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1 Johdanto
Sit ku mä vaa pimahdan ni mä en enää yhtää osaa hillitä. Näin vastasi nuori, kun kysyin miltä

hänestä tuntui koulussa tapahtuneessa haastavassa tilanteessa. Oppilaiden huonovointisuus,

poissaolot ja häiriökäyttäytyminen ovat viime vuosina noussut esiin julkisessa keskustelussa ja

mediassa (ks. esimerkiksi YLE uutinen 10.9.2020; MTV uutinen 19.10.2021; YLE uutinen

17.3.2022). Yleinen huoli oppilaista on aiheellinen. Tutkielman avulla pyrin selvittämään, miten

koulun haastaviin tilanteisiin pystyttäisiin puuttumaan oppilaiden hyvinvointia tukemalla.

Lasten ja nuorten hyvinvointia ja sen kehittymistä seurataan muun muassa Terveyden ja

Hyvinvoinnin Laitoksen kouluterveyskyselyiden avulla. Viimeisimmistä

kouluterveyskyselyiden (2021) tuloksista oli havaittavissa, että lasten mielialaan liittyvät

ongelmat ja nuorten kokema kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus olivat lisääntyneet viimeisen

kahden vuoden aikana. Myös lastenpsykiatrian lähetteiden määrät ovat kasvaneet rajusti eri

puolilla maata. Muun muassa Helsingin ja Uudenmaan alueen lähetteiden määrät ovat yli

kaksinkertaistuneet vuosina 2009-2019 (YLE uutinen 20.5.2021). Psyykkisestä oireilusta

kumpuavat haastavat tilanteet ovat nousseet esiin myös alan tutkimuksissa. Muun muassa

Minkkinen (2015) ja Ojala (2017) ovat tutkimuksissaan nostaneet esiin opettajien kokemat

haastavat luokkatilanteet. Tutkimuksissa on noussut esiin luokissa esiintyvä

häiriökäyttäytyminen ja uhkaavat tilanteen. Toisaalta huolta on herättänyt myös oppilaiden

ahdistuneisuus ja vetäytyneisyys.

Oppilaiden psyykkiseen oireiluun ja siitä kumpuaviin haastaviin tilanteisiin olisi tärkeää

puuttua matalalla kynnyksellä. Psyykkinen oireilu heikentää oppilaan toimintakykyä ja

valmiuksia pärjätä koulun arjessa, joka on täynnä kognitiivisia ja sosiaalisia haasteita

(Kaltiala-Heino, Ranta & Fröjd, 2010). Tuen piiriin pääseminen tapahtuu kuitenkin usein vasta

tilanteen kärjistyttyä, erityisesti silloin kun oppilaan oireilu ei näyttäydy ulospäin esimerkiksi

vaikeana häiriökäyttäytymisenä (Ruutu, 2019). Usein oppilaan huonovointisuus näyttäytyykin

haastavien tilanteiden lisäksi myös poissaoloina. Tutkimusten mukaan runsaat poissaolot ovat

usein yhteydessä psyykkiseen oireiluun, kuten ahdistukseen, masennukseen ja

psykosomaattisiin oireisiin. (Kaltiala-Heino ym. 2003; Kearney 2008). Miten sitten voimme

tukea psyykkisesti oireilevaa oppilasta ennen kuin tilanne kärjistyy?

Koulussa näyttäytyviin oppilaiden psyykkisiin haasteisiin on pyritty vastaamaan eri

ammattilaisten ja tukimuotojen avulla: oppilashuoltoryhmän tuen sekä opettajien työhön

sisältyvä oppimisen tuen avulla (OPH, 2014). Kasvaviin haasteisiin on luotu myös uusia

tukimuotoja kuten kuntouttavat erityisluokat, joita kutsutaan kuntatasolla usein Emo-luokiksi

(Hyvinkää; Jyväskylän kaupunki; Nurmijärven uutiset, 10.3.2020; Varkaus; YLE uutinen

16.9.2015). Kuntouttavat erityisluokat ovat verrattavissa sairaalakoulujen avo-opetukseen. Ne
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ovat tarkoitettu oppilaille, jotka eivät psyykkisen oireilun takia pysty käymään koulua omassa

lähikoulussaan edes pienryhmässä (YLE uutinen 16.9.2015). Perusopetussuunnitelman (2014)

mukaan vastuu jokaisen oppilaan hyvinvoinnista, huolenpidosta ja turvallisesta koulunkäynnistä

kuuluu kuitenkin kaikille koulun aikuisille luokkamuodosta riippumatta. Kouluympäristö ja

koulun aikuisten taito kohdata oppilaat ovat erittäin merkittävässä roolissa, kun tarkastellaan

oppilaan hyvinvoinnin ja psyykkisen oireilun esiintymistä ja kehittymistä (Duodecim & Suomen

Akatemia, 2020).

Tutkielman tavoitteena on selvittää haastavien tilanteiden kehittymistä ja

ennaltaehkäisyä. Tarkastelen tutkielmassa oppilaiden kokemuksia koulun aikuisten

vuorovaikutuksen laadusta ja erilaisista ympäristötekijöistä, jotka vaikuttavat koettuun

hyvinvointiin. Tutkimuksen kohderyhmänä on oppilaat, jotka ovat peruskoulunsa aikana

opiskelleet kuntouttavassa erityisluokassa. Tutkielmaa varten on haastateltu neljää nuorta, jotka

ovat kertoneet omista kokemuksistaan koulumaailmasta. Tutkielman ytimeksi muodostui

aineistosta poimitut vuorovaikutusketjut, joiden avulla pystytään havainnoimaan ja selittämään

oppilaan hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä aikuisten vuorovaikutuksen laadun merkitystä

oppilaan pärjäämiselle haastavissa tilanteissa. Tutkielman aihe valikoitui tarkasteltavaksi oman

työni pohjalta. Olen työskennellyt kuntouttavilla erityisluokilla vuosina 2015-2016, 2018 sekä

2020-2021. Työssäni olen havainnut, miten suuri merkitys koulun aikuisen vuorovaikutuksen

laadulla sekä kouluympäristöllä on oppilaan hyvinvointiin ja psyykkisen oireilun

esiintyvyyteen. Tutkielman toteuttamisessa olen hyödyntänyt suhteitani kuntouttaviin

erityisluokkiin. Osa tutkittavista onkin minulle entuudestaan hyvin tuttuja nuoria ja

suhtautumiseni kuntouttavaa luokkaa käyneisiin nuoriin on lähtökohtaisesti hyvin lämmin.

Pidän heitä erityisen ihanina ihmisinä. Tarkastelen kappaleessa 5.1 tarkemmin omien

lähtökohtien vaikutusta tutkielman luotettavuuteen.

Aikaisempaa tutkimusta tutkielman aiheesta ja erityisesti kohderyhmästä on hyvin

vähän. Tietoa kuntouttavista luokista on saatavilla lähinnä kuntien kotisivuilta. Koulussa

tapahtuvasta vuorovaikutuksesta sekä kouluympäristön merkityksestä oppilaiden hyvinvointiin

on tehty aikaisempaa tutkimusta, mutta tutkimusasetelmat ovat Pro gradu -tutkielmaani

verrattuna hyvin erilaisia. Monesti tutkimuksen pohjautuvat tutkijan omaan havainnointiin sekä

ammattilaisten kertomuksiin. Nuorten ääni jää usein kuulematta, minkä takia halusin tuoda

tutkielmassa erityisesti sitä esiin. Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään jo, että

oppilaan ja opettajan vuorovaikutuksella on merkitystä oppilaan hyvinvointiin ja psyykkiseen

oireiluun (ks. esimerkiksi Kautto-Knape, 2012) Lisäksi on havaittu, että oppilaan kokema

turvattomuus aiheuttaa oppilaissa ei-toivottua käyttäytymistä. Turvattomuutta kokiessaan

oppilas ei hyödy rangaistuksista tai torumisesta, vaan tarvitsee tukea turvallisuuden tunteen
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saavuttamiseksi. (Karppinen & Pihlava, 2016.) Turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on hyvin

monia ja niistä suuri osa liittyy koulun toimintakulttuuriin (Virta ym., 2012).

Tutkielman aihe ja tutkimusasetelma ovat hyvin herkkiä, erityisesti siksi, koska

tutkimuksen kohderyhmänä on nuoret, jotka kertovat omista kokemuksistaan. Tutkielman

tekemisen jokainen vaihe on tästä syystä sisältänyt vahvaa eettistä pohdintaa, jota kuvaan

tarkemmin kappaleessa 3.3.3. Tutkielman aiheen herkkyys on mahdollisesti syy siihen, miksi

tutkimustietoa aiheesta on vielä hyvin vähän. Tutkielmassa suurennuslasin alle joutuvat koulun

aikuisen toiminta, koulun toimintakulttuuri sekä oppilaan omat tunteet ja reagointitavat. Olenkin

tutkielmassa kiinnittänyt suurta huomiota siihen, että poistan henkilöiden ja koulujen nimet sekä

raportoin löydökset kaikkia tapahtumien osapuolia kunnioittavalla tavalla. Oma

työkokemukseni kuntouttavissa luokissa on kriittistä tarkastelua vaativa tekijä, mutta aiheen

herkkyyden kannalta se on mahdollistanut käsiteltävien asioiden syvällistä ymmärtämistä sekä

sellaisten osapuolien ja ulottuvuuksien tunnistamista, mihin aihetta vähemmän tuntevilla

tutkijoilla ei välttämättä olisi mahdollisuuksia.

Tutkielman rakenne on muodostunut tutkimusasetelman pohjalta. Luvussa 2 kuvaan

tarkemmin tutkielman teoreettista taustaa eli koulussa esiintyvää psyykkistä oireilua, psyykkisen

oireilun taustaa, koulun haastavia tilanteita ja tukimuotoja sekä ympäristötekijöiden ja

vuorovaikutuksen laadun merkitystä hyvinvointiin ja psyykkiseen oireiluun. Luvussa 3 kuvaan

tutkimuksen metodologiaa, aineistoa sekä tutkimuksen toteuttamisen vaiheita. Olen tietoisesti

rajannut tutkittavien taustatietojen kuvaamista, koska haluan suojata tutkittavien yksityisyyttä

mahdollisimman hyvin. Olen sisällyttänyt myös tutkielmaan liittyvän eettisen pohdinnan

kyseisen luvun kappaleeseen 3.4., koska jouduin aineiston keräämisen yhteydessä kiinnittämään

erityisen paljon huomiota eettisyyteen. Luvussa 4 raportoin tutkielman löydökset kahdessa

osassa. Kappale 4.1 käsittelee vuorovaikutusketjuja ja kappale 4.2 vuorovaikutusketjuihin ja

oppilaiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Luvussa 5 pohdin tutkimustuloksia aikaisempien

tutkimuksen valossa, tarkastelen kriittisesti tutkielman luotettavuuteen liittyviä tekijöitä sekä

esitän jatkotutkimuksen aiheita.
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2 Teoreettinen viitekehys

Koska tutkielman aihetta vastaavaa tutkimustietoa ei ole, tutkielman teoreettinen viitekehys

koostuu useammasta teoriasta ja aikaisemmasta tutkimusaihetta sivuavasta tutkimuksesta.

Kappaleessa 2.1 kuvaan lasten ja nuorten psyykkistä oireilua ja hyvinvointia, sekä niiden

taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten stressiä ja ihmisen psykologisia perustarpeita. Kappaleessa

2.2 esittelen koulussa esiintyvää psyykkistä oireilua, haastavia tilanteita sekä koulujen

valmiuksia vastata niihin. Kappale 2.3 puolestaan käsittelee ympäristön ja vuorovaikutuksen

merkitystä oppilaan hyvinvointiin ja psyykkiseen oireiluun.

2.1 Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu ja hyvinvointi
Mielenterveyden häiriöt ovat nuorten yleisimpiä sairauksia (Kaltiala, 2020). Psyykkisestä

oireilusta puhutaan usein lasten ja nuorten kohdalla yleisesti sosio-emotionaalisilla haasteilla.

Kyse on usein haastavista tunteista, jotka lapsi tai nuori purkaa itseensä tai ympäristöön

haitallisesti. (Kemppinen, 2000.) Oireilu voi olla joko ulos- tai sisäänpäin kääntynyttä.

(Tamminen, Karlsson & Santalahti, 2016a; Tamminen, Karlsson & Saunalahti, 2016b).

Sisäänpäin kääntyneillä oireilla tarkoitetaan tunne-elämän vaikeuksia, jotka voi ulkoapäin olla

vaikeasti tunnistettavissa. Lapsi tai nuori ikään kuin käpertyy itseensä oireidensa kanssa, eikä

pura tunnetta ulospäin esimerkiksi häiriökäyttäytymisen muodossa. Ulospäin suuntautuneessa

oireilussa pahoinvointi puolestaan näyttäytyy levottomuutena, tottelemattomuutena,

yliaktiivisuutena sekä aggressiivisuutena (Achenbach & Rescorla, 2004). THL:n mukaan

vuonna 2020 lasten yleisimmät hoitoon johtaneet tunne- ja käytöspuolen diagnoosit olivat

erilaiset käytöshäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt.

Psyykkistä oireilua tarkasteltaessa on hyvä katsoa myös oireiden ja diagnoosien taakse

sekä ymmärtää, mistä ihmisen psyykkinen hyvinvointi koostuu. Deci & Ryan (2000) esittävät

ihmisellä olevan kolme psykologista perustarvetta: yhteenkuuluvuus, autonomia ja kompetenssi.

Näiden perustarpeiden on täytyttävä, jotta ihminen voi voida hyvin. Yhteenkuuluvuuden tunne

on yksi ihmisen tärkeimmistä tarpeista. Sillä tarkoitetaan ihmisen tarvetta tulla kuulluksi sekä

olla hyväksytty ja merkityksellinen osa ryhmää. Autonomialla tarkoitetaan ihmisen

mahdollisuutta säädellä omaa toimintaa. Autonomia mahdollistaa muun muassa omien arvojen

ja voimavarojen mukaan toimimisen. Kompetenssi on ihmisen tarvetta osata ja hallita tietoja ja

taitoja, jotka ovat tärkeitä yksilön sosiaalisissa ympäristöissä, esimerkiksi koulussa.

Kompetenssin tunteeseen vaikuttaa vaatimusten ja voimavarojen yhteensopivuus. Vaatimusten

ja voimavarojen on kohdattava toisensa, jotta ihminen voi kokea kompetenssin tunnetta ja voida

hyvin. Decin ja Ryanin (2000) mukaan ihminen kokee ympäristönsä hallittavaksi ja

turvalliseksi, kun nämä kolme perustarvetta täyttyvät.
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Jos ihminen ei koe ympäristöään hallittavaksi ja turvalliseksi, ihmisen stressijärjestelmä

valpastuu: autonomisen hermoston sympaattinen hermosto aktivoituu, stressihormonien tuotanto

nousee ja syntyy stressitila (Sajaniemi ym., 2015). Autonomisen hermoston aktivoituminen ja

kehon stressitila on tutkitusti yhteydessä myös haastavien tunteiden ilmenemiseen ja niiden

säätelyyn (Levenson, 2014). Koska lapsen ja nuoren aivot eivät ole vielä täysin kehittyneet,

myös tunteiden ja stressitilan säätely voi olla haastavaa ilman aikuisen apua. Kaikilla ihmisillä

on uhan kohdatessaan valmius taistella, paeta tai jähmettyä autonomisen hermoston ja

stressitilan ansiosta. Jos ihminen on pidemmän aikaa kokenut uhkaa, ympäristön

hallitsemattomuutta tai turvattomuutta, voi stressijärjestelmä olla ylivirittynyt. Ylivirittynyt

stressijärjestelmä pitää jatkuvasti yllä kehon valmiutta taistelemiseen, pakenemiseen tai

jähmettymiseen. Se kuluttaa turhaa energiaa ja vie aivokapasiteettia muun muassa oppimiselta.

Säätelemätön stressi purkautuu herkästi henkilölle itselleen ja ympäristölle haitallisilla tavoilla:

taistelulla, pakenemisella tai jähmettymisellä. Nämä reaktiot ovat hyvin harvoin tarpeellisia tai

hyödyksi esimerkiksi koulumaailmassa. (Sajaniemi ym., 2015.) Kemppaisen (2000) mukaan

haastava käytös kertoo tarpeesta purkaa tunteita. Haastavan käytöksen aikana lapsi tai nuori on

keinoton erottelemaan tunnetta ja toimintaa.

Yksi tunnetuimmista stressimalleista on Lazaruksen ja Folkmanin (1984) luoma stressi-

ja coping teoria, jonka avulla on mahdollista hahmottaa haastavia tilanteita, joissa stressiä

ilmenee sekä ihmisen itsesäätelyä ja selviytymiskeinoja näissä tilanteissa. Teorian mukaan

henkilö arvioi ensin tilanteen, onko tilanne uhkaava vai ei. Jos tilanne on uhkaava, valitsee

henkilö siihen sopivan selviytymiskeinon. Valittu selviytymiskeino johtaa tilanteen kannalta

joko suotuisiin tai epäsuotuisiin tuloksiin. Suotuisa lopputulos johtaa henkilön myönteisiin

tunnereaktioihin ja epäsuotuisat kielteiseen stressiin, joka aiheuttaa kielteisiä tunteita.

Tilanteiden lopputulemat vaikuttavat siihen, laukeaako haastava tilanne sekä siihen, minkä

selviytymiskeinon henkilö valitsee seuraavalla kerralla. Lazaruksen ja Folkmanin (1984) stressi-

ja coping teoriaan sopii kuvitteellinen esimerkkitilanne, jossa oppilas arvioi haastavan

matematiikan tehtävän häntä uhkaavaksi. Hän valitsee selviytymiskeinokseen tehtävän

välttelyn. Tehtävän välttely näyttäytyy ulospäin levottomana käyttäytymisenä. Tehtävän välttely

ja levoton käyttäytyminen ei johda suotuisiin lopputulemiin: oppilas jää jälkeen muista ja

häiritsee oppituntia, joten kielteinen stressi ja kielteiset tunteet lisääntyvät. Koulun aikuisen

reagoinnilla on tässä kohdin suuri vaikutus tilanteen kehittymiseen: hän voi jättää reagoimatta,

reagoida kielteiseen sävyyn oppilaan levottomuuteen tai tukea oppilasta levottomuuden

selättämisessä ja tehtävän ratkaisemisessa. Muun muassa Sajaniemi ja kollegat (2015)

korostavatkin aikuisen reagoinnin merkitystä oppilaan kohtaamissa haastavissa tilanteissa. Sen
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avulla voidaan joko edistää tai heikentää oppilaan stressireaktion käsittelyä ja hyvinvoinnin

kokemista.

Ihmisen kokemaa vuorovaikutusta korostetaan myös varsin uudessa autonomisen

hermoston teoriassa, Porgesin (2009) polyvagaalisessa teoriassa. Saamastaan kritiikistä

huolimatta (ks. esimerkiksi Airaksinen 2016) teoria on kiinnostava tämän Pro Gradu tutkielman

kannalta. Teorian ajatuksena on, että ihmisen vireystila on jaettu kolmeen osaan ja se aktivoituu

eri tavoin eri tilanteissa: turva aktivoi parasympaattisen hermoston ventraalinen vagus

kompleksin (VVK), vaara aktivoi sympaattinen hermoston ja hengenvaara aktiivoi

parasympaattisen hermoston dorsaalinen vagus kompleksin (DVK). Käytännössä VVK on

aktiivisena, kun ihminen kokee turvallista vuorovaikutusta ja sosiaalista liittymistä. Tällöin hän

sietää erilaisia stressitilanteita ja pystyy toimimaan ympäristöön sopivalla tavalla. Jos turvallista

sosiaalista liittymistä ei koeta, ihmisen stressin- ja tunteidensäätely siirtyy

kehittymättömämpään sympaattisen hermoston tilaan, jossa autonominen hermosto laukaisee

aikaisemmin kuvatun valmiustilan, jossa taistellaan tai paetaan. Jos taisteleminen tai

pakeneminen ei riitä tilanteesta selviämiseen, aktivoituu DVK, eli alkukantaisten liskoaivojen

jähmety -tila. Tällöin ihminen sulkee itsensä kontaktista muihin ihmisiin ja pyrkii sillä tavoin

selviämään koetusta uhasta.

2.2 Koulussa esiintyvä psyykkinen oireilu ja haastavat tilanteet
Koulun arki on täynnä haasteita sekä koulun aikuisille että oppilaille. Tilannetta haastavuutta

lisää entisestään se, että yhä useammalla oppilaalla tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn

vaikeuksia (Karppinen & Pihlava, 2016). Oppilaan psyykkinen oireilu, erityisesti ulospäin

suuntautuneena, näkyy koulumaailman haastavissa tilanteissa (Blomberg, 2008; Minkkinen,

2015; Ruutu, 2019). Opettajat ovatkin jo pitkään raportoineet muun muassa lisääntyvistä

työrauhaongelmista (Minkkinen, 2015).

Blomberg (2008) on väitöskirjassaan tutkinut suomalaisten noviisiopettajien

kokemuksia ensimmäisestä opettajavuodestaan. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat

kaikista haastavimmiksi tilanteet, joissa he opettivat psyykkisesti oireilevaa oppilasta. Opettajat

olivat kokeneet näissä tilanteissa sekä henkistä että fyysistä uhkaa, jopa väkivaltaa. Myös

Ruudun (2019) väitöskirjassa nousi esiin oppilaiden psyykkisestä oireilusta kumpuavat

haastavat tilanteet, mutta erityisesti oppilaiden ja huoltajien näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa

psyykkinen oireilu näyttäytyi erityisesti levottomana käytöksenä ja sääntöihin rikkomisella,

esimerkiksi työrauhan häirintänä, auktoriteetin vastustamisena, luvattomina poissaoloina,

tappeluina, aggressiivisena käytöksenä ja kiusaamisena. Tutkimuksessa kävi ilmi, että usein

oppilas tiesi rikkovansa sääntöjä ja toimivansa väärin, mutta häneltä puuttui mallit toivottuun

käytökseen. Useat oppilaat eivät tienneet mitä heiltä odotettiin tai he eivät yksinkertaisesti
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osanneet toimia odotusten mukaisesti. Ruudun (2018) väitöstutkimuksessa nousi esiin myös

oppilaiden sisäänpäin kääntynyt oireilu. Sitä esiintyi jopa enemmän kuin ulospäin näyttäytyvää.

Sisäänpäin kääntynyt oireilu ei kuitenkaan koulun henkilöstön kokemana aiheuta yhtä paljoa

haastavia tilanteita, koska se ei kohdistu suoraan muihin oppilaisiin tai koulun aikuisiin. Tämän

takia sitä voi olla myös hankalampi havaita. (Achenbach & Rescorla, 2004.) Myös sisäänpäin

kääntynyt oireilu voi kuitenkin näkyä poissaoloina koulusta. Tutkimusten mukaan runsaat

poissaolot ovat erityisesti yläasteikäisillä usein yhteydessä psyykkiseen oireiluun, kuten

ahdistukseen, masennukseen ja psykosomaattisiin oireisiin. (Kaltiala-Heino ym. 2003; Kearney

2008.)

Koulussa esiintyviä tunne- ja käytöspuolen haasteita ja niiden kohtaamista on käsitelty

myös kansainvälisissä tutkimuksissa. Muun muassa Sutherland ja kollegat (2008) ovat koonneet

viiden kohdan ohjenuora opettajalle, joka opettaa oppilaita, joilla on tunne-elämän ja käytöksen

haasteista: opettajan tulisi luoda sellainen luokkaympäristö, mikä kannustaa oppilasta

oppimiseen; ylläpitää rutiineja ja pitää huolta, että oppilas tietää mitä häneltä odotetaan;

ylläpitää positiivista ilmapiiriä, mikä vahvistaa sopivaa käyttäytymistä; kehittää jatkuvasti

koulutehtäviä sekä havainnoida, mitä luokassa tapahtuu. Tutkimuksen mukaan oppilaan käytös

ja reagointi ei muutu, jos jokin ympäristössä ei muutu. Tämän takia opettajan on tärkeää

havainnoida ja pohtia omaa toimintaansa ja luokan toimintatapoja.

Vaikka oppilaalla esiintyisi minkälaista oireilu, hänellä on aina oikeus hyvään

opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä (OPS, 2014). Perusopetusasetus (852/1998) ja

Perusopetuslaki (628/1998) takaa jokaiselle oppilaalle oikeuden saada tarvitsemaansa tukea ja

opetusta sekä vaatii edistämään lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä sekä

tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Koulun on tarjottava oppimiseen ja koulunkäyntiin tukea, jos

oppilas sitä tarvitsee. Tukea saa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukijärjestelmästä että

opiskeluhuollosta (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013). Opetuksen ja tuen järjestämisen

lähtökohtana ovat aina oppilaan ja opetusryhmän vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet.

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista, syvenemistä ja

pitkäaikaisvaikutuksia (OPS, 2014). Erilaisia tukimuotoja, joilla oppilasta voidaan tukea, on

muun muassa erilaiset opetusmuodot (mm. osa-aikainen erityisopetus, erityisopetus ja

sairaalaopetus), ohjaajan tuki, koulukuraattorin tapaamisen sekä tukiopetus (Laki

perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013; OPS, 2017). Kunnat ovat vastanneet lisääntyviin

haasteisiin myös omilla ratkaisuilla, kuten kuntouttavilla erityisluokilla (Hyvinkään kaupunki;

Hyvinkään kaupungin oppilashuolto; Jyväskylän kaupunki; Nurmijärven uutiset, 10.3.2020;

Varkauden kaupunki; YLE uutinen 16.9.2015).
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Kuntouttavat erityisopetuksen ryhmät, joita kutsutaan kuntatasolla usein Emo-luokiksi,

ovat vaativan erityisen tuen ryhmiä, jotka ovat suunnattu opiskelijoille, jotka eivät

sosioemotionaalisten haasteiden vuoksi pysty käymään koulua omassa lähikoulussaan edes

erityisopetuksen luokissa. Kuntouttavissa erityisopetuksen luokissa opetus tapahtuu

pienryhmässä, jossa oppilaalla on saatavilla on vahva psykososiaalinen tuki sekä tarvittava

jousto koulunkäynnin onnistumiseen. Oppilaiden opetus räätälöidään heidän vointinsa

mukaisesti. Luokat tekevät usein vahvaa yhteistyötä huoltajien ja muiden oppilaan verkostojen

kuten hoitotahon kanssa. Kuntouttavat erityisluokat ovat hyvin resursoitu. Luokissa

työskentelee erityisluokanopettajan lisäksi yleensä kaksi aikuista, joiden työnkuvat vaihtelevat

kuntakohtaisesti: psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja, erityisohjaaja,

koulunkäynninohjaaja. (Hyvinkään kaupunki; Hyvinkään kaupungin oppilashuolto; Jyväskylän

kaupunki; Nurmijärven uutiset, 10.3.2020; Varkauden kaupunki; YLE uutinen 16.9.2015.)

2.3 Vuorovaikutuksen laadun ja ympäristön merkitys psyykkiseen oireiluun
Ympäristö ja koettu vuorovaikutuksen laatu ovat hyvin merkittäviä tekijöitä lapsen ja nuoren

psyykkisen oireilun ehkäisemisessä. Aikuisen emotionaalinen tuki, ohjaus ja ymmärrys on

erittäin tärkeää lapsen ja nuoren psyykkiselle kehitykselle (Mäntymaa ym., 2016; Puura &

Laukkanen, 2016). Muun muassa Bronfenbrennerin (1979) ekologinen systeemiteoria käsittelee

erilaisten sosiaalisten kontekstien merkitystä lapsen kehitykseen. Teorian mukaan lapsen kehitys

tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Teorian mukaan sosiaalinen ympäristö, missä

lapsi elää ja vuorovaikuttaa, on suurin vaikuttava tekijä ihmisen psykologiseen kehitykseen,

koska ympäristöllä on niin suuri vaikutus geenien aktivaativoitumiseen. Sosiaaliset ympäristöt

ovat teoriassa jaettu eri tasoille mikro-, meso-, ekso-, makro- ja kronosysteemeihin, sen mukaan

miten lähellä tason sosiaalinen konteksti on lasta. Mikrosysteemillä, johon koulu sijoittuu, on

suorin vaikutus lapsen kehitykseen. Koulun rooli oppilaan ongelmien tunnistamisessa ja niihin

vastaamisessa on siis hyvin merkittävä myös siellä esiintyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen

määrän takia (Duodecim & Suomen Akatemia, 2020).

Ympäristön ja vuorovaikutuksen laadun aikaansaama turvallisuuden ja

yhteenkuuluvuuden tunne vaikuttavat merkittävästi ihmisen kokemaan psyykkiseen

hyvinvointiin (Deci & Ryan, 2000; Juvonen, 2006; Karppinen & Pihlava, 2016; Virta ym.,

2012). Turvallisuuden tunne on vahvasti yhteydessä stressijärjestelmään: se saa meidät

rauhoittumaan. Turvan merkitys korostuu myös koulumaailmassa. Yleisesti turvaton tila

aiheuttaa oppilaissa häiritsevää käyttäytymistä, paniikkia ja erilaisia raivokohtauksia.

Turvattomuutta kokiessaan oppilas ei hyödy rangaistuksista tai torumisesta, vaan tarvitsee tukea

turvallisuuden tunteen saavuttamiseksi. Turvallisuuden tunne nivoutuu yhteen

yhteenkuuluvuuden tunteen kanssa. Lapsen ja nuoren turvan tunteen yksi tärkein mahdollistaja
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onkin aikuinen, joka on läsnä ja myötätuntoinen sekä arvostaa ja hyväksyy lapsen ja nuoren

sellaisena kuin hän on. (Karppinen & Pihlava, 2016.) Myös Porgesin (2009) esittämä

polyvagaalinen teoria, jonka esitin kappaleessa 2.1, selittää hyvin turvallisuuden tunteen ja

aikuisen vuorovaikutuksen laadun merkitystä haastavissa tilanteissa: turvan tunne ja sosiaalinen

yhteys rauhoittaa autonomisen hermoston toiminnan ja stressireaktion.

Kun tarkastellaan koulumaailmaa, koulun aikuisten vuorovaikutuksen laadun lisäksi

luokan yleisellä toimintakulttuurilla on mahdollista vaikuttaa koettuun turvallisuuden tunteeseen

ja sitä kautta haastavien tilanteiden ehkäisyyn (Karppinen & Pihlava, 2016; Virta ym., 2012).

Virran ja kollegojen (2012) mukaan oppilaan turvallisuuden tunnetta edistää, jos kouluarjessa

keskitytään kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemiseen pelkkien oppisisältöjen sijasta.

Heidän mukaansa luokan yhteisöllisen ilmapiirin ylläpitäminen, jossa kaikista ryhmän jäsenistä

välitetään ja huolehditaan, on tärkeää oppilaiden hyvinvointia ajatellen. Kuten aikaisemmin

kävi ilmi, yhteenkuuluvuuden tunne on ihmisen emotionaalinen perustarve, joka näyttäytyy

tarpeena olla hyväksytty osa yhteisöä ja ryhmää (Juutinen, 2015). Yhteenkuuluvuuden tunne

muodostuu koulussa yksilötasolla, vertaissuhteiden kautta, suhteessa koulun aikuisiin sekä

yhteenkuuluvuuden politiikan, eli toimintakulttuurin ja kouluympäristön kautta. Koettu

yhteenkuuluvuus tukee oppilaiden hyvinvoinnin lisäksi heidän akateemista sitoutumista sekä

sosiaalista käyttäytymistä (Juvonen, 2006).

Ahola, Lanas ja Hämäläinen (2017) ovat etnografisessa tutkimuksessaan kiinnittäneet

huomion koulun aikuisten vuorovaikutuksen laatuun, erityisesti luokan opettajan. Heidän

tutkimuksessaan havaittiin opettajan olevan luokan tunnekeskus, joka käytöksellään hallitsee

sitä, minkälainen tunnereaktio mistäkin ärsykkeistä syntyy ja miten tunne purkautuu. Opettajan

omat tunnetaidot ovat tästä syystä tärkeä osa haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyä. Vastaavia

löydöksiä on saatu myös muissa tutkimuksissa. Opettajan vuorovaikutuksen laatu sekä

kommunikointitaidot ovat yhteydessä oppilaiden kokemiin tunteisiin. Myönteisen

vuorovaikutuksen, kuten myönteisen palautteen ja kehujen antamisen, on havaittu laukaisevan

oppilaissa myönteisiä tunteita myös haastavissa tilanteissa, joissa oppilas kokee stressiä tai

negatiivisia tunteita (Tugade & Fredrickson, 2007). Koulun aikuiset voivat siis tukea oppilaiden

tunteiden säätelyä ja hyvinvointia havainnoimalla oppilaiden tarpeita sekä vuorovaikuttamalla

myönteiseen ja vastaanottavaan sävyyn (Martin & Rimm-Kaufman, 2015). Oppilaiden saadessa

tukea tunteidensa käsittelyyn, haastavan tilanteet vähenevät ja lientyvät, kun myönteisten

tunnetilojen saavuttaminen helpottuu (Titsworth ym., 2013).
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3 Metodologia ja tutkielman toteutus
Tutkielman tavoitteena on selvittää oppilaan hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä koulun aikuisen

vuorovaikutuksen laadun merkitystä haastavissa tilanteissa aineistosta havaittujen

vuorovaikutusketjujen avulla. Tutkielmassa käsittelen oppilaan ja koulun aikuisten välistä

vuorovaikutusta sekä kouluympäristössä esiintyviä oppilaan hyvinvointiin vaikuttavia erilaisia

tekijöitä. Tutkielma on fenomenologinen ja analyysimenetelmänä toimi sisällönanalyysi.

Tutkielma on toteutettu haastatteluaineiston pohjalta. Kappaleessa 3.1 esittelen tarkemmin

tutkimustehtävää ja tutkimuskysymyksiä, kappaleessa 3.2 metodologisia valintoja, kappaleessa

3.3 tutkielmassa käytettyä aineistoa sekä kappaleessa 3.4 tutkielman toteuttamisen eettisiä

lähtökohtia.

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset
Tutkielman tutkimustehtävänä on selvittää, miten erilaiset ympäristötekijät ja koulun aikuisten

vuorovaikutuksen laatu vaikuttavat oppilaiden hyvinvointiin sekä haastavien tilanteiden

lientymiseen ja kärjistymiseen. Tutkimustehtävään ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen

tapahtuu haastatteluaineistossa esiintyneiden vuorovaikutusketjujen pohjalta.

Tutkimuskysymyksiin vastaamisen avulla hahmottuu myös tutkittujen vuorovaikutusketjun eri

vaiheet: laukaisevat tekijät, oppilaan reagointi, aikuisen reagointi ja lopputulemat, sekä miten eri

vaiheisiin voidaan vaikuttaa. Vuorovaikutusketjut pitävät sisällään sosiaalisen vuorovaikutuksen

lisäksi muita ympäristötekijöitä, joihin oppilas on vuorovaikutusketjussa reagoinut.

Tutkimuskysymyksinä toimivat seuraavat:

1. Millaisia koulun aikuisten reagointitapoja on tunnistettavissa oppilaiden kokemista

haastavissa tilanteissa?

2. Miten koulun aikuisen reagointi ja vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa oppilaiden

kokemien haastavien tilanteiden lopputulemiin?

3. Miten haastavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä ja liennyttää?

Kuntouttavaa erityisluokkaa käyneitä oppilaita on tutkittu vielä hyvin vähän. Myöskin koulussa

havaittavat vuorovaikutusketjut ovat vielä hyvin uusi tutkimuksen kohde. Lisäksi lasten ja

nuorten näkökulman esiin tuominen tutkimuskentällä on harvinaista verrattain muihin

tutkimusasetelmiin. Aikaisempaa tutkimusta, jonka pohjalta voitaisiin tehdä suoria

ennakko-oletuksia, ei siis ole ollut löydettävissä. Tutkimustehtävään ja tutkimuskysymyksiin

vastaaminen on toteutettu aineistolähtöisesti.
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3.2 Metodologia
Tutkielma on fenomenologinen tutkimus, jonka tutkimusmenetelmänä on aineistolähtöinen

sisällönanalyysi. Usein fenomenologiselle tutkimukselle pidetään sopivana aineistolähtöistä

Grounded Theory -analyysimenetelmää. Tutkielman aineisto ei kuitenkaan määrällisesti ole

sopiva Grounded Theoryn käyttöön (Dey, 2011; Laine, 2018; Luomanen, 2010). Tutkielmassa

on siksi käytetty Grounded Theoryyn pohjautuvaa aineistolähtöistä sisällönanalyysiä (Vuori).

Tutkielma pohjautuu haastatteluaineistossa esiin nousseisiin oppilaiden kokemuksiin, joita on

koodattu ja luokiteltu vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tässä kappaleessa esittelen tarkemmin

tutkielman fenomenologisia piirteitä sekä analyysin tekemistä aineistolähtöisen

sisällönanalyysin avulla.

Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkitaan yksilön kokemuksia ympäristöstä.

Fenomenologisen tutkimuksen avulla ei pystytä tekemään kaikkia koskevia yleistyksiä, vaan

sen avulla selvitetään nimenomaan tutkittavan ihmisjoukon kokemuksia. Fenomenologialle

ominaista on ajatus siitä, että yksilöt rakentuvat suhteessa ympäristöön ja toisaalta yksilöt

rakentavat ympäristöä, jossa he toimivat. Tässä tutkielmassa ympäristö, josta ollaan

kiinnostuneita, on koulumaailma ja yksilöt koulun oppilaat ja aikuiset. Yksilön ja ympäristön

välistä suhdetta tarkastellaan fenomenologisessa tutkimuksessa aina yksilön perspektiivistä,

tässä tapauksessa psyykkisesti oireilevan oppilaan. (Laine, 2018; Metsämuuronen; 2011.)

Fenomenologiassa ajatellaan, että kokemukset luovat ihmiselle merkityksiä.

Kokemuksia tutkittaessa siis selvitetään aina kokemusten merkityssisältöä. Tutkielmassa

tutkittava merkityssisältö on vuorovaikutusketjujen eri tekijöiden merkitys myönteisiin tai

kielteisiin lopputulemiin oppilaan näkökulmasta. Merkitysten syntypaikka on aina yhteisö, jossa

kokemukset ovat syntyneet, tässä tapauksessa haastateltavien kouluyhteisö. Merkitysten

ajatellaan fenomenologiassa olevan ympäristössä esiintyvien eri tekijöiden välisiä ja niitä

yhdistäviä. Tekijät, joiden välisistä merkityksistä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita, ovat

vuorovaikutusketjujen tekijät: psyykkisesti oireileva oppilas, koulun aikuiset sekä

kouluympäristön muut tekijät, jotka vaikuttavat oppilaan hyvinvointiin. (Laine, 2018;

Metsämuuronen, 2011.)

Merkitykset, joita pystymme toisen kokemuksista ymmärtämään ovat luonteeltaan

yhteisöllisiä eli jaettuja. Kokemuksissa on kuitenkin myös yksilöllisiä elementtejä, joiden

havainnoiminen toisen puheesta, ja sitä myötä käsitteleminen tutkielmassa, on miltei

mahdotonta. Lisäksi fenomenologisessa tutkimuksessa on tärkeää tunnistaa tutkijan omat

ennakkokäsityksen tutkimusaiheeseen liittyen. Esimerkiksi tässä tutkielmassa huomionarvoista

on, että olen itse työskennellyt kuntouttavissa erityisluokissa. Tutkijan omat ennakkokäsitykset

aiheesta ja suhde tutkittaviin vaikuttaa aina siihen, minkälaisia tulkintoja hän tekee. (Laine,
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2018.) Omat ennakkokäsitykset aiheesta sekä suhteeni haastateltaviin käy tarkemmin ilmi

luvuista 1 ja 5 sekä kappaleesta 3.3.1. Tutkielman ja löydösten luotettavuutta tarkastelen

tarkemmin kappaleessa 5.1.

Sisällönanalyysin tavoitteena on luoda selkeä kuvaus ilmiöstä, mitä tutkitaan.

Sisällönanalyysissä aineistoa lähdetään järjestämään koodauksen ja luokittelun avulla

selkeämpään ja tiiviimpään muotoon. (Bogdan & Bilken, 2006; Tuomi & Sarajärvi, 2006).

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineiston järjestäminen pohjautuu aineiston antamaan

informaatioon, ei valmiiseen teoriaan. Miles ja Huberman (1994, s. 10-12) ovat jaotelleet

sisällönanalyysin kolmeen vaiheeseen: 1. aineiston pelkistäminen, 2. ryhmittely ja 3.

teoreettisten käsitteiden luominen. Analyysi aloitetaan määrittämällä analyysiyksiköt, joita

lähdetään etsimään aineistosta. Tätä vaihetta kutsutaan usein koodaamiseksi. Jotta aineistoon

sopivat analyysiyksiköt on mahdollista hahmottaa, on aineiston oltava huolellisesti läpikäyty.

Kun analyysiyksiköt ovat koodattuna, aletaan niiden pohjalta luomaan ryhmiä. Ryhmittelyn

aikana tutkittava ilmiö alkaa hahmottumaan aineistosta muodostuvien pää- ja alaluokkien

avulla. Aineiston ryhmittelyn yhteydessä on mahdollista myös kvantifioida aineistoa, eli tuoda

tutkielman analysointiin ja raportointiin mukaan kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä,

esimerkiksi esiintyvyyksien määrillä. Kvantifiointi tuo aineiston tulkintaan uudenlaisia

ulottuvuuksia laadullisen tarkastelun rinnalle. Kun ryhmät ja luokat ovat muodostuneet, aineisto

käsitteellistetään. Aineiston alkuperäisestä informaatiosta pyritään luomaan johtopäätökset ja

luomaan teoreettiset käsitteet, jotka kuvaavat tutkittavaa ilmiötä. (Tuomi & Sarajärvi, 2006;

Miles & Huberman, 1994)

3.3 Aineisto
Tutkielma on toteutettu itse kerätystä haastatteluaineistosta, joka koostuu neljästä kuntouttavaa

erityisluokkaa käyneen nuoren haastattelusta. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna.

Haastattelun teemat olivat psyykkinen hyvinvointi, koulupolku, koulun aikuiset ja heidän

reagointitapansa sekä muut oppilaat ja ryhmähenki. Haastateltavina toimivat neljä peruskoulu

päättänyttä nuorta. Aineiston analysointi tapahtui aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti

koodaamalla, luokittelemalla ja käsitteellistämällä. Kappaleessa 3.3.1 kerron taustatietoja

tutkittavista ja kappaleissa 3.3.2 ja 3.3.3 käyn tarkemmin läpi aineiston hankintaa ja

analysointia.
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3.3.1 Tutkittavat

Tutkielman toteuttamiseen osallistui neljä haastateltavaa, joista kaksi oli naisia ja kaksi miehiä.

Haastateltavat olivat iältään 16-20 -vuotiaita ja käyneet peruskoulunsa Uudenmaan alueella.

Kaikkien haastateltavien koulupolkuihin sisältyi jaksot sairaalaopetuksessa sekä opiskelu

kuntouttavassa erityisluokassa vähintään yhden lukuvuoden ajan. Lisäksi kaikilla

haastateltavilla on esiintynyt poissaoloja koulusta psyykkisen oireilun seurauksena.

3.3.2 Aineiston hankinta

Aineiston hankkiminen lähti liikkeelle haastattelukutsujen (Liite 1) lähettämisestä.

Haastattelukutsuissa kirjoitin etsiväni haastateltavaksi peruskoulun päättäneitä, kuntouttavaa

luokkaa käyneitä nuoria, kerroin itsestäni sekä tutkielman ideasta. Lähdin levittämään

haastattelukutsuja kahta reittiä pitkin: lähetin kutsun minulle entuudestaan tutuille nuorille sekä

pyysin ammattilaisia, jotka työskentelevät kuntouttavaa luokkaa käyneiden oppilaiden kanssa,

levittämään kutsua. Sain yhteyden tuttuihin nuoriin sosiaalisen median kautta ja ammattilaisiin

omien yhteystietojen sekä internetistä löytyvien tietojen avulla. Kaikki ammattilaiset

työskentelivät Uudenmaan alueella. Nämä kaksi tapaa tavoitella tutkittavia valikoitui

perustelluista syistä. Oletin haastateltavien saamisen tutkielmaan olevan haastavaa aiheen

herkkyyden takia, jonka vuoksi koin halukkaiden haastateltavien löytymisen olevan

todennäköisempää entuudestaan tuttujen nuorten kautta. Tutkittavien yksityisyyden suojan sekä

tutkimuksen luotettavuuden takia halusin kuitenkin osan haastateltavista olevan minulle

entuudestaan tuntemattomia. Tästä syystä pyysin myös muita ammattilaisia levittämään kutsua.

Uudenmaan alue valikoitui siksi, että haastattelut toteutettiin kasvokkain. Matkustamiseen

menevän ajan takia toivoin haastateltavien löytyvän saman maakunnan alueelta.

Haastattelukutsu lähetettiin yhteensä kymmenelle nuorelle ja neljälle ammattilaiselle. Kolme

ammattilaista välitti tiettävästi kutsua eteenpäin tutkimusryhmään sopiville nuorille.

Haastattelukutsuun vastasi viisi entuudestaan tuttua ja yksi muiden ammattilaisten kautta

tavoitettu nuori. Lopulta kolme entuudestaan tuttua ja yksi muiden ammattilaisten kautta

tavoitettu nuori osallistui haastatteluihin.

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, jotka etenivät kaikki saman rakenteen

mukaisesti: keskustelimme ensin koulupolusta ja sen aikana koetusta hyvinvoinnista, tämän

jälkeen siirryimme koulun aikuisiin liittyviin teemoihin ja lopuksi keskustelimme muihin

oppilaisiin ja ryhmähenkeen liittyvistä asioista. Lopuksi pyysin haastateltavia lyhyesti

kertomaan omasta sen hetkisestä tilanteestaan. Olin suunnitellut valmiiksi haastattelurungon ja

haastateltaville esitettäviä kysymyksiä, mutta kaikki haastattelut etenivät lopulta

keskustelunomaisesti alusta loppuun ja haastattelukysymykset sekä -runko vaihtuivat hieman

joka kerralle. Liitteessä 2 on nähtävillä alkuperäinen haastattelurunko. Haastattelut toteutettiin
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Uudenmaan alueella nuorelle mieluisassa julkisessa tilassa/paikassa tai nuorten omissa kodeissa.

Paikka valittiin kuitenkin niin, että haastattelu oli mahdollista toteuttaa ilman, että muut ihmiset

kuuntelevat. Kerroin haastattelun alussa, mikä on haastattelun aihe: vuorovaikutuksen laadun

merkitys koulussa viihtymiseen ja pärjäämiseen. Itse haastatteluosuus alkoi aina siitä, kun

pyysin nuorta kertomaan yleisesti koulupolustaan. Suunniteltujen teemojen lisäksi,

haastateltavat puhuivat paljon koulussa saamastaan tuesta sekä yksittäisistä tapahtumista, joita

he olivat kokeneet peruskoulunsa aikana. Kysyin usein tarkentavia kysymyksiä: “Miltä se

tuntui?” ja “Miten se vaikutti koulussa pärjäämiseen ja viihtymiseen?”. Haastattelutilanteet

kestivät tunnista kahteen tuntiin ja haastattelun nauhoitettiin. Haastattelunauhoitukset olivat

kestoltaan 42 minuutista yhteen tuntiin. Haastatteluista tuli yhteensä 3 tuntia, 26 minuuttia ja 6

sekuntia äänitystä. Litteroitu aineisto oli 99 sivua pitkä. Litteraatit sisälsivät myös puheen tauot,

erilaiset äännähdykset (esim. naurahdus) sekä taustamelua ja puheen taukoja selittävät

tapahtumat.

3.3.3 Aineiston analysointi

Aineisto on analysoinnin yhteydessä käyty läpi moneen kertaan, koodattu ja ryhmitelty, sekä

luokiteltu ja käsitteellistetty aineistosta muodostuneiden ryhmien avulla. Seuraavaksi kuvaan

vaihe vaiheelta, miten analysoin aineiston ja päädyin luvussa 4 raportoitaviin tutkimustuloksiin.

Aineiston analysoinnin vaiheet ovat nähtävissä Taulukosta 1: Aineiston analysointi.

Taulukko 1: Aineiston analysointi

Vaihe
1.

Haastatteluiden litterointi

Vaihe
2.

Litteraattien lukeminen, korjaaminen ja löydösten kannalta oleellisten osioiden poimiminen

Vaihe
3.

Aineiston koodaus kuuteen koodiin
- Koulupolku
- Koulun aikuisiin liittyvät asiat
- Muihin oppilaisiin ja ryhmähenkeen liittyvät asiat
- Yksittäiset tapahtumat
- Koulun antamaan tukeen ja kouluympäristöön liittyvät tekijät
- Nuorten esittämän toiveet kouluun liittyen

Vaihe
4.

Aineiston ryhmittely koodien pohjalta neljään luokkaan
- Vuorovaikutusketjut: oppilaiden väliset ja koulun aikuisen kanssa koetut
- Koulun aikuisten vuorovaikutuksen laatu
- Koulupolut
- Hyvinvointitekijät: muihin oppilaat, saatu tuki, kouluympäristö

Vaihe
5.

Aineiston käsitteellistäminen, tarkempi luokittelu ja koodaus oleelliseksi huomattujen luokkien
pohjalta

- Pääluokka: vuorovaikutusketjut
- Alaluokat: myönteiset & kielteiset; aikuisten reagointitavat

- Pääluokka: hyvinvointitekijät
- Alaluokat: edistävät & heikentävät
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Vaiheessa 1 litteroin haastattelut. Haastattelujen litterointi oli myös tärkeä analysoinnin vaihe,

koska sen aikana haastatteluista syntyi parempi kokonaiskuva haastattelujen yhteneväisyyksistä

sekä yksityiskohdista. Vaiheessa 2 luin litteraatit läpi, korjasin kirjotusvirheet sekä poimin

litteraateista löydösten kannalta oleelliset kohdat. Käytännössä siis keräsin omaan tiedostoon

osiot, joissa varsinainen haastattelu on tapahtunut ja jätin pois tutkittavan oikeuksiin, tutkielman

taustatietoihin sekä lupien pyytämiseen liittyvät osiot. Vaiheen 2 jälkeen pidin kahden viikon

tauon analysoimisesta, jotta sain aineistoon etäisyyttä ja karistettua jo muodostuneita

mielikuvia.

Vaiheessa 3 koodasin aineistoa kuuteen koodiin yliviivaamalla koodeihin liittyviä

kohtia tulostetusta aineistosta eri väreillä. Koodit, joiden mukaan aineistoa koodasin, oli

koulupolku, koulun aikuisiin liittyvät asiat, muihin oppilaisiin ja ryhmähenkeen liittyvät asiat,

yksittäiset tapahtumaketjut, koulun antamaan tukeen ja kouluympäristöön liittyvät tekijät sekä

nuorten esittämän toiveet kouluun liittyen. Yliviivasin aina koodiin mukaan myös oppilaan

siihen liittyvän tunteen tai vaikutuksen koettuun hyvinvointiin. Jo tässä vaiheessa huomasin, että

yksittäisistä tapahtumista oli havaittavissa vuorovaikutusketjuja, koska tapahtumista oli lähes

aina koodattavissa koulun aikuisiin liittyvä asia sekä muihin oppilaisiin ja ryhmähenkeen tai

koulun antamaan tukeen ja kouluympäristöön liittyvä tekijä. Pidin aineiston koodaamisen

jälkeen tauon aineiston analysoinnissa.

Vaiheessa 4 ryhmittelin aineiston koodien pohjalta. Ensimmäiseksi poimin oppilaiden

kuvaukset heidän koulupolustaan ja sen aikaisesta psyykkisestä voinnista. Keräsin kuvaukset

yhteen tiedostoon niin, että tiedostosta oli nähtävissä kunkin haastateltavan koulupolku

verrattuina muihin haastateltaviin. Merkkasin tiedostoon luokkamuodon (yleisopetuksen

luokka/erityisluokka/kuntouttava erityisluokka/sairaalaopetus), kuinka paljon poissaoloja,

minkä tyyppinen opettaja, minkälaiset kaverisuhteet, mitä eri tukimuotoja sekä minkälainen

koettu hyvinvointi milläkin luokka-asteella haastateltavalla oli ollut. Seuraavaksi lähdin

keräämään aineistosta kaikki oppilaiden kuvaamat tapahtumat ja purin ne neljään osaan:

laukaiseva tekijä, oppilaan reaktio, aikuisen reaktio ja lopputulema. Luokittelin kaikki aineiston

tapahtumaketjut omiin luokkiinsa sen mukaan, minkälainen vuorovaikutuksen laatu aikuisen

reagoinnista oli havaittavissa. Keräsin omaan luokkaan ne tapahtumaketjut, joissa oppilaat

sosiaalisesti vuorovaikuttivat vain muiden oppilaiden kanssa. Kolmantena poimin aineistosta

kaikki tapahtumaketjujen ulkopuoliset maininnat opettajien vuorovaikutuksen laaduista ja

luokittelin ne oppilaiden kuvausten mukaisiin luokkiin. Viimeiseksi poimin vielä muihin

oppilaisiin, saatuun tukeen sekä muihin koulun ympäristötekijöihin liittyvät asiat ja luokittelin

ne sen mukaan, onko ne edistäneet vai heikentäneet haastateltavan koettua hyvinvointia.
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Vaiheessa 5 olin jo havainnut, että muodostuneet tapahtumaketjut olivat aineiston

oleellisin löydös. Päätin nimetä aineiston tapahtumaketjut vuorovaikutusketjuiksi.

Vuorovaikutusketjuihin vaikutti oleellisesti koulun aikuisen reaktio, joten lähdin luokittelemaan

tapahtumaketjuja samankaltaisten reagointitapojen pohjalta. Jätin tässä vaiheessa pois ne

tapahtumat, joissa oli havaittavissa vähemmän kuin kolme vuorovaikutusketjun osaa.

Huomasin, että saman tyyppiset aikuisten reagointitavat johtavat saman tyyppisiin

lopputulemiin. Vuorovaikutusketjut jakaantuivat tässä vaiheessa kahteen selkeään alaluokkaan

sen mukaan, oliko lopputulemat myönteisiä vai kielteisiä. Tämän jälkeen luokittelin vielä

tarkemmin myönteiset ja kielteiset ketjut koulun aikuisen reagointitavan vuorovaikutuksen

laadun mukaan: syyllistävä, välinpitämätön, rankaiseva, vähättelevä, epävarma,

ratkaisukeskeinen, myötätuntoinen sekä myönteistä käytöstä vahvistava. Päätin tässä vaiheessa

tulkita eri tavalla vuorovaikutusketjuja, joissa oppilas on sosiaalisesti vuorovaikuttaa vain

muiden oppilaiden kanssa, ja luoda ketjuihin uuden aikuisen reagointitavan “ei tiedossa”.

Aineistosta nimittäin oli nyt havaittavissa, että kaikki kyseisen luokan ketjut päätyivät kielteisiin

lopputulemiin ja aikuisen reagointi olisi mahdollisesti voinut vaikuttaa lopputulemaan. Tästä

syystä kyseisiä ketjuja oli hyvä käsitellä aikuisen reagointitavan näkökulmasta. Olin aineiston

tarkemman luokittelun aikana huomannut, että koetut hyvinvointia edistävät ja heikentävät

tekijät olivat selvästi havaittavissa myös vuorovaikutusketjuista. Nimesin nämä tekijät

hyvinvointitekijöiksi. Lopulta pääluokiksi, joita tutkimustuloksissa käsittelen laajemmin,

muodostui vuorovaikutusketjut ja hyvinvointitekijät.

3.4 Eettiset lähtökohdat
Eettisten kysymysten pohdinta on ihmistieteissä erittäin oleellinen osa tutkimuksen tekoa

(Hirsjärvi & Hurme, 2011). Noudatin tutkielman toteuttamisen jokaisessa vaiheessa

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita (Liite 3). Haastateltaville korostettiin, että

tutkielmaan osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi vetäytyä milloin vain. Osallistujilta

pyydettiin kirjallinen suostumus (Liite 4), jonka yhteydessä he saivat tarkemman selvityksen

oikeuksistaan sekä tutkielman tarkoituksesta ja menetelmistä sekä rekisteriselosteen luettavaksi.

Haastattelutilanteessa haastateltaville korostettiin, että heidän ei ole pakko kertoa mitään, mitä

he eivät koe miellyttäväksi kertoa. Tutkimusaineistoa käytetään ensisijaisesti tässä kyseisessä

Pro gradu -tutkielmassa, mutta mahdollisesti myöhemmin myös muissa julkaisuissa, kuten

väitöskirjassa, joten tämäkin tuotiin ilmi haastattelukutsussa (Liite 1) ja suostumuslomakkeessa

(Liite 4). Tutkimukseen osallistuneiden suojaamisesta tulee huolehtia tutkimuksen teon

jokaisessa vaiheessa (Kaiser, 2012). Sovimme haastateltavien kanssa siitä, mitä nimeä tai

nimimerkkiä heistä käytän aineiston analysoinnin ja tutkielman teon aikana, kun saan ohjausta

tutkielman tekoon Pro Gradu -ohjaajilta. Aineiston raportoinnissa ei ole eroteltu haastateltavia
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toisistaan, eli nimet ja nimimerkit on jätetty kokonaan pois. Aineistoa säilytetään aineiston

käsittelyn jälkeen kahden lukon takana, joka takaa sen, ettei ulkopuoliset näe sitä. Aineistosta ja

sen säilyttämisestä on olemassa rekisteriseloste (Liite 5).

Hammersley ja Traianou (2012) ovat esittäneet viisi ohjetta tutkimukseen osallistujien

suojaamiseksi: osanottajiin kohdistuvan mahdollisen haitan minimoiminen, autonomian

kunnioittaminen, yksityisyyden suojaaminen, vastavuoroisuus sekä oikeudenmukainen kohtelu.

Tutkielman raportoinnissa käsitellään aineistoa nimettömästi, mutta aina on mahdollisuus, että

esimerkiksi luokkatoveri, opettaja tai huoltaja saattaa tunnistaa jonkun haastateltavan

tutkimusjoukosta, jos he lukevat valmista tutkielmaa. Kyseinen seikka tuotiin ilmi

haastateltaville ennen tutkielmaan osallistumista. Tutkielmaa kirjoittaessa kiinnitettiin paljon

huomiota raportoinnin tyyliin. Lisäksi haastateltavan niin halutessaan, häneen otettiin yhteyttä ja

kerrottiin, mitä haastattelun kohtia raportointi sisälsi, ennen kuin tutkielma meni tarkistettavaksi

ja julkaistavaksi. Koska aineisto käsittelee oppilaiden kokemia vuorovaikutustilanteita, joissa on

ollut osallisena myös muita osapuolia, tulee aineistossa olemaan katkelmia myös muun muassa

koulun aikuisista ja muista oppilaista. Aineiston raportoinnissa on poistettu henkilöiden nimet ja

ulkonäköön liittyvät yksityiskohdat, luokkien erilaiset kutsumanimet sekä koulujen nimet.

Lisäksi raportoinnin sävyyn on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta se olisi mahdollisimman

eettistä kaikkia osapuolia ajatellen ja haastateltavan yksilönsuoja varmistuisi mahdollisimman

hyvin.

Välittävän tutkimuksen ja tutkijan tavoitteet liittyvät aina hyvinvoinnin lisäämiseen

(Määttä & Uusautti, 2015). Tutkielman aihe on hyvin herkkä ja tutkielmaan osallistujien

vähäinen määrä oli ennakoitavissa. Näistä syistä jouduin jo ennen tutkielman aloittamista

pohtimaan, pitäisikö aihe eettisistä syistä jättää kokeneemmille tutkijoille. Päädyin kuitenkin

tutkielman herkkään aiheeseen ja haastavaan tutkimusasetelmaan, jossa nuoret itse kertovat

koulukokemuksistaan, koska koen, että aiheen käsittelyllä ja nuorten kuulemisella voidaan

merkittävästi edistää hyvinvointia koulumaailmassa. Kaikilla tutkijoilla ei ole samanlaisia

mahdollisuuksia tuoda nuorten ääntä esiin, joten niiden joilla on, on mielestäni jopa velvollisuus

tehdä niin. Pyrin parhaani mukaan keskittymään tutkielman raportoinnissa nimenomaan siihen,

miten voimme edesauttaa psyykkisesti oireilevien oppilaiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä

haastavia tilanteita ja niiden kärjistymistä.
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4 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa
Aineistosta löytyneet tutkimustulokset jakaantuvat kahteen luokkaan: vuorovaikutusketjut sekä

vuorovaikutusketjuja ehkäisevät, liennyttävät ja kärjistävät tekijät. Vuorovaikutusketjut ovat

haastateltavien kuvaamia koulussa tapahtuneita vuorovaikutustilanteita, jotka ovat vaikuttaneet

myönteisesti tai kielteisesti oppilaan koettuun hyvinvointiin. Mitä voimme oppia

vuorovaikutusketjuista? -osiossa käsittelen tekijöitä, joiden avulla vuorovaikutusketjujen

haastavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä. Kuvaan tarkemmin koulun aikuisten

vuorovaikutuksen laadun ja kouluympäristön vaikutuksia vuorovaikutusketjuihin ja oppilaan

hyvinvointiin, sekä kuvaan vuorovaikutusketjujen ja hyvinvointia tukevien ja heikentävien

tekijöiden esiintyvyyttä eri opetusmuodoissa.

4.1 Vuorovaikutusketjut
Vuorovaikutusketjut jakautuvat kahdeksaan luokkaan sen mukaan, miten koulun aikuiset ovat

eri tilanteissa reagoineet. Koulun aikuisen reagointitapa osoittautui aineistossa

merkityksellisimmäksi tekijäksi sen suhteen, minkälainen lopputulema vuorovaikutusketjulla oli

haastateltavan nuoren psyykkistä vointia ajatellen, myönteinen vai kielteinen. Aineistosta nousi

esiin 36 erilaista vuorovaikutusketjua. Näistä 29 johtivat kielteiseen ja 9 myönteiseen

lopputulemaan. Aineistosta oli havaittavissa esiintyvyyksien eroja eri luokkamuodoissa,

erityisesti yleisopetuksen ja kuntouttavien erityisluokkien välillä. Haastateltavat kuvasivat

kahdessakymmenessä kielteisessä ketjussa, minkä tyyppisellä luokalla kyseinen ketju on koettu:

seitsemäntoista sijoittui yleisopetuksen luokkaan, yksi kuntouttavaan luokkaan, yksi muuhun

erityisluokkaan kuin kuntouttavaan ja yksi sairaalakouluun. Myönteisissä ketjuissa kuvaus

luokkamuodosta löytyi seitsemästä ketjusta. Niistä neljä oli koettu kuntouttavassa

erityisluokassa ja kolme yleisopetuksen luokassa.

Vuorovaikutusketjut jakautuvat neljään vaiheeseen: laukaiseva tekijä, oppilaan

reagointi, aikuisen reagointi ja lopputulema. Ketjut ovat nähtävissä koottuna taulukoissa 2 ja 3.

Taulukoissa käytetyt kuvaukset ovat osin yleistyksiä. Esimerkiksi haastava koulutehtävä

tarkoittaa tehtävää tai opetustilannetta, joka on laukaissut haastateltavassa haastavia tunteita

muista kuin sosiaalisista syistä, negatiivinen tunne tarkoittaa haastateltavien ilmauksia ärsytti, ei

ollut yhtään kivaa, vitutti, oli paskaa yms. ja vaikeus mennä kouluun on yleistys haastateltavien

ilmauksista, joissa he kuvasivat miten he eivät enää halunneet mennä kouluun. Monissa

tapauksissa vaikeus mennä kouluun on johtanut kokonaan koulusta pois jäämiseen. Lisäksi

moniin toimintaa ilmaiseviin kuvauksiin (esim. koulusta karkaaminen) liittyy myös oppilaan

negatiivinen tunne tai koettu ahdistuneisuus, vaikka sitä ei ole erikseen mainittu taulukossa.
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4.1.1 Vuorovaikutusketjut kielteisellä lopputulemalla

Vuorovaikutusketjut, jotka päättyivät kielteiseen lopputulemaan, sisälsivät koulun aikuisen

syyllistävän, välinpitämättömän, rankaisevan, vähättelevän, epävarman tai ei tiedossa olevan

reagoinnin. Eniten aineistosta nousi esiin koulun aikuisten syyllistävää, ei tiedossa olevaa,

välinpitämätöntä ja rankaisevaa reagointia. Kaikkia näitä esiintyi kuudessa eri

vuorovaikutusketjussa. Vähättelevää reagointia esiintyi kolmessa ja epävarmaa kahdessa eri

ketjussa. Kielteisissä lopputulema oli aina oppilaan stressitila tai sen vahvistuminen, ei toivottua

käyttäytymistä tai oppilaan negatiivinen tunne. Taulukossa 2 on nähtävissä ketjujen eri vaiheet

eniten esiintyneestä vähiten esiintyneeseen koulun aikuisen reagointitavan mukaan luokiteltuna.

Taulukossa on myös nähtävissä eri vuorovaikutusketjujen vaiheiden esiintymismäärät.

Taulukko 2: Vuorovaikutusketjut kielteisellä lopputulemalla

LAUKAISEVA
TEKIJÄ

OPPILAAN
REAGOINTI

AIKUISEN
REAGOINTI

LOPPUTULEMA

Haastava sosiaalinen tilanne (2)

Haastava koulutehtävä

Poissaolot sairastumisen takia

Ei tiedossa (2)

Lamaantuminen

Eristäytyminen muista

Lamaantuminen & ylikorostunut
velvollisuudentunne

Ei tiedossa (3)

SYYLLISTÄVÄ (6) Lamaantuminen/
Lamaantumistilan vahvistuminen (2)

Passiivisuus tunteiden ilmaisussa &
avun hakemisessa

Pelko

Ahdistuneisuus & neuroottisuus

Itku

Poissaolot sairastumisen takia (3)

Haastava sosiaalinen tilanne (2)

Uusi luokkaryhmä (1)

Ahdistuneisuus (2)

Ulkopuolisuuden tunne

Negatiivinen tunne

Koulusta karkaaminen

Ei tiennyt, miten reagoida

EI TIEDOSSA (6) Vaikeus mennä kouluun (5)

Ahdistuneisuus

Haastava sosiaalinen tilanne (3)

Haastava koulutehtävä

Ei tiedossa (2)

Itku (3)

Negatiivinen tunne (2)

Negatiivisen tunteen sanoittaminen
aikuiselle

VÄLINPITÄMÄTÖN (6) Vaikeus mennä kouluun/kyseiselle
oppitunnille (3)

Koulusta karkaaminen (2)

Ahdistuneisuus

Haastava sosiaalinen tilanne (6) Levottomuus (3)

Fyysinen aggressio (2)

Lamaantuminen

RANKAISEVA (6) Fyysinen aggressio (2)

Kokemus epäoikeudenmukaisuudesta &
ettei tule ymmärretyksi (2)

Lamaantumistilan vahvistuminen

Negatiivinen tunne

Oppilaalle esitetty kysymys (3) Itsetuhoisen olon sanoittaminen
aikuiselle

Tavoitteen sanoittaminen aikuiselle

Koulutehtävään väärin vastaaminen

VÄHÄTTELEVÄ (3) Ahdistuneisuus, itku

Hämmennys, väheksytty olo

Vaikeus mennä kouluun

Oppilasryhmän levottomuus

Huoltajien yhteydenotto kouluun
oppilaan psyykkisestä tilasta

Levottomuus

Ei tiedossa

EPÄVARMA (2) Levottomuuden lisääntyminen

Negatiivinen tunne
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Kielteisten vuorovaikutusketjujen ehdottomasti yleisin laukaiseva tekijä oli haastava sosiaalinen

tilanne (13). Seuraavaksi yleisimmät laukaisevat tekijät olivat poissaolot sairastumisen takia (4),

oppilaalle esitetty kysymys (3) sekä haastava koulutehtävä (2). Oppilaan reagointitavoista

yleisimmät olivat levottomuus (4) sekä negatiivinen tunne tai sen sanoittaminen aikuiselle (4).

Seuraavaksi yleisimmät reagointitavat oli lamaantuminen (3) ja itku (3). Aikuisen kielteisen

reagoinnin jälkeen, yleisin lopputulema vuorovaikutusketjuille oli vaikeus mennä

kouluun/kyseiselle oppitunnille (9). Seuraavaksi yleisimmät lopputulemat olivat lamaantuminen

ahdistuneisuus (4) sekä lamaantuminen tai lamaantumistilan vahvistuminen (3).

Vuorovaikutusketjuissa, joissa aikuisen reagointitapa oli syyllistävä, koulun aikuinen

on osoittanut hyvin vahvasti, että oppilaan oma reaktio tai vaihtoehtoisesti luokkaryhmän tai

toisen oppilaan toiminta on vääränlaista. Tämän seurauksena oppilas on kokenut

vuorovaikutuksen laadun syyllistävänä. Reagointitapa koettiin painostavaksi, joskus jopa

uhkaavaksi, erityisesti tilanteissa, joissa aikuinen korotti ääntään. Tilanteiden yleisin laukaiseva

tekijä oli haastava sosiaalinen tilanne, jossa luokkatilanteessa esiintyi ei-toivottua

käyttäytymistä yhden tai useamman oppilaan toimesta. Muita laukaisevia tekijöitä oli haastava

koulutehtävä sekä poissaolot sairastumisen takia. Oppilas reagoi laukaisevaan tekijään

useimmiten lamaantumisella. Tapauksissa, joissa haastateltava ei kuvannut omaa reagointia,

aikuisen syyllistäväksi koettu reagointi on kohdistunut toiseen oppilaaseen tai oppilasryhmään.

Kaikkien tilanteiden lopputulemana oli kuitenkin oppilaan sisäänpäin kääntynyt oireilu tai

sisäänpäin kääntyneen oireilun vahvistuminen. Esimerkkitilanne, jossa aikuinen on reagoinut

syyllistäväksi koetulla tavalla on aineistossa esiintynyt tilanne, jossa oppilaalle oli psyykkisen

voinnin takia tullut poissaoloja koulusta ja kertynyt siksi tekemättömiä tehtäviä (laukaiseva

tekijä). Haastateltava koki velvollisuuden tunnetta kouluun palaamisen suhteen, mutta koki

pitkän poissaolojakson ja koulutehtävistä jälkeen jäämisen samalla lamauttavana tekijänä

(oppilaan reagointi). Haastateltava oli kokenut koulun aikuisten suhtautumisen tilanteeseen

syyllistävänä ja painostavana. Hänelle annettiin kaikki poissaolojen aikana kertyneet tehtävät

kerralla tehtäväksi (aikuisen reagointi). Haastateltava oli lamaantunut niin, ettei kyennyt

tekemään annettuja tehtäviä ja koki siksi vahvaa riittämättömyyden tunnetta (lopputulema).

Mä oon joutunu monesti tilanteisii, joissa opettaja huutaa mulle vaikka et miks mä en puhu, vaik
mul on vaa et mä oon jähmettyny, et mä en pysty puhuu kellekkää.

Haastateltava nuori

Vuorovaikutusketjuissa, joissa haastateltavat eivät kuvanneet koulun aikuisen toimintaa

(Taulukko 2: Aikuisen reagointi - Ei tiedossa), olen tehnyt johtopäätöksen, ettei aikuinen ollut

osa vuorovaikutusketjua tai aikuisen reagointi ei ole ollut lopputuleman kannalta merkittävää.

Yleisin laukaiseva tekijä tässä luokassa oli poissaolot sairastumisen takia. Oppilaan reagointi oli
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kaikissa tilanteissa yhteydessä muihin oppilaisiin. Haastateltavat olivat kokeneet ryhmähengen

kadonneen, muiden oppilaiden ihmettelevän poissaoloja tai muutoin käyttäytyvän tavalla, joka

oli haastateltavasta epämiellyttävää, jonka seurauksena he olivat yleisimmin ahdistuneet.

Suurimmassa osassa tapauksia näiden haastavien tilanteiden lopputulemana oli vaikeus mennä

kouluun. Tyypillinen esimerkki, jossa aikuinen ei ole reagoinut oppilaalle haastavaan

tilanteeseen, on aineistossa kuvattu tilanne, jossa yläasteen alkaessa oppilaalla alkoi esiintyä

ahdistuneisuutta. Ahdistuneisuus johti poissaoloihin, joita muut oppilaat alkoivat ihmettelemään

ja kyselemään (laukaiseva tekijä). Kyseisessä esimerkkitapauksessa haastateltava tunnisti, että

aluksi ahdistuneisuus johtui ihmismäärän ja siirtymien lisääntymisestä. Muiden oppilaiden

ihmettely ja kysely johti kuitenkin ahdistuneisuuden lisääntymiseen (oppilaan reaktio) ja lopulta

siihen, ettei oppilas enää mennyt kouluun (lopputulema).

Suurin osa oikeestaa varsinki niiku normikoulussa on reagoinu just sillee, että "Jaajaa". Ei

tuntunu siltä, että hirveemmin kiinnostais, tai niinku että just sillee että ei tuntunu siltä että

kukaa ottaa oikee hirvee sillai tosissaa.

Haastateltava nuori

Esimerkki välinpitämättömästä vuorovaikutusketjusta on tilanne, jossa oppilas oli

välituntitilanteessa potkaissut pallon vahingossa omaan maaliin, josta muut oppilaat osoittivat

tästä tyytymättömyyttä (laukaiseva tekijä). Oppilas ahdistui ja alkoi itkemään (oppilaan reaktio).

Koulun aikuiset eivät reagoineet tilanteeseen mitenkään, vaikka olivat olleet valvomassa

välituntia (aikuisen reaktio). Oppilas juoksi ensin puskaan piiloon ja välitunnin päätyttyä karkasi

kotiin (lopputulema). Vuorovaikutusketjuissa, joissa koulun aikuisen reagointi on koettu

välinpitämättömäksi, koulun aikuinen on ollut osa tilannetta ja oppilaiden kokemuksen mukaan

havainneet laukaisevan tekijän ja/tai oppilaan reaktion. Koulun aikuiset ovat kuitenkin

käyttäytyneet tilanteessa passiivisesti tai sivuuttaneet käytöksellään oppilaan reaktion niin, että

oppilas on kokenut jääneensä yksin haastavien tunteiden kanssa. Yleisin laukaiseva tekijä näissä

ketjuissa oli haastava sosiaalinen tilanne, johon oppilas on yleisimmin reagoinut itkulla.

Aikuisen välinpitämättömäksi koetun reagoinnin jälkeen, oppilas on karannut koulusta tai

hänelle on syntynyt vaikeus mennä kouluun tai kyseiselle oppitunnille.

Vuorovaikutusketjuissa, joissa koulun aikuisen reagointi on koettu rankaisevaksi,

koulun aikuinen on puuttunut oppilaan käyttäytymiseen rankaisevalla tavalla, esimerkiksi

antamalla jälki-istuntoa tai rajaamalla oppilaan käyttäytymistä vihaiseksi koetulla äänen

korottamisella. Kaikkien tilanteiden laukaisevana tekijänä oli haastava sosiaalinen tilanne, joko

riitatilanne tai oppilaalle yleisesti haastava vuorovaikutustilanne. Oppilaat reagoivat tilanteessa

levottomuudella, käyttämällä väkivaltaa tai lamaantumalla. Oppilaan ollessa levoton tai
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lamaantunut, aikuisen rankaiseva reagointi on kärjistänyt oppilaan oloa: levottomuus kärjistyi

fyysiseen aggressioon tai negatiiviseen tunteeseen ja lamaantuminen lamaantumistilan

vahvistumiseen. Tilanteissa, joissa oppilas oli reagoinut laukaisevaan tekijään väkivallalla,

aikuinen ensin rajasi oppilaan käyttäytymistä, jonka jälkeen oppilaalle tuli tilanteesta

epämieluisia jälkiseuraamuksia kuten jälki-istuntoa. Oppilas on kokenut molemmissa ketjuissa

tilanteiden ollaan epäoikeudenmukaisia ja ettei oppilas ole tullut tilanteissa ymmärretyksi.

Esimerkkinä rankaisevasta vuorovaikutusketjusta on tilanne, jossa oppilas koki toisen oppilaan

kiusaavan ja provosoivan oppitunnilla (laukaiseva tekijä). Oppilas ei pystynyt keskittymään

oppituntiin ja oli käskenyt luokkatoveriaan lopettamaan (oppilaan reaktio). Koulun aikuinen

käski oppilaan olemaan häiritsemättä oppituntia (aikuisen reaktio). Oppilas oli tämän jälkeen

heittänyt pulpetin toista oppilasta päin (lopputulema).

Et just niinku se on se ongelma, et reagoidaan siihen pahaan käytökseen, mut ei ikin mietitä et
mitä sen takan on.

Haastateltava nuori

Esimerkkitilanne, vuorovaikutusketjusta jossa koulun aikuisen reagointi on koettu

vähätteleväksi, on tilanne jossa oppilaalle esitettiin oppitunnilla kysymys (laukaiseva tekijä).

Oppilas vastasi väärin kysymykseen vahingossa väärin (oppilaan reaktio). Aikuinen reagoi

oppilaan vastaukseen niin, että oppilas koki opettajan vihjailleen hänen olevan tyhmä (aikuisen

reaktio). Muu oppilasryhmä naureskeli tämän jälkeen oppilaalle. Oppilas ei enää tilanteen

jälkeen halunnut mennä kouluun (lopputulema). Vuorovaikutusketjuissa, joissa aikuisen

reagointi on koettu vähätteleväksi, koulun aikuinen on sanallisesti vähätellyt oppilaan juuri

sanomaa asiaa tai oppilasta itseään. Kaikki tilanteet ovat lähteneet liikkeelle siitä, että oppilasta

on pyydetty kertomaan jostakin asiasta tai vastaamaan opettajan esittämään kysymykseen.

Aikuisen vähättelevä reagointi johti oppilaiden ahdistuneisuuteen ja itkuisuuteen,

hämmentyneeseen ja väheksyttyyn oloon sekä vaikeuteen mennä kouluun.

En halunnut mennä sinne just sen takii ku mua ei sit niinku otettu tosissaan siel tai must tuntu

silt et ne kaikki ajattelee vaa tiiäksä et se on joku hetkellinen juttu tai sillee. Tietysti sitä niinku

ittekki toivoo et se ois semmonen hetkellinen juttu, mutta valitettavasti ei ollu.

Haastateltava nuori

Vuorovaikutusketjuja, joissa koulun aikuisen reagointi oli epävarmaa, oli aineistossa vain kaksi

kappaletta. Kuvaan molemmat ketjut siksi erikseen. Ensimmäisessä ketjussa laukaiseva tekijä

oli oppilasryhmän levottomuus, johon oppilas reagoi levottomuudella. Opettaja reagoi

tilanteeseen epävarmalla tavalla. Oppilas oli kokenut koulun aikuisen menneen paniikkiin, niin

ettei hän kyennyt rajaamaan oppilasryhmän levottomuutta, jonka takia koko luokan levottomuus
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lisääntyi. Oppilas koki, ettei kukaan lopeta tilannetta. Toisessa ketjussa laukaiseva tekijä oli

huoltajien yhteydenotto koululle oppilaan psyykkiseen tilaan liittyen. Haastateltava ei kuvannut

omaa reaktiotaan vanhempien yhteydenottoon. Koulun aikuisten käyttäytyminen muuttui

kuitenkin varovaiseksi. Haastateltavan sanojen mukaan oppilasta kohdeltiin yhteydenoton

jälkeen “kuin kukkamaljakkoa” ja varmistettiin usein onko oppilaalla kaikki hyvin. Aikuisten

reaktio ärsytti oppilasta.

Haastateltava nuori: En mä tiiä. Se enemmän meni niinku paniikkii ku oppilaat rupes riehuu. Et
se ei osannu hoitaa niit hommia.

Minä: Milt se tuntu ku se meni paniikki tai vaikuttiks se jotenki suhun ja sun käyttäytymiseen?

Haastateltava nuori: No riehu vaa enemmän. Ku ei ollu ketää lopettamas sitä tilannet, ni rupes
vaa riehuu enemmän.

Kaikkien edellä kuvattujen vuorovaikutusketjujen lopputulemat ovat selkeästi kielteisiä

oppilaan hyvinvointia ajatellen. Kuvatuista haastavista tilanteista on kuitenkin havaittavissa

eroja niiden lopputulemien välillä. Aikuisen syyllistävä, välinpitämätön ja vähättelevä reagointi

sekä tilanteet, joissa aikuinen ei reagoinut näytti yleisimmin johtavan sisäänpäin kääntyneeseen

oireiluun sekä oppilaan lamaantumiseen. Kyseisiä ketjuja oli yhteensä 21 ja niiden

lopputulemista 17 oli selkeästi tulkittavissa sisäänpäin kääntyneeksi oireiluksi: vaikeus mennä

kouluun/kyseiselle oppitunnille (9), lamaantuminen/lamaantumistilan vahvistuminen (2),

koulusta karkaaminen (2), passiivisuus tunteiden ilmaisussa ja avun hakemisessa (1),

ahdistuneisuus ja neuroottisuus (1), ahdistuneisuus ja itku (1) sekä pelko (1). Vuorovaikutuksen

laaduista, jotka olivat yhteydessä sisäänpäin kääntyneeseen oireiluun, välinpitämätön reagointi

ja aikuisen täysi reagoimattomuus (Ei tiedossa -reagointitapa) näytti johtavan yleisimmin

vaikeuteen mennä kouluun (7), vaikeuteen mennä kyseiselle oppitunnille (1) tai koulusta

karkaamiseen (2). Kyseisiä vuorovaikutusketjuja oli aineistossa yhteensä kaksitoista ja niistä

kymmenen lopputulema oli yhteydessä oppilaan poissaoloon koulusta. Rankaiseva

vuorovaikutuksen laatu puolestaan näytti useissa tapauksissa kärjistävän oppilaan ulospäin

näkyvää oireilua.

Se huutaminen ei oikee auta mihinkää. Se vaa laittaa enemmän lukkoo. Ja sit se et ei reagoi
mitenkää, ni sit tuli vaa sellanen syrjitty olo.

Haastateltava nuori

Aineistosta on myös havaittavissa, että aikuisen rankaiseva vuorovaikutuksen laatu usein

kärjistää oppilaan levottomuutta tai negatiivista tunnetta entisestään. Kyseisiä ketjuja esiintyi

aineistossa kuusi. Kahden ketjun lopputulemana oli fyysinen aggressio ja kolmen jokin

negatiivinen tunne, joka kohdistui muihin ihmisiin. Fyysistä aggressiivisuutta ei esiintynyt
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minkään muun vuorovaikutuksen laadun lopputulemissa. Kahdessa tapauksessa levottomuus

kärjistyi fyysiseen aggressiivisuuteen ja yhdessä negatiiviseen tunteeseen. Huomionarvoista on,

että kahdessa tapauksessa aikuisen reaktio on pitänyt sisällään fyysisen aggression rajaamista.

Vaikka aikuisen reagointi on näissä tilanteissa johtanut fyysisen aggression laantumisen, oppilas

ei kuitenkaan ole kokenut saavansa tukea tunnetilansa hallitsemiseen tai laukaisevan tekijän

ehkäisemiseen. Sen sijaan oppilas on saanut hänelle epämieluisia seuraamuksia, jotka ovat

johtaneet vahvaan epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen joka on kohdistunut koulun aikuisiin.

4.1.2 Vuorovaikutusketjut myönteisellä lopputulemalla

Vuorovaikutusketjut, joissa oli myönteinen lopputulema, sisälsivät koulun aikuisen ratkaisua

etsivän, myötätuntoisen tai myönteistä käyttäytymistä vahvistavan reaktion. Kyseiset

vuorovaikutusketjut päättyivät oppilaan haastavan olon helpottumiseen; stressitilan, negatiivisen

tunteen tai ei- toivotun käyttäytymisen laantumiseen, jaksamisen lisääntymiseen tai positiiviseen

tunteeseen. Taulukossa 3 on nähtävissä ketjujen vaiheet eniten esiintyneestä vähiten

esiintyneeseen koulun aikuisen reagointitavan mukaan luokiteltuna.

Taulukko 3: Vuorovaikutusketjut myönteisellä lopputulemalla

LAUKAISEVA
TEKIJÄ

OPPILAAN
REAGOINTI

AIKUISEN
REAGOINTI

LOPPUTULEMA

Kuormittava ympäristötekijä (2)

Haastava koulutehtävä

Koulun ulkopuolinen traumaattinen
tapahtuma

Ei tiedossa (2)

Väsymys koulussa (2)

Turhautuminen

Ylisuorittaminen & vaikeus puhua
tunteista

Itku

Negatiivinen tunne & mieliteko
aggressiiviseen käyttäytymiseen

RATKAISUA ETSIVÄ (6) Kokemus kuulluksi/nähdyksi
tulemisesta, joka tuki jaksamista (3)

Väsymyksen väheneminen

Helpottuneisuus & turvallisuuden
tunne

Negatiivisen tunteen laantuminen

Kuormittava ympäristötekijä

Haastava sosiaalinen tilanne

Itku

Ahdistus  onko toiminut väärin

MYÖTÄTUNTOINEN (2) Hyvä olo

Ahdistuksen laantuminen &
luottamussuhteen vahvistuminen
aikuisen kanssa

Ei tiedossa Levottomuus & ei-toivottu
käyttäytyminen

MYÖNTEISESTÄ
KÄYTTÄYTYMISTÄ
VAHVISTAVA (1)

Anteeksi pyytäminen & kokemus
siitä, että haluaa käyttäytyä
toivotulla tavalla.

Myönteisten vuorovaikutusketjujen laukaisevat tekijät olivat hyvin vaihtelevia. Yleisin

laukaisija tilanteille oli oppilasta kuormittava ympäristötekijä (3). Myös oppilaiden reagointi

tilanteisiin oli vaihtelevaa. Reagointitavoista oli havaittavissa sekä sisäänpäin että ulospäin

kääntynyttä oireilua. Yleisimmät reagointitavat olivat itku (2) sekä väsymys koulussa (2).

Vuorovaikutusketjuissa, joissa aikuinen on etsinyt ratkaisua laukaisevaan tekijään tai

oppilaan reagointiin, haastateltavat ovat korostaneet koulun aikuisen ratkaisukeskeistä otetta

tilanteeseen. Tilanteiden laukaisevana tekijänä oli kuormittava ympäristötekijä, haastava

koulutehtävä tai koulun ulkopuolinen traumaattinen tapahtuma. Oppilaiden reagointi
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laukaisevaan tekijään oli vaihtelevaa: väsymys, turhautuminen, ylisuorittaminen ja vaikeus

puhua omista tunteistaan, itkuisuus tai negatiivinen tunne ja mielitekoa purkaa oloa

aggressiivisella käyttäytymisellä. Kun aikuinen oli reagoinut oppilaan tarpeisiin ja oloon

etsimällä ratkaisua tilanteeseen, oppilaan olo helpottui. Tilanteiden lopputulemina oli kokemus

kuulluksi/nähdyksi tulemisesta, joka tuki oppilaan jaksamista; väsymyksen väheneminen;

helpottuneisuus ja turvallisuuden tunne tai negatiivisen tunteen laantuminen. Esimerkkinä

tilanteesta, jossa koulun aikuinen on etsinyt ratkaisua, on vuorovaikutusketju, jossa oppilas

kulki linja-autolla kouluun (laukaiseva tekijä). Oppilas kuormittui koulumatkoista, ja puhui

kuormittumisesta, väsymyksestä ja linja-automatkojen raskaudesta koulun aikuisille (oppilaan

reaktio). Koulun aikuiset alkoivat järjestämään asioita niin, että oppilas sai koulukyydit

(aikuisen reaktio). Tämän jälkeen väsymys väheni ja oppilas jaksoi käydä paremmin koulua

(lopputulema).

Paras tuki on et joku on siin kuutelemas jos tarvitsee.

Haastateltava nuori

Vuorovaikutusketjuja, joissa koulun aikuisen reagointi koettiin myötätuntoiseksi, esiintyi

aineistossa kaksi. Myös muissa myönteisissä vuorovaikutusketjuissa oli havaittavissa koulun

aikuisten myötätuntoista suhtautumista, mutta myötätuntoinen -luokan ketjuissa haastateltavat

ovat korostaneet koulun aikuisen taitoa tunnistaa oppilaan tunne sekä vastata siihen lempeästi ja

empaattisesti. Ensimmäisessä tilanteessa oppilas oli väsynyt (laukaiseva tekijä), jonka takia

jokin ärsyke (haastateltava ei muistanut mikä) oli laukaissut hänessä itkemisreaktion. Aikuinen

oli laskenut kätensä oppilaan olkapäälle ja kysynyt, mikä hänen vointinsa on. Aikuinen oli

kysellyt, miten oppilas on nukkunut ja kertonut, että oppilas voi nukkua jos häntä väsyttää.

Vuorovaikutusketjun lopputulemana oppilaalle oli tullut hyvä mieli. Toisessa ketjussa oppilas

oli liittynyt vanhempien oppilaiden leikkiin välitunnilla. Välituntitilanteen jälkeen oppilasta oli

alkanut ahdistaa ajatus, että hän olisi jollain tapaa tunkeutunut vanhempien oppilaiden mukaan.

Koulun aikuinen huomasi oppilaan reaktion ja sanoi, ettei ole mitään hätää, oppilas ei ole tehnyt

mitään väärää. Oppilaan ahdistus laantui ja luottamussuhde koulun aikuisen kanssa vahvistui.

Vuorovaikutusketjussa, jossa koulun aikuisen reagointi oli oppilaan myönteistä

käyttäytymistä vahvistavaa, aikuinen puuttui oppilaan ei-toivottuun käyttäytymiseen, mutta

korosti puuttumisen yhteydessä oppilaan toivottua käyttäytymistä. Kyseisessä tilanteessa

oppilas oli oppitunnilla levoton ja hänellä esiintyi ei-toivottua käyttäytymistä. Koulun aikuinen

rajasi tilannetta kieltämällä oppilaalta kyseisen toiminnan. Oppilas pyysi anteeksi toimintaansa.

Opettaja kehui koko luokan kuullen, miten hienoa on, että kyseinen oppilas osaa kantaa vastuun

tekemisistään ja pyytää anteeksi. Haastateltava kuvasi, että hän halusi käyttäytyä kyseisen

koulun aikuisen läsnä ollessa toivotulla tavalla, koska sai siitä kiitosta.
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Kaikki myönteisten vuorovaikutusketjujen aikuisten reagointitavat oli yhteydessä

myönteisiin lopputulemiin. Ne selvästi liennyttivät oppilaan stressireaktiota ja negatiivista

tunnetilaa. Aikuisen ratkaisua etsivässä reagoinnissa huomionarvoista on, että ratkaisun

etsimisen ei välttämättä tarvinnut johtaa tilanteen ratkaisuun. Haastateltavat olivat kokeneet

ratkaisukeskeisen reagoinnin omaa haastavaa oloa liennyttäväksi myös kahdessa ketjussa, joissa

ratkaisua ei löytynyt. Oppilaan olon tyynnyttämiseksi riitti kokemus siitä, että he tulevat

kuulluksi tai nähdyiksi ja heitä uskotaan heidän tarpeen suhteen. Useimmista myönteisten

vuorovaikutusketjujen kuvauksista oli havaittavissa vahva sosiaalinen yhteys oppilaan ja koulun

aikuisten välillä.

4.2 Mitä voimme oppia vuorovaikutusketjuista?
Vuorovaikutusketjut kertovat paljon siitä, minkä takia eri tilanteissa on päädytty erilaisiin

lopputulemiin. Koulun ja koulussa saatavan tuen kehittämiseksi on kuitenkin tärkeää myös

hahmottaa, miten voimme vaikuttaa vuorovaikutusketjuihin, niiden laukaiseviin tekijöihin ja

lopputulemiin, jotta haastavia tilanteita pystyttäisiin ennaltaehkäisemään ja liennyttämään.

Seuraavaksi kuvaan koulun aikuisten vuorovaikutuksen laadun sekä eri ympäristötekijöiden

vaikutusta vuorovaikutusketjujen lopputulemiin ja oppilaan hyvinvointiin, sekä vertaan eri

opetusmuotoja keskittyen erityisesti kuntouttavien luokkien toimintaan.

4.2.1 Koulun aikuisten vuorovaikutuksen laadun merkitys

Vuorovaikutusketjuista oli havaittavissa, että osa kielteisten vuorovaikutusketjujen

alkutilanteista (laukaiseva tekijä ja oppilaan reaktio) oli samoja kuin myönteisissä

vuorovaikutusketjuissa. Ketjujen lopputulemat olivat kuitenkin hyvin erilaisia riippuen siitä,

miten koulun aikuinen on vuorovaikutusketjussa reagoinut. Saman tyyppiset lähtötilanteet siis

johtivat erilaisiin lopputulemiin sen mukaan, miten aikuinen on vuorovaikutusketjussa

reagoinut.Vuorovaikutuksen laadun merkitystä on kuvattu tarkemmin kuviossa 1.
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Kuvio 1: Aikuisen vuorovaikutuksen laadun vaikutus oppilaiden tunnereaktioihin

Vuorovaikutusketjuissa, joissa koulun aikuiselle on sanoitettu oppilaan tunnetta ja tarpeita,

aikuisen reagointi oli useimmiten vähättelevää tai ratkaisua etsivää. Lopputulemat aikuisen

ratkaisua etsivään ja vähättelevään reagointiin oli päinvastaisia. Ketjuissa, joissa koulun

aikuinen etsi ratkaisua, oppilaan haastava tunnetila laantui ja koettu hyvinvointi parantui.

Vähättelevissä ketjuissa sen sijaan oppilas koki ahdistuneisuutta ja itkuisuutta sekä

hämmentyneisyyttä ja väheksyttyä oloa. Koulun aikuisten vähättelevä suhtautuminen nousi esiin

myös muissa kohdin aineistoa, kuin vuorovaikutusketjuissa. Kaikki haastateltavan olivat

kokeneet väheksyntää omaa psyykkistä vointia tai omaa osaamista kohtaan jossain kohti

koulupolkua ja kokeneet sen hyvinvointia heikentävänä tekijänä. Kolme haastateltavista

kuvasivat aikuisten väheksyvän suhtautumisen olleen hyvin turhauttavaa. Lisäksi kaksi

haastateltavista kuvasi, että aikuisten väheksyvä vuorovaikutuksen laatu oli yksi niistä syistä,

miksi he eivät enää halunneet ja pystyneet menemään kouluun. Aineistosta käy vahvasti ilmi,

että koulun aikuisilta toivotaan oppilaita huomioivaa vuorovaikutuksen laatua. Koulun aikuisilta

toivotaan ymmärtäväistä suhtautumista ja sitä, että oppilaiden tarpeet otetaan todesta. Oppilasta

huomioivan ja ratkaisua etsivän vuorovaikutuksen laadun merkitys hyvinvointiin ja koulussa

pärjäämiseen korostui kaikissa haastatteluissa, erityisesti voinnista kysymisen tärkeys, eli

kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, ei niinkään tilanteisiin löytyneet ratkaisut.
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Tää oli sillee positiivinen yllätys et mut otettii tosi hyvin huomioon, mitä ei oo koskaa ennen
ollu. Mult kyseltiin mun vointia tosi paljon nii siit tuli vähän semmonen olo, et hei joku oikeesti

välittää must täällä. Mä sain sit tehtyy mun peruskoulun loppuun.
Haastateltava nuori

Myös myötätuntoisten ja välinpitämättömien vuorovaikutusketjujen alkuasetelmissa oli

havaittavissa yhtäläisyyksiä: molemmissa ketjuissa oppilaan reagointi laukaisevaan tekijään oli

useimmiten itkuinen ja ahdistunut. Laukaisevana tekijänä reaktiolle oli useimmiten haastava

sosiaalinen tilanne. Aikuisen reaktio on aiheuttanut tilanteissa kuitenkin päinvastaiset

lopputulemat: myötätuntoinen reagointi laannutti tilanteita ja välinpitämätön kärjisti oppilaiden

haastavaa oloa entisestään. Välinpitämätön sekä myötätuntoinen vuorovaikutuksen laatu nousi

esiin myös muissa aineiston osissa kuin vuorovaikutusketjuissa. Välinpitämätön

vuorovaikutuksen laatu nousi eniten esiin haastateltavien kuvauksista siitä, miten he kaipasivat

peruskouluaikana koulun aikuisten määrätietoista puuttumista. Kaikki haastateltavat kuvasivat

joko välinpitämättömän vuorovaikutuksen laadun kielteistä vaikutusta tai määrätietoisen

puuttumisen myönteistä vaikutusta hyvinvointiin. Toive tulisi kuulla ja huomioida. Kuten

aikaisemmista tuloksista kävi ilmi, koulusta kotiin jäämistä esiintyi eniten niissä

vuorovaikutusketjuissa, joissa aikuisen reagointi koettiin välinpitämättömäksi tai sitä ei oltu

kuvattu lainkaan. Määrätietoista puuttumista siis tarvitaan. Kun kysyin haastateltavilta, mitkä

ovat heidän mielestään kaikista huonoimpia tapoja aikuiselle reagoida haastaviin tilanteisiin,

kaikki haastateltavat mainitsivat reagoimattomuuden. Kaksi haastateltavista kuvasivat lisäksi,

miten koulun aikuisen reagoimattomuus tai välinpitämätön reagointi saa aikaan turvatonta oloa

luokkatilanteissa, joissa esiintyy häiriökäyttäytymistä tai ilkeää kommentointia.

Myötätuntoinen reagointitapa nousi aineiston muissa kohdissa kuin

vuorovaikutusketjuissa esiin lähinnä siten, että haastateltavat puhuivat koulun aikuisten taidosta

havaita tunteita ja vastata niihin. Kolme haastateltavaa kuvasivat, miten he ovat kokeneet

etteivät koulun aikuiset aina kykene siihen. Kouluun toivotaan aikuista kenelle voi mennä

turvallisesti mennä puhumaan, kun sille on tarve. Toisaalta liiallinen myötätuntoisuus, mikä

näkyi myös epävarmassa reagointitavassa, aiheutti oppilaille haastavia tunteita. Aineistosta

nousi esiin toiveet myötätuntoisesta ja hyväksyvästä suhtautumista, kun tunnereaktio ilmenee,

mutta tunteen käsittelyyn kaivataan myötäeläjän sijaan aikuista, kuka kykenee tukemaan tunteen

käsittelyä esimerkiksi keskustelun avulla. Kolme haastateltavaa kuvasi, miten koulukuraattorin

työnkuva on heidän mielestään tästä syystä huono: kuraattorille tulisi varata aika, eikä

vuorovaikutussuhde syvene samanlaiseksi, kuin koulun arjessa päivittäin olevien aikuisten

kanssa. Tuki tunteen käsittelyyn tarvittaisiin siinä hetkessä, kun tunne ilmene, sellaiselta

aikuiselta kenen koetaan ymmärtävän, mistä on kysymys.
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Siihen varmasti tarvitaan myös sellanen tietynlainen osaaminen, että osaa ottaa vastaan silleen
että validoi. En mä tarvii mitää sellasta että mua säälittäis tai mitään muuta semmosta, vaan

mun mielest hyödyllinen mulle ja mun hyvinvoinnille on, että on hyväksyny sen asian eikä tehny
mitää numeroo siitä.
Haastateltava nuori

Viimeinen yhtäläisyys vuorovaikutusketjujen alkuasetelmissa oli myönteistä käyttäytymistä

vahvistavan ja rankaisevien reagoinnin välillä: aikuinen reagoi oppilaan levottomaan

käyttäytymiseen. Tilanteissa, jolloin oppilaan käyttäytyminen oli levotonta, aikuisen rankaiseva

reagointi aiheutti tilanteiden kärjistymistä: kahdessa ketjussa fyysistä aggressiivisuutta ja

yhdessä negatiivisen tunteen. Aikuisen reagointitapa, jossa hänen vuorovaikutuksen laatu oli

oppilaan positiivista käytöstä vahvistavaa, johti puolestaan oppilaan levottoman käytöksen

aiheuttaman häiriön anteeksi pyytämiseen sekä haluun toimia toivotulla tavalla. Ketjuja

havainnoidessa on hyvä huomioida, että haastateltava kertoi suhteensa kyseiseen koulun

aikuiseen olleen hyvä juurikin siitä syystä, että hän koki kyseisen aikuisen pitävän hänestä ja

näkevän hänet positiivisessa valossa. Aineistossa nousi vahvasti esiin kokemukset siitä, että

koulun aikuiset ovat nähneet haastavan tunteen purkautumisen tai keskittymisen vaikeuden

häiriökäyttäytymisenä. Tämän koettiin vaikuttavat kielteisesti hyvinvointiin, erityisesti jos

koulun aikuinen korotti ääntä  käyttäytymisen rajaamisen yhteydessä.

Minä: Millä tavalla esimerkiks (koulun aikuisen nimi), ku sä mainitsit sen ekana, nii millä
tavalla sä koit et se autto sua?

Haastateltava nuori: No jutteli mun kaa ja just niinku katto asioita sillee, et jos mä sanoin et
vituttaa joku tietty henkilö ni se puuttu siihen juttuun ja tällee. Sit se autto mua ettii ratkasui

tietynlaisii tilanteisii ja tollai niinku.

Minä: Miten se vaikutti siihen sun koulus pärjäämiseen ja vointiin?

Haastateltava nuori: Hyvin. Vaikutti hyvin. Mä jaksoin enemmän ja oli niinku hyvä. Vähän
niinku kouluu olis tulos turvapaikkaa. Pysty menee sinne ni joku auttaa.

4.2.2 Hyvinvointia edistävät ja haastavia tilanteita ehkäisevät tekijät

Aineistossa nuoret kertoivat yleisesti hyvinvointiinsa vaikuttaneista tekijöistä. Samoja

hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä oli havaittavissa myös vuorovaikutusketjujen laukaisevissa

tekijöissä. Monet hyvinvointia vahvistavista tekijöistä olisivat voineet ennaltaehkäistä ketjujen

syntymistä, kun taas monet hyvinvointia heikentävistä tekijöistä olivat ketjuja laukaisevia

tekijöitä. Taulukossa 4 on listattuna aineistossa esiintyneet hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja

niiden esiintymismäärät. Hyvinvointitekijöihin ei ole otettu mukaan nuorten kokemia koulun

aikuisten eri reagointitapoja tai persoonallisuuden piirteitä.
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Taulukko 4: Hyvinvointitekijät

Hyvinvointia edistävät tekijät Hyvinvointia heikentävät tekijät

Pienryhmä (5)
Luokassa kaikki on kavereita/tiivis porukka (5)
Paras ystävä luokassa (4)
Muutama ystävä luokassa (4)
Eriytetyt/yksilöllistetyt tehtävät (4)
Mahdollisuus valita tekeminen/tehtävä (4)
Mahdollisuus mennä omaan tilaan (3)
Samat tilat joka tunnilla (3)
Tutut ihmiset (2)
Mukavien asioiden tekeminen yhdessä (2)
Joku koulun aikuinen kuuntelee (2)
Hyvä ryhmähenki (2)
Vertaisryhmä (2)
Inside -vitsit (2)
Saa olla erilainen (2)
Aikuiset on osa ryhmähenkeä (2)
Jousto (2)
Mahdollisuus omiin taukoihin (2)
Koulun aikuisten ja huoltajien välinen kommunikointi (2)
Oma opettaja
Tieto siitä, että koulun aikuiselle voi mennä puhumaan
tai laittaa viestiä
Helppoja tehtäviä
Mieluisat koulutehtävät
Pääsee puhumaan heti, kun sille on tarve
Henkilökohtainen tuki
Kuraattorin ja opettajien välinen kommunikointi
Koulukyyti
Ohjaajan tuki
Mahdollisuus jättää joku tehtävä tekemättä
Tieto siitä, mihin haluaa jatko-opiskelemaan
Mielenkiintoiset oppiaineet
Kotoisa kouluympäristö
Mukavia tuoleja
Mukava tila
Annetaan tilaa sosiaalisissa tilanteissa
Mahdollisuus päättää työskentelytila

Oppilasryhmän vaihtuminen (4)
Kiusaaminen (4)
Henkilökohtaisista asioista uteleminen (3)
Isompi luokka/ryhmä (3)
Uusi kouluympäristö (3)
Tehtävissä jälkeen jääminen (2)
Liian pitkät oppitunnit (2)
Iso koulu (2)
“Pitää pärjätä” meininki (2)
Ikävä kommentointi itselleen herkkään asiaan liittyen (2)
Tuijotetuksi tuleminen (2)
Naurunalaiseksi joutuminen (2)
Paljon ihmisiä (2)
Tuntemattomat aikuiset (2)
Ei kavereita (2)
Vanhempia oppilaita samassa koulussa (2)
Opettajan heikko kommunikointi huoltajien kanssa
Ystävän kokema kiusaaminen
Erityisluokan antama leima
Oppilaiden tarve esittää jotain muuta kuin on
Ei ketään koulun aikuista kenelle puhua
Kaverin sekaantuminen “huonoihin piireihin”
Kokemus eristetyksi tulemisesta
Huono ryhmähenki
Parhaan kaverin lähtö luokalta
Vaihtuvat luokkatilat
Liian vaikeat koulutehtävät
Liian helpot koulutehtävät
Pitkä koulumatka
Ei saa ohjaajan tukea
Ei tarpeeksi opetusta
Ei eriyttämistä/yksilöllistämistä
Sääntö viiltelyjälkien peittämisestä
Itseä koskevat palaverit, joissa on paljon ihmisiä
Koulun aikuisten kommunikointi huoltajille oppilaan
tietämättä

Aineistosta nousi esiin 70 kohtaa, joissa esiintyi 36 eri tekijää, joiden koettiin vaikuttavan

hyvinvointiin edistävästi sekä 57 kohtaa, joissa esiintyi 34 eri tekijää, joiden koettiin

vaikuttavan hyvinvointiin heikentävästi. Hyvinvointitekijöistä on nähtävissä muihin oppilaisiin

sekä erilaisiin koulun rakenteisiin ja käytänteisiin liittyviä tekijöitä, joita seuraavaksi esittelen

kootusti.

Mä en oikeesti pystyny käymää koulussa koska mua ahdisti niin paljo ja mä olin joka päivä
silleen et just ja just jaksoin nousta sängystä.

Haastateltava nuori

Hyvinvointitekijöistä viisi liittyivät luokan oppilasryhmään: pienryhmän ja vertaisryhmän

koettiin vaikuttavan hyvinvointiin myönteisesti, kun taas oppilasryhmän vaihtumisen ja

isomman luokan tai ryhmän koettiin vaikuttavan hyvinvointiin kielteisesti. Viidessä kohdassa

aineistoa haastateltava kuvasi pienryhmän edistäneen hyvinvointia ja kolmessa isomman luokan

tai ryhmän heikentävän sitä. Haastateltavat nostivat esiin vertaisryhmän edistävän vaikutuksen

kahdessa kohtaa aineistoa ja oppilasryhmän vaihtumisen aiheuttaman kielteisen vaikutuksen
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neljässä kohtaa aineistoa. Ainoastaan yksi haastateltavista ei nostanut esiin ryhmän koon

vaikutusta omaan hyvinvointiin. Pienryhmä oli yksi aineistossa useimmin esiin nousseista

hyvinvointia edistävistä tekijöistä ja ryhmän vaihtuminen yksi useimmin esiin nousseista

heikentävistä tekijöistä. Ryhmän vaihtumisen kuvattiin liittyneen neljään vuorovaikutusketjun

laukaisevaan tekijään, joista kaikki johtivat vaikeuteen mennä kouluun. Yhdessä ketjussa nousi

esiin suurempaan ryhmään siirtyminen. Myös tämän ketjun lopputulemana oli vaikeus mennä

kouluun. Lisäksi aineistossa nousi esiin ryhmässä olevien ystävien tärkeys. Jos samassa

ryhmässä opiskeli oma paras ystävä tai ryhmässä oli edes muutama kaveri, sen koettiin

vaikuttavan myönteisesti omaan hyvinvointiin. Oman parhaan ystävän poistuminen ryhmästä

puolestaan heikensi hyvinvointia.

Minä: Osaaks sä sanoo, et minkä takii se (koulun nimi) oli sust hyvä paikka olla?

Haastateltava nuori: Koska siel oli siel on ne pienet ryhmät. Ja siel oli omat luokat. Tai et ei oo
sillee et mennää fysiikan tunniks toiselle puolelle kouluu ja toinen tunti on sit tuolla ja tuol on

matikka ja tuol on äikkä, sillee et piti juosta ympäri koulua ja porukka vaihtu. Siin niiku oli ehk
joku kymmenen korkeintaa luokassa.

Ryhmän ilmapiiriin liittyviä tekijöitä, joiden koettiin vaikuttavan myönteisesti hyvinvointiin, oli

tiivis ryhmä tai se, että kaikki on kavereita keskenään, niin sanotut inside -vitsit, hyvä

ryhmähenki, hyväksyntä erilaisuudelle, luokan aikuiset osana ryhmähenkeä, tieto siitä, että

koulun aikuiselle voi tarvittaessa mennä puhumaan tai laittaa viestiä sekä tilan saaminen

sosiaalisissa tilanteissa. Ilmapiiriin liittyviä tekijöitä, joiden koettiin heikentävän hyvinvointia

oli kiusaaminen, niin sanottu “pitää pärjätä” -meininki, oppilaiden tarve esittää jotain muuta

kuin on sekä huono ryhmähenki. Monet laukaisevat tekijät, jotka esiintyvät

vuorovaikutusketjuissa haastavina sosiaalisina tilanteina, olivat yhteydessä näihin ilmapiiriin

liittyviin hyvinvointitekijöihin. Esimerkiksi oppilaiden välinen huono ryhmähenki tai

kiusaamisen dynamiikka oli havaittavissa useammasta rankaisevasta ketjusta, jotka johtivat

oppilaan fyysiseen aggressioon tai koettuun epäoikeuden ja ei ymmärretyksi tulemisen

tunteeseen.

Haastateltava nuori: Kaikki otti niinku toiset huomioon ja jos oli erilainen persoona ni ei se
silti kiinnostanu ketää. Kaikki aina halus niiku hyvää kaikille.

Minä: Oliks sillon luokan aikuiset osa sitä ryhmähenkee?

Haastateltava nuori: Oli. Oli osa.

Minä: Miten se vaikutti siihen siihen koulus viihtymiseen? Tai vaikuttiks se?

Haastateltava nuori: Vaikutti. Jakso olla enemmän ku kaikki oli mukana siinä ja opettajat oli
yhtä mukavii ku oppilaat.
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Sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttivat haastateltavien hyvinvointiin, nousi

esiin useampia: henkilökohtaisista asioista uteleminen, ikävä kommentointi itselleen herkkään

asiaan liittyen, tuijotetuksi tuleminen, naurunalaiseksi joutuminen, erityisluokan antama leima

sekä kokemus eristetyksi tulemisesta. Kaikki näistä tekijöitä koettiin hyvinvointia heikentävinä

tekijöinä. Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät tekijät nousivat eniten esiin ketjuissa, joissa aikuisen

reagointi ei ollut tiedossa. Erityisluokan antama leima puolestaan korostui

vuorovaikutusketjussa, jossa koulun aikuinen reagoi vähättelevästi oppilaan tulevaisuuden

haaveisiin.

Aineistosta nousi esiin myös useampia koulutehtäviin liittyviä hyvinvointiin vaikuttavia

tekijöitä. Haastateltavat kokivat eriytetyt ja yksilöllistetyt koulutehtävät, mahdollisuuden valita

tehtäviä itse tai jättää joku tehtävä tekemättä, mieluisat tehtävät sekä mielenkiintoiset oppiaineet

hyvinvointia edistäviksi. Lisäksi aineistosta nousi esiin mukavan ryhmän yhteisen tekemisen

hyvinvointia edistävä vaikutus. Tehtävissä jälkeen jäämisen, liian vaikeat tehtävät sekä

eriyttämisen ja yksilöllistämisen puuttuminen koettiin hyvinvointia heikentävinä tekijöinä.

Nuoret mainitsivat helpot tehtävät sekä hyvinvointia heikentävissä että hyvinvointia edistävissä

tekijöissä. Eriytetyt tai yksilöllistetyt tehtävät olivat yksi useimmin aineistossa esiin noussut

hyvinvointitekijä. Se mainittiin aineistossa neljästi. Kolme vuorovaikutusketjujen haastavista

tilanteista sai alkunsa haastavasta koulutehtävästä. Nämä kolme ketjua olisivat mahdollisesti

olleet ennaltaehkäistävissä edellä mainituilla hyvinvointitekijöillä, ketjujen haastava

koulutehtävä oli nimittäin aina yhteydessä joihinkin näistä tekijöistä.

Koulun aikuisten mahdollistamaan tukeen liittyen aineistosta nousi esiin aikuisten

joustaminen, mahdollisuus omiin taukoihin, mahdollisuus tulla kuulluksi (joku kuuntelee),

mahdollisuus päästä puhumaan heti kun sille on tarve, henkilökohtainen tuki sekä ohjaajan tuki

hyvinvointia edistävinä tekijöinä. Liian pitkät oppitunnit, ei ketään koulun aikuista kenelle voi

mennä puhumaan sekä kokemus opetuksen tai ohjaajan tuen puuttumisesta puolestaan

heikensivät koettua hyvinvointia. Erityisesti koulun aikuisen aika kuulla oppilasta haastavan

tunteen ilmentyessä korostui aineistossa. Seitsemässä, eli lähes kaikissa positiivisissa

vuorovaikutusketjuissa, aikuisen reagointiin sisältyi oppilaan kanssa keskustelu oppilaan

tunnetilasta tai sen hetkisistä tarpeista. Puolestaan lähes kaikista negatiivisista ketjuista puuttui

koulun aikuisen ja oppilaan välinen keskustelu ja oppilaan kuuleminen, lukuun ottamatta

vähättelevä -vuorovaikutusketjuja.

Vaikka se aina oli sille et “ääöö en mä jaksa tulla puhumaan, (koulun aikuisen nimi) kiusaa”,
mut kyl se niinku oikeesti autto ku joku kuuntelee sua oikeesti ku sul on oikeesti hätä.

Haastateltava nuori
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Aineistosta nousi esiin myös monia koulun tiloihin ja yleisesti kouluympäristöön liittyviä

tekijöitä. Niistä mahdollisuus mennä omaan tilaan, samat tilat joka oppitunnilla, kotoisa

kouluympäristö, mukavat tuolit sekä mukava tila koettiin hyvinvointia edistävinä tekijöinä. Uusi

kouluympäristö, iso koulu sekä vaihtuvat luokkatilat koettiin puolestaan hyvinvointia

heikentävinä tekijöinä. Myös koulumatkan vaikutus koettuun hyvinvointiin nousi esiin kahdessa

kohtaa aineistoa: pitkän koulumatkan koettiin heikentävän ja koulukyydin edistävän sitä.

Aineistosta nousi esiin erityisesti kouluympäristön muutos yläasteelle siirryttäessä. Kolme

haastateltavista kuvasivat sen olleen kohta, jolloin heidän koettu hyvinvointinsa alkoi

merkittävästi laskea ja he alkoivat jäämään koulusta kotiin. Syiksi tälle kuvattiin vaihtunut

ryhmä, isompi koulu sekä vaihtuvat opettajat ja luokat.

Aineistosta käy ilmi, että haastateltavat toivoivat koulun aikuisilta yhteistyötä erityisesti

huoltajien kanssa. Koulun aikuisten ja huoltajien välisen kommunikoinnin koettiin edistävän

hyvinvointia ja kommunikoinnin uupumisen heikentävän sitä. Toisaalta, jos kommunikointi

tapahtui oppilaan selän takana, se koettiin hyvinvointia heikentävä tekijä. Lisäksi yksi

haastateltavista nosti esiin koulukuraattorin ja opettajien välisen kommunikoinnin koulun

kuormittavuuteen liittyvien tekijöiden ennaltaehkäisyssä. Vaikka koulun aikuisilta toivotaan

keskinäistä kommunikointia sekä kommunikointia kodin kanssa, suuret palaverit, joissa

keskustellaan oppilaan omista asioista koettiin kuitenkin hyvinvointia heikentäväksi tekijäksi.

Yksi haastateltavista koki olleensa kyseisissä hetkissä hyvin ulkopuolinen. Lisäksi haastateltava

kuvasi, miten palavereissa hänelle syntyi helposti mielikuva itsestään “sairaana kohteena, jonka

eteen täytyy tehdä toimenpiteitä”. Yhden kielteisen vuorovaikutusketjun laukaisevana tekijänä

oli huoltajien yhteydenotto koulun aikuisiin. Huomion arvoista kuitenkin on, että vaikka

vuorovaikutusketju oli kielteinen koulun aikuisten epävarman reagoinnin ja siitä johtuneen

ärsytyksen takia, haastateltava ei kuvannut koulun ja huoltajien välisen kommunikoinnin

vaikuttaneen hänen yleiseen kouluhyvinvointiin heikentävästi.

Mun mielest se tärkein asia muistaa niinku ihan ylipäänsä on se, että mä oon ihminen, et mä
oon minä enkä mikään sairaus. Tietysti pitää kiinnittää huomioo niihin mielenterveysongelmiin,

mut ei se silti poista sitä et mä olen minä enkä mielenterveysongelmia.
Haastateltava nuori

Aineistossa useimmin esiin nousseet hyvinvointia vahvistavat tekijät olivat pienryhmässä

opiskelu ja se, että kaikki luokan oppilaat ovat kavereita keskenään tai luokassa on tiivis

porukka. Molemmat tekijät esiintyivät aineistossa viisi kertaa. Hyvinvointia heikentävistä

tekijöistä mainittiin useimmin oppilasryhmän vaihtuminen ja kiusaaminen. Molemmat tekijät

esiintyivät aineistossa neljä kertaa. Lisäksi hyvinvointiin vaikuttavissa tekijöissä korostui

pysyvyyden merkitys: uusi koulu, vaihtuva ryhmä, vaihtuvat tilat ja vieraat aikuiset koettiin
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hyvinvointia heikentävinä tekijöinä, kun taas samat tilat ja opettaja (oma opettaja) joka

oppitunnilla ja tutut aikuiset koettiin hyvinvointia edistävinä tekijöinä. Kaikki haastateltavat

kuvasivat lisäksi, miten tärkeää on tulla kohdatuksi ihmisenä eikä haastateltavien sanoja lainaten

ongelmaoppilaana tai mielenterveydenongelmana. Tietyllä tapaa tämä aineistossa vahvasti esiin

noussut toive onkin avain vuorovaikutusketjujen myönteisiin lopputulemiin: nähdään oppilaan

yksilölliset tarpeet, joihin koulun aikuinen voi omalla reagoinnilla vastata.

4.2.3 Opetusmuotojen vertailua - Miksi kuntouttava erityisluokka koetaan hyväksi?

Selkeä ero vuorovaikutusketjujen esiintyvyyksissä yleisopetuksen luokkien ja kuntouttavien

luokkien välillä saattaa osittain selittyä hyvinvointitekijöiden esiintyvyyksillä. Nuorten

kuvauksista oli havaittavissa, että kuntouttavien luokkien rakenne, jossa oppilaat opiskelevat

lähtökohtaisesti joka tunti samojen koulun aikuisten kanssa samoissa tiloissa, edistää oppilaiden

hyvinvointia sekä koulussa viihtymistä ja pärjäämistä. Lisäksi kielteisten lopputulemien

vuorovaikutusketjuja esiintyi huomattavasti vähemmän kuntouttavissa luokissa, vain yksi, jossa

siinäkin kyse oli tilanteesta, jossa luokan ulkopuolinen aikuinen oli vuorovaikutuksessa

oppilaan kanssa. Lisäksi kuntouttavien luokkien vuorovaikutusketjuissa esiintyi huomattavasti

vähemmän haastavia sosiaalisia tilanteita.

Kuntouttavista luokista oli havaittavissa monia tekijöitä, jotka haastateltavat olivat

kuvanneet hyvinvointiaan edistäviksi. Luokissa opiskeli aina kuudesta seitsemään oppilasta, eli

koulupäivät vietettiin pienryhmässä. Luokissa kuvattiin lisäksi olevan mahdollisuus opiskella

omassa tilassa ja vaikuttaa koulutehtäviin, olevan enemmän eriyttäviä ja yksilöllistettyjä

koulutehtäviä sekä mahdollisuus omiin taukoihin ja keskusteluun aikuisen kanssa. Lisäksi kaksi

haastateltavaa kuvasivat, miten merkityksellinen luokan oppilasryhmä ja luokan ilmapiiri oli

heille ollut: luokassa ei esiintynyt kiusaamista ja kaikille oppilaille annettiin tilaa olla sellaisia

kuin on. Tärkeäksi koettiin myös oppilaiden mahdollisuus pelata yhdessä tai viettää yhteisiä

kahvitaukoja.

Ne näki et jos joku vaik sano jollekki ilkeesti tai vittuilee tai kiusaa, ni ne heti puuttu siihen.
Laitto viestiä ja puuttu ja puhuttii kaikki läpi, mut ei mitenkää ärhäkkäästi tai aggressiivisesti.

Siel puhuttii sillee rakentavasti ja sillee ettei kellekkää tullu paha mieli siitä.
Haastateltava nuori

Haastateltavien kuvatessa kuntouttavalla erityisluokalla opiskelua, he toivat kuitenkin

vahvimmin esiin luokan aikuisten taitoa kohdata oppilaat ja reagoida erilaisiin tilanteisiin.

Reagoinnin kuvattiin olevan määrätietoista ja keskustelevaa. Kolme haastateltavista nimesikin

kuntouttavan luokan psykiatrisen sairaanhoitajan koulupolkunsa tärkeimmäksi aikuiseksi.

Psykiatrisen sairaanhoitajan tuki koettiin erityisen merkitykselliseksi, koska se mahdollisti

hyvin henkilökohtaisen tuen haastavien tilanteiden ja tunteiden ilmetessä. Aikuisten tapa
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kohdata ja tukea oppilaita koettiin muutenkin olevan parempi erityisluokilla kuin yleisopetuksen

luokissa. Oppilaat kokivat, että he tulevat paremmin nähdyksi ja ymmärretyksi omien

tarpeidensa kanssa. Tyytyväisyys erityisesti kuntouttavan luokan henkilökuntaan nousi esiin

useassa kohtaa aineistoa. Mielenkiintoinen löydös oli, että luokan opettajan vaihdokset näkyivät

selvästi haastateltavien kokemassa hyvinvoinnissa ja jopa poissaolojen määrässä. Ilmiö korostui

yleisopetuksen luokissa, mutta oli nähtävissä myös erityisluokilla, kahdessa tapauksessa myös

kuntouttavissa luokissa (aineistossa yhteensä viisi kuntouttavan luokan opettajan vaihdosta).

Luokan opettajat, jotka kohtasivat oppilaita keskustelevalla otteella ja olivat herkkiä

huomaamaan oppilaiden erilaisia tunnetiloja ja vastaamaan niihin määrätietoisella,

ymmärtäväisellä ja ratkaisukeskeisellä otteella, edistivät haastateltavien kokemaa hyvinvointia.

Erityisluokilla kun oon ollu, nii must tuntuu että enemmän siellä opettajat ja ohjaajat on ollut
mun puolella. Tai silleen että normiluokalla ei tuntunu siltä et kukaan niistä ois hirveesti sitä
mieltä, että mä tarvisin jotain erityistä apua tai silleen. Tuntu vähä enemmän siltä, että ne on
ollu mua vastaan, kun että ne ois ollu mun puolella. Mut Emo-luokalla ja siellä (erityisluokan

lempinimi) must tuntu enemmän siltä et ne tekee enemmän mun kanssa töitä.
Haastateltava nuori

Erityisluokat saivat kuitenkin palautetta muun muassa leimaavuutensa ja opetuksen laadun

takia. Kaksi haastateltavista kokivat, että olisivat kaivanneet enemmän opetusta tai

haastavampia tehtäviä kuntouttavassa tai muussa erityisluokassa opiskellessaan. Yksi

haastateltavista kuvasi, miten hän koki joutuneensa itse opettamaan itseään. Lisäksi yksi

haastateltavista toi esiin erityisluokilla opiskelun tuoman leiman, jonka takia esimerkiksi hänen

akateemista pystyvyyttä saatettiin kyseenalaistaa.
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5 Yhteenveto ja pohdinta
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten erilaiset ympäristötekijät ja koulun aikuisten

vuorovaikutuksen laatu vaikuttavat oppilaiden hyvinvointiin sekä haastavien tilanteiden

lientymiseen ja kärjistymiseen. Seuraavaksi esittelen kootusti tutkielman tärkeimmät löydökset

ja vertaan niitä aiempaan tutkimukseen. Tämän jälkeen pohdin tutkielman luotettavuutta ja

mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. Tuloksia tarkasteltaessa on tärkeää huomioida, että

tutkielmassa on haastateltu koulupolkunsa aikana kuntouttavaa luokkaa käyneitä nuoria ja

käsitellään heidän kokemuksiaan. Vastaavaa tutkimusta ei ole ennen tehty.

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, minkälaisia koulun aikuisten reagointitapoja on

tunnistettavissa oppilaiden kokemista haastavissa tilanteissa. Aineistosta oli tunnistettavissa

koulun aikuisten syyllistävää, ei tiedossa olevaa, välinpitämätöntä, rankaisevaa, vähättelevää,

epävarmaa, ratkaisua etsivää, myötätuntoista ja myönteistä käytöstä vahvistavaa reagointia.

Näistä reagointitavoista syyllistävä, ei tiedossa oleva, välinpitämätön, rankaiseva ja ratkaisua

etsivä esiintyivät haastavien tilanteiden yhteydessä useimmin. Kuntouttavissa erityisluokissa

korostui ratkaisua etsivä reagointitapa, kun taas yleisopetuksessa oli havaittavissa eniten

aikuisten syyllistävää, ei tiedossa olevaa, välinpitämätöntä ja rankaisevaa vuorovaikutuksen

laatua. Aikuisten reagointitavat olivat opetusmuodon lisäksi yhteydessä haastavien tilanteiden

laukaiseviin tekijöihin sekä oppilaan reagointiin. Haastavat tilanteet, joissa oppilas sanoitti

koulun aikuiselle omaa tunnetta tai tarvettaan, johtivat useimmin koulun aikuisen ratkaisua

etsivään tai vähättelevään reagointiin. Myötätuntoista tai vaihtoehtoisesti välinpitämätöntä

reagointia esiintyi eniten tilanteissa, joissa oppilas oli ahdistunut ja itkuinen. Oppilaan levoton

käyttäytyminen puolestaan johti lähes aina koulun aikuisen rankaisevaan reagointiin, yhdessä

tapauksessa positiivista käytöstä vahvistavaan reagointiin. Syyllistävää reagointia esiintyi eniten

tilanteissa, joissa oppilaan reagointi laukaisevaan tekijään oli sisäänpäin kääntynyttä. Näissä

ketjuissa sisäänpäin kääntyminen näyttäytyi usein lamaantumista. Ei tiedossa olevaa aikuisten

reagointia esiintyi erityisesti tilanteissa, joissa oppilaalla esiintyi vaikeutta mennä kouluun.

Näihin tilanteisiin liittyi oppilaan yhteisöllisyyden tunteen puuttuminen. Epävarmaa reagointia

oli havaittavissa vain kahdesta ketjusta, joiden lähtötilanteet olivat hyvin erilaiset.

Seuraava tutkimuskysymykseni oli, miten koulun aikuisen reagointi ja

vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa oppilaiden kokemien haastavien tilanteiden lopputulemiin.

Vuorovaikutusketjuista oli havaittavissa myönteisten lopputulemien ketjut ja kielteisten

lopputulemien ketjut. Haastavat tilanteet, joissa koulun aikuinen reagoi ratkaisua etsivällä,

myötätuntoisella tai myönteistä käytöstä vahvistavalla, johtivat myönteisiin lopputulemiin,

jolloin oppilaan haastava tunne ja stressireaktio lientyi. Ne tilanteet, joissa koulun aikuinen

reagoi syyllistävällä, ei tiedossa olevalla, välinpitämättömällä, rankaisevalla, vähättelevällä tai
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epävarmalla tavalla, johtivat oppilaan haastavan tunteen ja stressitilan voimistumiseen, joka

usein johti myös haastavan tilanteen jatkumiseen tai tilanteiden kärjistymiseen. Aikuisen

syyllistävä, välinpitämätön ja vähättelevä reagointi sekä tilanteet, joissa aikuinen ei reagoinut

ollenkaan näytti yleisimmin johtavan oppilaan sisäänpäin kääntyneeseen oireiluun tai sen

vahvistumiseen, useimmin lamaantuneisuuteen. Välinpitämätön reagointi ja aikuisen täysi

reagoimattomuus näytti johtavan useimmin oppilaan poissaoloihin. Rankaiseva

vuorovaikutuksen laatu oli puolestaan yhteydessä oppilaan ulospäin näyttäytyvään oireiluun,

joka saattoi kärjistyä jopa väkivaltaan.

Viimeinen tutkimuskysymykseni oli, miten haastavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä

ja liennyttää. Tutkielmassa kuvatut hyvinvointia edistävien tekijät (Taulukko 4) sekä aikuisten

ratkaisua etsivä, myötätuntoinen ja myönteistä käyttäytymistä vahvistava vuorovaikutuksen

laatu ennaltaehkäisi ja liennytti oppilaiden kokemia haastavia tilanteita. Aineistossa vahvimmin

esiin nousseet hyvinvointia edistävät tekijät olivat pienryhmä, luokan tiivis porukka, paras

ystävä luokassa, muutama ystävä luokassa, eriytetyt ja yksilöllistetyt tehtävät sekä mahdollisuus

valita oma tekeminen tai tehtävä. Näillä tekijöillä pystyttäisiin ennaltaehkäisemään muun

muassa haastavia sosiaalisia tilanteita sekä haastavia koulutehtäviä, jotka esiintyivät

vuorovaikutusketjujen laukaisevissa tekijöissä. Ystävät luokassa ja luokan tiivis porukka lisäsi

oppilaiden viihtyvyyttä, kun taas eriytetyillä ja yksilöllistetyillä tehtävillä sekä antamalla

oppilaalle mahdollisuus vaikuttaa minkä tehtävän hän tekee voidaan varmistaa, että tehtävä

vastaa oppilaan taitoja ja on mieluinen. Pienryhmä puolestaan tuo turvallisuuden tunnetta

oppilaille, joille sosiaalisten tilanteiden kohtaaminen on haastavaa ja jotka kaipaavat enemmän

aikuisen tukea.

Koulun aikuisen vuorovaikutuksen laaduista ratkaisua etsivä, myötätuntoinen ja

myönteistä käyttäytymistä vahvistava johti poikkeuksetta oppilaan stressitilan ja haastavan

tunteen laantumiseen sekä haastavien tilanteiden lientymiseen. Lisäksi aineistosta kävi ilmi, että

opettajien myönteinen vuorovaikutuksen laatu ennaltaehkäisi oppilaiden vaikeutta käydä

koulussa. Sen ansiosta koulusta saattoi olla oppilaalle jopa turvapaikka. Myönteistä

vuorovaikutuksen laatua sekä hyvinvointia edistäviä tekijöitä kuvattiin esiintyvän erityisen

paljon kuntouttavissa erityisluokissa. Kolme nuorista kuvasi kuntouttavan luokan psykiatrisen

sairaanhoitajan olleen erittäin merkittävä aikuinen heidän hyvinvointinsa ja kouluviihtyvyyden

edistämisessä. Lisäksi haastateltavat kuvasivat kuntouttavan luokan aikuisten määrätietoista ja

ymmärtäväistä tapaa puuttua ei-toivottuun käyttäytymiseen ja haastaviin tilanteisiin sekä sen

edistävää vaikutusta heidän hyvinvointiinsa ja haastavien tilanteiden kehittymiseen.

Tutkielman kanssa samassa linjassa olevia löydöksiä on saatu myös muista

tutkimuksissa. Teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjen tutkimusten lisäksi (ks. esimerkiksi
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Martin & Rimm-Kaufman, 2015; Mazer, 2013; Titsworth ym., 2013; Tugade & Fredrickson,

2007) muun muassa Kautto-Knape (2012) ja Ruutu (2019) ovat väitöskirjoissaan käsitelleet

koulun aikuisten vuorovaikutuksen laatua. Kautto-Knapen (2012) löydöksistä käy ilmi, että

oppilaan kokemukset syrjäytetyksi tai torjutuksi tulemisesta sekä kokemus heitteille jäämisestä

on yhteydessä oppilaan kokemaan toivottomuuteen, arvottomuuden tunteeseen, kiristetyksi sekä

hylätyksi tulemiseen. Kautto-Knape kuvaa tämän tyyppistä vuorovaikutusta käsitteellä

lamauttava kouluvuorovaikutus. Käsite sopii hyvin myös tässä tutkielmassa esiin nousseisiin

vuorovaikutuksen laatuihin, jotka johtivat sisäänpäin kääntyneeseen oireiluun. Ruudun (2019)

mukaan rangaistukset, jotka olivat tässä tutkielmassa yhteydessä oppilaan ulospäin

näyttäytyvään oireiluun, ovat aiheuttaneet sairaalakoulussa käyneille oppilaille

epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia, koska ärsyttämiseen ja kiusaamiseen reagoinnista

rangaistiin ärsyttämisen kohdetta. Täysin vastaavanlaisia tilanteita oli havaittavissa myös tästä

tutkielmasta. Myös muun muassa Greene (2001) sekä Sutherland ja kollegat (2008) ovat

kritisoineet rangaistuksiin perustuvaa lähestymistapaa. Se yleensä vain lisää ei-toivottua

käyttäytymistä, eikä tue lapsen haastavien tunteiden käsittelyä tai siihen tarvittavien taitojen

kehittymistä (Greene, 2001). On rakentavampaa tarttua oppilaan positiivisiin puoliin ja tukea

oppilasta toivotunlaiseen käyttäytymiseen, kun tarttua ei-toivottuihin reaktioihin ja

käyttäytymiseen (Sutherland ym., 2008). Ruudun (2019) väitöskirjassa nousi esiin myös

tutkielman hyvinvointitekijöitä vastaavia löydöksiä: yksilöllinen huomioiminen, opetuksen

eriyttäminen, omatahtinen eteneminen, hyvät yhteistyösuhteet lasten ja koulun aikuisten välillä,

koulun luottoaikuinen, ystävät koulussa sekä sensitiivinen kurinpito edesauttoivat

sairaalakoulua käyneiden oppilaiden koulunkäyntiä.

Tutkielman löydökset olivat yhteydessä myös teoreettisessa viitekehyksessä esitettyihin

stressiteorioihin ja ihmisen psykologisiin perustarpeisiin. Löydökset ja niiden yhteys eri

teorioihin on peilattavissa Lazaruksen ja Folkmanin (1984) luomaan stressi- ja coping malliin.

Kyseinen malli alkaa ympäristön arvioimisella, jota vaidaan hyvin verrata tutkielman

laukaiseviin tekijöihin: oppilaat ovat vuorovaikutusketjuissa arvioineet laukaisevat tekijät

uhkaaviksi, jolloin haastava tilanne on syntynyt. Jotta oppilas ei kokisi kouluympäristöä

uhkaavaksi, on koulun aikuisten hyvä varmistaa, että ympäristö tukee oppilaan hyvinvointia

psykologisten perustarpeiden täyttymisen avulla (Deci & Ryan, 2000). Tutkielmassa esitetyt

hyvinvointitekijät (Taulukko 4) olivat yhteydessä Decin ja Ryanin (2000) esittämiin

psykologisiin perustarpeisiin: kaverit luokassa, hyvä ryhmähenki yms. - yhteenkuuluvuuden

tunne; mahdollisuus valita tehtävä, mennä omaan tilaan yms. - autonomian tunne; oppilaan

taitotasoa vastaavat tehtävät - kompetenssin tunne.
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Jos laukaisevia tekijöitä ei olla pystytty ennaltaehkäisemään ja oppilas arvioi tilanteen

uhkaavaksi, saattaa hän reagoida tilanteeseen esimerkiksi lamaantumalla, levottomuudella tai

aggressiivisuudella, eli ottaa käyttöön Lazaruksen ja Folkmanin (1984) mallissa esitetyn

ei-toivotun selviytymiskeinon. Tällöin koulun aikuisten on tärkeää puuttua tilanteeseen

myönteisen vuorovaikutuksen laadun avulla (Mazer, 2013; Titsworth ym., 2013; Tugade &

Fredrickson, 2007). Aikuisen myönteisen vuorovaikutuksen laadun avulla oppilaan on

mahdollista saavuttaa turvan tunne, joka liennyttää tilanteen laukaisemaa stressireaktiota ja

haastavaa käyttäytymistä (Porges, 2009; Sajaniemi ym., 2015). Sama ilmiö oli nähtävissä

tutkielman myönteisissä vuorovaikutusketjuissa. Myönteisten reagointitapojen suotuisuus

selittyy muun muassa Porgesin (2009) polyvagaalisen teorian avulla. Turvallisuuden tunne ja

sosiaalinen yhteys, jota aikuinen voi myönteisen vuorovaikutuksen laadun avulla oppilaalle

tuottaa, on vahvasti yhteydessä stressijärjestelmään: se saa meidät rauhoittumaan. Kun koulun

aikuinen reagoi oppilaan haastavaan tunteeseen myönteisellä vuorovaikutuksella, ei hän ole

oppilaalle uusi uhka, vaan turvan mahdollistaja. Tällöin oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa

myönteinen tunnetila ja oppia selviämään haastavista tilanteista hyödyllisempien

selviytymiskeinojen avulla. (Karppinen & Pihlava, 2016; Porges, 2009; Sajaniemi, 2015;

Titsworth ym., 2013.)

Kuten tutkielmasta on käynyt ilmi, koulumaailma on täynnä erilaisia sosiaalisia ja

kognitiivisia haasteita. On mahdotonta suojata oppilasta kaikilta stressireaktion laukaisevilta

ärsykkeiltä, eikä se toisaalta ole tarkoituksenmukaista. Oppilaan täytyy oppia kohtaamaan

stressaavia ärsykkeitä (Sajaniemi ym., 2015). Aikuisen on kuitenkin tuettava siinä, miten

ärsykkeen laukaisema stressireaktio käsitellään. Tällä tavoin voidaan vaikuttaa siihen, johtaako

tilanne jähmettymiseen (esim. lamaantuminen), pakenemiseen (esim. koulusta karkaaminen) tai

taisteluun (esim. väkivalta) vai vaihtoehtoisesti haastavan tunteen ja stressireaktion

laantumiseen. Kun oppilas toistuvasti kohtaa erilaisia stressiärsykkeitä, ja huomaa, että hän

selviää niistä turvallisesti, stressijärjestelmä kehittyy suotuisaan suuntaan ja oppilaalla on

mahdollisuus oppia hänelle edullisia toimintamalleja. (Sajaniemi ym., 2015; Lazarus &

Folkman, 1984; Porges, 2009.) Kuten tutkielmasta on käynyt ilmi, kouluilla ja koulun aikuisilla

ei kuitenkaan aina ole valmiuksia vastata haastaviin tilanteisiin siten, että lopputulemat olisivat

oppilaalle ja kouluyhteisölle edullisia. Tilanne tulisi ottaa vakavissaan, koska psyykkisen

oireilun ja sitä myötä haastavien tilanteiden on arvioitu lisääntyvän entisestään muun muassa

koronakriisin jälkiseuraamuksena (Valtioneuvosto, 2020).

Muun muassa Mirjam Virtanen (2013) on väitöskirjassaan esittänyt, että opettajat

kokevat myös itse tunnetaitojen olevan keskeisiä opettajan työssä. Opettajan on mahdollista

opetella ja kehittää omia tunnetaitoja (Ojala, 2017), ja mielestäni jokaisen opettajan tulisikin
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kiinnittää huomiota omiin tunnereaktioihinsa, erityisesti uhkaaviksi koetuissa tilanteissa.

Tutkielman löydöksistä voidaan tehdä johtopäätös, että opettajan voimakas negatiivinen tunne

tai passiivisuus saattavat provosoida tai pitkittää oppilaan haastavaa tunnereaktiota tai aiheuttaa

sen synnyn. Erityisesti jos opettajan omat voimavarat ovat vähissä, voi rakentava oppilaan

kohtaaminen olla haastavaa, koska oma stressijärjestelmä käy kierroksilla (Sajaniemi ym.,

2015). On siis tärkeää tunnistaa myös omat rajansa ja ottaa apua vastaan ajoissa. Opettajien

tunnetaitojen ja omien voimavarojen hahmottamisen lisäksi, koulun henkilökunnan

koulutuksessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten oppilaiden hyvinvointia voidaan

tukea ja haastavia tilanteita ennaltaehkäistä oman vuorovaikutuksen laadun avulla. Tietävätkö

esimerkiksi kaikki opettajat, että tutkimustiedon valossa rangaistukset ei välttämättä ole paras

tapa reagoida oppilaan haastavaan käytökseen? Toisaalta haastaviin tilanteeseen voitaisiin

vaikuttaa myös kouluihin osoitetuilla resursseilla. Esimerkiksi pienemmät ryhmäkoot ja

paremmat henkilöstöresurssit mahdollistaisi oppilaiden yksilöllisemmän kohtaamisen ja

opettajan voimavarojen säästämisen. Olisi tärkeää myös kiinnittää huomiota opetusmuotoon,

jossa psyykkisesti oireileva oppilas opiskelee. Tutkielmassa kävi selkeästi ilmi, että

kuntouttavalla luokalla opiskelu oli tutkielmaan osallistuville oppilaille eduksi. Kuntouttavien

luokkien henkilöstön ammattitaito ja luokan resurssit mahdollistivat oppilaiden hyvinvoinnin ja

kouluviihtyvyyden oppilaiden psyykkisestä oireilusta huolimatta. Opetusmuotojen erot ovat

nousseet esiin myös muun muassa Jahnukaisen (2001c) tutkimuksessa, jossa oppilaat pitivät

erityisluokissa ja pienryhmissä opiskelua mieluisampana kuin yleisopetuksessa opiskelua, muun

muassa erityisopetuksen henkilöstön takia. Nämä oppilaat kaipaavat aikuista, kenellä on aikaa ja

ammattitaitoa kohdata heidät ihminen ihmisenä haasteista huolimatta.

Kuten tutkielmasta on käynyt ilmi, psyykkinen oireilu voidaan nähdä reaktiona

koettuun vuorovaikutukseen tai ympäristöön, esimerkiksi yksilölle esitettyihin liian suuriin

vaatimuksiin. Vastaavaa ajatusmaailmaa kylvää muun muassa Greene (2001, 2008, 2016), joka

selittää oppilaiden käytösongelmia tilanteilla, joissa koulun vaatimukset eivät kohtaa oppilaan

voimavaroja ja taitoja vastata niihin. Hänen mukaansa käsitys haastavien tilanteiden

ennakoimattomuudesta on usein väärä. Jos pystymme tunnistamaan, mikä laukaisee haastavan

käyttäytymisen, pystymme myös ennakoimaan haastavia tilanteita. Tästä syystä olisikin

erityisen tärkeää kiinnittää huomiota oppilaan toimintakykyyn ja tuen tarpeisiin, kohdata oppilas

ja nähdä oireilun taaksen. Tutkielman alussa nostettu sitaatti “Sit ku mä vaa pimahdan ni mä en

enää yhtää osaa hillitä” kiteyttää hyvin tutkielman pohdintaa. Loppupeleissä kyse on oppilaiden

kykenemättömyydestä toimia toivotulla tavalla - oppilas ei osaa. Koulu on oppimista varten ja

jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin, oppimiseen ja riittävään tukeen

(OPS, 2014; Perusopetusasetus 852/1998; Perusopetuslaki 628/1998). Koulun aikuisten ja
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kouluympäristön tulisikin olla mahdollistamassa oppilaiden kasvua ja kehitystä niin, että

oppilaat oppivat toimimaan heille ja ympäristölle suotuisalla tavalla ja kohtaamaan erilaisia

haasteita. Näin sekä oppilaiden että kouluyhteisön hyvinvointi kehittyy parempaan suuntaan.

5.1 Luotettavuus
Tutkielman tekemisen eri vaiheissa on ollut monia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tuloksien

luotettavuutteen. Tutkimuksen tekemisessä on erittäin tärkeää pyrkiä objektiivisuuteen, mutta

erityisesti laadullisessa tutkimuksessa se on usein vaikeaa (Metsämuuronen, 2011). Vaikka

pyrkimykseni on ollut olla mahdollisimman objektiivinen, on tärkeää tiedostaa, että

ennakko-oletukseni ovat vaikuttaneet jokaisessa tutkielman toteuttamisen vaiheessa, erityisesti

tutkimusasetelman luonnissa, aineiston analysoinnissa sekä raportoinnin sävyssä. Luotettavuutta

arvioitaessa on siis tärkeää tietää, että olen työskennellyt kuntouttavissa luokissa ja ollut osa

kolmen haastateltavan koulupolkua. Minulla on siis vahvat ennakko-oletukset aiheesta ja

henkilökohtainen sidos osaan tutkittavista. Haastateltavat nuoret ovat olleet minulle jopa varsin

rakkaita. Toisaalta henkilökohtainen suhde haastateltaviin on mahdollistanut sen, että

luottamussuhde oli osan kanssa jo valmiiksi luotuna, mikä on saattanut vaikuttaa myönteisesti

haastattelun laatuun.

Valitsemani aineisto, nuorten haastattelut, tuovat esiin yhden näkökulman tutkielman

aiheeseen. Useamman aineistotyypin käyttö lisäisi tutkielman luotettavuutta, mutta koska

kyseessä on varsin suppea Pro gradu -tutkielma, valitsin käsiteltäväksi vain yhden

aineistotyypin, jonka koin kaikista tärkeimmäksi. Tutkielmassa käsitellään kuntouttavaa luokkaa

käyneiden nuorten suhdetta heidän peruskoulu aikaiseen kouluympäristöön. Muiden oppilaiden

tai koulun aikuisten suhde tähän samaan ympäristöön on erilainen. Tämä luotettavuuteen

vaikuttava tekijä tulee vastaan aina kokemukseen pohjautuvaa fenomenologista tutkimusta

tehtäessä (Laine, 2018). Lisäksi haastateltavien määrä oli varsin pieni: vain neljä nuorta.

Tulosten yleistettävyyttä arvioitaessa on tärkeää tiedostaa, että tutkittavat olivat kaikki käyneet

koulunsa Uudenmaan alueella ja aineistossa korostui erityisesti yksi kunta. Voi myös olla, että

tutkielmaan päätyneillä nuorilla on erityisen paljon myönteisiä kokemuksia kuntouttavista

luokista. Eri tutkimusjoukolla tulokset voisivat siis olla erilaisia. Lisäksi yksilölliset elementit

esimerkiksi oppilaiden reagointitavoissa eivät käy ilmi löydöksistä tai tutkittavien kuvauksista,

vaan tulokset on raportoitu tarkoituksella niin, että haastateltavat olisivat mahdollisimman

vaikeasti erotettavissa toisistaan. Tämä suojaa hieman tutkittavien yksityisyyttä, mutta heikentää

tutkielman löydösten luotettavaa tulkittavuutta.

Tutkielman yleistettävyyttä tukee useamman teorian ja tutkimuksen käyttö tutkielmassa

teoreettisessa viitekehyksessä sekä se, että tutkielman tulokset olivat hyvin linjassa

aikaisemman tutkimuksen kanssa, joka sivuaa tutkielmani aihetta (Koppa, 2021). Lisäksi pyrin
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kuvaamaan aineiston hankinnan ja analysoimisen jokaisen vaiheen mahdollisimman tarkasti (ks.

kappale 3.3.2 ja 3.3.3), jotta tutkielma olisi mahdollisimman hyvin toistettavissa. Tuloksia

tarkasteltaessa on myös hyvä huomioida, että vuorovaikutusketjut olivat haastateltavien täysin

oma-aloitteisesti esiin nostamia, enkä ollut erikseen pyytänyt heitä kuvaamaan yksittäisiä

tilanteita koulumaailmasta. En siis tutkijana ole vaikuttanut vuorovaikutusketjujen

esiintyvyyteen aineistossa.

5.2 Jatkotutkimuksen aiheita
Tutkielman aiheeseen liittyvälle jatkotutkimukselle olisi suuri tarve. Tutkimusta haastavien

tilanteiden taustalla vaikuttavista vuorovaikutusketjuista on hyvin vähän. Kuntouttavista

luokista, ja niissä opiskelevista oppilasta ei ole juuri ollenkaan tietoa saatavilla. Lisäksi

tutkimusasetelma, jossa nuoret kertovat itse omista kokemuksistaan koulumaailmasta, on

todellisuudessa varsin harvinainen

Ensimmäiseksi olisi mielenkiintoista toteuttaa Pro Gradu -tutkielmaani vastaava

tutkimus, jossa haastateltavia olisi enemmän ja eri puolelta Suomea. Tällöin olisi mahdollista

kerätä enemmän aineistoa ja käyttää aineiston analysoinnissa sille sopivaa Grounded Theorya,

jolloin tulokset olisivat paremmin yleistettävissä. Lisäksi olisi mielenkiintoista kerätä aineistoa

myös koulun aikuisilta tai huoltajilta; mitkä tekijät he ovat havainneet tärkeiksi haastavien

tilanteiden ennaltaehkäisyssä ja oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa. Myös etnografinen

tutkimus aiheesta voisi tuoda uusia näkökulmia aiheeseen, kun tutkija olisi itse havainnoimassa

haastavien tilanteiden syntymistä ja niiden kehittymistä koulumaailmassa.

Myös kuntouttavia luokkia opetusmuotona pitäisi tutkia. Mikä luokissa kuntouttaa?

Onko eri henkilöstö rakenteella on vaikutusta luokan toimivuuteen? Entä sillä, miten opetus

luokissa toteutetaan? Miten opetus ylipäätänsä toteutetaan eri kuntien kuntouttavissa

erityisluokissa? Kuten teoreettisessa viitekehyksessä kävi ilmi, joissain luokissa opettajan

työpareina työskenltelee psykiatrinen sairaanhoitaja ja koulunkäynninohjaaja, joissakin

sosiaaliohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja toisissa taas sosiaaliohjaaja ja

koulunkäynninohjaaja yms. Voi olla, että on joissakin kunnissa on enemmänkin erilaisia

henkilöstö rakenteita. Lisäksi kuntien nettisivuilta tai uutisista ei löydy tarkkaa tietoa siitä, miten

eri kunnissa toteutetaan kuntouttavien erityisluokkien opetus. Puhutaan yleisesti joustosta ja

hyvistä resursseista, mutta olisi mielenkiintoista tietää esimerkiksi onko monilla kunnilla tapana

tehdä vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen päätöstä, toteutetaanko opetusta etänä,

lyhennetäänkö monilta oppilailta koulupäiviä, onko luokissa kuinka paljon on yhteisiä

oppitunteja yms.. Ainut tieto kuntouttavien luokkien niin sanotuista tuloksista löytyi

Kuntatyö2030 (2019) nettisivuilta. Nettisivuilta käy ilmi, että Varkauden kaupungin

Emo-luokka onnistui sitouttamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria koulunkäyntiin kyseisen
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luokkamuodon avulla. Lisäksi lukuvuonna 2018-2019 yhteensä kuusi oppilasta sai luokasta

päättötodistuksen. Kyseiset oppilaat ohjattiin jatko-opintoihin ja sitoutettiin päihde- ja

sosiaalityön palveluihin. Nettisivuilla nostetaan esiin myös se, että hyvinvoinnin edistämisen

lisäksi rahalliset säästöt ovat valtavat, jos edes yhden nuoren syrjäytyminen on pystytty

estämään Emo-luokan ansiosta. Toimintaa pyritään kehittämään lisää yhteistyössä yhteistyössä

sosiaalitoimen kanssa. Jotta opetusmuotoa voitaisiin kehittää, olisi tärkeää saada tietoa siitä,

mitkä ratkaisut ovat tukeneet oppilaiden kuntoutumista ja koulunkäyntiä parhaiten. Tämän

tiedon saamiseksi, olisi hyvä tehdä tutkimusta, jossa vertaillaan ja kerätään tietoa eri

kuntouttavien luokkien rakenteista ja käytänteistä.

Haastatteluiden aikana kävi ilmi, että haastatteluihin osallistuneet nuoret olivat hyvin

motivoituneita kertomaan myös hyvin herkistä aiheista. Uskon, että monet nuoret, joita ajatellen

koulun rakenteet ei lähtökohtaisesti ole luotu, olisi halukkaita kertomaan omista

kokemuksistaan. Nuorten ääntä on kuultu aikaisemmin muutamissa tutkimuksissa. Näissä

tutkimuksissa on pystytty toteamaan, ettei koulumaailma ole kaikille yhtä tasavertainen paikka

oppia ja voida hyvin (Honkasilta, 2019; Jahnukainen, 2001a, 2001b; Ruutu, 2019).

Tutkimuksia, joissa kuultaisiin vahvemmin nuorten omia kokemuksia, pitäisi mielestäni tehdä

lisää, jotta koulumaailmaa voitaisiin kehittää yhä parempaan suuntaan. Nuoret ovat kuitenkin

oman koulunkäyntinsä parhaita asiantuntijoita. Se, että ymmärrämme toisiamme paremmin,

edistää kaikkien hyvinvointia, niin oppilaiden kuin koulun aikuisten.
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Liitteet
Liite 1: Haastattelukutsu

HAASTATTELUKUTSU PRO GRADU -TUTKIELMAAN

Moikka! Olen Hanna-Sofia, maisterivaiheen erityispedagogiikan opiskelija Helsingin yliopistosta. Toiveenani olisi löytää haastateltavaksi jo

peruskoulun päättäneitä nuoria ja nuoria aikuisia, jotka ovat käyneet osan peruskoulustaan kuntouttavassa erityisluokassa, esimerkiksi

EMO-luokassa.

Olen kirjoittamassa Pro gradu -tutkielmaa siitä, miten koulumaailman sosiaaliset kohtaamiset ja niiden laatu vaikuttaa koulussa pärjäämiseen ja

kuntoutumiseen. Pro gradu -tutkielmassa haluan saada nuorten ääntä kuuluviin kyseisen aiheen tiimoilta. Olen itse työskennellyt kuntouttavassa

erityisluokassa ohjaajan ja opettajan rooleissa ja aihe on sitä kautta tullut jo entuudestaan hieman tutuksi. Into tutkielman aiheeseen onkin

kummunnut kohtaamisista nuorten kanssa. Lisäksi tästä tärkeästä aiheesta on vielä hyvin vähän tutkimusta.

Haastattelu, johon etsin osallistujia, koskee koulutaipaleen aikaisia kohtaamisia erityisesti koulun aikuisten mutta myös muiden oppilaiden kanssa.

Lisäksi olen kiinnostunut keskustelemaan siitä, miltä erilaiset vuorovaikutustilanteet ovat tuntuneet ja miten ne ovat vaikuttaneet omaan vointiin.

Ymmärrän, että aihe on herkkä, siksi haastattelussa saa kertoa niitä asioita, mitkä itsestä tuntuu hyvältä! ☺

Tutkielmaan osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi vetäytyä milloin vain. Osallistujilta pyydetään kirjallinen suostumus, minkä yhteydessä he

saavat tarkemman selvityksen oikeuksistaan sekä tutkielman tarkoituksesta ja menetelmistä. Jotta pystyn palaamaan haastatteluihin jälkikäteen,

haastattelutilanteet tallennetaan. Haastatteluista syntyvää tutkimusaineistoa käytetään ensisijaisesti Pro gradu -tutkielmassani, mutta mahdollisesti

myöhemmin myös muissa julkaisuissa, kuten väitöskirjassa. Tutkielman toteuttamisen jokaisessa vaiheessa noudatetaan Tutkimuseettisen

neuvottelukunnan antamia ohjeita.

Pro gradu -tutkielmasta tulee käymään ilmi haastateltavien määrä, haastateltavien ikähaarukka (esim. 16-24 vuotiaita) sekä suurpiirteinen alue, jonka

sisältä kaikki haastateltavat ovat (esim. Uusimaa). Osallistujien nimet poistetaan yksityisyyden suojaamiseksi. Lisäksi niin halutessasi, voin vielä

myöhemmin ottaa yhteyttä ja kertoa, mitä haastattelun kohtia olisin tutkielmassani käyttämässä, ennen kuin tutkielma menee tarkistettavaksi ja

julkaistaan. Tutkielma tulee olemaan yleisesti luettavissa julkaisemisen jälkeen.

Jos osallistuminen haastatteluun kiinnostaa tai mieleen tulee mitään kysyttävää, otathan yhteyttä mielellään marraskuun loppuun mennessä

puhelimitse, sähköpostilla tai sosiaalisen median kautta:

● Puhelinnumero: —--------------------

● Sähköposti: hanna-sofia.tapio@helsinki.fi

● Instragram: —--------------------

Asun itse Helsingissä, mutta haastattelu voidaan toteuttaa myös toisessa kaupungissa tai kunnassa, esimerkiksi puistossa tai mukavassa rauhallisessa

kahvilassa. Voidaan yhdessä miettiä, mikä voisi olla sopivin paikka haastattelulle.

Kiitos, kun luit pitkän viestin ja toivottavasti kiinnostuit haastattelusta! Odottelen innolla yhteydenottoja!☺

Parhain terveisin,

Hanna-Sofia Tapio

Puh.: —--------------------
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Liite 2: Haastattelurunko

HAASTATTELURUNKO

Small talkit ja nauhurin päälle laittaminen. Lisäksi kerron, että nauhoitukset jää säilöön ennen nauhurin päälle

laittamista. Haluaako haastateltava, että käytän jotain pseudonyymiä?

“Haastattelu 1, Sampsa”

1. TUTKIELMA JA HAASTATELTAVAN OIKEUDET

○ Kysy tietääkö mikä on Pro gradu -tutkielma. Selitä, mikä on Pro gradu -tutkielma. Kerro että

ohjaajat ja ohjausryhmät. Ryhmien ja ohjaajien luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus.

○ Tutkielman tutkimustehtävänä on selvittää, miten sosiaalisen vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa

koulussa pärjäämiseen ja kuntoutumiseen. (Miten koulussa tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen laatu

vaikuttaa koulussa pärjäämiseen? Miten koulussa tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa oppilaan

kuntoutumiseen? Miten koulun henkilökunnan ja oppilaan välisen sosiaalinen vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa koulussa

pärjäämiseen ja kuntoutumiseen? Miten oppilaiden välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa koulussa

pärjäämiseen ja kuntoutumiseen?)

○ Kerro, että jatkat aiheen parissa ehkä myös väitöskirjassa.

○ Nuorilla oikeus saada ääni kuuluviin itseensä liittyvissä asioissa, siksi haluan tuoda nuoren ääntä

kuuluviin. Lisäksi tutkimuksia tällä asetelmalla hyvin vähän.

○ Tutkielmassa haastattelussa ilmi tulleita asioita käsitellään nimettömästi, mutta aina on

mahdollisuus, että joku luokkatoveri tai vanha opettaja voi tunnistaa jotain. Mitä ajattelet?

○ Milloin vain saa keskeyttää haastattelun, ottaa yhteyttä ettei halua jonkun tulevan ilmi

tutkielmassa tai ettei haluakaan olla osallisena tutkielmassa. Jos tulee tällainen olo, sano heti. Ei

tarvitse edes perustella millään.

○ Onko jotain kysyttävää?

2. SUOSTUMUS

Selitä miksi tarvitset suostumuksen. Haluaako nuori lukea suostumuksen itse vai luenko minä, näytä/lue

myös haastattelukutsun kohdan, joissa tietoa tutkimuksesta ja esittele rekisteriseloste.

3. HAASTATTELUSTA KERTOMINEN

○ Ohjaavia kysymyksiä, mutta saat kertoa hyvin vapaasti mitä mieleen tulee. Jos jostain ei tunnu

hyvältä puhua, niin ei tarvitse. Jos tulee mieleen joku asia mistä haluat kertoa ja mistä en ole

tajunnut kysyä, niin saa kertoa.

○ Milloin vaan saa keskeyttää.

4. HAASTATTELU

Koulupolku ja vointi

○ Millainen oli koulupolkusi?

■ Missä olet aloittanut koulun?

○ Minkälaisilla luokilla olet opiskellut?

■ Miten päädyit kuntouttavalle luokalle?

■ Mitkä oli kuntouttavaa luokkaa edeltäviä toimia?
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○ Muuttuiko mikään, kun siirryit kuntouttavalle luokalle?

○ Miten psyykkinen vointi näyttäytyi koulussa?

Opettajat

○ Minkälaisia opettajia, ohjaajia ja muita tärkeitä koulun aikuisia on ollut?

○ Minkälainen suhde oli eri opettajiin ja koulun aikuisiin?

○ Oliko joku aikuinen erityisen tärkeä?

○ Tukiko jotkut aikuiset erityisen paljon jaksamista?

■ Miten nämä aikuiset tukivat jaksamista?

■ Mitkä tukemisen tavat tuntuivat parhaimmalta?

○ Kun/jos vointi oli huonompi, miten eri koulun aikuiset reagoi siihen?

■ Mitä vaikutuksia aikuisten reagoinnilla/miltä tietynlainen reagointi tuntui?

■ Mitkä tavat reagoida oli mielestäsi hyviä? Miksi?

■ Oliko jotkus tavat reagoida mielestäsi huonoja? Miksi?

○ Miten luokan ulkopuoliset koulun aikuiset suhtautuivat?

Oppilaat

○ Minkälainen suhde oli muihin oppilaisiin?

■ Miten vaikutti omaan koulussa viihtymiseen/pärjäämiseen?

○ Minkälainen ryhmähenki luokissa on ollut?

■ Vaikuttiko omaan koulussa viihtymiseen/pärjäämiseen?

○ Oliko jossain luokassa erityisen hyvä ryhmähenki?

■ Vaikuttiko omaan koulussa viihtymiseen/pärjäämiseen?

■ Minkälainen oppilasryhmä kyseisessä luokassa oli? Kuinka monta oppilasta?

■ Oliko luokan aikuiset myös osa tätä ryhmähenkeä?

○ Onko ollut joitain tiettyjä kavereita tai kaveriporukoita koulusta, joiden kanssa syntyi erityisen

hyvä suhde?

■ Vaikuttiko omaan viihtymiseen/pärjäämiseen?

Mikä tilanne nyt?

Kysymykset loppu. Tuleeko mieleen jotain muuta kerrottavaa, mitä haluaisit tuoda esiin?

Saanko ottaa yhteyttä ja tarvittaessa tulevaisuudessa haastatella uudelleen, esim. väikkäriä varten.

5. HAASTATTELUN PÄÄTTÄMINEN

○ Millainen olo jäi haastattelusta?

○ Muistutus haastateltavan oikeuksista liittyen tutkimuksesta vetäytymiseen.

○ Otanko yhteyttä ennen tutkielman tarkastusta ja julkaisua, mitä kohtia olisin käyttämässä?

○ Jos tulee mitään mikä alkaa vaivaamaan tai mitään kysyttävää, niin saa ottaa yhteyttä.

○ Nauhuri menee kiinni.

○ Tarkistan ja kirjaan ylös vielä pseudonyymin yhteyteen nimen, puhelinnumeron ja otanko

yhteyttä ennen tarkastusta ja julkaisua.
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Liite 3: Tutkimuseettisen lautakunnan ohjeistukset
https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohj
e_2020.pdf

Liite 4: Kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta

KIRJALLINEN SUOSTUMUS TUTKIELMAAN OSALLISTUMISESTA

Olen lukenut ja ymmärtänyt haastattelukutsun sekä rekisteriselosteen sisällön. Olen saanut riittävän selvityksen

tutkimuksen tarkoituksesta ja toteuttamisesta sekä sen yhteydessä suoritettavasta tietojen keräämisestä.
Tutkielmasta on kerrottu minulle myös suullisesti ja minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimukseen

ja siihen osallistumiseen liittyen. Olen saanut harkita osallistumistani ja olen saanut riittävät tiedot osallistumiseen

liittyvistä oikeuksistani.

Ymmärrän, että osallistumiseni on vapaaehtoista. Olen selvillä siitä, että voin peruuttaa suostumukseni tai

keskeyttää tutkielmaan osallistumisen koska tahansa syytä ilmoittamatta ja pyytää minusta kerrättyjen tietojen

poistamista. Minulle on selvitetty, että minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja itse tutkielmassa

haastattelua käsitellään nimettömästi.

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan Hanna-Sofia Tapion suorittamaan haastatteluun. Annan luvan tallentaa

haastattelun ja käyttää sitä tutkielman toteuttamisessa sekä mahdollisissa muissa opinnäytetöissä ja julkaisuissa,

kuten väitöskirjassa.

Annan Hanna-Sofia Tapiolle luvan käsitellä haastattelusta syntyvää aineistoa luottamuksellisissa Pro gradu

-ohjausryhmissä sekä yhdessä hänen Pro gradu -ohjaajiensa (Markku Jahnukainen & Piia Ruutu) kanssa, sekä

mahdollisten tulevien opinnäytetyön ohjaajien kanssa. Annan lisäksi luvan käyttää aineiston litteroinnissa

(haastatteluäänitteen purkaminen tekstimuotoon) ulkopuolista litteroijaa, jolla on myös velvollisuus salassapitoon

haastattelun suhteen.

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen.

____________________________________   ___________________________________________

Aika ja paikka                                                           Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lisätietoja tutkielmasta:

Hanna-Sofia Tapio

hanna-sofia.tapio@helsinki.fi

puh. —--------------------
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Liite 5: Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Hanna-Sofia Tapio
Kasvatustieteellinen tiedekunta, erityispedagogiikka
Helsingin yliopisto

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Hanna-Sofia Tapio
hanna-sofia.tapio@helsinki.fi
Puh. —--------------------

3. Rekisterin nimi
Pro gradu -tutkielman haastateltavat

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötiedot kerätään Pro gradu -tutkielmaa varten, aineistona toimivan haastattelun takia. Rekisterin tietoja
käytetään Pro gradu -tutkielmassa ja mahdollisissa myöhemmissä opinnäytetöissä ja julkaisuissa, kuten
väitöskirjassa. Henkilötietoja käsitellään ainoastaa rekisteröidyn, eli haastateltavan, yksiselitteisesti antamalla
suostumuksella, Henkilötietolain (523/1999) 8 §:n momentin 1 kohdan 1 mukaisesti. Rekisterin tiedot tuhotaan, kun
rekisterin haltija ei enää tarvitse haastatteluista syntyvää aineistoa tai haastateltujen yhteystietoja yllämainittuihin
opinnäytetöihin ja muihin julkaisuihin Henkilötietolain (532/1999) pykälien 34. ja 12. mukaisesti.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Nimi, puhelinnumero, haastattelusta syntyvä aineisto, haastateltavan toive otanko yhteyttä vielä ennen tutkielman
julkaisemista.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka haastateltavat itse antavat itsestään ottaessaan yhteyttä tutkielman toteuttajaan ja
haastattelun yhteydessä.

7. Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille tai tahoille, lukuunottamatta mahdollista ulkopuolista
litteroijaa. Haastattelusta syntyvää aineistoa käsitellään nimettömästi Pro gradu -ryhmissä sekä opinnäytetyön
ohjaajien kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterin tietoja säilytetään paperilla kahden lukon takana niin, että
ainoastaan rekisterin pitäjällä on pääsy niihin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa milloin vain ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä milloin
vain.
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