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Tämän tutkimuksen tehtävänä oli laadullisen tutkimuksen keinoin selvittää ala-

koulun opettajien kokemuksia siitä, näkyvätkö kasvuolosuhteet lapsen koulu-

käyttäytymisessä. Tarkoituksena oli selvittää alakoulun opettajien kokemuksia 

siitä, minkälainen kodin kasvuolosuhde näkyy lapsen koulukäyttäytymisessä ja 

minkälaista kodin kasvuolosuhteiden aiheuttama käyttäytyminen on.  

Tutkimuksen aineisto koostui 22:n luokanopettajan vapaamuotoisista kir-

joitelmista. Kirjoitelmat kerättiin Google Forms -lomakkeen avulla, johon opetta-

jat pääsivät saatekirjeessä esitetyn internet linkin kautta. Kirjoitelmiin sai kirjoit-

taa vapaasti omista kokemuksistaan tutkimusaiheeseen liittyen. Aineiston ana-

lysointi tapahtui aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. 

Erilaisista kasvuolosuhteista heijastuva käyttäytyminen oli tutkimuksen tu-

losten mukaan vaihtelevaa. Tulokset osoittivat, että vallitsevilla tasapainoisilla ja 

epävakailla kodin kasvuolosuhteilla oli merkitystä lapsen koulukäyttäytymi-

seen.   Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että kodin kasvuolosuhteissa ilmenevät 

muutokset aiheuttivat näkyviä muutoksia lapsen koulukäyttäytymisessä, kuten 

huomionhakuisuutta, haastavaa käyttäytymistä sekä ongelmia tunteiden ilmai-

sussa ja koulusuoriutumisessa. Tutkimukseen osallistuneet opettajat toivat myös 

esille, että läheisten käyttäytyminen ja toiminta näyttäytyivät lapsen koulukäyt-

täytymisessä.  

Tuloksista kävi ilmi, että kodin kasvuolosuhteissa tapahtuva muutos näkyy 

lapsen käyttäytymisessä selkeämmin kuin, jos kasvuolosuhteet ovat stabiilit eli 

vakaat. Lapset mallintavat ympärillään olevia ihmisiä ja oppivat sitä kautta käyt-

täytymään ja toimimaan tietyllä tavalla. 
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1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Viime vuosina lasten levottomuus ja käyttäytymishäiriöt koulussa ovat herättä-

neet huomiota. Yle-uutiset (2017) uutisoi lasten koulussa ilmenevästä levotto-

muudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Uutisen mukaan on tärkeää selvittää 

ongelmallisen käyttäytymisen syyt, jos se on jatkunut pitkää. Ensin tarkastetaan, 

onko lapsen arkielämä kunnossa, mikä on tärkeää, sillä arjen stressitekijät aiheut-

tavat lapsessa huolta ja murhetta. Nämä heijastuvat suoraan käyttäytymiseen. 

Käyttäytymisestä tulee ongelmallista, kun se haittaa lapsen omaa ja muiden toi-

mintaa sekä arjessa selviytymistä. Ongelmallinen käyttäytyminen on Soisalon 

(2012b, 322–323) mukaan tahdosta riippumatonta, mutta heijastaa aina normaa-

lista poikkeavaa toimintatapaa, joka Kerolan ja Sipilän (2017, 21, 23, 38) mukaan 

alkaa usein jonkin ulospäin näkymättömän tilanteen vuoksi. Soisalo (2012b, 322–

323) mainitsee myös, että taustatekijät tulee aina selvittää, sillä lapsella voi olla 

esimerkiksi emotionaalisia pulmia tai hänellä voi olla stressiä perheen sisäisistä 

ongelmista. Oppilaan huonossa käyttäytymissä tai oppimisen haasteissa ei siis 

aina ole kysymys diagnoosista tai sen tarpeesta, vaan kyse voi olla esimerkiksi 

oppilaan elämässä tapahtuvista muutoksista.  

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013, 15§, 16§) mukaan vastuu oppi-

laan asioiden eteenpäin viemisestä, esimerkiksi koulupsykologille tai -kuraatto-

rille, on aina henkilöllä, jolla herää lapsesta huoli. Lämsän (2009b, 55) mukaan 

opettajan huoli herää, jos oppilaan käyttäytyminen muuttuu äkillisesti; oppilas 

vetäytyy muista syrjään eikä hänellä enää ole ystäviä, oppilaasta tulee sosiaali-

sesti eristäytynyt, masentunut ja hänellä esiintyy usein somaattisia oireita kuten 

päänsärkyä tai pahoinvointia. Elämässä on paljon tilanteita, jotka eivät ole enna-

koitavissa, mutta vaikuttavat olennaisesti mielialaan ja käyttäytymiseen. Näihin 

asioihin opettaja ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, mutta pystyy asioista tie-

täessään tukemaan ja ymmärtämään lasta paremmin.   

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa aineistolähtöisesti tietoa opet-

tajille, millaiset kodin olosuhteet näkyvät lapsen koulukäyttäytymisessä. Opetta-
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jan on tärkeää tuntea oppilaansa ja havaita oppilaiden käyttäytymisen muutok-

set, sekä tunnistaa oppilaan tuen tarve. Opettaja ei voi varmuudella tietää oppi-

laiden kodin kasvuolosuhteista, mutta on tärkeää tiedostaa, että ne näkyvät op-

pilaiden käyttäytymisessä. Tämän vuoksi lapsen kasvuolosuhteisiin on tärkeää 

kiinnittää huomiota. Opettajan on helpompi löytää oikeat tavat oppilaan tukemi-

seen ja kohtaamiseen, kun hän on tietoinen lapsen kasvuolosuhteista ja niissä ta-

pahtuvista muutoksista. Näistä lähtökohdista syntyi kiinnostuksemme kasvu-

olosuhteiden merkityksestä lapsen koulukäyttäytymisessä. Käytämme termiä 

kasvuolosuhde, koska se viittaa yleisesti ympäristöön, tunnelmaan ja olosuhtei-

siin, joiden ympäröimänä lapsi kasvaa (Guttorm 1986, 6). Rajaamme kasvuolo-

suhteet vielä kodin kasvuolosuhteisiin, sillä saatu aineisto käsittelee kodin kas-

vuolosuhteita opettajien kokemusten pohjalta. Emme löytäneet aikaisempia tut-

kimuksia, minkä vuoksi aiheen tutkiminen on tärkeää.
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2 KENELLÄ KASVATUSVASTUU 

Lapsen kasvuolosuhteilla tarkoitetaan ympäristöä, jossa lapsi kasvaa ja toimii 

(Guttorm 1986, 6). Lämsä (2009b, 55) rajaa kasvuolosuhteet kolmeen ympäris-

töön: kotiin, kouluun ja katuun, joista keskeisin on Määtän (2016, 68) mukaan 

koti. Tässä tutkimuksessa painopisteenä ovat kodin kasvuolosuhteet. Lapsen 

kasvuolosuhteisiin liitetään ympäristön lisäksi myös siinä läsnä olevat ihmiset 

esimerkiksi perhe ja ystävät, jotka vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen 

(Soisalo 2012b, 18). Perheen koko, elinolot, toimeentulo, virikkeet, hyvinvointi ja 

tuki määrittävät olennaisesti lapsen kasvuolosuhteiden laadun (Guttorm 1986, 6; 

Määttä 2016, 86). Kasvuolosuhteiden synonyyminä tutkimuksissa käytetään kas-

vuympäristöä, mikä Bradleyn (2002, 283) mukaan kattaa ympäristön, jossa kas-

vatusta tapahtuu. Kasvuympäristö vaihtelee kulttuuristen, perheellisten ja hen-

kilökohtaisten tekijöiden mukaan vanhemmista ja lapsista riippuen. 

Jokaisella vanhemmalla on oma vanhemmuustyyli, jonka mukaan kasvat-

taa lastaan. Kasvatustyyli on vanhemmuustyylin yksi synonyymi ja se tarkoittaa 

Darlingin ja Steinbergin (1993, 488) mukaan vanhemman ominaista tapaa ja asen-

netta olla vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa. Vuorovaikutus sisältää kaikki eri 

tilanteet lapsen ja vanhemman välillä, jonka kautta heille syntyy yleinen vuoro-

vaikutusilmapiiri. Lisäksi vanhemman asenteet määrittelevät kuinka vanhempi 

tilannekohtaisesti suhtautuu lapsensa tarpeisiin. Tätä kautta vanhempien asen-

teet välittyvät myös lapselle. Baumrind (1966, 887) vanhemmuustyylien kehittäjä 

on jakanut kasvatustyylit kolmeen tyyppiin: sallivaan-, autoritaariseen- ja aukto-

ritatiiviseen vanhemmuuteen. Sallivassa vanhemmuustyylissä Baumrindin 

(1966, 889–890) mukaan vanhempi on lasta kohtaan lämmin, myönteinen ja hy-

väksyvä, mutta ei juurikaan kontrolloi lasta tai aseta tälle rajoja, sillä vanhempi 

haluaa säilyttää lapsen itsemääräämisoikeuden. Sen sijaan autoritaarisessa van-

hemmuudessa Baumrind (1966, 890) mainitsee vanhemman olevan lasta kohtaan 
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etäinen ja hyvin kontrolloiva. Vanhempi haluaa muokata ja valvoa lapsen käyt-

täytymistä, eikä salli lapsen itsemääräämisoikeutta, jonka vuoksi hän pyrkii hil-

litsemään sitä. Auktoritatiivisessa vanhemmuudessa vanhemmat ovat vaativia ja 

lasta kontrolloivia, mutta myös lämpimiä. (Baumrind 1966). Monien tutkimusten 

mukaan vanhemmuustyylien on nähty vaikuttavan muun muassa lapsen itse-

tuntoon (Aunola 2005, 358). 

Kodilla on aina päävastuu lapsen kasvatuksesta (POPS 2014, 34–36). Las-

tensuojelulaissa (L417/2007, 1§, 2§) määritellään, että jokaisella lapsella on oi-

keus turvalliseen kasvuympäristöön. Turvallisuus on yksi elämän peruspyrki-

myksistä (Vornanen 2006, 121). Lapsen vanhemmilla ja läheisillä on ensisijainen 

vastuu lapsen hyvinvoinnista, mutta perheen kanssa toimivien viranomaisten 

kuten koulun henkilökunnan on tuettava perhettä kasvatustehtävässään. Van-

hemmilla on siis merkittävä rooli hyvien kasvuolosuhteiden luojana lapselle. 

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän (2001, 103) mukaan vanhempien 

tulee toimia lapsen ensisijaisina huoltajina ja varmistaa, että lapsi saa tarvitse-

mansa levon, ruoan, vaatteet, rahan ja virikkeet. Lapsen ihmissuhdetaitoja tulee 

harjaannuttaa ja lapsen käyttäytymiselle tulee asettaa rajoja sekä sääntöjä. Lap-

sen on myös opittava moraalisia-arvoja, oikean ja väärän ero sekä arkielämän 

taitoja. On tärkeää, että lapsi saa rakkautta, tukea ja turvaa. 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on opettajien kokemusten mukaan tär-

keää, jotta opettajat voivat tietää lasten kodin olosuhteista. Kodilla ja koululla on 

siis yhteisvastuu lapsen kasvattamisesta, kasvun, kehityksen ja oppimisen tuke-

miseksi. Tätä kutsutaan kasvatuskumppanuudeksi. (Määttä & Rantala 2016, 153, 

156.) Parhaimmillaan koti ja koulu tukevat toisiaan lapsen kasvatustehtävässä 

(Lämsä 2009a, 69). Perusopetuslaki, sekä perusopetuksen opetussuunnitelma 

(POL, 628/1998; POPS 2014, 18, 19) velvoittavat kouluja toimimaan kasvatusteh-

tävässään yhteistyössä kodin kanssa. Koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaat 

yhteiskuntakelpoisiksi, tasapainoisiksi, vastuullisiksi jäseniksi. Lisäksi koulun 

tehtävänä on yhdessä kodin kanssa pitää huolta lapsesta sekä edistää ja tukea 

lapsen kehittymistä (Rousu & LapsiARVI kehittämisryhmä 2008, 7–8). 
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Kodin ja koulun välillä vallitseva luottamus ja kunnioitus molempia osa-

puolia kohtaan on pohja kasvatuskumppanuudelle. Molempien tulee ottaa vas-

tuuta tehtävästään ja luoda lapselle turvallinen ympäristö, mutta kasvatuskump-

panuuden toteutumiseksi koulujen ja kotien on oltava yhteydessä toisiinsa. 

(POPS 2014, 34–36.) Kasvatuskumppanuuden merkitys korostuu etenkin silloin, 

kun lapsella havaitaan ongelmia esimerkiksi käyttäytymisessä tai koulunkäyn-

nissä (Lämsä 2009b, 55). Tärkeää Metson (2013, 60) mukaan on, että molemmat 

osapuolet tietävät oppilaasta kasvatustehtävän kannalta olennaiset asiat. Koulun 

on annettava tietoa huoltajille oppilaan oppimisesta ja kehityksestä. Yhteistyön 

tarkoituksena on kasvatuksen ja opetuksen lisäksi antaa jokaiselle oppilaalle 

omaa kehitystasoaan ja tarpeitaan vastaavaa opetusta, mutta myös osallistaa 

vanhemmat lapsen koulutyöhön. (POPS 2014, 34–36.) Lapsen turvallisuuden ja 

kasvun turvaamisen lisäksi, kodin ja koulun yhteistyö lisää lapselle tärkeiden toi-

mijoiden tietoisuutta toisistaan. Vanhemmat ja opettaja oppivat toistensa ar-

voista ja näkemyksistä, jotka määrittelevät lapseen liittyviä päätöksiä. (Nurmi 

2013, 36.) Latvala (2012, 29) painottaa artikkelissaan, että yhteistyön myötä koti 

ja koulu pystyvät jakamaan kasvatusvastuutaan, pyrkiessään yhteisiin päämää-

riin. Hänen mukaansa yhteistyö vaikuttaa positiivisesti lapsen hyvinvointiin, 

koulumenestykseen sekä -viihtyvyyteen. 

Lapselle kehittyy perheen ja ystävien lisäksi merkittävä suhde koulun ai-

kuisiin, kuten opettajaan, jonka pohjana on molemminpuolinen kunnioitus ja 

luottamus (Nurmi 2013, 36; Määttä & Rantala 2016, 174). Opettajan ja oppilaan 

välinen toimiva vuorovaikutuksellinen suhde on tärkeää oppilaan yleisen viih-

tyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Oppilaan on Veivo-Lempi-

sen (2009, 206) näkemyksen mukaan helpompi ilmaista opettajalle omia ongel-

miaan, huoliaan tai näkemyksiään, jos oppilaan ja opettajan välillä vallitsee luot-

tamuksellinen suhde. Tällöin lapsi kertoo itse kodin kasvuolosuhteissa tapahtu-

vista muutoksista opettajalle. Tämä on tärkeää, sillä mitä paremmin opettaja tun-

tee oppilaansa, sitä helpommin hän osaa myös havaita oppilaan käytöksessä tai 

ulkoisessa olemuksessa tapahtuvat muutokset. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien kokemusten pohjalta, millä ta-

valla lapsen kodin kasvuolosuhteet heijastuvat lapsen käytöksessä koulussa. Tut-

kimuksen tavoitteena oli myös tuottaa tietoa, reagoivatko lapset yleisesti kodin 

kasvuolosuhteisiin tai siellä tapahtuviin muutoksiin sekä miten kodin kasvuolo-

suhteet heijastuvat lapsen käyttäytymiseen. Tutkimustehtävään pyrittiin löytä-

mään vastaus opettajien vapaamuotoisten kirjoitelmien avulla. Tutkimusta lä-

hestyttiin kahden tutkimuskysymyksen kautta, jotka muodostuivat aineiston 

pohjalta: 

 

1. Minkälainen kodin kasvuolosuhde näkyy lapsen koulukäyttäytymisessä? 

2. Minkälaista lapsen koulukäyttäytyminen on kodin kasvuolosuhteista joh-

tuen? 

Tutkimuksessa tutkimuskysymyksiä käsitellään rinnakkain, sillä ne antavat yh-

dessä vastauksen tutkimustehtävään “Millä tavoin kodin kasvuolosuhteet näkyvät 

lapsen käyttäytymisessä koulussa?”. Tutkimuskysymys lapsen kodin kasvuolosuh-

teista antaa tutkimukselle keskeistä tietoa siitä minkälainen kodin kasvuolo-

suhde tai sen muutos näkyy lapsen käyttäytymisessä. Toinen tutkimuskysymys 

sen sijaan tuottaa tutkimukselle tietoa, minkälaista lapsen käyttäytyminen on 

koulussa erilaisista kodin kasvuolosuhteista johtuen. 

  



11 
 

3.2 Tutkimuskohde ja lähestymistapa 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti eli laadullisesti, jolloin pyrkimyksenä on 

ymmärtää asioita syvällisemmin ihmisten kokemusten tai kertomusten avulla 

(Patton 2002, 9–10). Laadullinen tutkimus pyrkii tulkitsemaan ja selittämään tut-

kittavaa ilmiötä (Denzin & Lincoln 2011, 6, 8). Painotuksena ovat merkitykset, 

joita ei ole vielä tutkittu empiirisesti eli kokeellisesti. Lähtökohtana laadullisessa 

tutkimuksessa on siis tutkia todellista maailmaa. Tutkittavasta ilmiöstä pyritään 

saamaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva, tarkoituksena löytää jotain 

uutta tietoa. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä todentamaan jo olemassa ole-

via ilmiöitä. (Hirsjärvi ym. 2016, 161.) 

Tutkimuksen kohteena oli luokanopettajien kokemukset kodin kasvuolo-

suhteiden näkymisestä lapsen koulukäyttäytymisessä. Tutkimusaineisto kerät-

tiin laadullisesti keväällä 2018. Laadulliselle tutkimukselle on olennaista, että tut-

kimuksen kohdejoukko on tarkoituksenmukaisesti valittu (Hirsjärvi ym. 2016, 

164). Tässä tutkimuksessa kohdejoukko rajattiin alakoulun opettajiin, sillä kas-

vuolosuhteet näkyvät nuoremmissa oppilaissa voimakkaammin, kuin esimer-

kiksi yläkoulun oppilaissa. Lämsä, Kiviniemi ja Pönkkö (2009, 100) ovat toden-

neet artikkelissaan, että nuoret reagoivat elämän tapahtumiin aikuisia voimak-

kaammin, sillä nuorille ei ole kehittynyt aikuisten tavoin toimintamalleja tilan-

teisiin. Myös Soisalo (2012a, 28–35) on listannut teoksessaan eri ikäisten lasten 

tyypillisimpiä traumareaktioita. Mitä nuorempi lapsi on, sitä voimakkaammin 

hän reagoi kohdatessaan erilaisia traumoja. Alakouluikäiset lapset tuovat sel-

vemmin esille omia tuntemuksiaan, kuten ongelmakäyttäytymistä. 

Tutkimukseen vastasi 25 alakoulun opettajaa saatekirjeen kirjoitelmapoh-

jan avulla. Tutkimusaineisto kerättiin opettajilta ympäri Suomea, sillä tarkoituk-

sena oli tuottaa kattavaa tietoa tutkimustehtävästä. Opettajien tuottamat kirjoi-

telmat olivat täysin anonyymejä, joten vastaajan asuinpaikasta tai opetusluokasta 

ei tässä tutkimuksessa ole tietoa. Kirjoitelmien, eli dokumenttien käyttäminen 

tutkimusaineistona on laadulliselle tutkimukselle tyypillistä. Tärkeintä on, että 

aineistonhankintamenetelmä tuottaa tutkimuksen kannalta olennaista tietoa eli 
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juuri sitä mitä halutaan tutkia. (Patton 2002, 4, 14.) Laadullisen tutkimuksen kan-

nalta on oleellista valita aineistonkeruumenetelmä, jonka avulla tutkittavien oma 

ääni pääsee esille (Hirsjärvi ym. 2016, 164). Kirjoitelmien käyttäminen on perus-

teltua, kun tiedetään tutkittavien kykenevän ilmaisemaan itseään kirjallisesti 

(Tuomi & Sarajärvi 2018). Metsämuurosen (2006, 119) mukaan ihmisten koke-

muksia tutkittaessa, aineisto kerätään usein kirjoitelmien avulla. Kirjoittaminen 

on ihmiselle luontainen tapa ilmaista itseään ja omia näkemyksiään (Frazer 

2004). Hyvärisen (2007, 174) mukaan ihmisten kirjoittaessa omasta kokemustie-

dostaan he jäsentävät ajatuksiaan ja identiteettiään. 

Tässä tutkimuksessa on fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperintee-

seen viittaavia piirteitä. Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa keski-

tytään ilmiöön, joka tottumuksen vuoksi on jäänyt huomaamattomaksi tai itses-

täänselväksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34–35). Laineen (2018, 29, 31) mukaan fe-

nomenologis-hermeneuttisessa tutkimusperinteessä tarkastelun kohteena on ih-

minen ja hänen kokemuksensa, merkityksellisyytensä ja yhteisöllisyytensä. Ko-

kemukset rakentuvat merkityksistä, jollaisena eletty maailma näyttäytyy ihmi-

sille. Eli tutkittaessa kokemuksia, tutkitaan samalla niiden merkityssisäl-

töjä.  Varto (1992, 87) ja Virtanen (2006, 167–168) esittävät, että tutkijan oma mie-

lenkiinto ja ennakkokäsitykset ovat oleellisia tutkimuksen kannalta. Tärkeää kui-

tenkin on, etteivät omat ennakkokäsitykset vaikuta tutkimuksen kulkuun. Tut-

kija ei siis saa vaikuttaa tutkittavien kokemuksiin, minkä vuoksi Virtasen (2006, 

170) mukaan aineistonkeruussa esitetyt kysymykset pidetään mahdollisimman 

avoimina. 
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3.3 Tutkimuksen eteneminen ja tutkimusmenetelmät 

Lähestyimme keväällä 2018 satunnaisesti valittuja alakoulun opettajia saatekir-

jeillä sähköpostitse (LIITE 1). Opettajien sähköpostit selvitimme koulujen inter-

netsivujen avulla. Lähetimme saatekirjeitä sähköpostitse 937 kappaletta. Saate-

kirjeessä esittelimme tutkimuksen ja sen aiheen korostaen, että opettajat saavat 

nostaa esille tutkimusaiheeseen liittyviä ajatuksia ja omia kokemuksiaan vapaa-

ehtoisesti. Kirjeen Google Forms -ohjelman linkistä, opettajat pääsivät halutes-

saan vastaamaan kirjoitelmapohjaan.  Halusimme, että opettajat voivat itse pai-

nottaa haluamiaan kokemuksia ja siihen liittyviä tilanteita, joten kirjoitelmapoh-

jassa ei ollut apukysymyksiä tai rajoituksia vastauksien pituuden suhteen. 

Tutkimustamme varten saimme 25 eripituista ja eri asioita painottavaa vas-

tausta, joista lopulta analysoimme 22 vastausta. Lähetettyihin sähköposteihin 

nähden tutkimuksen otos on pieni. Tämä johtuu siitä, että sähköpostien määrä 

on todennäköisesti opettajilla suuri. Näkemyksemme mukaan opettajat saavat 

sähköpostitse lukuisia tutkimuspyyntöjä. Näin ollen tutkimuspyynnöt voivat 

helposti jäädä huomiotta. Sähköpostiin vastaamatta jättäminen on myös helpom-

paa, kuin esimerkiksi puheluun. Jos aineisto olisi hankittu lähestymällä opettajia 

henkilökohtaisesti esimerkiksi haastattelu pyynnöllä, voi olla, että aineisto olisi 

ollut suurempi. Mielestämme 22 kirjoitelmaa ovat kuitenkin riittävä pohja tämän 

tutkimuksen toteuttamiseen, sillä suurin osa kirjoitelmista oli sisällöltään laajoja 

ja kattavia. 

3.4 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä 

käyttäen. Sisällönanalyysi on Tuomen ja Sarajärven (2018, 117) mukaan hyvä 

analysointimenetelmä erityisesti erilaisten dokumenttien tarkasteluun. Miles ja 

Huberman (1994) mainitsevat Tuomen ja Sarajärven (2018, 122) teoksessa aineis-

tolähtöisen analyysin jakautuvan kolmeen vaiheeseen, joita ovat aineiston 

redusointi, klusterointi ja abstrahointi. Redusoinnilla viitataan aineiston pelkis-

tämiseen, jossa aineisto kirjoitetaan auki ja pelkistetään tiiviimpään muotoon 
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karsien pois tutkimuksen kannalta merkityksetöntä tietoa. Aineiston klusteroin-

nilla puolestaan tarkoitetaan aineiston ryhmittelyä, jolloin aikaisemmin pelkiste-

tyistä ilmauksista, tässä tutkimuksessa tiivistelmistä etsitään sekä samankaltai-

suuksia, että eroavaisuuksia. Tämän jälkeen löydetyt käsitteet yhdistellään yhte-

neväisiksi luokiksi. Lopuksi aineisto vielä abstrahoidaan eli käsitteellistetään. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–124, 125–126.) 

Tämän tutkimuksen analyysi aloitettiin aineiston redusoinnilla. Saadut kir-

joitelmat tiivistettiin suppeampaan muotoon, etsien teksteistä tutkimuskysy-

myksien kannalta oleellista tietoa. Kolme vastausta hylättiin tässä analysointivai-

heessa, sillä ne eivät vastanneet tutkimuskysymyksiin. Yksi vastaajista vertaili 

koulujen välisiä eroja kasvatustyössä, toisessa hylätyssä vastauksessa oli merkit-

tynä ainoastaan kirjain H ja kolmannessa hylätyssä vastauksessa opettaja käsit-

teli omia kouluaikojaan, mikä ei ollut tutkimuksen kannalta oleellista. Päätimme 

analysoinnin helpottamiseksi koodata vastauksia ja muodostettuja luokkia eri 

väreillä. Esimerkiksi hylätyille vastauksille annettiin punainen väri. 

Aineistoa klusteroitaessa tiivistetyistä kirjoitelmista etsittiin erikseen vas-

taukset aineiston pohjalta muodostuviin kahteen tutkimuskysymykseen. Suu-

reksi pääluokaksi muodostui tutkimuskysymyksistä kodin kasvuolosuhteet. Tä-

män jälkeen etsittiin kirjoitelmista tutkimuskysymykseen “Minkälainen kodin kas-

vuolosuhde näkyy lapsen koulukäyttäytymisessä” yhteneväisiä kasvuolosuhteita, ku-

ten mainintoja vanhempien erosta tai lapsen saamista käyttäytymismalleista. 

Näistä yhteneväisyyksistä muodostettiin alaluokkia, joita ovat: rajojen puuttumi-

nen, perheen antama esimerkki, vaativuus, perheen ajankäyttö, läheisen mene-

tys, ero ja uudet asuinjärjestelyt sekä sisarukset perheessä. 

Tutkimukselle luotiin neljä yläluokkaa yhdistelemällä alaluokkia: tasapai-

noiset kodin kasvuolosuhteet, epävakaat kodin kasvuolosuhteet, läheisten käy-

tös ja toiminta sekä muutos kodin kasvuolosuhteissa. Ensimmäinen yläluokka 

läheisten käytös ja toiminta muodostuivat seuraavista alaluokista rajojen puut-

tuminen, perheen antaman esimerkki, vaativuus ja perheen ajankäyttö. Toinen 

yläluokka, muutos kodin kasvuolosuhteissa, muodostui läheisen menetyksestä, 
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erosta ja uusista asumisjärjestelyistä sekä sisaruksista perheessä. Yläluokille ta-

sapainoiset kodin olosuhteet ja epävakaat kodin olosuhteet ei löytynyt omia ala-

luokkia aineiston pohjalta. 

KUVIO 1. Esimerkki analyysin luokittelusta 

Toisen tutkimuskysymyksen “Minkälaista lapsen koulukäyttäytyminen on kodin kas-

vuolosuhteista johtuen?” osalta analysoinnin klusterointivaiheessa lähdettiin etsi-

mään tiivistetyistä kirjoitelmista ensimmäisen tutkimuskysymyksen alaluokkia 

vastaavaa käyttäytymistä. Analysoinnissa etsittiin järjestyksessä alaluokka ker-

rallaan kasvuolosuhdetta vastaava käyttäytyminen. Esimerkiksi alaluokasta ero 

ja uudet asuinjärjestelyt, vastaavaksi käyttäytymisen piirteiksi löytyi muun mu-

assa ilkeys, riitely, häiriköinti, alisuoriutuminen ja motivaation puute. 

Tämän tutkimuksen analysoinnin abstrahointivaiheessa kielellisistä il-

mauksista muodostettiin teoreettisia käsitteitä, ja aineiston luokittelua jatkettiin 

yhdistelemällä niitä toisiinsa (Sarajärvi & Tuomi 2018, 125–126). Yhdistäväksi 

luokaksi tämän aineiston ylä- ja alaluokille muodostui kodin kasvuolosuhteiden 

näkyminen lapsen koulukäyttäytymisessä. 
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3.5 Eettiset ratkaisut 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta oleellista on tutkittavilta saadut tutkimuslu-

vat (Eskola & Suoranta 2008, 52). Tässä tutkimuksessa tutkittavat antoivat tutki-

joille luvan käyttää kirjoitelmaansa osallistuessaan tutkimukseen. Lisäksi eetti-

syyden kannalta on myös oleellista, kuinka tutkija tiedottaa tutkimuksesta tut-

kittaville (Eskola & Suoranta 2008, 52). Tässä tutkimuksessa opettajiin otettiin yh-

teyttä sähköpostitse (LIITE 1), jossa tutkimuksen aihe ja tarkoitus kerrottiin sel-

keästi.  Tutkittavat saivat itse päättää omasta osallistumisestaan tutkimukseen ja 

heillä oli mahdollisuus keskeyttää tutkimus, milloin tahansa, mikä on Tuomen ja 

Sarajärven (2018) mukaan oleellista laadullisessa tutkimuksessa. Saatekirjeessä 

oli myös ilmoitettu yhteystietomme, jotta tarvittaessa viestin saanut sai lisätietoa 

tutkimuksesta. 

Anonymiteetti on tutkimuksen eettisyyden kannalta erityisen tärkeää (Es-

kola & Suoranta 2008, 56). Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto oli täysin ano-

nyymi, sillä Google Forms -lomakkeeseen lähetetyt kirjoitelmat olivat täysin il-

man henkilötietoja. Näin ollen tutkimusta tehdessä ei ollut mahdollisuutta sel-

vittää tutkittavien sukupuolta, nimeä tai paikkakuntaa. Tutkimusta tehdessä tu-

lee huolehtia siitä, ettei tutkimus aiheuta tutkittaville vahinkoa tai ongelmia (Es-

kola & Suoranta 2008, 56). Tässä tutkimuksessa tästä pitää huolen kaikkien tut-

kittavien anonymiteetti. Tutkittavat opettajat ja heidän kirjoitelmissaan esiinty-

vät oppilaat olivat anonyymejä. Näin ollen kukaan tutkimukseen osallistunut 

henkilö ei ole tunnistettavissa, mikä on myös Eskolan ja Suorannan (2008, 55–57) 

mukaan eettisyyden kannalta merkittävää. Tässä tutkimuksessa tutkittavat oli-

vat kaikki tuntemattomia, joten tutkittavien ja tutkijoiden välillä ei ollut entuu-

destaan minkäänlaista riippuvuussuhdetta.  Myös tämä on eettisyyden kannalta 

merkittävää, sillä tällainen riippuvuussuhde voisi vaikuttaa tutkimuksen tulok-

siin. 

Eskola ja Suoranta (2008, 52–53) mainitsevat tutkimuksen eettisyyteen vai-

kuttavana tekijänä myös tutkimusaineiston keruuvaiheessa tutkittavien vastaa-

mattomuuden. Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston koko on suhteellisen 
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pieni verrattaessa kaikkiin lähetettyihin osallistumispyyntöihin. Tämä ei kuiten-

kaan vaikuttanut mielestämme tutkimuksen tekoon, sillä tähän tutkimukseen 

saatiin kattava määrä vastauksia. Lisäksi halukkaiden osallistujien vastaukset 

saatiin luodun aikataulun mukaisesti, joten vastaamattomuus ei vaikuttanut tut-

kimuksen etenemiseen. Tutkimusaineiston säilyttäminen on myös osa eetti-

syyttä. Tutkijan on pystyttävä säilyttämään aineisto luottamuksellisesti koko tut-

kimuksenteonajan. (Eskola & Suoranta 2008, 56–57). Tässä tutkimuksessa ai-

neisto kerättiin Google Forms -ohjelman avulla, joka tallentaa kootut vastaukset, 

mutta ohjelmaan on mahdollista päästä vain tutkijoiden tunnuksilla. Aineisto tu-

hotaan tutkimuksen valmistuttua. 
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4 KODIN KASVUOLOSUHTEET 

Opettajien kirjoitelmissa mainittiin kodin kasvuolosuhteiden niin hyvien kuin 

huonojenkin näkyvän lasten käyttäytymisessä. Opettajien mukaan etenkin 1–2. 

luokkalaisilla kasvuolosuhteet ja kotikasvatustyylit näkyvät selkeästi päivittäin 

lapsen kohtaamisissa, hänen käyttäytymisessään ja tavassa reagoida ympäröi-

viin asioihin. Opettajat mainitsivat kodin kasvuolosuhteiden analysoinnin han-

kalaksi.  Kasvuolosuhteiden pysyessä stabiileina eli vakaina, on opettajien koke-

musten mukaan hankalaa havaita, kuinka ne näkyvät käyttäytymisessä. Sen si-

jaan kodin kasvuolosuhteissa tapahtunut muutos näkyy lapsen käyttäytymisessä 

selkeämmin. Äkillinen muutos muuttaa opettajien mukaan lapsen käyttäyty-

mistä koulussa merkittävästi - ennen hymyilevästä ja nauravasta lapsesta saattaa 

tulla vakava ja mietteliäs. Yksi opettaja (O21) painotti kuitenkin kokemuksensa 

mukaan temperamentin merkitystä. Hänen mukaansa samasta perheestä tulevat 

lapset voivat reagoida eri tavoin temperamenttinsa mukaan perheessä tapahtu-

neisiin muutoksiin. Temperamentti tarkoittaa Lämsän (2009b, 42–43) sekä Tal-

vion ja Klemolan (2017, 8) mukaan ihmisen synnynnäisiä ja kohtalaisen pysyviä 

taipumuksia, jotka vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen. Temperamentti määrit-

telee, kuinka ihminen reagoi ympäristöönsä ja muihin ihmisiin.  Lämsän (2009b, 

42–43) mukaan uusien tilanteiden sopeutumisvaikeus tai helppous on tempera-

menttipiirre. Kasvuolosuhteiden muutokseen reagoiminen on siis yksilöllistä. 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston (2014, 17) tekemän hyvinvointitutkimuksen 

mukaan lapsen hyvinvointi koostuu kuudesta osatekijästä. Hyvinvointiin vai-

kuttavat perheen materiaalinen elintaso eli perheen toimeentulo, terveys sekä 

kasvuympäristön turvallisuus. Koulu ja oppiminen ovat osa lapsen hyvinvointia 

perheen keskeisten ihmissuhteiden sekä vapaa-ajan mahdollisuuksien ohella. 

Viimeinen hyvinvoinnin osa-alue koostuu valtion ja kuntien tarjoamasta tuesta 

eli palveluiden kuten terveyspalveluiden hyödyntämisestä. 

Perheellä, kodilla ja lähiyhteisöllä on merkittävä rooli lapsen kehityksessä 

(Soisalo 2012a, 7). Lämsän (2009c, 23–24), sekä Pönkön ja Tervonen-Rossin (2009, 

145) mukaan lapsen tukijoukkoina toimii perhe, ystävät ja koulu, joista keskeisin 
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tuki lapselle on perhe. Perhe ja koti vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet 

ja kokemukset lapsi saa jo varhain elämässään (Soisalo 2012a, 7). Lisäksi kodin 

tarjoama tuki vaikuttaa siihen, millaisiksi lapsi kokee omat mahdollisuutensa ja 

tulevaisuutensa (Lämsä 2009c, 27). Määttä ja Rantala (2016, 26, 29) tuovat ilmi, 

että kasvuolosuhteiden ollessa hyvät, voi myös lapsi hyvin. Vastaavasti kasvu-

olosuhteissa vallitseva pahoinvointi vaikuttaa lapsen hyvinvointiin negatiivi-

sesti. Lapsen hyvinvointi rakentuu aina aikuisen avulla. Hyvinvointi perheessä 

rakentuu asumisesta, toimeentulosta ja perheen sisäisistä sekä ulkoisista suh-

teista. Muutamissa opettajien kirjoitelmissa tuotiin esille kodin kasvuolosuhtei-

den vaikutus hyvinvoinnin näkökulmasta. Yksi opettaja (O17) määritteli kasvu-

olosuhteiden näkyvän lasten ruokailu- ja siisteystottumuksissa. Lisäksi, kuten 

alla olevasta sitaatista voidaan päätellä, toinen opettaja (O25) toi esille lapsen tar-

vitsevan suotuisat kasvuolosuhteet kasvaakseen ja kehittyäkseen. 

“Ei kukkakaan kasva ilman suotuisia kasvuolosuhteita, erityisesti valoa.” (O25) 

Ympäristö ja perheeltä saatu hoiva vaikuttaa lapsen kehityksen jokaiseen osa-

alueeseen. Lapset tarvitsevat tasapainoisen, rakastavan ja kannustavan ympäris-

tön sekä ihmissuhteet toteuttaakseen itseään parhaalla mahdollisella tavalla ja 

saavuttaakseen kehitykselliset tavoitteensa. (Soisalo 2012a, 7, 9.) Kun lapsella ei 

ole turva-aikuista, joka hoitaa ja tukee kotona, saattaa lapsi kieltää ja salata tun-

teensa. Tämä tunteiden salaaminen voi laueta kodin ulkopuolella, kuten kou-

lussa, haastavana käyttäytymisenä. (Cacciatore 2007, 55.) Haastavalla käyttäyty-

misellä tarkoitetaan Järvilehdon (2003, 273–274) mukaan käyttäytymistä, joka on 

tavallisesta toiminnasta poikkeavaa. Haastavan käyttäytymisen tarkoituksena 

on usein saada huomiota, kertoa jotakin, haastaa muut ympärillä olevat ihmiset 

ja ilmaista omalla toiminnallaan jotain, mikä ei ole sanallisesti ilmaistavissa. Syy 

tällaiseen käyttäytymiseen löytyy usein oppilaan elinympäristöstä tai sen hetki-

sestä elämänvaiheesta. (Kerola & Sipilä 2017, 18, 42.) Syitä tähän voivat Kerolan 

ja Sipilän (2017, 18, 42) mukaan olla esimerkiksi kommunikoinnin pulmat, epä-

varmuus, pelko, stressi, fyysiset syyt, turvattomuus, ympäristön muutokset tai 

se voi olla kokonaan myös joltain muulta opittu toimintamalli. 
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4.1 Tasapainoiset kodin kasvuolosuhteet 

Tasapainoisilla lapsen kasvuolosuhteilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tilan-

netta, jossa perheen perusasiat ovat kunnossa. Yleinen tyytyväisyys elämään on 

Suomessa kansainvälisten vertailujen kärkeä. Perheiden keskusteluyhteydet 

ovat hyvät sekä he ovat onnellisia ja tyytyväisiä elämäänsä. (Lapsiasiavaltuute-

tun toimisto 2014, 140, 142.) Lapsen positiiviseen hyvinvointiin on yhteydessä 

kotona vallitseva ilmapiiri ja arjessa toimiminen (Määttä & Rantala 2016, 26). Soi-

salon (2012a, 13) mukaan lapsen myönteistä kehitystä tukee tunne perheeseen ja 

kotiin kuulumisesta, vanhempien myönteiset odotukset, myönteinen suhtautu-

minen kouluun sekä mahdollisuus harrastuksiin. 

Hyvä taloudellinen tilanne kotona edesauttaa turvallista ja virikkeellistä 

kasvuympäristöä (Hoff-Ginsbeg, Laursen & Tardif 2002, 234, 240). Salmen, Sau-

lin ja Lammi-Taskulan (2009, 89) mukaan vanhemmat, jotka kokevat taloudelli-

sen tilanteensa hyväksi, arvioivat lapsensa olevan tyytyväinen elämäänsä. Van-

hemmat kokevat tällöin, että lapsi syö terveellisesti, puhuu asioistaan sekä liik-

kuu ja ulkoilee riittävästi. Kun taloudellisen tilan lisäksi kotona on muutenkin 

asiat hyvin, on ilmapiiri stressitön. Stressittömyys vaikuttaa positiivisesti lapsen 

ja aikuisen väliseen suhteeseen sekä koko perheen hyvinvointiin (Crnic & Low 

2002, 243). 

Hyvät kodin kasvuolosuhteet näkyvät opettajien mukaan lapsen käyttäyty-

misessä, mutta kuten alla olevassa sitaatissa sanotaan, sitä ei tule huomioitua. 

Opettajien kokemusten mukaan, kun kasvuolosuhteet ovat tasapainoiset ja asiat 

ovat hyvin, on myös oppilas koulussa tasapainoinen. Tällöin oppilas on usein 

vastuuntuntoinen, hyväkäytöksinen ja innokas uusien asioiden oppija. Oppilas 

jaksaa työskennellä ja keskittyä täysipainoisesti koulussa. Greenen (2009, 21) mu-

kaan hyväkäytöksisyys ei kuitenkaan johdu aina siitä, että lapsilla olisi kova kuri 

vaan enemmänkin siitä, että lapsella on taito käsitellä vaikeita asioita. Tätä tukee 

Määtän ja Rantalan (2016, 26, 29) maininta siitä, että lapsen kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiin vaikuttavat olennaisesti hyvät kasvuolosuhteet. 
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“Jos kotona sujuu hyvin, oppilas pystyy silloin täysipainoisemmin työskentelemään kou-
lussa. Ajatukset eivät harhaile, eikä opettajan huomiota tarvitse niin kovin hakea. Joskus 
nämä oppilaat vaan saattavat jäädä hieman paitsioon…” (O14) 

Värrin (2002, 120–121) mukaan myötätuntoisessa, rakastavassa ja sallivassa kas-

vuympäristössä, jossa kaikki ihmiset hyväksytään omana itsenään, uskaltaa lapsi 

kokeilla, käyttää mielikuvitustaan ja improvisoida ilman epäonnistumisen pel-

koa. Lapsen luottaessa vanhempiinsa hän uskaltaa luoda suhteita ympäris-

töönsä. Yksi vastaajista (O9) toi esille, että lapsi pystyy suhtautumaan myöntei-

sesti aikuisiin, kun häntä kannustetaan ja ollaan kiinnostuneita hänen toiminnas-

taan. 

4.2 Epävakaat kodin kasvuolosuhteet 

Suomalaislapsista yhdeksän kymmenestä on tyytyväisiä elämäänsä. Enemmis-

tön voidessa hyvin ja kasvuympäristön ollessa turvallinen, kolme prosenttia lap-

sista kuitenkin elää perheissä, joissa on vakavia puutteita elintasossa. Näiden 

perheiden määrä Suomessa on lisääntynyt, joten hyvinvointi on siis eriarvoistu-

massa (Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2014, 6, 26.) 

Värrin (2002, 108, 110) mukaan vanhempien vastuulla on lapsen elämän eh-

tojen turvaaminen. Tähän kuuluu lapsen perushoidon takaaminen sekä suotuisa 

elinympäristö niin henkisesti kuin fyysisesti. Perusluottamus, eli kuinka lapsi 

pystyy luottamaan omien vanhempien tukeen, turvaan ja läsnäoloon, on kasvuil-

mapiirin tärkein tekijä. Myös Valkosen (2006, 39) tutkimuksesta tulee ilmi, että 

vanhempien yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta lapsistaan. Vanhem-

pien tulee antaa aikaa lapsilleen ja huolehtia heidän terveydestään, ruoastaan, 

vaatteistaan ja turvallisuudestaan. Lisäksi Valkosen (2006, 39) tutkimuksessa 

vanhempien tehtävänä nähtiin kodin tarjoaminen ja lasten elättäminen. Kun 

lapsi saa riittävästi huolenpitoa, hän kunnioittaa vanhempiaan ja luottaa heihin 

(Lahikainen 2011, 135). Vastaavasti, jos lapsi ei saa riittävästi hoivaa ja turvaa ko-

toa, hän joutuu itsenäistymään liian varhain. Tällöin lapsuus loppuu ennen aiko-

jaan. (Lämsä 2009c, 28.) 
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Stressi voi vaikuttaa vanhempien kykyyn pitää huolta lapsistaan. Jokai-

sessa perheessä kohdataan stressiä ajoittain. Kun stressistä tulee perheen arkea 

dominoivaa ja se vaikuttaa esimerkiksi vanhempien työntekoon, siitä tulee hai-

tallista. Haitallinen stressi aiheuttaa perheen lapsille negatiivisuutta, sopeutu-

miskyvyttömyyttä ja voimakkaita reaktioita. Lisäksi lapsella voidaan havaita 

käyttäytymisessään sekä tunne-elämässään vaikeuksia.  Pahimmillaan perheen 

stressi voi näkyä käyttäytymishäiriönä lapsessa. (Crnic & Low 2002, 243–245, 258, 

262.) Rubin ja Burgess (2002, 403) toteavat stressin aiheuttavan vanhemmille ne-

gatiivisuutta, joka voi vaikuttaa lasten hoitamiseen. Tällöin vanhempien läsnäolo 

ja yhdenmukaisuus sekä lasten hoitaminen saattavat kärsiä. Muutamat tutki-

mukseen osallistuneet opettajat toivat esille, että kodin ongelmat näkyivät lapsen 

käyttäytymisen vaikeuksina, kuten negatiivisuutena tai väkivaltaisuutena. 

Cacciatore (20067, 55) esittää teoksessaan, että lapsen kasvuolosuhteiden ol-

lessa epävakaat, voi lapsi varoa omia vanhempiaan tai varoo aiheuttamasta 

huolta. Tämän tutkimuksen tuloksien mukaan epävakaat kodin kasvuolosuhteet 

näkyivät oppilaassa muun muassa turvan hakemisena koulun rutiineista tai kou-

lun aikuisista, sekä luottamusongelmina. Yhden opettajan (O14) mukaan luotta-

musongelmat voivat ilmetä koulussa esimerkiksi vaikeuksina sijaisopettajien 

kanssa. 

“Pojan koulukäytös heijastelee kotioloja, poika on usein iloton…Pojalla on välillä vaikeaa 
tilanteissa, joihin liittyy epävarmuutta, ja hän välillä reagoi reaktiivisesti, eli saattaa pa-
dota huonon olon sisälleen kunnes räjähtää ja alkaa riehua täysin ja huudella kirosa-
noja..” (O25) 

Soisalon (2012a, 11–12) näkemyksen mukaan lapsen normaalin kehityksen riski-

tekijöitä ovat muun muassa turvaton kiintymyssuhde, perheessä esiintyvä lai-

minlyönti, köyhyys ja taloudelliset vaikeudet, työttömyys, puutteelliset asumis-

olot sekä virikkeiden ja oppimismahdollisuuksien puute. Kuten yllä olevasta si-

taatista käy ilmi, tutkimukseen osallistunut opettaja (O25) kirjoitti oppilaan hei-

jastavan kotiolojaan koulukäyttäytymisessään. Oppilas oli koulussa varovainen, 

arka ja hiljainen. Hänen ilottoman suojakuorensa alta paljastui vain kavereiden 

keskuudessa iloinen ja reipas oppilas. Opettajan mukaan pojan kohdatessa epä-

varmuutta, hän saattoi päästää valloilleen sisälleen patoutuneen pahan olon, joka 
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ilmeni riehumisena, kiroilemisena ja huutamisena. Lisäksi toisen opettajan (O10) 

mukaan, jos kodin olosuhteet ovat epävakaat, lapsella saattoi esiintyä muun mu-

assa vaikeuksia kaverisuhteissa ja niiden luomisessa tai opiskelussa. Soisalon 

(2012a, 11–12) esittelemistä riskitekijöistä tässä tutkimuksessa ilmeni köyhyyttä, 

työttömyyttä sekä laiminlyöntiä 

Työttömyys, matalatuloisuus ja yksinhuoltajuus 

Suomalaislapsista yhdeksän prosenttia elää perheissä, joissa työssäkäynti on vä-

häistä (Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2014, 28). Suomessa pienituloisuus vaivaa 

usein yksinhuoltajaperheitä (Forssén 2006, 110; Lapsiasiavaltuutetun toimisto 

2014, 23; Määttä & Rantala 2016, 19; Pylkkänen 2009, 94–95). Joka viides perhe on 

nykyään yksinhuoltajaperheitä (Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2014, 94). Lämsän 

(2009c, 28) mukaan yksinhuoltajaperheiden haasteet johtuvat siitä, etteivät yk-

sinhuoltajan voimavarat riitä lapsen taloudelliseen tukemiseen sekä erilaisten 

käytännön asioiden hoitamiseen. Krögerin (2006, 79) mukaan yksinhuoltajilla 

työn ja perheen yhteensovittaminen on erityisen hankalaa. Tämä voi tehdä yk-

sinhuoltajaperheiden arjesta stressaavampaa kuin ydinperheiden arjesta 

(Forssén 2006, 111). 

Taloudellinen eriarvoisuus on näkyvä ja tuntuva asia lapsen arjessa, joka 

kuormittaa myös perheen aikuisia (Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2014, 23). Huo-

non taloudellisen tilanteen on nähty aiheuttavan koko perheessä stressiä ja 

suurta tunteiden kirjoa, kuten vihaa ja turhautumista, mutta myös avuttomuu-

den tunnetta (Robin & Burgess 2002, 403). Lisäksi taloudellisesta tilanteesta stres-

siä kokevat vanhemmat saattavat olla liian kiireisiä ja vähäenergisiä huomatak-

seen lapsensa tarpeet sekä ollakseen aidosti läsnä lapselle. Vanhempien omien 

huolien vuoksi, saattaa lapsen saama huolenpito jäädä taka-alalle. (Lämsä 2009c, 

23–24, 29.) Huono taloudellinen tilanne voi aiheuttaa perheessä myös hoiva-

köyhyyttä. Perhe ei pysty hyödyntämään yksityistä eikä julkista tukea lasten hoi-

tamisessa rahatilanteen vuoksi (Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2014, 144). Hoiva-

köyhyys on yleisempää yksinhuoltajien keskuudessa, jossa lapsen hoitaminen 
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saattaa olla yhden aikuisen vastuulla. Lisäksi yksinhuoltajaperheillä voi olla vai-

keuksia saada apua lasten hoidon kanssa matalatuloisuudesta johtuen. (Kröger 

2006, 89, 96.) 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että opettajien kokemusten mukaan yksinhuolta-

japerheen lapsella nähtiin olevan tarve kantaa vastuuta omasta perheestään, kun 

perheessä ilmeni työttömyyttä. Tutkimukseen vastannut opettaja (O10) mainitsi 

tämän näkyvän koulussa levottomuutena, kuten alla oleva sitaatti kertoo. Soisalo 

(2012b, 187, 189) nimittää tämän ilmiön parentifikaatioksi. Parentifikaatiossa lap-

sen ja aikuisen roolit menevät sekaisin stressi- tai häiriötilanteen, kuten avioeron 

vuoksi. Lapsi kantaa huolta perheestään ja kokee itsensä arvokkaaksi vain tilan-

teissa, joissa hän pääsee huolehtimaan muista. Parentifikaatio on yleisempää yk-

sinhuoltajaperheissä. 

“Olosuhteet vaikuttavat valtavasti lapsessa. Työttömän yksinhuoltajan lapsi kantaa 
suurta vastuuta kotiasioistaan ja se on näkynyt levottomuutena koulussa.” (O10) 

Matalatuloisuus näkyy lasten elämäntavoissa. Lapset syövät sokeripitoisempia 

ruokia, harrastavat vähemmän liikuntaa sekä pitävät huonommin huolta hygie-

niastaan. Elämäntapojen lisäksi matalatuloisuus voi aiheuttaa syrjimistä, ryh-

mästä ulos sulkemista ja kiusaamista. Matalatuloisuus on yhdistetty myös kou-

lutukseen ja terveyteen. (Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2014, 23, 26.) Tutkimuk-

seen osallistuneen opettajan (O4) kokemuksen mukaan taloudellinen tilanne 

muiden ongelmien ohella vaikuttaa lapsen koulusuoriutumiseen sekä myös 

käyttäytymiseen, mikä käy ilmi myös alla olevasta sitaatista. Perheen ongelmat 

heijastuvat suoraan lapseen. 

“On selvää, että kotitausta näkyy yhä useammin lapsen käyttäytymisessä ja ikävä kyllä 
myös koulusuorituksissa. Jos perheessä esimerkiksi on ongelmia, työttömyyttä jne. myös 
lapsella tuppaa vaikeuksia olemaan.” (O4) 
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Laiminlyönti 

Kauffman ja Landrum (2013, 118) mukaan vanhempien perustehtävänä on suo-

jella ja huolehtia lapsestaan. Laiminlyönti nähdään yhtenä normaalin kehityksen 

riskitekijänä (Soisalo 2012a, 11–12). Lapsen laiminlyönnillä tarkoitetaan huolen-

pidon ja hoivan puutteita. Vanhemmat ovat kyvyttömiä tarjoamaan lapselle hä-

nen tarvitsemaansa huolenpitoa ja suojaa. (Paavilainen ym. 2015, 6.) Lapsen lai-

minlyönti, välinpitämätön kohtelu, kuten puutteellinen hoito ja huolenpito tai 

perustarpeiden laiminlyönti luokitellaan Paavilaisen ynnä muiden (2015, 6) mu-

kaan lapsen kaltoinkohteluksi. Tämänkaltainen kaltoinkohtelu voi vaihdella kes-

toltaan ja vakavuudeltaan perheestä riippuen. Soisalon (2012a, 9) mukaan lapset, 

jotka ovat kokeneet laiminlyöntiä tai kaltoinkohtelua, ovat erityisen haavoittu-

vaisia. Hänen mukaansa lapset kuitenkin mukautuvat kokemaansa vanhem-

muuden tyyliin, joten lapsi voi kokea laiminlyönnin lopulta normaaliksi kodin 

olosuhteeksi. 

Vanhempien välinpitämättömyys, kuten perustarpeiden laiminlyönti tai 

vanhempien omiin ongelmiinsa keskittyminen, voi opettajien mukaan aiheuttaa 

oppilaassa syrjäänvetäytymistä, mutta myös aikuiseen takertumista turvan ha-

kemiseksi. Tämä tulee esille myös Lämsän (2009c, 69) teoksessa, sillä hänen mu-

kaansa laiminlyödyn lapsen saama tuki koulussa voi olla lapselle erityisen tär-

keää. Vanhempien välinpitämättömyys lasta kohtaan voi aiheuttaa oppilaassa 

myös arjen perustaitojen puutteita, sillä vanhemmat eivät paneudu lapseen nor-

maalilla tavalla. Kuten alla olevasta sitaatista tulee ilmi, tutkimukseen osallistu-

nut opettaja (O3) toi esille, että laiminlyönnin seurauksena oppilas oli koulussa 

niin sanotusti näkymätön eli lapsi ei tuonut itseään mitenkään esille tai vastaa-

vasti käyttäytyi huomiota herättävästi. Oppilas saattoi häiritä koulussa muita esi-

merkiksi ääntelemällä ja käyttämällä asiatonta kieltä. Soisalo (2012a, 17–19) esit-

tää, että laiminlyödyt lapset käyttäytyvät hajamielisesti ja poissaolevasti. Tässä 

tutkimuksessa tuli ilmi, että kotona huomiotta jätetty lapsi saattoi unohdella läk-

syjään ja koulutavaroitaan tai olla tunneilla levoton. 
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“Oppilas, jonka perustarpeiden huolehtiminen kotona on laiminlyöty...näkyy aina lapsen 
käytöksessä...joko hyvin syrjäänvetäytyvää...tai hyvin "runsas käyttäytyminen", eli tois-
ten oppilaiden häiritseminen, jopa vahingoittaminen, asiaton kielenkäyttö, äänteleminen, 
levoton vaeltelu, tavaroiden tuhoaminen jne.” (O3) 

Tässä tutkimuksessa opettajien kokemusten mukaan oppilailla oli havaittavissa 

haastavaa käyttäytymistä, kun vanhemmat käyttäytyivät välinpitämättömästi. 

Oppilaan käytös saattoi olla aggressiivista ja häiritsevää. Tutkimustulos tukee 

Soisalon (2012a, 83) tutkimusta, sillä hänen mukaansa lapsen aggressiivinen 

käyttäytyminen ja vaikeus tulla toimeen muiden vertaisten kanssa ovat usein 

merkkejä perheessä tapahtuvasta laiminlyönnistä. Kaltoinkohtelun onkin to-

dettu haittaavan lapsen kehitystä ja oppimista, sekä vaikuttavan lapsen käyttäy-

tymiseen negatiivisesti (Paavilainen ym. 2015, 4). Aggressiivisuus on yksi ihmi-

sen persoonallisuuden piirre, joka voi ilmetä eri ihmisillä eri tavoin. Tempera-

menttiset ihmiset ovat herkemmin aggressiivisia, kun taas hiljaisemmat voivat 

näyttää vain pienen vihjeen aggressiivisuudesta. (Cacciatore 2007, 17.) Aggres-

siiviseen käyttäytymiseen vaikuttavat ihmisen persoonallisuus, ympäristötekijät 

ja biologiset tekijät (Soisalo 2012b, 55, 57). Aggressiivisesta käyttäytymisestä voi-

daan erotella proaktiivinen ja reaktiivinen aggressiivisuus. Proaktiivinen aggres-

siivisuus tarkoittaa suunniteltua ja laskelmoitua käyttäytymistä, kuten muiden 

pakottamista tai määräämistä.  Reaktiivinen aggressiivisuus on vastaavasti äkki-

pikaista, hallitsematonta käyttäytymistä, jolloin ympäristö voidaan kokea uhkaa-

vaksi.  Aggressiivinen käyttäytyminen on tärkeää erottaa aggressiosta eli suo-

rasta vihasta ja hyökkäävästä käyttäytymisestä. (Cacciatore 2007, 17, 20; Soisalo 

2012b, 55, 61.) Tässä tutkimuksessa yksi opettaja (O3) toi esille, että laiminlyöty 

oppilas käyttäytyi proaktiivisesti eli tarkoituksenmukaisesti häiritsi esimerkiksi 

vahingoittamalla muita tai tuhoamalla ympäristön tavaroita. 

4.3 Läheisten käytös ja toiminta 

Toiseksi yläluokaksi muodostui läheisten käytös ja toiminta. Läheisten käytök-

sellä ja toiminnalla tutkimuksessa tarkoitetaan vanhempien ja sisarusten toimin-

taa, joka vaikuttaa lapseen. Soisalo (2012b, 103) painottaa perheen ja läheisten 
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roolia lapsen elämässä. Nämä vaikuttavat lapsen mahdollisuuksiin ja kokemuk-

siin, mutta muodostavat myös pohjan lapsen arvoille, prioriteeteille, toiminta- 

sekä käyttäytymistavoille. Myös Värri (2002, 115, 118) esittää, että lapsi omaksuu 

asenteet, todellisuuden, arvot, säännöt ja sosiaalisen maailman hänelle merkityk-

sellisiltä ihmisiltä kuten vanhemmiltaan. Tutkimukseen osallistunut opettaja 

(O23) toi ilmi, että lapset omaksuvat kotoaan arvoja ja asenteita. Nämä heijastu-

vat lapsen suhtautumiseen niin muihin ihmisiin kuin kouluun. 

 

Rajojen puuttuminen 

Rajojen asettaminen lapsille kuuluu hyvään ja vastuulliseen vanhemmuuteen 

(Sihvonen 2008, 175; Valkonen 2006, 47). Rajat ja säännöt antavat lapselle rutiineja 

ja turvaa elämään, sillä ne suojelevat lasta vaaroilta, sekä opettavat lapselle pe-

rusasioita, kuten nukkumaanmeno- ja ruokailuajat (Rautiainen 2001, 25; Valko-

nen 2006, 47). Lämsä (2009a, 68) mainitsee, että lapsen terve ja tasapainoinen 

kasvu, sekä kehitys vaarantuvat, jos vanhemmat eivät aseta lapselleen selviä ra-

joja. Rajojen tarkoituksena on turvata lapsen hyvinvointi ja tukea myönteistä it-

senäistymistä (MLL 2018d). Vanhemman tehtävä olisikin opettaa lapselle mikä 

on oikein tai väärin (Valkonen 2006, 46). 

Tässä tutkimuksessa opettajat toivat esille, että oppilas saattaa käyttäytyä 

tottelemattomasti tai ylipäätänsä huonosti, jos vanhemman kasvatustyyli on sal-

liva. Sallivassa vanhemmuustyylissä vanhempi on hyvin lämmin ja lapsen tah-

toon myöntyväinen. Rajojen ja vaatimusten asettaminen lapselle tuottaa vanhem-

malle vaikeuksia (Kivijärvi, Rönkä & Hyväluoma 2009, 49; Keinänen ym. 2011, 2; 

Metsäpelto & Pulkkinen 2004, 213). Tässä tutkimuksessa sallivuus kuitenkin näh-

tiin opettajien kokemusten mukaan usein johtuvan perheen elämässä tapahtu-

neista suurista muutoksista. Perheen ongelmiin paneutuminen vie vanhemmilta 

energiaa, eivätkä he sen vuoksi jaksa pitää kiinni lapselle asetetuista rajoista ja 

säännöistä.  Vanhemmat sallivat kotona huonon käytöksen, joka heijastuu tämän 

tutkimuksen mukaan myös koulukäyttäytymiseen. Valkonen (2006, 48) toteaa, 

ettei vanhempien tulisi sallia kaikenlaista käytöstä lapselta, sillä lapsi ei saisi 
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käyttäytyä niin kuin itse haluaa. Liian löyhän kurin ajatellaan olevan lapselle 

yhtä paha asia kuin liian tiukka kuri. 

“...Lapsi, jolla ei ole rajoja kotona, etsii niitä koulussa.” (O1) 

Tässä tutkimuksessa yksi opettaja (O1) mainitsi oppilaan isoäidin kertoneen, että 

lapsi haki rajoja koulussa, kun kotona niitä ei ollut. Rajojen puuttumisen seurauk-

sena voitiin havaita opettajien mukaan muiden arvostuksen puutetta ja ongelmia 

kaverisuhteissa. Lisäksi opettajan mukaan lapsi saattaa testata aikuisia ihmisiä 

rajusti rajojen puuttumisen vuoksi. Lahikainen (2011, 135) on esittänyt, että van-

hempien rajojen asettamisessa lapselle tärkeintä olisi perheen välinen vuorovai-

kutus. Ilman tätä vuorovaikutusta lapselle ei synny tietoisuutta omista rajoistaan, 

itsekontrollista, eikä arvostusta muita ihmisiä kohtaan. Vanhempien asettamat 

rajat auttavat lasta ymmärtämään, että häneen luotetaan (MLL 2018d). Rajat tu-

lisikin asettaa yhdessä perheen kesken keskustelemalla ja neuvottelemalla (Sih-

vonen 2008, 175). 

 

Perheen antama esimerkki 

Tutkimusten mukaan lapsi kehittyy ja oppii jäljittelemällä muiden ihmisten käy-

töstä. (Määttä & Rantala 2016, 69). Lapset oppivat uusia käyttäytymisen muotoja 

tarkkailemalla ympärillä olevien ihmisten käyttäytymistä ja sen aiheuttamaa re-

aktiota lähellä olevissa ihmisissä (Bandura 1978, 140; Lindh & Sinkkonen 2009, 

90). Saatu palaute käytöksestä kertoo lapselle, onko käytös suotavaa vai ei (Lahi-

kainen 2011, 128). Kauffman ja Landrum (2013, 129) esittävät, että vanhemmat 

vaikuttavat omalla käyttäytymisellään lapsen käyttäytymiseen ja sen kehittymi-

seen, mutta myös lapsi vaikuttaa omalla käyttäytymisellään vanhemman käyt-

täytymiseen. Vanhemmat opettavat omalla esimerkillään lapsille erilaisissa tilan-

teissa toimimista kuten vastoinkäymisten kohtaamista ja vastuunottoa (Rautiai-

nen 2001, 27). Kauffmanin ja Landrumin (2013, 118) mukaan vanhempien tulisi 

suojella lastaan, sekä huolehtia hänestä. Vanhemman tulee säädellä lapsen käyt-

täytymistä, sekä opettaa ja mallintaa sosiaalisia taitoja. Samalla vanhemmat an-
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tavat mallin vuorovaikutukselle ja ihmissuhteille. Lisäksi vanhemman tulisi oh-

jata lasta minätietoisuuden kehittymisessä. Cacciatoren (2007, 18) mukaan lapset 

eivät osaa luonnostaan käyttäytyä ollessaan tunteiden vallassa, vaan itsehillintä 

opitaan aikuisilta. Vanhemmat antavat mallia tunteiden säätelystä, sekä neuvo-

vat lapsia erilaisissa tilanteissa (Grolnick & Farkas 2002, 94). 

Vanhempien antamalla esimerkillä nähtiin tässä tutkimuksessa olevan 

suuri merkitys lapsen käytökseen. Opettajien kokemusten mukaan lapsen käytös 

oli tällöin hyvin vaihtelevaa myönteisestä käytöksestä negatiiviseen. Tutkimuk-

seen vastannut opettajan (O20) mukaan harvoin “omena ei ole pudonnut kauas 

puusta”. Tällä hän tarkoitti, ettei ole opettajan urallaan kohdannut kuin muuta-

man kerran oppilaita, jotka eivät muistuttaneet vanhempiaan. Vanhempien an-

tama esimerkki näyttäytyy tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan 

muun muassa oppilaan sosiaalisissa taidoissa, kuten oman vuoron odottami-

sessa, työrauhan antamisessa ja rehellisyydessä. Kauppila (2005, 125, 131) on to-

dennut, että sosiaaliset taidot opitaan suoraan vanhemmilta, sillä saadun palaut-

teen ja onnistumisten, sekä epäonnistumisten avulla lapsi oppii, millainen käytös 

on missäkin tilanteessa suotavaa. Sosiaaliset taidot tarkoittavat sosiaalisesti hy-

väksi todettua käyttäytymistä, joka toimii edellytyksenä vuorovaikutukselle. 

Vastaavasti Liberman, DeRisi ja Mueser (1989) havaitsivat tutkimuksessaan, että 

sosiaalisten taitojen puutteellisuus johtuu riittämättömästä sosiaalisten taitojen 

opetuksesta, sekä siitä, että lapsi ei ole saanut riittävästi hyviä malleja taitojen 

oppimiseksi. Eisenbergin ja Valienten (2002, 120) mukaan lapsi, jonka vanhem-

mat ovat usein epäkunnioittavia tai valehtelevat, käyttäytyy todennäköisesti 

vanhempiensa tavoin. 

“Ylipäätään voisi sanoa, että lapsesta ja hänen toiminnastaan voi aika lähelle päätellä, 
minkälaisesta kodista hän on.” (O16) 

Tutkimukseen osallistuneen opettajan (O25) mukaan oppilaan käyttäytyminen 

heijasti suoraan hänen vanhempiensa käyttäytymistä niin hyvässä kuin pahassa. 

Opettajan näkemyksen mukaan hiljaisten ja tiukkojen vanhempien lapsi oli arka 

ja vaisu. Baumrindin (1966, 890) vanhemmuustyylien mukaan, lapsen vanhem-
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mat ovat autoritaarisia eli etäisiä ja kontrolloivia, jolloin on yleistä, että vanhem-

mat pyrkivät muokkaamaan lapsensa käyttäytymistä. Vanhemmat siis vaikutti-

vat omalla esimerkillään lapsen käytökseen. Ainoastaan kavereiden keskuudessa 

oppilas uskalsi olla oma itsensä; iloinen, reipas ja humoristinen. Opettajan mu-

kaan tällainen vanhemmilta saatu esimerkki vaikutti siihen, että oppilas saattoi 

padota sisälleen huonoa oloaan ja lopuksi purkaa muihin pahaa oloaan riehuen 

ja kiroillen. Vastaavasti toinen opettaja (O20) kertoi oppilaasta, joka syyllistää 

aina muita eikä näe omassa käytöksessään vikaa. Opettajan mukaan oppilas on 

oppinut kyseisen käyttäytymisen suoraan vanhemmiltaan. Yleisesti tutkimustu-

losten mukaan kielenkäyttö ja toisten ihmisten kunnioittaminen opitaan kotoa, 

mikä tulee esille myös alla olevasta sitaatista. Lapset oppivat kotoaan, kuinka 

muiden kanssa kommunikoidaan kohteliaasti. Eisenberg ja Valiente (2002, 133) 

toteavat, että lapsen temperamentti ja tapa kommunikoida muiden kanssa syn-

tyy sen mukaan, kuinka vanhemmat opettavat häntä. Puheen merkitys kasvatus-

suhteessa on tärkeä, sillä sanoilla voidaan sekä kannustaa, kiittää, rohkaista tai 

kehua, haavoittaa, vähätellä tai lannistaa (Värri 2002, 127). Lämsän (2009b, 40) 

mukaan aikuisen tuleekin toimia lapselle ikään kuin peilinä. Lapsi voi aikuisen 

kautta nähdä millaisia he ovat ja mitä heistä voi tulla. 

“Kasvuolosuhteilla on paljon merkitystä. Käytös esim. kuinka puhuu toiselle tai kiittäkö 
tai tervehtiikö tulevat kotoa” (O5) 

Vastaavasti oppilaan tapa käyttäytyä koulussa itsekkäästi, väkivaltaisesti tai aina 

muita syyllistävästi, on opettajien kokemusten mukaan todennäköisesti opittu 

kotoa vanhemmilta. Kun vanhemmat ovat sitoutuneet lapsen kasvattamiseen ja 

vuorovaikutussuhde perheen sisällä on hyvä, ilmenee lapsessa todennäköisem-

min vähemmän hankalaa käyttäytymistä, kuten väkivaltaisuutta ja levotto-

muutta (Habib ym. 2010, 1755). Hyvään kasvatukseen sitoutuneet vanhemmat 

tukevat myös lapsen emotionaalista, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä (Sar-

kadi, Kristiansson, Oberklaid & Bremberg 2007, 157). Soisalo (2012a, 80; 2012b, 

21) mainitsee, että usein ihminen, joka itse kokee tai näkee elämässään väkival-

taisuutta, on itsekin väkivaltainen. Näin lapsi voi oppia, että väkivaltaisuus on 
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oikea toimintatapa. Myös Cacciatore (2007, 31) toteaa, että aikuisen käyttämä vä-

kivalta voi toimia mallina lapsen käyttäytymiselle. Kaksi tutkimukseen osallistu-

nutta opettajaa (O16, O20) kirjoittivat heidän oppilaansa saaneen mallia väkival-

taiseen käyttäytymiseen kotoa, joka tulee ilmi myös alla olevasta sitaatista. Toi-

sen opettajan (O16) mukaan huutavalla ja lyövällä lapsella on vanhempi, joka 

opettajan näkemyksen mukaan toimii samalla tavalla. Lapsiasiavaltuutetun toi-

miston (2014, 6) mukaan vuonna 2014 väkivaltakäyttäytyminen oli kuitenkin las-

kenut merkittävästi perheissä. 

“Itsekkäät ja helposti riidanhaluiset oppilaat ovat kotona saaneet usein "evästyksen" puo-
lustaa itseään nyrkein.” (O20) 

Vasalampi (2008, 36) mainitsee vanhemmilla olevan pääsääntöisesti positiivinen 

kouluasenne. Summerin, Hoffmanin, Marquisin, Turnbullin ja Postonin (2015, 

56) tutkimuksessa ilmeni, että iältään nuoremmat vanhemmat olivat yleisesti 

tyytyväisempiä lapsensa saamaan koulutukseen kuin iäkkäämmät vanhemmat. 

Tutkimukseen osallistuneet opettajat havaitsivat, että jos vanhempi suhtautuu 

kouluun, kuten läksyjen tekoon myönteisesti, on myös oppilaan suhtautuminen 

koulunkäyntiin positiivista. Tällöin oppilas on motivoitunut, menestyy hyvin ja 

arvostaa koulunkäyntiä. Vastaavasti vanhemman negatiivinen suhtautuminen 

kouluun heijastuu oppilaaseen negatiivisena kouluasenteena. Eräässä perheessä 

opettajan (O11) mukaan vanhemman oli vaikea hyväksyä oppilaan oppimisvai-

keuksia ja sosiaalisia haasteita, mikä heijastui oppilaan käytökseen ja puheeseen. 

Esimerkiksi oppilaan ei tarvinnut vanhemman mukaan käydä erityisopettajan 

pienryhmässä opiskelemassa, joka näyttäytyi huonona käyttäytymisenä erityis-

opettajan luokassa. Latvalan (2012, 32) näkemyksen mukaan vanhemman nega-

tiivinen asenne koulua ja opettajaa kohtaan voi välittyä oppilaalle joko tietoisesti 

tai tiedostamatta omassa puheessaan. Skwarchuk (2009, 195) painottaa myös, että 

vanhempien omat koulukokemukset vaikuttavat vanhempien asenteeseen las-

tensa koulunkäynnin suhteen. Vanhemmat, joilla on itsellään positiiviset koke-

mukset, auttavat lapsiaan enemmän koulutehtävissä. 

“Se heijastuu kouluasenteessa, eli jos huoltajat ovat koulukielteisiä ja vielä mahdollisia 
koulupudokkaita tai erityisoppilaita. Se näkyy suoraan myös oppilaan kielteisenä asen-
teena.” (O6) 
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Vasalammen tutkimuksen (2008, 36) mukaan vanhempien kouluasenne on riip-

puvainen vanhempien akateemisuudesta. Korkeasti kouluttautuneilla vanhem-

milla on pääsääntöisesti positiivisempi kouluasenne, kuin vähemmän kouluttau-

tuneilla vanhemmilla. Myös Epstein ja Sanders (2002, 414) tuovat ilmi, että van-

hempien oma koulutustausta vaikuttaa lapsen koulunkäyntiin. Vanhemmat 

osallistuvat heidän mukaansa aktiivisemmin lapsen koulunkäynnin tukemiseen, 

kun he ovat itse korkeasti koulutettuja. Myös Zellman ja Perlman (2006, 527–528) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että korkeasti kouluttautuneet avioliitossa olevat 

vanhemmat ovat enemmän osallisena lapsen koulunkäyntiin, kuin vanhemmat, 

jotka eivät yllä vastaavalle koulutustasolle.  Vanhempien tuen on nähty edistä-

vän oppilaan kouluasennetta ja -tuloksia. Lisäksi vanhempien tukemat lapset te-

kevät todennäköisemmin läksynsä ja heillä on vähemmän vaikeuksia koulun-

käynnissä (Grolnick & Farkas 2002, 99–100). Tämä tulos tuli esiin myös tässä tut-

kimuksessa. Yksi vastaajista (O4) mainitsi korkeasti koulutettujen vanhempien 

arvostavan koulua ja auttavan koulunkäynnissä enemmän kuin ne vanhemmat, 

jotka eivät olleet yhtä koulutettuja. Jos lapsella ilmeni oppimisvaikeuksia tai yli-

päätänsä ongelmia tehtävien teossa, vanhemmat, joilla oli matalampi koulutus-

taso eivät välttämättä osanneet auttaa lasta. Leppänen, Niemi, Aunola ja Nurmi 

(2004, 91) esittävät tutkimuksessaan, että vanhempien etenkin äitien koulutus-

taso heijastuu lapsen matematiikan ja äidinkielen taitoihin 

Vanhempien asenne koulunkäyntiin näkyy siinä, kuinka vanhemmat suh-

tautuvat lapsensa läksyihin. Silinskas (2011, 16) on tutkinut vanhempien osalli-

suutta lapsensa koulunkäyntiin. Vanhemmat voivat osallistua lapsen läksyihin 

joko kontrolloivasti, strukturoidusti tai auttavasti. Kontrolloivat vanhemmat pai-

nostavat ja käskevät lapsiaan tekemään kotitehtävänsä, kun strukturoidut vain 

valvovat niitä. Auttavat vanhemmat nimensä mukaisesti opettavat ja auttavat 

lapsiaan kotitehtävissä. Läksyissä auttamisella on nähty olevan yleisesti positii-

vinen vaikutus lapsen koulunkäyntiin (Epsten & Sanders 2002, 416). Hoff-Gins-

berg ynnä muut (2002, 239) mainitsevat, että korkeasti koulutetut vanhemmat 

osallistuvat useammin lapsen koulutyöhön auttaen kotiläksyjen tekemisessä ja 
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lukemisen opettelussa. Patallin, Cooperin ja Robinsonin (2008, 1061, 1091) tutki-

muksessa tuli ilmi, että vanhempien negatiivinen suhtautuminen lapsen läksyjen 

auttamiseen vaikutti koulunkäyntiin negatiivisesti. Vastaavasti läksyissä autta-

minen vaikutti myönteisesti lapsen äidinkielen ja matematiikan oppimiseen. 

Myös Värrin (2002, 130) mukaan vanhemmat vaikuttavat asenteellaan ja aktiivi-

suudellaan lapsen koulutyöhön. Vanhempien sensitiivisyyden on osoitettu ole-

van yhteydessä korkeamman älyllisen tason lisäksi lasten myönteisempään mi-

näkuvaan, käyttäytymiseen ja tunne-elämään. Sensitiivisten vanhempien lapsilla 

on vähemmän vaikeuksia käyttäytymisen ja tunteiden säätelyssä. (Beckwith, 

Rodning & Cohen 1992, 1198.) Vanhempien omalla tietämyksellä, energialla, 

ajalla ja asenteella on siis merkitys lapsen koulunkäynnille (Silinskas 2012, 17). 

Isoveljen ja hänen kaverien kanssa vietetty aika kuuluu jutuissa ja voi näkyä aggressiivi-
sena käytöksenä.” (O16) 

Opettajat mainitsivat vanhempien lisäksi myös sisarusten antaman negatiivisen 

mallin tai käyttäytymisen vaikuttavan oppilaisiin, mikä tulee ilmi yllä olevasta 

sitaatista. Opettajan (O16) mukaan oppilas vietti paljon aikaa oman veljensä 

kanssa, mikä heijastui hänen puhumistapaan, kertomiin juttuihin, sekä aggres-

siiviseen käyttäytymiseen. Tämä on hyvin yleistä, sillä usein perheen nuoremmat 

lapset mallintavat vanhempien sisarusten käyttäytymistä ja toimintaa (Ahokas 

2011, 156). Lapset oppivat esimerkiksi vuorovaikutustaitoja ottamalla mallia ym-

pärillään olevilta ihmisiltä (Talvio 2017, 18). 

 

Vaativuus 

Yhdeksi alaluokaksi luokittelussa muodostui vanhempien vaativuus. Valkosen 

(2006, 49–50) tutkimuksessa ilmenee, että lasten mukaan vanhempien ei tule olla 

liian ankaria. Hyvä vanhempi ei lasten mukaan ärähdä turhasta tai suutu pie-

nistä asioista. Keinäsen ynnä muiden (2011) tutkimuksen tuloksista ilmeni, että 

liika kontrolloiminen, esimerkiksi lapsen syyllistäminen ja liiallinen rajojen aset-

taminen, aiheutti lapsissa impulsiivisuutta ja häiritsevää käyttäytymistä. Tässä 

tutkimuksessa opettaja (O14) nosti esiin oppilaan koulusuoriutumisen paineet ja 
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epäonnistumisen pelon vanhempien vaativuudesta johtuen. Kauffman ja 

Landrum (2013, 126) esittävät, että vanhempien käyttäytyminen vaikuttaa lapsen 

koulusuoriutumiseen. Vanhempien liian vähäinen tai vastaavasti runsas val-

vonta koulun suhteen, on yhteydessä lasten huonoon koulusuoriutumiseen. Las-

ten rankaiseminen nähtiin myös heikentävänä tekijänä. (Gray & Steinberg 1999, 

585.) 

“Vanhempia tavatessani käy joskus niin, että selviää, etteivät he ole asettaneet rimaa mi-
hinkään, vaan oppilas on sen itse tehnyt. En aina ymmärrä, mistä suorituspaineet voivat 
johtua, jos vanhemmat eivät liikaa korosta oppimisen tuloksia. Ehkä se on luonnekysy-
mys.” (O14) 

Tässä tutkimuksessa rankaisemisen sijaan esiin nousi lasten palkitseminen. Tut-

kimukseen vastannut opettaja (O14) mainitsi oppilaan vanhempien lahjovan las-

taan hyvästä koulumenestyksestä. Opettajan mukaan tämä aiheutti oppilaalle 

epäonnistumisen pelkoa. Oppilas saattoi jopa esittää opettajalle osaavansa, 

vaikka todellisuudessa ei olisi ymmärtänyt tunnilla käsiteltyä asiaa. Hyvistä ko-

din kasvuolosuhteista huolimatta oppilas saattaa kokea esimerkiksi suurta pai-

netta koulumenestyksestään tai oppimisestaan, vaikka hän olisi taitavakin. Aina 

tämä ei aiheudu vanhempien vaativuudesta vaan lapsi saattaa itse asettaa itsel-

leen tavoitteet korkealle. Eräs opettaja (O14) uskoi tämän johtuvan oppilaan 

luonteesta. 

 

Perheen ajankäyttö 

Vanhempien suuri päihteiden kulutus, lapsen oma liiallinen pelaaminen ja kodin 

virikeköyhyys, sekä vanhempien liiallinen älylaitteiden käyttö heijastuvat opet-

tajien näkemyksen mukaan perheen ajankäyttöön ja sen myötä lapsen käyttäymi-

seen koulussa. 

Perheen yhteisellä ajalla on vaikutusta lapsen kehitykseen. Vanhempien 

viettämä aika lapsen kanssa on merkki lapsen arvostamisesta ja välittämisestä. 

Tärkeää on, että vanhemmat ovat läsnä lapsen arjessa. (Sihvonen 2008, 174–175.) 

Rautiaisen (2001, 30) mukaan perheen yhteisen ajan ei tarvitse olla kovinkaan 
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erikoista, vaan esimerkiksi yhdessä vietetty hetki syöden tai kotiaskareiden teke-

minen riittävät. Kotiaskareiden tekeminen yhdessä lapsen kanssa opettaa lap-

selle toimintatapoja ja kuinka pitää kodista huolta. Perheen yhteinen ruokailu-

hetki harjaannuttaa lapsen ruokailutapoja. Myös Valkosen (2006, 42) tutkimuk-

sessa lapset painottivat, että yhteinen aika vanhempien kanssa on tärkeää. Lapset 

toivoivat vanhempiensa olevan arjessa läsnä. Perheen yhteisen ajan vähäisyyden 

on nähty vaikuttavan lapsen käyttäytymiseen muun muassa aiheuttaen levotto-

muutta ja heikkoa itsetuntoa (Määttä & Rantala 2016, 107). 

Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan joka neljännes lapsista on näh-

nyt aikuisten juovan alkoholia, sekä kokenut sen aiheuttavan haittaa kotona 

(Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2014, 39; Takala & Roine 2013, 28). Alkoholin käy-

tön on nähty aiheuttavan perheessä muun muassa enemmän riitoja, väkivaltaa, 

rahan puutetta, luottamuksen puutetta, lasten tarpeiden laiminlyöntiä sekä per-

heen hajoamista (Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2014, 39; Takala & Roine 2013, 

28–29; Valkonen 2006, 52). Vanhempien alkoholinkäyttö aiheuttaa lasten käyt-

täytymisessä monia ongelmia, sekä tunteiden kirjoa. Lapsi saattoi kokea voimak-

kaita tunteita, kuten pelkoa, ahdistusta, vihaa, syyllisyyttä, häpeää ja inhoa, 

mutta myös univaikeuksia, koulunkäynnin vaikeuksia, aggressiivisuutta, hyper-

aktiivisuutta ja kognitiivisten taitojen vaikeuksia. (Holmila, Raitasalo, Autti-

Rämö & Notkola 2013, 37; Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2014, 39; Määttä & Ran-

tala 2016, 116; Takala & Roine 2013, 26–29.) Määtän ja Rantalan (2016, 118) mu-

kaan vanhemman moniongelmaisuus, kuten päihdeongelman yhteydessä ilme-

nevät mielenterveysongelmat aiheuttavat lapsessa oppimisvaikeuksia ja väsy-

mystä, sekä monia muita ongelmia. Tutkimukseen osallistunut opettaja (O5) 

koki, että perheen päihteiden käyttö sai aikaan oppilaan ajautumista muita her-

kemmin kiusaamistilanteisiin kiusaajana tai kiusattuna. 

Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten internetin käyttö on merkittävästi 

lisääntynyt. Buckinham (2003) sekä Rantanen (2005, 155) määrittelevät median 

muuttaneen lasten kasvuolosuhteita. Sähköinen media on vallannut koteja nope-

asti (Lahikainen 2015, 16). Suomalaisperheistä lähes jokaisella on vähintään yksi 



36 
 

tietokone, sekä suurimmalla osalla alakouluikäisistä älypuhelin käytössään (La-

hikainen & Arminen 2015, 256; Riihilahti, Paavilainen, Koivisto & Kylmä 2016, 

18, 25). Revon ja Nätin (2015a, 80, 93) mukaan tietokoneilla ja muilla älylaitteilla 

pelaaminen näkyy lasten ajankäytössä. Vuonna 2009 toteutetun tutkimuksen 

mukaan 4–6 luokkalaisista oppilaista noin 278 oppilasta pelasi viikoittain inter-

netissä (N=312) (Riihilahti ym. 2016, 18, 25). Tässä tutkimuksessa lasten väkival-

taisten pelien pelaaminen ja television katselu näkyivät opettajien mielestä kou-

lussa ahdistuneisuutena, levottomuutena ja keskittymiskyvyttömyytenä. Tätä 

tutkimustulosta tukee Riihilahden ynnä muiden (2016, 24) tutkimus, jonka mu-

kaan viikoittainen pelaaminen aiheutti lapsissa lisääntyvää impulsiivisuutta. 

Lindh ja Sinkkonen (2009, 105) puolestaan havaitsivat omassa tutkimuksessaan 

yhteyden lapsen aggressiivisen käyttäytymisen ja kotona katsottujen väkivaltais-

ten tv-ohjelmien välillä. Vaikka pelaamisen ja internetin käytön on havaittu ai-

heuttavan lapsessa erinäistä oireilua, vanhemmilla voi olla vaikeuksia rajoittaa 

lapsen tietokoneen tai puhelimen käyttöä ja siellä tapahtuvaa toimintaa. Lahikai-

sen (2015, 37) näkemyksen mukaan lapsen voi olla vaikea hyväksyä vanhemman 

sääntöjä tietokoneen ja puhelimen käytöstä, koska ajattelee itse hallitsevansa nii-

den käytön vanhempaa paremmin. 

“Kodin virikeköyhyys tai esim. liiallinen pelaaminen ja ruudun katselu näkyy levotto-
muutena ja keskittymiskyvyn puutteena...Pornon katselu ja väkivaltaisten pelien K-18 
pelien pelaaminen voi näkyä myös ahdistuneisuutena koulussa.” (O16) 

Tässä tutkimuksessa mainittiin lasten pelaamisen lisäksi myös vanhempien liial-

linen älylaitteiden käyttö. Älylaitteet vievät käyttäjältään aikaa, keskittymistä ja 

ne suorastaan vangitsevat käyttäjänsä huomion (Lahikainen 2015, 30). Erään 

opettajan (O4) kokemusten mukaan älylaitteiden liiallinen käyttö aiheutti muun 

muassa alisuoriutumista. Vanhemmat eivät jaksaneet kannustaa lasta hyviin 

koulutuloksiin, koska lapsen asioihin paneutumiseen ei riittänyt energiaa heidän 

omien ongelmiensa vuoksi. Lammi-Taskula ja Bardy (2009, 66) mainitsevat säh-

kölaitteiden kuten puhelimien ja television voivan olla vanhemman ja lapsen 

vuorovaikutuksen este, sillä liiallinen elektroniikkalaitteiden käyttö vähentää 

suoraa vuorovaikutuksellisuutta perheessä. Myös Lahikaisen (2015, 36) mukaan 
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median käyttö voi hajottaa, mutta myös rakentaa perheen vuorovaikutussuh-

teita. Lapsen voi olla vaikea saada vanhempaan suoraa kontaktia, jos vanhempi 

keskittyy älylaitteeseen (Mantere & Raudaskoski 2015, 208). 

 

“Riitaisat erot, parisuhdeongelmat ja vanhempien riippuvuus älylaitteistaan näkyvät yhä 
selkeämmin. Lapsia ei vain yksinkertaisesti jakseta kannustaa pyrkimään hyvään tulok-
seen. Vallalla on luovuttamisen kulttuuri. Aikaisemmin ihmiset halusivat lapsilleen pa-
rempaa kuin itselleen, nykyisin energiaa ei vain osalla siihen ole.” (O4) 

Vanhempien älylaitteiden käyttö vaikuttaa tutkimusten mukaan myös lapsen 

älylaitteiden käyttöön. Kun vanhempi itse käyttää paljon älylaitteita, ei lapsikaan 

hallitse älylaitteisiin käyttämäänsä aikaa. (Cho & Lee 2017, 309; Dorr, Rabin & 

Irlen 2002, 362; Shin 2017.) Lisäksi Shinin (2017) ja Mannerheimin Lastensuojelu-

liiton (2018, Lapset ja media) mukaan vanhempi näyttää lapselleen mallia, 

kuinka mediaan asennoidutaan ja miten siellä käyttäydytään. Tärkeää olisi van-

hempien asettamat rajoitukset ja perheen yhdessä muodostamat säännöt (MLL 

2018a). Harvoilla perheillä on kuitenkaan selkeät säännöt älylaitteiden käyttöön, 

vaikka niiden merkitystä korostetaan paljon (Dorr ym. 2002, 360–361). Tästä joh-

tuen vanhemmat eivät enää nykyään tiedä, mitä heidän lapsensa tekevät esimer-

kiksi internetissä (Cho & Lee 2017, 310; Shin 2017). Revon ja Nätin (2015b, 117) 

teoksessa tulee ilmi, että nykyään lapset viettävät yhä enemmän yksinoloajastaan 

tietokoneen parissa. Tämä voi lisätä vanhempien tietämättömyyttä lapsen me-

dian käytöstä. 

4.4 Muutos kodin kasvuolosuhteissa 

Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL 2018b) mukaan lapsen elämässä tapah-

tuvat suuret muutokset, kuten vanhempien ero, sisaruksen syntymä tai läheisen 

ihmisen menetys voivat vaikuttaa lapseen aiheuttaen hänelle haastavaa käyttäy-

tymistä.  Opettajat toivat ilmi, että muutos kodin kasvuolosuhteissa näkyy käyt-

täytymisessä. Tässä tutkimuksessa muutoksella tarkoitetaan läheisen menetystä, 

avioeroa tai uutta asuinjärjestelyjä. 



38 
 

“Usein yhteys käyttäytymiseen selviää viiveellä... lapsi on omissa ajatuksissaan, reagoi-
maton tai sitten muuttuukin huomion kipeäksi tai muuttuu herkäksi erilaisille ärsyk-
keille.” (O21) 

Tutkimukseen osallistuneiden opettajien kokemusten mukaan kodin kasvuolo-

suhteiden muutos näkyy lapsen koulukäyttäytymisessä. Kasvuolosuhteiden ol-

lessa stabiilit on opettajien mielestä hankalampaa määritellä, kuinka ne vaikutta-

vat oppilaaseen. Muutoksen tullessa myös oppilaan käyttäytyminen usein muut-

tuu. Yhteys muutoksen ja käyttäytymisen välillä selviää viiveellä tutkimukseen 

vastanneen opettajan (O21) kokemuksen mukaan. Opettaja kertoi oppilaan käyt-

täytymisen muuttuneen perheessä koetun muutoksen myötä. Hän käyttäytyi 

aluksi koulussa hajamielisesti ja reagoimattomasti sekä unohteli kotitehtäviään, 

kunnes yllättäen muuttui huomionkipeäksi tai ärsykeherkäksi. 

 

Läheisen menetys 

Läheisen menettäminen on lapselle traumaattinen kokemus (Uittomäki, Myntti-

nen & Laimio 2011, 6). Read, van Os, Morrison ja Ross (2005) määrittelevät trau-

man voimakkaaksi, äkilliseksi tapahtumaksi, joka vaikuttaa ihmiseen merkittä-

västi. Tällaiset vaikeat elämäntapahtumat haavoittavat lasta (Lämsä ym. 2009, 

97). Kiviniemen (2009, 112) mukaan läheisen ihmisen menetys aiheuttaa lapsessa 

turvattomuuden tunnetta ja mielikuvaa huonommasta elämästä. Myös Manner-

heimin Lastensuojeluliiton (2017) sivuilla todetaan, että lapsen menettäessä lä-

heisensä, kuten vanhempansa, lapsen turvallisuuden tunne järkkyy ja hänen jo-

kapäiväinen elämänsä muuttuu pysyvästi. 

Menetyksen aiheuttaman surun on havaittu aiheuttavan käyttäytymisen 

muutoksia, kuten yksinolon välttelyä, sosiaalista vetäytymistä, itkuisuutta, kiin-

nostuksen ja motivaation heikkenemistä, sekä ripustautumista johonkin muuhun 

ihmiseen (Poijula 2002, 45–46.) Lisäksi lapsi saattaa kokea raivonpurkauksia, vi-

haa, alakuloisuutta sekä keskittymisvaikeuksia. Lapsella voi ilmetä muistikat-

koja, univaikeuksia sekä fyysisiä oireita kuten ihottumaa tai päänsärkyä. (MLL 

2017.) Menetyksen on nähty vaikuttavan myös lapsen koulusuoriutumiseen ne-

gatiivisesti (Uittomäki ym. 2011, 7). Näistä tekijöistä ripustautuminen tuli ilmi 
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myös tässä tutkimuksessa. Yksi opettaja (O14) mainitsi oppilaan hakeneen hä-

neltä paljon läheisyyttä, sillä oppilas tarvitsi kuuntelijaa, jolle kertoa kokemuk-

sestaan. Olisi suotavaa, että koti kertoo avoimesti koululle tapahtuneesta mene-

tyksestä. Opettaja pystyy näin paremmin keskustelemaan oppilaan kanssa ta-

pahtuneesta, kun hän tietää mitä on tapahtunut. (Uittomäki ym. 2011, 27.) Sureva 

lapsi tarvitsee aina aikuisen rinnalleen tukemaan ja auttamaan vaikeiden tuntei-

den läpikäymistä, läheisyyttä ja läsnäoloa (MLL 2017; Uittomäki ym. 2011, 6). 

Kun lapsi tuntee, että hänestä välitetään ja hänen tarpeensa otetaan huomi-

oon, lapsen on helpompi käsitellä omia tuntemuksiaan ja tuoda niitä avoimesti 

esille (Poijula 2002, 24). Poijulan (2002, 50, 77, 80) mukaan puhumisen tarve on 

yksi osa surutyötä. Surutyössä ihminen tuntee ensimmäisenä shokkia ja epäus-

koa kuolemasta, jonka jälkeen kuolema kielletään kokonaan. Tämän jälkeen 

usein aletaan käsitellä tapahtunutta ja kohdataan todellisuus. Tässä vaiheessa su-

rutyötä alkaa sureminen, muisteleminen ja ympäristöön vähitellen sopeutumi-

nen, kunnes lopulta henkilö alkaa pikkuhiljaa jatkaa elämässä eteenpäin. Mene-

tyksestä keskusteleminen kuuluu olennaisesti surutyöhön, sillä menetyksen ko-

keva tarvitsee sosiaalista tukea ja henkilöä, jolle purkaa tunteitaan. 

 

Avioero ja uudet asuinjärjestelyt 

Avioerot ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä (Lämsä 2009c, 28).  Hämäläi-

sen ja Koiso-Kanttilan (2012, 93–94) mukaan vuonna 2012 puolet solmituista 

avioliitoista päättyivät eroon joka tarkoittaa, että noin 30 000 lasta kokee vuosit-

tain vanhempiensa avioeron. Avio- tai avoeron myötä lapsella on usein kaksi ko-

tia. Hämäläisen ja Koiso-Kanttilan (2012, 94) mukaan lapsen näkökulmasta ero 

tarkoittaa usein kahta kotia ja toisen vanhemman pois muuttamista. Vuoroasu-

minen tarkoittaa molempien vanhempien aktiivista osallistumista lapsen joka-

päiväiseen elämään (Green 2005). Vuoroasuminen kosketti vuonna 2012 jo kym-

mentä prosenttia erolapsista (Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2014). Tutkimukseen 

osallistunut opettaja (O3) mainitsi, että vuoroasumisen vuoksi lapsi tuntui ole-
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van ikään kuin “hakusessa”. Opettaja pohti tämän voivan johtua siitä, että van-

hempien säännöt ja rutiinit ovat ristiriidassa keskenään. Lisäksi hän ajatteli, että 

lapsi ei välttämättä tilanteen vuoksi kokenut kumpaakaan kotia omakseen. Myös 

toinen opettaja (O11) toi esille, että lapsella oli eri säännöt isän ja äidin luona asu-

essaan. Lapsi sai lintsata koulusta äidin luvalla, isän ollessa tiukempi koulun-

käynnin suhteen. Pryorin ja Rodgersin (2001, 117) mukaan lapset määrittelevät 

itse eron huonoimmaksi puoleksi sen, että he menettävät päivittäisen kontaktin 

toiseen vanhempaansa. Pahimmillaan tämä voi johtaa kokonaan yhteyden me-

nettämiseen (Hämäläinen & Koiso-Kanttila 2012, 94). Valkosen (2006, 53) mu-

kaan tärkeintä lapsille on, että kotoa pois muuttava vanhempi pitää säännölli-

sesti yhteyttä lapseensa. Eron jälkeen vanhempien tulisi pyrkiä pitämään lapsen 

elämä mahdollisimman normaalina (Uusitalo 1985, 89). 

Tämän tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että vanhempien avioero tai uudet 

asuinjärjestelyt näkyivät kriisinä lapsen elämässä. Soisalo (2012b, 158) on sa-

moilla linjoilla siitä, että suuret muutokset kuten muutto, avioero tai läheisen 

kuolema voi ajaa lapsen kriisiin. Kriisi nähdään ajallisesti rajattuna tilana, joka 

voi kestää jonkin aikaa (Uusitalo 1985, 85). Kriisejä voi olla kolmenlaisia; kehitys- 

ja elämäntilannekriisejä sekä traumaattisia kriisejä. Kehityskriisit ovat normaa-

leja elämänkulkuun liittyviä koko perheen kokemia kriisejä, kuten lapsen uh-

maikä. Traumaattiset kriisit ovat vastaavasti äkillisiä traumatisoivia tilanteita, 

esimerkiksi vakava onnettomuus tai sairaus. Elämätilannekriiseissä iso muutos 

elämässä, kuten ero, mullistaa hetkellisesti elämän. (Soisalo 2012b, 160–161.) Krii-

sin akuuttivaiheessa opettajan (O16) mukaan oppilaan käyttäytyminen muuttui 

huomattavasti. Oppilas saattoi olla levoton, hermostunut, itkuinen sekä hänen 

keskittymiskykynsä kärsi. Kilttikin oppilas saattoi hermostua pienistä asioista, 

huutaa opettajalle ja heitellä tavaroitaan luokassa, kun taas toinen oppilas saattoi 

reagoida hankaliin tilanteisiin karkaillen koulusta ja piiloutuen muilta. Soisalon 

(2012b, 164-166) mukaan karkailu ja koulusta pinnaaminen ovat normaaleja re-

aktioita eron ilmetessä. Kriisin hellitettyä tilanne usein opettajien mukaan kui-

tenkin parani ja oppilaan käyttäytyminen alkoi muuttua pikkuhiljaa takaisin nor-

maaliksi. 
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“Akuutissa tilanteessa lapsi reagoi niin, että oli levoton, keskittymiskyvytön, ärtynyt, it-
kuherkkä ja kotitehtävät jäivät tekemättä. Vaatteet olivat likaisempia ja lapsi ei ollut suih-
kupuhdas. Kun kriisi hellitti, niin tilanne parani hiljalleen ja lapsi löysi uuden erilaisen 
arjen ja tottui siihen.” (O9) 

Avioero on pitkään kestäneiden ristiriitojen lopputulos. Ero järkyttää usein koko 

perhettä, aiheuttaen ahdistuneisuutta, pelkoa, yksinäisyyttä ja epäonnistumisen 

tunteita. (Uusitalo 1985, 88.) Valkosen (2006, 53) tutkimuksen mukaan lasten mie-

lestä hyvään vanhemmuuteen kuuluu tarvittaessa eroaminen. Eroaminen voi 

lasten mukaan parantaa kodin tilannetta ja suhteita vanhempiin. Hyvin riitaisen 

avioliiton jälkeinen ero voi näyttäytyä lapselle siis myös positiivisena ratkaisuna 

ja helpotuksena (Pryor & Rodgers 2001, 121). Uusitalo (1985, 88) tuo teoksessaan 

ilmi, että ero on kuitenkin monesti yllätys lapsille, vaikka vanhemmat olisivat 

riidelleet pidemmän aikaa. Ero voi johtaa lapsen tunne-elämän kaaokseen ja ai-

heuttaa Malisen, Röngän, Tolvasen, Sevón ja Jokisen (2015, 58) mukaan mie-

lialanvaihteluita. Lapset kokevat avioeron vuoksi surua, vihaa ja syyllisyyden 

tunteita (Pryor & Rodgers 2001, 114–116). Tutkimusten mukaan eroperheiden 

lasten on havaittu raportoivan enemmän negatiivisempia tunteita, kuin lapsien, 

joiden vanhemmat olivat edelleen yhdessä (Malinen ym. 2015, 58). Myös tässä 

tutkimuksessa opettajien mukaan avioeron jälkeen oppilas saattaa olla normaalia 

väsyneempi, surullisempi, ärtyneempi tai käyttäytyä pelokkaasti. 

Lapsen sosiaalisen käyttäytymisen nähtiin muuttuvan vanhempien eron 

myötä. Eräs opettaja (O2) on huomannut uransa aikana oppilaissa yllättäen esiin 

tulevia negatiivisia muutoksia kuten ilkeyttä, rumasti puhumista ja kiusaamista. 

Oppilaat saattoivat häiriköidä tunnilla tai olla hiljaisia ja epävarmoja omista tai-

doistaan. Tässä tapauksessa muutaman vuoden sisällä negatiivisen käyttäytymi-

sen näkymisestä opettaja sai kuulla oppilaan vanhempien eronneen. Opettajan 

mukaan negatiivinen käyttäytyminen johtuu kodin muutoksista. Hämäläisen ja 

Koiso-Kanttilan (2012, 98) mukaan avioero vaikuttaa lapseen stressaavasti, sillä 

erosta seuraa elämänmuutos lapselle. Ympäristömuutoksien aiheuttamat stressi-

tilanteet vaikuttavat lapsen sosiaalisiin taitoihin, kun lapsen sosiaalinen ympä-

ristö kokee muutoksia (Liberman ym. 1989). Soisalo (2012b, 162, 164–166) käsit-

telee trauman vaikutuksia lapsiin. Hänen mukaansa avioero voi näyttäytyä trau-
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mana lapsen elämässä. Traumaattiset tapahtumat voivat aiheuttaa lapsissa mie-

lialan vaihteluita esimerkiksi keskittymiskyvyttömyyttä, pelokkuutta, masentu-

neisuutta ja hajamielisyyttä. Lisäksi alakouluikäinen voi menettää itsearvostuk-

sensa traumaattisen tapahtuman jälkeen. Tutkimukseen osallistuneen opettajan 

(O11) mukaan oppilaalla oli vanhempien eron myötä vaikeuksia kohdata vas-

toinkäymisiä. 

“Vanhempien ero tai sen harkinta ja eri koteihin muuttaminen on aiheuttanut useassa 
lapsessa itkuisuutta, väsymystä ja ärtyneisyyttä. Yleensä hyvin kiltti oppilas saattoi her-
mostua täysin, heitellä tavaroita luokassa, huutaa opettajalle ja itkeä vuolaasti pienestä-
kin vastoinkäymisestä.” (O11) 

Avioero ja uudet asuinjärjestelyt saivat aikaan myös koulusuoriutumisessa muu-

toksia. Libermanin ynnä muiden (1989) mukaan ympäristön stressitilanne voi 

vaikuttaa lapsen oppimiseen. Tässä tutkimuksessa opettajat havaitsivat, että op-

pilaalta saattoi puuttua motivaatio koulutyötä kohtaan, kun perheessä esiintyi 

vaikeuksia. Jotkut oppilaat unohtivat tehdä läksynsä ja joillakin oppilailla oli 

kouluvälineet jatkuvasti kadoksissa. Opettajien mukaan oppilas saattoi olla 

omissa ajatuksissaan ja hajamielinen. Linnavuori (2007, 96) mainitsee, että mo-

nesti oppilaan vuoroasuminen molemmilla vanhemmilla saattaa aiheuttaa asioi-

den unohtelua. Opettajat havaitsivat myös, että tällaisten vaikeuksien kanssa 

kamppailevat oppilaat suoriutuivat normaalia tasoaan heikommin, vaikka kysei-

nen oppilas olisikin ollut lahjakas. Amaton ja Cheadlen (2005, 192) sekä Soisalon 

(2012b, 164–166) mukaan avioero lisää riskiä koulumenestyksen heikkenemi-

seen. Myös Talvio (2017, 26–27) tuo tämän esiin kirjoituksessaan. Hänen mu-

kaansa oppilaat, joilla on motivaatiota opiskeltavaan asiaan, oppivat paremmin, 

kuin ne, joilla luontaista kiinnostusta asiaa kohtaan ei ole. Lapsella tulisi olla si-

säinen motivaatio eli sisäinen tahtotila oppia ja ymmärtää käsiteltävä asia. Opis-

kelun tulisi tuottaa iloa ja tyydytystä oppilaalle ja saada näin oppilaan työsken-

telemään ahkerammin. 

“Ennen hymyilevästä ja nauravasta lapsesta tulee vakava ja mietteliäs. Suru avioerosta ja 
riitelystä näkyy lapsen kasvoilla koulussa.” (O16) 

Tässä tutkimuksessa yksi vastaaja (O17) huomautti oppilaan siisteydestä, joka 

vanhempien eron myötä oli muuttunut huomattavasti huonompaan suuntaan. 
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Oppilas saattoi tulla esimerkiksi likaisena kouluun. Vanhempien ero on Malisen 

ynnä muiden (2015, 58) tutkimuksen mukaan riski lapsen hyvinvoinnille. Toisen 

vastaajan mukaan perheen hajoaminen aiheutti oppilaalle myös turvattomuuden 

tunnetta, minkä voidaan arvella vaikuttavan oppilaan hyvinvointiin. Turvatto-

muuden tunne voi johtua rutiinien puutteesta. Kun rutiinit muuttuvat tai katkea-

vat kokonaan esimerkiksi uuden asuinjärjestelyn vuoksi, korostuu niiden merki-

tys. (Vornanen 2006, 134.) 

 

Sisarukset perheessä 

Vuoden 2017 virallisten tilastojen mukaan suomessa perheiden keskimääräinen 

lapsiluku oli 1,85. 43 prosenttia perheistä oli vuonna 2017 yksilapsisia. Kaksilap-

sisia oli 39 prosenttia perheistä, kolmilapsisia 13 prosenttia ja vähintään neljä 

lasta oli viidellä prosentilla kaikista lapsiperheistä. (SVT 2017, 2.) Furman ja Lant-

hier (2002, 165-166) ovat havainneet, että sisarusten syntymä vaikuttaa perheen-

jäsenten välisiin suhteisiin aiheuttaen varsinkin perheen muissa lapsissa käyttäy-

tymisen muutoksia. Perheen ensimmäinen lapsi on usein tottunut saamaan van-

hemmilta jakamatonta huomiota. Toisen sisaruksen syntymä voi aiheuttaa per-

heen esikoisessa syrjäytymisen tunnetta ja epävarmuutta omasta paikasta per-

heessä. Toinen lapsi tottuu usein jakamaan vanhempien huomiota esikoisen 

kanssa ja on näin yhteistyökykyisempi, mutta saa kuitenkin yleensä vanhemmil-

taan enemmän hemmottelua. Myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton (2018c) 

mukaan esikoinen voi kokea olonsa uhatuksi ja mustasukkaiseksi, kun hänen tu-

lee jakaa vanhemmiltaan saatu huomio ja rakkaus uuden tulokkaan kanssa. 

Tässä tutkimuksessa opettaja (O1) mainitsi, että kahden oppilaan oppimi-

nen taantui sisaruksen syntymän jälkeen. Ahokas (2011, 155–156) mainitsee, että 

sisaruksen syntyminen voi olla muille perheenjäsenille hämmentävä tilanne, sillä 

vanhempien antama huomio jakautuu monen lapsen välille. Tämä voi aiheuttaa 

sisarusten välillä esimerkiksi kateutta. Vanhemmat lapset voivat kokea uuden 

sisaruksen myötä vaihtelevia tunteita, kuten ylpeyttä, iloa, pelkoa ja harmia 

(MLL 2018c). 
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“Minulla on ollut työurallani kaksi oppilasta, joiden oppiminen minun analyysini mu-
kaan taantuivat sisaruksen synnyttyä.” (O1) 

Tutkimuksessa tuli esille sisarusten syntymän lisäksi uudet sisarpuolet. Suomen 

virallisen tilastokeskuksen (2017, 2) sivuilta käy ilmi, että vuonna 2017 uusper-

heitä oli 51 300 kappaletta. Tilastojen mukaan uusperheissä on enemmän lapsia 

(2,1) kuin muissa lapsiperheissä (1,85). Tutkimukseen osallistuneen opettajan 

(O3) mukaan uusien sisarpuolten syntyminen perheeseen aiheutti oppilaalle 

eriarvoisuuden tunteen. Oppilas koki alemmuuden ja kuulumattomuuden tun-

teita, jotka heijastuivat koulussa huomion tarpeena. Oppilas halusi opettajaltaan 

enemmän huomiota kuin ennen. Mannerheimin lastensuojeluliiton (2018e) mu-

kaan uusperheessä kahden perheen yhteensovittaminen voi olla hankalaa, jos 

molemmilla aikuisilla on lapsia ennestään. Tärkeää on, että lapset saavat aikaa 

tutustua toisiinsa ennen muuttoa. 
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5 POHDINTA 

5.1 Tulosten tarkastelua 

Tutkimukseen osallistuneet opettajat kertoivat, että kodin kasvuolosuhteiden 

analysoiminen on haastavaa. Jokainen tutkimukseen osallistuneista opettajista 

kuitenkin kertoi kasvuolosuhteiden heijastuvan lapsen käyttäytymiseen. Opetta-

jien mukaan kodin kasvuolosuhteiden ollessa stabiilit, ei niihin tule kiinnitettyä 

erityisesti huomiota. Tämä voi johtua siitä, että lapsi on tuolloin tasapainoinen ja 

koulutyöskentely sujuu hyvin, eikä hän tuo itseään suuremmin esille. Sen sijaan, 

kun kodin kasvuolosuhteet ovat epävakaat tai niissä tapahtuu muutos, opettajat 

raportoivat niiden näkyvän runsaammin lapsen koulukäyttäytymisessä ja näin 

ollen oppilaaseen tulee kiinnitettyä enemmän huomiota. 

Opettajat toivat esille myös lasten ottavan vaikutteita läheisten käytöksestä 

ja toiminnasta, mikä on lapsen luontainen tapa kehittää itseään. Joskus mallista 

opittu käyttäytyminen, esimerkiksi puhumistapa ei kuitenkaan ole tilanteisiin 

sopivaa, mutta pienen lapsen voi olla vaikea ymmärtää tätä. Etenkin nuoremmat 

lapset reagoivat opettajien mukaan voimakkaammin käyttäytymisellään. Heillä 

tämä ilmenee päivittäisissä kohtaamisissa, yleisessä käyttäytymisessä sekä ta-

vassa reagoida ympäristöön. Tämä johtuu siitä, ettei nuoremmille lapsille ole 

vielä kehittynyt vakiintuneita toimintatapoja reagoida tilanteisiin (Lämsä ym. 

2009, 100). Tuloksista voidaan päätellä, että kodin kasvuolosuhteet heijastuvat 

lapsen koulukäyttäytymiseen aina jollakin tavoin, mutta se miten lapsi reagoi 

kasvuolosuhteisiin, riippuu aina lapsesta. 

 

Tasapainoiset kodin kasvuolosuhteet 

Tasapainoisista kodin kasvuolosuhteista opettajat mainitsivat, että tasapaino nä-

kyy lapsessa kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Tutkimukseen osallistuneet 

opettajat ajattelivat lapsen olevan tällöin vastuuntuntoinen, hyväkäytöksinen ja 

innokas oppija. Lapsella voi kuitenkin välillä olla voi esiintyä käyttäytymisessä 
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ja vastuunottamisessa ongelmia, vaikka kodin olosuhteet olisivat tasapainoiset ja 

hyvät. Toisaalta lapsella voi myös olla haasteita kotona, vaikka koulussa lapsi 

esiintyisi päällepäin hyvinvoivana ja tasapainoisena. Lapsi voi olla innokas uu-

sien asioiden oppija kasvuolosuhteista tai elämäntilanteesta riippumatta. 

 
Epävakaat kodin kasvuolosuhteet 

Tutkimuksessa epävakaista kodin kasvuolosuhteista nousi esille työttömyys, yk-

sinhuoltajuus, matalatuloisuus ja lapsen laiminlyöminen. Soisalo (2012a, 11–12, 

17–19) määrittelee nämä normaalin kehityksen riskitekijöiksi, jotka voivat aiheut-

taa erilaisia muutoksia käyttäytymisessä ja mielialassa, kuten ahdistuneisuutta, 

aggressiivisuutta tai keskittymiskyvyttömyyttä. Tutkimuksessa epävakaat kodin 

kasvuolosuhteet näkyivät opettajien mukaan lapsessa käyttäytymisongelmina ja 

väkivaltaisuutena. Lisäksi lapsella saattoi olla luottamusongelmia ja hän haki 

turvaa koulun aikuisilta. Luottamus lapsen ja vanhemman välille syntyy, kun 

lapsi kokee saavansa tukea, turvaa ja läsnäoloa vanhemmiltaan (Värri 2002, 108, 

110). Luottamusongelmat ja turvan hakeminen voivat johtua epävakaista kodin-

olosuhteista. Yksi opettaja (O25) toi tutkimuksessa esille myös hiljaisen ja aran 

lapsen, joka heijasti käyttäytymisellään kasvuolosuhteitaan. Lapsi näytti iloisem-

man puolen itsestään vain kavereiden seurassa ja epävarmuutta kohdatessaan 

hän reagoi voimakkaasti. Käyttäytyvätkö lapset siis opettajien seurassa eri tavoin 

kuin kavereidensa seurassa? Opettajien esille tuoma käyttäytyminen, saattaakin 

esiintyä vain ajoittain koulussa. 

Tutkimustuloksissa perheessä esiintyneen työttömyyden ja matalatuloi-

suuden nähtiin opettajien mukaan ilmenevän lapsen koulutyöskentelyssä sekä -

käyttäytymisessä. Arkea haittaava stressi, kuten vanhemman työttömyys voi ai-

heuttaa perheen lapsille negatiivisia tunteita ja mahdollisia käyttäytymisongel-

mia (Crnic & Low 2002, 245, 262). Perheen rahatilanteen aiheuttama stressi voi 

heijastuu lapsen koulutyöskentelyyn, kun lapsi joutuu kantamaan ylimääräistä 

huolta perheen tilanteesta. Tutkimukseen vastannut opettaja (O10) toi ilmi, että 

lapsi kantaa vastuuta kodista matalatuloisessa yksinhuoltajaperheessä. Perheen 

ongelmat näkyivät levottomuutena koulussa. Kun oppilas joutuu kantamaan 
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vastuuta perheestään aikuisen lailla se aiheuttaa suuren henkisen taakan, joka 

näkyy myös koulussa. Kotona esiintyvien rahaongelmien ilmeneminen lapsessa 

riippuu kuitenkin paljon siitä, kuinka asia tuodaan esille kotona. Jos asiaa koros-

tetaan päivittäin ja tuodaan esille voimakkaasti, lapsi reagoi siihen herkemmin. 

Vanhemman perustehtävä on lapsen suojeleminen ja huolenpito (Kauffman 

& Landrum 2013, 118). Tutkimuksessa kaksi opettaja (O3, O13) nosti esille myös 

perheessä esiintyvän laiminlyönnin. Opettajat raportoivat, ettei vanhemmat 

omien ongelmiensa tai elämäntilanteensa vuoksi jaksaneet huolehtia lastensa tar-

peista. Lapset eivät saaneet opettajien mukaan kotona riittävää huomiota. Kun 

lapsi ei koe saavansa tarvittavaa huolenpitoa kotona, voidaan olettaa sen näky-

vän lapsen käyttäytymisessä. Tämän tutkimuksen tuloksissa tuli ilmi, että lasten 

tarpeiden laiminlyönti näkyi syrjäänvetäytymisenä sekä muihin takertumisena. 

Lapset saattoivat myös unohdella läksyjään, häiriköidä tunnilla esimerkiksi tu-

hoamalla tavaroita tai puhumalla asiattomasti. Lisäksi väkivaltainen käyttäyty-

minen oli tavallista. Soisalon (2012a, 9, 17–19, 83) mukaan laiminlyödyt lapset 

ovat erityisen haavoittuvaisia sekä usein hajamielisiä, aggressiivisesti käyttäyty-

viä tai tulevat huonosti toimeen vertaistensa kanssa. Tutkimukseen osallistuneet 

opettajat eivät tuoneet esille, minkä tasoisesta laiminlyönnistä on kyse. Kirjoitel-

mista ei myöskään ilmennyt, onko lasten huomiotta jättäminen jatkuvaa vai sa-

tunnaista, sekä kuinka vakavasta laiminlyönnistä on kyse. 

 
Läheisten käytös ja toiminta 

Rajojen puuttuminen oli yksi tuloksista esiin noussut aihe. Rajojen tarkoituksena 

on turvata lapsen terve ja tasapainoinen kasvu (Lämsä 2009a, 68). Ilman rajoja 

lapsen on vaikeampaa oppia elämän perusasioita kuten mikä on oikein ja mikä 

väärin. Vanhempien ei tulisi sallia lapselta tilanteeseen sopimatonta käytöstä. 

(Valkonen 2006, 46–48). Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että salliva kasvatus-

tyyli, missä lapselle ei aseteta rajoja ja sääntöjä, aiheuttaa lapsessa tottelematto-

muutta ja huonoa käytöstä koulussa. Lapsen on vaikeaa hyväksyä koulussa ase-

tettuja rajoja ja sääntöjä, kun kotona niitä ei ole. Keinänen ynnä muut (2011, 2) 
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esittävät Baumrindin (1989) näkemyksen, jonka mukaan sallivassa vanhem-

muustyylissä vanhemmat suhtautuvat usein lapsen toiveisiin myöntyvästi. Kou-

lussa kaikkea toimintaa säätelevät selkeät rajat ja yhteiset säännöt, minkä vuoksi 

ei ole mahdollista suhtautua kaikkien toimintaan myöntyvästi. Rautiainen (2001, 

25) ja Valkonen (2006, 47) mainitsevat, että rajojen ja sääntöjen tarkoituksena on 

antaa turvaa, opettaa lapselle rutiineja sekä elämän perusasioita. Opettajien mu-

kaan rajojen ja sääntöjen puuttuminen aiheutti oppilaassa uhmakkuutta eli ai-

kuisten testaamista, sekä rajojen hakemista koulussa.  Ilman rajoja ja sääntöjä ko-

tona lapsi voi hämmentyä. Lapsen on hankala toimia toivotulla tavalla, kun hän 

ei tiedä mitä häneltä odotetaan. 

Perheessä vanhempien ja sisarusten antaman esimerkin merkitys mainittiin 

tämän tutkimuksen tuloksissa useasti. Opettajien mukaan tämä näyttäytyy oppi-

laan käyttäytymisessä monin tavoin. Yksi opettaja (O25) mainitsi, että mallioppi-

minen näyttäytyi muun muassa oppilaan sosiaalisissa taidoissa. Hänen mu-

kaansa esimerkiksi lapsi, jonka vanhemmat olivat hiljaisia, tiukkoja ja jännitty-

neitä oli lapsi myös itse samanlainen. Lapsi on saanut mallin kautta mielikuvan 

siitä, että tietyissä tilanteissa tulee olla hiljainen eikä saa tuoda itseään esille. 

Lapsi oli opettajan mukaan kuitenkin kavereiden keskuudessa iloinen, reipas ja 

humoristinen. Tutkimukseen osallistunut opettaja itse pohti, että erilaisella kas-

vatuksella ja esimerkillä sekä rennolla elämänasenteella ja huumorilla lapsi ei 

olisi ollut niin synkkä ja aikuismainen. Lapselle on luontaista katsoa muilta ih-

misiltä mallia. Näin lapsi oppii toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin (Määttä & 

Rantala 2016, 69; Rautiainen 2001, 27). Kauffman ja Laundrum (2013, 129) ovat 

havainneet, että vanhempien käytös heijastuu lapsen käytökseen. Yksi opettaja 

(O16) ajatteli oppilaan väkivaltaisen käytöksen johtuvan vanhemmilta saadusta 

esimerkistä. Tällainen oppilas ei tiedä millä muulla tavalla hänen tulisi tilanteissa 

toimia.  Soisalon (2012a, 80; 2012b, 21) näkemyksen mukaan väkivaltaisuutta pal-

jon kokeneen ja nähneen ihmisen on vaikea toimia ilman väkivaltaa. Lapsi on 

oppinut, että väkivalta on sallittua tilanteissa. Voi viedä aikaa, ennen kuin lapsi 

oppii uuden sopivamman tavan reagoida. 
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Tutkimuksen tuloksissa mainittiin, myös sisarusten antama esimerkki. 

Opettaja (O16) mainitsi tämän näkyvän muun muassa lapsen puhumistavassa 

kuten kerrotuissa jutuissa, sekä aggressiivisessa käyttäytymisessä. Nuoremmat 

sisarukset ottavat mallia huonosta käytöksestä vanhemmilta sisaruksiltaan eten-

kin, jos heillä on suuri ikäero. Esimerkiksi murrosikäisen lapsen puhumistapa, 

jossa voi kuulua satunnaisia kirosanoja, ei ole alakouluikäiselle vielä sopivaa. 

Näin ollen myös opettaja kiinnittää siihen herkemmin huomiota koulussa. Per-

heenjäsenten antamasta esimerkistä tutkimuksen tuloksissa mainittiin myös van-

hempien kouluasenne, joka heijastui opettajien mukaan oppilaan kouluasentee-

seen. Yksi tutkimukseen vastanneista opettajista (O11) mainitsi, että vanhemmat 

suhtautuivat oppilaan erityisopettajalla käyntiin kielteisesti, mikä näkyi myös 

oppilaan käyttäytymisessä hänen ollessaan erityisopettajalla. Vanhempien on 

joskus hankala hyväksyä lapsella ilmenevät vaikeudet koulussa. Tällainen 

asenne välittyy Latvalan (2012, 32) mukaan lapselle vanhemman puheesta, joko 

tietoisesti tai tiedostamatta. Näin ollen vanhempi ei välttämättä edes tiedosta vä-

littävänsä lapselleen tiettyä negatiivista asennetta. Lapsi voi ihailla vanhempiaan 

tai haluaa olla heille mieliksi, jonka vuoksi toimii mielestään vanhempiensa toi-

vomalla tavalla. 

Opettajien kirjoitelmista nousi esiin vanhempien vaativuus, jonka opettajat 

liittivät etenkin lapsen koulusuoriutumiseen. Kauffmanin ja Landrumin (2013, 

126) mukaan vanhempien liiallinen ja vähäinen koulutyöskentelyn valvonta, il-

menee lapsen koulusuoriutumisessa. Tässä tutkimuksessa lapsilla oli havaitta-

vissa opettajien mukaan paineita koulussa ja epäonnistumisen pelkoa. Tutki-

mukseen osallistunut opettaja (O14) toi esille, että lapsen jatkuva palkitseminen 

hyvästä koulumenestyksestä aiheutti lapselle epäonnistumisen pelkoa. Vanhem-

mat vaativat lapseltaan hyvää menestystä. Kauffmanin ja Landrumin (2013, 126) 

mukaan lahjonta nähdään vanhemman liiallisena valvontana, joka vaikuttaa ne-

gatiivisesti lapsen koulusuoriutumiseen. Tämän tapauksen kertonut opettaja kir-

joitti lapsen esittäneen koulussa ymmärtäneensä tehtävät, vaikka todellisuudessa 

näin ei ollut. Lapsi haluaa palkintoa hyvästä menestyksestä niin paljon, että se 

vaikuttaa koulutyöskentelyyn. Sopiva vanhempien vaatimustaso on kuitenkin 
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hyväksi lapsen koulumenetykselle. Tällöin vanhempi osoittaa kiinnostusta lap-

sen työskentelyä kohtaan ja kannustaa lasta yrittämään. Joskus palkitseminen 

hyvästä suoriutumisesta motivoi lasta opiskelemaan ahkerammin. On kuitenkin 

tärkeää ottaa huomioon, että vaativuus pysyy tietyissä rajoissa. Lapsen ei tulisi 

tuntea paineita tai ahdistusta vanhempien vaatimusten vuoksi. 

Tutkimuksessa perheen ajankäyttöön liittyvistä asioista esille nousi van-

hempien päihteiden käyttö, lapsen pelaaminen, kodin virikeköyhyys sekä van-

hempien älylaitteiden käyttö. Opettaja (O5) mainitsi vanhemman runsaan päih-

teiden käytön liittyvän lapsen ajautumiseen kiusaamistilanteisiin. Tätä tukee tut-

kimus tulokset siitä, että vanhemman runsas alkoholin käyttö aiheuttaa lapsessa 

muun muassa pelkoa, vihaa, ahdistusta, syyllisyyttä, häpeää sekä aggressiivi-

suutta (Holmila ym. 2013, 37; Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2014, 39; Määttä & 

Rantala 2016, 116; Takala & Roine 2013, 26–29). Cacciatore (2007, 28–29) tuo esille, 

että vihan takana on usein muita tunteita kuten turvattomuutta, häpeää, pelkoa 

ja tuskaa, jonka vuoksi vihan tunnetta näytetään ulospäin. Tutkimukseen osallis-

tunut opettaja ei tuonut esille, mitä tunteita vanhemman päihteiden käyttö he-

rätti lapsessa. Yllä mainitut tuntemukset voivat kuitenkin olla syynä kiusatuksi 

ja kiusaajaksi ajautumiseen. Jos lapsi on arka ja pelokas vanhempiensa päihtei-

den käytön vuoksi, hän on helppo kiusaamisen kohde. Lisäksi kiusaamiseen voi 

olla syynä muiden koulutovereiden tietämys lapsen vanhempien päihteiden 

käytöstä. Vastaavasti, jos lapsi käyttäytyy aggressiivisesti ja kokee vihaa van-

hempiensa päihteiden käytön vuoksi, hän saattaa tarvita negatiiviselle energial-

leen kohteen. Lapsi voi silloin kiusata muita, jotta saisi purettua vihaansa ja syyl-

lisyyden tunnettaan. 

Opettajat nostivat esille kirjoitelmissaan myös lasten, sekä vanhempien äly-

laitteiden käytön. Sähköinen media ja sitä kautta älylaitteiden käyttö on yleisty-

nyt kiivasta tahtia (Lahikainen 2016, 16).  Tutkimukseen osallistunut opettaja 

(O16) toi esille, että lapsen liiallinen pelaaminen aiheutti koulussa levottomuutta 

ja keskittymiskyvyttömyyttä. Riihilahden ynnä muiden (2016, 24) tutkimuksessa 

on todettu myös, että pelaaminen aiheuttaa lapsissa lisääntynyttä impulsiivi-
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suutta. Revo ja Nätti (2015b, 117) tuovat ilmi, että lapset viettävät nykyään suu-

ren osan yksinoloajastaan tietokoneen parissa, eivätkä Shinin (2017) mukaan 

vanhemmat tiedä, mitä lapset tekevät tietokoneella. Tietokoneet sijoittuvat usein 

kodissa lasten huoneisiin. Olisi parempi, että tietokone sijoitettaisiin esimerkiksi 

olohuoneeseen, jossa vanhemmat pystyisivät valvomaan tarkemmin lastensa pe-

laamista. Tietokoneella on helppo päätyä sivustoille, joihin lasten ei kuuluisi 

vielä päästä. 

Tutkimukseen osallistunut opettaja (O4) kirjoitti vanhempien liiallisesta 

älylaitteiden käytöstä, joka aiheutti opettajan mukaan vanhemman alisuoriutu-

mista eli vanhempi ei jaksanut olla läsnä arjessa. Älylaitteiden parissa etenkin 

puhelimella vietetty aika on nykyään hyvin yleistä, sillä puhelimella voi tehdä 

monet asiat nopeammin. Esimerkiksi kalenterin ja sähköpostin tarkistaminen, 

laskujen maksaminen sekä uutisten lukeminen onnistuvat muutaman napin pai-

nalluksella. Lahikainen ja Arminen (2015, 265) toteavat, että älylaitteilla on suuri 

vetovoima, joten niiden sammuttaminen on vaikeaa. Näin ollen, kun vanhempi 

kuluttaa aikansa ja energiansa älylaitteiden parissa, on lapsen vaikea saada kon-

taktia ja huomiota vanhemmalta. Tämä kannustaa myös lasta viettämään enem-

män aikaa älylaitteiden parissa. 

 
 
 
Muutos kodin kasvuolosuhteissa 

Läheisen menetys nousi opettajan (O14) kirjoitelmasta esille. Läheisen ihmisen 

menetyksen on todettu olevan lapselle aina traumaattinen kokemus (Uittomäki 

ym. 2011, 6). Menetyksen vuoksi lapsi oireilee monin tavoin. Lapsi kokee muun 

muassa turvattomuutta ja on sosiaalisesti vetäytynyt, menettää motivaationsa, 

itkeskelee tai ripustautuu läheisiin (Kiviniemi 2009, 112; Poijula 2002, 45–46). 

Opettajan (O14) kokemuksen mukaan oppilas ripustautui häneen läheisen me-

netyksen jälkeen. Opettajan näkemyksen mukaan oppilas tarvitsi kuuntelijaa ko-

kemuksilleen, joka on osa surutyötä. Tämä johtuu siitä, että joskus vaikeista asi-

oista on helpompi kertoa ihmiselle, joka ei ole kokenut samaa. Lapsen on vaikea 
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puhua menetyksestä omalle perheelleen, kun oma perhe on kokenut saman me-

netyksen ja näin ollen aihe on kaikille vaikea. On syytä aina ottaa huomioon, että 

lapsen ja menehtyneen henkilön suhteella on olennaisesti merkitystä lapsen ko-

kemiin tunteisiin ja niistä aiheutuviin käyttäytymisen muutoksiin. 

Tutkimuksessa ero ja uudet asuinjärjestelyt olivat opettajien kirjoitelmista 

suurin esiin noussut tekijä, jonka nähtiin heijastuvan lapsen käyttäytymiseen. 

Soisalon (2012b, 158) mukaan avioero ajaa lapsen kriisiin, joka aiheuttaa lapsen 

käyttäytymisessä muutoksia. Opettajien näkemyksen mukaan kriisitilanteessa, 

oppilaan käytöksessä esiintyvä muutos oli näkyvimpää. Oppilas saattoi olla 

muun muassa väsynyt, surullinen ja levoton tai äkkipikainen kuten hermostunut 

ja keskittymiskyvytön. Kun kriisi hellitti, oppilas muuttui takaisin omaksi itsek-

seen eikä negatiivista käytöstä enää ilmennyt. Vanhempien erotessa lapsi kohtaa 

tunteita, joita on vaikea hallita. Ajan kuluessa tunteet helpottavat, kun lapsi alkaa 

hyväksyä tilanteen eikä voimakkaille reaktioille ole enää tarvetta. Pryorin ja Rod-

gersin (2001, 121), sekä Valkosen (2006, 53) näkemyksen mukaan lapset saattavat 

kokea vanhempien eron kuitenkin myös positiivisena asiana, sillä ero voi par-

haimmillaan parantaa perheen välisiä suhteita ja yleisesti kodin tilannetta. Näin 

ollen tarpeen tullen ero kuuluu hyvään vanhemmuuteen. Vanhempien olisikin 

tärkeää huomata, milloin perheen tilanne on niin vaikea, että ero on kaikkien 

kannalta paras ratkaisu. Erosta johtuva lapsen vuoroasuminen aiheutti tutki-

mukseen osallistuneiden opettajien (O3, O11) mukaan lapsessa hämmennystä. 

Vanhempien säännöt ja rutiinit saattoivat olla ristiriidassa keskenään ja näin ol-

len toinen vanhempi saattoi hyväksyä esimerkiksi lapsen luvattoman poissaolon 

koulusta. Lisäksi vuoroasumisen nähtiin aiheuttavan opettajien mukaan lapsessa 

hajamielisyyttä. Tämä johtuu siitä, että vuoroasumisen vuoksi, lapsen on vaikea 

hahmottaa mitä kaikkea hänen tulee ottaa mukaan. Lisäksi mahdollisilla uusilla 

puolisoilla voi olla erilainen näkemys tai painotus asioissa, mikä lisää lapsen 

hämmennystä. 

Kaksi opettajaa (O1, O3) kertoivat kirjoitelmissaan sisarusten merkityksestä 

lapsen käytökseen. Toisen opettajan (O1) näkemyksen mukaan oppilaiden oppi-

minen oli taantunut uuden sisaruksen syntymän myötä. On todettu, että etenkin 
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esikoiselle pikkusisaruksen syntyminen voi olla epävarmuutta lisäävä tekijä. Esi-

koinen voi kokea tulevansa syrjäytetyksi. (Furman & Lanthier 2002. 165–166.) 

Liittyykö oppimisen taantuminen juuri tähän syrjäytymisen tunteeseen? Kun 

lapsi on tottunut saamaan vanhempiensa huomion kokonaan, on hankalaa jakaa 

huomio toisen lapsen kanssa (Ahokas 2011, 155–156). Lapsen energia kuluu uu-

teen tilanteeseen sopeutumiseen ja tunteiden selvittämiseen, jolloin koulusuoriu-

tuminen kärsii. Toinen opettaja (O3) kirjoitti uusista sisarpuolista, jotka aiheutti-

vat lapselle eriarvoisen aseman. Lapsi koki olevansa alemmassa asemassa kuin 

uudet sisarpuolensa, eikä kokenut kuuluvansa perheeseen.  Lapselle on häm-

mentävää, kun koti jaetaan uusien ihmisten kanssa tai, jos vanhempi saa lapsen 

uuden puolisonsa kanssa, mikä aiheuttaa lapsessa oman reviirinsä puolusta-

mista. On siis tärkeää, että tulevat sisarpuolet pääsevät tutustumaan keskenään 

kunnolla ennen uusia asuinjärjestelyitä. Opettajan mukaan, kun lapsi koki kuu-

lumattomuuden ja alemmuuden tunnetta kotona, hän pyrki koulussa kohotta-

maan asemaansa muiden silmissä herättämällä ylimääräistä huomiota. 

 

Johtopäätökset tuloksista 

Tutkimuksessa tuli esille enemmän negatiivisia kuin positiivisia tuloksia kodin 

kasvuolosuhteiden näkymisestä lapsen koulukäyttäytymisessä. Tämä johtuu 

siitä, että muutokset kodin kasvuolosuhteissa ja lapsen mieltä painavat asiat nä-

kyvät käyttäytymisessä herkemmin ja saavat myös ympärillä olevat ihmiset huo-

maamaan tämän. Se minkälaista kodin kasvuolosuhteista tai sen muutoksesta ai-

heutuva käyttäytyminen on, riippuu aina yksilöllisesti lapsesta. On syytä ottaa 

huomioon myös lapsen temperamentti - jokainen lapsi reagoi kodin kasvuolo-

suhteissa tapahtuviin muutoksiin eri tavoin. Jos oppilas on koulussa esimerkiksi 

alakuloinen ja surullinen, ei voida olettaa tutkimuksen tuloksien mukaisesti, että 

lapsen perheessä olisi koettu ero tai läheisen menetys. Lapsi voi olla alakuloinen 

lukuisista syistä. Jos perheessä on useampi lapsi, reagoivat he kaikki eri tavoin. 

Seuraukset muutoksista eivät ole siis aina näin negatiivisia kuin tämän tutkimuk-

sen tulokset antavat ymmärtää. Lisäksi on tarpeellista huomioida, että seurauk-

set voivat olla vain hetkellisiä. 
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Tutkimukseen osallistunut opettaja (O14) toivoi avoimempaa yhteistyötä 

vanhempien kanssa. Kodin ja koulun välillä tapahtuva luottamus ja kunnioitus 

ovat opetussuunnitelman (2014, 34–36) mukaan tärkeimmät kriteerit kasvatus-

kumppanuuden syntymiselle. Opettajan on helpompaa löytää sopivat yhteistyö-

muodot lapselle sekä vanhemmille, kun kodinolosuhteista puhutaan avoimem-

min. Kodin kasvuolosuhteiden avaaminen auttaa opettajaa huomioimaan lasta 

paremmin. Kyse ei ole perheen asioiden utelemisesta tai syyttelystä, vaan lapsen 

parhaasta. Opettaja työskentelee päivittäin usean tunnin ajan lapsen kanssa. Tä-

män vuoksi on tärkeää tuntea ja ymmärtää lasta sekä hänen tilannettaan. Opet-

tajat ovat lasten tukena koulussa riippumatta siitä, millaiset kasvuolosuhteet ko-

tona valitsevat. On oleellista muistaa, että kasvuolosuhteista huolimatta jokai-

sella lapsella on mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen. Epävakaa tilanne kodin 

kasvuolosuhteissa voi olla vain ajoittainen eli kodin epävakaa tilanne voi kestää 

vain hetken esimerkiksi työttömyyden ajan. Myös lapsi itse voi omilla valinnoil-

laan vaikuttaa elämänsä kulkuun, kuten koulumenestykseen tai kaverisuhteiden 

muodostumiseen. Ajatteluamme tukee myös Myllyniemi (2008, 66–67), joka pai-

nottaa, etteivät hyvät olosuhteet tarkoita aina hyvinvointia, eivätkä epävakaat 

olosuhteet vastaavasti pahoinvointia. 

Koska aihetta ei ole tutkittu aikaisemmin, tutkimus tästä aiheesta on tär-

keää, sillä se lisää tietoisuutta aihepiiristä. Tämän tutkimuksen tulokset auttavat 

kiinnittämään huomiota enemmän lapsen koulukäyttäytymiseen ja siihen heijas-

tuviin tekijöihin.  Tulokset herättelevät miettimään kodin kasvuolosuhteiden 

merkitystä lapselle. Opettajat kohtaavat oppilaiden käyttäytymisen muutoksia ja 

niistä aiheutuvia vaikeuksia kouluarjessa säännöllisin väliajoin, jonka vuoksi syi-

den tiedostaminen on merkittävää. On opettajan, lapsen kuin huoltajienkin etu, 

kun opettaja pystyy koulussa tukemaan, ymmärtämään sekä olemaan turvana 

lapselle hänen kohdatessa muutoksia elämässään. 
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5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Laadullisessa tutkimuksessa jokaista tapausta käsitellään ainutlaatuisena ja tul-

kitaan sen mukaan (Hirsjärvi ym. 2016, 164). Kun tutkitaan ihmisten kokemuk-

sia, on luotettavuuteen kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Tutkijan on tuo-

tava tutkittavien kokemukset esille juuri niin, kuin ne on ilmaistu (Virtanen 2006, 

204). Tärkeää on, etteivät tutkijan omat näkemykset ja ennakkokäsitykset tutkit-

tavasta aiheesta vaikuta saatuihin tuloksiin, vaikka tutkijan omat oletukset tulee-

kin kirjoittaa ylös. (Hirsjärvi ym. 2016, 232; Virtanen 2006, 198). Eskolan ja Suo-

rannan (2008, 19) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla tulisi olla mah-

dollisimman vähän ennakkokäsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijoilla voi olla 

aiempia henkilökohtaisia kokemuksia ja ennakko-oletuksia aiheesta, mutta nämä 

eivät saa vaikuttaa tutkimuksen toteuttamiseen. Tässä tutkimuksessa olemme 

pyrkineet hypoteesittomuuteen. Vaikka ennakko-oletuksia aiheesta on ollut, nii-

den ei ole annettu vaikuttaa tutkimuksen toteuttamiseen tai aineistosta esiin 

nousseisiin tuloksiin. 

Ihmisten kokemuksia tutkittaessa on luotettavuuden kannalta oleellista ai-

neistolähtöisyys. Tällöin tutkimus etenee aineisto edellä ja tutkijan tulee rapor-

toida tutkimusprosessi mahdollisimman johdonmukaisesti. Tutkimuksen on ol-

tava loogisesti etenevä ja tutkijan on pystyttävä perustelemaan valintansa koko 

tutkimuksen ajan. Tutkimuksen raportointiin vaikuttaa tutkijan subjektiivisuus 

eli kuinka tutkija reflektoi, analysoi ja raportoi tutkimustaan eri vaiheissa. (Vir-

tanen 2006, 202–203.) Tällainen tutkimuksessa tehtyjen valintojen auki kirjoitta-

minen ja perusteleminen ovat tutkimuksen luotettavuuden kannalta merkittävää 

(Hirsjärvi ym. 2016, 232–233). Subjektiivisuuden lisäksi tutkijan tulee olla vas-

tuullinen ja suorittaa tarvittavat tutkimusvaiheet systemaattisesti. (Virtanen 

2006, 204.) Tässä tutkimuksessa tutkijoina olemme edenneet loogisesti perustel-

len valintojamme koko tutkimuksen ajan. Tämä tutkimus alkoi aineistonke-

ruulla, joka määritteli tutkimuksen etenemisen. Tutkimusaineiston analysointi 

tapahtui tarkasti sisällönanalyysin eri vaiheita hyödyntäen. Raportoimme ana-

lyysin ja siinä tehdyt valintamme kaaviota apuna käyttäen, mikä havainnollistaa 
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analyysiä. Aineistosta löydettyjen tuloksien mukaan muodostui tutkimuksen 

teoreettinen tausta, joka keskustelee tulosten kanssa luontevasti. Tuloksia esittä-

essä hyödynsimme suoria lainauksia aineistosta, joka Hirsjärven ja ynnä muiden 

(2016, 232–233) mukaan auttaa lukijaa ymmärtämään tuloksia. Lisäksi sitaatit, 

joita myös tässä tutkimuksessa on tuotu esille, antavat tukea sille, kuinka tutkija 

on tehnyt johtopäätöksensä. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on merkittä-

vää, että tulokset eivät ole sattumanvaraisia vaan ne ovat tutkimuksesta oleelli-

sesti esille nousseita asioita (Virtanen 2006, 200). 

Koemme, että opettajien vapaat kirjoitelmat olivat sopiva aineistokeruume-

netelmä tähän tutkimukseen. Opettajien kirjoitelmat vastasivat tutkimuksessa 

muodostettuihin tutkimuskysymyksiin kattavasti. Lisäksi otos lisää tutkimuksen 

luotettavuutta, sillä emme rajoittaneet opettajien osallistumista esimerkiksi paik-

kakunnan, iän, sukupuolen tai kokemuksen mukaan. Koska tutkimus pohjautui 

luokanopettajien kokemuksiin, ei tutkimuksen tuloksia pystytty etukäteen enna-

koimaan. Patton (2002, 14) mainitsee, että laadullisessa tutkimuksessa tutkimuk-

sen otoksen ollessa pieni saadaan tarkka ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. 

 
Jatkotutkimushaasteet 

Kasvuolosuhteiden heijastumista lapsen koulukäyttäytymiseen on tutkittu vä-

hän, joten jatkotutkimus tästä aiheesta olisi tarpeellista. Suomenkielisiä ja kan-

sainvälisiä tutkimuksia yksittäisistä tekijöistä, kuten avioeron tai vanhemmuus-

tyylien merkityksestä on tehty (ks. esim. Malinen ym. 2015; Valkonen 2006), 

mutta yleisesti kodin kasvuolosuhteiden merkitystä ei ole tutkittu. Esimerkiksi 

Keskinen ynnä muut (2012) ovat tutkineet Vanhemmuustyylien ja lasten ongel-

makäyttäytymisen välisiä yhteyksiä sekä lasten lukivaikeusriskin vaikutusta 

näissä yhteyksissä, mutta laajempi tutkimus kodin kasvuolosuhteiden näkymi-

nen lasten käyttäytymisessä puuttuu. 

Tässä tutkimuksessa kodin kasvuolosuhteiden näkymistä lapsen koulu-

käyttäytymisessä tutkittiin opettajien kokemusten kautta. Jatkotutkimusta teh-

dessä aineisto kannattaisi kerätä haastatteluiden avulla isommalla otoksella, sillä 

opettajien näkemyksiä olisi tällöin mahdollista tarkentaa. Näin tutkimuksesta 
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saataisiin kattavampi. Lisäksi aihetta olisi jatkotutkimuksena tarpeellista tutkia 

esimerkiksi vanhempien tai lasten näkökulmasta. Mielenkiintoista olisi tehdä jat-

kotutkimus pitkittäistutkimuksena havainnoimalla ja haastattelemalla lapsia ja 

vanhempia, jotta saataisiin yksityiskohtaisempaa tietoa kodin kasvuolosuhtei-

den merkityksestä. Näin tutkija saisi selkeää tietoa myös muista lapsen koulu-

käyttäytymiseen heijastuvista tekijöistä, sillä kaikki ongelmakäyttäytyminen ei 

välttämättä johdu kodin kasvuolosuhteista. Vaikeuksien ilmetessä on syytä tut-

kia laajasti, mistä ongelmakäyttäytyminen johtuu. 
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LIITTEET 

Liite 1. Saatekirje 

Hei! 

Olemme Jyväskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijoita. Olemme tekemässä 

pro gradu -tutkielmaa siitä, kuinka lapsen kasvuolosuhteet näkyvät käyttäyty-

misessä tai muussa toiminnassa koulussa.  

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa, reagoivatko lapset kodin olo-

suhteiden muutoksiin, hämmentäviin tilanteisiin tai yleisesti kodin tekijöihin. 

Aihe on merkityksellinen, koska kouluissa näkyy paljon erilaista käyttäytymistä, 

joiden taustalla voi löytyä moninaisia syitä kotoa. Opettajan on tärkeää tiedostaa 

käytökseen johtavat syyt niiden ymmärtämiseksi. Käyttäytymiseen ja sen muu-

toksiin on kuitenkin aina syynsä.  

Onko sinulla kokemusta tilanteista, joissa olet ajatellut lapsen käyttäytymi-

sen tai toiminnan selittyvän lapsen kasvuolosuhteista? Toivoisimme sinun kir-

joittavan kirjoitelman, jossa kerrot havaitsemistasi tilanteista, sekä siitä miksi ti-

lanteisiin mahdollisesti on päädytty tai mitkä tekijät ovat oppilaan käytöksen tai 

toiminnan takana. Lisäksi voit kertoa omista ajatuksistasi aiheeseen liittyen. Kir-

joitelman apuna voit käyttää kirjoitelma pohjassa esitettyä apukysymystä.  Vas-

tauksen laajuuden voit määritellä itse. 

Tutkimukseen osallistuvat luokanopettajat ovat valikoituneet satunnaisesti 

ympäri Suomea eri kaupungeista ja kunnista. Tutkimukseen valittujen eri 

luokka-asteiden opettajien sähköpostit ovat koulujen nettisivuilta saatuja. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja osallistumisen voi kes-

keyttää missä vaiheessa tahansa tutkimusta. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säi-

lytetään luottamuksellisesti niin, etteivät henkilöt ole yksilöinä tunnistettavissa. 

Google Forms ohjelma ei tallenna vastanneiden sähköpostiosoitteita. Kun tutki-

mus on päättynyt ja opinnäyte hyväksytty, tutkimusaineisto hävitetään.   
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Pääset osallistumaan kyselyyn Google Formsin kautta oheisesta linkistä.  

https://docs.google.com/forms/d/1musAVJVSRzeS3q11fRj-

GGu87zWhdDR1th74KpY2FALw/edit  

Jos haluat lisätietoa tutkimuksestamme, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse. 

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Olemme todella kiitollisia avustanne. 

 

Ystävällisin terveisin Petra Maula, pemamaul@student.jyu.fi ja Maiju Lonka, ma-

laello@student.jyu.fi 

Tutkielmamme ohjaajana toimii Hely Innanen, hely.innanen@jyu.fi  
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