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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka pysyvää ulospäinsuuntau-

tuva ongelmakäyttäytyminen on 1. – 3. luokalla. Lisäksi tarkasteltiin sitä, miten 

paljon opettaja antaa ohjauksellista tukea oppilaille, joilla on ulospäinsuuntautu-

vaa ongelmakäyttäytymistä verrattuna oppilaisiin, joilla ei ole ongelmakäyttäy-

tymistä sekä tapahtuuko tuen määrässä muutosta 1. luokalta 3. luokalle. Lopuksi 

tarkasteltiin, miten paljon myönteisiä ja kielteisiä tunteita opettaja liittää oppilai-

siin, joilla on ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytymistä verrattuna oppilai-

siin, joilla sitä ei ole. Lisäksi selvitettiin, tapahtuuko opettajan tunteissa muutosta 

kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana näissä kahdessa oppilasryhmässä. 

Tutkimuksen aineisto koostuu Alkuportaat-seurantatutkimuksen opettajien ar-

vioihin perustuvasta kyselystä (n = 485/1. lk.; n = 496/2. lk.; n = 474/3. lk.). Ana-

lyysimenetelminä käytettiin korrelaatiotarkasteluja, Friedman -testiä, Wilcoxon 

merkittyjen sijalukujen testiä, Mann-Whitney U -testiä sekä toistettujen mittaus-

ten varianssianalyysiä. 

Tulokset osoittivat, että ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen oli 

hyvin pysyvää 1. luokalta 3. luokalle. Tulosten perusteella opettaja antoi ohjauk-

sellista tukea enemmän oppilaille, joilla oli ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyt-

täytymistä verrattuna oppilaisiin, joilla ei ollut ulospäinsuuntautuvaa ongelma-

käyttäytymistä. Lisäksi tulokset osoittivat, että opettaja liitti enemmän kielteisiä 

tunteita oppilaaseen, jolla oli ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä ja 

enemmän myönteisiä tunteita oppilaisiin, joilla ei ollut ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä. Tärkeää olisi jatkossa kiinnittää huomiota opettajien an-

taman ohjauksellisen tuen laatuun. 

Asiasanat: ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen, ohjauksellinen tuki, 

opettajan tunteet  
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1 JOHDANTO

Opettajan työssä olen törmännyt yhä useammin lapsiin, joilla on ulospäinsuun-

tautuvia käyttäytymisen pulmia. Käyttäytymisen pulmat ovat olleet selvästi ha-

vaittavissa vilkkaana ja levottomana käyttäytymisenä, uhmakkuutena, vaikeu-

tena noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä sekä muiden oikeuksista piittaamat-

tomuutena, joka on usein kohdistunut toisiin lapsiin ja minuun, opettajaan. Var-

hain alkaneet lasten ulospäinsuuntautuvat ongelmat lisäävät riskiä ongelmien 

jatkumiseen koulussa ja siitä eteenpäin (Campbell, Shaw & Gilliom, 2000). Kiin-

nostus tutkia ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä koulupolun alussa 

tuli siis omien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Taustalla on huoli oppilai-

den hyvinvoinnista ja koulunkäynnistä. Samalla jäin pohtimaan näiden lasten 

vaikutusta luokan muiden oppilaiden koulunkäyntiin sekä opettajan työhön. 

Mitä opettaja tuntee ja miten hän tukee lapsia, joilla on ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä? 

Tutkittava ilmiö haluttiin rajata nimenomaan alakouluikäisiin ja erityisesti 

1. – 3. luokkalaisiin oppilaisiin, joiden opettamisesta minulla on eniten koke-

musta. Vanhemmilla oppilailla, etenkin yläkouluikäisillä oppilailla, ulospäin-

suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen tulee uusia muotoja, kuten pinnausta, 

näpistelyä ja väkivaltaisuutta (Loeber & Burke, 2011).  

Ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen saattaa vaikuttaa kieltei-

sesti oppilaan koulunkäyntiin. Oppilas voi helpommin olla ärtynyt ja käyttäytyä 

impulsiivisesti (Eisenberg ym., 2001), mitkä ilmentävät käyttäytymisen hallin-

taan liittyviä haasteita Tutkimusten mukaan ulospäinsuuntautuvalla ongelma-

käyttäytymisellä on myös yhteys akateemisten taitojen, esimerkiksi lukemisen, 

hitaampaan kehitykseen (Nelson, Benner, Lane & Smith, 2004). Oppilaat, joilla 

on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, tarvitsevat opettajan tukea ja 

ohjausta koulunkäynnissään. Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että nämä op-

pilaat saavat kuitenkin vähemmän opettajan tukea verrattuna muihin oppilaisiin 

(esim. Little & Hudson, 1998; Pakarinen ym., 2018). 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka pysyvää ulospäin-

suuntautuva ongelmakäyttäytyminen on koulupolun alussa. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen on hyvin pysy-

vää koulutaipaleen alussa ja siitä eteenpäin (Campbell, March, Pierce & Ewing, 

1991; Coei, Dodge & Kupersmidt, 1990; Kovacs & Devlin, 1998). 

Toisena tutkimustehtävänä selvitetään, miten paljon oppimisen tukea op-

pilaat, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, saavat verrattuna 

oppilaisiin, joilla ei ole ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. Tutki-

musten mukaan oppilaat, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäyty-

mistä, saavat vähemmän opettajan tukea (Pakarinen ym., 2018) ja enemmän ran-

gaistuksia verrattuna toisiin lapsiin (Little & Hudson, 1998). Nurmi ym. (2017) 

tuovat puolestaan esille, että oppilas, jolla oli ulospäinsuuntautuvaa ongelma-

käyttäytymistä, saa enemmän opettajan ohjauksellista tukea verrattuna muihin 

oppilaisiin. Lisäksi pyritään selvittämään, että onko opettajan antaman yksilölli-

sen tuen muutos ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle erilaista oppilailla, 

joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, verrattuna oppilaisiin, 

joilla ei ole ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. 

Kolmannen tutkimustehtävän tavoitteena on saada tietoa siitä, miten paljon 

myönteisiä ja kielteisiä tunteita opettaja liittää oppilaisiin, joilla on ulospäinsuun-

tautuvaa ongelmakäyttäytymistä, verrattuna oppilaisiin, joilla niitä ei ole. Nurmi 

(2012) tuo esille, että ongelmakäyttäytymisellä on havaittu olevan yhteys opet-

taja-oppilassuhteen laatuun. Lisäksi tarkoitus on selvittää, muuttuvatko opetta-

jan oppilaisiin liittämät myönteiset ja kielteiset tunteet kolmen ensimmäisen kou-

luvuoden aikana suhteessa ulospäinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen. 

Tämän tutkimuksen aineisto on Alkuportaat-seurantatutkimuksessa opettajilta 

kerätty kyselyaineisto. 
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2 ULOSPÄINSUUNTAUTUVA ONGELMAKÄYT-

TÄYTYMINEN KOULUSSA 

 

Tässä luvussa kuvataan aluksi lasten ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäyty-

mistä yleisesti. Sen jälkeen tarkastellaan, miten ulospäinsuuntautuva ongelma-

käyttäytyminen ilmenee koulussa alakoulun ensimmäisinä vuosina. Lopuksi sel-

vitetään ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen kehitystä eli sitä, kuinka 

pysyvää ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen on. 

2.1 Ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen 

Käyttäytymisen ongelmat voidaan jakaa ulospäin- ja sisäänpäinsuuntautuvaan 

ongelmakäyttäytymiseen (Achenbach & Edelbrock, 1978; Aunola & Nurmi, 

2005).  Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen kaksi pääaluetta ovat yli-

aktiivisuus ja käytöshäiriö (Campbell ym., 2000), kun taas sisäänpäinsuuntau-

tuva ongelmakäyttäytyminen tarkoittaa vetäytymistä, pelokkuutta, ahdistusta ja 

masennusta (Achenbach & Edelbrock, 1978; Garber, Quiggle, Panak & Dodge, 

1991). Ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen kohdistuu usein toisiin ih-

misiin epäsosiaalisena käytöksenä, vihana, aggressiona ja turhautumisena 

(Roeser, Eccles & Strobel, 1998). Rutterin, Tizardin ja Whitmoren (1970) mukaan 

lapsilla saattaa usein esiintyä samanaikaisesti sekä ulos- että sisäänpäinsuuntau-

tuvaa ongelmakäyttäytymistä. Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen 

ilmenemisessä on sukupuolieroja. On havaittu, että pojilla esiintyy tyttöjä enem-

män ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä (Keenan & Shaw, 1997; 

Campbell, Shaw & Gilliom, 2000).  

Ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen voi ilmetä lievänä (esim. 

helposti häiriintyvä) tai tulla ilmi vain joissain ympäristöissä (esim. koulussa tai 

kotona). Toisaalta ulospäinsuuntautuva voi olla voimakasta (esim. usein tappe-

lussa toisten kanssa), pitkäkestoista ja yleistyä useisiin kasvuympäristöihin. 
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Ulospäinsuuntautuvasta ongelmakäyttäytymisestä yliaktiivisuutta esiintyy käy-

töshäiriöitä useammin. Yliaktiivisuuteen liittyy usein impulsiivisuutta ja tark-

kaamattomuutta, kun taas käytöshäiriöihin kuuluu uhmakas käyttäytyminen, 

joka voi ilmetä aggressiivisuutena, tottelemattomuutena tai vihamielisyytenä. 

Voimakkaana ja eri yhteyksissä esiintyessään ylivilkas ja tarkkaamaton 

käytös voidaan diagnosoida ADHD (attention decifit hyperactivity disorder)- 

häiriöksi (Campbell ym., 2000). ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häi-

riö, jonka tunnuspiirteitä ovat impulsiivisuus, yliaktiivisuus ja keskittymisvai-

keudet (Barkley, 1997). ADHD on yksi ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäy-

tymisen muodoista. Noin 3 - 7 prosentilla kouluikäisistä lapsista on tarkkaavuu-

den ja aktiivisuuden häiriö (Szatmari, 1992). Barkley (1997) tuo esille, että 

ADHD-ongelmien ilmeneminen näkyy lapsella usein jo ennen kouluikää. Lapsen 

aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö vaikeuttaa muun muassa sääntöjen ja oh-

jeiden noudattamista. Keskittyminen pitkän aikaa saman tehtävän tekemiseen, ja 

sen loppuunsaattamiseen, voi tuottaa suuria vaikeuksia. Näillä lapsilla on suu-

rempi riski erilaisiin kielteisiin kehityspolkuihin lapsuudessa, kuten myös nuo-

ruudessa ja mahdollisesti aikuisuudessa (Barkley, Russell, DuPaul, George, 

McMurray & Mary, 1990). Opettajien ja vanhempien arvioiden mukaan ADHD-

lapsilla on enemmän sisään- ja ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä 

kuin toisilla lapsilla (Barkley ym., 1990). Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiri-

öllä on usein myös vaikutusta muihin kognitiivisiin taitoihin kuten motoriikkaan 

ja hahmottamiseen.  

Toinen ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen pääalue on käytös-

häiriö. Voimakkaana esiintyessään ja pitkään jatkuessaan se voidaan diagno-

soida käytöshäiriöksi (conduct disorder; CD) tai uhmakkuushäiriöksi (oppositi-

onal defiant disorder; ODD) (Campbell ym., 2000). Käytöshäiriöihin kuuluu 

usein antisosiaalinen ja aggressiivinen käytös, joka näkyy piittaamattomuutena 

toisten oikeuksista ja yleisistä säännöistä. Campbell ym. (2000) tuovat esille, että 

käytöshäiriöt eivät ole yksiselitteisiä ja niiden luokittelu ja määrittely on moni-

mutkaista. Erilaisten ja eriasteisten käytöshäiriöiden toiminta kohdistuu herkästi 

toisiin ihmisiin. 
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Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen taustalla voi olla sekä per-

heeseen että lapseen itseensä liittyviä tekijöitä (Campbell ym., 2000). Esimerkiksi 

perheen sisäiset vuorovaikutuksen ongelmat voivat olla yksi tekijä ongelmien 

taustalla. Pattersonin (2017) sekä Aunolan & Nurmen (2005) tutkimustulosten 

mukaan liian kontrolloiva äiti-lapsi-vuorovaikutussuhde lisää riskiä lapsen on-

gelmakäyttäytymiselle. Liian kontrolloivassa vuorovaikutussuhteessa lapsen 

mieltä käsitellään ja lapsi tulee yhä riippuvaisemmaksi vanhemmastaan ja lapsen 

ja vanhemman kommunikaatio muuttuu. Näin lapsen ajatusten ja emootioiden 

ilmaisu rajoittuu, jolloin lapsi saattaa reagoida hallitsemattomasti ulospäin. Täl-

löin lapsen ongelmakäyttäytyminen saattaa lisääntyä. Myös kielteinen ja epäjoh-

donmukainen vanhemmuus lisää ulospäinsuuntautuvien ongelmien riskiä var-

haislapsuudessa sekä kouluiässä (Campbell, 1995). Lisäksi perheen sisäiset kriisit 

ja perhe-elämän muutokset saattavat vaikuttaa kielteisesti lapsen ulospäinsuun-

tautuvan ongelmakäyttäytymisen ilmenemiseen. 

Ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen liittyy usein heikkoon it-

sesäätelyyn (Cole, Zahn‐Waxler, Fox, Usher & Welsh, 1996). Blairin (2010) mu-

kaan kasvuympäristöllä on oleellinen merkitys itsesäätelytaitojen kehityksessä. 

Varsinkin liian stressaava kasvuympäristö hidastaa itsesäätelytaitojen kehitystä. 

Eisenberg ym. (2001) tuovat esille, että ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäy-

tymistä omaavilla lapsilla on vaikeuksia erityisesti kielteisten tunteiden osoitta-

misessa. Omia tunteita ja ajatuksia ei välttämättä osata tunnistaa ja hallita, ja se 

ilmenee ulospäin ongelmakäyttäytymisenä. Lonigan ym. (2017) tuoreessa tutki-

muksessa itsesäätelytaitojen kehitys päiväkodista kouluun ennusti kolmannella 

luokalla vähemmän ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä.  

Eisenbergin (2001) mukaan ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen 

altistaa lapsen ärtymyksen tunteelle ja impulsiiviselle käytökselle verrattuna lap-

seen, jolla on sisäänpäinsuuntautuvia ongelmia tai ei ongelmia ollenkaan. Lapset, 

joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, tuntevat toisia lapsia vä-

hemmän surua, pelkoa ja ahdistusta. Sisään- ja ulospäinsuuntautuvan ongelma-

käyttäytymisen suurin ero on impulsiivisuudessa. Lapset, joilla esiintyy ulos-
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päinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, ovat herkempiä impulsiiviselle käy-

tökselle. Impulsiivisuus on hyvin vähäistä lapsilla, joilla on sisäänpäinsuuntau-

tuvia ongelmia. Myös pettymyksiin liittyviä kielteisiä reaktioita ilmenee enem-

män lapsilla, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. Tähän liit-

tyy olennaisesti itsesäätelytaito, joka on heikko lapsilla, joilla on ulospäinsuun-

tautuvaa ongelmakäyttäytymistä (Cole ym., 1996). 

Lapset ovat temperamenteiltaan hyvin erilaisia. Stormont (2002) tuo artik-

kelissaan esille, että lapsen haastava temperamentti voi olla ulospäinsuuntautu-

van ongelmakäyttäytymisen taustalla. Tämä näkyy erityisesti lapsilla, joilla on 

sekä yliaktiivisuutta että aggressiivista käytöstä. Campbell ym. (2000) toteavat, 

että vaikea temperamentti ilmenee lapsella voimakkaina kielteisinä tunteina, ja 

niiden säätelyn oppiminen on ratkaisevaa ongelmakäyttäytymisen kannalta.  

Lasten, joilla on korkea ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen 

taso, emotionaalinen ja behavioraalinen kehitys kulkevat yhdessä neurokognitii-

visen kehityksen kanssa (Metsäpelto ym., 2017). Bongers, Koot, Van der Ende ja 

Verhulst (2003) tuovat esille, että kehityksen myönteiset muutokset alakoulun 

edetessä ovat selkeitä ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen vähenty-

essä. Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen taustalla voi olla myös ai-

vojen rakenteeseen ja toimintaan liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat muun mu-

assa ADHD:n esiintymiseen (Friedman & Rapoport, 2015). 

Tutkimusten mukaan myös käytöshäiriöillä ja masennuksella on havaittu 

olevan yhteys (Marriage, Fine, Moretti & Haley, 1986). On myös havaittu, että 

masennuksen oireet ovat vakavampia silloin, jos henkilöllä on yhtä aikaa sekä 

käytöshäiriö että masennus. Masennuksen ja käytöshäiriöiden yhteys näyttäisi 

olevan yleisempää pojilla kuin tytöillä (Edelbrock & Achenbach, 1980; Marriage 

ym., 1986).  

 



11 
 

2.2 Ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen alakou-

lussa 

Ulospäinsuuntautuviin käyttäytymisen ongelmiin liittyy usein ongelmia mo-

nella elämän osa-alueella, kuten koulussa, toverisuhteissa ja mielenterveydessä 

(Hinshaw, 1992). Myös Ladd, Ettekal ja Kochenderfer-Ladd (2017) tuovat esille, 

että ulospäinsuuntautuvalla ongelmakäyttäytymisellä on havaittu olevan yhteys 

vaikeuksiin koulunkäynnissä, kuten koulussa heikkoon suoriutumiseen sekä so-

peutumiseen (Hymel, Rubin, Rowden, & LeMare, 1990; Baker, Grant & Morlock, 

2008). Lapset, joilla ilmenee ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, 

muodostavat riskiryhmän koulussa (Henricsson & Rydell, 2004). Tutkimusten 

mukaan aggressiivinen käytös ylläpitää ongelmia koulussa, ja tämä näkyy esi-

merkiksi huonoina toverisuhteina ja konflikteina opettaja-oppilassuhteessa 

(Ladd & Burgess, 2003).  

Ulospäinsuuntautuvalla ongelmakäyttäytymisellä on yhteys akateemisten 

taitojen hitaampaan kehitykseen kuten lukemiseen (Nelson, Benner, Lane & 

Smith, 2004). Toisin sanoen, jos oppilaalla on ulospäinsuuntautuvaa ongelma-

käyttäytymistä, on todennäköistä, että samaan aikaan esiintyy vaikeuksia luke-

maan oppimisessa. Metsäpelto ym. (2017) tutkivat peruskoulun 1. – 6. luokka-

laisten ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä ja kiinnostusta lukemi-

seen. Heidän tutkimustulostensa mukaan ulospäinsuuntautuva ongelmakäyt-

täytyminen oli yhteydessä heikompaan kiinnostukseen lukemista kohtaan en-

simmäisellä luokalla. Lisäksi heikko kiinnostus lukemista kohtaan ennusti hei-

kompaa sujuvan lukemisen taitoa kuudennella luokalla. Ensimmäisen koulu-

vuoden ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen ennakoi myös suoraan 

heikompaa lukemisen ymmärtämisen taitoa kuudennella luokalla.  

Oppilailla, joilla esiintyy ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, 

on usein yhtä aikaa oppimisvaikeuksia (Hinshaw, 1992; Roeser ym., 1998). 

Roeser ym. (1998) nostavat esille, että varhaiset akateemiset ongelmat johtavat 

herkästi tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmiin. Vastaavasti tämä näkyy 

myös siinä, että tunne-elämän ongelmat heijastuvat lapsen akateemisiin taitoihin 

ja kykyyn oppia. Ulospäinsuuntautuvasta ongelmakäyttäytymisestä erityisesti 
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yliaktiivisuuden kanssa esiintyy oppimisvaikeuksia. Sanson, Prior ja Smart 

(1996) tuovat esille, että pojilla ilmenee tyttöjä enemmän yhtä aikaa sekä käyttäy-

tymisen ongelmia että lukemisen vaikeutta. Tätä selittää osittain se, että pojilla 

ilmenee jo pelkästään ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä tyttöjä 

enemmän (Keenan & Shaw, 1997).  

Tutkimukset osoittavat ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen 

olevan myös yhteydessä tehtävää välttelevään käyttäytymiseen, mikä puoles-

taan ennakoi heikompaa akateemisten taitojen kehitystä alakouluvuosina (Met-

säpelto, Pakarinen, Kiuru, Poikkeus, Lerkkanen & Nurmi, 2015). Motivaation 

puute koulutehtäviä kohtaan saattaa johtaa ulospäinsuuntautuvan ongelmakäy-

töksen lisääntymiseen.  

Metsäpelto ym. (2017) tuovat esille, että lapsille, joilla on ulospäinsuuntau-

tuvaa ongelmakäyttäytymistä, kouluun siirtyminen voi olla haasteellista. Tämä 

saattaa johtua siitä, että koulussa tarvitaan päiväkotia enemmän itsesäätelytaitoja 

ja sitoutumista tavoitteelliseen akateemiseen työskentelyyn. Oppilailta odote-

taan ohjeiden noudattamista, tehtävien loppuunsaattamista ja itsenäistä työsken-

telyä. Muutos päiväkodin tavoista koulun tapoihin on suuri. Oppilaiden ulos-

päinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen saattaa korostua nimenomaan ensim-

mäisellä luokalla (Metsäpelto ym., 2017), sillä ulospäinsuuntautuva ongelma-

käyttäytyminen on yhteydessä heikompaan itsesäätelytaitoon (Cole ym., 1996). 

Akateemisesti orientoitunut ympäristö saattaa olla monelle lapselle hyvin haas-

tava paikka (Metsäpelto ym., 2017). Tämä korostuu erityisesti lapsilla, joilla on 

ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. 

Lapset ovat sosiaalisilta taidoiltaan hyvin erilaisia. Lapsilla, joilla esiintyy 

ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, on yleensä heikommat sosiaali-

set taidot (Howes, 2000). Sosiaalisten taitojen puutteet saattavat näkyä vuorovai-

kutustaidoissa, joissa kyky ja halu auttaa toisia ovat isossa roolissa sekä osallis-

tumisessa, jossa näkyy aloitteellisuus ja toisen sosiaaliseen käytökseen vastaami-

nen. Tämä saattaa osaltaan vaikeuttaa koulussa ryhmätöiden tekemistä ja yhtei-

söllistä oppimista. Tällöin myönteistä kehitystä suojaavana tekijä on sosiaalisten 
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taitojen tukeminen (Henricsson & Rydell, 2004). Koulussa on todella tärkeää kiin-

nittää tähän asiaan huomiota ja vahvistaa näiden oppilaiden sosiaalisia taitoja. 

Lapset, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, tulevat hel-

posti torjutuiksi ikätoverisuhteissa (Coei, Dodge & Kupersmidt, 1990). Ikätoveri-

suhteiden ongelmat saattavat heijastua lapsen huonompaan itsetuntoon (Hen-

ricsson & Rydell, 2004). Toverisuhteiden ongelmat selittyvät osittain sillä, että 

ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen kohdistuu yleensä toisiin ihmi-

siin, kun taas sisäänpäinsuuntautuvat ongelmat kohdistuvat muiden sijasta ih-

miseen itseensä (Roeser, Eccles & Strobel, 1998). Se, miten oppilas itse kokee 

oman asemansa ikätoverisuhteissa, muuttuu iän myötä (Coie, Dodge & Kuper-

smidt, 1990). Kielteiseen asemaan liittyy sosiaalinen vetäytyminen, jonka esiinty-

vyys muuttuu iän mukaan. Lapsena oppilaan status ei vaikuta oppilaan sosiaa-

liseen vetäytymiseen, mutta nuorena oppilaan kielteinen status aiheuttaa oppi-

laan sosiaalista vetäytymistä. Tähän vaikuttaa se, että iän myötä nuori tulee tie-

toisemmaksi omasta statuksestaan ja kielteisestä asemastaan ikätoverisuhteissa. 

Coie ym. (1990) tuovat vielä esille, että ikätoverit ovat ratkaisevassa roolissa sta-

tuksen määrittelyssä. 

Luokkahuoneessa ilmapiiri muodostuu kaikkien yhteistyönä, jossa jokai-

nen yksilö on vaikuttamassa ryhmädynamiikan, opetuksen toimivuuden ja op-

pimisympäristön luomiseen. Beaman ja Wheldall (2000) tuovat esille, että opet-

tajan antama huomio saattaa ruokkia epäasiallisen käytöksen lisääntymistä luo-

kassa. Toisin sanoen lapsi saa huonolla käytöksellään huomion itseensä ja haluaa 

vastaisuudessa lisää huomiota. Tällaisessa tapauksessa lapselle ei ole merkitystä, 

tuleeko huomio myönteisestä vai kielteisestä käytöksestä.  

Ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen on hyvin pysyvää koulutai-

paleen alussa ja siitä eteenpäin (Campbell, March, Pierce & Ewing, 1991; Coei, 

Dodge & Kupersmidt, 1990; Kovacs & Devlin, 1998). Konflikteja ja ongelmia si-

sältävät ihmissuhteet ovat tutkimuksen mukaan kaikista pysyvimpiä, mikä vah-

vistaa niiden kielteistä vaikutusta kouluun kiinnittymisessä (Birch & Ladd, 1998; 

Hamre & Pianta, 2001). Kuitenkin ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymi-

sen luonne muuttuu iän myötä ja usein sen voimakkuus laskee (Coie, Dodge & 
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Kupersmidt, 1990). Tämä on kuitenkin hyvin yksilöllisistä; joillakin ongelma-

käyttäytyminen saattaa olla hyvinkin pysyvää. Lapsen ongelmakäyttäytyminen 

on erilaista kuin nuoren. Lapsena ongelmakäyttäytyminen saattaa esiintyä esi-

merkiksi lyömisenä ja haukkumisena. Nuorena ongelmakäyttäytyminen ilmenee 

usein vähemmän julkisena käytöksenä, kuten näpistelynä, pinnaamisena tai 

päihteiden käyttönä. 

Tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat saattavat ennustaa nuoruuden 

lisääntyneitä ongelmia kuten rikollisuutta ja vaikeuksia koulujen loppuunsaatta-

misessa (Cairns, Cairns & Neckerman, 1989). Lapsuusiän varhaisilla ongelmilla 

on usein vaikutusta ongelmiin myöhemmin elämässä (Campbell ym., 2000). 

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että varhain todetut psykiatriset ongelmat, erityi-

sesti käyttäytymisen ongelmat, johtavat heikkoon koulusuoriutumiseen ja siihen, 

että oppilas ei sitoudu tavoitteelliseen oppimiseen (Kessler, Foster, Saunders & 

Stang, 1995). Myöhäisemmän iän ongelmia ennustaa muun muassa lapsen haas-

tava temperamentti yhdistettynä ulospäinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymi-

seen (Stormont, 2002). 
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3 OPETTAJA-OPPILASSUHDE  

 

Tässä luvussa tarkastellaan ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen hei-

jastumista opettajan ja oppilaan väliseen suhteeseen. Selvitän ensiksi, millaista 

on opettajan tarjoama tuki oppilaille, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelma-

käyttäytymistä. Sen jälkeen tarkastelen, millaisia tunnekokemuksia opettaja liit-

tää oppilaisiin, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä.  

3.1 Ohjauksellinen ja yksilöllinen tuki 

Koulussa opettajan tarjoama tuki ja apu ovat tärkeitä oppilaiden kasvun, kehi-

tyksen, oppimisen ja motivaation kannalta. Tuen tarve on erityisen suuri lapsilla, 

joilla on oppimisvaikeuksia ja ongelmakäyttäytymistä. Nurmi ym. (2017) tuovat 

esille, että mitä enemmän oppilaalla oli ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäy-

tymistä 1. ja 2. luokalla, sitä enemmän hän sai ohjauksellista tukea vuotta myö-

hemmin. Myös Silinskas ym. 2015 saivat vastaavia tuloksia opettajan antaman 

ohjauksellisen tuen määrästä. Silinskas, Pakarinen, Niemi, Lerkkanen, Poikkeus 

& Nurmi (2016) toivat esille, että opettaja antoi paljon tukea lapsille, joilla on hei-

kot lukemisen taidot, mutta usein opettaja oli valmiiksi näitä lapsia kohtaan kiel-

teisesti asennoitunut ja stressaantunut. Tämä koskee usein myös lapsia, joilla on 

ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, sillä näillä lapsilla voi esiintyä 

samanaikaisesti esimerkiksi lukemiseen liittyviä oppimisvaikeuksia. 

Jotkut tutkimukset puolestaan osoittavat, että lapset, joilla on ulospäin-

suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, saavat vähemmän opettajan tukea ja 

enemmän rangaistuksia toisiin lapsiin verrattaessa (Little & Hudson, 1998). Pa-

karinen tutkimusryhmineen (2018) havaitsi, että oppilaat, joilla on ulospäinsuun-

tautuvaa ongelmakäyttäytymistä, saavat vähemmän opettajan tukea koulussa. 

Pakarisen ym. (2018) tutkimuksessa tutkittiin 440 suomalaista lasta 4. ja 6. luo-

kalla. Opettaja kiinnitti enemmän huomiota ulospäin ongelmallisesti käyttäyty-

vien lasten kielteisiin asioihin kuin myönteisiin. Monesti ulospäinsuuntautuvasti 
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ongelmakäyttäytyvillä lapsilla on yhtä aikaa käytösongelmien lisäksi oppimis-

vaikeuksia (Hinshaw, 1992; Roeser ym., 1998), minkä vuoksi nämä lapset nimen-

omaan tarvitsevat tästäkin syystä enemmän opettajan yksilöllistä ja ohjauksel-

lista tukea koulunkäynnissään. 

Pakarisen ym. (2018) tutkimuksen mukaan lapset, joilla on ulospäinsuun-

tautuvaa ongelmakäyttäytymistä, ovat konfliktiriskissä opettajien kanssa ja saa-

vat vähiten tukea opettajilta. Tämän seurauksena lapsen ongelmakäyttäytymi-

nen lisää koulussa epäonnistumisen riskiä (Doumen, Verschueren, Buyse, Ger-

meijs & Luyckx, 2008). Oppilaiden itse arvioimana opettajan antama tuki on kiel-

teisesti yhteydessä oppilaan ulospäinsuuntautuviin ongelmiin (Gest, Welsh & 

Domitrovic, 2005). 

Oppilaat, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, tarvitse-

vat erityisesti tukea antavia ja eheitä ihmissuhteita, jotta parempaa käytöstä pys-

tytään ylläpitämään ja niihin liittyviä taitoja yleistämään (Stormont, 2002). Oppi-

laat tarvitsevat tunteen siitä, että opettajat ovat tietoisia heistä ja välittävät heidän 

nykyisestä elämästään ja tulevaisuudestaan (Klem & Connell, 2004). Tämä on eri-

tyisen tärkeää oppilaille, joilla on ongelmakäyttäytymistä, sillä he kohtaavat 

enemmän kritiikkiä itseensä kohdistuen kuin oppilaat, joilla ei ole ongelmia käy-

töksessä. Näin ollen nämä oppilaat, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelma-

käyttäytymistä, tarvitsevat opettajan myönteistä suhtautumista vahvistaakseen 

myönteistä käsitystä itsestään.  

3.2 Opettajan oppilaisiin liittämät tunnekokemukset 

Oppilaat kohtaavat koulussa monia haasteita, mutta yksi tärkeimmistä on luoda 

lämmin ja myönteinen opettaja-oppilassuhde (Ladd, Herald & Kochel, 2006).  Pi-

antan (1996) mukaan opettaja-oppilassuhteella on kolme erilaista näkökulmaa: 

1) läheinen, 2) riippuvainen ja 3) ristiriitainen. Läheinen suhde on lämmin ja si-

sältää avointa kommunikaatiota. Riippuvaisessa suhteessa lapsi voi olla hyvin 

takertuva, ja ristiriitainen suhde ilmentää ristiriitaista vuorovaikutusta sekä yh-
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teisymmärryksen puutetta. Myönteinen ja lämmin opettaja-oppilassuhde vah-

vistaa oppilaan akateemisia ja sosioemotionaalisia taitoja (Hamre & Pianta, 2001). 

Oppilaan myönteinen käytös heijastuu opettaja-oppilassuhteeseen usein siten, 

että oppilas kokee opettajan hyväksyntää ja harmonista vuorovaikutusta (Ho-

wes, 2000).  

Lapset viettävät koulussa suuren osan ajastaan, ja näin ollen opettaja-oppi-

lassuhteella on merkitystä lapsen omiin käsityksiin itsestä. Joidenkin tutkimus-

ten mukaan opettaja-oppilassuhteella on vaikutusta lapsen itsetuntoon (Henrics-

son & Rydell, 2004). Lapsilla, joilla oli ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäyty-

mistä, oli kielteisempi käsitys omasta itsestään verrattuna muihin lapsiin. Lasten 

minäkäsityksen vaihteluun vaikutti opettajan kielteinen käytös, mutta opettajan 

ja oppilaan välisellä vuorovaikutuksella ei havaittu olevan vaikutusta oppilaan 

käsitykseen itsestä. Lapset, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäyty-

mistä, joutuvat herkästi ongelmalliseen opettaja-oppilassuhteeseen (Nurmi, 

2012). Tämä voi lisätä oppilaan itsekritiikkiä ja heijastua lapsen huonompaan it-

setuntoon. Myönteinen käytös puolestaan vahvistaa myönteistä opettaja-oppi-

lassuhdetta ja voi vahvistaa lapsen itsetuntoa. Toisaalta joidenkin tutkimusten 

mukaan ongelmakäyttäytymisellä ja korkealla itsetunnolla on havaittu yhteyttä 

(Baumeister, Smart & Boden, 1996). 

Tutkimustulosten mukaan lapset, joilla oli ulospäinsuuntautuvaa ongelma-

käyttäytymistä, olivat yhtä läheisiä opettajan kanssa kuin lapset, joilla ei ollut 

ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä (Henricsson ja Rydell, 2004; Pa-

karinen ym., 2018). Henricssonin ja Rydellin (2004) tutkimuksen mukaan lasten 

sisäänpäinsuuntautuvat ongelmat vähensivät läheisyyttä opettaja-oppilassuh-

teessa. Vastaaviin tuloksiin on päästy muissakin tutkimuksissa (Thijs & Koomen, 

2009; Buyse, Verschueren, Doumen, Van Damme & Maes, 2008). Sen sijaan Paka-

rinen ym. (2018) tutkimuksen mukaan sisäänpäinsuntautuvat ongelmat ennusti-

vat läheisyyttä opettaja-oppilassuhteessa ainoastaan poikien osalta. Kuitenkin 

useiden tutkimusten mukaan ulospäinsuuntautuvat ongelmat ovat suurempi 

riski opettaja-oppilassuhteelle kuin sisäänpäinsuuntautuva ongelmakäyttäyty-

minen (Birch & Ladd, 1998; Henricsson & Rydell, 2004).  
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Lapsen käytös ohjaa usein opettaja-oppilassuhteen laatua (Doumen ym., 

2008). Tutkimusten mukaan ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen en-

nusti konfliktista vuorovaikutussuhdetta opettajan ja oppilaan välillä (Birch & 

Ladd, 1998; Henricsson & Rydell, 2004; Nurmi, 2012; Pakarinen ym., 2018). Paka-

rinen ym. (2018) saivat tutkimuksessaan vastaavia tuloksia. Jos oppilaalla ilmeni 

ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä 4. luokalla, opettaja-oppilassuh-

teessa ilmeni konflikteja tarkasteltaessa suhdetta kaksi vuotta myöhemmin. Näi-

den lasten opettajasuhteet olivat negatiivissävytteiset sekä opettajan että oppi-

laan näkökulmasta ja käsitys omasta itsestä kielteisempi muihin lapsiin verrat-

tuna. Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen on havaittu olevan opet-

taja-oppilassuhteen ja minäkäsityksen myönteisen kehityksen riskitekijä (Hamre 

& Pianta, 2001). 

Oppilaat, joilla esiintyy ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, 

joutuvat muita useammin myös opettajan kritiikin kohteeksi (Ladd, Birch & 

Buhs, 1999). Lasten ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen näkyvyys ja 

ulospäin kohdistuminen voivat aiheuttaa sen, että opettaja kiinnittää näihin lap-

siin enemmän huomioita kuin luokan toisiin lapsiin (Birch & Ladd, 1998). Siksi 

lapset, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, joutuvat herkästi 

kielteisen käytöksen vuoksi kritiikin kohteeksi. Tästä johtuen lapset, joilla on 

ulospäinsuuntautuvia ongelmia, saavat enemmän huomiota kuin toiset lapset 

(Beaman & Wheldall, 2000; Henricsson & Rydell, 2004).  Näin ollen ulospäin-

suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen huomaaminen, ja siitä johtuvaan käytök-

seen puuttuminen näkyy opettajan työssä.  Opettajan antaman kritiikin on ha-

vaittu olevan yhteydessä lasten stressiin, avuttomuuteen sekä kielteiseen näke-

mykseen itsestä (Heyman, Dweck & Cain, 1992). Lapset, joilla on ulospäinsuun-

tautuvaa ongelmakäyttäytymistä, suhtautuvat myös itse kielteisemmin opettaja-

suhteeseen ja heillä on vähemmän itsetuntemusta verrattuna oppilaisiin, joilla ei 

ole ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä (Henricsson & Rydell, 2004). 

Kielteinen suhtautuminen opettaja-oppilassuhteessa näkyy sekä opettajan että 

oppilaan suunnalta. Myös opettajan kielteinen käytös vaikuttaa kielteisesti opet-

taja-oppilassuhteeseen oppilaan näkökulmasta. 
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Barkleyn (1997) mukaan opettajat kokevat, että ADHD-lapset ovat helposti 

häiriintyviä ja vaihtavat tehtävää usein. Opettajien kokemusten mukaan nämä 

lapset eivät pysty yhtä hyvin kuuntelemaan, keskittymään tai saattamaan tehtä-

viään loppuun verrattuna muihin oppilaisiin. Opettajien arvioiden mukaan 

ADHD-lapset ovat usein myös uneliaampia kuin muut saman ikäiset (Barkley 

ym. 1990). Oppilaan häiritsevän käytöksen takana on usein heikot itsesäätelytai-

dot (Ladd & Burgess, 2001). Jos oppilaalla on heikot itsesäätelytaidot, hän ei osaa 

säädellä toimintaansa vaan rikkoo luokan yhteisiä sääntöjä ja ohjeita sekä häirit-

see toistuvasti luokkatyöskentelyä. Tällöin on selvää, että opettaja joutuu puut-

tumaan tilanteeseen (Pakarinen ym., 2018). 

Tutkimusten mukaan opettajat kokevat oppilaan ulospäinsuuntautuvan 

ongelmakäyttäytymisen hyvin häiritsevänä verrattuna oppilaan ujouteen ja ma-

sentuneisuuteen (Alton-Lee, Nuthall, & Patrick, 1993). Tämä näkyy myös siinä, 

että opettaja ilmaisee enemmän ärtymystä ja avuttomuutta lapsiin, jotka aiheut-

tavat ulospäinsuuntautuvaa häiriötä luokassa (Spilt, Koomen, Thijs, & van der 

Leij, 2012).  Klassen ja Chiu (2010) tuovat esille, että oppilaan ongelmakäyttäyty-

minen saattaa lisätä opettajan kokemaa työhön yhteydessä olevaa stressiä. Tämä 

voi vaikuttaa suoraan opettajan kokemiin tunteisiin ja aiheuttaa kielteisiä reakti-

oita (Hamre & Pianta, 2001). Opettajan näkökulmasta tärkeää on huomioida 

opettajien oma työhyvinvointi ja antaa riittävästi tukea opettajan omien tuntei-

den käsittelyyn. Opettajia voidaan tukea kiinnittämään huomiota esimerkiksi 

vuorovaikutuksen laatuun luokassa (Hafen, Ruzek, Gregory, Allen & Mikami, 

2015). 

Opettaja-oppilassuhteen vaikutus näkyy myös opettajan käsityksissä oppi-

laan sosiaalisista taidoista (Howes, 2000). Toisaalta lasten sosiaalisen kyvykkyy-

den ei ole havaittu vaikuttavan opettaja-oppilassuhteen laatuun Henricssonin ja 

Rydellin (2004) tutkimuksen mukaan. Heidän mukaansa häiritsevästi käyttäyty-

vät lapset saivat osakseen myös kehuja ja rohkaisua, vaikka ulospäinsuuntau-

tuva ongelmakäyttäytyminen aiheuttikin usein ristiriitaisen opettaja-oppilassuh-
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teen. Ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen yleensä vähenee lapsen kas-

vaessa, ja näin ollen opettaja-oppilassuhde saattaa muuttua ja kehittyä keskilap-

suudessa (Verschueren, 2015). 

Opettaja-oppilassuhteen laadun arviointi perustuu usein opettajan näke-

mykseen läheisyydestä ja konflikteista (Pianta, 1999). Opettajan näkemys saattaa 

jossain määrin poiketa vanhempien ja lasten antamasta näkemyksestä, sillä opet-

tajan antamaan arviointiin liittyy aina opettajan oma subjektiivinen kokemus ja 

näkemys lapsesta. Doumen ym. (2008) nostivat oman tutkimuksensa tiimoilta 

esille, että opettajien arvioidessa konfliktien määrää ja lasten aggressiivisuutta, 

siihen mahdollisesti heijastuu opettajan yleinen kielteisyys lasta kohtaan. Tällai-

sessa tilanteessa lapsen käytös arvioidaan kielteisemmäksi kuin mitä se ehkä to-

dellisuudessa on. Mutta toisaalta opettajan lasta kohtaan tuntemat tunteet kuu-

luvat osaksi opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutussuhdetta, eikä näin ollen 

opettajan tunteiden tuomaa vaikutusta voida estää. Kuitenkin aikaisempiin tut-

kimuksiin viitaten Henricsson ja Rydell (2004) toivat esille, että ulospäin ongel-

makäyttäytyvät lapset arvioivat myös kielteisesti suhteensa opettajaan verrat-

tuna lapsiin, joilla ei ole ongelmia. Toisin sanoen lapset arvioivat itseään yhtä 

kielteisesti kuin mitä opettajat heitä arvioivat. 

Pitkittäistutkimuksissa on havaittu, että opettaja-oppilassuhteen konflik-

teilla ja lapsen ulospäinsuuntautuvalla ongelmakäytöksellä on vastavuoroinen 

vaikutus (Doumen ym., 2008). Päiväkodin alussa havaittu ulospäinsuuntautuva 

ongelmakäyttäytyminen johti lisääntyneisiin opettaja-oppilassuhteen konfliktei-

hin keskellä kouluvuotta, mikä puolestaan lisäsi ulospäinsuuntautuvaa ongel-

makäyttäytymistä vuoden loppuun mennessä. Tämä voi näkyä esimerkiksi niin, 

että lapsen ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen saattaa muokata opet-

tajan odotuksia ja käyttäytymistä lasta kohtaan, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, 

miten lapsen käytös muuttuu ja kehittyy ajan kuluessa (Doumen ym., 2008). 

Ladd ja Burgess (2001) toivat esille, että mitä pysyvämpiä opettaja-oppilassuh-

teen konfliktit ovat, sitä suurempi kielteinen vaikutus niillä on oppilaan ulos-

päinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen.  
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäy-

tymisen merkitystä koulupolun alussa. Tutkin ensimmäisen, toisen ja kolmannen 

luokan oppilaiden osalta ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen pysy-

vyyttä kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Lisäksi selvitän, miten paljon 

oppimisen tukea oppilaat, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäyty-

mistä, saavat verrattuna muihin oppilaisiin sekä muuttuuko opettajan antaman 

tuen määrä ensimmäiseltä luokalta kolmannelle näissä ryhmissä. Lisäksi tutkin 

tunnekokemuksia, joita opettaja liittää oppilaaseen, jolla on ulospäinsuuntautu-

vaa ongelmakäyttäytymistä. Selvitän myös, muuttuuko opettajan  

tunteiden määrä ensimmäiseltä luokalta kolmannelle. Tutkimuskysymykset 

ovat: 

 

  

1. Kuinka pysyvää ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen on 1. – 3. 

luokalla? 

2. Miten paljon ohjauksellista tukea oppilaat, joilla on ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä, saavat verrattuna oppilaisiin, joilla ei ole ulos-

päinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä? Onko opettajan antaman yk-

silöllisen tuen muutos ensimmäiseltä luokalta kolmannelle erilaista näissä 

ryhmissä? 

3. Miten paljon myönteisiä ja kielteisiä tunteita opettaja liittää oppilaisiin, 

joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, verrattuna oppi-

laisiin, joilla ei ole ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä? Onko 

opettajan oppilaisiin liittämien tunteiden muutos ensimmäiseltä luokalta 

kolmannelle erilaista näissä ryhmissä? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimuksen konteksti ja tutkittavat 

Tämä tutkimus on osa Alkuportaat-seurantatutkimusta (Lapset, vanhemmat ja 

opettajat koulupolulla). Alkuportaat-seurantatutkimuksessa on tutkittu oppilai-

den motivaatiota ja oppimista kotona ja koulussa sekä opettajan ja vanhempien 

kasvatuskäytänteitä ja yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Alkuportaat-tutki-

muksen aineisto on kerätty neljässä kaupungissa: Joensuussa, Kuopiossa, Lau-

kaassa ja Turussa. Alkuportaat-tutkimuksen aineistonkeruu on alkanut vuonna 

2006 lasten ollessa esiopetuksessa. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on ollut 

vuosina 2006–2011, ja tällöin tutkimukseen osallistui noin 2000 lasta vanhempi-

neen ja opettajineen. Tutkimuksen toinen vaihe alkoi vuonna 2013 ja samoja lap-

sia seurattiin yläkoulun ajan vuoteen 2016 asti. Toiseen vaiheeseen osallistui noin 

1800 lasta vanhempineen ja opettajineen. Alkuportaat-tutkimuksen aineisto on 

kerätty opettajien ja vanhempien kyselylomakkeilla, oppilaiden yksilö- ja ryhmä-

testeillä, luokkahuonevuorovaikutuksen havainnoinnilla ja haastatteluilla.  

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä on opettajien täyttämä 

kyselylomake. Sen avulla on kerätty opettajien arvioimana tietoa oppilaiden 

ulospäinsuuntautuvasta ongelmakäyttäytymisestä, opettajan antaman ohjauk-

sellisen tuen määrästä sekä opettajan kokemista myönteisistä ja kielteisistä tun-

teista oppilasta kohtaan. 

Tähän tutkimukseen osallistui Alkuportaat-seurantatutkimukseen osallis-

tuneet 1. – 3. luokkalaiset lapset sekä heidän opettajansa. Aineisto on kerätty vuo-

sina 2007 – 2009 oppilaiden ollessa 6 – 10-vuotiaita. Tutkimukseen osallistui en-

simmäisellä luokalla 485, toisella 496 ja kolmannella 474 oppilasta opettajineen. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin opettajien antamaa arviota lasten ulospäinsuun-

tautuvasta ongelmakäyttäytymisestä.  
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5.2 Menetelmät 

Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen määrää on selvitetty opettajien 

arvioihin perustuvalla Strengths and Difficulties Questionnaire -lomakkeella 

(SDQ- lomake). SDQ- lomake koostuu viidestä eri osa-alueesta, joita ovat käy-

tösoireet, yliaktiivisuus, tunneoireet, prososiaalisuus ja vertaissuhteen ongelmat 

(Goodman, 2001). Jokaista lomakkeen osiota arvioidaan viidellä väittämällä, ja 

yhteensä lomakkeessa on 25 väittämää. Tässä tutkimuksessa SDQ- lomakkeesta 

käytettiin käytösoireiden (esim. ”Hänellä on usein kiukunpuuskia tai hän kiivas-

tuu helposti” ja ”Valehtelee tai petkuttaa usein”) ja yliaktiivisuuden (esim. ”Le-

voton, yliaktiivinen, ei pysty olemaan kauan hiljaa paikoillaan” ja ”Helposti häi-

riintyvä, mielenkiinto harhailee”) osioita mittaamaan ulospäinsuuntautuvaa on-

gelmakäyttäytymistä. SDQ- lomakkeen väittämät arvioidaan kolmiportaisella 

asteikolla: 0 = ”ei päde”, 1 = ”pätee jonkin verran” ja 2 = ”pätee varmasti”. Väit-

tämät on muotoiltu sekä kielteiseen että myönteiseen muotoon, ja tässä tutki-

muksessa väittämät käännettiin samansuuntaisiksi. 

Käytösoireista ja yliaktiivisuudesta muodostettiin keskiarvoistettu summa-

muuttuja. Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen summamuuttujan 

Cronbachin alfa oli 1. luokalla α = .83, 2. luokalla α = .86 ja 3. luokalla α = .86. 

Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen esiintyvyyden perusteella tut-

kittavat jaettiin kahteen ryhmään. Summamuuttujan ylin 10% muodosti ryhmän, 

jossa oppilailla oli ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä (> 1.21) ja 

muut oppilaat muodostivat ryhmän, joissa ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyt-

täytymistä ei ollut havaittavissa. Jatkotarkasteluja varten muodostettiin kaksi-

luokkainen muuttuja: 1 = oppilailla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäy-

tymistä (n = 51-54) ja 0 = ei ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä (n = 

420-444). 

Opettajan antamaa yksilöllistä tukea selvitettiin äidinkielessä ja matematii-

kassa. Opettajat vastasivat kysymykseen: ”Jos vertaat tätä oppilasta muihin luok-

kasi oppilaisiin, niin kuinka paljon yksilöllistä tukea tai huomiota annat hänelle 

luokassa tavallisten oppituntien aikana?”. Opettaja vastasi tähän ensimmäisellä 

luokalla ”Lukemisessa ja lukutehtävissä”, ”Matematiikan laskutehtävissä” ja 
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”Matematiikan sanallisissa tehtävissä”. Toisella ja kolmannella luokalla opetta-

jan antaman yksilöllisen tuen selvittämiseksi oli vielä aiempien kolmen kohdan 

lisäksi yksi äidinkieleen liittyvä kysymys (”Kirjoittamisessa ja kirjoitustehtä-

vissä”). Jokaista tukeen liittyvää kohtaa arvioitiin viisiasteisella portaikolla: -2 = 

”Selvästi vähemmän kuin muille oppilaille”, -1 = ”Jonkin verran vähemmän kuin 

muille oppilaille”, 0 = ”Saman verran kuin muille oppilaille”, +1 = ”Jonkin verran 

enemmän kuin muille oppilaille”, +2 = Selvästi enemmän kuin muille oppilaille”. 

Tuesta muodostettiin yhteinen summamuuttuja. Muuttujan Cronbachin alfa oli 

1. luokalla α = .83, 2. luokalla α = .89 ja 3. luokalla α = .89. 

Opettajan kokemia tunteita selvitettiin 1. – 3. luokalla esittämällä opettajille 

kysymys: ”Kun opetat tätä lasta, missä määrin sinusta tuntuu seuraavalta: 1 = 

Koen tyytyväisyyttä, 2 = Koen iloa, 3 = Koen avuttomuutta, 4 = Koen stres-

siä/turhautumista. Jokaista neljää kohtaa arvioitiin viisiportaisella asteikolla (1 = 

”Ei ollenkaan”, 5 = ”Erittäin paljon”). Myönteisiä tunteita kuvaavat muuttujat 

korreloivat voimakkaasti, r = .79*** (1. lk.), r = .74*** (2. lk.) ja r = .81*** (3. lk.). 

Myös kielteisiä tunteita koskevien muuttujien korrelaatio oli voimakas, r = .75*** 

(1. lk.), r = .70*** (2. lk.) ja r = .72*** (3. lk.). Siksi kahdesta myönteisestä väittä-

mästä muodostettiin yksi muuttuja, ja samoin tehtiin kielteisille väittämille. 

Myönteisiä ja kielteisiä tunteita koskevat muuttujat muodostettiin jokaiselle 

luokka-asteelle erikseen. Myönteisten tunteiden Cronbachin alfa oli 1. luokalla α 

= .88, 2. luokalla α = .85 ja 3. luokalla α = .90. Kielteisten tunteiden Cronbachin 

alfa oli 1. luokalla α = .83, 2. luokalla α = .82 ja 3. luokalla α = .85. 

5.3 Mittareiden reliabiliteetti ja validiteetti 

Luotettavuustarkastelut ovat tärkeä osa määrällistä tutkimusta, ja tutkimuksen 

luotettavuus on suoraan verrannollinen mittareiden luotettavuuteen (Metsä-

muuronen, 2006). Reliabiliteetti kuvaa mittauksen virheettömyyttä ja toistetta-

vuutta (Nummenmaa, 2009; Metsämuuronen, 2006). Toistettavuus tarkoittaa 

sitä, saadaanko samankaltaisia tuloksia samalla mittarilla samaa ilmiötä tutkitta-

essa.  
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Cronbachin alfa on yleisimmin käytetty menettely mittaamisen reliabiliteetin ar-

vioimiseksi (Nummenmaa, 2009). Yleisesti hyväksyttävänä Cronbachin alfan ala-

arvona pidetään .70 (Metsämuuronen, 2006). Tässä tutkimuksessa reliabiliteetin 

arvioimisen menettelynä on käytetty Cronbachin alfa- kerrointa.  

Validiteettia käytetään kuvaamaan mittarin ja mitattavan ominaisuuden 

välistä suhdetta (Nummenmaa, 2009). Validi mittari mittaa haluttua asiaa. Tässä 

tutkimuksessa on käytetty SDQ- kyselyä, joka on käännetty suomenkielelle ja on 

ominaisuuksiltaan hyvin soveltuva myös suomalaisilla lapsilla (Koskelainen, 

Sourander & Kaljonen, 2000). SDQ- kyselyä on käytetty kansainvälisesti hyvin 

paljon, ja se on käännetty kymmenille eri kielille. Näin ollen sen reliabiliteettia ja 

validiteettia on testattu laajasti (Goodman, Ford, Simmons, Gatward & Meltzer, 

2000).  

5.4 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen aineisto on analysoitu IBM SPSS Statistics-ohjelmalla. Joidenkin 

tutkimuksessa käytettyjen muuttujien (erityisesti ulospäinsuuntautuva ongel-

makäyttäytyminen, opettajan oppilaaseen liittämät kielteiset tunteet) jakaumat 

olivat erittäin vinoja. Sen vuoksi näitä muuttujia koskevat tilastolliset tarkastelut 

on tehty ei-parametrisillä testeillä. Muuttujien jakaumien salliessa tilastollisissa 

tarkasteluissa käytettiin parametrisia testejä.  

Lasten ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen keskimääräisen ta-

son pysyvyyttä koulupolun alussa tutkittiin ei-parametrisella riippuvien otosten 

testillä (Friedman -testi ja Wilcoxon merkittyjen sijalukujen testi) ja korrelaatio-

tarkasteluilla. Spearmanin järjestyskorrelaation avulla tarkasteltiin ulospäin-

suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen suhteellisen aseman pysyvyyttä siirryttä-

essä luokalta seuraavalle.  

Opettajan antamaa yksilöllistä tukea ja kokemia myönteisiä ja kielteisiä tun-

teita kahdessa oppilasryhmässä (ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä 

omaavat oppilaat ja oppilaat, joilla ei ole ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäy-

tymistä) tarkasteltiin jokaisella luokka-asteella käyttämällä ei-parametrista 
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Mann-Whitneyn U -testiä, joka ei edellytä jakaumien normaaliutta (Nummen-

maa, 2009). Nummenmaan (2009) mukaan Mann-Whitneyn U -testi perustuu jär-

jestyslukuihin (Ranks), ja siinä verrataan tutkittavan muuttujan luokkien medi-

aaneja toisiinsa. Alkuperäiset arvot on korvattu järjestysluvuilla, ja tuloksia ana-

lysoitaessa katsotaan, kumpaan ryhmään on kertynyt suurempi järjestyslukujen 

summa. Suurempi järjestyslukujen summa tarkoittaa sitä, että kyseisen ryhmän 

havainnot ovat keskimäärin hyvin suuria. Tällöin ryhmien mediaanit eroavat toi-

sistaan, ja ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero. 

Opettajan antamaa yksilöllistä tukea ja kokemia myönteisiä ja kielteisiä tun-

teita tarkasteltiin myös toistettujen mittausten varianssianalyysillä. Opettajan an-

taman tuen selvittämiseksi ryhmittelevänä muuttujana käytettiin ulospäinsuun-

tautuvaa ongelmakäyttäytymistä, ja selitettävänä muuttujana oli opettajan anta-

man yksilöllisen tuen määrä. Opettajan kokemien tunteiden analyysissä ryhmit-

televänä muuttujana oli ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen ja selitet-

tävänä muuttujana käytettiin myönteisiä tunteita. Kielteisten tunteiden muuttu-

jan jakauma oli erittäin vino. Näin ollen toistettujen mittausten varianssianalyy-

sin ehto muuttujien normaalisuudesta ei täyttynyt, joten kielteisten tunteiden 

osalta ei tehty toistettujen mittausten varianssianalyysiä.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET  

6.1 Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen pysyvyys 

1. – 3. luokka-asteella                             

Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen keskimääräinen taso tutkimus-

otoksessa väheni ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle siirryttäessä. Ei-

parametrisen riippuvien otosten Friedman -testin mukaan keskiarvotasolla ulos-

päinsuuntautuvien ongelmien ilmenemisessä tapahtuu vähenemistä koulupolun 

alussa (χ2 (2) = 10.98, p = .004 < .01). Parittaisissa vertailuissa havaittiin Wilcoxo-

nin testin mukaan, että väheneminen oli tilastollisesti erittäin merkitsevää 1. luo-

kalta 3. luokalle (Z = 22085,50, p = .009 < .01). Ensimmäisen ja toisen luokan välillä 

ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.  

Spearmanin korrelaatiokertoimen perusteella ensimmäisen luokan ulos-

päinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen korreloi tilastollisesti erittäin merkit-

sevästi toisen luokan ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen kanssa (ks. 

taulukko 1.). Ensimmäisen ja kolmannen luokan korrelaatio oli myös erittäin 

merkitsevä, samoin toisen ja kolmannen luokan korrelaatio. Korrelaatiot osoitti-

vat, että ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen on suhteellisesti tarkas-

teltuna hyvin pysyvää koulupolun alussa. Jos oppilaalla oli ulospäinsuuntautu-

vaa ongelmakäyttäytymistä suhteessa muihin oppilaisiin ensimmäisellä luokka-

asteella, niin hän oli todennäköisesti eniten ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyt-

täytymistä omaavien oppilaiden joukossa myös kahdella seuraavalla luokka-as-

teella. 
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TAULUKKO 1. Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen keskiarvot (Ka) 
ja keskihajonnat (Kh) sekä luokkien korrelaatiot. 

Ulospäinsuuntautuva 
ongelmakäyttäytyminen Ka Kh 

1. 
luokka 

2. 
luokka 

 

1. luokka 0.54 0.47    

2. luokka 0.53 0.48 .812***   

3. luokka   0.52 0.48 .738*** .758***  

***p < .001  

 

  

6.2 Opettajan antaman ohjauksellisen tuen yhteys ulospäin-

suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen 

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin, onko ulospäinsuuntautuva ongel-

makäyttäytyminen yhteydessä opettajan antamaan ohjaukselliseen tukeen mate-

matiikassa ja äidinkielessä. Lisäksi tarkasteltiin ohjauksellisen tuen muutosta 1. 

– 3. luokalla. Opettajan antaman ohjauksellisen tuen keskiarvot ja keskihajonnat 

ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen suhteen toisistaan eroavissa ryh-

missä on esitetty taulukossa 2.  

TAULUKKO 2. Opettajan antaman ohjauksellisen tuen keskiarvot (Ka) ja keski-
hajonnat (Kh) eri luokilla. 

Opettajan antama  

ohjauksellinen tuki 

Ulospäinsuun-
tautuvaa ongel-
makäyttäyty-
mistä (n=51-54) 

Ei ulospäinsuun-
tautuvaa ongel-
makäyttäyty-
mistä (n=420-444) 

Ka Kh Ka Kh 

1. luokka  3,69 0,92 3,04 1,05 

2. luokka 3,61 0,97 2,89 1,14 

3. luokka  3,41 0,91 3,00 1,08 

 

 

Opettajan antama ohjauksellinen tuki ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäyty-

mistä omaavien oppilaiden ryhmässä oli korkea, sillä tuen määrää kuvaavan 
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muuttujan keskiarvo oli ensimmäisellä luokalla 3,69, kun muuttujan korkein 

mahdollinen arvo oli 4. Opettajan antaman oppimisen tuen määrää vertailtiin 

ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen määrän suhteen toisistaan poik-

keavissa ryhmissä (ei ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, on ulos-

päinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä) ei-parametrisella Mann-Whitneyn U 

-testillä. Tuloksista havaittiin, että opettaja antoi enemmän tukea oppilaille, joilla 

on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä (ks. taulukko 3.). Oppilaat, 

joilla ei ole ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, saivat vähemmän 

opettajan tukea. Kaikilla kolmella luokalla opettajan antaman tuen määrän ero 

oli tilastollisesti merkitsevä oppilailla, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelma-

käyttäytymistä ja oppilailla, joilla ei ole ongelmakäyttäytymistä. Toisin sanoen 

opettaja antoi ohjauksellista tukea 1., 2. ja 3. luokalla enemmän oppilaalle, joilla 

on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. 
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TAULUKKO 3. Opettajan antaman ohjauksellisen tuen määrä. 

1.-3. luokka Mean Rank Mann-Whitney U p-arvo 

Ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä   

(1. luokka, n = 51) 

325.64 15281,500 .000*** 

Ei ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(1. luokka, n = 434) 

232.71 

Ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(2. luokka, n = 54) 

311.19 15319,500 .000*** 

Ei ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(2. luokka, n = 444) 

242.00 

Ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(3. luokka n = 52) 312.60 

14877,000 .000*** 

Ei ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(3. luokka, n = 420) 277.08 

***p < .001 

 

Lisäksi opettajan antaman tuen määrän muuttumista tarkasteltiin toistomittaus-

ten varianssianalyysillä. Opettajan antaman ohjauksellisen tuen määrä ei muut-

tunut ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle koko aineistossa (F (1,889) = 

2.118, p = .12). Tuloksista selvisi myös, että opettajan antamalla tuella ja oppilaan 

ulospäinsuuntautuvalla ongelmakäyttäytymisellä ei ollut tilastollisesti merkitse-

viä yhdysvaikutuksia (F (2, 328) = 2.046, p = .13). Tuen määrä pysyi siten koulun 

kolmen ensimmäisen luokan aikana samankaltaisena oppilailla, joilla oli ulos-

päinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä ja joilla ei ollut ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä (ks. kuvio 1). Tuloksista havaittiin kuitenkin, että kes-

kiarvotasolla ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen ja ei ongelmakäyt-

täytymisen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (F (1, 369) = 13.622, p = .01) (ks. 
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kuvio 1). Toisin sanoen, opettaja antoi määrällisesti enemmän ohjauksellista tu-

kea oppilaille, joilla oli ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytymistä.  

 

 

KUVIO 1. Opettajan antaman ohjauksellisen tuen taso 1. – 3. luokalla. 

 

6.3 Opettajan kokemien myönteisten ja kielteisten tunteiden 

yhteys ulospäinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen  

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä pyrittiin selvittämään, miten paljon myön-

teisiä ja kielteisiä tunteita opettaja liittää oppilaisiin, joilla on ulospäinsuuntautu-

vaa ongelmakäyttäytymistä, verrattuna oppilaisiin, joilla ei ole ulospäinsuuntau-

tuvaa ongelmakäyttäytymistä. Lisäksi tarkasteltiin opettajan oppilaaseen liittä-

mien tunteiden pysyvyyttä 1. – 3. luokalla näissä kahdessa ryhmässä. Opettajan 

kokemien myönteisten tunteiden keskiarvot ja keskihajonnat kahdessa oppilas-

ryhmässä on esitetty taulukossa 4.  
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TAULUKKO 4. Opettajan oppilaaseen liittämien myönteisten tunteiden keskiar-
vot (Ka) ja keskihajonnat (Kh) eri luokilla. 

Opettajan oppilaaseen liittämät 
myönteiset tunteet 

Ulospäinsuun-
tautuvaa ongel-
makäyttäyty-
mistä (n = 51-53) 

Ei ulospäinsuun-
tautuvaa ongel-
makäyttäyty-
mistä (n = 421-
434) 

Ka Kh Ka Kh 

1. luokka  3,39 0,68 4,15 0,77 

2. luokka 3,50 0,84 4,06 0,77 

3. luokka  3,42 0,93 4,06 0,79 

 

Opettajan kokemien kielteisten tunteiden keskiarvot ja keskihajonnat kahdessa 

oppilasryhmässä on esitetty taulukossa 5. 

 

TAULUKKO 5. Opettajan oppilaaseen liittämien kielteisten tunteiden keskiar-

vot (Ka) ja keskihajonnat (Kh) eri luokilla. 

Opettajan oppilaaseen liittämät 
kielteiset tunteet 

Ulospäinsuun-
tautuvaa ongel-
makäyttäyty-
mistä (n = 51-53) 

Ei ulospäinsuun-
tautuvaa ongel-
makäyttäyty-
mistä (n = 421-
434) 

Ka Kh Ka Kh 

1. luokka  3,11 1,17 1,76 0,92 

2. luokka 2,89 1,22 1,85 0,97 

3. luokka  2,70 1,01 1,83 0,98 

 

Aluksi opettajan oppilaaseen liittämiä tunteita tarkasteltiin ei-parametrisella 

Mann-Whitneyn U -testillä. Opettajan kohdistamien myönteisten ja kielteisten 

tunteiden välillä oli merkittävä ero kaikilla kolmella luokalla (1. lk. p < .001, 2. lk. 

p < .001, 3. lk. p < .001). Ensimmäisellä luokalla opettajat liittivät enemmän kiel-

teisiä tunteita niihin oppilaisiin, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäy-

tymistä, kun taas muita oppilaita kohtaan liittämät tunteet olivat enemmän 

myönteisiä (ks. taulukko 6 ja 7). Sama tulos havaittiin myös toisella ja kolman-
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nella luokalla. Toisin sanoen koulupolun kolmella ensimmäisellä luokalla opet-

taja liittää enemmän kielteisiä tunteita oppilaaseen, jolla on ulospäinsuuntautu-

vaa ongelmakäyttäytymistä ja enemmän myönteisiä tunteita oppilaisiin, joilla ei 

ole ongelmakäyttäytymistä. 

 

TAULUKKO 6. Opettajan oppilaaseen liittämät myönteiset tunteet. 

1.-3. luokka Mean Rank Mann-Whitney U p-arvo 

Ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(1. luokka, n = 51) 

128.38 5221,500 .000*** 

Ei ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(1. luokka, n = 434) 

256.47 

Ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(2. luokka, n = 54) 

117.06 4836,500 .000*** 

Ei ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä  

(2. luokka, n = 442) 

264.56 

Ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(3. luokka, n = 53) 119.52 

4903,500 .000*** 

Ei ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(3. luokka, n = 421) 252.35 

***p < .001 
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TAULUKKO 7. Opettajan oppilaaseen liittämät kielteiset tunteet. 

1.-3. luokka Mean Rank Mann-Whitney U p-arvo 

Ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(1. luokka, n = 51) 

366.84 17383,000 .000*** 

Ei ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä  

(1. luokka, n = 434) 

228.45 

Ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä  

(2. luokka, n = 54) 

388.83 19512,000 .000*** 

Ei ulospäinsuuntautuvaa  

ongelmakäyttäytymistä  

(2. luokka, n = 442) 

231.36 

Ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä  

(3. luokka, n = 53) 369.23 

18138,000 .000*** 

Ei ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä  

(3. luokka, n = 421) 220.92 

***p < .001 

 

Opettajan oppilaaseen liittämiä tunteita tarkasteltiin myös toistomittausten vari-

anssianalyysillä. Opettajan myönteisissä tunteissa ei tapahtunut muutosta en-

simmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle koko aineistossa (F (1,934) = 0.173, p = 

.834). Tuloksista havaittiin, että opettajan oppilaaseen liittämillä myönteisillä 

tunteilla ja oppilaan ulospäinsuuntautuvalla ongelmakäyttäytymisellä ei ollut ti-

lastollisesti merkitseviä yhdysvaikutuksia (F (2, 712) = 0.911, p = .400). Toisin sa-

noen opettajan oppilaaseen liittämät tunteet pysyivät samankaltaisina koulun 

kolmen ensimmäisen luokan aikana oppilailla, joilla oli ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä ja joilla ei ollut ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäy-

tymistä (ks. kuvio 2.). Toistomittausten varianssianalyysin perusteella opettajan 

oppilaaseen liittämien tunteiden määrän ero oli keskiarvotasolla tilastollisesti 
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erittäin merkitsevä (F (1, 368) = 38.464, p < .001) ulospäinsuuntautuvan ongelma-

käyttäytymisen ja ei ongelmakäyttäytymisen välillä (ks. kuvio 2). Opettaja liitti 

enemmän myönteisiä tunteita oppilaaseen, jolla ei ole ulospäinsuuntautuvaa on-

gelmakäyttäytymistä.   

 

 

KUVIO 2. Opettajan oppilaaseen liittämät myönteiset tunteet. 
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7 POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ulospäinsuuntautuvan ongelma-

käyttäytymisen merkitystä koulupolun alussa. Aluksi selvitin ensimmäisen, toi-

sen ja kolmannen luokan oppilaiden osalta ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyt-

täytymisen pysyvyyttä kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Lisäksi selvi-

tin, kuinka paljon ohjauksellista tukea oppilaat, joilla on ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä, saavat verrattuna muihin oppilaisiin sekä tapahtuuko 

opettajan antamassa tuessa muutosta 1. – 3. luokalla. Lisäksi tutkin myönteisiä ja 

kielteisiä tunnekokemuksia, joita opettaja liittää oppilaaseen, jolla on ulospäin-

suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. Selvitin myös, tapahtuuko opettajan ko-

kemissa tunteissa muutosta 1. luokalta 3. luokalle.  

Tämä tutkimus osoitti, että ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen 

oli hyvin pysyvää 1. luokalta 3. luokalle. Jos oppilaalla ilmeni ulospäinsuuntau-

tuvaa ongelmakäyttäytymistä ensimmäisellä luokalla, se ennusti hyvin toisen ja 

kolmannen luokan ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. Keskiarvota-

solla muutos ulospäinsuuntautuvassa ongelmakäyttäytymisessä oli tilastollisesti 

merkitsevä, joten ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen väheni siirryt-

täessä 1. luokalta 3. luokalle. Kun katsottiin luokkien välisiä eroja, suurin muutos 

ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen vähenemisessä tapahtui tarkas-

teltaessa 1. luokan ongelmakäyttäytymistä 3. luokan ongelmakäyttäytymiseen. 

Tässä tutkimuksessa oppilaalla, jolla oli ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäy-

tymistä, oli joko käytöshäiriöihin, yliaktiivisuuteen tai niihin molempiin liittyviä 

ongelmia. Tämän tutkimuksen perusteella ei siten voida sanoa, miten paljon käy-

töshäiriöiden ja yliaktiivisuuden ongelmat eroavat pysyvyydeltään toisistaan. 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempaa tutkimusta siitä, että 

ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen on hyvin pysyvää koulutaipaleen 

alussa ja siitä eteenpäin (Campbell ym., 1991; Coei ym., 1990; Kovacs & Devlin, 

1998). Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen pysyvyys saattaa johtua 
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siitä, että lapsilla, joilla esiintyy ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, 

on yleensä heikko itsesäätelytaito (Cole ym., 1996) sekä ongelmia tunteiden kä-

sittelyssä (Eisenberg ym., 2001), ja itsesäätelytaidon ja tunnetaitojen kehitys ta-

pahtuvat vähitellen iän lisääntyessä. Vuorovaikutustaidoilla on myös iso rooli 

tunnetaitojen ja itsesäätelytaitojen kehityksessä, ja myös vuorovaikutustaidot ke-

hittyvät alakoulun alussa. Nimenomaan koulupolun alku on hyvin tärkeää aika 

lapsen itsesäätelytaitojen kehityksen kannalta, sillä heti ensimmäisestä luokasta 

alkaen luodaan pohjaa tulevalle koulutaipaleelle ja siitä eteenpäin. Monelle siir-

tyminen päiväkodista kouluun voi olla haasteellista, sillä orientoituminen aka-

teemiseen ympäristöön vaatii uudenlaista sitoutumista ja työskentelytaitojen 

muuttamista verrattuna päiväkotiin (Metsäpelto ym., 2017). Ulospäinsuuntau-

tuva ongelmakäyttäytyminen on usein havaittavissa jo päiväkodissa. Tällöin var-

hainen puuttuminen ja tilanteen ennakointi on tärkeää tulevan koulutaipaleen 

näkökulmasta. 

Ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen aiheuttaa usein vaikeuksia 

koulussa, ja pitkään jatkuessaan myös muilla elämänalueilla. Henricssonin ja Ry-

dellin (2004) mukaan oppilaat, joilla ilmenee ulospäinsuuntautuvaa ongelma-

käyttäytymistä, muodostavat riskiryhmän koulussa. Tutkimusten mukaan ag-

gressiivinen käytös ylläpitää ongelmia koulussa, ja hyvin usein ongelmat koh-

distuvat toisiin esimerkiksi tappeluina ja muuna aggressiivisuutena (Ladd & 

Burgess, 2003). Tämän vuoksi olisi hyvin tärkeää muodostaa vahva turvaverkko 

koulussa erityisesti näille oppilaille, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelma-

käyttäytymistä, jotta koulu olisi mahdollisimman hyvä ja turvallinen paikka kai-

kille oppilaille. 

Ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen ennaltaehkäisyn sekä tuen 

ja avun näkökulmasta oppilashuollolla on tärkeä rooli. Jotta oppilas saa tarvitse-

maansa apua ja tukea, opettajan lisäksi tarvitaan muita oppilashuoltoryhmän jä-

seniä oppilaan koulunkäynnin tukemiseen. Oppilashuolto on myös opettajan 

työssäjaksamisen kannalta tärkeä tuki. Oppilashuoltoon liittyvissä asioissa on-

gelmaksi voivat muodostua koulujen vähenevät resurssit. Tämä on hyvä ottaa 

huomioon, sillä eri kouluilla on hyvin erilaiset resurssit oppilaan tukemiseen, ja 
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näin ollen tämä asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan. Joku oppilas saa tarvitse-

maansa oppimista edistävää ja kehityksellistä tukea ja toinen oppilas ehkä ei.  

Toisen tutkimuskysymyksen mukaan pyrittiin selvittämään opettajan anta-

man ohjauksellisen tuen (äidinkielen ja matematiikan yhteistuki) yhteyttä ulos-

päinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen. Aiemmat tutkimukset ovat osoit-

taneet, että opettaja antaa enemmän tukea oppilaille, joilla on ulospäinsuuntau-

tuvaa ongelmakäyttäytymistä, mutta joidenkin tutkimusten mukaan nämä oppi-

laat saavat vähemmän opettajan tukea. Esimerkiksi Little ja Hudson (1998) tuo-

vat esille, että lapset, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, 

saavat vähemmän opettajan tukea toisiin lapsiin verrattaessa. Saman tapaisia tut-

kimustuloksia saivat Pakarinen tutkimusryhmineen (2018). Nurmi ym. (2017) 

puolestaan tuovat esille, että mitä enemmän oppilaalla oli ulospäinsuuntautuvaa 

ongelmakäyttäytymistä 1. ja 2. luokalla, sitä enemmän hän sai ohjauksellista tu-

kea vuotta myöhemmin. Tämä tutkimus antoi näyttöä siitä, että opettaja antoi 

enemmän yksilöllistä tukea oppilaille, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelma-

käyttäytymistä. Tulos kertoo siitä, että ne oppilaat, jotka tarvitsevat muita enem-

män tukea ja apua koulunkäynnissään, myös saavat opettajan tukea enemmän 

verrattuna oppilaisiin, joilla ei ole ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäyty-

mistä. Tämä tulos on tärkeä siinä mielessä, että tuki on kohdistettu lapsille, jotka 

sitä tarvitsevat. Siten ongelmien esiintyvyyttä ja siitä johtuvia kielteisiä kehitys-

polkuja pystytään mahdollisesti ennaltaehkäisemään. 

Tämän tutkimuksen mukaan opettajan tarjoaman ohjauksellisen tuen mää-

rässä ei tapahtunut muutosta 1. luokalta 3. luokalle. Opettaja tarjosi koulupolun 

kaikilla kolmella ensimmäisellä luokalla enemmän ohjauksellista tukea oppi-

laille, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä verrattuna oppilai-

siin, joilla ei ole ongelmakäyttäytymistä. Tämä tutkimustulos on todella myön-

teinen, sillä oppilaan ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen on yksilöta-

solla hyvin pysyvää koulussa, ja nämä oppilaat tarvitsevat enemmän tukea ja 

apua koulunkäynnissään verrattuna toisiin oppilaisiin. 

Opettajan antamalla tuella on erityisen suuri merkitys oppilaille, joilla on 

ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, sillä näillä lapsilla esiintyy usein 
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yhtä aikaa sekä ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä että oppimisvai-

keuksia (Hinshaw, 1992; Roeser ym., 1998). Opettajan tarjoamalla tuella on myös 

tärkeä merkitys koulussa epäonnistumisen riskin ehkäisyssä (Doumen ym., 

2008). Nämä lapset hyötyisivät eniten lämpimästä opettaja-oppilassuhteesta sekä 

tukevista ja välittävistä aikuisista (Pakarinen ym., 2018). Tällöin lapsen ongelma-

käyttäytymisestä huolimatta lapsi pystyisi saamaan mahdollisimman eheän ja 

tukevan kasvualustan elämään, ja mahdollisilta tulevaisuuden riskitekijöiltä, ku-

ten esimerkiksi koulussa heikolta suoriutumiselta ja konfliktisilta toverisuhteilta, 

voitaisiin välttyä.  

Monesti oppilaat, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, 

suhtautuvat kielteisemmin itseensä verrattuna muihin oppilaisiin (Henricsson & 

Rydell, 2004). Ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen johtaa usein kri-

tiikkiin ja kielteiseen suhtautumiseen johtuen äänekkäästä ja epäasiallisesta käy-

töksestä. Oppilaat tarvitsevat apua ja tukea ulospäinsuuntautuvan käyttäytymi-

sen säätelyyn ja tästä syystä on tärkeää se, millaista tukea opettaja antaa oppilail-

leen. Opettajan tarjoama tuki on myös oppilaan itseluottamuksen kannalta mer-

kityksellistä.  

Tutkimustulosten perusteella on hyvä pohtia opettajan tuen merkitystä op-

pilaille, joilla ei ole ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. Jäävätkö 

nämä oppilaat vaille ohjauksellista tukea ja huomiota? Oppilaat, joilla on ulos-

päinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä ovat useasti kovaäänisiä, herättävät 

huomiota ja saavat yleensä opettajan huomion luokkatilanteessa. Muut oppilaat 

jäävät helposti äänekkäiden oppilaiden varjoon eivätkä opettajan resurssit riitä 

antamaan tukea ja huomiota kaikille oppilaille tasapuolisesti. Tällöin on mahdol-

lista, että jollakin oppilaalla on oppimisvaikeuksia, mutta hän ei saa tarvitse-

maansa oppimisen tukea koulussa opettajan resurssien rajallisuuden vuoksi. 

Pakarinen ym. (2018) tuovat esille, että yhä enemmän tulisi kiinnittää huo-

miota opettaja-oppilassuhteen myönteisiin puoliin. Oppilaan myönteinen käytös 

vahvistaa myönteistä ja lämmintä opettaja-oppilassuhdetta. Opettajien on hel-

pompi tarjota ohjauksellista tukea ja antaa rakentavaa palautetta silloin kuin kiel-
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teiset tunteet eivät ole hallitsevia (Pakarinen ym., 2018). Opetus- ja kasvatusteh-

tävissä on ylipäänsä hyödyllistä keskittyä rakentavaan palautteeseen. Opettajan 

olisi tärkeä löytää oppilaasta myönteisiä puolia ja yrittää korostaa niitä kielteis-

ten asioiden sijaan. Tämä saattaa olla hyvin haastavaa, sillä varsinkin oppilaan 

ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen on hyvin näkyvää ja opetusta häi-

ritsevää. 

Kolmantena tutkimustehtävänä oli selvittää opettajan oppilaaseen liittä-

mien myönteisten ja kielteisten tunteiden yhteyttä oppilaan ulospäinsuuntautu-

vaan ongelmakäyttäytymiseen. Ennakko-oletusten mukaisesti opettajan tunteet 

ongelmakäyttäytyviä oppilaita kohtaan olivat kielteisiä ja pysyviä tämän tutki-

muksen mukaan. Kielteisissä tunteissa ei tapahtunut muutosta 1. luokalta 3. luo-

kalle. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempia tutkimustuloksia. Muun 

muassa Alton-Lee ym. (1993) mainitsevat siitä, että opettajat kokevat oppilaan 

ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen hyvin häiritsevänä. Henricsson 

& Rydell (2004) nostavat esille, että oppilaan ulospäinsuuntautuva ongelmakäyt-

täytyminen on uhka opettaja-oppilassuhteelle. Koska ulospäinsuuntautuva on-

gelmakäyttäytyminen kohdistuu yleensä toisiin ihmisiin (Roeser ym., 1998), se 

saattaa heijastua kielteisesti opettaja-oppilassuhteen vuorovaikutukseen. Opet-

taja saattaa nähdä ongelmallisesti käyttäytyvän oppilaan usein kielteisessä va-

lossa, ja näin ollen tämä oppilas herättää opettajassa yleensä vain kielteisiä tun-

teita. Doumen ym. (2008) tuovat puolestaan esille, että ajan mittaan opettaja-op-

pilassuhteen konflikteilla ja lapsen ulospäinsuuntautuvalla ongelmakäyttäyty-

misellä on vastavuoroinen yhteys. Toisin sanoen ulospäinsuuntautuva ongelma-

käyttäytyminen aiheuttaa konflikteja opettaja-oppilassuhteeseen, ja siitä eteen-

päin konfliktit lisäävät ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä.  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella jää avoimeksi kysymys opettajan 

antaman ohjauksellisen tuen ja opettajan oppilaaseen liittämien tunteiden yhtey-

destä. Opettaja tarjoaa oppilaalle, jolla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyt-

täytymistä, enemmän ohjauksellista tukea, mutta samalla liittää heihin lähinnä 

kielteisiä tunteita. Onko kielteisillä tunteilla yhteys opettajan antaman tuen laa-
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tuun? Oletettavaa on, että opettajan antaman tuen laadulla on merkitystä. Jos op-

pilas saa tuen ja huomion pelkästään kielteisessä yhteydessä, sen oppimista ja 

kehitystä tukeva merkitys on rajallinen, vaikka määrällisesti tukea olisikin pal-

jon. Tämän tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan pystytä ottamaan kantaa opet-

tajan antaman ohjauksellisen tuen laatuun. Ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyt-

täytymistä omaavien oppilaiden tukeminen koulupolulla saattaa olla opettajille 

haasteellista, mihin tulisi tarjota keinoja jo opettajankoulutuksessa. 

Oppilaan ongelmakäyttäytyminen voi lisätä opettajan kokemaa työhön yh-

teydessä olevaa stressiä (Klassen & Chiu, 2010).  Tärkeä tästä tutkimuksesta kum-

puava näkökulma opettajan työhön onkin opettajan oma jaksaminen ja työhy-

vinvointi. Oppilaat herättävät opettajassa monia tunteita, myös kielteisiä. Niiden 

käsittely voi olla haastavaa, ja siihen tarvitaan apua ja tukea. Jotta opettaja pystyy 

käsittelemään hänessä itsessään heränneitä tunteita, on myös opettajan saatava 

tukea omalle työlleen. Opettajia voidaan esimerkiksi ohjata kiinnittämään huo-

miota vuorovaikutuksen laatuun luokassa (Hafen, Ruzek, Gregory, Allen & Mi-

kami, 2015). Tällöin koulutus, työyhteisö ja vertaistuki ovat merkittävässä roo-

lissa opettajan työssäjaksamisen kannalta. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tässä luvussa käsitellään pääasiassa tutkimuksen luotettavuutta, yleistettä-

vyyttä, eettisyyttä ja rajoituksia, sillä tutkimusmenetelmien (mittareiden) relia-

biliteettia ja validiteettia on käsitelty luvussa 5.3. Tämän tutkimuksen aineisto oli 

osa laajempaa tutkimushanketta, mikä mahdollisti ilmiöiden pitkittäistarkaste-

lun ja suuren otoskoon. Opettajan arvioimana oppilaita osallistui ensimmäiseltä 

luokalta 485, toiselta luokalta 496 ja kolmannelta luokalta 474. Suuren otoskoon 

etuna on se, että se kuvaa keskiarvoja vertailtaessa perusjoukkoa paremmin kuin 

pieni otos, ja lisää osaltaan tutkimuksen luotettavuutta (Nummenmaa, 2009). Tä-

män tutkimuksen otoskoko on ollut lähes sama 1. luokalta 3. luokalle. Osallistujia 

oli neljältä paikkakunnalta eri puolelta Suomea, joten tämä lisää osaltaan tutki-

muksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä.  
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Tämä tutkimus on tehty osana Alkuportaat-tutkimusta, jossa tehdyt tutki-

musaineiston keräämistä ja menetelmiä koskevat ratkaisut vaikuttavat myös tä-

män tutkimuksen eettisyyteen. Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että 

Alkuportaat tutkimus on laaja usean yliopiston välisenä yhteistyönä toteutettu 

tutkimus, johon on osallistunut eri alojen asiantuntijoita. Alkuportaat-tutkimus 

on saanut ennen tutkimuksen aloittamista yliopiston Eettiseltä toimikunnalta 

myönteisen lausunnon. Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta on pyydetty kirjal-

linen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Lasten ollessa kyseessä kirjalli-

nen suostumus pyydettiin myös lasten huoltajilta. Jokaisella on ollut mahdolli-

suus jättäytyä pois tutkimuksesta missä vaiheessa tutkimusta tahansa ja kieltää 

jo annetun tutkimusaineiston käyttö omalta osaltaan niin halutessaan. Aineisto 

on säilytetty ja arkistoitu numerokoodattuna, ja näin ollen tutkimukseen osallis-

tuneiden anonymiteetti säilyy. Jokaisen tutkimukseen osallistuvan henkilölli-

syys on salattu. 

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty valmiilla kyselylomakkeella, jonka 

luotettavuutta on jo aiemmin tutkittu (Metsämuuronen, 2006). Tämä lisää tutki-

muksen luotettavuutta. Luotettavuuden osalta on otettava kuitenkin huomioon, 

että tutkimustulokset perustuivat tutkittavien vastauksiin ja arvioihin. Tutkitta-

vat saattavat vastatessaan miettiä, mitkä ovat niin sanottuja toivottuja vastauksia 

sekä kysymysten tulkinta saattaa yksilöstä riippuen olla erilaista. Tulkinnalli-

suutta ei voi täysin estää, mutta mahdollisimman vähäisen niin sanotun väärän 

tulkinnan kannalta oleellista on kysymysten asettelun selkeys ja ymmärrettä-

vyys. 

Tässä tutkimuksessa oppilaiden ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäyty-

minen perustuu opettajan antamiin arvioihin. Tämä täytyy ottaa huomioon tut-

kimusten tulosten tarkastelussa ja luotettavuutta käsiteltäessä. Arviot olisivat 

saattaneet hieman muuttua kysyttäessä ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäy-

tymisen esiintyvyydestä oppilailta itseltään tai heidän huoltajiltaan. Luotetta-

vuutta olisi voinut lisätä sekä oppilaiden että huoltajien antamien arvioiden mu-

kaan ottaminen tarkasteluun. Toisaalta opettajien antamia arviointeja oppilaiden 

käyttäytymisestä pidetään luotettavina, sillä peruskoulu kokoaa yhteen koko 
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ikäluokan ja oppilaiden välisen vaihtelun. Tämän tutkimuksen näkökulmana oli 

opettajan kokemukset ja toimintatavat suhteessa ulospäinsuuntautuvaan ongel-

makäyttäytymiseen, joten luotettavimman tuloksen saa kysyttäessä ilmiöitä suo-

raan opettajilta. 

Opettajan antamaa ohjauksellista tukea mitattiin ensimmäisellä luokalla 

vain kolmella väittämällä (yksi äidinkielessä ja kaksi matematiikassa) sekä toi-

sella ja kolmannella luokalla neljällä väittämällä (kaksi äidinkielessä ja kaksi ma-

tematiikassa). Nämä väittämät kuvaavat tarkasti vain äidinkielen ja matematii-

kan osalta opettajan antaman ohjauksellisen tuen määrää. Lisäksi tässä tutkimuk-

sessa tehtiin tuesta yhteinen keskiarvoistettu summamuuttuja, jolloin äidinkielen 

ja matematiikan tuki oli yhdistetty. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida ottaa 

kantaa muiden oppiaineiden ohjauksellisen tuen määrään eikä opettajan tarjoa-

maan emotionaaliseen tukeen.  

Opettajan oppilaaseen liittämiä myönteisiä ja kielteisiä tunteita tutkittiin 

yhteensä neljän väittämän avulla. Onkin syytä pohtia, kuinka monipuolisesti 

neljä tunneväittämää antaa tietoa opettajan kokemista tunteista. Vastausvaihto-

ehto piti valita viisiportaiselta asteikolta. Tutkimuksen luotettavuutta arvioita-

essa tulee ottaa huomioon, että käytetyllä mittarilla ei välttämättä ole pystytty 

mittaamaan kovinkaan monipuolisesti niitä ilmiöitä, joita on ollut tarkoitus tut-

kia. Kansainvälisesti tunnetut ja paljon käytetyt mittarit kuitenkin tukevat tulos-

ten luotettavuutta sekä tulosten yleistettävyyttä. Muun muassa Silinskas ym. 

(2015) ovat käyttäneet ohjauksellisen tuen ja tunnemuuttujan mittareita, ja ne on 

osoitettu toimiviksi. Olisi kuitenkin syytä tutkia opettajan kokemia tunteita ja 

laajemman tuen määrää useamman erilaisen väittämän avulla.  

7.3 Jatkotutkimushaasteet 

Lasten ulospäinsuuntautuvia ongelmia on tutkittu kansainvälisesti hyvin paljon. 

Varsinkin koulusiirtymään päiväkodista alakouluun ja 1. – 6. luokalle sijoittuvien 

oppilaiden ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä on tutkittu paljon. 

Ulospäinsuuntautuva ongelmakäyttäytyminen ilmenee hyvin yksilöllisesti, ja 
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lasten kehityspolut vaihtelevat alakoulun kuluessa. Toisilla ongelmakäyttäyty-

minen saattaa olla hyvinkin pysyvää etenkin alakoulussa. Kiinnostavaa olisikin 

selvittää ulospäinsuuntautuvien ongelmien pysyvyyttä yläkoulussa. Oleellista 

olisi ottaa huomioon myös siirtyminen alakoulusta yläkouluun. Pysyvyyttä voisi 

tarkastella niin yksilö- kuin keskiarvotasollakin. 

Tässä tutkimuksessa käytöshäiriöistä ja yliaktiivisuudesta muodostettiin 

yksi yhteinen muuttuja. Opettajan arvioimana oppilaalla oli joko käytöshäiriöön, 

yliaktiivisuuteen tai näihin molempiin liittyvää ongelmakäyttäytymistä. Jatko-

tutkimuksena olisi oleellista tarkastella käytöshäiriöitä ja yliaktiivisuutta erik-

seen, miten ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäytymisen kaksi pääaluetta 

eroavat pysyvyyden ja kehityksen osalta toisistaan. Kumpi on pysyvämpää, käy-

töshäiriöt vai yliaktiivisuus ja miten nämä ongelmat muuttuvat alakoulun kulu-

essa? 

Jatkossa olisi oleellista selvittää tarkemmin myös ulospäinsuuntautuvan 

ongelmakäyttäytymisen yhteyttä oppimiseen, sillä tutkimusten mukaan ulos-

päinsuuntautuvalla ongelmakäyttäytymisellä on yhteys akateemisten taitojen hi-

taampaan kehitykseen kuten lukemiseen (Nelson, Benner, Lane & Smith, 2004). 

Tähän tarkasteluun voisi ottaa mukaan sukupuolierot, sillä aiempien tutkimus-

ten mukaan ulospäinsuuntautuvien ongelmien esiintymisellä on sukupuolieroja 

niin, että pojilla esiintyy tyttöjä enemmän ulospäinsuuntautuvia ongelmia (Kee-

nan & Shaw, 1997; Campbell, Shaw & Gilliom, 2000). Tämän perusteella suku-

puolierojen huomioinen jatkotutkimuksissa olisi tärkeää, sillä sen avulla saatai-

siin vielä tarkempaa tietoa ulospäinsuuntautuvasta ongelmakäyttäytymisestä ja 

merkityksestä oppimiselle ja akateemisten taitojen kehitykselle. 

Campbell ym. (2000) tuovat esille, että ulospäinsuuntautuvan ongelma-

käyttäytymisen taustalla voi olla monia tekijöitä sekä perheeseen että lapseen it-

seensä liittyviä tekijöitä. Tässä tutkimuksessa ei pureuduttu siihen, mitkä tekijät 

ovat ulospäinsuuntautuvien ongelmien taustalla. Olisi kiinnostavaa tietää myös 

suomalaisen oppilasaineiston perusteella, mitkä tekijät ovat ulospäinsuuntautu-

van ongelmakäyttäytymisen taustalla. Oleellista olisi myös selvittää, että mitkä 
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tekijät ylläpitävät ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä ja mitkä puo-

lestaan vähentävät sitä. 

Oppilaiden, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, suhde 

opettajiin muodostuu helposti ristiriitaiseksi ja he saavat vähiten tukea opettajilta 

(Pakarinen ym., 2018). Toiset tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä oppilaat 

saavat paljon opettajan ohjauksellista tukea (Nurmi ym., 2017; Silinskas ym., 

2016). Tämän tutkimuksen mukaan opettaja antaa määrällisesti enemmän oh-

jauksellista tukea oppilaille, joilla on ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäyty-

mistä verrattuna oppilaisiin, joilla ei ole ongelmakäyttäytymistä. Tärkeä jatkotut-

kimuksen näkökulma olisi opettajan antaman ohjauksellisen tuen laatu. Jatkotut-

kimuksessa tulisi ottaa huomioon myös opettajan antaman ohjauksellisen tuen ja 

opettajan kokemien tunteiden yhteys: Miten paljon opettajan kokemat kielteiset 

tunteet ovat yhteydessä opettajan antaman ohjauksellisen tuen laatuun? Tällöin 

saataisiin tärkeää tutkimustietoa siitä, millaista tukea opettaja antaa oppilailleen. 

Kiinnostavaa olisi myös selvittää ulospäinsuuntautuvan ongelmakäyttäy-

tymisen vaikutusta lasten vertaissuhteisiin. Aiemman tutkimuksen mukaan lap-

silla, joilla esiintyy ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä, on yleensä 

heikommat sosiaaliset taidot (Howes, 2000), ja tämä vaikeuttaa sosiaalisten suh-

teiden muodostamista ja ylläpitämistä. Lasten sosiaalisten taitojen tukeminen 

koulussa on todella tärkeää, sillä vertaiset ovat tärkeässä roolissa lapsen elä-

mässä. 

Tämä tutkimus selvitti opettajan antamaa yksilöllistä tukea äidinkielessä ja 

matematiikassa. Kiinnostavaa olisi ottaa tarkasteluun myös emotionaalisen tuen 

näkökulma yhdistettynä ohjaukselliseen tukeen. Jatkotutkimuksessa tärkeää 

olisi selvittää emotionaalisen tuen yhteyttä ulospäinsuuntautuvaan ongelma-

käyttäytymiseen. Koulun merkittävä tehtävä on auttaa lasta oppimaan ja kasva-

maan sekä tarjota parhaat mahdolliset lähtökohdat elämään, ja näin ollen oppi-

laiden kokonaisvaltainen tukeminen koulussa on tärkeää. 

  



46 
 

LÄHTEET 

Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. S. (1978). The classification of child psycho-

pathology: a review and analysis of empirical efforts. Psychological Bulletin, 

85(6), 1275–1301. 

Alton-Lee, A., Nuthall, G., & Patrick, J. (1993). Reframing classroom research: A 

lesson from the private world of children. Harvard Educational Review, 

63(1), 50–85. 

Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2005). The role of parenting styles in children's prob-

lem behavior. Child Development, 76(6), 1144–1159. 

Baker, J. A., Grant, S., & Morlock, L. (2008). The teacher-student relationship as 

a developmental context for children with internalizing or externalizing 

behavior problems. School Psychology Quarterly, 23(1), 3–15. 

Barkley, R. A. (1997). ADHD and the nature of self-control. New York: Guilford 

Press. 

Barkley, R. A., DuPaul, G. J., & McMurray, M. B. (1990). Comprehensive evalua-

tion of attention deficit disorder with and without hyperactivity as defined 

by research criteria. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58(6), 775–

789. 

Baumeister, R. F., Smart, L., & Boden, J. M. (1996). Relation of threatened ego-

tism to violence and aggression: The dark side of high self-esteem. Psycho-

logical Review, 103(1), 5–33. 

Beaman, R., & Wheldall, K. (2000). Teachers' use of approval and disapproval in 

the classroom. Educational Psychology, 20(4), 431–446. 

Birch, S. H., & Ladd, G. W. (1998). Children's interpersonal behaviors and the 

teacher–child relationship. Developmental Psychology, 34(5), 934–946. 

Blair, C. (2010). Stress and the development of self‐regulation in context. Child 

Development Perspectives, 4(3), 181–188. 

Bongers, I. L., Koot, H. M., Van der Ende, J., & Verhulst, F. C. (2003). The nor-

mative development of child and adolescent problem behavior. Journal of 

Abnormal Psychology, 112(2), 179–192. 

 



47 
 

Buyse, E., Verschueren, K., Doumen, S., Van Damme, J., & Maes, F. (2008). 

Classroom problem behavior and teacher-child relationships in kindergar-

ten: The moderating role of classroom climate. Journal of School Psychology, 

46(4), 367–391. 

Cairns, R. B., Cairns, B. D., & Neckerman, H. J. (1989). Early school dropout: 

Configurations and determinants. Child Development, 1437–1452. 

Campbell, S. B. (1995). Behavior problems in preschool children: A review of re-

cent research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36(1), 113–149. 

Campbell, S. B., March, C. L., Pierce, E. W., Ewing, L. J., & Szumowski, E. K. 

(1991). Hard-to-manage preschool boys: Family context and the stability of 

externalizing behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 19(3), 301–318. 

Campbell, S. B., Shaw, D. S., & Gilliom, M. (2000). Early externalizing behavior 

problems: Toddlers and preschoolers at risk for later maladjustment. De-

velopment and Psychopathology, 12(3), 467–488. 

Coie, J. D., Dodge, K. A., & Kupersmidt, J. B. (1990). Peer group behavior and 

social status. Peer Rejection in Childhood, 17–59. New York: Cambridge 

University Press. 

Cole, P. M., Zahn-Waxler, C., Fox, N. A., Usher, B. A., & Welsh, J. D. (1996). In-

dividual differences in emotion regulation and behavior problems in pre-

school children. Journal of Abnormal Psychology, 105(4), 518–529. 

Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., Germeijs, V., Luyckx, K., & Soenens, B. 

(2008). Reciprocal relations between teacher–child conflict and aggressive 

behavior in kindergarten: A three-wave longitudinal study. Journal of Clin-

ical Child & Adolescent Psychology, 37(3), 588–599. 

Edelbrock, C., & Achenbach, T. M. (1980). A typology of child behavior profile 

patterns: Distribution and correlates for disturbed children aged 6–16. 

Journal of Abnormal Child Psychology, 8(4), 441–470. 

Eisenberg, N., Cumberland, A., Spinrad, T. L., Fabes, R. A., Shepard, S. A., Rei-

ser, M., ... & Guthrie, I. K. (2001). The relations of regulation and emotion-

ality to children's externalizing and internalizing problem behavior. Child 

development, 72(4), 1112–1134. 

Friedman, L. A., & Rapoport, J. L. (2015). Brain development in ADHD. Current 

Opinion in Neurobiology, 30, 106–111. 

Garber, J., Quiggle, N. L., Panak, W., & Dodge, K. A. (1991). Aggression and de-

pression in children: Comorbidity, specificity, and social cognitive pro-

cessing. Internalizing and Externalizing Expressions of Dysfunction, 2, 225–

264. 



48 
 

Gest, S. D., Welsh, J. A., & Domitrovich, C. E. (2005). Behavioral predictors of 

changes in social relatedness and liking school in elementary school. Jour-

nal of School Psychology, 43(4), 281–301. 

Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the strengths and difficulties 

questionnaire. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychia-

try, 40(11), 1337–1345. 

Goodman, R., Ford, T., Simmons, H., Gatward, R., & Meltzer, H. (2000). Using 

the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to screen for child psy-

chiatric disorders in a community sample. The British Journal of Psychiatry, 

177(6), 534–539. 

Goodman, A., Lamping, D. L., & Ploubidis, G. B. (2010). When to use broader 

internalising and externalising subscales instead of the hypothesised five 

subscales on the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): data from 

British parents, teachers and children. Journal of Abnormal Child Psychology, 

38(8), 1179–1191. 

Hafen, C. A., Ruzek, E. A., Gregory, A., Allen, J. P., & Mikami, A. Y. (2015). Fo-

cusing on teacher–student interactions eliminates the negative impact of 

students’ disruptive behavior on teacher perceptions. International Journal 

of Behavioral Development, 39(5), 426–431. 

Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher–child relationships and the 

trajectory of children's school outcomes through eighth grade. Child Devel-

opment, 72(2), 625–638. 

Henricsson, L., & Rydell, A. M. (2004). Elementary school children with behav-

ior problems: Teacher-child relations and self-perception. A prospective 

study. Merrill-Palmer Quarterly 50(2), 111–138. 

Heyman, G. D., Dweck, C. S., & Cain, K. M. (1992). Young children's vulnerabil-

ity to self‐blame and helplessness: Relationship to beliefs about goodness. 

Child Development, 63(2), 401–415. 

Hinshaw, S. P. (1992). Academic underachievement, attention deficits, and ag-

gression: comorbidity and implications for intervention. Journal of Consult-

ing and Clinical Psychology, 60(6), 893–903. 

Howes, C. (2000). Social‐emotional classroom climate in child care, child‐

teacher relationships and children’s second grade peer relations. Social De-

velopment, 9(2), 191–204. 

Hymel, S., Rubin, K. H., Rowden, L., & LeMare, L. (1990). Children's peer rela-

tionships: longitudinal prediction of internalizing and externaliziing prob-

lems from middle to late childhood. Child Development, 61(6), 2004–2021. 



49 
 

Keenan, K., & Shaw, D. (1997). Developmental and social influences on young 

girls' early problem behavior. Psychological Bulletin, 121(1), 95–113. 

Kessler, R. C., Foster, C. L., Saunders, W. B., & Stang, P. E. (1995). Social conse-

quences of psychiatric disorders, I: Educational attainment. American Jour-

nal of Psychiatry, 152(7), 1026–1032. 

Klassen, R. M., & Chiu, M. M. (2010). Effects on teachers' self-efficacy and job 

satisfaction: Teacher gender, years of experience, and job stress. Journal of 

Educational Psychology, 102(3), 741–756. 

Klem, A. M., & Connell, J. P. (2004). Relationships matter: Linking teacher sup-

port to student engagement and achievement. Journal of School Health, 

74(7), 262–273. 

Koskelainen, M., Sourander, A., & Kaljonen, A. (2000). The Strengths and Diffi-

culties Questionnaire among Finnish school-aged children and adoles-

cents. European Child & Adolescent Psychiatry, 9(4), 277–284. 

Ladd, G. W., Birch, S. H., & Buhs, E. S. (1999). Children's social and scholastic 

lives in kindergarten: Related spheres of influence?. Child Development, 

70(6), 1373–1400. 

Ladd, G. W., & Burgess, K. B. (2001). Do relational risks and protective factors 

moderate the linkages between childhood aggression and early psycholog-

ical and school adjustment?. Child Development, 72(5), 1579–1601. 

Ladd, G. W., Herald, S. L., & Kochel, K. P. (2006). School readiness: Are there 

social prerequisites?. Early Education and Development, 17(1), 115–150. 

Ladd, G. W., Ettekal, I., & Kochenderfer-Ladd, B. (2017). Peer victimization tra-

jectories from kindergarten through high school: Differential pathways for 

children’s school engagement and achievement?. Journal of Educational Psy-

chology, 109(6), 826–841. 

Little, E., & Hudson, A. (1998). Conduct problems and treatment across home 

and school: A review of the literature. Behaviour Change, 15(4), 213–227. 

Loeber, R., & Burke, J. D. (2011). Developmental pathways in juvenile external-

izing and internalizing problems. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 

34–46. 

Lonigan, C. J., Spiegel, J. A., Goodrich, J. M., Morris, B. M., Osborne, C. M., Ler-

ner, M. D., & Phillips, B. M. (2017). Does preschool self-regulation predict 

later behavior problems in general or specific problem behaviors?. Journal 

of Abnormal Child Psychology, 45(8), 1491–1502. 



50 
 

Marriage, K., Fine, S., Moretti, M., & Haley, G. (1986). Relationship between de-

pression and conduct disorder in children and adolescents. Journal of the 

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 25(5), 687–691. 

Metsämuuronen, J. (2006). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 

Helsinki: International Methelp Ky. 

Metsäpelto, R. L., Pakarinen, E., Kiuru, N., Poikkeus, A. M., Lerkkanen, M. K., 

& Nurmi, J. E. (2015). Developmental dynamics between children’s exter-

nalizing problems, task-avoidant behavior, and academic performance in 

early school years: A 4-year follow-up. Journal of Educational Psychology, 

107(1), 246–257. 

Metsäpelto, R. L., Silinskas, G., Kiuru, N., Poikkeus, A. M., Pakarinen, E., Vasa-

lampi, K., & Nurmi, J. E. (2017). Externalizing behavior problems and in-

terest in reading as predictors of later reading skills and educational aspi-

rations. Contemporary Educational Psychology, 49, 324–336. 

Miller-Lewis, L. R., Baghurst, P. A., Sawyer, M. G., Prior, M. R., Clark, J. J., 

Arney, F. M., & Carbone, J. A. (2006). Early childhood externalising behav-

iour problems: Child, parenting, and family-related predictors over time. 

Journal of Abnormal Child Psychology, 34(6), 886–901. 

Nelson, J. R., Benner, G. J., Lane, K., & Smith, B. W. (2004). Academic achieve-

ment of K-12 students with emotional and behavioral disorders. Excepti-

onal Children, 71(1), 59–73. 

Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 2. pai-

nos. Helsinki: Tammi. 

Nurmi, J. E. (2012). Students’ characteristics and teacher–child relationships in 

instruction: A meta-analysis. Educational Research Review, 7(3), 177–197. 

Nurmi, J. E., Silinskas, G., Kiuru, N., Pakarinen, E., Turunen, T., Siekkinen, M., 

Tolvanen, A., Poikkeus A. M., & Lerkkanen, M. K. (2017). A child’s psy-

chological adjustment impacts teachers’ instructional support and affec-

tive response. European Journal of Psychology of Education, 1–20. 

Pakarinen, E., Silinskas, G., Hamre, B. K., Metsäpelto, R. L., Lerkkanen, M. K., 

Poikkeus, A. M., & Nurmi, J. E. (2018). Cross-lagged associations between 

problem behaviors and teacher-student relationships in early adolescence. 

The Journal of Early Adolescence, 38(8), 1100–1141. 

Patterson, G. R., DeBaryshe, B. D., & Ramsey, E. (2017). A developmental per-

spective on antisocial behavior. Developmental and Life-course Criminological 

Theories, 29-35. London: Routledge. 



51 
 

Pianta, R. C. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. 

Washington, DC, US: American Psychological Association. 

Roeser, R. W., Eccles, J. S., & Strobel, K. R. (1998). Linking the study of schooling 

and mental health: Selected issues and empirical illustrations at.. Educa-

tional Psychologist, 33(4), 153–176. 

Sanson, A., Prior, M., & Smart, D. (1996). Reading disabilities with and without 

behaviour problems at 7–8 years: Prediction from longitudinal data from 

infancy to 6 years. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37(5), 529–541. 

Silinskas, G., Dietrich, J., Pakarinen, E., Kiuru, N., Aunola, K., Lerkkanen, M. K., 

Hirvonen, R., Muotka, J., & Nurmi, J. E. (2015). Children evoke similar af-

fective and instructional responses from their teachers and mothers. Inter-

national Journal of Behavioral Development, 39(5), 432–444. 

Silinskas, G., Pakarinen, E., Niemi, P., Lerkkanen, M. K., Poikkeus, A. M., & 

Nurmi, J. E. (2016). The effectiveness of increased support in reading and 

its relationship to teachers' affect and children's motivation. Learning and 

Individual Differences, 45, 53–64. 

Spilt, J. L., Koomen, H. M., Thijs, J. T., & van der Leij, A. (2012). Supporting 

teachers’ relationships with disruptive children: The potential of relation-

ship-focused reflection. Attachment & Human Development, 14(3), 305–318. 

Stormont, M. (2002). Externalizing behavior problems in young children: Con-

tributing factors and early intervention. Psychology in the Schools, 39(2), 

127–138. 

Szatmari, P. (1992). The epidemiology of attention-deficit hyperactivity disor-

ders. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 1(2), 361–371. 

Thijs, J., & Koomen, H. M. (2009). Toward a further understanding of teachers’ 

reports of early teacher–child relationships: Examining the roles of behav-

ior appraisals and attributions. Early Childhood Research Quarterly, 24(2), 

186–197. 

Verschueren, K. (2015). Middle childhood teacher–child relationships: Insights 

from an attachment perspective and remaining challenges. New Directions 

for Child and Adolescent Development, 148, 77–91. 

 

 

 
 
 


