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Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia oppilaiden tehtävää välttävää käyttäytymistä use-
asta eri näkökulmasta siihen yhteydessä olevien tekijöiden selvittämiseksi. Tutkimuk-
sessa tarkasteltiin tehtävää välttävän strategian yhteyttä lapsen kehittyviin taitoihin 
(prososiaalinen käytös, toverisuosio sekä luku- ja laskutaito), ohjaussuhteen tekijöihin 
(opettajan kokemus suhteesta oppilaaseen ja yksilöllisen tuen määrä) sekä tehtävätilan-
nekäyttäytymiseen. Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, missä määrin oppilaan pro-
sosiaalinen käytös, toverisuosio sekä luku- ja laskutaito selittivät tehtävää välttävän 
strategian käyttöä. Tutkimus oli osa Alkuportaat -seurantatutkimusta (Lapset, vanhem-
mat ja opettajat koulutien alkupolulla), jossa lapsia on seurattu esiopetusvuoden alusta 
neljännen luokan loppuun. Opinnäytteen aineiston muodostivat 440 lasta. Aineisto ke-
rättiin vuonna 2008 lasten ollessa toisella luokalla. Tutkimusmenetelminä käytettiin 
lasten yksilö- ja ryhmätestejä, opettajille suunnattuja kyselylomakkeita sekä testaajien 
tekemiä arviointeja. Tehtävää välttävän strategian mittoina käytettiin sekä opettajien 
arviointeja että oppilaiden itsearviointeja. 

Opettajan arvioimalla oppilaan tehtävää välttävällä strategialla oli korrelatiivinen yhte-
ys lapsen luku- ja laskutaitoon, prososiaaliseen käyttäytymiseen, toverisuosioon, opetta-
jan kokemukseen suhteesta oppilaaseen, yksilöllisen tuen määrään sekä tehtävätilanne-
käyttäytymiseen. Oppilaiden itsearviointien pohjalta tehtyjen analyysien tulokset olivat 
samansuuntaisia. Alaryhmien tarkastelu osoitti korkean välttelystrategian ryhmän eroa-
van keskimääräisestä ja alhaisesta ryhmästä kaikkien edellä mainittujen muuttujien 
osalta. Sekä opettajien että oppilaiden arvioinnit osoittivat prososiaalisen käytöksen ja 
laskutaidon olevan merkittävimmät selittäjät tehtävää välttävän strategian käytölle.  

Tulosten perusteella suoritusstrategiaan liittyviä tekijöitä on useita, joten oppilaan teh-
tävää välttävän strategian käyttöön puuttuakseen opettajan on kiinnitettävä huomiota 
moniin eri tekijöihin. Hän voi tukea oppilaan sosiaalisia ja akateemisia taitoja, pyrkiä 
vahvistamaan oppilaan asemaa ryhmässä sekä vaikuttaa omaan suhtautumiseensa ja 
käyttäytymiseensä oppilasta kohtaan. 
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1 JOHDANTO 

Opettajat kohtaavat työssään väistämättä oppilaita, jotka keskittyvät koulutehtävien 

sijaan usein muuhun puuhasteluun tai istuvat passiivisina muiden tehdessä tehtäviä. 

Opettaja pohtii, ovatko tehtävät niitä välttävälle oppilaalle liian vaikeita, helppoja tai 

tylsiä, vai onko hänen käyttäytymisensä taustalla jokin muu syy. Voidakseen tarjota 

sopivaa ohjausta ja tukea, opettajan on syytä tiedostaa oppilaan välttävän käyttäytymi-

sen taustoja ja seurauksia. Nurmen ja Salmela-Aron (1992, 20) mukaan koululaiselle 

muodostuu jo varhain itselle ominainen tapa kohdata koulutehtävän muodossa oleva 

haaste. Haasteesta selviämisen strategia sisältää ennakointeja, arviointeja, toiminta-

suunnitelmia, tavoitteita, tunteita ja tulkintoja. Oppilaiden suoritusstrategiat näyttäyty-

vät opettajalle suoriutumistilanteessa käyttäytymismallina tai orientaationa, ja sitä on 

luokiteltu hallintasuuntautuneeksi ja tehtävää välttäväksi strategiaksi (Onatsu-

Arvilommi & Nurmi 2000). 

Suoritusstrategioilla on todettu olevan yhteyksiä koulunkäyntiin liittyvistä tekijöistä 

erityisesti koulusuoriutumiseen (Aunola 2000; Nurmi 2000; Onatsu-Arvilommi, Nurmi 

& Aunola 2002). Aunolan (2000, 271) mukaan suoritustilanteissa omiin kykyihinsä 

uskovat ja tehtävien ratkaisuun hallintasuuntautuneesti ja aktiivisesti keskittyvät oppi-

laat menestyvät koulussa. Vastaavissa tilanteissa ahdistuvat, epäonnistumista pelkäävät 

ja haasteellisista tehtävistä vetäytyvät lapset puolestaan menestyvät heikosti. Tehtävää 

välttävää strategiaa onkin aiemmin tutkittu pääosin koulusuoriutumisen näkökulmasta. 

Tuoreessa tutkimuksessa (Mägi 2011) havaittiin myös esiopetusiän heikoilla sosiaalisil-

la taidoilla olevan yhteyksiä oppilaan tehtävää välttävän strategian käyttämiseen kou-

luiässä. 

Aiemmat tutkimukset suoritusstrategioista on tehty seurantatutkimuksina esiopetusiästä 

muutamaan ensimmäiseen kouluvuoteen asti, mutta pääosin vain yhteen taitoalueeseen 

kohdistuen. Välttävän käyttäytymisen tausta ja seuraukset voivat olla monisyi-
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set, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa tutkitaan tehtävää välttävää strategiaa useasta eri 

näkökulmasta ja tarkastellaan strategiaan yhteydessä olevien tekijöiden välisiä suhteita 

(ks. kuvio 1). 

 

 

KUVIO 1. Tutkimuksen kohteena olevat tekijät 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tehtävää välttävän strategian yhteyttä 

lapsen kehittyviin taitoihin (prososiaalinen käytös, toverisuosio sekä luku- ja laskutai-

to), ohjaussuhteen tekijöihin (opettajan kokemus suhteesta oppilaaseen ja yksilöllisen 

tuen määrä) sekä tehtävätilannekäyttäytymiseen. Tutkimuksessa halutaan selvittää, 

ovatko aiemmat seurantatutkimuksissa saadut tulokset (prososiaalisen käyttäytymisen 

ja akateemisten taitojen yhteys tehtävää välttävään strategiaan) yhteneväiset toisen luo-

kan kevätkauden tulosten kanssa. Oppilaan vuorovaikutussuhteet opettajaan ja vertai-

siin ovat olennaisia tekijöitä koulunkäynnin kannalta, mutta aikaisempia tutkimuksia 
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tehtävää välttävän strategian yhteydestä ohjaussuhteeseen ja toverisuosioon ei ole. Li-

säksi selvitetään, missä määrin luokassa tehtävää välttävää käyttäytymistä osoittavilla 

oppilailla esiintyy vastaavia piirteitä myös yksittäisessä testaajan ja oppilaan välisessä 

testaustilanteessa. Sen avulla voidaan saada selville välttävän käyttäytymisen yhteys 

tutun oppilasryhmän ja oman opettajan läsnäoloon. Aineisto on osa Alkuportaat -

seurantatutkimusta, jossa selvitettiin lasten taitojen ja motivaation kehitystä esiopetus-

vuoden alusta neljännen luokan loppuun. 

Aluksi teoriaosassa käsitellään yleisesti suoritusstrategioita ja niiden rakentumista sekä 

erilaisia suoritusstrategioiden tyyppejä. Seuraavaksi keskitytään tutkimuksen painopis-

teenä olevaan tehtävää välttävään strategiaan ja tarkastellaan sen yhteyksiä lapsen kou-

lunkäyntiin sekä hyvinvointiin. Tämän jälkeen käsitellään lapsen sosiaalisia taitoja ja 

hyväksyntää ryhmässä sekä opettajan ja oppilaan suhdetta. 
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2 SUORITUSSTRATEGIAT 

2.1 Suoritusstrategiat ja niiden rakentuminen 

Lasten suoriutumiskäyttäytymisen erojen selittämiseen on käytetty kirjallisuudessa 

useita käsitteitä. Näitä ovat esimerkiksi minäpystyvyys, sisäinen ja ulkoinen motivaatio, 

odotukset ja ennakoinnit, kontrolliuskomukset ja kausaaliattribuutiot, tehtäväarvostuk-

set sekä päämäärät ja tavoitteet (Aunola 2002, 105). Yhteistä näille käsitteille on se, että 

lapsen itseensä ja suoriutumiseensa liittämien uskomusten, arvojen ja päämäärien aja-

tellaan vaikuttavan ja motivoivan keskeisellä tavalla hänen toimintaansa oppimis- ja 

suoriutumistilanteissa. Lisäksi niiden uskotaan heijastuvan lapsen koulumenestykseen 

ja myöhempiin akateemisiin valintoihin. Tässä tutkimuksessa suoriutumista tarkastel-

laan suoritusstrategioiden näkökulmasta. Aunola (2000, 271) määrittelee suoritusstrate-

gian yksilölle luonteenomaiseksi ja itseään ylläpitäväksi toiminnalliseksi kokonaisuu-

deksi, joka aktivoituu oppilaan pyrkiessä vastaamaan kohtaamiinsa haasteisiin tai epä-

onnistumisen uhkiin. Suoritusstrategioista käytetään kirjallisuudessa myös termejä toi-

minta- ja tulkintatavat (Nurmi 2009) sekä ajattelu- ja toimintastrategiat (Nurmi & Sal-

mela-Aro 1992). 

Nurmi (2009, 115) määrittää toiminta- ja tulkintatavat osaksi persoonallisuuden sääte-

lyn kolmiota (ks. kuvio 2). Siihen kuuluu toiminta- ja tulkintatapojen lisäksi motivaatio, 

joka pohjautuu yksilön aiempaan oppimishistoriaan ja osin geneettisesti välittyviin 

temperamenttieroihin. Ihmisten erilaiset oppimishistoriat ja temperamenttierot aiheutta-

vat sen, että eri henkilöt kokevat erilaiset ulkomaailman ärsykkeet eri tavoilla moti-

voiviksi. Motivaatio suuntaa yksilön toimintaa tietynlaisiin ulkomaailman kohteisiin, ja 

toimintatavat pyrkivät toteuttamaan motivaation pohjalta luotuja tavoitteita. Tulkintata-

vat puolestaan toimivat puolustusmekanismeina muokaten itseä koskevaa palautetta 

myönteisemmäksi. Persoonallisuuden säätelyn kolmiossa huomioidaan myös biologis-

geneettisten tekijöiden sekä yhteiskunnallis-sosiaalisen ympäristön vuorovaikutus ihmi-



8 

 

sen persoonallisuuden kanssa. Esimerkiksi temperamenttitekijät voivat vaikuttaa yksi-

lölle tyypillisten toiminta- ja tulkintatapojen kehittymiseen. Elämänkulun siirtymiin 

liittyvät tekijät vaikuttavat siihen, milloin erilaisia haastavia asioita elämässä tapahtuu, 

mutta ne voivat myös vaikuttaa suoraan toiminta- ja tulkintatapoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KUVIO 2. Systeeminen näkökulma toiminta- ja tulkintatapoihin (Nurmi 2009, 114) 

 

Nurmi (2009, 113, 116–117) kuvaa toiminta- ja tulkintatapoihin liittyvää kehämäisyyttä 

prosessimallin avulla (ks. kuvio 3). Ihmisen toiminta- ja tulkintatavat voidaan nähdä 

tapahtumakulkuna, jossa aiemmissa tilanteissa saatu palaute muokkaa ihmisen käsityk-

siä sekä kyseessä olevasta tilanteesta että omasta itsestä. Käsitys omista kyvyistä ja 

mahdollisuuksista luo pohjaa sille, millaisia odotuksia ja ennakointeja herää uudessa 

haasteellisessa tilanteessa. Positiivisen minäkäsityksen omaavalle oppilaalle on omi-

naista onnistumisennakointi ja negatiivisen käsityksen omaavalle epäonnistumisodotus. 
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Nämä johtavat myönteisiin tai kielteisiin tunteisiin haastetta kohtaan. Tunteet saavat 

yhdessä odotusten kanssa oppilaan kohtaamaan haasteen joko aktiivisesti tai välttävästi. 

Tulokset ja toiminnan arviointi vaikuttavat jälleen henkilön minäkäsitykseen ja sen 

kautta myöhempään toimintaan. Mallissa käsite toimintatapa viittaa odotusten ja emoo-

tioiden sekä toiminnan väliseen yhteyteen. Tulkintatapa puolestaan viittaa tulosten ja 

syypäätelmien yhteyteen. 

 

 

 KUVIO 3. Toiminta- ja tulkintatapojen prosessimalli (Nurmi 2009, 116) 

2.2 Suoritusstrategioiden tyyppejä 

Aiemmassa tutkimuksessa on kuvattu erilaisia suoritusstrategioiden tyyppejä, joilla on 

yhteys siihen, miten henkilöt pärjäävät erilaisissa tilanteissa. Nurmi on kollegoineen 

(Nurmi 2009, 117; Nurmi & Salmela-Aro 1992, 22) nostanut aiemmasta kirjallisuudes-

ta esiin menestykseen johtavista strategioista käsitteet illusorisen hohteen toimintatapa 

(Cantor 1990) sekä defensiivis-pessimistinen strategia (Cantor 1990) ja epäonnistumi-

seen johtavista strategioista puolestaan käsitteet opittu avuttomuus (Seligman 1975; 

Abramson, Seligman & Teasdale 1978) ja itseä vahingoittava strategia (Jones & Ber-

glas 1978). Kuviossa 4 esitellään suoritusstrategioiden eli toiminta- ja tulkintatapojen 

tyyppejä Nurmen (2009, 117) jäsentämänä. Hän kuvaa seuraavia neljää tyyppiä ja nii-

den oletettuja polkuja: 1) illusorisen hohteen toimintatapa, 2) defensiivis-pessimistinen 

toiminta, 3) opittu avuttomuus sekä 4) itseä vahingoittava toimintatapa (ks. kuvio 4). 
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KUVIO 4. Erilaisia toiminta- ja tulkintatapoja (Nurmi 2009, 117) 

 

Illusorisen hohteen toimintatapa. Illusorisen hohteen toimintatapaa käyttävällä henki-

löllä on menestymisen kokemustensa vuoksi vahva usko omiin kykyihin ja sen myötä 

optimistinen ja rauhallinen suhtautuminen tehtävään (ks. Nurmi 2009, 118). Hän työs-

kentelee ahkerasti onnistuakseen ja pyrkii suoraviivaisesti hyvään menestykseen. Hen-

kilölle on tyypillistä käyttää minää suojelevaa arviointitapaa, jonka mukaisesti hän se-

littää hyvän menestymisen johtuvan omista kyvyistä ja yrityksestä ja heikon menestyk-

sen tilanteeseen sekä muihin ihmisiin liittyvillä tekijöillä. Nurmi ja Salmela-Aro (1992) 

käyttävät illusorisen hohteen toimintatavasta termiä optimistinen strategia. 
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Defensiivinen pessimismi. Myös defensiivis-pessimistisen strategian mukaisesti toimi-

va henkilö on menestynyt aiemmin hyvin haasteissa (ks. Nurmi 2009, 118). Siitä huo-

limatta hänellä on matala tavoitetaso, hän tuntee jännittyneisyyttä ja epävarmuutta tule-

vasta tilanteesta ja varautuu epäonnistumiseen. Vaatimattomat tavoitteet toimivat puo-

lustuskeinoina epäonnistumisen pelon käsittelyssä. Hän kuitenkin keskittyy tehtävään ja 

pärjää yleensä hyvin. Haasteen ajan hänen stressin ja kontrollin tunteensa ailahtelevat ja 

välillä tapahtuu heikkenemistä myös sisäisessä motivaatiossa (ks. Nurmi & Salmela-

Aro 1992, 22). 

Opittu avuttomuus. Avuttomuuden tunne syntyy yksilön kokiessa epäonnistumisia 

sellaisissa tilanteissa, jotka eivät ole hänen vaikutuspiirissään (ks. Nurmi 2009, 118). 

Tämä kokemus johtaa toiminnalliseen passiivisuuteen, motivaation puutteeseen sekä 

depressioon. Yksilö arvioi epäonnistumisen syyt herkästi itsestään johtuviksi ja pysy-

viksi. Onnistumisen syyksi hän tulkitsee tilanteen helppouden.  

Itseä vahingoittava strategia. Itseä vahingoittavan strategian käyttäjälle on tyypillistä 

epäonnistumisen ennakointi aiempien oppimiskokemusten perusteella (ks. Nurmi 2009, 

118–119). Epäonnistumisen pelon vuoksi yksilö keskittyy hyväksyttävän tekosyyn tuot-

tamiseen ennemmin kuin järkiperäiseen toimintaan, ja tilanteeseen voi liittyä tehtävään 

kuulumatonta käyttäytymistä. Ongelman ratkaisuun suuntautuva toiminta kärsii ja me-

nestymismahdollisuudet tehtävän onnistumisessa vähenevät. Yksilö selittää epäonnis-

tumisen tehtävää välttävällä toiminnalla, eikä omien kykyjen puutteella.  

Erottavat tekijät. Strategiatyypit eroavat sen mukaan, miten yksilö ennakoi onnistu-

mistaan, millaisia tavoitteita hän asettaa, millaisia suunnitelmia hän luo, mikä on toi-

minnan tulos sekä miten yksilö tulkitsee lopputulokseen vaikuttaneet tekijät (Nurmi & 

Salmela-Aro 1992, 26–27). Strategioissa erottuvat kaksi tekijää, jotka selittävät niiden 

onnistuneisuutta ja toiminnasta saatavan palautteen vaikutuksia. Ensimmäinen erottava 

tekijä on kuvaus siitä, kuinka paljon henkilö suuntautuu tehtäväkeskeiseen toimintaan. 

Suuntautuneisuuden määrä on tärkeä sen epäonnistumisen mahdollisuutta vähentävän 
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vaikutuksen vuoksi. Toistuvalla epäonnistumisella on negatiivinen vaikutus minäkäsi-

tykseen ja elämänhallintaan. 

Toinen erottava tekijä on syiden tulkinta (Nurmi & Salmela-Aro 1992, 27). Opitun 

avuttomuuden ajattelumalli on syiden tulkinnassa muista strategiatyypeistä poikkeava. 

Tämän strategian mukaan toimivat henkilöt eivät käytä edes omia onnistumisen koke-

muksiaan positiivisen minäkuvan rakentamiseen. He tulkitsevat onnistumisen ulkoisista 

tekijöistä johtuviksi. Muille strategioille ominaista puolestaan on minää tukeva selitys-

mekanismi myös epäonnistumisessa. Tämän johdosta heidän toimintansa jatkuu yksit-

täisistä epäonnistumisista huolimatta. 

Hallintasuuntautunut ja tehtävää välttävä strategia. Edellä kuvattujen kahden erot-

tavan tekijän, tehtäväkeskeiseen toimintaan suuntautumisen ja syiden tulkinnan, pohjal-

ta Onatsu-Arvilommi ja Nurmi (2000, 478) luokittelevat strategiat hallintasuuntautu-

neeksi (adaptiivinen) ja tehtävää välttäväksi (ei-adaptiivinen) strategiaksi. He ovat osin 

aiempaan kirjallisuuteen nojaten (mm. Cantor 1990; Diener & Dweck 1978; Jones & 

Berglas 1978) kuvanneet näihin kahteen suoritusstrategiaan liitettyjä piirteitä. Hallin-

tasuuntautunutta strategiaa käyttävä lapsi osoittaa kiinnostusta tehtävään ja keskittyy 

siihen. Hän yrittää saada sen sinnikkäästi tehtyä ja pyrkii aktiivisesti keksimään tapoja 

tehtävän käsittelyyn. Hän odottaa suoriutuvansa siitä hyvin, ja tavallisesti onnistuukin 

siinä. Tehtävää välttävää strategiaa käyttävä lapsi puolestaan pelkää epäonnistumista 

oppimistilanteessa, ja hän onkin taipuvainen epäonnistumaan siinä. Hän ei ole motivoi-

tunut eikä ponnistele tehtävästä suoriutuakseen, vaan on passiivinen tai keskittyy tehtä-

vään kuulumattomaan toimintaan. 

Aiemman kirjallisuuden mukaan tehtävää välttävä strategia voi ilmetä kahdenlaisena 

käytöksenä. Toinen käyttäytymisen muoto on opitun avuttomuuden strategiaan kuuluva 

passiivinen välttäminen (Abramson, Seligman & Teasdale 1978) ja toinen on itseä va-

hingoittavaan strategiaan sisältyvä aktiivinen välttäminen (Jones & Berglas 1978). 

Onatsu-Arvilommi ja Nurmi (2000, 487) osoittivat kuitenkin tutkimuksessaan, että avu-

ton käyttäytyminen, tehtävään liittymätön käyttäytyminen ja yrityksen puute muodosta-
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vat yhtenäisen rakennelman. Kaikilla heidän tutkimuksessaan mukana olleilla oppilailla 

ilmeni sekä passiivista että aktiivista välttämistä. Myös Määttä (2007, 27) havaitsi tut-

kimuksessaan, että sekä itseä vahingoittavassa että opitun avuttomuuden strategiassa on 

molemmissa aktiivisen ja passiivisen välttämisen korkea taso. 

2.3 Tehtävää välttävän strategian yhteyksiä koulunkäyntiin ja hyvin-

vointiin 

Akateemiset taidot. Suoritusstrategioiden yhteys akateemisiin taitoihin on osoitettu 

useassa tutkimuksessa, mutta tutkimustulosten yksityiskohtaisessa tarkastelussa ilme-

nee eroja tutkimusten välillä. Onatsu-Arvilommin, Nurmen ja Aunolan (2002, 522) 

tutkimuksessa oppilaiden itsearvioimalla suoritusstrategialla oli vaikutus lapsen luke-

misen ja matematiikan taitojen kehittymiseen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Lu-

kemisen ja matematiikan taidot eivät kuitenkaan ennustaneet ensimmäisen kouluvuo-

den suoritusstrategian käyttöä. 

Toisessa tutkimuksessaan Onatsu-Arvilommi ja Nurmi (2000, 487) raportoivat opetta-

jan arvioiman tehtävää välttävän käyttäytymisen yhteyksiä lasten akateemisiin taitoihin 

ensimmäisen luokan aikana. Tässä tutkimuksessa välttävän strategian käyttö oli yhtey-

dessä lasten lukemisen taitoihin kumuloituvasti kehittyvän syklin mukaisesti. Taipumus 

välttää tehtävää (tehtävään liittymätön käyttäytyminen, avuttomuus ja yrityksen puute) 

oli yhteydessä heikompaan myöhempään lukutaitoon, ja heikon lukutaidon omaavilla 

lapsilla lisääntyi taipumus tehtävää välttävään käyttäytymiseen. Heikkoja matemaattisia 

taitoja tehtävän välttely ei ennustanut, mutta heikot matemaattiset taidot lisäsivät tehtä-

vää välttävää käyttäytymistä. Tämä tutkimus osoitti suoritusstrategioiden ja akateemis-

ten taitojen yhteyksien olevan pojilla ja tytöillä samankaltaisia, mutta poikien tehtävää 

välttävän käytöksen taso oli korkeampi kuin tyttöjen. 

Laddin ja Dinellan (2009, 199–200, 202) tutkimuksen mukaan kouluun sitoutuminen 

tunnetasolla (koulusta tykkääminen vs. välttely) ja käyttäytymisen tasolla (yhteistyöha-

luinen vs. vastahakoinen osallistuminen tehtäviin) voivat olla merkittäviä tekijöitä kou-
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lusaavutusten kannalta. Oppilaiden saavutukset ensimmäisestä kahdeksanteen luokkaan 

asti olivat ennustettavissa ensimmäisten kouluvuosien aikaisen käyttäytymisen ja tun-

netason sitoutumisen perusteella. Varhainen jatkuvuus molemmissa sitoutumisen muo-

doissa ennusti pitkän aikavälin kasvua koulusaavutuksissa. Käyttäytymisen tason sitou-

tumisessa tapahtuvat muutokset ennustivat muutoksia myös koulusaavutuksissa. Kou-

luun sitoutuminen oli kohtalaisen pysyvää ensimmäisen kolmen kouluvuoden ajan, ja 

koulusaavutuksissa oli selkeä pysyvyys ensimmäisestä kahdeksanteen luokkaan asti. 

Tulokset sitoutumisen ja koulusaavutusten pysyvyydestä viittaavat siihen, että oppilai-

den kouluun sitoutumiseen on tärkeää kiinnittää huomiota ensimmäisistä luokista alka-

en. 

Viljaranta (2005, 21–23) tutki suoritusstrategian laadun yhteyttä oppiainekohtaiseen 

kiinnostukseen. Hänen tutkimuksensa mukaan suoritusstrategiat selittävät oppiainekoh-

taista kiinnostusta, kun taas oppiainekohtainen kiinnostus ei selitä eri suoritusstrategi-

oiden käyttöä yhtä systemaattisesti. Neljäsluokkalaisilla tytöillä ja pojilla itse arvioitu 

korkea hallintasuuntautuneisuus selitti kiinnostuneisuutta matematiikkaan ja pojilla 

matematiikan lisäksi myös lukemiseen ja kirjoittamiseen. Opettajan arvioima oppilai-

den tehtävää välttävä toiminta selitti kiinnostuneisuutta vain matematiikkaa kohtaan. 

Hyvinvointi. Määtän (2007, 28–30) tutkimuksen mukaan ajattelu- ja toimintastrategi-

oilla on vaikutusta henkilön hyvinvointiin. Strategiat voivat muodostaa kumuloituvia 

kehiä erilaisten psykologisen hyvinvoinnin indikaattorien, kuten masennuksen kanssa.  

Hänen tutkimuksessaan adaptiivisten strategioiden käyttö (suunnittelu ja onnistumisen 

liittäminen itsestä johtuvaksi) lisäsi 8.–9. luokkalaisten kouluun sopeutumista ja vähen-

si masennusoireita. Ei-adaptiivisten strategioiden käyttö (epäonnistumisennakointi ja 

itsen syyttäminen epäonnistumisesta johtuvaksi) puolestaan vähensi kouluun sopeutu-

mista sekä lisäsi masennusoireita. Lisäksi opittu avuttomuus lisäsi pojilla normeja rik-

kovaa käyttäytymistä. 

Strategioiden pitkäaikaisesta merkityksestä kertoo havainto siitä, että ne vaikuttavat 

vielä työelämään siirtymisen vaiheessakin. Määtän (2007, 30) tutkimuksessa ei-
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adaptiivisen strategian käyttö lisäsi sen todennäköisyyttä, että nuori ei löydä töitä toisen 

asteen koulutuksesta valmistumisen jälkeen. Tämä vähensi entisestään itseä tukevien 

kausaaliattribuutioiden käyttöä ja saattoi johtaa lisääntyviin masennusoireisiin. Nuoren 

adaptiivisen strategian käyttö puolestaan lisäsi työn löytymisen todennäköisyyttä. 

Suoritusstrategioiden pysyvyys. Suoritusstrategioiden tiedetään olevan suhteellisen 

pysyviä. Onatsu-Arvilommi, Nurmi ja Aunola (2002, 488, 523) osoittivat, että lasten 

itsearvioinnein mitatut suoritusstrategiat olivat pysyviä koko ensimmäisen kouluvuoden 

ajan. Heidän mukaan suoritusstrategioiden muotoutumisen ja pysyvyyden tiedostami-

nen on olennaista, jotta voidaan pyrkiä katkaisemaan suoritusstrategioiden ja koulutai-

tojen välinen negatiivinen sykli riittävän varhain. Muutokseen pyrkiminen on aloitetta-

va jo koulun alkuvaiheessa, ensimmäisen luokan aikana tai jopa esikoulussa, jotta voi-

daan estää ei-adaptiivisen strategian pitkäaikainen negatiivinen vaikutus lapsen koulu-

menestykseen ja ongelmakäyttäytymiseen. 

Määtän tutkimus (2007, 27–30, 34) osoitti ajattelu- ja toimintastrategioiden muuttumi-

sen mahdollisuuden. Vaikka strategiat ovat suhteellisen pysyviä, niihin vaikuttavat mo-

net tekijät, kuten masennusoireet, kouluun sopeutuminen sekä ongelmakäyttäytyminen. 

Tutkimuksessa 8.–9. luokan aikana nuorten strategian käyttö oli suhteellisen pysyvää, ja 

muutokset tapahtuivat pääosin adaptiivisten (optimismi ja defensiivinen pessimismi) ja 

ei-adaptiivisten (itseä vahingoittava ja opittu avuttomuus) strategiaryhmien sisällä. Stra-

tegian osaprosesseista muuttuvin osa olivat syyselitykset. Masennusoireiden kasvu en-

nusti siirtymistä adaptiivisista ei-adaptiivisiin strategioihin, ja oireiden väheneminen 

päinvastaista muutosta. Kouluun sopeutuminen ennusti siirtymistä adaptiivisiin strate-

gioihin, kun taas sopeutumisen väheneminen ja normeja rikkovan käytöksen lisäänty-

minen ennustivat siirtymistä ei-adaptiivisiin strategioihin. Myös aktiivinen koulun toi-

mintaan osallistuminen suuntasi oppilaita suotuisampien strategioiden käyttäjiksi. 
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3 SOSIAALINEN KOMPETENSSI JA OHJAUSSUHDE 

3.1 Prososiaalisuus ja hyväksyntä ryhmässä 

Tässä luvussa kuvataan prososiaalisuutta ja toverisuosiota sosiaalisen kompetenssin 

käsitteen kautta. Sosiaalinen kompetenssi on sosiaalisesti pätevää vuorovaikutusta, jos-

sa saavutetaan tehokkaasti omia päämääriä ja tavoitteita. Samalla on kuitenkin säilytet-

tävä positiiviset vuorovaikutussuhteet muihin ihmisiin. (Salmivalli 2005, 71.) Rubin, 

Bream ja Rose-Krasnor (1991, 222) tiivistävät sosiaalisen kompetenssin käsitteen ”ky-

vyksi saavuttaa henkilökohtaisia päämääriä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa säilyttäen 

samalla myönteiset suhteet toisiin ihmisiin”. Poikkeuksen (2011, 86) mukaan sosiaali-

nen kompetenssi on vuorovaikutuksessa rakentuvaa, muuntuvaa ja ympäristöihin rea-

goivaa. Hän jakaa sosiaaliseen kompetenssiin vaikuttavat taidot neljään osa-alueeseen, 

joita ovat itsesäätely ja tunnetaidot, sosiokognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot sekä 

kiintymyssiteet ja osallisuus (ks. kuvio 5). Näiden lisäksi sosiaaliseen kompetenssiin 

ovat yhteydessä minäkuva ja itsetunto sekä odotukset ja uskomukset. 
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KUVIO 5. Sosiaaliseen kompetenssiin vaikuttavat alataidot (Poikkeus 2011, 86) 

 

Sosiaaliset taidot. Sosiaalisesti taitava käyttäytyminen on tehokasta ja tilanteeseen so-

pivaa kielellistä tai ei-kielellistä toimintaa (Salmivalli 2005, 79). Se optimoi sosiaalisen 

vahvistamisen eli toisten myönteisen reagoinnin. Myös ajoitus ja vastavuoroisuus ovat 

sosiaalisessa käyttäytymisessä tärkeitä tekijöitä. Sosiaaliset taidot ovat opittuja taitoja, 

mutta niihin vaikuttavat monet tekijät, kuten temperamenttierot ja konteksti. Taitoihin 

liittyvät puutteet ovat tunnistettavissa ja niitä voidaan kehittää. Sosiaaliset taidot voi-

daan määritellä sosiaalisesti hyväksyttäväksi opituksi käyttäytymiseksi, joka luo edelly-

tyksiä rakentavaan vuorovaikutukseen toisten kanssa (Kauppila 2005, 125). Tällöin 

käyttäytyminen tuottaa positiivisia tuloksia ja auttaa välttämään negatiivisia seurauksia. 

Sosiaalisiin taitoihin kuuluvat tietyt vuorovaikutustaidot, joista sosiaalisesti taitava 

henkilö suoriutuu onnistuneesti.  
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Käytännössä sosiaaliset taidot ovat valmiuksia, joilla lapsi pystyy arkipäivän tilanteissa 

ratkaisemaan ongelmia ja saavuttamaan henkilökohtaisia päämääriä tavoilla, jotka joh-

tavat positiivisiin seuraamuksiin sosiaalisissa tilanteissa (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, 

Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006, 54). Se edellyttää taitoa tehdä havaintoja toisten 

tunteista, ajatuksista ja aikomuksista, taitoa arvioida ja ennakoida oman toiminnan seu-

rauksia sekä kykyä ymmärtää omia tunteita ja ilmaista niitä tilanteeseen sopivalla taval-

la. Onnistuminen vuorovaikutustilanteessa on yhteydessä kognitiivisiin taitoihin, minä-

kuvaan ja asemaan ryhmässä. Mägi (2011, 27) havaitsi tutkimuksessaan, että oppilaan 

sosiaalisilla taidoilla on yhteys tehtävää välttävään strategiaan. Hänen mukaansa kou-

luikäisinä tehtävää välttävät lapset olivat osoittaneet esikoulussa käyttäytymisessään 

muita vähemmän empaattisuutta ja enemmän impulsiivisuutta sekä häiritsevää käytöstä. 

Prososiaalinen käyttäytyminen. Sosiaalisiin taitoihin kuuluva prososiaalinen käyttäy-

tyminen on toimintaa, jonka tavoitteena on toisen ihmisen tai ryhmän hyödyksi koituva 

seuraamus ilman toimijan odotusta ulkoisista palkinnoista (Mussen & Eisenberg-Berg 

1977, 3–4). Tällainen toiminta usein vaatii uhrautumista tai riskejä toimijan puolelta. 

Prososiaalista käyttäytymistä on esimerkiksi anteliaisuus, epäitsekäs toiminta, sympa-

tia, auttaminen ja jakaminen. Sisäiset motiivit ja palkinnot, kuten toiminnasta aiheutuva 

itsearvostuksen lisääntyminen, tyytyväisyyden tunne, mielihyvä tai ylpeys, määrittävät 

usein prososiaalista toimintaa. 

Lapsilla, joilla on heikot prososiaaliset taidot, on havaittu olevan prososiaalisesti käyt-

täytyviä lapsia enemmän sosiaalisen sopeutumisen ongelmia. He tulevat myös hel-

pommin torjutuiksi tai huomiotta jätetyiksi kuin sosiaalisesti taitavat lapset. (Greener, 

2000, 56; Hughes, Robinson & Moore 1991, 655.) Myös akateemisella suoriutumisella 

on todettu olevan yhteys sosiaaliseen käyttäytymiseen ja sopeutumiseen (Walker & 

Nabuzoka 2007, 647, 650). Heikot akateemiset taidot omaavat oppilaat nähdään muita 

herkemmin käytökseltään aggressiivisina sekä toisia häiritsevinä. Hyvät akateemiset 

taidot omaavat puolestaan nähdään ryhmässä positiivisesti käyttäytyvinä ja suosittuina.  
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Toverisuosio. Asher ja Gazelle (1999, 24–28) jaottelevat vertaissuhteissa ilmenevän 

sopeutumisen (peer adjustment) neljään kategoriaan. Vertaisten hyväksynnän kategori-

assa ilmenee, onko lapsi hyväksytty vai hyljeksitty eli onko hän ennemmin pidetty kuin 

inhottu ja ennemmin mukaan otettu kuin eristetty. Toisena kategoriana ovat ystävyys-

suhteet, jonka keskiössä on yhteisen kiintymyksen ja jaetun historian muodostama kah-

denkeskinen ystävyyssuhde. Ystävyyssuhteet ovat erityisiä vertaissuhteita, joiden tär-

kein ominaisuus on vastavuoroisuus eli molemminpuolisten myönteisten tunteiden 

olemassaolo (Salmivalli 2005, 35). Ystävien määrällä ei ole todettu olevan suurta mer-

kitystä, vaan olennaista on, että lapsella on vähintään yksi ystävä. Kolmas vertaissuh-

teissa sopeutumista ilmentävä luokka on ystävyyden laatu. Ystävyyssuhde voi olla esi-

merkiksi emotionaalista tukea antava ja iloa tuottava tai sitä voivat luonnehtia konfliktit 

ja stressi. Lapsi voi olla laadultaan myönteisessä ystävyyssuhteessa toveriryhmän hy-

väksynnän tasosta riippumatta. Neljäs kategoria, kiusatuksi tuleminen vertaisten tahol-

ta, sisältää sen, saako lapsi huonoa kohtelua vertaisiltaan. Vertaisten hyväksyntä ja ys-

tävien omaaminen ovat suojaavia tekijöitä kiusatuksi tulemiselle. 

Toverisuosio on osa sosiaalista kompetenssia kiintymyssiteiden ja osallisuuden kautta 

(ks. kuvio 5; Poikkeus 2011, 86). Toverisuosio määritetään vertaissuhteissa. Vertaissuh-

teilla tarkoitetaan suunnilleen samanikäisten ja samalla kehitystasolla sosiaalisessa, 

emotionaalisessa tai kognitiivisessa kehityksessä olevien lasten keskinäisiä suhteita 

(Salmivalli 2005, 15). Toverisuosiota arvioidaan usein sosiometrisellä kyselyllä (Poik-

keus 2011, 91). Siinä ryhmän jäseniä pyydetään nimeämään tietty määrä (1–3) lapsia, 

joiden kanssa mielellään leikkii tai toimii yhdessä, sekä lapsia, joiden kanssa ei mielel-

lään leiki tai toimi yhdessä. Sosiometrisen kyselyn perusteella voidaan määrittää sosiaa-

linen asema ryhmässä seuraavasti luokitellen: suositut, torjutut, huomiotta jäävät, risti-

riitaisen toverisuosion omaavat ja keskimääräisen suosion omaavat.  

Torjuttujen ja suosittujen piirteet.  Vertaisten hyväksyntään liittyen Newcomb, Bu-

kowski ja Pattee (1993, 118–120) ovat muodostaneet useiden tutkimusten pohjalta ku-

vaukset erilaisiin sosiaalisiin asemiin sijoittuvien lasten piirteistä aggressiivisuuden, 

vetäytyvyyden, sosiaalisuuden ja kognitiivisten kykyjen perusteella. He ovat luokitel-
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leet lapset suosittujen, torjuttujen, huomiotta jätettyjen sekä ristiriitaisessa asemassa 

olevien lasten kategorioihin. Seuraavassa kuvataan vain suosittujen ja torjuttujen lasten 

piirteitä. Newcombin ja kollegoidensa mukaan suositut lapset ovat vertaisryhmässään 

pidettyjä ja muita lapsia sosiaalisempia sekä kognitiivisesti kyvykkäämpiä. Heillä on 

muita paremmat sosiaalisten ongelmien ratkaisutaidot, enemmän positiivista sosiaalista 

käyttäytymistä sekä ystävyyssuhteita. Suosittuja lapsia luonnehtii kyvykkyys saavuttaa 

ihmissuhteisiin liittyviä tavoitteita ja ylläpitää positiivisia sosiaalisia suhteita.  

Torjutut lapset puolestaan ovat ryhmässä muita lapsia aggressiivisempia, vetäytyvämpiä 

sekä vähemmän sosiaalisia ja kognitiivisesti kyvyttömämpiä (Newcomb, Bukowski & 

Pattee 1993, 118–120). Torjutuilla lapsilla saattaa olla vaikeuksia kaikilla aggression 

osa-alueilla (häirintä, fyysinen aggressio, negatiivinen käyttäytyminen), ja heiltä voi 

puuttua aggressiivista käyttäytymistä tasapainottavia ominaisuuksia. Torjutut lapset 

ovat joko aggressiivisia tai vetäytyviä, eivät molempia (Salmivalli 2005, 28).  

Torjutuksi ja kiusatuksi tulemisen välillä on ero (Salmivalli 2005, 43). Torjutuksi tule-

minen viittaa lapsen epäsuosioon. Lapsesta ei tällöin pidetä ryhmän keskuudessa, mutta 

häneen ei välttämättä kohdistu kiusantekoa. Kiusatuksi joutuvalle lapselle puolestaan 

aiheutetaan tarkoituksellisesti vahinkoa tai pahaa mieltä. Häntä vastaan hyökätään fyy-

sisesti, sanallisesti tai epäsuorasti, ja se voi tapahtua yksittäisen henkilön tai ryhmän 

toimesta. Kiusatuksi joutumiseen liittyy yleensä osapuolten epätasaväkisyys, jossa kiu-

saajalla on enemmän voimaa, valtaa tai muita resursseja. Niiden avulla hän saa kiusa-

tusta yliotteen, ja usein kiusaamisesta tulee systemaattista ja toistuvaa.  

Torjunnan seuraukset. Torjutuksi tuleminen aiheuttaa riskin sosiaalisen ja psykologi-

sen kehityksen häiriintymiselle (Salmivalli 2005, 33). Murrayn (2006, 228) tutkimuk-

sen mukaan eristäytyminen torjunnan seurauksena aiheuttaa käyttäytymisongelmia, 

väärinkäytöksiä, ahdistuneisuutta sekä masennusta. Mitä enemmän lapsilla oli luotta-

musta ja kommunikointia suhteissaan ikätovereihin, sitä vähemmän heillä oli käyttäy-

tymisen ongelmia ja ahdistuneisuutta. Vihaa, hyljeksintää ja vieraantumista vertaissuh-

teissa tuntevilla oppilailla oli muita enemmän tunne-elämän ja käyttäytymisen alueiden 
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ongelmia. Negatiivista kohtelua vertaisten taholta kokevat lapset olivat taipuvaisia toi-

mimaan samalla tavalla myös itse toisia kohtaan. 

Kokemukset toverisuhteissa vaikuttavat minäkäsitykseen. Hyljeksintä johtaa herkästi 

alhaiseen itseluottamukseen (Asher & Gazelle 1999, 21) ja negatiivinen minäkäsitys 

aiheuttaa puolestaan ongelmia vertaissuhteissa (Salmivalli & Isaacs 2005, 1167–1168). 

Salmivallin ja Isaacsin (2005) tutkimuksen mukaan itsensä riittämättömäksi ja arvotto-

maksi kokeminen vertaisryhmäkontekstissa altistaa kiusatuksi joutumiseen, torjutuksi 

tulemiseen ja ystävien puuttumiseen. Negatiivisen minäkäsityksen omaavat yksilöt ovat 

helppoja kohteita kiusaajille. Torjutuksi tulemisen ja kiusaamisen kohteeksi joutumisen 

myötä myös negatiiviset käsitykset vertaisista lisääntyvät, eikä muita ihmisiä nähdä 

luotettavina ja tukea antavina. 

Vertaissuhteiden on havaittu olevan yhteydessä oppilaiden suoritusstrategioihin. Mää-

tän (2007, 32–33) tutkimuksessa 8.–9. luokan oppilaan kavereiden käyttämillä strategi-

oilla oli vaikutus oppilaan itsensä käyttämiin strategioihin. Kavereiden epäonnistu-

misennakointi lisäsi oppilaan omaa aktiivista tehtävää välttämistä ja normeja rikkovaa 

käyttäytymistä, jotka puolestaan vaikuttivat kouluun sopeutumiseen ja kouluarvosanoi-

hin. Tyttöjen keskuudessa kaveripiirin vaikutus oli suurempi kuin pojilla. Myös Määttä, 

Stattin ja Nurmi (2002, 39–41) havaitsivat kaveripiirin strategioiden vaikutuksen oppi-

laan suoritusstrategiaan, ja sen kautta muihin tekijöihin. Heidän tutkimuksessaan 14–

15-vuotiaiden koululaisten jäsenyys optimistisessa tai defensiivis-pessimistisessä stra-

tegiaryhmässä oli yhteydessä hyvinvointiin, kouluun sopeutumiseen ja menestymiseen 

sekä häiriökäyttäytymisen vähäisyyteen. Sen sijaan osallisuus itseä vahingoittavien tai 

opitun avuttomuuden strategiaryhmissä oli yhteydessä matalaan hyvinvoinnin ja kou-

luun sopeutumisen tasoon sekä korkeaan häiriökäyttäytymisen määrään. 
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3.2 Opettajan ja oppilaan suhde 

Opettajan ja oppilaan välistä suhdetta on tutkittu usein oppilaan kehityksellisten seu-

raamuksien näkökulmasta, jolloin tyypillisesti on käytetty termiä oppilas-opettajasuhde. 

Suhdetta voidaan kuitenkin tarkastella myös opetuksen ja ohjauksen suunnasta käyttäen 

termiä ohjaussuhde. Tässä tutkimuksessa kirjallisuutta esiteltäessä käytetään molempia 

termejä, mutta analyyseissa mittana on ollut opettajien arviointi suhteestaan oppilaisiin.  

Opettajan ja oppilaan välisen suhteen (student-teacher relationship) varhainen laatu on 

tärkeä ennustaja lapsen etenkin ensimmäisten kouluvuosien, mutta myös myöhemmän 

ikävaiheen, koulukäyttäytymiselle ja akateemisille saavutuksille (Hamre & Pianta 

2001, 634). Hyvään opettaja-oppilassuhteeseen yhteydessä olevia tekijöitä ovat oppi-

laan itsesäätely (käyttäytymisen ja tunteiden säätely), kehittyneet sosiaaliset taidot, vä-

häiset käyttäytymisen vaikeudet sekä positiivinen vuorovaikutus (Eisenhower, Baker & 

Blacher 2007, 379). Opettajan ja oppilaan välinen emotionaalisesti lämmin suhde puo-

lestaan vaikuttaa monien oppilaan taitojen kehittymiseen. Suhteen sisältäessä avointa 

kommunikaatiota, osallistumista ja kannustamista oppilaalle muodostuu turvallisuuden 

tunne, joka tukee sosiaalisten, emotionaalisten ja akateemisten taitojen kehittymistä. 

Lapset, jotka tuntevat saavansa tukea opettajalta ja ovat kiintyneitä häneen, kokevat 

muita oppilaita vähemmän ahdistuneisuutta (Murray & Greenberg 2006, 221, 228). 

Dweckin (1999) mukaan oppilas pystyy turvallisen opettaja-oppilassuhteen kautta 

muodostamaan realistisen kuvan omasta toimijuudestaan ja kehittämään selviytymis-

keinoja minää uhkaaviin tilanteisiin (Heiska & Kallio 2008, 19–20).  

Käyttäytymis- ja oppimisongelmien vaikutus suhteeseen. Blacher, Baker ja Eisen-

hower (2009, 323, 334) ovat tutkineet opettajan ja oppilaan välistä suhdetta käyttäen 

Student-Teacher Relationship Scale -arviointimenetelmää (STRS; Pianta 1992; Pianta 

& Nimetz 1991). STRS on yleisesti käytetty mitta tutkittaessa suhdetta opettajan näkö-

kulmasta. Siinä opettaja arvioi kyselylomakkeella hänen ja oppilaan väliseen suhtee-

seen liittyviä konflikteja, läheisyyttä sekä riippuvuutta. Blacherin ym. tutkimus osoitti, 

että opettajan ja oppilaan välisen suhteen laatu on ensimmäisten kouluvuosien ajan py-
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syvää oppilailla, jotka kuuluvat tyypillisen kehityksen ryhmään. Oppilaan hyvät sosiaa-

liset taidot ennustivat läheistä suhdetta opettajan kanssa, ja käyttäytymisen ongelmat 

ennustivat konflikteja opettajan ja oppilaan välille.  

Varhaisen oppilas-opettaja-suhteen sisältämien kielteisten piirteiden, kuten konfliktien 

ja yliriippuvuuden, on todettu ennustavan monenlaisia käyttäytymisen ongelmia sekä 

heikkoa koulumenestystä (Hamre & Pianta 2001, 634). Positiivinen oppilas-

opettajasuhde puolestaan vaikuttaa akateemisiin ja käyttäytymisen tuloksiin myöntei-

sesti. Tämä vaikutus on havaittavissa ennen kaikkea lapsilla, joilla on ongelmia käyt-

täytymisessä, sosiaalisissa taidoissa tai akateemisessa suoriutumisessa. (Eisenhower, 

Baker & Blacher 2007, 365.) Nelson ja Roberts (2000, 36) osoittivat luokkahuonetilan-

teiden havainnointiin perustuvassa tutkimuksessaan opettajien reagoivan häiritsevään 

käytökseen kielteisemmin niiden oppilaiden kohdalla, joilla esiintyy paljon käyttäyty-

misongelmia, kuin muiden lasten samanlaiseen häiritsevään käytökseen. Opettajan ja 

oppilaan keskinäinen vuorovaikutuskäyttäytyminen on tutkimustulosten mukaan pysy-

vää molempien osapuolten osalta useiden vuosien ajan. 

Opettajien on todettu suhtautuvan oppimisvaikeuksista kärsiviin oppilaisiin muita oppi-

laita kielteisemmin (Montague & Rinaldi 2001, 77, 81–82). Oppimisvaikeuksista kärsi-

vät oppilaat saavat opettajalta muita vähemmän akateemista huomiota ja kokevat opet-

tajan kohdistavan heihin vähemmän odotuksia kuin muihin. Heillä on myös käsitys 

itsestä muita kielteisempi, ja sen myötä riski heikkoihin koulusaavutuksiin suurempi. 

Noin 8–10 ikävuoden vaiheilla lapset alkavat tiedostaa opettajan kielteisen asenteen ja 

matalat odotukset. Samalla lasten suhtautuminen itseä kohtaan muuttuu aiempaa nega-

tiivisemmaksi, odotukset itsestä alenevat ja he voivat nähdä itsensä akateemisesti taita-

mattomiksi.  
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu lasten tehtävää välttävän käyttäytymisen olevan 

yhteydessä etenkin akateemisiin taitoihin, mutta myös yhteys sosiaalisiin taitoihin on 

havaittu. Onatsu-Arvilommi ja Nurmi (2000) osoittivat tutkimuksessaan, että taipumus 

tehtävää välttävään käyttäytymiseen oli yhteydessä heikompaan myöhempään lukutai-

toon, ja heikko lukutaito vastaavasti ennusti tehtävää välttävää käyttäytymistä. Myös 

heikot matemaattiset taidot näyttivät lisäävän tehtävää välttävä käyttäytymistä, mutta 

tehtävän välttely ei ennustanut heikkoja matemaattisia taitoja. Mägi (2011) havaitsi 

tutkimuksessaan tehtävää välttävän strategian olevan yhteydessä sosiaalisiin taitoihin: 

lapsilla, joilla oli muita enemmän tehtävää välttävää käyttäytymistä kouluiässä, oli esi-

opetusiässä arvioitu vähemmän empaattisuutta ja enemmän impulsiivisuutta sekä häirit-

sevää käytöstä. Ohjaussuhteen ja tehtävää välttävän strategian välisestä yhteydestä ei 

ole aikaisempia tutkimuksia. 

Tutkimuksessa selvitettiin missä määrin prososiaalinen käyttäytyminen, hyväksyntä ja 

akateemiset taidot ovat yhteydessä ja ennustavat sekä opettajan arvioimaa että oppilai-

den itsearvioimaa tehtävää välttävän strategian käyttöä 2. luokan oppilailla. Lisäksi 

selvitettiin, onko opettajan kokemuksella suhteesta oppilaaseen ja yksilöllisen tuen 

määrällä yhteyttä oppilaiden tehtävää välttävän strategian käyttöön sekä esiintyykö luo-

kassa tehtävää välttävää käyttäytymistä osoittavilla oppilailla vastaavia piirteitä myös 

testaajan ja oppilaan välisessä testaustilanteessa.  
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Tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraaviksi: 

1. Missä määrin opettajan arvioima ja 2. luokkalaisten oppilaiden itsensä arvioima teh-
tävää välttävä strategia on korrelatiivisesti ja alaryhmätarkastelussa yhteydessä seuraa-
viin tekijöihin: 

• Kehittyvät taidot: oppilaan sosiaalinen kompetenssi (prososiaalisuus opettajan 
arvioimana ja toverisuosion sosiometrinen arviointi) ja akateemiset taidot (luku- 
ja laskutaito) 

• Ohjaussuhteen tekijät: opettajan kokemus suhteesta oppilaaseen ja yksilöllisen 
tuen antamisen määrä 

• Yksilölliset tekijät: tehtävätilannekäyttäytyminen 

2. Missä määrin sosiaaliset ja akateemiset taidot selittävät opettajan arvioimaa ja oppi-
laan itsensä arvioimaa tehtävää välttävää strategiaa? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimusaineisto on osa Alkuportaat -seurantatutkimusta (Lapset, vanhemmat ja opetta-

jat koulutien alkupolulla). Alkuportaat -tutkimus sisältyi osahankkeena Jyväskylän yli-

opistossa vuoden 2006 alussa aloittaneeseen Suomen Akatemian Oppimisen ja motivaa-

tion huippututkimusyksikköön (2006–2011). Huippututkimusyksikössä oli mukana tut-

kijoita useilta paikkakunnilta (Jyväskylä, Turku ja Joensuu) sekä eri laitoksilta. Alku-

portaat -tutkimuksessa selvitettiin lasten taitojen ja motivaation kehitystä esiopetusvuo-

den alusta neljännen luokan loppuun, opettajien ja vanhempien käsityksiä lasten oppi-

misesta, opettajien opetuskäytänteitä ja -tavoitteita, vanhemmuustyylejä sekä vanhem-

pien ja koulun välistä yhteistyötä. Tutkimusmenetelminä käytettiin lasten yksilö- ja 

ryhmätestejä, haastatteluja ja havainnointeja sekä vanhemmille ja opettajille suunnattu-

ja kyselyjä.  

5.1 Osallistujat 

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin keväällä 2008 lasten ollessa toisella luo-

kalla. Esiopetusvuoden syksyllä ja keväällä kaikki lapset osallistuivat ryhmätilanteessa 

tehtyihin ryhmätesteihin (6–8 lasta kerrallaan) sekä kahdestaan tutkijan kanssa tehtyihin 

yksilötesteihin. Kouluiässä lasten luokissa tehtiin ryhmätestejä 1. luokan syksyllä ja 

keväällä sekä luokkien 2, 3 ja 4 keväällä. Lisäksi yksilöseurantaan valittiin lapsia, joilla 

tunnistettiin riski lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin (riskiotos) sekä suunnilleen 

samankokoinen otos lapsia, jotka arvottiin samoilta luokilta niiden lasten joukosta, joil-

la ei täyttynyt mikään riskikriteereistä (verrokkiotos).  

Riskiotoksen valinnan kriteerit perustuivat kolmeen esiopetusvuoden keväällä tehtyyn 

tehtävään (kirjainten nimeäminen, äännetietoisuus ja nopea sarjallinen nimeäminen) ja 

niissä asetettuun riskirajaan ja/tai vanhemman tai vanhempien itsearviointeihin pohjaa-

vaan tietoon lukemiseen liittyvistä vaikeuksista. Riskiotoksen valintakriteereitä olivat 
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seuraavat: 1) riskiraja täyttyi kolmessa tehtävässä, 2) riskiraja täyttyi kahdessa tehtäväs-

sä tai 3) riskiraja täyttyi yhdessä tehtävässä ja sen ohella joko lapsen äiti tai isä oli it-

searvioinneissa ilmaissut, että hänellä on ollut tai on vähintään ”lieviä pulmia” lukemi-

sessa. Tehtävissä riskirajaksi asetettiin se, että lapsen suoritus kyseisessä testissä sijoit-

tui heikoimman 15 persentiilin joukkoon (ts. lapsen pistemäärä oli yhtä heikko tai hei-

kompi kuin verrokkiryhmän lasten heikoimpien 15 % joukossa). 

Tämän opinnäytteen aineistona oli Alkuportaat -tutkimuksen yksilöseurantaan osallis-

tuneista lapsista valittu osaotos, joka koostui 2. luokalla yleisopetuksen luokilla olevista 

oppilaista. Otoksen ulkopuolelle jätettiin siten erityisluokalla olevat sekä luokalle jää-

neet oppilaat. Analyyseissa oli mukana maksimissaan 440 lasta, joista tyttöjä oli 210 

(47.7 %) ja poikia 230 (52.3 %). Otos koostui puoliksi riskiryhmään (n = 181) ja puo-

liksi verrokkiryhmään (n = 258) kuuluvista lapsista (yhdeltä maksimissaan 440 otok-

seen kuuluvalta lapselta puuttui riskiin liittyvä tieto). Otos ei ole edustava kuvaamaan 

yleisesti kyseisen ikäluokan lasten taitotasoa, sillä se sisältää suhteellisesti tavallista 

suuremman määrän lapsia, joilla on oppimisen riskejä. Tämän opinnäytteen tarkoitus ei 

olekaan kuvailla tietynikäisten lasten yleisiä suoritusstrategioita, vaan tutkia tehtävää 

välttävää strategiaa käyttävien lasten ryhmää ja vertailla sitä muihin oppilaisiin. Otos-

koko vaihteli muuttujakohtaisesti johtuen satunnaisista puuttuvista tiedoista tai ryhmis-

sä tapahtuneista muutoksista. Tämän tutkimuksen analyyseissä käytettiin lasten ryhmä- 

ja yksilötesteihin sekä opettajan ja tutkijan arviointeihin perustuvia mittoja. 

5.2 Mitat 

Tämän tutkimuksen analyyseissa käytettiin seuraavan tyyppisiä mittoja: 1) opettajien 

arvioita lasten käyttämistä suoritusstrategioista, opettajan ja lapsen suhteesta sekä lasten 

sosiaalisista taidoista, 2) ryhmätestauksiin perustuvaa testitietoa lasten akateemisista 

taidoista, 3) sosiometriseen kyselyyn perustuva toverisuosion mitta, 4) lasten itsearvio 

suoritusstategioistaan sekä 5) testaajien arvio lasten suoritusstrategioista. Testaajina 

toimivat Alkuportaat -tutkimuksen kouluttamat testaajat, jotka saivat yhdenmukaisen 
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ohjeistuksen ja tarkat tehtävänannot testauksen toteuttamiseen. Tämän tutkimuksen 

analyyseissä hyödynnettiin myös opettajakyselyjen mittoja. Kyselyjen etuna pidetään 

sitä, että tutkija ei läsnäolollaan vaikuta vastauksiin. Mahdollisena haittana on, että vas-

taaja ymmärtää kysymykset tai väittämät väärin tai vastaa epätarkasti. (Valli 2001, 28, 

30–32.) 

Suoritusstrategiat: opettajan arviointi. Opettajia pyydettiin arvioimaan Alkuportaat 

-tutkimuksen yksilöseurantaan osallistuvien luokkansa lasten työskentelyä ja toimin-

taa käyttäen 7 osion laajuista Behavior Strategy Rating Scale -mittaa  (BSRS; Aunola, 

Nurmi, Niemi, Lerkkanen & Rasku-Puttonen 2002; Onatsu-Arvilommi & Nurmi, 

2000; validointitiedon suhteen ks. Zhang, Nurmi, Kiuru, Lerkkanen & Aunola 2011). 

Arvioinneissa käytetään 5-portaista asteikkoa (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin pal-

jon/nopeasti). Osioista viisi (osiot 1, 2, 3, 4 ja 6) mittaa tehtävää välttävää käyttäyty-

mistä vs. tehtäväsuuntautunutta käyttäytymistä. Osiot 5 ja 7 eivät mittaa suoritusstra-

tegioita, joten ne jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle (esim. selitysten keksimi-

nen epäonnistumiselle). 

Suoritusstrategioihin liittyvistä osioista kolme (osiot 1, 3 ja 4) mittaa suoraan tehtä-

vää välttävää strategiaa (esim. ”Jos toiminnassa tai tehtävässä ilmenee vaikeuksia, 

alkaako lapsi helposti tehdä jotain muuta?”, ”Luovuttaako lapsi helposti yrittämi-

sen?”).  Kaksi osiota (osiot 2 ja 6) on ilmaistu tehtäväsuuntautuneen strategian muo-

dossa (”Yrittääkö lapsi aktiivisesti selvitä vaikeistakin tilanteista tai tehtävistä?”). 

Näiden osioiden asteikko käännettiin ennen summamuuttujien muodostamista. Tehtä-

vää välttävän strategian mittana käytettiin viiteen osioon pohjaavaa summamuuttujaa 

(sisäinen reliabiliteetti Cronbachin α -kertoimella arvioituna oli .92). Opettaja-

arviointeja oli yleisopetuksen luokilla opiskelevista oppilaista käytettävissä maksi-

missaan 440 lapsen ja minimissään 438 lapsen osalta.  

Suoritusstrategiat: oppilaiden arviointi. Oppilailta pyydettiin itsearviointeja suoritus-

strategioista 15 osiolla, jotka arvioitiin dikotomisesti totta tai ei totta (0 = ei totta, 1 = 



29 

 

totta). Oppilaille annettiin seuraavankaltainen ohje: ”Seuraavaksi luen muutamia lausei-

ta, jotka liittyvät kouluun. Mieti, ovatko lauseet sinun kohdallasi totta vai ei, ja rastita 

oikea vaihtoehto. Vastaa sen mukaan, mitä sinä ajattelet ja teet tässä tilanteessa tai miltä 

sinusta tuntuu.” Tutkija luki jokaisen lauseen kaksi kertaa ja oppilaita pyydettiin lau-

seen kuultuaan merkitsemään lomakkeelleen rasti joko TOTTA -sarakkeeseen (lause 

piti hänen kohdallaan paikkansa) tai EI TOTTA -sarakkeeseen (lause ei sovi). 

Osioista vain osa mittasi suoraan suoritusstrategioita (8 osiota) ja osa mittasi esimerkik-

si uskomuksia omasta kyvykkyydestä haastavissa tehtävissä tai uskomuksia omasta 

pärjäämisestä suhteessa toisiin. Suoritusstrategioita mittaavista osioista viisi mittasi 

suoraan tehtävää välttävää strategiaa (osiot 5, 6, 9, 11 ja 14; esim. ”Jos joku juttu kou-

lussa on vaikea, jätän sen kesken”).  Kolme osiota (osiot 7, 13 ja 15) oli ilmaistu tehtä-

väsuuntautuneen strategian muodossa (”Tykkään vaikeistakin tehtävistä”) ja näiden 

osioiden asteikko käännettiin vastaamaan edellisten viiden osion asteikkoa. Reliabili-

teettitarkasteluissa päädyttiin 8 osion summan sijasta käyttämään 7 osion summaa, joil-

la Cronbachin alfa oli .68. Analyyseissa mittana käytetään 7 osion summaa, jossa mi-

nimipistemäärä oli 0 ja maksimipistemäärä 7. 

Suoritusstrategiat: testaajan arviointi. Testaajat tekivät lapsen yksilöllisen testausti-

lanteen päätteeksi kaksi arviointia koskien lapsen käyttäytymistä tehtävissä. Ensimmäi-

nen kohdistui lapsen tehtäväsuuntautuneisuuteen vs. tehtävää välttävään käyttäytymi-

seen (OSAS; Nurmi & Aunola, 1998; 10 osiota, 5 osaskaalaa; 7-portainen asteikko; 1 = 

ei lainkaan tämänkaltaista käyttäytymistä, 7 = Aina tai lähes koko ajan tämänkaltaista 

käyttäytymistä). Toinen arviointi kohdistui tarkkaavaisuuteen ja käyttäytymisen ongel-

miin testauksen aikana (Poikkeus, Puolakanaho & Eklund 1996; 19 osiota, sama 7-

portainen asteikko). 

Observer-rating Scale of Achievement Strategies (OSAS; Nurmi & Aunola 1998), sisäl-

tää 10 väittämää, jotka arvioidaan asteikolla 1−7 (1 = ei lainkaan tämänkaltaista käyt-

täytymistä, 7 = aina tai lähes koko ajan tämän kaltaista käyttäytymistä). Väittämillä 
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arvioidaan seuraavia viittä osa-aluetta: 1) Tehtävän aktiivinen välttäminen (tehtävän 

vaikeutuessa lapsi suuntautuu siitä pois ja tekee muita asioita, häseltää, tms.), 2) Tehtä-

vän passiivinen välttäminen (tehtävän vaikeutuessa lapsi muuttuu passiiviseksi ja avut-

tomaksi, 3) Sosiaalinen tukeutuminen aikuiseen (lapsi peilaa menestystään suhteessa 

läsnä olevaan aikuiseen), 4) aktiivinen tehtäväsuuntautuminen (lapsi yrittää kovasti ja 

on sitkeä) ja 5) ahdistuneisuus. Tämän tutkimuksen analyyseissa käytettiin vain ensim-

mäisen alaskaalan eli tehtävän aktiivisen välttämisen summakeskiarvoa (2 osiota): ”Jos 

tehtävässä ilmenee vaikeuksia, lapsi alkaa touhuilla jotakin muuta”; ”Jos tehtävä ei su-

ju, lapsi kiinnostuu muista asioista huoneessa”. 

Toinen testaaja-arviointi perustuu väljästi DSM-IV kriteereihin (American Psychiatric 

Association 2000) sekä VIIVI -arvioinnin (Viidestä Viiteentoista; Korkman, Kadesjö, 

Trillingsgaard, Mickelsson, Janols, Strand & Gillberg 2005) sisältämiin piirteisiin. Tes-

taajan arviointilomake on kehitetty Lapsen kielen kehitys ja familiaalinen dysleksiariski 

-seurantatutkimuksessa (Poikkeus, Puolakanaho & Eklund 1996). Arvioitavia osa-

alueita ovat tarkkaavaisuus, ylivilkkaus, impulsiivisuus, kyky tarkkaavaisuuden suun-

taamiseen ja kohteen vaihtamiseen, kyky suunnitteluun ja toiminnan ohjaukseen sekä 

häiritsevä tai tehtävässä suoriutumista haittaava käyttäytyminen. Tämän tutkimuksen 

analyyseissa käytettiin seuraavia kahta summakeskiarvoa: 1) Tarkkaavaisuusongelmat 

(3 osiota), esim. ”Keskittyminen on lyhytjänteistä - on vaikeuksia ylläpitää tarkkaavai-

suutta edes yhden tehtävän sisällä”, ja 2) Yliaktiivisuus (5 osiota), esim. ”On vaikeaa 

odottaa omaa vuoroaan (esim. tehtävissä ei malttaisi kuunnella ohjeita)”. 

Prososiaalisuus. Opettajilta pyydettiin yksilöseurannassa olevien oppilaiden käyttäy-

tymispiirteiden arviointia käyttäen Strengths and Difficulties Questionnaires -

lomakkeiston 4–16 -vuotiaiden lasten arviointiin tarkoitettua arviointiskaalaa (SDQ; 

Goodman 1997; SDQ-Fin ks. Koskelainen, Sourander & Kaljonen 2000). SDQ-

lomakkeen 25 osiota jakautuvat viiteen osa-alueeseen, joista kutakin arvioidaan viidellä 

osiolla: 1) käytösongelmat, 2) yliaktiivisuus, 3) tunne-elämän vaikeudet, 4) kaverisuh-

teiden ongelmat sekä 5) prososiaalisuus. Arvioinneissa käytetään 3-portaista asteikkoa 
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(1 = ei päde, 2 = pätee jonkin verran, 3 = pätee varmasti). Osa väitteistä on arvioitavaan 

osa-alueeseen nähden myönteisiä ja osa kielteisiä, joten ennen osa-aluekohtaisten sum-

mi-en laskemista tehtiin osaan osioista asteikon käännös. Tässä tutkimuksessa käytettiin 

vain prososiaalisuuden osa-alueen viiden osion summaa, jonka sisäinen luotettavuus 

Cronbachin alfa-kertoimella arvioituna oli .84. 

Sosiaalinen asema. Luokissa toteutetussa sosiometrisessä kyselyssä oppilaita pyydet-

tiin ympyröimään luokan nimilistasta luokkakoosta riippuen yhdestä kolmeen sellaista 

luokkatoveria, joiden kanssa he ovat mieluiten välitunnilla. Lisäksi oppilaiden tuli mer-

kitä listaan alleviivaamalla luokkakoosta riippuen yhdestä kolmeen sellaista luokkato-

veria, joiden kanssa he ovat välitunnilla hyvin harvoin tai ei koskaan. Testaaja korosti 

tilanteessa vastausten luottamuksellisuutta. Myönteiset nimeämiset (”mieluiten välitun-

nilla”) antavat tietoa toverisuosiosta. Jälkimmäisiä vähäistä kontaktia heijastavia ni-

meämisiä (”hyvin harvoin/ei koskaan välitunnilla”) käytettiin tässä tutkimuksessa vä-

häisen toverisuosion mittana. Yleensä vähäistä toverisuosiota tai torjuntaa arvioidaan 

kysymällä, kenen tai keiden kanssa vastaaja ei halua olla yhdessä tai kenestä ei pidä. 

Sosiometrisen kyselyn tulokset käsiteltiin laskemalla erikseen kunkin lapsen luokkato-

vereiltaan saamien myönteisten ja kielteisten nimeämisten summa ja standardoimalla ne 

luokan sisällä. Standardoinnin tuloksena alkuperäiset pistemäärät muunnetaan z-

arvoiksi, jotka ilmaisevat muuttujan arvon erotusta keskiarvosta keskihajonnalla mitat-

tuna (Nummenmaa 2009, 146). Mittana käytettiin standardoimalla saatujen myön-

teisten nimeämisten ja kielteisten nimeämisten pistemäärää. 

Opettajan lapsikohtainen tuki. Opettajaa pyydettiin arvioimaan yksilöseurantaan 

osallistuville oppilaille oppitunneilla antamaansa tukea lukemisessa, kirjoittamisessa ja 

matematiikassa. Hän vertasi kutakin oppilasta luokkansa muihin oppilaisiin ja arvioi, 

kuinka paljon yksilöllistä tukea tai huomiota hän antaa kyseiselle oppilaalle luokassa 

tavallisten oppituntien aikana (Nurmi, Kiuru, Lerkkanen, Niemi, Poikkeus, Ahonen, 

Leskinen & Lyyra painossa). Arviossa käytettiin 5-portaista asteikkoa (-2 = selvästi 

vähemmän kuin muille oppilaille; -1 = jonkin verran vähemmän kuin muille oppilaille; 
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0 = saman verran kuin muille oppilaille; +1 = jonkin verran enemmän kuin muille oppi-

laille; +2 = selvästi enemmän kuin muille oppilaille). Tämän tutkimuksen analyyseissa 

käytettiin opettajan arviointeja, jotka kohdistuivat tuen antamiseen ”lukemisessa ja lu-

kutehtävissä” sekä ”matematiikan laskutehtävissä”. Analyyseja varten asteikko muun-

nettiin asteikolle 1–5, jossa asteikon arvo 1 vastasi alkuperäistä arvoa -2 ja asteikon 

arvo 5 alkuperäistä arvoa +2.  Opettaja-arviointeja koskien lukemisessa annettua tukea 

oli käytettävissä 439 lapselta (Ka = 2.09, sd = 1.33) ja koskien matematiikassa annettua 

tukea 437 lapselta (Ka = 2.80, sd = 1.25). 

Opettajan kokemus tunnesuhteesta oppilaaseen opettamistilanteissa. Opettajaa 

pyydettiin arvioimaan tunnekokemustaan suhteessa yksilöseurannassa oleviin op-

pilaisiinsa. Arvioinnit kohdistuivat tyytyväisyyden, avuttomuuden, ilon sekä stressin tai 

turhautumisen tunteisiin oppilasta opettaessa (esim. ”kun opetat tätä lasta, missä määrin 

sinusta tuntuu seuraavalta: koen iloa”). Arvioinnissa käytettiin 5-portaista asteikkoa (1 

= ei ollenkaan; 5 = erittäin paljon). Opettaja-arviointeja oli käytettävissä 439 lapselta. 

Keskiarvot sekä keskihajonnat näiden neljän osion suhteen olivat seuraavat: tyytyväi-

syys, Ka = 3.97, sd = .86; avuttomuus, Ka = 1.89, sd = 1.08; ilo Ka = 4.08, sd = .79; 

stressi/turhautuminen, Ka = 1.91, sd = 1.09. 

Akateemiset taidot: sanalistan lukeminen. Lukemisen sujuvuutta arvioitiin Lukilas-

se-testin (Häyrinen, Serenius-Sirve, Korkman, Ekebom, Kivelä, Lassander & Repokari 

1999) luettavien sanojen osatestillä, jossa lasta pyydettiin yksilötestitilanteessa luke-

maan listalla näkyviä sanoja niin nopeasti ja tarkasti kuin hän osaa (max. 90 sanaa). 

Lukilasse on peruskoulun luokille 1–6 tarkoitettu lukemis-, kirjoittamis- ja laskemis-

valmiuksien tason testistö, joka kattaa neljä osa-aluetta: luettavat sanat, saneltavat sa-

nat, ymmärtävä lukeminen ja laskutehtävät. Alkuportaat -tutkimuksessa käytettiin Luki-

lassen käsikirjassa ilmoitettua aikarajaa (2 minuuttia) lyhyempää 45 sekunnin aikarajaa. 

Jokaisesta oikein luetusta sanasta sai yhden pisteen. Maksimipistemäärä oli 90 pistettä. 
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Akateemiset taidot: epäsanalistan lukeminen. Lukemisen sujuvuuden arvioinnissa 

käytettiin toisena yksilötestinä suomalaista sovellusta TOWRE-testin (Test of Word 

Reading Efficiency; Torgesen, Wagner & Rashotte 1999) epäsanojen lukemisen osates-

tistä. Alkuportaat -seurannan yhteydessä laadittu suomalainen versio epäsanatestistä 

rakennettiin alkuperäiseen TOWRE-testiin nojaten, mutta ärsykkeiden laadinnassa otet-

tiin huomioon suomen kielen erityispiirteet. Tehtäväosiot etenivät lyhyistä yksitavuisis-

ta (esim. ”mo”) useampitavuisiin ja rakenteeltaan monimutkaisempiin ärsykkeisiin 

(esim. ”yhränti”). Ohjeistus lapselle oli seuraavanlainen: ”Nyt haluan sinun lukevan 

keksittyjä tavuja ja sanoja, jotka eivät varsinaisesti tarkoita mitään. Lue nämä sanat 

ääneen niin nopeasti kuin osaat.” Tehtävässä oli 45 sekunnin aikaraja ja 90 osiota. Jo-

kaisesta oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen. Maksimipistemäärä oli 90 pistettä. 

Akateemiset taidot: laskutaito. Laskutaitoa arvioitiin ryhmätestinä (Räsänen & Auno-

la 2007). Tehtävänipussa oli yhteensä 28 yhteen- ja vähennyslaskutehtävää numeroin 

kirjoitettuna (kaikki luvut alle 999). Lapsen tehtävänä oli ratkaista niin monta tehtävää 

kuin mahdollista 3 minuutin aikana. Eteneminen tapahtui omaan tahtiin tehden vuoro-

tellen yhteen- ja vähennyslaskuja. Kahdeksan ensimmäistä tehtävää olivat suoria lasku-

ja (muotoa X+Y = ___) lukualueelta 1–20. Mikäli lapsi ei saanut kahta ensimmäistä 

tehtävää (2+1, 4-1) suoritettua oikein, tehtiin kolme tarkistustehtävää, joissa lapsen piti 

merkitä esineiden määrä luvuin. Jokaisesta oikein ratkaisusta tehtävästä lapsi sai yhden 

pisteen. Mittana oli oikein ratkaistujen tehtävien summa (maksimi 28). 

5.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysi toteutettiin SPSS-ohjelmistoa käyttäen (Statistical Package for the 

Social Sciences; 2009–2010 PASW Predictive Analytics SoftWare; 2010 lähtien IBM 

SPSS Statistics). Aineiston kuvailun yhteydessä esitetään muuttujien keskiarvot ja kes-

kihajonnat (sd). Keskiarvo kuvaa havaintoarvojen suuruutta sekä jakauman sijaintia. 

Keskihajonta ilmaisee havaintoarvojen keskimääräisen etäisyyden keskiarvosta eli sen, 
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miten eri havaintoarvot ovat hajaantuneet keskiarvon ympärille (Nummenmaa 2009, 

64, 66, 68).  

Opettajan ja oppilaan arvioiman tehtävää välttävän strategian yhteyttä opettajan anta-

maan tukeen, opettajan kokemukseen suhteesta oppilaaseen, oppilaan sosiaalisiin ja 

akateemisiin taitoihin sekä käyttäytymiseen tehtävätilanteissa tutkittiin korrelaatio-

analyyseillä käyttäen Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa (The Spearman Rank 

Order Correlation Coefficient, Rho). Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin on järjes-

tysasteikoille soveltuva muuttujien välisen riippuvuuden mitta (Metsämuuronen 2006, 

355). Korrelaatiokertoimen arvo vaihtelee välillä -1 ja 1 siten, että korrelaatiokertoimen 

arvon ollessa 1 muuttujien välillä on täydellinen riippuvuus ja -1 täydellinen negatiivi-

nen yhteys (Valli 2001, 60–61). Mitä lähempänä kerroin on nollaa, sitä vähemmän on 

yhteyttä muuttujien välillä (Metsämuuronen 2006, 359). Korrelaatiokertoimen tilastol-

linen merkitsevyys on riippuvainen aineiston otoskoosta. Mitä pienempi otoskoko on, 

sitä suurempi tulee korrelaatiokertoimen olla, jotta tulos on tilastollisesti merkitsevä. 

(Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1994, 87.) 

Alaryhmien keskiarvoja vertailtiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Varianssi-

analyysillä voidaan tutkia, poikkeavatko kahden tai useamman muuttujan keskiarvot 

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (Nummenmaa 2009, 186, 194). Aluksi lasketaan 

Fisherin F -suhde, joka ilmoittaa, kuinka paljon mittaustuloksissa on riippumattoman 

muuttujan aiheuttamaa vaihtelua (Nummenmaa 2009, 191, 207). Post Hoc -vaiheessa 

selvitetään parivertailuin mitkä keskiarvot eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. 

Regressioanalyysilla tutkittiin sitä, missä määrin lapsen akateemiset taidot sekä 

prososiaalinen käyttäytyminen ja sosiaalinen asema selittivät lapsen tehtävää välttävää 

strategiaa. Perinteisellä regressioanalyysillä selitetään usealla selittävällä muuttujalla 

yhtä, yleensä jatkuvaa muuttujaa. Analyysiä voidaan käyttää joko ilmiön kannalta 

oleellisten muuttujien etsimiseen tai teorian kannalta oleellisten muuttujien vaikutuksen 

tarkasteluun. (Metsämuuronen 2006, 643, 650.)  
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6 TULOKSET 

6.1 Tehtävää välttävän strategian yhteys taitoihin, ohjaussuhteeseen ja 

tehtävätilannekäyttäytymiseen 

Oppilaan tehtävää välttävän strategian opettaja-arviointien ja oppilaan itsearviointien 

jakaumat esitetään kuvioissa 6 ja 7. Kuviossa 6 on opettaja-arvioiden jakauma (sum-

mamuuttuja 5 osiosta, jotka on arvioitu 5-portaisella asteikolla; 1 = ei ollenkaan, 5 = 

erittäin paljon/nopeasti, vaihteluväli 5–25). Opettaja-arvioiden summapistemäärän kes-

kiarvo oli 12,86 ja keskihajonta 5,26. 

 

KUVIO 6. Opettaja-arvioiden jakauma oppilaiden tehtävää välttävän strategian käytös-

tä 
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Kuviossa 7 on esitetty oppilaiden itsearviointien jakauma (summamuuttuja 7 osiosta, 

jotka on arvioitu 2-portaisesti; totta vs. ei totta, vaihteluväli 0–7). Oppilaiden itsearvi-

ointien summapistemäärän keskiarvo oli 1.54 ja keskihajonta 1.77. 

 

KUVIO 7. Oppilaiden itsearvio tehtävää välttävän strategian käytöstä 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla analysoitiin tehtävää välttävän strate-

gian käytön yhteyksiä oppilaiden sosiaaliseen kompetenssiin, akateemisiin taitoihin, 

opettajan kokemukseen suhteesta oppilaaseen, opettajan antamaan tukeen sekä tehtävä-

tilannekäyttäytymiseen. Korrelaatiot toteutettiin erikseen opettajan arviolle ja oppilai-

den itsearviolle, joiden keskinäinen korrelaatio oli tilastollisesti merkitsevä (r = .30, p 

< .01). Sekä opettajan arvioima että oppilaiden itsensä arvioima tehtävää välttävä stra-

tegia oli yhteydessä kaikkiin sosiaalisen kompetenssin osa-alueisiin siten, että prososi-

aalisuus ja toverisuosio oli sitä suurempaa, mitä vähemmän oppilaalla oli välttävää 

käyttäytymistä (ks. taulukko 1). Yhteydet olivat jossain määrin voimakkaampia opetta-

jan arvion kuin itsearviointien suhteen. Myös luku- ja laskutaito olivat yhteydessä opet-

tajan arvioimaan ja oppilaan itsearvioimaan tehtävää välttävään strategiaan. 
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TAULUKKO 1. Tehtävää välttävän strategian yhteydet oppilaan sosiaaliseen 
kompetenssiin, akateemisiin taitoihin, opettajan kokemukseen suhteesta oppilaaseen, 
opettajan antamaan tukeen sekä tehtävätilannekäyttäytymiseen 

 Tehtävää välttävä strategia 

 Opettajan arvio1 Oppilaan itsearvio2 

Sosiaalinen kompetenssi  

    Prososiaalisuus 

 

-.43*** 

 

-.19*** 

    Myönteiset sosiometriset nimeämiset -.23*** -.07** 

    Kielteiset sosiometriset nimeämiset .30*** .11** 

Akateemiset taidot 

    Lukutaito (sanat ja epäsanat) 

 

-.25*** 

 

-.10* 

    Laskutaito -.39*** -.24*** 

Opettajan kokemus suhteesta oppilaaseen 

    Tyytyväisyys 

 

-.65*** 

 

-.27*** 

    Ilo -.51*** -.19*** 

    Avuttomuus .57*** .21*** 

    Stressi tai turhautuminen .62*** .23*** 

Opettajan antama yksilöllinen tuki 

    Lukeminen ja lukutehtävät 

 

.48*** 

 

.15** 

    Matematiikan laskutehtävät .42*** .22*** 

Tehtävätilannekäyttäytyminen    

    Aktiivinen tehtävän välttely 3 

 

.25*** 

 

.14** 

    Tarkkaavaisuuden ongelmat 3 .29*** .10* 

    Yliaktiivisuus 3 .30*** .08 

p < .10, * p < .05, ** p ≤ .01, *** p < .001 
1 summa, 5 osiota (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon/nopeasti);2 summa, 7 osiota (0 = ei totta, 1 = 
totta); 3 tutkija-arvio yksilötestaustilanteessa (1 = ei lainkaan tämänkaltaista käyttäytymistä, 7 = aina tai 
lähes koko ajan tämänkaltaista käyttäytymistä)  
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Opettajan kokemus suhteesta oppilaaseen (ks. taulukko 1) oli tilastollisesti erittäin mer-

kitsevästi yhteydessä sekä opettajan että oppilaan arvioimaan tehtävää välttävän strate-

gian käyttöön: vähäisempi tehtävää välttävän strategian käytön oli yhteydessä suurem-

paan opettajan kokemaan iloon ja tyytyväisyyteen ja vähäisempään avuttomuuden, 

stressin tai turhautumisen kokemuksiin. Yhteydet olivat kuitenkin voimakkaampia 

opettaja-arviointien kuin itsearviointien suhteen. Yksilöllinen tuki oli yhteydessä niin 

opettajan arvioimaan kuin oppilaan itsearvioimaan tehtävää välttävään strategiaan: mitä 

korkeampi oli tehtävää välttävän strategian käyttö, sitä enemmän oppilas sai tukea opet-

tajalta. Tehtävätilannekäyttäytyminen korreloi positiivisesti välttävään strategiaan: mitä 

enemmän testaaja oli arvioinut oppilaalla olevan tehtävän aktiivista välttelyä, tarkkaa-

mattomuutta ja yliaktiivisuutta, sitä korkeampi oli opettajan arvioima oppilaan tehtävää 

välttävän strategian käyttö. Oppilaan itsearvio tehtävää välttävän strategian käytöstä oli 

yhteydessä sekä testaajan arvioimaan aktiiviseen tehtävän välttelyyn että tarkkaamat-

tomuuteen. 

6.2 Alaryhmien vertailu 

Alaryhmäanalyyseissa vertailtiin tehtävää välttävän strategian opettaja-arviointien mu-

kaan muodostettuja kolmea ryhmää seuraavissa taidoissa: oppilaan sosiaalinen kompe-

tenssi (prososiaalisuus opettajan arvioimana ja toverisuosion sosiometrinen arviointi), 

akateemiset taidot (luku- ja laskutaito), ohjaussuhde (opettajan kokemus suhteesta oppi-

laaseen ja oppilaalle antama yksilöllinen tuki) sekä käyttäytyminen tehtävätilanteissa 

(tutkijan arviointi). Alaryhmät muodostettiin seuraavasti käyttäen kriteerinä 1.5 keski-

hajontaa. Korkean välttelystrategian ryhmän muodostivat tutkittavat, jotka olivat puo-

lentoista hajonnan päässä jakauman keskiarvosta (n = 43, 9,8 %). Jakauman vinouden 

vuoksi alhaista välttelystrategian ryhmää ei voitu muodostaa samalla periaatteella, vaan 

se muodostettiin valitsemalla siihen suunnilleen saman verran oppilaita (n = 61, 

13,9 %) kuin korkean välttelystrategian ryhmässä oli. Kolmanneksi ryhmäksi muodos-

tui keskimääräinen välttelystrategia (n = 336, 76,3 %). 
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Korkean välttelystrategian ryhmä (KV) erosi erittäin merkitsevästi tai merkitsevästi 

alhaisesta (AV) ja keskimääräisestä (KeV) ryhmästä sosiaalisen kompetenssin ja aka-

teemisten taitojen osalta (ks. taulukko 2). KV-ryhmän oppilaiden prososiaalisuus oli 

arvioitu muita heikommaksi ja heillä oli myös alhaisempi toverisuosio. Lukemisen ja 

matematiikan taidoissa tämän ryhmän lapset erottuivat selvästi muita heikommiksi. 

Opettajien suhde oppilaaseen sisälsi vähemmän iloa ja tyytyväisyyttä sekä enemmän 

avuttomuutta, stressiä ja turhautumista KV-ryhmässä kuin kahdessa muussa ryhmässä. 

Ryhmät erosivat erittäin merkitsevästi toisistaan myös yksilöllisen tuen suhteen: KV-

ryhmän oppilaat saivat alhaisen ja keskimääräisen ryhmän oppilaita enemmän tukea 

sekä lukemisessa että matematiikassa. KV-ryhmään kuuluvilla oppilailla oli myös erit-

täin merkitsevästi tai merkitsevästi enemmän aktiivista tehtävän välttelyä ja tarkkaavai-

suuden ongelmia testaajan arvioimana kuin muilla oppilailla. 
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TAULUKKO 2. Alaryhmien vertailu 

 Opettajan arvioima tehtävää välttävän strategian käyttö  

 
Alhainen (AV) 

(n = 78–81) 

Keskimääräinen 

(KeV) 

(n = 287–301) 

Korkea (KV) 

(n = 56–58) 
 

 Ka sd Ka sd Ka sd F 

Sosiaalinen kompetenssi   

    Prososiaalisuus 

 

12.21ab 

 

2.14 

 

11.01ac 

 

2.46 

 

8.84bc 

 

2.47 

 

24.83*** 

    Myönteiset sosiometriset                  

    nimeämiset 

 

0.22a 

 

0.93 

 

-0.04b 

 

0.93 

 

-0.50ab 

 

0.79 

 

7.55** 

    Kielteiset sosiometriset   

    nimeämiset 

 

-0.21a 

 

0.88 

 

0.11b 

 

0.97 

 

0.77ab 

 

1.00 

 

12.88*** 

Akateemiset taidot     

    Lukutaito 

 

44.03ab 

 

7.84 

 

40.26ac 

 

8.55 

 

36.10bc 

 

7.75 

 

11.36*** 

    Laskutaito 18.51ab 3.57 15.67ac 4.58 12.40bc 4.41 24.17*** 

 Opettajan kokemus suhteesta 

oppilaaseen  

    Tyytyväisyys 

 

 

4.79ab 

 

 

0.41 

 

 

3.97ac 

 

 

0.76 

 

 

2.81bc 

 

 

0.79 

 

 

94.12*** 

    Avuttomuus 1.28ab 0.69 1.85ac 1.00 3.09bc 1.19 44.14*** 

    Ilo 4.72ab 0.49 4.05ac 0.74 3.35bc 0.78 47.21*** 

    Stressi tai turhautuminen 1.10ab 0.30 1.87ac 0.98 3.35bc 1.23 72.96*** 

Opettajan yksilöllinen tuki  

    Lukeminen ja lukutehtävät 

 

1.90ab 

 

1.19 

 

2.99ac 

 

1.24 

 

4.12bc 

 

1.14 

 

42.33*** 

    Matematiikan laskutehtävät 1.89ab 1.00 2.84ac 1.18 3.72bc 1.30 32.27*** 

Käyttäytyminen     

    Akt. tehtävän välttely 3 

 

1.27a 

 

0.63 

 

1.50b 

 

0.95 

 

1.92ab 

 

1.38 

 

5.81** 

    Tarkkaavaisuusongelmat 4 1.34a 0.72 1.61b 1.00 2.16ab 1.46 8.19*** 

    Yliaktiivisuus 4 1.50a 0.81 1.76b 0.93 2.33ab 1.43 9.30*** 

ª b c ryhmät, jotka on merkitty samalla yläindeksillä, eroavat toisistaan vähintään p < .05 tasolla 
p<.05 ** p<.01 ***p <.001  
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6.3 Tehtävää välttävän strategian selittäjät 

Regressioanalyysein selvitettiin, missä määrin akateemiset taidot (mallissa ensimmäi-

sellä askelmalla) ja sosiaalinen kompetenssi (toisella askelmalla) selittävät tehtävää 

välttävää strategiaa (ks. taulukko 3). Analyysit tehtiin erikseen siten, että selitettävänä 

muuttujana oli opettajan arvioima ja oppilaiden itsearviointeihin perustuva tehtävää 

välttävä strategia. Regressioanalyysien selitysaste oli selkeästi suurempi ennustettaessa 

tehtävää välttävän strategian käyttöä opettajan arvioimana kuin oppilaan itsearvioima-

na. Akateemiset taidot sekä sosiaalinen kompetenssi yhdessä selittivät 36 % opettajan 

arvioimasta tehtävää välttävän strategian käytöstä, kun taas selitysaste oppilaiden arvi-

oimaan välttävän strategian käyttöön oli vain 7 %. Ensimmäisellä askelmalla malliin 

asetetut akateemiset taidot selittivät 16 % tehtävää välttävän strategian käytöstä opetta-

ja-arvioinneissa ja ainoastaan 4 % oppilasarvioinneissa.  

Beta-kertoimien tarkastelu osoitti, että akateemisista taidoista tehtävää välttävän strate-

gian käyttöä selittivät molemmissa ryhmissä erityisen vahvasti laskutaito, mutta opetta-

ja-arvioinneissa myös lukutaito oli tilastollisesti merkitsevä selittäjä. Prososiaalisuuden 

ja toverisuosion lisääminen malliin lisäsi selitysosuutta merkitsevästi sekä opettaja-

arvioita että itsearviointeja koskevassa mallissa. Erityisesti prososiaalisuus lisäsi mer-

kitsevästi selitysastetta. Sen sijaan toverisuosiolla oli tilastollisesti merkitsevästi seli-

tysosuutta lisäävä vaikutus ainoastaan opettaja-arvioinnissa ja tämäkin vain kielteisten 

nimeämisten kohdalla.   
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TAULUKKO 3. Akateemiset taidot ja sosiaalinen kompetenssi tehtävää välttävän 
strategian selittäjinä 

 Tehtävää välttävä strategia 

Opettaja-arviot (n = 416) 

Tehtävää välttävä strategia 

Oppilasarviot (n = 416)    

 β1 β2 β1 β2 

Malli 1 

Askelma 1 
    

  Lukutaito -.15** -.13** -.01 .01 

  Laskutaito -.32*** -.27*** -.20*** -.18** 

Askelma 2     

  Prososiaalisuus  -.38***  -.16** 

  Myönteiset nimeämiset  -.08  -.07 

  Kielteiset nimeämiset  .16***  -.01 

 R2 = .159 
AdR2 = .155 
∆F = 39,13 
p < .001 

R2 = .365 
AdR2 = .357 
∆F = 47.24 
p < .001 
∆R2 = .206 

R2 =.040 
AdR2 = .35 
∆F = 8.56 
p < .001 

R2 = .070 
AdR2 =.59 
∆F = 6.23 
p < .001 
∆R2 = .031 
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7 POHDINTA 

Tutkimuksessa selvitettiin tehtävää välttävän strategian yhteyksiä lapsen sosiaaliseen 

kompetenssiin, akateemisiin taitoihin, opettajan kokemukseen suhteesta oppilaaseen, 

opettajan antamaan yksilölliseen tukeen sekä tehtävätilannekäyttäytymiseen. Yhteyksiä 

tarkasteltiin korrelatiivisesti sekä myös alaryhmäanalyysein jaottelemalla otos alhaisen, 

keskimääräisen ja korkean tehtävää välttävän strategian käytön ryhmiin. Lisäksi regres-

sioanalyysillä selvitettiin sitä, missä määrin sosiaalinen kompetenssi ja akateemiset 

taidot selittävät tehtävää välttävän strategian käyttöä. Tämän tutkimuksen aineisto oli 

kerätty Alkuportaat -seurantatutkimuksessa keväällä 2008 lasten ollessa toisella luokal-

la. Tutkimusmenetelminä käytettiin lasten yksilö- ja ryhmätestejä sekä opettajien ja 

testaajien tekemiä arvioita. 

7.1 Tulosten tarkastelu ja yhteys aiempaan tutkimukseen 

Tutkimuksessa tarkasteltiin korrelaatioanalyysin avulla tehtävää välttävän strategian 

käytön yhteyttä sosiaaliseen kompetenssiin (prososiaalisuus ja toverisuosio), akateemi-

siin taitoihin (luku- ja laskutaito), opettajan kokemukseen suhteesta oppilaaseen, yksi-

löllisen tuen määrään sekä tehtävätilannekäyttäytymiseen. Sosiaalisen kompetenssin 

sekä akateemisten taitojen osalta tehtävää välttävän strategian yhteys muuttujiin oli 

selkeä niin opettajan kuin oppilaidenkin tehtävää välttävän strategian käytön arvioita 

käytettäessä. Mitä korkeampi oli oppilaan tehtävää välttävän strategian käyttö, sitä vä-

hemmän hän osoitti prososiaalisuutta opettajan arvioimana, sitä alhaisempi oli oppilaan 

toverisuosio sosiometrisessä kyselyssä ja sitä heikompi oli hänen luku- ja laskutaitonsa. 

Alaryhmäanalyysi vahvisti tuloksen osoittamalla, että korkean välttelystrategian ryh-

män ero keskimääräiseen ja alhaiseen ryhmään oli näiden muuttujien osalta selkeä. 

Runsaasti tehtävää välttävää strategiaa käyttävien oppilaiden prososiaalinen käytös, 

suosio ryhmän keskuudessa sekä luku- ja laskutaito olivat muita oppilaita heikommat. 
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Tulos tehtävää välttävän strategian yhteydestä sosiaaliseen kompetenssiin on yh-

teneväinen Mägin (2011, 27) tutkimuksen kanssa. Sen mukaan kouluikäisinä tehtävää 

välttävät lapset olivat osoittaneet esikouluikäisenä käyttäytymisessään muita vähemmän 

empaattisuutta ja enemmän impulsiivisuutta sekä häiritsevää käytöstä. Mägin ja oman 

tutkimukseni tulosten perusteella sosiaalisten taitojen kehittäminen varhaisessa vaihees-

sa olisi hyödyllistä tehtävää välttävän käyttäytymisen ja alisuoriutumisen ehkäisemi-

seksi.  

Akateemisten taitojen osalta tutkimustulokseni ovat yhteneväiset Onatsu-Arvilommin, 

Nurmen ja Aunolan (2002, 522) tutkimuksen kanssa, jossa oppilaiden itsearvioimalla 

suoritusstrategialla oli yhteys lapsen lukemisen ja matematiikan taitojen kehittymiseen 

ensimmäisen lukuvuoden aikana. Onatsu-Arvilommin ja Nurmen (2000, 487) tutki-

muksessa tehtävää välttävä käyttäytyminen oli yhteydessä heikkoon myöhempään luku-

taidon kehitykseen mutta ei heikkoon matemaattisten taitojen kehittymiseen. Tähän 

syyksi he arvioivat matemaattisen ja lukemisen oppimisprosessin erilaisuuden. 

Tulokset osoittivat, että opettajan kokemus suhteesta oppilaaseen ja opettajalta saatava 

tuki olivat yhteydessä tehtävää välttävän strategian käyttämiseen. Yhteys oli vahva niin 

opettajien kuin oppilaidenkin tehtävää välttävän strategian arviointeja tarkasteltaessa. 

Alaryhmien vertailussa selvisi, että opettajat kokivat oppilasryhmässä erittäin merkitse-

västi vähemmän iloa ja tyytyväisyyttä suhteessaan korkean tehtävää välttävän ryhmän 

oppilaisiin kuin muihin. Sen sijaan opettajan kokema avuttomuus ja stressi tai turhau-

tuminen oli suhteessa näihin oppilaisiin erittäin merkitsevästi runsaampaa kuin suhtees-

sa muihin. Korkean tehtävää välttävän strategian ryhmä sai opettajaltaan merkittävästi 

muita oppilaita enemmän akateemista tukea lukemisessa ja matematiikassa.  

Tulosten mukaan näyttäisi siltä, että mitä korkeampi on oppilaan tehtävää välttävän 

strategian käyttö, sitä enemmän opettaja kokee avuttomuutta ja turhautuneisuutta, sitä 

enemmän oppilas tarvitsee opettajalta yksilöllistä tukea ja huomiota, ja sitä heikommat 

ovat myös hänen akateemiset taitonsa. Tulokset viittaisivat siihen, että opettajat eivät 

kokeneet tehtävää välttävää strategiaa käyttävien oppilaiden kohtaamisessa ja ohjaami-



45 

 

sessa vastaavaa tyytyväisyyttä kuin muiden oppilaiden kanssa ehkäpä resurssien tai 

keinojen puutteen vuoksi. Runsaasta tuen ja ohjaamisen antamisesta huolimatta opettaja 

koki suhteen näihin oppilaisiin tuottavan vähemmän iloa kuin opettajan muut oppilas-

suhteet. Opettajan ja oppilaan välisen suhteen merkityksen tiedostaminen on tärkeää, 

koska varhaisen opettaja-oppilassuhteen negatiivisuuden on todettu ennustavan monen-

laisia käyttäytymisen ongelmia sekä heikkoa koulumenestystä tulevina kouluvuosina 

(Hamre & Pianta 2001, 634). 

Opettaja-oppilassuhdetta koskevat tutkimustulokseni ovat yhteneväisiä muiden aihee-

seen liittyvien tutkimusten kanssa. Oma tutkimukseni osoitti tehtävää välttävää strate-

giaa käyttävillä lapsilla olevan useita riskejä oppimisen ja koulunkäynnin suhteen, joten 

tuloksia voidaan jossain määrin vertailla Montaguen ja Rinaldin (2001, 81–82) oppi-

misvaikeuksien riskiryhmää koskevaan tutkimukseen. Heidän tutkimuksessaan selvisi, 

että opettaja paitsi suhtautuu muita negatiivisemmin riskiryhmään kuuluviin oppilaisiin, 

myös antaa muille oppilaille enemmän akateemista palautetta kuin heille. Sen sijaan 

riskiryhmään kuuluvat lapset saivat opettajalta muita enemmän neutraalia ja ei-

akateemista huomiota. Oma tutkimukseni osoitti oppilaan saavan sitä enemmän yksilöl-

listä tukea ja akateemista ohjausta, mitä enemmän hän käytti tehtävää välttävää strate-

giaa. Montaguen ja Rinaldin tutkimuksen akateeminen huomio voidaan nähdä positiivi-

sena, oppilaan itsetuntoa vahvistavana huomioimisena, kun taas tutkimani yksilöllinen 

ohjaamisen tarve oli oppilaan taitojen heikkoudesta lähtevää. Näyttäisi siltä, että riski-

ryhmään kuuluvat lapset saisivat muita enemmän yksilökohtaista ohjauksellista huo-

miota, mutta vähemmän myönteistä akateemista huomiota. 

Näiden tulosten perusteella riskiryhmään kuuluvien lasten saaman akateemisen palaut-

teen suhteen näyttäisi olevan vaje. Riskiryhmään kuuluvien lasten ja opettajan välisessä 

ohjaussuhteessa opettajan turhautuneisuuden, stressin ja avuttomuuden kokemisella voi 

olla akateemisen huomion antamista vähentävä vaikutus. Vajeen täyttäminen positiivi-

sella palautteella saattaisi olla keino vaikuttaa oppilaan koulusaavutuksiin ja käyttäyty-

miseen sekä niiden kautta myös opettajan ja oppilaan suhteeseen. Opettajien suhde eri-

tyisesti riskilapsiin on merkityksellinen, koska positiivisen oppilas-opettajasuhteen on 
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todettu vaikuttavan akateemisiin ja käyttäytymisen tuloksiin ennen kaikkea lapsilla, 

joilla on ongelmia käyttäytymisessä, sosiaalisissa taidoissa tai akateemisessa suoriutu-

misessa (Eisenhower, Baker & Blacher 2007, 365). Tutkimukseni osoitti, että opettajan 

suhde tehtävää välttävää strategiaa käyttäviin lapsiin on kaikkein negatiivisin, ja että 

tehtävää välttävän strategian käytöllä on yhteys myös käyttäytymisen, sosiaalisten taito-

jen ja akateemisen suoriutumisen ongelmiin. Näin ollen opettajan ja oppilaan välisen 

suhteen positiivisuus voisi saada aikaan positiivisia muutoksia akateemisissa ja käyttäy-

tymisen tuloksissa erityisesti juuri tehtävää välttävää strategiaa käyttävien oppilaiden 

kohdalla. 

Mitä korkeampi tehtävää välttävän strategian käyttö oli opettajan arvioimana, sitä 

enemmän oppilaalla myös ilmeni testaajan arvioimana tehtävätilanteessa tehtävän aktii-

vista välttelyä sekä ongelmia tarkkaavaisuudessa ja yliaktiivisuudessa. Korkean tehtä-

vää välttävän strategian ryhmän oppilaiden ero muiden alaryhmien jäseniin oli merkit-

tävä niin aktiivisen tehtävän välttelyn, tarkkaavaisuuden ongelmien kuin yliaktiivisuu-

denkin osalta. Itsearvioidulla tehtävää välttävän strategian käytöllä oli erityisen selkeä 

yhteys aktiiviseen tehtävän välttelyyn. Testitilanteessa runsaasti tarkkaavaisuuden ja 

yliaktiivisuuden ongelmia omaavat oppilaat eivät itse arvioineet tehtävää välttävän stra-

tegian käyttöään erityisen korkeaksi toisin kuin opettajat. 

Tulokset viittaisivat siihen, että oppitunneilla välttävää strategiaa käyttäville oppilaille 

on ominaista käyttäytyä tehtävää välttelevästi myös toisenlaisessa kontekstissa. Testiti-

lanne oli kahdenkeskinen oppilaalle vieraan testaajan kanssa. Siitä huolimatta näissä 

tilanteissa oppilaissa oli havaittavissa samoja vältteleviä piirteitä, joita opettaja ja oppi-

laat itse olivat arvioineet ilmenevän tutun ryhmän keskuudessa ja oman opettajan läsnä 

ollessa. Tähän voivat osittain olla syynä tarkkaavaisuuden ja yliaktiivisuuden ongelmat, 

joita sekä testaaja että opettaja ovat tehtävää välttävien oppilaiden kohdalla havainneet. 

Olennaista kuitenkin on, että välttävä käyttäytyminen ei ole sidonnainen ulkoisiin teki-

jöihin, kuten ryhmän kokoon tai tiettyjen oppilaiden ja opettajan läsnäoloon, vaan se 
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näyttäisi pikemminkin olevan lapselle ominainen taipumus toimia yleisesti tehtävätilan-

teissa välttelevästi. 

Regressioanalyysin mukaan sosiaalisten ja akateemisten taitojen selitysaste oli selkeästi 

suurempi selitettäessä tehtävää välttävän strategian käyttöä opettajan arvioimana kuin 

oppilaan itsearvioimana. Sekä opettajan arvioiman että oppilaan itsearvioiman tehtävää 

välttävän käyttäytymisen vahvimpia selittäjiä olivat akateemisista taidoista laskutaito ja 

sosiaalisesta kompetenssista prososiaalisuus. Oppilaiden itsearviointien suhteen lasku-

taito ja prososiaalisuus olivat ainoat merkittävät selittäjät, ja niiden selitysosuus oli lä-

hes täysin sama. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että prososiaalisuus ja laskutaito 

ovat muuttujista vahvimmat tehtävää välttävän strategian selittäjät. Myös korrelaatio-

analyysi osoitti prososiaalisella käytöksellä ja laskutaidolla olevan vahva yhteys tehtä-

vää välttävän strategian käyttöön. 

Onatsu-Arvilommin, Nurmen ja Aunolan (2002, 522) tutkimuksessa lukemisen ja ma-

tematiikan taidot eivät ennustaneet ensimmäisen vuoden suoritusstrategian käyttöä, 

vaikka lapsen käyttämällä suoritusstrategialla oli yhteys lukemisen ja matematiikan 

taitojen kehittymiseen. Heidän tutkimuksessaan oli kyse lapsen itsensä arvioimasta suo-

ritusstrategian käytöstä. Sen sijaan Onatsu-Arvilommen ja Nurmen (2000, 487) tutki-

muksessa, joka pohjautui opettaja-arviointeihin, heikot lukemisen taidot ja heikot ma-

temaattiset taidot lisäsivät tehtävää välttävän strategian käyttöä ensimmäisen vuoden 

aikana. Oma tutkimukseni on yhteneväinen näiden molempien tutkimustulosten kanssa 

sen suhteen, että tutkimuksessani akateemisten taitojen selitysaste oli selkeästi heikom-

pi lasten itsearvioinnissa kuin opettajien tekemässä arvioinnissa. Lasten itsearvioinnissa 

akateemisista taidoista vain laskutaito selitti tehtävää välttävää strategiaa, kun taas opet-

taja-arvioinnissa sekä luku- että laskutaito toimivat merkittävinä selittäjinä tehtävää 

välttävän strategian käytölle. 

Tutkimustulokseni laskutaidon merkityksestä lukutaitoa suurempana selittäjänä poikke-

si Onatsu-Arvilommen ja Nurmen (2000, 487) tuloksista, sillä heidän tutkimuksessaan 

lukutaito oli matemaattisia taitoja vahvempi tehtävää välttävän strategian käytön ennus-
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taja. Matemaattisten taitojen lukutaitoa heikompi asema ilmeni heidän tutkimuksessaan 

myös siinä, että tehtävää välttävä käyttäytyminen ei ennustanut heikkoja matemaattisia 

taitoja, mutta heikkoa lukutaitoa se ennusti. Näiden erojen syyksi he arvioivat mate-

maattisen ja lukemisen oppimisprosessin erilaisuuden. Oma tutkimukseni osoittaa, että 

yhtä lailla laskutaito voi olla yhtä merkittävä tai jopa merkittävämpi tekijä tehtävää 

välttävän strategian käytössä kuin lukutaito. Tutkimuksessani myös korrelaatioanalyy-

sissa laskutaidolla oli lukutaitoa vahvempi yhteys tehtävää välttävään strategiaan. Tut-

kimusten väliset erot voivat johtua akateemisten taitojen mittaamisen ajankohtien erois-

ta. Onatsu-Arvilommen ja Nurmen tutkimuksessa oppilaiden akateemiset taidot oli ar-

vioitu esiopetusvuonna, kun taas omassani toisella luokalla. Syy tulosten eroihin saattaa 

siten olla se, että toisen luokan kevääseen mennessä oppilaiden väliset lukutaidon erot 

kaventuvat ja laskutaidon erot puolestaan kasvavat, jolloin laskutaidosta tulee lukutai-

toa merkittävämpi tehtävää välttävän strategian ennustaja.  

Yhteenveto. Tutkimuksessa selvisi, että suoritusstrategiaan liittyviä tekijöitä on useita. 

Pelkästään heikot akateemiset taidot eivät selitä tehtävää välttävän strategian käyttämis-

tä, vaan strategian käyttöön liittyvät myös oppilaan prososiaaliset taidot, toverisuosio 

sekä opettajan ja oppilaan välisen suhteen tekijät. Halutessaan puuttua oppilaan tehtä-

vää välttävän strategian käyttöön, opettajan on tarpeen kiinnittää huomiota useisiin eri 

tekijöihin. Välttävään käyttäytymiseen vaikuttaakseen opettaja voi alkaa tukea oppilaan 

sosiaalisia ja akateemisia taitoja sekä pyrkiä vaikuttamaan oppilaan asemaan ryhmässä 

ja myös omaan suhtautumiseensa ja käyttäytymiseensä oppilasta kohtaan. Lisäksi hä-

nen on huomioitava tehtävää välttävän käyttäytymiseen vaikuttavia muita mahdollisia 

henkilökohtaisia tekijöitä, kuten tarkkaavuusongelmia. 

7.2 Tutkimuksen merkitys, luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Merkitys.  Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää oppilaan tehtävää välttävän strategian 

käyttämisen taustaa ja suoritusstrategioihin yhteydessä olevia tekijöitä. Aihe on merkit-

tävä opettajan työn kannalta, koska opettaja kohtaa työssään tehtävää välttävää käyttäy-
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tymistä väistämättä. Aiemmat tutkimukset aiheesta ovat liittyneet pitkälti tehtävää vält-

tävän strategian ja akateemisten taitojen yhteyteen. Tässä tutkimuksessa näkökulma 

laajennettiin sosiaalisiin taitoihin ja sosiaalisiin suhteisiin, mutta myös akateemiset tai-

dot otettiin huomioon niiden vahvan strategiayhteyden vuoksi. Tutkimus toi esille sosi-

aalisten taitojen, toverisuosion sekä opettaja-oppilassuhteen merkityksen tehtävää vält-

tävään strategiaan vahvasti liittyvinä tekijöinä.  

Tehtävää välttävän strategian käytön yhteydet moniin eri tekijöihin (yksilölliset taidot, 

ohjaussuhteen tekijät sekä tehtävätilannekäyttäytyminen) tekevät siitä keskeisen niin 

lapsen varhaisen kuin myöhemmänkin koulunkäynnin kannalta. Opettajan tuella voi 

olla merkittävä ja pitkäaikainen myönteinen vaikutus lapsen elämään. Suoritusstrategi-

an merkityksen osoittaminen opettajille voi auttaa heitä ymmärtämään lapsen suoriutu-

mista ja käyttäytymistä. Tehtävää välttävän strategian ja siihen liittyvien tekijöiden tie-

dostamisen kautta voi avautua ratkaisukeinoja mahdollisiin lapsen koulunkäyntiin liit-

tyviin ongelmiin eri taitojen tai käyttäytymisen alueilla. Sillä voidaan myös estää lapsen 

alisuoriutumista koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa. 

Luotettavuus. Tehtävää välttävää strategiaa tutkittiin sekä opettajan arvioimana että 

oppilaiden itsearvioimina, jotta strategian käytöstä muodostuisi mahdollisimman katta-

va kokonaiskäsitys. Oppilaan sosiaalisen kompetenssin ja yksilöllisen tuen saannin 

määrittely sekä opettajan kokemukset suhteesta oppilaaseen olivat opettajan itsensä 

tekemiä arvioita, mikä on saattanut heijastua subjektiivisena näkemyksenä saman opet-

tajan arviointiin oppilaan suoritusstrategiasta. Opettaja on esimerkiksi saattanut arvioi-

da paljon akateemista tukea tarvitsevan oppilaan muita oppilaita herkemmin välttävän 

strategian käyttäjäksi. Opettaja on voinut myös arvioida turhautumista ja avuttomuutta 

sisältävään oppilassuhteeseen kuuluvan oppilaan tehtävää välttävän strategian käyttä-

jäksi, vaikka oppilaalla ei olisikaan motivaatioon liittyviä ongelmia. Oppilaiden itsear-

viointien luotettavuutta puolestaan on saattanut heikentää lasten varhainen ikä omien 

taitojen ja käyttäytymisen arviointia ajatellen. Opettajan ja oppilaan arviointien yhtäläi-

syydet selvitettiin, ja tulosten mukaan arvioinneilla oli keskinäinen yhteys. Korrelaatio- 
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ja regressioanalyyseissä käytettiin sekä opettajien että oppilaiden arviointeja niiden 

välisten erojen selvittämiseksi sekä luotettavien tulosten saavuttamiseksi. 

Käytetyt mitat ja otoksen edustavuus ovat perustana tutkimuksen luotettavuuden arvi-

oinnissa. Tämä tutkimus oli osa Alkuportaat -seurantatutkimusta. Yliopiston eettinen 

lautakunta on hyväksynyt tutkimusmenetelmät sekä tietosuojan varmistamisessa käyte-

tyt menettelyt. Lasten testauksessa käytetyt tehtävät olivat pääosin jo aiemmissa seuran-

tatutkimuksissa (mm. Lapsen kielen kehitys ja familiaalinen dysleksiariski -tutkimus; 

Lyytinen, Erskine, Tolvanen, Torppa, Poikkeus & Lyytinen 2006) ja Alkuportaat -

seurannan pilottitutkimuksessa käytettyjä ja testattuja tehtäviä (Lerkkanen & Poikkeus 

2006), joiden luotettavuus oli arvioitu hyväksi. Opettajia pyydettiin arvioimaan ryh-

mänsä lasten työskentelyä ja toimintaa Behavioral Strategy Rating Scale (BSRS) -

mittaria käyttäen. Zhang, Nurmi, Kiuru, Lerkkanen ja Aunola (2011) ovat hiljattain 

todenneet BSRS-skaalalla opettajien arviointien validiutta tehtävää välttävästä käyttäy-

tymisestä tämän mittarin pohjalta. Tutkimus osoitti, että opettajien arvioiman tehtävää 

välttävän strategian reliabiliteetin ja validiteetin olevan vakaita mittausajankohdasta 

riippumatta. 

Alkuportaat -tutkimuksen aineisto on laaja. Tässä tutkimuksessa aineistona käytettiin 

ryhmätestien tuloksia yksilötestaukseen osallistuvien lasten (n = 440) akateemisista taidois-

ta sekä arvioita suoritusstrategiaan ja toverisuosioon liittyen. Opettajilta kerättiin kysely-

lomakkeilla arviot yksilöseurattavien lasten suoritusstrategioista, opettajan ja oppilaan suh-

teesta sekä lasten sosiaalisista taidoista. Kyselylomakkeilla selvitettiin myös testaajien ar-

viointeja lasten tehtävätilannekäyttäytymisestä. Kyselylomakkeella kerätyn aineiston luo-

tettavuutta voi heikentää lomakkeiden alhainen palautumisprosentti, kysymysten vää-

rinymmärtäminen ja huolimaton lomakkeen täyttäminen (Valli 2001, 31–32). Yksilöseu-

rannassa oli mukana sekä verrokkeja että lapsia, joilla on todettu riskejä lukutaitoon liitty-

en. Riskilasten määrä voi vaikuttaa tuloksiin, koska heitä oli yksilöseurattavien joukossa 

enemmän kuin oppilasryhmissä yleisesti. 

Alkuportaat -seurantatutkimuksessa mukana olleet testaajat kävivät läpi tarkan koulu-

tuksen liittyen käytettäviin tehtäviin sekä testaustilanteen toteutukseen. Testaajat saivat 
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tarkat ohjeet siitä, miten tehtävät esitetään lapsille ja miten testaus suoritetaan. Koulu-

tettujen testaajien käyttö tuo arviointiin yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta ja ehkäisee 

subjektiivisia lapsen testitilanteen ulkopuoliseen suoriutumiseen pohjaavia tulkintoja. 

Toisaalta ulkopuolisen testaajan voi olla esimerkiksi vaikea ymmärtää lasta tai saada 

selvää epäselvästä artikulaatiosta. Testaustilanteet olivat haastavia testaajille ja vaativat 

tarkkaavaisuutta. Pitkät testauspäivät, tehtävien toistaminen ja useiden tekijöiden sa-

manaikainen huomioiminen (esimerkiksi ajanotto ja tulosten kirjaaminen) ovat voineet 

aiheuttaa pisteytysvirheitä. 

Lapselle vieras testaustilanne saattaa aiheuttaa jännittämistä, jolloin lapsen todellinen 

osaaminen ei välttämättä tule esille. Testaustilanteet olivat suhteellisen pitkiä ja vaativat 

myös lapselta pitkää keskittymistä. Väsyminen ja keskittymisvaikeudet saattoivat vai-

kuttaa tehtävien suorittamiseen. Testaajia kuitenkin ohjattiin huomioimaan lapsen jak-

saminen ja tarvittaessa pitämään taukoja testauksen aikana. Aineiston syöttämisestä 

SPSS-ohjelmaan huolehtivat tehtävään koulutetut tutkimusavustajat. Otoksen suuruu-

desta johtuen testaajien ja kirjaajien mahdollisten virheiden vaikutus lopullisiin tulok-

siin jää vähäiseksi. 

Jatkotutkimushaasteet. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden suoritusstrategi-

oiden yhteyttä eri tekijöihin, jolloin keskiössä olivat oppilaat ja tehtävää välttävän stra-

tegian vaikutus heihin. Tutkimuksen osana oli myös opettajan näkökulma hänen koke-

miensa tunteiden kautta. Jatkossa olisi hyödyllistä tutkia suoritusstrategioita keskittyen 

opettajan näkökulmaan. Oppilaiden tehtävää välttävän strategian käyttöön vaikuttami-

nen edellyttää opettajalta asiantuntemusta aiheesta, joten olisi olennaista selvittää, mis-

sä määrin opettajilla on tietoa strategioista ja niihin liittyvistä tekijöistä, sekä onko heil-

lä tietotaitoa tehtävää välttävien lasten ohjaamiseen. Seurantatutkimuksella voitaisiin 

lisäksi selvittää opettajien vaikutusmahdollisuuksia oppilaiden käyttämiin strategioihin 

silloin, kun opettaja tiedostaa välttävän strategian käytön ja määrätietoisesti pyrkii oh-

jauksellaan siihen vaikuttamaan. 
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Tutkimustulokset osoittivat opettajan kokevan enemmän negatiivisia tunteita suhteis-

saan tehtävää välttäviin oppilaisiin kuin muihin. Havainnoimalla olisi mahdollista tut-

kia sitä, miten opettajan negatiiviset tunteet vaikuttavat hänen käytökseensä kyseisiä 

oppilaita kohtaan. Mielenkiintoista olisi myös selvittää eri suoritusstrategioita käyttävi-

en oppilaiden opettaja-oppilassuhdetta oppilaiden näkökulmasta. Tällöin tarkasteltaisiin 

tehtävää välttävää strategiaa käyttävän oppilaan kokemia tunteita suhteestaan opettajaa, 

oppilaan näkemyksiä omasta asemastaan opettajan silmissä sekä saamastaan yksilölli-

sestä tuesta suhteessa muihin oppilaisiin. Opettaja-oppilassuhteen molemminpuolisen 

tarkastelun avulla selviäisi lisää opettajan ja oppilaan välisen suhteen merkityksestä 

oppilaan minäkuvan sekä hänen käyttämänsä suoritusstrategian kannalta. 
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