseen ylipäätään: esimerkiksi Pauli 
meni hämilleen saamastaan palautteesta. Jälkimmäinen, Markuksen episodi 
osoittaa, miten selkeä saadun positiivisen palautteen vaikutus voi olla, kun Mar-
kus positiivista palautetta saatuaan oli tyytyväinen, että he olivat tulleet kyseisel-
lä kerralla ryhmään.  

7.3.2 Vaihtelevuus  

Osallistujat voivat kyllästyä samanlaisiin vahvistajiin, ja esimerkiksi sama kehu, 
sama ilmaus tai samanlaisena toistuva ele saattaa menettää tehonsa. Tehonsa 
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menettänyt palkkio ei enää motivoi onnistumaan. On siis hyvä vaihdella vahvis-
tajan sisältöä sen tehon takaamiseksi. (Glick & Gibbs, 2016.) Yksilöllisemmin 
räätälöidyissä tukimalleissa vaihtelevuus on turvattu esimerkiksi erisuuruisilla 
palkkioilla, joista oppilas voi itse valita mieluisimman, tai palkkioihin voi ”pääs-
tä kiinni” erilaisin kriteerein (Karhu ym., 2017). Tässä tutkimuksessa vaihtele-
vuutta saatiin edellä mainituilla leimoilla, karkeilla, peliajalla ja esimerkiksi 
lyijykynillä. Kävimmepä kerran myös ostamassa lähileipomosta munkit.  

7.3.3 Yhdistäminen kehuihin 

Aineellisiin vahvistajiin tulee liittää alusta lähtien myös yksi tai useampi hyväk-
syvä kommentti, hymy tai jokin muu ele, joka osoittaa hyväksyntää, sillä sosiaa-
linen vahvistaminen on olennainen osa käyttäytymisen muuttamiseen tähtäävää 
toimintaa (Glick & Gibbs, 2016). Seuraavista episodeista käy ilmi, miten hieno-
varainen ja tasapuolinen tulee myös ohjaajana olla kehuissa ja hyväksyvän pa-
lautteen antamisessa. Osallistujat kaipasivat paljon hyväksyvää palautetta, ja 
vaikuttaa siltä kuin he olisivat kilpailleet hyvästä palautteesta.  
 

Toinen ohjaaja taputti seuraavalle rooliharjoitukselle ja Paulille. Elias-
ta tämä harmitti: Siis sä et taputtanut mulle mutta sä taputit Paulille. 
Et taputtanut, kommentoi Elias uudelleen. (25) 
 
Kun rooliharjoitusta kehuttiin sen jälkeen, oli Elias ymmällään: Hei 
minä tän keksin, mitä sä noita kehut! (25) 
 
Rooliharjoituksen jälkeen hyvää palautetta saatuaan Juhani hihkaisi: 
Se oli mun keksimä! (27) 
 
Juhani osallistui kohtauksen käsikirjoittamiseen, kun sitä alettiin tehdä. 
Juhani sai siitä hyvää palautetta. (35) 

7.3.4 Sammuttaminen 

Sammuttamisella tarkoitetaan ei-toivotun käyttäytymisen huomiotta jättämistä. 
Sammuttamista voidaan käyttää lievempien aggressiomuotojen ilmetessä. (Glick 
& Gibbs, 2016.) Paulia ilmeisesti harmitti, koska hän ei muistanut paljoakaan 
edellisellä viikolla käsitellystä teemasta, kun kertasimme tuolloin käsiteltyjä 
asioita. Hän halusi olla kuuntelematta, sillä Onni pystyi palauttamaan mieleensä 
enemmän asioita edelliseltä kerralta. 
 

Pauli pahoitti mielensä, koska Onni muisti edelliseltä viikolta sisäisistä 
ja ulkoisista laukaisijoista paljon asioita ja luvan saatuaan niitä kertoi. 
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Pauli jakoi kuulosuojaimet ja meni eriyttämistilaan kuulosuojaimet mu-
kanaan ja kiroili: Homo vitun paiska, haista paska – –. Hän kolautti 
pöytää muutaman kerran. Ei saanut kenenkään huomiota, ei aikuisen ei-
kä oppilaan. Myöhemmin Pauli palasi luokkaan ensin kuuntelemaan 
keskustelua ja sen jälkeen osallistui myös laukaisijoiden kertaamiseen. 
(17) 

 
Sammuttamiseen on olennaista saada nuorelle tärkeät viiteryhmät mukaan 
(Glick & Gibbs, 2016). Interventiossa myös osallistujat pyrkivät ajoittain ole-
maan huomioimatta toistensa epäsopivaa käyttäytymistä ja ohjeistivat myös 
toisiaan siihen, kuten Pauli ohjeisti Juhania. 
 

Pauli halusi jatkaa: No niin ollaas nyt hiljaa. Hän näki Onnin loikki-
van luokassa olevassa eriyttämistilassa ja kysyi: Tuliks tolle ADHD? 
Pauli ohjeisti Eliasta: Älä kato sinne, katotaan jatkaaks se. No niin 
jatketaan. Älä kato Juhani. Onks se niin siistii kattoo toista. (31) 
 
Onni yritti aluksi kalastella muiden huomiota, kun kävimme läpi vihjeitä 
siitä, mistä voi ehkä päätellä toisen olevan vihainen. Kun Onni ei saanut 
kaipaamaansa huomiota, koska muut keskittyivät tunnin aiheeseen, On-
nikin rauhoittui kuuntelemaan ja osallistumaan. (19) 
 
Lisäohjeistusta tarjottaessa Markus hermostui: No vittu kiitos, ja heitti 
paperin myttynä lattialle, mutta kukaan ei reagoinut siihen. Hän haki 
hetken kuluttua paperimytyn ja avasi sen sanaakaan sanomatta. (24) 

 

7.3.5 Jäähy 

ART-menetelmässä tilasta poistamista kutsutaan jäähyksi (Goldstein ym., 2011). 
Tilasta poistamisen tulisi olla viimesijainen keino, ja ennalta ehkäisevät keinot 
tulisi olla käytetty ennen jäähyä (Gundersen ym., 2018). Jäähy kuuluu ART-
menetelmään, joten sitä käytettiin osana interventiota. Aina ennalta ehkäiseviä 
toimenpiteitä ei ehditty tehdä, sillä ryhmässä esiintyi runsaasti impulsiivista 
käyttäytymistä. Joskus vaaratilanne oli niin ilmeinen, että tilanne oli pysäytettä-
vä heti. Tällainen tilanne oli esimerkiksi yhden osallistujan tarttuminen toisen 
osallistujan kaulassa roikkuvaan avainnauhaan. Silloin oli toimittava välittömästi 
ja poistettava osallistuja tilasta. 

Ryhmästä poistaminen nojaa ajatukseen, jonka mukaan yksikään ryhmäläi-
nen ei ole niin tärkeä, että hänellä olisi oikeus pilata toisten ryhmätyöskentely 
myöhästelemällä, häiritsemällä toisia tai sabotoimalla harjoittelua tahallaan. 
Joskus voidaan käyttää seurauksena jutteluhetkeä tilan ulkopuolella ja palata sen 
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jälkeen ryhmään, mutta joskus ryhmäkerralta poistaminen ja toivottaminen osal-
listuja tervetulleeksi jälleen seuraavalle kerralle on ainut vaihtoehto, jotta mui-
den osallistujien oikeus ryhmätyöskentelyyn toteutuu. (Gundersen ym., 2018.) 
Tavallista kouluissa tai laitoksissa on käyttää eristävää jäähyä, jossa osallistuja 
ohjataan toiseen tilaan. Poissulkeva jäähy taas tarkoittaa esimerkiksi mahdolli-
selle rauhoittumistuolille siirtymistä, ja kolmannessa eli ei- poissulkevassa jää-
hyssä osallistuja istuu tarkkailemaan muiden asianmukaista käyttäytymistä, ja 
näin jäähyyn yhdistyy mallioppiminen. (Glick & Gibbs, 2016.) Tutkimuksessa 
tarkasteltavassa interventiossa jäähy oli useimmiten eristävä jäähy, sillä oli tilan-
teita, joista aiheutui uhka toisten fyysiselle koskemattomuudelle tai joissa osal-
listujan voimakas levottomuus vaati toisessa tilassa rauhoittumista. Myös perus-
opetuslain 36 § kurinpidosta (Perusopetuslaki 628/1998 36 §) määrittelee, että 
opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokkahuoneesta tai tilasta, jossa 
opetusta annetaan. Yleensä tässä tilanteessa ei käytetä nimitystä jäähy, vaan 
puhutaan luokasta poistamisesta. Käytännössä kyse on samasta asiasta ja toi-
minnalla on sama tavoite. 

Jäähyn tarkoituksena on puuttua sääntöjen vastaiseen toimintaan katkaise-
malla toiminta ja antaa mahdollisuus rauhoittumiseen. Jäähyn käyttöä pyritään 
yleensä välttämään, koska se sitoo resursseja ja jäähykäytännön aloittaminen 
aiheuttaa yleensä ensin kapinointia ja kiukuttelua. Aluksi lapset saattavat toimia 
tahallaan sääntöjen vastaisesti, jotta pääsisivät jäähylle ja saisivat kokea, mitä 
jäähyllä oleminen on. (Eklund & Heinonen, 2011.)  

Myös muissa menetelmissä on samantyyppisiä toimintamalleja ei-toivotun 
käyttäytymisen kitkemiseksi. Esimerkiksi Ihmeelliset vuodet -menetelmässä 
käytetään Aikalisää. Aikalisä toimii jäähyn tavoin. Aikalisä on tehokkaimmil-
laan noin viiden minuutin mittainen tapa puuttua kiellettyyn käyttäytymiseen. 
Aikalisän käytössä tulee huomioida muun muassa se, että aluksi Aikalisän käyt-
töön ottamisen jälkeen käytös huononee, kunnes käyttäytyminen tilanteissa alkaa 
parantua. Huonolla käyttäytymisellä lapsi pyrkii kiinnittämään aikuisen huomi-
on. Vuorovaikutusta tulisi välttää Aikalisän aikana – silloin kun lapsi on otta-
massa Aikalisää, ei tulisi olla lainkaan vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Ai-
kalisään johtavan käyttäytymisen tulee olla myös ennalta määritelty. (Webster-
Stratton, 2010.) 

Säännöt luotiin yhdessä osallistujien kanssa, joten osallistujat tiesivät, mil-
laista käyttäytymistä edellytetään. Jäähyyn johtivat esimerkiksi uhka- tai vaarati-
lanteet, joissa osallistuja kävi toisen kimppuun. Siihen johtivat myös muuten 
uhkaava käyttäytyminen, voimakas levottomuus, toisten esitysten tai mielipitei-
den epäasiallinen tai loukkaava kommentointi, epäasiallinen käyttäytyminen 
muita osallistujia tai ohjaajia kohtaan ja kykenemättömyys olla sillä hetkellä 
ryhmässä. Kun jäähy seurasi aggressiivista käyttäytymistä tai voimakasta levot-
tomuutta, ovat aineisto-otteet ja vastarinnan lajien aineisto-otteet osittain pääl-
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lekkäisiä. Aineistossa oli havaittavissa kolme syytä, jolloin jäähyä käytettiin, ja 
jäähyä tarkastellaan näissä alaluvuissa.  
 

Toisten kimppuun käyminen 
Aluksi jäähy näytti olevan toimenpide, joka haluttiin kokea, kuten Eklund ja 
Heinonen (2011) mainitsevat. Esimerkiksi Paulin tyynyllä huitaisun voinee tul-
kita jäähyn testaamiseksi: tuleeko jäähy oikeasti, mitkä ovat sen rajat, mitä jää-
hyllä tapahtuu, ja mitä tapahtuu sen jälkeen.  

 
Pauli kuitenkin huitaisi yhtä osallistujista tyynyllä. Hän joutui jäähylle 
ja käveli sinne vastaan sanomatta. Näytti siltä, että Pauli halusi vain 
testata sääntöä ja sen pitävyyttä ryhmässä. Myöhemmin Pauli halusi pa-
lata ryhmään. (2) 

 
Yksi osallistujista yritti kommentein ja elein tulla mukaan keskusteluun, 
mutta Pauli esti hänen pyrkimyksensä ja oli hyökätä tyynyllä osallistu-
jan kimppuun. Pauli joutui tämän seurauksena jäähylle. Tunnin loppu-
puolella Pauli palasi ryhmään. (4) 

 
Myös Onni huomasi Eliaksen kiihtyneen mielentilan ja vielä provosoi 
tätä heittelemällä roskia Eliaksen suuntaan ja pitämällä jalkaansa liian 
lähellä tätä. Elias löi Onnin jalkaa. Pauli antoi ohjeen olla lyömättä. 
Elias kuitenkin löi toisen kerran, kun Onni ei siirtänyt jalkaansa. Elias 
joutui lähtemään jäähylle. (22) 

 

Toisten pilkkaaminen 
Rooliharjoitus alkoi hyvin, kun osallistujat olivat liittäneet ohjeiden 
noudattamisen skeittauksen harjoitteluun. Markus aloitti harjoituksen 
antamalla ohjeita Onnille: Kun aloitat Ollien tekemistä – –. Elias alkoi 
laulaa ”Frontside Ollieta”. Markus poistui matolta ja meni sohvalle is-
tumaan ja kieltäytyi enää jatkamasta. Koska rooliharjoitukset olivat hy-
vin varjeltuja nöyryytyksiltä, pilkalta tai arvostelulta, joutui Elias jää-
hylle. (13) 

 
Elias osallistui tilanteeseen, jossa Juhani meni Paulin viereen lattialle 
istumaan: Painu nyt piiiiip – –. Hän kysyi Paulilta, uskotko Jumalaan. 
Pauli kielsi uskovansa. Painu sitten helvettiin. Elias alkoi lisäksi riimi-
tellä: Soukkeri, paukkeri, kaukkeri, tintteri, tuntteri – –. Hän alkoi 
myös pilkata Juhania: Juhani leikkii vähän kovista. Esittää vaan kovis-
ta, vaikka on tollainen piiiiip – –. Juhani vastasi: Sä oot PIIIIP. Elias 
jatkoi: Mä sanon sit suoraan. Elias alkoi hokea PIIIIP. PIIIIP. PIIIIP 
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jokaiseen mahdolliseen väliin, ja ohjeenanto yhteisesti kävi mahdotto-
maksi. Pyysin Eliasta seuraaman minua jäähylle. (28) 

 
Elias kommentoi kovaan ääneen toisen osallistujan syömistä: Ihme, että 
on tollanen ruipelo, kun ei sen äiti pakota syömään ”minä olen köyhä, 
minulla ei ole varaa maksaa sinulle ruokaa, mene tohon grillille kös-
simään ruokaa. Tapa vaikka myyjä, niin saat ruokaa – –”. Elias jäi 
toistelemaan tämän jälkeen erilaisia tv-sarjojen hokemia muunnellen 
ääntään välillä jopa kimitykseksi. Tilanne täytyi katkaista, ja ohjasin 
Eliasta ulos luokasta. Elias makasi velttona kuin keitetty spagetti lattial-
la. (33) 

 

Voimakas levottomuus 
Elias menetti malttinsa alkumetreillä, koska häneltä evättiin puhelimen 
käyttö. Hän ehti jo tallentaa materiaalia, ja hänen kanssaan käytiin ai-
heesta keskustelu käytävässä. Elias ei pystynyt kuitenkaan rauhoittu-
maan, vaan tunteet olivat edelleen hyvin voimakkaat, ja hän jatkoi kar-
jumista, uhoa ja huutoa. Hänet täytyi poistaa tilasta. (1) 

 
Juhani alkoi ilakoida Markuksen kanssa, ja tämä johti jäähyyn. Juhani 
lähti mukaan pelleilyyn tehden samat sooloilut kuin Markus edellä eli 
ilmakitarointia, lattialla makailua, matkimista, esiintymistä pyörien ja 
niin edelleen. Juhani halusi palata ryhmään myöhemmin. (13) 

 
 

Markus alkoi välittömästi hokea, ettei jaksa ARTtia. Markus alkoi kol-
kutella pulpettia ja häiritä monin keinoin muita. Markus joutui jäähylle. 
Vielä ovenrakosesta hän huuteli luokkaan ja yritti saada muita mukaan 
leikkiin. (14) 

 
Onni meni luokan sisällä olevaan eriyttämistilaan, jossa hän jatkoi 
edelleen naputtelua, koputtelua ja huutelua. Onni joutui jäähylle. Ovi 
jätettiin raolleen, mutta Onni huuteli sieltä luokkaan: Helvetti vie. Laita 
poliisilaitokselle. Perkele. (18) 

 
 
Jäähyn tarkoitus on saada osallistuja rauhoittumaan toisessa tilassa, ja jäähyä 
tulee voida valvoa. Jäähyt sitoivatkin tässä interventiossa runsaasti resursseja. 
Aluksi yksi koulunkäynninohjaaja oli varattu valvojaksi siltä varalta, että jäähyä 
tarvitsee käyttää. Jäähyjen runsas määrä kuitenkin yllätti, joten toinenkin kou-
lunkäynninohjaaja varattiin lisäresurssiksi. Tämä järjestely ei kuitenkaan joka 
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kerta toiminut, sillä aina ohjaajaa ei löytynytkään sovitusta paikasta, jolloin on-
gelmat alkoivat kasaantua. Niin kävi kerralla, jolloin minut haettiin kesken 
ART-ohjauksen luokkaan rauhoittelemaan jäähyllä olevia. Osallistujat myös 
keksivät jäähyjen aikana omaa tekemistä ja karkailivat luokasta, johon valvonta 
oli järjestetty ja johon heidät ohjattiin. Usein luokasta karatessaan osallistujat 
juoksivat koulun käytävillä. Kun tilanne rauhoittui toisaalla, repesi se liitoksis-
taan toisaalla. Kun toimitaan koulujärjestelmän sisällä ja sen reunaehtojen mu-
kaan, asettaa se tiettyjä haasteita intervention toteutukselle ja vaikuttaa myös 
opettaja-ohjaajan rooliin. Intervention ohjaajalla on huoli toisaalta sillä hetkellä 
menetelmätunnille osallistuvista, joilla on oikeus saada ohjausta, ja toisaalta 
niistä osallistujista, jotka juoksivat käytävillä. Tässä tapauksessa kyse oli oppi-
laistani, joten minulla oli vastuu myös heistä.  
 

Markus joutui jäähylle. Kävin luokassa kesken ART-tunnin, jolloin en 
Markusta siellä kuitenkaan nähnyt. Tunnin ollessa melkein lopussa 
Markus halusi päästä ryhmään takaisin. Markuksen posket olivat punai-
set ja hiukset hiestä märät, sillä hän oli juoksennellut koulun käytävillä 
suurimman osan ajasta. (4) 

 
Juokseminen koulun käytävillä jäähyn aikana oli tiedossamme, eivätkä osallistu-
jat sitä kokeneet tarpeelliseksi edes peitellä. Kerran Pauli oli menettänyt malttin-
sa jäähytilassa, johon menin tietysti auttamaan.  
 

Hetken kuluttua ART-tilan ulkopuolelta kuului huutoa ja tavaroiden ry-
mistelyä. Menin katsomaan, ja luokassa Pauli oli raivoissaan. Menin ti-
lanteeseen auttamaan Paulia rauhoittumaan. Pauli pystyi rauhoittu-
maan nopeasti. (10) 

 

7.4 Muutokset sosiaalisessa kompetenssissa  
Sosiaalisen kompetenssin ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen pyrkiviin inter-
ventioihin liittyy paljon odotuksia. Koska sosiaalinen kompetenssi on elinikäi-
nen kehitystehtävä, on oletettavaa, että muutokset sosiaalisessa kompetenssissa 
ja sen eri osa-alueilla tapahtuvat hitaasti.  

Tutkimuksessa käytettiin sosiaalisen kompetenssin arvioimiseksi MASK-
monitahoarviointia (Kaukiainen ym., 2005). Sosiaalisen kompetenssin arvioin-
tien tulokset näyttävät varsin pysyviltä. Kun interventio oli vielä kesken, arvi-
oinneissa oli havaittavissa jonkin verran muutosta. Kuitenkin kolme kuukautta 
intervention jälkeen toteutetun sosiaalisen kompetenssin monitahoarvioinnin 
mukaan palattiin lähelle tuloksia, jotka saatiin ennen interventiota tehdyissä 
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arvioinneissa. Varsinkin impulsiivisuus ja häiritsevyys vaikuttavat varsin pysy-
viltä piirteiltä. 

Seuraavassa tarkastellaan osallistujien sosiaalista kompetenssia intervention 
eri vaiheissa: ennen interventiota (toukokuu 2012), intervention alussa (syyskuu 
2012), intervention aikana (tammikuu 2013) sekä kolme kuukautta intervention 
jälkeen (toukokuu 2013). Sosiaalista kompetenssia on mitattu väittämin, jotka on 
esitelty aiemmin taulukossa 3. 

7.4.1 Pauli

Paulin sosiaalisen kompetenssin arviointi toukokuussa ja syyskuussa 2012 on 
esitelty kuviossa 3. 

Kuvio 3. Paulin sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2012 ja syyskuussa 2012. 

Toukokuussa 2012 Pauli arvioi itseään yhteistyötaitojen osalta kokien, että hä-
nellä oli yhteistyötaitoja erittäin vähän. Opettajan arvion mukaan hänellä oli 
vähän yhteistyötaitoja. Toverit arvioivat hänen yhteistyötaitojensa yltäneen 
alemmalle keskitasolle. 

Empaattisuuden itsearvioinnin mukaan Pauli koki olevansa vähän empaatti-
nen. Myös opettaja-arvion mukaan Pauli oli vähän empaattinen. Opettaja-
arviointi ja Paulin oma arvio empaattisuudesta olivat siis yhtenevät. Toveriarvi-
ointien mukaan Pauli oli ylemmällä keskitasolla empatiakykyä arvioitaessa. 

Impulsiivisuus. Ensimmäisellä mittauskerralla Pauli koki olevansa tasolla 
”paljon impulsiivisuutta”. Opettaja-arvioinnin mukaan Pauli oli alemmalla kes-
kitasolla impulsiivisuudessa. Toveriarvioinnin mukaan Pauli oli erittäin impul-
siivinen. Häiritsevyydessä Pauli koki olevansa ylemmällä keskitasolla. Opettaja-
arvioinnin mukaan Pauli oli paljon häiritsevä. Toveriarvioinnin mukaan Pauli oli 
erittäin paljon häiritsevä. 
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Syyskuussa 2012 yhteistyötaitojen itsearvioinnin mukaan Pauli oli alemmal-
la keskitasolla. Opettaja-arvioinnin mukaan yhteistyötaidot olivat alemmalla 
keskitasolla. Toverit olivat arvioineet hänen yhteistyötaitonsa ylemmälle keski-
tasolle. 

Toisella arviointikerralla empatia pysyy Paulin itsearvioinnin mukaan samal-
la tasolla kuin ensimmäisessä arvioinnissa eli tasolla ”vähän empatiaa”. Opetta-
ja-arvioinnin mukaan Pauli oli noussut empaattisuuden määrässä tasolta ”vähän 
empatiaa” tasolle ”paljon empatiaa”. Toveriarvioinnin mukaan oppilaan empaat-
tisuus on vähentynyt ylemmältä keskitasolta alemmalle keskitasolle. 

Impulsiivisuudessa Pauli oli itsearvion mukaan ylemmällä keskitasolla, kun 
taas toveriarviointi ja opettaja-arviointi yhtenivät, ja niiden mukaan Pauli oli 
erittäin impulsiivinen. Opettajan arvioinnin mukaan impulsiivisuus oli lisäänty-
nyt. 

Pauli koki edelleen olevansa häiritsevyydessä ylemmällä keskitasolla. Opet-
taja-arvioinnin mukaan Pauli oli tasolla ”paljon häiritsevyyttä”. Toveriarvioinnit 
yhtenivät itsearvioinnin kanssa, eli häiritsevyys arvioitiin ylemmälle keskitasol-
le. 

Yhteenvetona voidaan todeta Paulin monitahoarvioinnissa olleen runsaasti 
hajontaa näiden kahden mittauskerran aikana jokaisella osa-alueella mitattuna. 

Kuvio 4. Paulin sosiaalinen kompetenssi tammikuussa 2013. 

Tammikuussa 2013 (kuvio 4) intervention puolenvälin jälkeen itsearvioinnissa
yhteistyötaidot nousivat korkeammalle tasolle eli ylemmälle keskitasolle. Opet-
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taja-arvioinnissa ne pysyivät samalla tasolla kuin aiemmin eli alemmalla keski-
tasolla. Toveriarvioinnissa yhteistyötaidot sen sijaan laskivat alemmalle keskita-
solle. 

Tällä kolmannella arviointikerralla empatia pysyi itsearvioinnissa edelleen 
samalla tasolla kuin toukokuun 2012 mittauksessa, eli Pauli arvioi olevansa vä-
hän empaattinen. Opettaja-arvioinnissa empatia tippui huomattavasti eli neljä 
tasoa alemmas, tasolta ”paljon empatiaa” alimmalle tasolle ”erittäin vähän em-
patiaa”. Myös toveriarviointi osoitti empaattisuuden vähentyneen tasolla alem-
mas eli tasolle ”vähän empatiaa”. 

Pauli oli arvioinut itsensä impulsiivisuudeltaan tasolle ”paljon impulsiivisuut-
ta”. Edelleen toveri- ja opettaja-arviointi osoittivat tasoa ”erittäin paljon impul-
siivisuutta”, kuten syyskuun 2012 mittauksessa.

Tällä mittauskerralla havaitaan Paulin häiritsevyyden olevan itsearvioinnin 
mukaan tasolla ”paljon häiritsevyyttä”. Toveri- ja opettaja-arvioinnissa se oli
jälleen noussut samalle tasolle kuin ensimmäisessä mittauksessa eli tasolle ”erit-
täin paljon häiritsevyyttä”.

Intervention aikana Paulin yhteistyötaidoissa oli tapahtunut muutos negatiivi-
sempaan suuntaan toveriarviointien mukaan. Samoin empaattisuudessa oli ha-
vaittavissa notkahdus, eli prososiaaliset taidot olivat heikentyneet. Impulsiivi-
suus ja häiritsevyys olivat edelleen korkealla tasolla. 

Kuvio 5. Paulin sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2013. 

Kuviosta 5 havaitaan, että toukokuussa 2013 kolme kuukautta intervention 
jälkeen toteutetussa arvioinnissa Paulin itsearvioinnissa yhteistyötaidot olivat 
laskeneet jälleen alemmalle keskitasolle. Eniten yhteistyötaitoja hän koki omaa-
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vansa arvioinnin mukaan intervention ollessa kesken. Opettaja-arviointi ja Pau-
lin itsearviointi olivat yhtenevät, sillä myös opettaja arvioi Paulin yhteistyötaidot 
alemmalle keskitasolle. Toveriarvioinnin mukaan Pauli oli yhteistyötaidoiltaan 
tasolla ”paljon yhteistyötaitoja”. Paulin käsitys omista yhteistyötaidoistaan 
muuttui arviointikertojen edetessä positiivisempaan suuntaan. Myös toveri- ja 
opettaja-arvioinneista havaittiin, että yhteistyötaidot näyttivät lisääntyneen. En-
simmäisellä arviointikerralla jokaisen arvio oli eri tasolla, mutta arviointikerto-
jen lisäännyttyä arvioinneissa pystyttiin havaitsemaan joitakin yhtenäisyyksiä. 

Tässä loppumittauksessa Pauli arvioi itsensä tasolle ”vähän empatiaa”, kun 
taas opettaja- ja toveriarviointi näyttivät Paulin olevan tasolla ”erittäin vähän 
empatiaa”. Empaattisuus näytti siis suorastaan romahtavan intervention kulues-
sa.  

Loppumittauksessa impulsiivisuus oli Paulin omien arviointien mukaan tip-
punut alemmalle keskitasolle eli siis vähentynyt intervention ansiosta. Edelleen 
opettaja- ja toveriarviointi olivat yhtenevät, ja niiden mukaan oppilaalla oli yhä 
erittäin paljon impulsiivisuutta.  

Häiritsevyyden arviointitulos oli samanlainen kuin ensimmäisellä mittausker-
ralla. Paulin itsearvioinnin mukaan hänen häiritsevyytensä oli lisääntynyt tasolle 
”paljon häiritsevyyttä”. Opettaja- ja toveriarviointien perusteella oli häiritsevyy-
dessä palattu samalle tasolle (erittäin paljon häiritsevyyttä) kuin vuoden takai-
sessa arvioinnissa eli arvioinnissa ennen intervention alkua. Voidaan havaita 
häiritsevyyden vähentyneen syyskuun arviossa, mutta nousseen jälleen touko-
kuussa arvioituna samalle tasolle kuin vuodentakaisessa arviossa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että vähiten yhteistyötaitoja Pauli arvioi hä-
nellä olevan ennen interventiota kevään 2012 itsearvioinnissa. Eniten hän arvioi 
taitoja olleen intervention aikana. Hän koki yhteistyötaitojen parantuneen huo-
mattavasti. Toveriarvioinneista voidaan huomata, että hänellä arvioitiin olleen 
paljon yhteistyötaitoja, mutta erittäin paljon impulsiivisuutta ja häiritsevyyttä. 
Empatian määrän hän koki pysyneen samana jokaisella mittauskerralla. Impul-
siivisuus laski ensin mutta oman arvion mukaan oli korkeimmillaan intervention 
aikana ja laski intervention jälkeisessä mittauksessa alimmalle tasolleen. Häirit-
sevyys nousi ennen interventiota tehdyistä mittauksista. Kahdella ensimmäisellä 
mittauskerralla impulsiivisuus ja häiritsevyys arvioitiin opettaja- ja vertaisarvi-
oinneissa matalammalle tasolle kuin intervention aikana ja intervention jälkeen, 
jolloin impulsiivisuutta ja häiritsevyyttä arvioitiin olevan erittäin paljon. Etenkin 
korkeassa impulsiivisuudessa omien arvioiden mukaan on havaittavissa ristiriita 
siinä, miten Pauli arvioi itsensä toimivan tilanteissa ja miten muut näkevät Pau-
lin toimivan.  
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7.4.2 Markus

Markuksen sosiaalisen kompetenssin arviointi toukokuussa ja syyskuussa 2012 
on esitelty kuviossa 6.

Kuvio 6. Markuksen sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2012 ja syyskuussa 2012.

Toukokuussa 2012 Markus arvioi olevansa yhteistyötaidoissa ylemmällä keski-
tasolla. Opettaja-arvioinnin mukaan hänellä oli kuitenkin vähän yhteistyötaitoja.
Toveriarvioinnin mukaan Markus oli yhteistyötaidoissa ylemmällä keskitasolla. 

Empatia. Markuksen itsearvioinnin mukaan hän oli empaattisuudessa ylem-
mällä keskitasolla. Opettaja-arvioinnin mukaan Markus oli vähän empaattinen.
Toveriarvioinnin tulos sijoittui itsearvioinnin ja opettaja-arvioinnin tulosten vä-
liin eli alemmalle keskitasolle. Impulsiivisuus. Impulsiivisuuden arvioinnit vai-
kuttavat hyvin yhteneviltä: itsearviointi, toveriarviointi ja opettaja-arviointi 
osoittavat, että oppilaalla esiintyi erittäin paljon impulsiivisuutta. Häiritsevyys.
Myös häiritsevyyden arviointien tulokset yhtenivät. Kaikki arvioijat arvioivat
häiritsevyyttä ilmenevän erittäin paljon.

Syyskuun 2012 mittauksesta on huomattava, että itsearviointi ja toveriarvi-
ointi olivat jokaisella neljällä osa-alueella täysin yhtenevät. Itsearviointi ja tove-
riarviointi osoittivat Markuksen olevan yhteistyötaidoissa ylemmällä keskitasol-
la. Opettaja-arvioinnin mukaan oppilaan yhteistyötaidot olivat hiukan kohentu-
neet ja olivat nyt alemmalla keskitasolla. Empatia oli itsearvioituna ja toverien 
arvioimana alemmalla keskitasolla. Opettaja-arvion mukaan Markus pysyi edel-
leen tasolla ”vähän empatiaa”. Impulsiivisuudessa oli edelleen sama tulos kaik-
kien arvioimana: erittäin paljon impulsiivisuutta. Myös syyskuun mittauksessa 
kaikki arvioijat katsoivat häiritsevyyttä esiintyneen erittäin paljon.
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Markuksen kahdella arviointikerralla havaitaan, että kaikkien arvioitsijoiden 
arviot yhtenevät kahdella sosiaalista kompetenssia mittaavalla osa-alueella eli 
impulsiivisuudessa sekä häiritsevyydessä. Yhteistyötaitojen ja empatian osa-
alueella Markus on arvioinut taitojaan myönteisemmin kuin opettaja tai toverit.

Kuvio 7. Markuksen sosiaalinen kompetenssi tammikuussa 2013. 

Tammikuun 2013 (kuvio 7) mittauksessa voitiin havaita pysyvyyttä yhteistyö-
taitojen tuloksissa, sillä kaikkien arvioinnit ja syyskuun arviointi olivat yhtene-
vät. Itsearvioinnin ja toveriarvioinnin mukaan Markus oli yhteistyötaidoissa
ylemmällä keskitasolla, opettaja-arvioinnin mukaan taas alemmalla keskitasolla. 

Empatiaa oli arvioitu samalla tavoin kuin edellisellä mittauskerralla, eli it-
searviointi ja toveriarviointi olivat yhtenevät: niiden mukaan empaattisuus oli 
siis alemmalla keskitasolla. Opettaja-arvioinnin mukaan Markuksessa oli vähän 
empaattisuutta. 

Markuksen oman arvion mukaan impulsiivisuus näytti vähentyneen tasolle 
”paljon impulsiivisuutta”. Opettaja- ja toveriarviointi osoittivat edelleen Mar-
kuksessa olleen erittäin paljon impulsiivisuutta.

Itsearvioinnin mukaan häiritsevyys oli edelleen tasolla ”erittäin paljon häirit-
sevyyttä”. Opettaja-arvioinnin mukaan häiritsevyys oli edelleen tasolla ”erittäin 
paljon häiritsevyyttä”. Toveriarvioinnin mukaan häiritsevyys oli kuitenkin vä-
hentynyt tasolle ”paljon häiritsevyyttä”. 

Myös Markuksen impulsiivisuus sekä häiritsevyys näyttävät pysyviltä. 
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Kuvio 8. Markuksen sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2013. 

Kuviosta 8 eli toukokuun 2013 mittauksesta ilmenee, että Markuksen itsearvi-
oinnin perusteella yhteistyötaidot olivat ylemmällä keskitasolla mutta opettajan 
ja tovereiden arvioimana alemmalla keskitasolla. Toveriarviointien tulos palau-
tui alkuarviointien tasolle. 

Tällä viimeisellä toukokuun mittauskerralla hajontaa arvioinneissa oli enem-
män. Markuksen empatian itsearvioinnin tulos oli tasolla ”vähän empatiaa”. 
Opettaja-arviointi ja itsearviointi olivat nyt samalla tasolla ”vähän empatiaa”. 
Empatian toveriarviointi oli puolestaan noussut ylemmälle keskitasolle. Inter-
ventio näytti oman arvion mukaan vähentäneen empaattisuutta vuoden kuluessa. 
Toisaalta taas samaan aikaan kun itsearvioituna empatia oli vähentynyt, oli tove-
reiden mielestä empaattisuus lisääntynyt. 

Toukokuun mittauksessa arvioinnit olivat taas yhtenevät ja kaikkien arvioi-
mana impulsiivisuutta esiintyi erittäin paljon. Myös Markusta koskevat arvioin-
nit palautuivat samalle tasolle kuin vuoden takaisessa mittauksessa. 

Itsearvioituna häiritsevyys oli vähentynyt tasolle ”paljon häiritsevyyttä”. 
Opettaja-arvioinnissa häiritsevyys säilyi edelleen tasolla ”erittäin paljon häiritse-
vyyttä”. Toveriarvioinnissa se nousi puolestaan jälleen tasolle ”erittäin paljon 
häiritsevyyttä” eli palasi näin alkutasolleen.

Yhteenvetona huomataan, että yhteistyötaidot Markus arvioi jokaisella mit-
tauskerralla samalle tasolle keskitason yläpuolelle. Empaattisuutta Markus arvioi 
olevan lähes jokaisella mittauskerralla vähemmän kuin edellisellä kerralla. Im-
pulsiivisuuden Markus arvioi vähenevän hieman intervention aikana mutta li-
sääntyvän jälleen intervention päätyttyä. Häiritsevyyttä oli oman arvion mukaan
hieman vähemmän intervention jälkeen kuin aiemmissa itsearvioinneissa. Opet-
taja- ja toveriarviointien mukaan impulsiivisuus ja häiritsevyys pysyttelivät kor-
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keimmalla tasollaan kaikilla mittauskerroilla, joskin intervention aikana toverit 
arvioivat häiritsevyyttä olleen hieman vähemmän. Impulsiivisuus ja häiritsevyys 
vaikuttavat Markuksen sosiaalisessa kompetenssissa varsin pysyviltä. On huo-
mattava, että intervention aikana nimenomaan usein ongelmakäyttäytymiseksi 
koetuissa impulsiivisuudessa ja häiritsevyydessä havaittiin muutoksia interventi-
on aikana: niiden havaittiin vähenevän, vaikkakin ne palasivat intervention pää-
tyttyä korkeimmalle tasolle.

7.4.3 Onni

Onnin sosiaalisen kompetenssin arviointi syyskuussa 2012 esitellään kuviossa 9.

Kuvio 9. Onnin sosiaalinen kompetenssi syyskuussa 2012.

Onni aloitti luokalla vasta elokuussa 2012, joten Onnin toukokuun arviointi 
puuttuu. 

Syyskuun 2012 alkuarvioinnissa Onni oli arvioinut itse olevansa yhteistyö-
taidoissa alemmalla keskitasolla. Myös opettaja-arvioinnin mukaan osallistujan 
taidot olivat alemmalla keskitasolla. Toverit arvioivat Onnilla olevan erittäin 
paljon yhteistyötaitoja.

Empatia. Onni vaikutti kaikkien arviointien mukaan empaattiselta. Oman ar-
vioinnin ja opettaja-arvioinnin mukaan hänellä oli paljon empatiakykyä. Tove-
riarviointien mukaan hänellä oli erittäin paljon empatiakykyä.

Impulsiivisuus. Onni oli arvioinut olevansa alemmalla keskitasolla impulsii-
visuudessa. Opettaja-arvioinnin mukaan Onnissa esiintyi vähän impulsiivisuutta.

Toverit arvioivat hänessä olleen paljon impulsiivisuutta. 
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Häiritsevyys. Onni oli arvioinut sijoittuvansa ylemmälle keskitasolle häiritse-
vyyttä arvioitaessa. Toverit ja opettaja olivat arvioinnissaan sijoittaneet hänet
häiritsevyydessä alemmalle keskitasolle.

Yhteenvetona voidaan todeta toverien arvioineen Onnilla olleen erittäin pal-
jon prososiaalisia taitoja eli yhteistyötaitoja sekä empatiakykyä. Arviointien 
mukaan Onni oli varsin empaattinen. Onni reagoi nopeasti erilaisiin ärsykkeisiin,
ja tarkkaavaisuus herpaantui nopeasti. Onnin saattoi keskeyttää varsinaisen ai-
heen käsittelyn omilla kommenteillaan, ja aiheeseen palaaminen saattoi olla 
pulmallista. 

Kuvio 10. Onnin sosiaalinen kompetenssi tammikuussa 2013.

Tammikuun 2013 (kuvio 10) mittauksessa itsearvioinnissa oli tapahtunut not-
kahdus yhteistyötaidoissa ja Onni arvioi, että hänellä oli vähän yhteistyötaitoja. 
Opettaja-arvioinnin mukaan Onnilla oli enemmän yhteistyötaitoja nyt kuin syys-
kuussa arvioituna. Opettaja-arvioinnin mukaan Onnin yhteistyötaidot olivat 
ylemmällä keskitasolla. Myös toveriarvioinnin mukaan ne olivat hieman laske-
neet, nyt tasolle ”paljon yhteistyötaitoja”. 

Tammikuun mittauksessa hänen oma arvionsa empaattisuudestaan näytti py-
syvän tasolla ”paljon empatiaa”. Opettaja-arvioinnin mukaan Onnilla oli nyt 
erittäin paljon empatiakykyä. Toveriarvioinnin mukaan Onni olisi hieman vä-
hemmän empatiaa kuin aiemmin. Kuitenkin hänellä oli tovereiden mukaan pal-
jon empatiakykyä. 

Tammikuussa kaikkien arviot impulsiivisuuden osalta olivat täysin yhtenevät 
eli impulsiivisuus oli lisääntynyt sekä itsearvioinnin että opettajan arvioinnin 
mukaan. Näin ollen itsearvioituna, toveriarvioituna ja opettajan arvioimana se oli 
tasolla ”paljon impulsiivisuutta”.
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Itsearvioinnin mukaan häiritsevyys oli lisääntynyt ja oli tasolla ”paljon häirit-
sevyyttä”. Toveriarviointien mukaan oppilas sijoittui ylemmälle keskitasolle 
häiritsevyydessä. Opettaja-arvioinnin mukaan Onni oli edelleen alemmalla kes-
kitasolla häiritsevyyttä arvioitaessa. 

Huomionarvoista oli suuri ero yhteistyötaitojen arvioinneissa: Onnin itsensä 
arvioimana yhteistyötaitoja olisi ollut paljon vähemmän kuin toverien arvioima-
na. Onni näyttäytyy edelleen varsin empaattisena. Toisaalta myös impulsiivisuus 
näyttää vakiintuneen varsin korkealle tasolle kaikkien arvioimana. 

Kuvio 11. Onnin sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2013.

Toukokuun 2013 mittauksessa (kuvio 11) havaittiin, että Onnin yhteistyötaito-
jen itsearviointi oli palautunut samalle tasolle kuin syyskuun arvioinnissa eli 
alemmalle keskitasolle. Tällä mittauskerralla opettajan arvioinnin mukaan On-
nilla oli paljon yhteistyötaitoja. Opettaja-arvioinnissa tilanne parani jokaisella 
mittauskerralla. Tovereiden mukaan Onnilla oli erittäin paljon yhteistyötaitoja. 

Toukokuun mittauksessa Onnin itsearvioinnin mukaan hän oli alemmalla 
keskitasolla empaattisuutta ja empatiakykyä arvioitaessa. Opettaja-arvioinnissa 
sijoitus tippui tammikuun mittauksesta tasolle ”paljon empatiaa”. Toveriarvioin-
nissa se nousi jälleen tasolle ”erittäin paljon empatiaa”. Jälleen ensimmäisen ja 
viimeisen mittauskerran tulokset vastasivat toisiaan. 

Viimeisessä arvioinnissa Onnin itsearviointi ja toveriarviointi pysyttelivät 
edelleen tasolla ”paljon impulsiivisuutta”. Opettaja-arvioinnin mukaan impulsii-
visuus palautui lähtötasolleen eli alemmalle keskitasolle. 

Toukokuun arvioinnissa, intervention siis jo loputtua, Onnin itsearviointi 
omasta häiritsevyydestään pysyi edelleen tasolla ”paljon häiritsevyyttä”. Onni 
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arvioi häiritsevyyttä olleen enemmän kuin ennen interventiota. Häiritsevyyden 
opettaja-arviointi näytti hyvin pysyvältä: se pysytteli edelleen alemmalla keski-
tasolla.  

Toveriarviointien mukaan häiritsevyys oli yhä ylemmällä keskitasolla kuten 
edelliselläkin kerralla. Häiritsevyys oli siis noussut yhden tason ylemmäs inter-
ventiosta huolimatta.  

Yhteenveto Onnilla näyttää olevan runsaasti sosiaalisia taitoja, jotka toverit 
ja opettaja ovat panneet merkille. Onnilla oli itsearvioinnin mukaan enemmän 
yhteistyötaitoja ennen ja jälkeen intervention kuin intervention aikana. Empatiaa 
Onni arveli intervention päätyttyä olevan jonkin verran vähemmän kuin inter-
vention aikana. Onnin oman arvion mukaan nämä sosiaaliset taidot ovat mata-
lammalla tasolla kuin muiden arvioimana. Onni oli itsearviointinsa mukaan im-
pulsiivisempi kuin ennen interventiota: kenties Onni oli kenties tullut tietoisem-
maksi omasta impulsiivisuudestaan ja pystyi arvioimaan sitä aiempaa tietoi-
semmin ja siksi realistisemmin. Häiritsevyys oli myös lisääntynyt. Myös opetta-
ja-arvioinnin mukaan impulsiivisuutta oli intervention aikana enemmän kuin 
muilla mittauskerroilla. Toverit arvioivat impulsiivisuuden jokaisella mittausker-
ralla toiseksi ylemmälle tasolle. Häiritsevyyden toverit arvioivat lisääntyneen 
intervention aikana ja sen jälkeen tehdyssä mittauksessa. Onnin toveriarvioin-
neissa kuitenkin painottuu prososiaalisten taitojen hallinta.  
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7.4.4 Juhani

Juhanin sosiaalisen kompetenssin arviointi toukokuussa ja syyskuussa 2012 on 
esitelty kuviossa 12.

Kuvio 12. Juhanin sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2012 ja syyskuussa 2012. 

Toukokuun 2012 arvioinnissa Juhani oli katsonut, että hänellä on vähän yhteis-
työtaitoja. Opettajan arvio oli tasoa korkeammalla eli alemmalla keskitasolla. 
Itsearviointi ja toveriarviointi olivat yhtenevät, eli myös toverit arvioivat Juha-
nilla olleen vähän yhteistyötaitoja. 

Empatian arvioinnissa on havaittavissa suurta ristiriitaisuutta itsearvioinnin ja 
muiden tekemien arviointien välillä. Itsearvioinnin mukaan Juhani oli tasolla 
”paljon empatiaa”, kun taas opettaja-arvioinnin ja toveriarvioinnin mukaan hä-
nellä oli vähän empatiakykyä. 

Itsearvioinnin mukaan Juhanilla oli erittäin paljon impulsiivisuutta. Opettaja-
arvioinnin mukaan impulsiivisuus oli alemmalla keskitasolla. Toveriarviointien 
mukaan Juhanissa oli erittäin paljon impulsiivisuutta. 

Häiritsevyys Itsearviointi sekä opettaja- ja toveriarviointi olivat yhtenevät, ja 
ne olivat tasolla ”erittäin paljon häiritsevyyttä”.

Syyskuun 2012 mittauksessa yhteistyötaidot olivat nousseet itsearvioinnissa
ja toveriarvioinnissa korkeammalle tasolle kuin toukokuun mittauskerralla. Al-
kumittauksessa itsearviointi ja toveriarviointi olivat täysin yhtenevät muutenkin. 
Juhani itse ja toverit olivat arvioineet Juhanilla olevan paljon yhteistyötaitoja. 
Opettaja-arvio pysyi edelleen samassa eli alemmalla keskitasolla.

Empatian itsearvioinnin tulos kuitenkin tippui alemmalle keskitasolle. Kuten 
edellä jo mainittiin, yhtenevät syyskuun mittauksessa itsearviointi ja toveriarvi-
ointi kaikilla osa-alueilla. Toveriarvioinnin mukaan Juhanilla oli hieman enem-
män empatiakykyä kuin aikaisemmassa mittauksessa, eli arvioinnin mukaan oli 
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edetty alemmalle keskitasolle. Opettaja-arviointi pysyi edelleen tasolla ”vähän 
empatiaa”. 

Impulsiivisuus. Syyskuun mittauksessa hänessä arvioitiin olevan erittäin pal-
jon impulsiivisuutta. Ainoastaan yhdellä mittauskerralla impulsiivisuus oli Juha-
nin itsearvioinnissa hieman alemmalla tasolla kuin muilla kerroilla. 

Itsearvioinnin ja toveriarviointien mukaan häiritsevyys oli hieman vähenty-
nyt, ja niiden mukaan Juhanilla oli kuitenkin edelleen paljon häiritsevyyttä. 
Opettaja-arviointi oli häiritsevyyttä arvioitaessa edelleen tasolla ”erittäin paljon 
häiritsevyyttä”. 

Impulsiivisuus ja häiritsevyys vaikuttavat olevan Juhanille varsin yleisiä 
käyttäytymistapoja. Juhani itse on arvioinut olevansa yhteistyötaitoisempi ja 
empaattisempi kuin muiden arviot osoittavat. 

Kuvio 13. Juhanin sosiaalinen kompetenssi tammikuussa 2013. 

Tammikuussa 2013 yhteistyötaidot olivat itsearvioinnissa tippuneet ylemmälle 
keskitasolle (kuvio 13). Opettaja-arviointi ja itsearviointi olivat yhtenevät, ja ne 
ylsivät myös nyt ylemmälle keskitasolle. Toveriarvioinnin mukaan Juhani oli 
tippunut alemmalle keskitasolle yhteistyötaitoja arvioitaessa. 

Tammikuun mittauksessa empatian arviointitulokset olivat jälleen saman-
suuntaiset kuin ensimmäisessä, toukokuun mittauksessa. Ristiriita itsearvioinnin 
ja muiden tekemien arviointien välillä oli suuri. Juhani oli arvioinut itsensä erit-
täin empaattiseksi. Opettaja-arviointi pysytteli edelleen tasolla ”vähän empati-
aa”. Toveriarviointi pysyi edellisen mittauksen tasolla eli alemmalla keskitasol-
la.

Impulsiivisuus itsearvioituna oli tasolla ”paljon impulsiivisuutta”. Opettaja- ja 
toveriarvioinnin mukaan Juhani oli impulsiivisuudessa tasolla ”erittäin paljon 



Osallistumista, vahvistamista ja vastarintaa

133

impulsiivisuutta”. Opettaja-arviointi pysyi samalla tasolla. Toveriarvioinnin 
mukaan syyskuussa hän oli ollut tasolla ”paljon impulsiivisuutta”. 

Tammikuun mittaus osoitti, että itsearvioituna häiritsevyys oli laskenut tasol-
le ”paljon häiritsevyyttä”, mutta opettaja- ja toveriarvioinnin mukaan Juhani oli 
edelleen tasolla ”erittäin paljon häiritsevyyttä”.

Jälleen voidaan huomata impulsiivisuuden ja häiritsevyyden pysyvän korke-
alla tasolla. 

Kuvio 14. Juhanin sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2013. 

Toukokuun 2013 mittauksessa (kuvio 14) yksi itsearvioinnin tuloksista palasi 
vuoden takaisen mittauksen tasolle, kun Juhani arvioi hänellä olevan vähän yh-
teistyötaitoja. Opettaja-arvioinnissa tulos oli parantunut vuoden takaisesta ja
noussut ylemmälle keskitasolle. Toveriarvioinnissa tulos oli kyllä kohentunut 
vuoden takaisesta mutta tippunut lukuvuoden mittaan saavutetuilta tasoilta 
alemmalle keskitasolle.

Toukokuun 2013 empatian arviointi näytti hyvin samanlaiselta kuin vuoden 
2012 arviointi. Juhanin itsearviointi ja muut arvioinnit olivat nyt kuitenkin yhte-
neväisemmät. Juhanin oma arvio ja opettaja-arvio olivat samankaltaiset, ja ne 
olivat tasolla ”vähän empatiaa”. Toveriarviointi näytti sangen muuttumattomalta, 
sillä jo kolmessa eri arvioinnissa empatia oli alemmalla keskitasolla. 

Impulsiivisuus oli kaikkien arvioimana tasolla ”erittäin paljon impulsiivisuut-
ta”.

Neljännessä mittauksessa Juhani oli itsearvioinnin mukaan tasolla ”paljon
häiritsevyyttä”. Opettaja-arvioinnin mukaan Juhanilla esiintyi paljon häiritse-
vyyttä. Toveriarvioinnin perusteella Juhani oli korkeimmalla tasolla, jolloin
Juhanissa katsottiin olevan erittäin paljon häiritsevyyttä. Muiden mielestä Juha-
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nissa oli siis hieman vähemmän häiritsevyyttä intervention loppumittauksen 
perusteella kuin alkumittauksessa. 

Yhteenveto Yhteistyötaitoja Juhani arvioi olevan ennen interventiota ja sen 
jälkeen saman verran eli vähän. Juuri ennen interventiota hän arvioi niitä olevan 
eniten. Empatiaa hän arvioi olevan eniten ennen interventiota sekä intervention 
aikana – intervention jälkeen hän arvioi empatiaa olevan enää vähän. Häiritse-
vyyttä Juhani arvioi jokaisella arviointikerralla olleen paljon. Impulsiivisuutta 
hän arvioi olleen erittäin paljon muilla mittauskerroilla, paitsi intervention aika-
na hieman vähemmän. Opettaja- ja toveriarvioineissa impulsiivisuus ja häiritse-
vyys pysyttelevät korkealla tasolla.

7.4.5 Elias

Eliaksen sosiaalisen kompetenssin arviointi toukokuussa ja syyskuussa 2012 on 
esitelty kuviossa 15.

Kuvio 15. Eliaksen sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2012 ja syyskuussa 2012. 

Toukokuussa 2012 yhteistyötaidot Eliaksella vaikuttivat olevan itsearvioinnin ja 
opettaja-arvioinnin perusteella hyvin heikot. Itsearvioinnin mukaan hänellä oli 
vähän yhteistyötaitoja. Opettaja-arvioinnin mukaan Eliaksella oli erittäin vähän 
yhteistyötaitoja. Toveriarvioinnin mukaan hänellä oli erittäin paljon yhteistyötai-
toja. Toveriarviointi ja opettaja-arviointi eroavat näin ollen merkittävästi toisis-
taan. Ero ei näyttäytynyt näin merkittävänä muilla mittauskerroilla. 

Empatian arvioinneissa oli joitakin eroja: Elias itse oli arvioinut olevansa vä-
hän empaattinen. Opettaja-arvioinnin perusteella Eliaksella oli vähän empa-
tiakykyä, kun taas toveriarviointien mukaan Eliaksella oli erittäin paljon empa-
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tiakykyä. Ero arviointien välillä näyttää tälläkin osa-alueella hyvin suurelta en-
simmäisessä mittauksessa.  

Impulsiivisuus näyttää opettaja-arvioinnin ja toveriarviointien perusteella hy-
vin pysyvältä käyttäytymistavalta. Elias arvioi olevansa impulsiivisuudessa 
alemmalla keskitasolla. Opettaja ja toverit arvioivat kuitenkin hänessä olleen 
erittäin paljon impulsiivisuutta.  

Häiritsevyys. Eliaksen itsearvioinnin mukaan hän oli tasolla ”paljon häiritse-
vyyttä”. Opettaja-arvioinnin mukaan Eliaksessa esiintyi paljon häiritsevyyttä. 
Toveriarviointien mukaan Eliaksessa oli erittäin paljon häiritsevyyttä. Merkille 
pantavaa on, että samat toverit arvioivat Eliaksella olleen erittäin paljon yhteis-
työtaitoja ja empatiakykyä ja toisaalta taas hänen impulsiivisuutensa ja häiritse-
vyytensä huomattiin. 

Syyskuussa 2012 Elias arvioi olevansa alemmalla keskitasolla yhteistyötaito-
ja arvioitaessa. Opettaja-arvio oli hieman noussut, ja se osoitti Eliaksella olevan 
vähän yhteistyötaitoja. Toveriarviointi oli tippunut tasolle ”paljon yhteistyötaito-
ja” tasolta ”erittäin paljon yhteistyötaitoja”.  

Eliaksen itsearvioinnin mukaan hänellä oli edelleen vähän empatiakykyä. 
Opettaja-arvioinnin mukaan empaattisuus oli myös hieman laskenut, tasolle 
”erittäin vähän empatiaa”. Toveriarvioinnin mukaan empaattisuus oli laskenut 
ylemmälle keskitasolle. Eli itsearviointi pysyi samalla tasolla, mutta muiden 
arvioinnit Eliaksen empaattisuudesta laskivat. 

Impulsiivisuuden arvioinnit syyskuun alkumittauksessa näyttävät edelleen 
samalta kuin toukokuun mittauksessa, eli itsearvioinnin mukaan Eliaksessa oli 
vähemmän impulsiivisuutta kuin muiden arvioimana. Itsearvioinnin mukaan hän 
oli alemmalla keskitasolla impulsiivisuudessa, ja toveri- ja opettaja-arvioinnin 
mukaan hän oli tasolla ”erittäin paljon impulsiivisuutta”. 

Syyskuun alkuarvioinnin mukaan Elias oli arvioinut olevansa edelleen 
ylemmällä keskitasolla häiritsevyydessä. Toveri- ja opettaja-arvioinnissa hän oli 
edelleen tasolla ”erittäin paljon häiritsevyyttä”. 
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Kuvio 16. Eliaksen sosiaalinen kompetenssi tammikuussa 2013. 

Tammikuun 2013 mittauksessa arvioinnit yhteistyötaidoista näyttivät laskevan 
huomattavasti (kuvio 16). Toveriarviointien mukaan yhteistyötaitoja oli vähem-
män kuin edellisillä kerroilla, eli nyt itsearviointi ja toveriarviointi olivat yh-
denmukaiset ja osoittivat, että Elias oli sekä itsearvioinnissaan että toveriarvi-
oinnissa alemmalla keskitasolla. Opettaja-arviointi noudatteli edellisen mittaus-
kerran arviointia, eli Eliaksella oli sen mukaan vähän yhteistyötaitoja. 

Empatia. Kolmannessa mittauksessa arvioinnit ovat täysin samanlaiset kuin 
toisessa mittauksessa. Eli itsearviointinsa mukaan Elias oli alemmalla keskitasol-
la, toveriarvioinnissa ylemmällä keskitasolla ja opettajan arvioimana tasolla 
”erittäin vähän empatiaa”. 

Impulsiivisuus. Havaitaan, että oppilaan itsearviointi oli samansuuntainen 
kuin muiden arvioinnit hänestä. Elias oli arvioinut, että hänessä oli paljon impul-
siivisuutta. Opettaja- ja toveriarviointien mukaan hänessä oli edelleen erittäin 
paljon impulsiivisuutta.

Häiritsevyys. Tammikuun arvioinnissa kaikkien arvioinnit olivat tasolla ”erit-
täin paljon häiritsevyyttä”.

Intervention kuluessa yhteistyötaidoissa ilmenee notkahdus ja edelleen im-
pulsiivisuus ja häiritsevyys pysyvät korkeimmalla tasolla lukuun ottamatta 
Eliaksen itsearviointia. 
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Kuvio 17. Eliaksen sosiaalinen kompetenssi toukokuussa 2013. 

Toukokuun 2013 mittauksessa havaittiin (kuvio 17), että Elias oli arvioinut 
itsensä ylemmälle keskitasolle yhteistyötaidoissa. Opettaja-arvioinnin mukaan 
Elias oli edelleen tasolla ”erittäin vähän yhteistyötaitoja”. Vuoden 2012 touko-
kuun arvioinnissa oli opettaja-arviointi samanlainen kuin vuoden 2013 touko-
kuun arviointi. Toveriarvioinnin mukaan Eliaksella oli paljon yhteistyötaitoja.
Pysyvää muutosta ei näytä tässä tapahtuneen. Arvioinnit näyttivät kohennusten 
tai notkahdusten jälkeen palautuvan vuoden takaiselle tasolle tai ainakin lähelle 
sitä.

Viimeisessä mittauksessa itsearviointinsa mukaan Elias oli empaattisempi:
empaattisuus nousi alemmalta keskitasolta ylemmälle keskitasolle. Eliaksen oma 
arvio empaattisuudesta näytti kasvavan positiivisesti jatkuvasti. Opettaja-
arviointi pysyi edelleen tasolla ”erittäin vähän empatiaa”. Toveriarviointi oli 
tasolla ”paljon empatiaa”. Toverit siis kokivat Eliaksen olevan empaattisempi 
kuin opettaja koki tämän olevan. 

Toukokuun arvioinnissa oppilas arvioi itsensä jälleen alemmalle keskitasolle 
impulsiivisuutta arvioidessaan. Opettaja- ja toveriarviointi olivat pysyviä, ja ne 
olivat koko vuoden ajan tasolla ”erittäin paljon impulsiivisuutta”. 

Häiritsevyyttä arvioidessaan Elias oli katsonut olevansa jälleen ylemmällä 
keskitasolla. Opettaja- ja toveriarviointi osoittivat hänen olevan edelleen tasolla 
”erittäin paljon häiritsevyyttä”. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että on havaittavissa Eliaksesta vuoden välein 
tehtyjen arviointien muistuttavan paljon toisiaan. Yhteistyötaitojensa ja empa-
tiakykynsä Elias arvioi kohentuneen. Opettajan arvioimana nämä taidot laskivat. 
Olikin havaittavissa suuri ristiriita itsearvioinnin ja opettaja-arvioinnin välillä. 
Eliaksen itsearviointi ja toveriarviointi olivat lähempänä toisiaan. Muutoksia 
arvioinneissa oli huomattavissa silloin, kun interventio oli vielä kesken. Itsearvi-
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oinnissaan Elias katsoi kartuttaneensa yhteistyötaitojaan sekä empatiakykyään. 
Impulsiivisuus ja häiritsevyys olivat samalla tasolla kuin vuoden takaisessa arvi-
oinnissa. Elias ei arvioinut itseään niin impulsiiviseksi tai häiritsevyyttä niin 
korkeaksi kuin muut arvioivat. Eliaksella oli havaittavissa näin ollen myös risti-
riita siinä, millaiseksi hän itse kokee itsensä ja millaisena muut hänet ryhmässä 
näkevät. Toisaalta toveriarvioinneista oli huomattavissa, että Elias näyttäytyi 
erittäin yhteistyötaitoisena ja empaattisena.  

7.4.6 Sosiaalisen kompetenssin arviointi 

Lapsen tai nuoren sosiaalista kompetenssia tulisi arvioida aina suhteessa kon-
tekstiin, jossa arviointi tapahtuu (Laosa, 1989). Näin ollen kyseessä ei voida 
enää katsoa olevan yksilöpatologinen tarkastelukohde. Poikkeuksen (2001) sosi-
aalisen kompetenssin mallissa otetaankin huomioon konteksti, jossa vertaisarvi-
ointi toteutetaan. Aggressiivisuus voi lisätä riskiä tulla torjutuksi ryhmässä ja sitä 
kautta yksinäisyyden kokemuksia, mutta yhteyksien voimakkuus vaihtelee so-
siokulttuurisen kontekstin mukaan (Ladd, 1999). Sosiaalisen kompetenssin arvi-
ointiin vaikuttaa myös yksilön sosiaalinen status ryhmässä. Näin ollen opettajien 
ja tovereiden arvioinnit lapsesta eivät muutu yleensä kovin helposti (Poikkeus, 
2001).  

Reflektiota pyrittiin interventiossa vahvistamaan erilaisin itsearvioinnin kei-
noin, jolloin osallistuja joutui pohtimaan käyttäytymistään eri tilanteissa. Ihmi-
sillä on käyttäytymistä arvioidessaan tapana peilata omaa käyttäytymistään tilan-
teessa vallitseviin normeihin ja odotuksiin ja usein tulla ikään kuin kiillottaneek-
si kilpeään eli aliarvioineeksi negatiivisen käyttäytymisen ja yliarvioineeksi 
positiivisen käyttäytymisen tilanteessa (Eisenberg & Mussen, 1989). Esimerkiksi 
torjuttujen ja aggressiivisesti käyttäytyvien lasten on havaittu pitävän omia sosi-
aalisia taitojaan ja käyttäytymiseen liittyviä taitojaan parempina kuin muut nii-
den arvioivat olevan: he siis yliarvioivat omat sosiaaliset taitonsa (Patterson ym., 
1990) eivätkä huomaa lainkaan olevansa epäsuosittuja (Salmivalli, 2008).  

Toverisuhteiden vaikutus sosiaaliseen kompetenssiin ja haasteet toverisuhtei-
den solmimisessa ovat olleet tutkimuksen kohteina 1960-luvulta lähtien (Ladd, 
1999). Tässä tutkimuksessa käytettiin myös toveriarviointia sosiaalisen kompe-
tenssin arvioinnissa. Tutkimuksessa monitahoarviointi toteutettiin neljä kertaa, 
jolloin saatiin tietoa useammalta arviointikerralta. Joskus toveriarviointeihin 
voivat vaikuttaa vahvasti edeltäneet tapahtumat koulussa tai vapaa-ajalla. Siksi 
saatetaan kiusallaan vastata virheellisesti väittämiin ja saada joku näyttäytymään 
arviointien valossa erilaiselta. Silti toveriarviointia tulisi hyödyntää nykyistä 
enemmän esimerkiksi sosiaalisia taitoja arvioitaessa, sillä opettajan tai huoltajan 
tekemä arvio on vain yhden ihmisen näkemys ilmiöstä mutta toveriarvioinnissa 
voidaan huomioida useamman vertaisen arvio (Junttila ym., 2006). Usein haas-
teet toverisuhteissa ja käyttäytymisessä ilmenevät koulukontekstissa, ja nimen-
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omaan toveriarviointia ja opettaja-arviointia yhdistäviä arviointikeinoja pidetään 
tarpeellisena (Obsuth ym., 2015). Toveriarviointi ja opettaja-arviointi voivat 
poiketa paljonkin toisistaan, sillä opettaja arvioi yleensä niitä tilanteita, joissa on 
itse läsnä, eli ohjattuja opetustilanteita koulussa. Toverit taas punnitsevat arvi-
oinnissaan myös niitä tilanteita koulukontekstissa, jossa ei välttämättä ole aikuis-
ta jatkuvasti lainkaan läsnä. Tällaisia ovat esimerkiksi välitunnille meneminen, 
välitunnilta palaaminen, naulakkotilanteet ja kotiinlähtötilanteet koulun pihalla.  

Joskus arvioitsijoiden ristiriitainen näkemys ja arviointitulosten eroavuudet 
voivatkin olla vuorovaikutusongelmien taustalla. Tällöin lapsen käyttäytyminen 
voi vaikuttaa muiden silmin tarkasteltuna aivan erilaiselta kuin hän itse sen ko-
kee. Hän saa silloin jatkuvasti ristiriitaista palautetta vertaisiltaan käyttäytymi-
sestään eikä pysty käyttämään tätä palautetta muuttaakseen käyttäytymistään. 
Esimerkiksi Pauli ei itsearviointiensa mukaan ollut niin impulsiivinen kuin tove-
rit hänet toistuvasti arvioivat. Toveriarvioihin voi vaikuttaa myös arvioitavan 
sosiaalinen maine ryhmässä. Monitahoarvioinnin tuloksena voi mahdollisesti 
ilmetä ristiriita, jossa arvioitsija itseään arvioidessaan kokee olevansa sosiaali-
sesti pätevämpi ja pärjäävämpi, koska toivoo näyttäytyvänsä sellaisena ulospäin. 
Se että arvioi itsensä sosiaalisesti taitavammaksi ja suositummaksi kuin oikeasti 
onkaan, voi olla keino, jolla suojellaan itseä (Salmivalli, 2008). Esimerkiksi 
ADHD-lapsilla todettiin niin kutsuttu positiivinen harha omasta sosiaalisesta 
kompetenssista, sillä he yliarvioivat sosiaaliset taitonsa. Havaittu positiivinen 
harha oli suurempi niillä lapsilla, joilla esiintyy ADHD:n lisäksi aggressiivista 
käyttäytymistä. Vaikka ADHD-lapset yliarvioivat omat akateemiset ja sosiaali-
set taitonsa paremmiksi kuin esimerkiksi vanhemmat ja opettajat, pystyivät he 
arvioimaan toisten lasten kompetenssia paikkansapitävästi. (Owens ym., 2007.) 
Vaikka se, että vain opettaja arvioi oppilasta, voi antaa tästä liian yksipuolisen 
kuvan, on perusteltua sisällyttää opettajan tekemä arvio osaksi arviointia. On 
havaittu opettajien tekemällä arvioinnilla kehityksen riskitekijöistä olevan vahva 
yhteys esimerkiksi myöhempään rikollisuuteen (Elonheimo, 2010; Sourander 
ym., 2006).  

Sosiaalisen kompetenssin arvioiminen on haastavaa, vaikka arviointia teh-
dään useisiin väittämiin pohjautuen. Voi olla esimerkiksi niin, että lapsi tai nuori 
on oppinut intervention menetelmätunneilla harjoittelutilanteissa sosiaalisia tai-
toja ja ilmentää moraalisen päättelyn osa-alueen kerroilla kypsempää moraalista 
ajattelua, mutta taidot eivät ole vielä jalostuneet vapaammissa arjen sosiaalisen 
vuorovaikutuksen tilanteissa (Gundersen ym., 2018; Salmivalli, 2008).  

7.4.7 Prososiaalisuuden ja antisosiaalisuuden ulottuvuudet 

Sosiaalisesti kompetenttina voidaan pitää yksilöä, jolla on paljon prososiaalisia 
taitoja ja joka ilmentää vähän antisosiaalisuutta (Junttila ym., 2006). Tämän 
tutkimuksen tuloksissa painottuivat kuitenkin enemmän antisosiaalisuuden ulot-
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tuvuudet impulsiivisuus ja häiritsevyys kuin prososiaaliset taidot. Sosiaalisen 
kompetenssin arvioinneissa havaitaan impulsiivisuutta ja häiritsevyyttä paljon, ja 
ne ovat paitsi painottuneet aineistossa myös oletettavasti ilmenneet vahvasti 
intervention toteutuksen aikana vastarintana, jota osallistujat osoittivat.  

Prososiaalisia taitoja käytetyssä monitahoarvioinnissa edustavat yhteistyötai-
dot sekä empatia. Prososiaalisia taitoja tarvitaan vastavuoroisissa sosiaalisissa 
suhteissa, kun osallistutaan toimintaan, tehdään yhteistyötä ja kutsutaan muita 
mukaan toimintaan. (Junttila ym., 2006.) Pauli arvioi omien yhteistyötaitojensa 
parantuneen intervention ansiosta, ja myös opettaja-arvioinnissa ja toveriarvi-
oinnissa havaittiin yhteistyötaitojen lisääntyminen. Koetulla yhteistyötaitojen 
parantumisella on voinut olla vaikutusta hänen itsetuntoonsa. Itsearvioituna yh-
teistyötaitojen havaittiin kohentuneen myös Eliaksella.  

Empatiaa ei voida pitää varsinaisena sosiaalisena taitona, vaan empatia on 
kykyä näyttää tunteita ja asettua toisen asemaan (Junttila ym., 2006). Empatian 
tiedetään vähentävän aggressiivista käyttäytymistä (Björkqvist ym., 2000), ja 
esimerkiksi Paulilla yhteistyötaitojen lisäännyttyä empatian arvioitiin kuitenkin 
vähentyneen ja impulsiivisuuden ja häiritsevyyden kasvaneen. Empatiakyvyn 
huomattiin vähentyneen itsearvioituna kaikilla muilla paitsi Eliaksella. Itsearvi-
oituina sosiaalisen kompetenssin prososiaalisten osa-alueiden saatettiin havaita 
jopa heikentyneen: esimerkiksi Onnilla prososiaalisissa taidoissa havaittiin las-
kua ja impulsiivisuudessa ja häiritsevyydessä nousua. Intervention aikana oli 
havaittavissa myös huomattava ristiriita itsearvioidun ja muiden arvioiman em-
paattisuuden välillä. On hyvä pohtia, onko kyseessä peräti kehittynyt itsereflek-
tion taito, jolloin osallistujat ovat tulleet tietoisemmiksi omista taidoistaan ja 
toisaalta haasteistaan ryhmätilanteissa. Gundersen ym. (2018) havaitsivat tutki-
muksessaan, että sosiaalisia taitoja mittaava alkukartoitus oli antanut positiivi-
semman kuvan taidoista kuin kurssin jälkeen tehty loppukartoitus. Osallistujilla 
oli siis ollut myönteisempi kuva taidoistaan ennen interventiota. Intervention 
kuluessa oli tarkentunut käsitys taidosta sekä siitä, ettei taitoa kenties hallitse-
kaan, vaikka sitä on harjoiteltu. 

Antisosiaalisuutta arvioitiin impulsiivisuuden ja häiritsevyyden ulottuvuuk-
silla (Junttila ym., 2006). Impulsiivisuutta ja häiritsevyyttä arvioitiin olevan 
osallistujissa paljon niin itsearvioituna kuin opettajan ja tovereiden arvioimana. 
Myöskään impulsiivisuus ja häiritsevyys eivät vähentyneet interventiosta huoli-
matta. Kuten Pursiainen (2018) omassa tutkimuksessaan teki varovaisen havain-
non siitä, että eniten näyttävät yhtenevän oppijan omat ja arvioijien arviot impul-
siivisuudesta ja häiritsevyydestä, vaikuttaa tämä saavan tukea myös tämän tut-
kimuksen MASK-arvioinneista.  
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7.4.8 Sosiaalinen status ja aggressiivisuus ryhmässä 

Ryhmän ominaisuudet sekä lapsen tai nuoren sosiaalinen status ryhmässä vaikut-
tavat siihen, miten hän toimii ryhmässä ja miten häntä arvioidaan ryhmässä. 
Antisosiaalisuuden ulottuvuuksien impulsiivisuuden ja häiritsevyyden pysyvyyt-
tä aineistossa voidaan arvioida statuksen ja uusien taitojen arvostamisen näkö-
kulmasta. On tiedostettava myös arvioitavan sosiaalinen status ryhmässä. Esi-
merkiksi Paulilla oli ryhmässä korkea status, mikä saa pohtimaan myös sosiaali-
sen maineen vaikutusta vertaisarviointiin (Salmivalli, 2008) sekä sitä, uskalta-
vatko vertaiset arvioida toveriaan rehellisesti, vaikka tietäisivätkin, ettei arvioin-
nin tuloksia luokassa julkisteta. Juhanin sosiaalinen status ryhmässä vaikutti 
ajoittain torjutulta, ja Juhani tuntui intervention aikana hetkittäin syrjään vetäy-
tyvältä. Hän esimerkiksi alkoi vetäytyä omalle paikalleen, jossa hän piirteli ja 
väritti paljon. Toisaalta Juhanilla oli aluksi haasteena tulla ryhmään ja olla läsnä 
ryhmässä, myöhemmin hän saapui paikalle ja osallistui kokonaisille tapaamis-
kerroille, vaikka vetäytyikin.  

Aineisto tukee aiempaa tietoa siitä (Poikkeus, 2001), että ryhmissä, joissa il-
menee paljon aggressiivista käyttäytymistä, aggressiivisuus ei johda torjuntaan 
tai syrjintään. Torjunta alkaakin kohdistua niihin, jotka käyttäytyvät vähemmän 
aggressiivisesti ja vetäytyvät. Tässä aineistossa ei havaittu aggressiivisen käyt-
täytymisen johtavan torjuntaan tai aggressiivisesti käyttäytyvän syrjintään. Pi-
kemminkin torjunta alkoi kohdistua vetäytyviin, kuten myös aiemmin on todettu 
(Poikkeus, 2001). Lapset voivat myös etäännyttää itseään torjutuista luokkatove-
reista, koska pelkäävät menettävänsä oman asemansa, jos näyttäytyvät torjuttu-
jen luokkatovereidensa seurassa (Pouwels ym., 2018).  

Sosiaalisen statuksen lisäksi haastavaksi koetun, jopa aggressiivisen käyttäy-
tymisen pysyvyyteen ryhmässä vaikuttaa myös tällaisen käyttäytymisen hyväk-
syttävyys ryhmässä. On havaittu aggressiivisen käyttäytymisen olevan hyväksy-
tympää koululuokassa, jossa aggressiivista käyttäytymistä esiintyy paljon, kuin 
sellaisessa oppilasryhmässä, jossa aggressiivisuutta ilmenee yleensä vähän. On 
vaarana, että ryhmässä, jossa aggressiivinen käyttäytyminen on hyväksytympää, 
epäsuositut ja aggressiiviset lapset oppivat vahvistamaan aggressiivisia taitojaan. 
Toisin taas ryhmässä, jossa aggressiivinen käyttäytyminen ei ole hyväksyttyä, he 
voisivat oppia vähemmän aggressiivisiksi. (Chang, 2004.) Tämä tutkimustieto 
on hyvä pitää mielessä silloin, kun muodostetaan opetus- tai interventioryhmiä. 
Voidaan esimerkiksi pohtia, olisiko impulsiivisuus tai häiritsevyys vähentynyt, 
mikäli ryhmässä olisi ollut enemmän oppilaita, jotka pyrkivät käyttäytymään 
prososiaalisesti. Tässä tapauksessa ryhmän runsas aggression ja aggressiivisen 
käyttäytymisen määrä saattoi ylläpitää osallistujien impulsiivisuutta ja häiritse-
vyyttä korkealla tasolla. 
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8 POHDINTA 

Tässä tutkimuksessa toteutetun aggressionhallintaintervention tavoitteena on 
kehittää osallistujien sosiaalisia taitoja ja opettaa uusia toimintamalleja haasta-
viin vuorovaikutustilanteisiin. Uusien toimintamallien käyttöönotto voi vaikuttaa 
houkuttelulta, ja vaatiakin houkuttelua, sillä nykyään tunnistetaan motivaation 
merkitys käyttäytymisen muuttamisessa. Motivaatio uusien, sosiaalisesti hyväk-
syttyjen toimintamallien oppimiseen voi olla heikko, mikä saattanee johtua esi-
merkiksi epäonnistumisista vastaavissa tilanteissa (Kaltiala-Heino, 2013). Heik-
ko motivaatio voi olla myös syynä ryhmässä esiintyvälle vastustukselle interven-
tiota ja uusia toimintamalleja kohtaan.  

Hämäläinen ym. (2017) kirjoittavat ryhmien toiminnasta, ja nämä ryhmän 
toiminnan peruspilarit kuuluivat olennaisena osana myös toteutettuun ART-
interventioon. Ryhmän toiminnan lopetusvaiheessa yhteenkuuluvuuden tunnetta 
tulisi jopa vähentää, jotta jokainen osallistuja kykenee irtautumaan ryhmästä. 
Tutkimuksessa toteutetun intervention aikana osallistujien sitoutumisen aste 
vaihteli tapaamisten eri vaiheissa. Joillakin osallistujilla oli haasteita sitoutua 
ryhmään koko intervention ajan. Intervention aikataulua kerrattiin jatkuvasti, ja 
osallistujat olivat tietoisia siitä, mihin vaiheeseen olimme edenneet ja mitä inter-
vention loppuun saattaminen vielä vaatii. Ryhmän tapaamisten päättyminen oli 
kuitenkin raskas prosessi osallistujille. Osallistujat päättivät lopettaa ryhmän 
viime metreillä ja kollektiivisesti kieltäytyivät osallistumasta. He ikään kuin 
kielsivät ryhmän loppumiseen liittyvät pahan olon tunteet itseltään. 

Interventiolla pyritään vaikuttamaan kehitykseen, ja kehitykseen vaikutta-
vaan interventioon liittyy kolme vaatimusta. Ensimmäinen vaatimus koskee 
pysyvyyttä, eli interventiolla saavutetun tuloksen pitäisi säilyä. Toisen vaati-
muksen mukaan pitäisi tarkistaa mahdollisesti nopeutetuista oppimistuloksista 
johtuvat kehitysvaikutukset ja verrata niitä yleisiin kehitysvaiheisiin, sillä nope-
asti opitut taidot saattavat olla haitallisia toisten opeteltavien taitojen kannalta. 
Kolmanneksi tulee tarkistaa, luoko interventiolla saavutettu tulos jatkumon seu-
raaviin kehitysvaiheisiin vai vaikeutuuko omaehtoinen oppiminen. (Hautamäki, 
2015.) Interventioille on siis asetettu tietyt vaatimukset ja niiden avulla interven-
tion tehokkuutta voidaan tarkastella. Interventioiden tarkastelu sille asetettuihin 
kriteereihin peilaten ei kuitenkaan anna vastausta siihen, mikä tilanne olisi, mi-
käli interventiota ei olisi koskaan toteutettu. Emme voi tietää, mikä merkitys 
tällä interventiolla on ollut osallistujilleen ja millaiseksi heidän koulupolkunsa 
olisi muodostunut ilman tätä kokemusta, vaikka tietyllä mittarilla arvioituna 
muutosta ei näyttänyt juuri ilmenevän. Kaikkia yksilön elämän merkityksellisiä 
ajanjaksoja ei voida mitata tehokkuuden tai vaikuttavuuden arvioimiseksi.  
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8.1 Päätulokset ja tulkinta 
Tutkimuksen tehtävä on kuvata, miten ART-aggressionhallintainterventio toteu-
tettiin eräässä erityisen tuen pienryhmässä. Tutkimuksessa kuvataan intervention 
etenemistä ja ART-tuntien aikana tapahtuneita episodeja varsin tarkasti. Tutki-
muksessa piirretään naturalistisella otteella tarkkaa kuvaa siitä, millaista osallis-
tumista ja vastarintaa tässä ryhmäinterventiossa havaittiin. Oletuksena oli, että 
intervention edetessä jatkuva levottomuus väistyisi, kun toimintatavat ja struk-
tuurit olisivat tulleet tutuiksi. Ilmeni kuitenkin, että roolit, jotka osallistujat 
omaksuivat heti intervention alkaessa, olivat varsin pysyviä ja säilyivät interven-
tion päättymiseen asti. On todettava edelleen tutkimuksen perusteella, että haas-
tavana pidetty käyttäytyminen ilmenee varsin erilaisin tavoin. Siksi ei voida 
pitää lapsia tai nuoria, joilla on käyttäytymisen haasteita, homogeenisena ryh-
mänä. Tässä tapaus- ja toimintatutkimuksessa keskityttiin toteutetun ryhmäinter-
vention kuvaamiseen, eivätkä tulokset siten ole suoraan yleistettävissä. Oletetta-
vasti kuitenkin samantyyppistä käyttäytymistä on havaittavissa esimerkiksi eri-
tyisen tuen pienryhmien aivan tavallisen koulupäivän aikana. Vastarinnan luokit-
telun avulla voi tulla tietoisemmaksi oppilaiden käyttäytymisestä ja havaita 
mahdollisia säännönmukaisuuksia. Vastustamisen tavat ovat myös tapoja, joita 
yleensä ryhmässä pidetään haastavana käyttäytymisenä ja jotka voivat estää 
oppimisprosessin tai vaikuttavat koko ryhmän toimintaan. Tässä tutkimuksessa 
toteutettu ohjelma tunnetaan intensiivisyydestään, ja tiivistahtisuus on voinut 
olla myös kuormittavaa osallistujille. Ohjelmassa on runsaasti uusia taitoja opit-
tavana ja taitojen päällekkäisyyttä sen sijaan, että taidot olisivat ikään kuin jo-
nossa, jolloin vai yhtä taitoa harjoiteltaisiin kerrallaan (vrt. Furman, 2003).  

Tutkimuksen toisena tutkimustehtävänä on selvittää, miten interventio vai-
kutti osallistujien sosiaaliseen kompetenssiin intervention aikana. Tämän tutki-
muksen mukaan osallistujien sosiaalinen kompetenssi tässä ryhmässä vaikuttaa 
varsin pysyvältä. Tutkimuksessa havaitaan, että osallistujat eivät pyrkineet 
muuttamaan käyttäytymistään myönteisempään suuntaan vain näyttäytyäkseen 
tietynlaisina. Pikemminkin he loivat itsestään kuvaa ryhmänä, jolle yksilö ei 
merkinnyt mitään. Elias ilmaisi tämän erään moraalisen päättelyn ongelmatilan-
teen käsittelyssä näin: Se menee kato tällee, että tykätään olla kato porukassa, ei 
se yks tyyppi riitä. – – Pitää kato olla porukkaa. Pitää olla kavereita, eikä tolla-
nen yks Nikon rääpäle, jonka kanssa olla koulun välkällä silloin tällöin. Niin 
jonka kanssa on seuraa yhden välitunnin. Eliaksen kommentti osoittaa vertais-
ryhmän merkittävää asemaa ja niitä sosiaalisia merkityksiä, jotka liittyvät nuoril-
la pätemiseen, ryhmään kuulumiseen ja ryhmäpaineeseen. Tässä tutkimuksessa 
osallistujat loivat kuvan, jonka mukaan he olivat yhtenäinen tiimi, vaikka heidän 
kesken ilmenikin jatkuvaa provosointia. Kaikki osallistujat joutuivat ikään kuin 
taistelemaan paikastaan toistuvasti, ja kuka tahansa saattoi joutua toisten syrji-
mäksi tai saada voimakasta kritiikkiä osakseen.  
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Sosiaalisen kompetenssin pysyvyyteen tässä tutkimuksessa voivat vaikuttaa 
monet seikat, kuten ryhmän kokoonpano, ryhmässä yleistyneet toimintamallit ja 
osallistujien status ryhmässä. Laajemmin tarkasteltuna koulussa poikiin vaikut-
taa suuri vertaisten ryhmäpaine, mikä saattaa johtaa vastarintaan koulun arvoja 
ja koulutyötä kohtaan. Koulussa oleminen on jatkuvaa tasapainoilua: ei saa kiin-
nostua koulusta liikaa ja näyttää nörtiltä, toisaalta on hallittava opetettavia asioi-
ta sen verran, ettei näytä tyhmältä. (Lindgard ym., 2002.) 

Sosiaalisen kompetenssin rakentuminen on eliniän mittainen prosessi, joten 
muutokset siinä ja muutoksen pysyvyyden saavuttaminen vievät aikaa. Sosiaali-
nen kompetenssi on myös monimutkainen useiden osatekijöiden kudelma, joka 
voidaan esittää yksinkertaisena mallinnuksena mutta joka kätkee sisäänsä suuria 
kehityksellisiä kokonaisuuksia. Muutoksen aikaansaaminen yhdenkin osatekijän 
sisällä on haastavaa, sosiaalisen kompetenssin muuttamisesta puhumattakaan. 
Käyttäytymisen ja toiminnan muutos yhteisössä on vaativaa. Banduran (1973) 
mukaan muutoksen edellytys on, että osallistujat ovat tietoisia siitä, millaiseen 
käyttäytymisen muutokseen pyritään, ja osallistujien tulee myös arvostaa uutta 
käyttäytymistapaa. Joskus epäsopivan käyttäytymisen taustalla voi olla halu 
säilyttää asemansa ryhmässä, jolloin muutosta käyttäytymisessä ei arvosteta eikä 
käyttäytymisen hiomiseen ole motivaatiota.  

Lapset ja nuoret haluavat oppia yleisesti hyväksyttyjä tapoja toimia. Mutta 
joskus nämä lapset ja nuoret, jotka ovat käyttäneet väkivaltaa tunteiden purkami-
seen, ovat usein jo tottuneet negatiiviseen palautteeseen käyttäytymisestään ei-
vätkä usko, että oppisivat toimimaan tilanteissa yleisesti hyväksyttävällä tavalla. 
Lukuisat pettymykset ovat voineet murentaa itsetuntoa ja motivaatiota harjoitella 
uusia taitoja. Tämän tutkimuksen tutkimusaineistossa Pauli koki esimerkiksi, 
että ei oppisi tunteiden hallintaa koskaan: joo, näitä mä en ikinä opi. Mä en opi 
näitä se on ihan fakta. Proaktiiviseen aggressioon turvautuvat eivät taas koe 
tarvetta muutokseen, sillä he pääsevät proaktiivisen aggression keinoin omiin 
päämääriinsä. Laskelmoiva aggressiivisuus on heille palkitsevaa. (Kaltiala-
Heino, 2013). Ryhmämuotoisessa interventiossa, jossa kaikilla osallistujilla il-
menee aggressiivista käyttäytymistä, on mahdollista, että interventio lisää ag-
gressiivista käyttäytymistä. Nuoret pyrkivät samastumaan ikätovereidensa us-
komuksiin ja asenteisiin, jolloin nuoret saattavat omaksua ryhmään osallistuvien 
vertaisten väkivaltaan ja sen palkitsevuuteen liittyvät positiiviset uskomukset. 
(Arnold & Hughes, 1999.) Interventiot saattavat jopa vahvistaa ryhmäidentiteet-
tiä ja ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta, jolloin aggressiivisuus on saattanut 
jopa lisääntyä (Braga, 2016).  

8.2 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu 
Tutkimuksessa on kuvattu erityisen tuen oppilaiden toimintaa ART-tunneilla 
varsin systemaattisesti ja naturalistisella otteella. Tämän autenttisen materiaalin 
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mahdollisti menetelmätuntien tallentaminen. Tallennus vapauttaa olemaan läsnä 
siinä hetkessä, kun ilmiöt esiintyvät – ei siis tyydytä vain kirjoittamaan muistiin-
panoja. Kun kaikki on tallennettuna, voidaan tarkistaa, miten asia ilmaistiin tai 
mitä tilanteessa tapahtui sen sijaan, että luotettaisiin muistinvaraisuuteen. Hait-
tapuolena tallennuksessa on toki se, että se vie aikaa ja on työlästä, sillä tallenne 
on litteroitava. (Grönfors, 1985; Simons, 2009.) Kenttämuistiinpanoista, mah-
dollisista haastatteluista ja muista materiaaleista tulee käydä ilmi päivämäärä. 
Aineisto ei ole syntynyt tyhjiössä eikä ajasta irrallaan. (Simons, 2009.) Grönfors 
(1985) toteaa, että mitä lähempänä kenttätyön tuloksena syntynyt tutkimusra-
portti on kentällä kohdattuja tilanteita, sitä validimpana saatua tietoa voidaan 
pitää. Tutkimuksessa menetelmätunnit kirjattiin varsin tarkasti. Tarkan ART-
tuntien kuvauksen ansiosta lukija voi tehdä omia tulkintojaan ja johtopäätöksi-
ään. Kerronnalliset kuvaukset tuovat lukijalle parhaimmillaan esiin esimerkiksi 
luokkayhteisössä olevat sosiaaliset ilmiöt ja niiden merkitykset. (Syrjälä ym., 
1995.) Kuten Eskola ja Suoranta (2003) muistuttavat, ei tutkimusraportti kos-
kaan autenttisesta kielestä huolimatta voi kuvata todellisuutta sellaisena kuin se 
tutkimushetkellä ilmeni.  

Interventioon liittyneiden itsearviointi- ja toveriarviointilomakkeiden täyttä-
minen oli osallistujille raskasta. Itsearviointien tekemistä pyrittiin keventämään 
niin, että osallistujat tekivät niitä kahden kesken aikuisen kanssa erillisessä tilas-
sa. Sosiaalisten taitojen tarkistuslista täytettiin interventiotuntien aikana. Sosiaa-
listen taitojen tarkistuslista täytettiin kolmessa osassa, sillä se oli kolmisivuinen. 
Myös Gundersen ja Svartdal (2009) raportoivat itsearviointilomakkeiden täyttä-
miseen liittyvistä ongelmista. Itsearvioinneista havaitaan, että osallistujat oppivat 
tarkastelemaan ja arvioimaan itseään realistisemmin. Onkin pohdittava, miten 
osallistujien kokema testien rasitus ja testimotivaatio ovat voineet vaikuttaa testi-
tuloksiin. Wise ja DeMars (2005) ovat havainneet, että ellei testituloksella ole 
merkitystä osallistujille eli testin tuloksella ei ole vaikutusta arvosanaan tai muu-
ta akateemista merkitystä, testiä ei välttämättä tehdä täysipainoisesti. Osa opis-
kelijoista osallistuu testien suorittamiseen aina täydellä kapasiteetillaan, osa 
panostaa hieman, osa vastaa kysymyksiin, mikäli se ei vaadi liikaa ponnistelua, 
ja pieni osa vastaajista vastaa muutamaan kohtaan ja jättää lopun lomakkeesta 
tyhjäksi. Testimotivaation laskun on havaittu vaikuttaneen testisuorituksen heik-
kenemiseen sekä testipisteiden validiteettiin. Tässä tutkimuksessa osallistujat 
ovat useita kertoja tehneet esimerkiksi Sosiaalisen kompetenssin monitahoarvi-
oinnin, yhteensä neljä kertaa, sekä kaksi kertaa sosiaalisten taitojen tarkistuslis-
tan. Toistetut arvioinnit koettelivat osallistujien testimotivaatiota, ja sitä pyrit-
tiinkin tukemaan kahden kesken opettajan kanssa toteutetulla sosiaalisen kompe-
tenssin arviointituokiolla. Sosiaalisen kompetenssin arviointikerroilla tarjolla oli 
myös karkkia. Arvioinnin aikana osallistujalla oli mahdollisuus kysyä aikuiselta, 
mikäli jokin väittämä oli epäselvä (impulsiivisuutta mittaavaa väittämää On 
lyhyt pinna kysyi jokainen osallistuja) tai jos jokin asia herätti epävarmuutta. 
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Arviointien toistettavuus parantaa kuitenkin luotettavuutta, sillä herkästi esimer-
kiksi sosiaalisen kompetenssin toveriarviointiin olisi voinut vaikuttaa vaikkapa 
jokin yksittäinen välitunnilla tapahtunut tilanne. Sen vuoksi osallistuja olisi voi-
nut arvioida toista osallistujaa varsin kriittisesti tai yltiöpositiivisesti, tapahtu-
neen tilanteen mukaan. Arviointeja toteutettiin paitsi intervention alussa ja lo-
pussa myös intervention aikana, mikä oli myös tärkeää. Pelkkä alku- ja loppu-
mittaus olisi jättänyt huomioimatta muutokset arvioinneissa intervention aikana. 
On kuitenkin huomattava, että intervention aikana toteutettujen mittausten lo-
massa elettiin tavallista kouluarkea, johon kuuluivat myös erilaiset ponnistelut 
oppimistulosten saavuttamiseksi sekä kokeiden ja testien tekeminen.  

Tähänkin tutkimukseen liittyy rajoituksia. Ne liittyvät esimerkiksi tutkimus-
tulosten siirrettävyyteen, joka on tapaustutkimuksissa aina vaativaa. Tapaustutki-
ja on kiinnostunut jostakin tapauksesta tai ilmiöstä sen itsensä vuoksi, ei sen 
vuoksi, että sen avulla opittaisiin jotakin muista tapauksista. (Stake, 1995.) Tut-
kimustulokset ovat vaikeasti yleistettävissä, sillä tämänkaltaiset tutkimukset 
eroavat toisistaan tutkimusasetelmaltaan ja kohderyhmältään. Tässä tutkimuk-
sessa osallistujia ei valittu minkään erityisten kriteereiden perusteella vaan luo-
kan 4.-luokan oppilaat muodostivat tutkimuksen kohderyhmän. Myös menetel-
män tehokkuuden mittaaminen on haastavaa. Tapaustutkimuksen itseisarvo ja 
tavoite eivät olekaan tutkimustulosten yleistettävyydessä, vaan kiinnostus on 
nimenomaan tutkittavassa ilmiössä siinä ympäristössä, jossa se esiintyy. Yleis-
tettävyydessä voidaan erottaa analyyttinen yleistäminen sekä luonnollinen yleis-
täminen. Analyyttiseen yleistämiseen liittyy teorian yleistettävyys ja luonnolli-
seen yleistämiseen käsitys siitä, että lukija voi miettiä yleistettävyyttä suhteessa 
omaan tilanteeseensa ja arvioida tulosten soveltuvuutta ja käyttöarvoa. (Syrjälä 
ym., 1995.) Tapaustutkimusta on vaikea yleistää, sillä yleensä tutkittavat tapauk-
set eivät ole tavanomaisia vaan niihin liittyy jotain uniikkia, jota halutaan selvit-
tää. Vaikka samaa tapaustutkimusta on vaikea toteuttaa samansisältöisenä tai 
täysin samanlaisessa ympäristössä, voidaan tutkimusprosessi toteuttaa uudessa-
kin yhteisössä. (Simons, 2009.) Esimerkiksi tässä tutkimuksessa sovelletun ag-
gression hallinnan menetelmän käyttö koulussa, haastavassa opetusryhmässä ja 
osana opetusta koulupäivien aikana on mahdollista toistaa uudelleen. Tehdyt 
käytännön järjestelyt, oppilaiden oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvät haas-
teet ja menetelmän tunteminen, ohjaajien persoonallisuus, ohjaajien kenties 
aiempi tietämys osallistujista sekä lukuisat muut seikat muuttaisivat kuitenkin 
menetelmätoteutuksesta muodostettavaa tulkintaa. Koe- ja kontrolliryhmä-
asetelman puuttumista tässä tutkimuksessa voidaan pitää myös yhtenä tutkimuk-
sen rajoituksena. Joskin kyseessä on tapaustutkimus, jolloin koe-
kontrolliasetelmat ovat aina keinotekoisia, sillä koe- ja kontrolliryhmä eivät 
vastaa kuitenkaan täysin toisiaan. 

Tutkimuksen luotettavuutta tulee arvioida reliabiliteetin ja validiteetin näkö-
kulmasta. Eskolan & Suorannan (2003) käsitystä reliabiliteetista eli aineiston 
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tulkinnan ristiriidattomuudesta täydentää Syrjälän ym. (1995) näkemys, jonka 
mukaan reliabiliteetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä, mikäli tutkimuskohteessa ei 
tapahdu muutoksia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkijan aseman määrittelyä, 
olosuhteita, joissa tutkimus on toteutettu, käsitteiden määrittelyä sekä aineiston-
keruuta ja aineiston analyysiin liittyviä seikkoja. Tässä tutkimuksessa tutkijan 
positio on avoimesti kirjoitettu auki ja tutkijan rooli osana tutkimuksessa toteu-
tettavaa interventiota tulee esiin intervention prosessin kuvauksessa. Intervention 
olosuhteet, toteuttamisympäristö ja osallistujien kuvaukset on raportoitu niin 
tarkasti kuin se tutkimuseettisesti osallistujien anonymiteetti säilyttäen on ollut 
mahdollista. Tutkimus on raportoitu varsin tiiviisti ja siinä on kuvattu seikkape-
räisesti intervention aikana tapahtuneita episodeja. Sisäistä reliabiliteettia Syrjä-
län ym. (1995) mukaan nostaa, jos tutkimuksessa on käytetty tallenteita aineis-
tonkeruussa tai jos mukana tutkimusprosessissa on toinen tutkija. Suurin osa 
interventiotunneista on tallennettu. Tutkimuksessa tutkija toimi toisena interven-
tion ohjaajana mutta interventiota oli ohjaamassa toinenkin ART-ohjaaja. Validi-
teetissa voidaan erottaa sisäinen ja ulkoinen validiteetti. Sisäistä validiteettia 
horjuttavat tutkijan rooli sekä väärät johtopäätökset. Ulkoisen validiteetin uhat 
liittyvät tutkimuksen yleistettävyyteen. (Syrjälä ym., 1995.) Myös tämän tutki-
muksen yleistettävyyttä sekä yleisesti tapaustutkimuksen yleistettävyyttä on 
pohdittu jo edellä. 

Menetelmien toteutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin yhteydessä tulisi aina 
katsoa, onko menetelmää toteutettu, kuten sitä on tarkoitettu toteutettavan. Tässä 
tutkimuksessa menetelmää pyrittiin toteuttamaan menetelmäoppaan vaatimalla 
tarkkuudella: esimerkiksi kaikki menetelmän osa-alueet olivat osa toteutettua 
interventiota, pyrittiin tapaamaan intensiivisesti kolme kertaa viikossa, interven-
tiota toteutti kaksi koulutettua ohjaajaa, ja toteutuksessa otettiin huomioon esi-
merkiksi menetelmään kuuluvien jäähyjen mahdollistaminen. Rajoituksia asetti 
intervention toteutus koulukontekstissa, jossa interventio oli ikään kuin alistei-
nen koulun muille toiminnoille ja poikkeuspäiville sekä ohjaajien koulutuksille 
ja lomille. Muun muassa nämä tekijät vaikuttivat tapaamisten intensiteettiin. 
Lisäksi joihinkin aiheisiin koettiin tarpeelliseksi käyttää enemmän aikaa kuin 
esimerkiksi menetelmäoppaan mukaan olisi ollut tarkoituksenmukaista. Jotta 
olisi mahdollista osoittaa muutenkin kuin tarkan kuvailun keinoin, miten inter-
ventio toteutui, olisi voinut videoida ART-tunnit tai käyttää ulkopuolista mene-
telmän tuntevaa tarkkailijaa seuraamassa intervention toteutusta.  

8.3 Suuntaviivoja jatkotutkimuksiin  
On havaittu proaktiivisesti aggressiivisten hakeutuvan toisten proaktiivisesti 
aggressiivisten seuraan (Poulin & Boivin, 2000). Olisikin tutkimuksellisesti 
mielenkiintoista selvittää, miten ryhmän toimintaan vaikuttaisi se, että ryhmässä 
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olisi mukana osallistujia, joilla on hyvät sosiaaliset taidot, sekä osallistujia, jotka 
ovat sosiaalisilta taidoiltaan heikompia.  

Tutkimusprosessin aikana tutkija tekee lukuisia valintoja, jälkeenpäin voi 
pohtia, millaisia toisenlaisia ratkaisuja olisi voitu tutkimuksen eri vaiheissa teh-
dä. Mielenkiintoista olisi tehdä tutkimus ryhmässä, jossa osallistujat eivät jakaisi 
samaa elinpiiriä, vapaa-aikaa sekä koululuokkaa, ja selvittää, muuttuisivatko 
osallistujien käyttäytymismallit. Arvokasta tietoa saataisiin tutkimalla, muuttui-
siko ART-ryhmäkertojen dynamiikka, jos mukana olisi sekä tyttöjä että poikia. 
Käsillä olevassa tutkimuksessa oli kysymys käytännön seikasta, sillä luokassa ei 
ollut tutkimusaikana tyttöjä. Kuten jo aiemmin mainittiin, intervention tapaamis-
ten videoinneilla olisi saatu edelleen tarkempaa tietoa siitä, mitä tunneilla tapah-
tui. Ulkopuolinen havainnoija olisi voinut tarkkailla esimerkiksi ennalta määri-
teltyjen tapahtumien ilmenemistä menetelmätapaamisten aikana. Se olisi paran-
tanut fideliteettiä sekä mahdollistaisi tietyn käyttäytymisen määrän dokumen-
toinnin esimerkiksi frekvenssein. Tällöin voitaisiin tutkia, vähenikö vai lisään-
tyikö havainnoitu käyttäytyminen intervention aikana. Myös lasten huoltajat 
tulisi sitouttaa tiiviimmin mukaan osaksi interventiota. Kymmenessä vuodessa 
erilaiset pedagogiset sovellukset ovat kehittyneet ja mahdollistaneet esimerkiksi 
taitojen harjoittelun videoinnin kotona ja videon edelleen lähettämisen interven-
tion ohjaajalle, jolloin kadonneita kotitehtävämonisteita ei tarvitsisi hakea. Tut-
kimusaineistoa voisi täydentää liittämällä siihen oppilaiden haastatteluja tai jat-
koseurantoja. Ennen kaikkea interventioita ja niiden toteutusta tulisi jatkossa 
tutkia tarkemmin. Tutkimukseen perustuvaa tieteellistä näyttöä niiden sovellet-
tavuudesta arkeen kaivataan enemmän.  

Voidaan myös pohtia erilaisten arviointimenetelmien tarpeellisuutta osana 
tutkimusta, jossa käytetään jotakin opetusmenetelmää. Sosiaalisten taitojen ja 
sosiaalisen kompetenssin arviointiin käytettiin tässä sosiaalisten taitojen tarkis-
tuslistaa sekä MASK-arviointia. Itsearvioinnit ja toveriarvioinnit olivat osallistu-
jille raskaita, mutta arviointia voisi vielä täydentää esimerkiksi vahvuuksia mit-
taavalla arviointimenetelmällä tai käyttämällä vahvuuksia mittaavaa arviointia 
toisen mittarin sijaan. Arviointimenetelmien kirjo oppilaiden käyttäytymisen 
arvioinnissa on laajentunut toteutetun intervention jälkeen, ja ongelmakeskeisen 
määrittelyn väheneminen on johtanut vahvuuslähtöisempään arviointiin (Kuore-
lahti & Lappalainen, 2017). Jatkossa testien ja mittareiden joukkoon kannattanee 
harkita valittavaksi myös suhteellisen uusi käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuk-
sien arviointiväline KTVA (Sointu ym., 2018). KTVA on monitahoarviointime-
netelmä lasten ja nuorten käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiin. 
Esimerkiksi Pursiainen (2018) on käyttänyt osana tutkimustaan sosiaalisen kom-
petenssin arviointimenetelmää käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arvioin-
nissa. Tällainen useiden arviointivälineiden yhdistäminen osaksi interventiota 
olisi jatkossa laajemminkin suositeltavaa, esimerkiksi positiivisen pedagogiikan 
ja luonteenvahvuuksien huomioiminen onkin yleistynyt (Vuorinen ym., 2019). 
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8.3.1 Kehittämisehdotuksia oppilaan kokonaisvaltaiseen tukemi-
seen koulussa 

Tarjoaako suomalainen peruskoulu opetusta, kuntoutusta vai hoitoa? Koulu näh-
dään kuntouttavana tekijänä esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmien hoito-
ketjussa, vaikka koulussa toteuttavista interventioista ei hoidollisina interventi-
oina puhutakaan. Yhä enenevässä määrin koulussa uskotaan olevan potentiaalia 
lisääntyvään lasten ja nuorten kognitiivisten ja käyttäytymisterapioiden käyt-
töönottoon (Fredriksson ym., 2018). Mustonen ja Saloviita (2010) kritisoivat 
koulun medikalisoitumista puuttumalla esimerkiksi opettajien valtuuttamiseen 
etsimään poikkeavuuksia oppilaiden joukosta. Valtuuttaminen johtaisi positiivi-
siin löydöksiin ja sitä kautta turhaan erotteluun, terapointiin ja resurssien haas-
kaukseen, mikä edelleen ruokkii erityisluokkia ja erityiskoulujärjestelmää. He 
tuovat esiin kriittisen näkökulman myös opettajien pikakurssitukseen mielenter-
veyden asiantuntijoiksi. On totta, että vaatimukset opettajien mielenterveys-
osaamiselle laajentavat opettajien tehtäväkenttää entuudestaan, mutta valmiuksia 
tarvitaan tilanteisiin, joissa nuorella oletetaan olevan toimintakykyä, kun hän 
kykenee tulemaan kouluun, vaikka ei kykenisi tekemään koulupäivän aikana 
mitään. Koulua pidetään myös kuntouttavana tekijänä lapsen tai nuoren arjessa. 
Koululle on langennut kuin huomaamatta suuri vastuu lasten ja nuorten mielen-
terveyden vaalijana. Samaan aikaan tuntikehystä supistetaan ja resursseja kaven-
netaan. Nuoret joutuvat jonottamaan erikoissairaanhoidon palveluita, mutta kou-
luun pääsee joka arkipäivä jonottamatta. Koulussa tarjotaan opetusta, tunnetaito-
jen harjoittelua sekä mielenterveyttä tukevia interventiota ja tehdään yksisuun-
taista verkostotyötä osana hoitoketjua. Lasten ja nuorten mielenterveystyötä 
pyritään tekemään lähipalveluna: ajatellaan esimerkiksi, että erityisopetuksesta 
vastaavien henkilöiden työnkuvaan kuuluu laajasti ajateltuna lasten ja nuorten 
psykososiaalinen hyvinvointi ja sen edistäminen (Fredriksson ym., 2018).  

Psykososiaalinen hyvinvointi on laaja käsite ja kokonaishyvinvoinnin saavut-
taminen suuri tavoite, joten on pidettävä mielessä, että kehittyneiden interventi-
oiden ansiosta on mahdollista kohdentaa käytettäviä menetelmiä aiempaa tar-
kemmin kullekin kohderyhmälle. Esimerkiksi ulospäin suuntautuneen ongelmal-
liseksi koetun käyttäytymisen hallinnassa olisi jatkossa tärkeää kiinnittää huo-
miota suunnitellun intervention kohderyhmään sekä pyrkiä tunnistamaan kohde-
ryhmän aggressiivisuuden tyyppi ja antisosiaalisen käyttäytymisen tapoja ja 
kuvaamaan niitä tarkemmin. Näitä tapoja kuvaamalla voitaisiin asettaa kohden-
netumpia tavoitteita interventiolle. (Brännström ym., 2016.) Esimerkiksi proak-
tiiviseen ja reaktiiviseen aggressioon tulee suunnata erilaisia interventioita, sillä 
niissä syyt käyttäytymisen taustalla ovat erilaiset (Kaltiala-Heino, 2013). Tar-
kemmin kohdennettuja interventioita tukee myös Greenen (2009) näkemys: jos 
tietää, mitä puuttuu taitovalikoimasta, on näitä taitoja helpompi opettaa. Huo-
miota tulisi kiinnittää myös siihen, miten yksilöiden antisosiaalisuuden polut 
ovat kehittyneet, sillä niiden tunnistamisella voi olla ratkaiseva merkitys oikean-



Martta Maukonen 

150 

laisen intervention kannalta (Zara & Farrington, 2012). Käyttäytymisen muutta-
minen on vaikeaa, ja siksi edessä on hidas prosessi, jota voidaan tukea pienin 
kohdennetuin osatavoittein. 

Koulun ensisijaisena tavoitteena on Hietalan ym. (2010) mukaan toimia op-
pimisyhteisönä, jossa kasvetaan ja kehitytään niin opettajan ohjaamana kuin 
vertaisryhmän sisälläkin. Erääksi huolenaiheeksi ovat muodostuneet lapset, joi-
den huoltajat eivät omien vaikeuksiensa vuoksi tai muista syistä havaitse lapsen-
sa tarvetta hoitoon tai kuntoutukseen eivätkä pysty huolehtimaan hoidon toteu-
tumisesta esimerkiksi kuljetussyiden takia. Toisaalta osa lapsista on väliinputo-
ajia, jos he eivät asetu suoraan jollekin palvelusektorille vaan jäävät esimerkiksi 
kahden palveluntuottajan rajapinnalle (Huikko ym., 2017). Syrjäytyneet nuoret 
ovat muistelleet kouluaikojaan, ja he osaavat arvostaa nuorten luo tuotuja palve-
luita, esimerkiksi koulukuraattoreiden tapaamisia. Kuitenkin he esittivät, että 
koulun ulkopuolelta olisi pitänyt olla tavattavissa vielä koulukuraattoriakin lä-
heisempi ihminen, jonka kanssa keskustella, etenkin yläasteaikoina. Näin ollen 
myös syrjäytyneillä nuorilla on selkeä näkemys moniammatillisen tuen tarpeelli-
suudesta (Aaltonen & Berg, 2015). Mikäli koulussa voitaisiin käyttää enemmän 
erilaisia menetelmiä hyvinvoinnin tukemiseksi tai jonkin osa-alueen kuntoutta-
miseksi, lapsista ei muodostuisi palvelusektorin väliinputoajia tai he eivät jäisi 
ilman tarvitsemaansa kuntoutusta vanhempien heikoista voimavaroista tai muista 
syistä johtuen – peruskouluhan tavoittaa lähes koko ikäluokan. Huikon ym. 
(2017) selvityksessä eräs haastateltava on ehdottanut koulusta muodostettavaksi 
keskusta, johon organisoitaisiin tarvittava tuki ja henkilökunta, jotta mahdolli-
simman monelle lapselle luotaisiin mahdollisuus osallistua kuntouttavaan ar-
keen. Ei siis ole ihme, että opettajat haluavat hankkia lisää mielenterveysosaa-
mista. (Hietala ym., 2010.) Paitsi että opettajia pyritään kannustamaan harjaan-
nuttamaan omia tunnetaitojaan, myös koulun henkilökuntaa pyritään koulutta-
maan, miten toimia haastavissa tilanteissa (Lahtinen & Rantanen, 2019).  

8.3.2 Aikuinen oppilaan tukena koulussa 

Varsin usein nimenomaan opettajilta odotetaan vahvaa toimijuutta oppilaiden 
hyvinvoinnin takaamiseksi ja Elonheimon (2010) tutkimuksessa opettajat osoit-
tautuivatkin tarkkanäköisiksi informanteiksi, sillä etenkin opettajien vastausten 
avulla voitiin ennustaa jopa lapsen tulevaa rikollisuutta. Opettajien todettiin 
pystyvän ennakoimaan tulevaa rikollisuutta psyykkiseen terveyteen, palveluiden 
tarpeeseen ja koulumenestykseen liittyvien yksittäisten kysymysten avulla. 
Vaikka opettajien rooli oppilaiden tuen tarpeiden havaitsemisessa on kiistaton, 
tulisi vastuun oppilaista jakautua kouluyhteisössä moniammatillisten toimijoiden 
kesken. Opettajia ja kouluhenkilökuntaa tuleekin hyödyntää oppilaiden ongel-
mien havainnoinnissa ja oppilaiden hoitoonohjauksessa. Lastenpsykiatrinen 
avohuolto on lisääntynyt, mutta voidaan kysyä, millaisia palveluja lastenpsykiat-
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rian avohoidolla on tarjota lapsille ja millaisin menetelmin. Voidaanko avohoi-
dossa käytettäviä menetelmiä tuoda koulun arkeen? Käypä hoito -suosituksen 
(Käypä hoito -suositus: Käytöshäiriöt, 2018) mukaan käytöshäiriöiden ennalta-
ehkäisyyn tulisi käyttää interventioita useissa palvelujärjestelmissä eikä niitä 
tulisi toteuttaa ainoastaan terveydenhuollossa. Muistutetaan kuitenkin, että ope-
tushenkilöstöllä tulee olla mahdollisuus kouluttautua interventioiden toteuttami-
seen sekä kohtaamaan nuoria, joilla on käyttäytymisen pulmia, sekä heidän per-
heitään. Riittävä työnohjaus tulee myös taata. Käypä hoito -suosituksen (Käypä 
hoito -suositus: Käytöshäiriöt, 2018) sähköisessä lisämateriaalissa on kuvattu 
koulun nykyisiä keinoja tukea käytöshäiriöistä oppilasta. Siinä esitellyt koulun 
tukitoimet tuntuvat usein riittämättömiltä. Oppimisen tuen kolmiportaisuus; 
yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki, on usein jo kuljettu polku haasta-
vasti käyttäytyvän lapsen tai nuoren auttamisessa. Myös yksilökohtainen oppi-
lashuolto eli koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, kuten koululääkärin 
ja kouluterveydenhoitajan konsultaatiot ja vastaanotot, ovat usein jo moniamma-
tillisessa työssä mukana, kun haetaan yhä vahvempaa tukea. Lapsi tai nuori on 
usein käyttänyt myös psykologi-, kuraattori- ja psyykkaripalveluja. Psyykkarit 
ovat koulussa toimivia psykiatrisia sairaanhoitajia. Oppilailla saattaa olla myös 
erityisiä opetusjärjestelyjä, joiden turvinkaan koulunkäynti ei kuitenkaan aina 
suju. Koulun tukitoimet ja resurssit on usein jo huomattavasti kohdennettu siinä 
vaiheessa, kun haetaan koulun ulkopuolisia tukitoimia kouluun tai koulun ulko-
puolelle. Yhtenäisen peruskoulun aikana on mahdollista toteuttaa yhdelle oppi-
laalle pitkäkestoistakin ennalta ehkäisevää tai korjaavaa jaksoa erilaisin vä-
liajoin, sillä opiskeluhuollon palveluihinhan ei tarvita lähetettä (Fredriksson ym., 
2018). Yhä vahvempien tukitoimien saanti on hankalaa ja hidasta. Perheet hy-
väksyvät usein koulussa kouluajalla tarjottavat ja toteutettavat tukitoimet mutta 
saattavat kieltäytyä hoitoonohjauksesta tai lasten- ja nuorisopsykiatrian konsul-
taatiosta tai hoidon tarpeen arvioinnista. Yleensä viimeistään tässä vaiheessa 
tulee tarpeelliseksi arvioida myös lastensuojelun tarve, mikäli huoltajat kieltäy-
tyvät hoitamasta lastaan tai kieltäytyvät lapselle suositellusta lastenpsykiatrian 
osastohoidosta, vaikka sitä olisi suositeltu. Lapsen tai nuoren kasvua ja kehitystä 
pyritäänkin turvaamaan usein moniammatillisen verkoston yhteistyönä. Mo-
niammatillinen verkosto laajenee joskus kuin huomaamatta. On havaittu, että 
moniammatillinen tiimi, kuten kuraattori ja koulupsykologi, saattaa tehdä yhteis-
työtä opettajan kanssa kouluyhteisössä ainoastaan oppilaan hoitoonohjaukseen ja 
verkostopalavereihin liittyvissä kysymyksissä (Ruutu, 2019). 

Usein psyykkisesti oireilevien tai haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten 
opettajat jäävät kuitenkin kouluyhteisössä ja arjen koulutyössä yksin oppilaiden 
haasteiden kanssa (Ojala, 2017; Pönkkö ym., 2002). Olisi ensiarvoisen tärkeää 
jakaa kouluyhteisössä myös erilaisiin interventioihin liittyvää vastuuta. Useiden 
toimijoiden painopistettä on siirretty kouluyhteisössä yksilötyöskentelystä kohti 
yhteisöllisempää toimintatapaa. Se mahdollistaakin esimerkiksi erilaisten inter-
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ventioiden toteuttamisen yhdessä opettajan kanssa. Opetusalan työolobaromet-
riin vastanneista vain neljäsosa oli sitä mieltä, että oppilas- ja opiskelijahuolto 
oli onnistunut väkivaltaisen käyttäytymisen hallinnassa niin, ettei väkivaltatilan-
ne enää toistunut. Hätätilanteiden, kuten onnettomuus- ja vaaratilanteiden sekä 
aseellisten hyökkäysten, varalta on harjoiteltu viime vuosien aikana aiempaa 
enemmän (Opetusalan työolobarometri, 2017). Näyttää siltä, että väkivaltatilan-
teiden varalta työyhteisöissä ei harjoitella säännöllisesti, vaikka uhka- ja vaarati-
lanteet väkivaltaiseen käyttäytymiseen lienevät arkipäiväisempiä kuin vakavat 
onnettomuudet. On kuljettu vuosikymmenten taival kujan päässä olevasta kou-
lukodista kohti nykyhetkeä, jossa painopistettä erilaisten lievien mielenterveys-
ongelmien tunnistamiseen ja hoitamiseen sekä käyttäytymisen haasteiden ratkai-
semiseen on siirretty lasten ja nuorten lähiympäristöön, niihin ympäristöihin, 
joissa he muutenkin elävät. Toki edelleen yhteiskunnassamme on nuoria, joiden 
tuen tarpeet edellyttävät opetusta, hoitoa ja kuntoutusta erillisissä laitoksissa, 
joissa pystytään antamaan riittävän vahvaa tukea. Painopisteen siirtäminen lähi-
palveluihin vaatii, ja tulee yhä vaatimaan, myös lisää resursseja sekä henkilöstön 
kouluttautumista vastatakseen oppilaiden muuttuviin tarpeisiin. Myös Hurme 
ym. (2019) tuovat esiin, että turvallisuussuunnitelmassa tulisi olla maininta me-
nettelytavoista uhka- ja vaaratilanteissa. Korostaisin myös vankempaa tilantei-
den huomioimista käytännön arjessa. Kun painopistettä palveluiden saatavuu-
desta siirretään, on olennaista taata, että työyhteisössä on valmiudet kohdata 
haastavia tilanteita ja mahdollisuudet harjoitella säännöllisesti niiden varalta 
sekä kyky toimia poikkeustilanteissa. Liian usein menettelytapaohjeistukset 
jäävät kirjalliselle tasolle erilaisiin suunnitelmiin käytännön harjoittelun tai me-
netelmien jalkauttamisen jäädessä pahimmillaan kokonaan pois.  

Onkin perusteltua tuoda tiettyjä palveluita lähemmäs lapsia ja nuoria, osaksi 
koulupäivää. Kuten käsillä olevasta tutkimuksesta käy ilmi, sitoo palveluiden 
tuominen lähemmäs lapsia ja nuoria resursseja, vaikka kyseessä onkin ryhmäin-
terventio. Muun muassa resurssit sekä intensiivisen intervention kuormituksesta 
aiheutuvat seikat sen toteuttajille tulisi ottaa huomioon interventioiden käyttöön-
ottoa suunniteltaessa.  

8.3.3 Koulun osa sosiaalisen kompetenssin tukijana 

Sosiaalisen kompetenssin kehittäminen on yksi ihmiselämän keskeisistä kehitys-
tehtävistä. Voidaan ajatella sosiaalisen kompetenssin kehittymisen olevan koko 
eliniän kestävä prosessi. Onkin tunnistettava, että sosiaalinen kompetenssi voi 
kehittyä ja siinä voi tapahtua muutoksia, mutta muutokset ovat hitaita, sillä sosi-
aalisen kompetenssin osa-alueet vaikuttavat hyvin pysyviltä. Ajallisesti rajatuilla 
interventioilla voidaan yrittää vaikuttaa prososiaalisten taitojen kehittymiseen ja 
siten ongelmalliseksi koetun käyttäytymisen vähentymiseen. Intervention aikana 
sosiaalisen kompetenssin osa-alueissa havaittiinkin tapahtuvan muutoksia. En-
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nen interventiota ja intervention jälkeen toteutetuissa monitahoarvioinneissa 
havaittiin tässä tutkimuksessa kuitenkin arviointien olevan lähellä toisiaan. Saa-
vutetut positiivisetkaan muutokset eivät siis vaikuta pysyviltä vaan pyrkivät 
palautumaan takaisin lähtötasolleen. Kun intervention aikana pystyttiin ikään 
kuin horjuttamaan taitoprofiilia kolmella viikoittaisella tapaamiskerralla, tulisi 
pohtia, miten tuoda oppilaiden arkeen toistuvasti ärsykkeitä, jotka saisivat sosi-
aalisen kompetenssin olemaan jatkuvassa muutoksessa ja vahvistumaan.  

Sosiaaliseen kompetenssiin vaikuttavat myös kasvuyhteisö ja yksilön status 
osana yhteisöä. Tällä hetkellä pyritään rakentamaan lapsen kasvatuksen polku 
varhaiskasvatuksesta ainakin yläkouluun asti tapahtuvaksi samassa koulukiin-
teistössä ja näin tukemaan jatkuvuutta. Entistä tärkeämmäksi nouseekin sosiaa-
listen taitojen tukeminen jo varhaiskasvatuksessa, jolloin ryhmien sosiaalinen 
rakenne ei ole vielä vakiintunut (Poikkeus, 2001).  

Tutkimuksen pohjalta vankistuu ajatus siitä, että lukuisten hankkeiden ja 
hankkeiden turvin toteutettavien interventioiden sijaan tulisi luoda kouluyhtei-
söön tai kasvuyhteisöön toimintakulttuuri, jossa prososiaalisia taitoja tulee har-
joitelleeksi arjen tilanteissa. Interventio sosiaalisen kompetenssin kehittämisen 
tehokuurina voisi edistää toimintakulttuurin omaksumista, mutta ajallisesti rajat-
tu interventio ainoana sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukijana ei ole 
riittävä keino. Peruskoulussamme elää tätä nykyä toisaalta vahva pyrkimys yksi-
löllisiin kasvua ja oppimista tukeviin ratkaisuihin ja toisaalta halu rakentaa eheää 
yhteisöllisyyttä, jossa vallitsee yhtenevä toimintakulttuuri käytänteineen. 

8.4  Lopuksi 
Suomalainen koulujärjestelmä on saanut kiitosta ja ylistystä (Sahlberg, 2015). 
Suurin osa opetusta saavista oppilaista on koulumyönteisiä: he suoriutuvat opin-
noistaan, osallistuvat koulun toimintaan ja jatkavat opintojaan peruskoulun pää-
tyttyä toisella asteella. Peruskoulussa koulua käy myös oppilaita, jotka eivät käy 
koulua, laiminlyövät opintojaan, eivät koe peruskoulun olevan heitä varten ja 
käyttäytyvät kouluympäristössä huonosti, sillä he voivat itse huonosti. Näiden 
lasten ja nuorten lukumäärää on mahdoton arvioida, sillä kaikki pahaa oloaan 
oireilevat oppilaat eivät ole erityisen tuen piirissä. Lisäksi on huomattava, että 
heidän asenteensa tai hyvinvointinsa ei näy tilastoissa. Jatkossa olisi tarpeen 
suunnata huomiota yhä enemmän näihin lapsiin ja nuoriin, jotka ovat yhteiskun-
nan marginaalissa tai vaarassa livetä marginaaliin. On syytä miettiä, millaisia 
moniammatillisia tukitoimia heille voidaan kohdentaa, sillä peruskoulu pyrkii 
tavoittamaan kaikki lapset ja kaikki ikäluokat, mutta koulua ei voi yksin laittaa 
turvaamaan ja takaamaan näiden lasten ja nuorten ja heidän perheidensä hyvin-
vointi. Usein perheet ottavat koulussa tarjottavat tukitoimet vastaan matalan 
kynnyksen palveluina, vaikka koulun ulkopuolisiin tukitoimiin he saattavat suh-
tautua kielteisesti. Voidaan miettiä, millaisia tukitoimia kouluun voitaisiin tuoda 
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niin, ettei opettaja kuitenkaan yksin olisi palvelujen toteuttaja. Koulu voisi esi-
merkiksi tarjota fyysiset tilat eri toimijoille, kuten erilaisille ryhmäinterventioita 
toteuttaville tahoille. Uuden toimintakulttuurin, uusien toimintatapojen ja uuden-
laisen käyttäytymismallin omaksuminen on haastavaa niin yhteisön kuin yksilön 
näkökulmasta.  

Koko koulun toimintakulttuuria muuttamaan pyrkivän Yhteispeli-
toimintamallin vaikuttavuutta arvioitiin (Kiviruusu ym., 2016) ja havaittiin, ettei 
vielä kuudessa kuukaudessa pystytty kartuttamaan oppilaiden sosiaalisia taitoja 
tai vähentämään psyykkistä oireilua. Tutkimus osoittaakin, että uuden menetel-
män juurruttaminen osaksi toimintakulttuuria vie aikaa ja resursseja, eivätkä 
tulokset ole hetkessä mitattavissa. Tässä tutkimuksessa toteutettua interventiota 
voidaan pitää pilottitutkimuksena kyseisessä kouluyhteisössä, tarkemmin luok-
kayhteisössä. Toteutettu interventio oli myös ensimmäinen ohjaamaani aggressi-
onhallinnan interventio. Tutkimus kuvaa varsin autenttisesti tilannetta, jossa 
opettajat kentällä kouluyhteisöissä toimivat ja pyrkivät löytämään tietylle oppi-
lasryhmälle sopivia keinoja tunteiden hallinnan ja sosiaalisten taitojen vahvista-
miseksi. Tavoitteena ei ollut esittää mallisuoritusta kokeneen ohjaajan toteutta-
mana vaan pyrkiä kuvaamaan mahdollisimman aidosti, millaiselta työsarka voi 
yksittäisen opettajan näkökulmasta näyttää. Tutkimuksen valossa on syytä tode-
ta, että koko kouluyhteisöön tarvitaan yhteiset toimintamallit, joihin jokainen 
yhteisön jäsen sitoutuu. Tällöin toimintamallit saadaan juurrutettua koko koulu-
yhteisöön eikä ainoastaan yhden opettajan luokalle. 
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EPILOGI 
 

Olen tavannut interventioon osallistuneet Paulin, Markuksen ja Eliaksen syksyl-
lä 2018, siis viisi vuotta intervention päättymisen jälkeen. Alakouluaika oli 
unohtunut lähes kaikilta, mutta joitakin episodeja tuli mieleen esimerkiksi väli-
tunneilta. Myös ART-menetelmätunnit olivat unohtuneet. Yläkoulussa oppilaina 
ollessaan he näyttivät käyttäneen koulua leikkikenttänään ja muistelivat erilaisia 
episodeja myös yläkouluajoiltaan. Paulilla oli suuria haasteita yläkoulussa – 
hän itse kuvasi yläasteen menneen ”mutkikkaasti”. Pauli kertoi, että hänellä oli 
vihanhallintaongelmia ja ongelmia etenkin opettajan kanssa. Ongelmat alkoivat, 
kun hän joutui vaihtamaan koulua muuton vuoksi. Paulin elämäntilanne vaikutti 
tapaamishetkellä vakaalta kaikin tavoin. Osallistujista ainakin Pauli, Markus ja 
Elias olivat aloittaneet opinnot toisella asteella. Pauli oli hakeutunut rakennus-
alalle ja Markus metallialalle. Jo ensimmäisen syyslukukauden puolivälissä oli 
Elias epävarma alavalinnastaan metalli-alan opiskelijana. Kouluun lähteminen 
oli ollut haasteellista. Eliaksen oli tarkoitus vaihtaa alalle, joka motivoisi häntä 
enemmän. Jälkeenpäin sain kuulla Eliaksen keskeyttäneen koulunkäynnin toisel-
la asteella ja siirtyneen työelämään. Elias vaikutti myös tyytyväiseltä tämänhet-
kiseen tilanteeseensa työelämässä. Hän koki hyvänä, että elämä on ihan ”perus” 
eikä paljon vaihtele. Osallistujista juuri Pauli, Markus ja Elias olivat samassa 
oppilaitoksessa toisella asteella ja pitivät edelleen yhteyttä. Kun kutsuin heidät 
tapaamiseen, olivat he keskenään sopineet tulevansa paikalle. Koska Onni ja 
Juhani eivät saapuneet tapaamiseen, heidän koulu- ja opiskelupolustaan ei ole 
tietoa. 

Oli hienoa saada opettaa vielä jotakin näille kolmelle osallistujalle. Tämän 
tapaamisemme jälkeen he kaikki tietävät, mitä tarkoittaa ”santsikuppi”.  
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Liitteet      

    LIITE 1 

Hei oppilaiden huoltajat!     

Kuten vanhempainillassa kerroinkin, aloitamme 4.- luokkalaisten kanssa 
ART-tunnit. Tunnit ovat koulupäivän aikana eli maanantaisin, keskiviik-
koisin ja torstaisin klo. 13-14. Ohjaan ryhmää yhdessä xxxxx kanssa, joka 
toimii päätoimisesti xxxx. On hyvä, että tällaista ART-menetelmää (Ag-
gression Replacement Training) on mahdollista koulullamme toteuttaa 
lukujärjestyksen puitteissa, sillä koulujen ulkopuolella pidettävät vastaa-
vat ryhmät ovat täynnä ja ryhmiin jonotetaan.  

ART on aggressionhallintaan tähtäävä menetelmä, jossa on kolme harjoi-
teltavaa osa-aluetta. Harjoiteltavat osa-alueet ovat sosiaaliset taidot, 
vihanhallinta ja moraalinen päättely. Jokaista osa-aluetta harjoitellaan 
kerran viikossa. ART- menetelmään kuuluu onnistumisesta ja osallistumi-
sesta palkitseminen, mallintamalla oppiminen sekä pieniin harjoituksiin 
osallistuminen. Taitoja tulee harjoitella myös koulun ulkopuolella eli ko-
tona, pieniä läksyjäkin on siis luvassa.  

Tutkimuksen toteuttamiselle minulla on [kaupungin] opetus- ja kasvatus-
johtajan lupa. Lisäksi minulla on tietysti koulun rehtorin lupa ja tuki tut-
kimuksen toteuttamiselle. Tutkimusaineistoa kerään lukuvuoden 2012-
13 aikana. Tutkimus kuuluu Helsingin ylipistolle suoritettaviin jatko-
opintoihin. 

Toivon, että tuette tärkeää tutkimusta antamalla luvan lapsenne havain-
nointiin, arviointien käyttämiseen tutkimustarkoituksessa, videotallen-
tamiseen (käyttäytymisen arviointi) sekä HOJKS- tietojen mahdolliseen 
käyttämiseen. Huoltajille tai lapsille tutkimukseen osallistuminen ei ai-
heuta lisävaivaa! Tutkimuksessa ei tule ilmi lapsenne henkilöllisyys mis-
sään tutkimuksen vaiheessa. Oikeita nimiä tai videotallenteita ei tutki-
muksessa käytetä!  
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Palauttakaa oheinen lupahakemus myös siinä tapauksessa, että ette an-
na lupaa lapsenne havainnoinnin ylöskirjaamiseen tai arviointien käyt-
tämiseen/tutkimukseen osallistumiseen.  

Vastaan mielelläni tutkimukseen liittyviin kysymyksiin! 

Martta Maukonen, erityisluokanopettaja, jatko-opiskelija (HY) p. xxx-
xxxxxxx 

martta.maukonen@helsinki.fi  

Palautathan tutkimuslupalomakkeen JOKA TAPAUKSESSA eli myös siinä 

tapauksessa, että ette anna lapsellenne lupaa osallistua tutkimukseen. 

Palautus opettajalle!  

 

Oppilaan nimi __________________________________________ ja 

luokka _____________ 

Annan luvan lapselleni osallistua tutkimukseen _____ En anna lupaa 

osallistua tutkimukseen ___  

Päivämäärä ja paikka ____. ____ 2012  ________________________ 

Huoltajan allekirjoitus 

________________________________________________________                   

Nimen selvennys         

_________________________________________________________ 
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                                                                                                                                   LIITE 2 
 
 
Martta Maukonen tekee tutkimusta ART- menetelmästä.  
Martta haluaa tietää, onko ART- menetelmästä ollut hyötyä siihen osallistuville. 
Tutkimukseen liittyy ART- menetelmän toteuttaminen, täyttämiesi kaavakkei- 
den ja lomakkeiden tutkiminen, sekä osallistumisesi ART- tunneille lukuvuonna 
 2012-13. Lisäksi tutkitaan matematiikan testistä ja luetun ymmärtämisen testis- 
tä saamiasi tuloksia.  
 
Huoltajiltanne on lupa tutkimukseen osallistumiseen. 
Tiedän, että joitakin ART- tunteja on äänitetty. Tallenteet eivät ole tallessa kuin  
paperilla. 
 
Olen tietoinen, että tutkimusta tehdään. Haluan auttaa Marttaa. Annan luvan,  
että hän saa tutkia ART- menetelmätunteja, jossa olen ollut mukana.  
Oikeita nimiä ei tutkimuksessa tietenkään käytetä. Henkilöllisyyteni ei paljastu  
missään vaiheessa. 
 
 
 
 ______________________________________  
 allekirjoitus 
 
 
Martta kiittää!   
 
Ehdotus salanimeksi tutkimuksessa:  
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