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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, eroavatko ADHD-oireisten op-

pilaiden kokemukset ei-ADHD-oireisten oppilaiden kokemuksista käyttäyty-

misen ja työrauhan tukemisesta. Lisäksi oltiin kiinnostuneita luokka-asteen  ja 

sukupuolen vaikutuksesta oppilaiden kokemuksiin.  

Aineisto on osa Työrauha kaikille -interventiosta tehtyä tutkimusta ja sen 

otos koostuu yhteensä 817 oppilaasta. Tutkittavat olivat seitsemännen ja kah-

deksannen luokan oppilaita. Oppilaat jaettiin ADHD-oireisiin ja ei-ADHD-

oireisiin Strenghts and Difficulties Questionnaire –mittarin (SDQ) avulla. 

ADHD- ja ei-ADHD-oireisten, eri luokka-asteilla olevien oppilaiden sekä eri 

sukupuolten kokemuksia tutkittiin monimuuttujaisella varianssianalyysilla eli 

MANOVA:lla.  

ADHD- ja ei-ADHD-oireisten oppilaiden kokemukset työrauhan ja käyt-

täytymisen tukemisesta erosivat toisistaan. ADHD-oireiset oppilaat kokivat 

opettajien työrauhan tukemisen, tasapuolisuuden, positiivisen palautteen ja 

ohjeiden selkeyden heikommaksi kuin ne oppilaat, joilla ADHD-oireita ei ollut. 

Ryhmät eivät eronneet kokemuksissaan opettajien keskinäisestä erilaisuudesta 

työrauhan tukemisessa. Seitsemännen luokan oppilaat arvioivat opettajien toi-

minnan paremmaksi kuin kahdeksannen luokan oppilaat. Tytöt kokivat opetta-

jan antaman positiivisen palautteen vähäisemmäksi kuin pojat. 

Tämän tutkimuksen mukaan ADHD-oireiset oppilaat kokevat työrauhan 

ja käyttäytymisen tukemisen muita oppilaita huonommaksi. Opettajien tulisi 

kiinnittää huomiota kaikkien oppilaiden riittävään tukemiseen. Oppitunnin 

hyvä struktuuri, selkeät käyttäytymisodotukset ja niiden toteutumisesta seu-

raava positiivinen palaute ovat hyviä keinoja ADHD-oireisten tukemisessa. 

Asiasanat: ADHD, käyttäytymisen tuki, työrauha 
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1 JOHDANTO 

Oppimiseen käytettävissä olevaa aikaa ja huomiota vähentävä häiriökäyttäy-

tyminen on kouluissa vakava ongelma (Hunter 2003), jota on käsitelty viime 

aikoina myös mediassa (esim. Pelkonen 2018). Aiempien tutkimusten mukaan 

opettajat voivat kuitenkin usein eri keinoin vaikuttaa koulussa esiintyviin käy-

tös- ja työrauhaongelmiin (Oliver, Reschly & Wehby 2011; Buttross 2007; Deci, 

Koestner & Ryan 1999, Laajasalo 2016). Kansallisen koulutuksen arviointikes-

kuksen toteuttamassa arviossa (2018) suurin osa oppilaista ajatteli, että heidän 

opettajansa osaavat opettaa ja ylläpitää työrauhaa hyvin. ADHD-oireisten las-

ten ja nuorten näkökulma on kuitenkin aiemmassa tutkimuksessa jäänyt vä-

hemmälle huomiolle (Honkasilta, Vehkakoski & Vehmas 2016), joten on tärkeää 

selvittää millaisena he näkevät opettajien käyttäytymisen ja työrauhan tukemi-

sen taidot. 

Tässä tutkimuksessa vertaillaan yläkouluikäisten oppilaiden kokemuksia 

käyttäytymisen ja työrauhan tukemisesta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 

eroavatko ADHD-oireisten oppilaiden ja ei-ADHD-oireisten oppilaiden koke-

mukset opettajien toteuttamasta työrauhan ja käyttäytymisen tukemisesta toi-

sistaan. Lisäksi verrataan seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaiden 

sekä tyttöjen ja poikien kokemuksia työrauhan ja käyttäytymisen tukemisesta. 

1.1 ADHD

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) on tarkkaavuus- ja yliaktii-

visuushäiriö, jonka keskeisimpiä oireita ovat impulsiivisuus, motorinen levot-

tomuus ja kyvyttömyys ylläpitää tarkkaavuutta (Bell 2011; Buttross 2007). Se on 

yksi useimmin lapsilla diagnosoiduista mielenterveyden häiriöistä (Bell 2010; 

Schultz, Storer, Watabe, Sadler & Evans 2011). Usein ADHD-oireisella lapsella 

on lisäksi toiminnanohjauksen häiriöitä, jotka voivat ilmetä vaikeutena toimia 

tilanteiden vaatimalla tavalla (Klenberg 2015). ADHD-oireiset lapset voivat 

kohdata monia haasteita koulussa (Travell & Visser 2006), mutta koulussa to-
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teutettavilla tukitoimilla opettajan on mahdollista vaikuttaa tarkkaavuus- ja 

yliaktiivisuushäiriöisen lapsen käyttäytymiseen (DuPaul & Eckert 1997).  

Amerikan psykiatriyhdistyksen DSM-luokituksessa ADHD:n oireet jae-

taan kahteen pääluokkaan: tarkkaamattomuuteen sekä impulsiivisuuteen ja 

hyperaktiivisuuteen (Buttross 2007). Usein lapsella, jolla on ADHD:n oireita on 

jonkinlainen yhdistelmä näistä ADHD:n ominaisuuksista, mutta joillakin vai-

keudet ilmenevät pääasiassa tarkkaamattomuutena, kun taas toisilla pääasialli-

set oireet liittyvät impulsiivisuuteen ja hyperaktiivisuuteen (Long, Wood, Little-

ton, Passenger & Sheehy 2011). Ympäristö voi vaikuttaa lapsen käyttäytymi-

seen, joten ADHD:n diagnosoimiseksi tarkkaamattomuutta ja ylivilkkautta tuli-

si esiintyä useammassa kuin yhdessä ympäristössä, esimerkiksi koulussa ja ko-

tona (Voutilainen, Sourander & Lundström 2004). Uusimman DSM-5 -

tautiluokituksen mukaan ADHD-oireiden tulee alkaa kahteentoista ikävuoteen 

mennessä (Puustjärvi 2016).  

Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriön taustalla vaikuttavat pääasialliset 

syyt ovat perinnöllisiä ja neurologisia (Barkley 2016). Tiettyjä aivoalueita ja nii-

den välisiä verkostoja lapsen kehityksen aikana rakentavat geenit ovat samoja 

geenejä, jotka ovat yhteydessä tarkkaavuuden ongelmiin ja ylivilkkauteen. 

Muunnokset näissä geeneissä aiheuttavat eroja aivojen rakenteisiin sekä niiden 

toimintaan. (Barkley 2016.) Vaikka lapsen geneettiset ominaisuudet ovatkin 

keskeisiä syitä ADHD-oireiden taustalla, ne eivät kuitenkaan sulje pois ympä-

ristön merkitystä oireisiin vaikuttavana tekijänä (DuPaul & Stoner 2014). 

ADHD:n esiintyvyys ei ole lisääntynyt viimeisen kolmen vuosikymmenen 

aikana, vaikka ADHD-diagnoosien ja siihen hoitoa saavien henkilöiden määrä 

onkin kasvanut (Polanczyk, Willcutt, Salum, Kieling & Rohde 2014). Useissa 

meta-analyyseissä on tutkittu ADHD:n esiintyvyyttä, ja tulokset vaihtelevat 

5,29 prosentista (Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman & Rohde 2007) 7,2 pro-

senttiin (Thomas, Sanders, Doust, Beller & Glasziou 2015). Willcuttin (2012) te-

kemässä systemaattisessa katsauksessa ADHD:n esiintyvyydeksi saatiin 5,9–7,1 

prosenttia. Näissä meta-analyyseissä ja systemaattisissa katsauksissa aineistoina 

käytettyjen tutkimusten arviot ADHD:n yleisyydestä vaihtelivat merkittävästi. 
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Suomessa ei ole virallista tilastoa ADHD-diagnosoitujen oppilaiden määrästä 

(Honkasilta, Sandberg, Närhi & Jahnukainen 2014), mutta Smalleyn ym. (2007) 

Pohjois-Suomessa tekemässä tutkimuksessa ADHD:n esiintyvyyden havaittiin 

olevan 8,5 prosenttia. Tutkimustulokset tarkkaavuuden ja yliaktiivisuuden häi-

riön yleisyydestä siis vaihtelevat eri tutkimusten välillä, mutta yleisesti ottaen 

häiriötä arvioidaan olevan noin 4–10 prosentilla lapsista (Skounti ym. 2007).  

Useiden tutkimusten mukaan ADHD on yleisempi pojilla kuin tytöillä 

(Barkley 2016; Dupaul & Stoner 2014; Skounti ym. 2007), mutta Biedermanin 

(2005) mukaan tyttöjen tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö jää usein tunnista-

matta. Tyttöjen ADHD:n heikompi tunnistettavuus voi johtua pienemmästä 

todennäköisyydestä koulussa esiintyviin käytösongelmiin (Biederman ym. 

2002; Buttross 2007). Lisäksi tyttöjen ADHD ilmenee useammin pääasiassa 

tarkkaamattomuutena, ja heillä on poikia pienempi todennäköisyys lukemisen 

ja kirjoittamisen vaikeuksiin (Biederman ym. 2002). ADHD:n esiintyvyyden on 

huomattu laskevan iän myötä (Barkley 2016; Skounti ym 2007). Etenkin yliak-

tiivisuusoireet vähenevät iän myötä usein jyrkästi verrattuna tarkkaavuuden 

säätelyn vaikeuksiin (Barkley 2016; Faraone, Biederman & Mick 2006).  

1.2 ADHD koulussa 

Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriön yleisyydestä johtuen (mm. Skounti ym. 

2007) lähes jokaisessa koululuokassa on ainakin yksi oppilas, jolla on ADHD-

oireita (Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi 2017). ADHD-oireisten lasten 

tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus voivat lisääntyä tietyissä tilan-

teissa (Imeraj ym. 2013), ja koululuokan on havaittu olevan yksi keskeisimmistä 

paikoista, joissa ADHD:n oireita esiintyy (Junod, DuPaul, Jitendra, Volpe & 

Cleary 2006). Oireiden esiintymiseen koulussa voivat vaikuttaa monet tekijät, 

sillä esimerkiksi luokan oppilasmäärällä, opetuksen järjestämistavalla ja opetta-

jan opetustyylillä voi olla vaikutusta lapsen suoriutumiseen koululuokassa 

(Buttross 2007).  
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Vaikeudet koulunkäynnissä ovat tyypillisiä tarkkaavuus- ja yliaktii-

visuushäiriöisillä lapsilla ja nuorilla (Loe & Feldman 2007), sillä ADHD voi ai-

heuttaa alisuoriutumista ja vaikuttaa heikentävästi oppilaan akateemiseen ky-

vykkyyteen (DuPaul, Gormley & Laracy 2012; Schultz ym. 2011). Tarkkaavuus- 

ja yliaktiivisuushäiriöön liittyy usein oppimisvaikeuksia ja muita psykiatrisia 

ongelmia, jotka osaltaan haastavat lapsen koulusuoriutumista (DuPaul ym. 

2012; Smalley ym. 2007). Loen ja Feldmanin (2007) mukaan tarkkaavuus- ja yli-

aktiivisuushäiriön oireilla on yhteys kouluongelmiin, vaikka varsinaista 

ADHD-diagnoosia ei olisikaan.   

Itsenäinen työskentely voi olla ADHD-oireiselle lapselle vaikeaa. Imerajn 

ym. (2013) mukaan ADHD-oireiset lapset viettävät itsenäisten tehtävien parissa 

vähemmän aikaa kuin muut lapset, mutta ryhmätöiden kohdalla vastaavaa 

eroa työskentelyssä ei havaittu. Akateemisten oppiaineiden, kuten matematii-

kan tai kielten tunneilla tehtäväsuuntautuneessa käyttäytymisessä oli merkittä-

viä eroja ADHD-oireisten lasten ja kontrolliryhmän välillä, kun taas esimerkiksi 

kuvataiteen tai musiikin oppitunneilla merkittäviä eroja tehtäväsuuntautunees-

sa käyttäytymisessä ei ollut. ADHD-oireisten lasten tarkkaavuuden pulmat 

näyttävätkin olevan kontekstisidonnaisia (DuPaul & Stoner 2014). Barkleyn 

(2016) mukaan ADHD-oireisilla lapsilla voi ilmetä kyvyttömyyttä jatkaa pon-

nistelua sellaisten tehtävien kanssa, joista välitöntä palkintoa tai muuta seura-

usta ei ole saatavissa.  

Holopaisen, Järvisen, Kuuselan ja Packalenin (2009) mukaan oppilaiden 

työskentelyvaikeudet ovat yhteydessä koulussa esiintyviin työrauhahäiriöihin. 

Monilla tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriöisillä lapsilla oireet ilmenevät kou-

lussa oppimisvaikeuksien lisäksi häiriökäyttäytymisenä (Loe & Feldman 2007). 

Parikan ym. (2017) mukaan ADHD-lapsen uhmakkuus ja häiriökäyttäytyminen 

voi olla seurausta turhautumisesta, jota oppilas kokee koulutyöskentelyn vai-

keuden seurauksena. Oppitunneilla ilmenevä häiriökäyttäytyminen vähentää 

oppimiseen käytettävissä olevaa aikaa sekä häiritsevästi käyttäytyvältä lapselta 

että muilta luokan oppilailta (Levin & Nolan 2007). Ongelmat luokan käyttäy-
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tymisessä vaikuttavat myös negatiivisesti opettajan työssä jaksamiseen ja työ-

uran pituuteen (Levin & Nolan 2007).  

Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriöön liittyvät toiminnanohjauksen ja it-

sesäätelyn pulmat voivat vaikuttaa lapsen suoriutumiseen koulussa, sillä op-

pimistilanteet luovat paljon vaatimuksia toiminnanohjaukselle (Paananen, Aro, 

Närhi & Aro 2017). Toiminnanohjauksen keskeisimpiä toimintoja ovat työmuis-

ti ja inhibitiokyky (Klenberg 2015). Työmuistilla tarkoitetaan kykyä säilyttää 

muistissa tärkeät havainnot tai tiedot, kun taas inhibitiokyky tarkoittaa kykyä 

pysäyttää tarpeettomat motoriset reaktiot (Klenberg 2015). Hyvät inhibitiotai-

dot ovat keskeisessä asemassa muiden toiminnanohjauksen osa-alueiden op-

pimisessa ja kehittymisessä (Barkley 1997). Närhen (2018) mukaan voidaan siis 

ajatella, että ADHD:n aiheuttamassa motorisessa levottomuudessa, tarkkaamat-

tomuudessa ja impulsiivisuudessa on kyse lapsen omaa toimintaa säätelevien 

kognitiivisten taitojen heikosta oppimisesta. Tämän takia ADHD-oireiset oppi-

laat voivat tarvita opettajilta vahvempaa ja johdonmukaisempaa tukea käyttäy-

tymiselleen verrattuna sellaisiin oppilaisiin, joilla ADHD-oireita ei ole.  

Koulu on yksi merkittävimmistä ennaltaehkäisevien toimien toteutusym-

päristöistä (Laajasalo 2016). Vaikka geneettiset tutkimukset osoittavat selkeästi 

ADHD:n perinnöllisyyden (DuPaul & Stoner 2014), koulussa toteutettavilla tu-

kitoimilla voidaan tehokkaasti vaikuttaa ADHD-oireisten lasten käyttäytymi-

seen (DuPaul & Eckert 1997; Korpershoek, Harms, de Boer, van Kuijk & Doo-

laard 2016). Usein koulut kuitenkin suhtautuvat käytösongelmiin yksittäistapa-

uksina jättäen samalla huomiotta ne hyödyt, joita laajempi luokka- ja koulu-

tasoinen lähestymistapa voisi käytösongelmien käsittelyyn tuoda (Hunter 

2003).  

 

1.3 Käyttäytymisen ja hyvän työrauhan tukeminen  

Levinin ja Nolanin (2007) mukaan työrauhaa heikentää sellainen käyttäytymi-

nen, joka häiritsee opetusta ja toisten oppilaiden mahdollisuutta oppia, loukkaa 
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tai satuttaa toisia ihmisiä tai tuhoaa omaisuutta. Kansainvälisessä vertailussa 

suomalaiset oppilaat arvioivat työrauhahäiriöiden määrän oppitunneilla selväs-

ti suuremmaksi kuin verrokkimaiden oppilaat (Holopainen, Järvinen, Kuusela 

& Packalen 2009). Holopaisen ym. (2009) mukaan erot työrauhahäiriöiden mää-

rässä sekä suomalaisten koulujen että oppilasryhmien välillä ovat kuitenkin 

merkittäviä.  

Perusopetuslain mukaan koulun tavoitteena tietojen ja taitojen opettami-

sen lisäksi on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuulliseen yhteiskun-

nan jäsenyyteen (Perusopetuslaki 1998/628 § 2). Oppilailla on oikeus opiskelu-

ympäristöön, jossa vallitsee työrauha ja opiskelu sujuu esteettömästi (Opetus-

hallitus 2014). Tieto ja ymmärrys työrauhaan vaikuttavista tekijöistä auttaa 

opettajia löytämään parannuskeinoja työrauhaongelmiin (Epstein, Atkins, Cul-

linan, Kutash & Weawer 2008; Holopainen ym. 2009). Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (OPH 2014) opettajan keinoiksi työrauhan ylläpitämi-

seksi mainitaan muun muassa opettajan antama ohjaus ja palaute. Pedagogisten 

ratkaisujen kehittämisellä ja hyvän ilmapiirin vahvistamisella opettaja voi luoda 

edellytykset hyvälle työrauhalle (OPH 2014).  

Suomessa oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on järjes-

tetty kolmiportaisen tuen periaatteiden mukaan. Se tarkoittaa, että oppilaille 

annettava tuki on jaettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen (OPH 2014). 

Yleisessä tuessa oppilaan tilanteeseen yritetään vaikuttaa osana koulun arkea 

(OPH 2014). Tehostettua tukea voidaan antaa oppilaalle, joka tarvitsee koulun-

käynnissään säännöllistä tukea sekä useampia tukimuotoja. Erityinen tuki on 

puolestaan tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät muuten saavuta kasvun, kehi-

tyksen ja oppimisen tavoitteita (OPH 2014). Vaikka käyttäytymisen tukemista 

voidaan toteuttaa kaikissa tuen muodoissa, tässä tutkimuksessa puhun yleisen 

tuen piiriin kuuluvista käyttäytymisen tukitoimista.  

Koko luokalle tarjottava yleinen tuki on tehokas keino hyvän käyttäytymi-

sen tukemisessa ja häiriökäyttäytymisen vähentämisessä (Epstein ym. 2008). 

Luokka- ja kouluympäristö vaikuttaa oppilaiden käyttäytymiseen, joten käyt-

täytymisen tarkastelu pelkästään yksilötasolla jättää nämä ulkoiset tekijät usein 
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ilman riittävää huomiota (Närhi ym. 2016). Aina koko luokalle tarjottava hyvä 

yleinen tuki ei kuitenkaan riitä, jolloin henkilökohtaiset interventiot voivat olla 

perusteltuja (Schultz ym. 2011). Yleisen tuen ja henkilökohtaisten interventioi-

den käyttö näyttävät olevan paras keino myös ADHD-oireisten lasten tukemi-

sessa (Schultz ym. 2011).  

Häiriökäyttäytymisen vähentämisessä tehokkainta on keskittyä häiriöitä 

ennaltaehkäisevään toimintaan, sillä myönteinen huomio ja palaute toimivat 

tehokkaina ongelmien ennaltaehkäisijöinä (Laajasalo 2016). Perinteiset häiriö-

käyttäytymistä seuraavat kurinpitotoimet, kuten luokasta poistaminen tai jälki-

istunto, saattavat vaikuttaa häiriöihin mutta eivät niiden taustalla oleviin syihin 

(Holopainen ym. 2009). Usein käytösongelmien taustalla voi olla huomion ja 

hyväksytyksi tulemisen tarve (Levin & Nolan 2007). Kun lapsi tai nuori ei saa 

haluamaansa huomiota käyttäytymällä sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla, 

hän voi kokea saavansa huomiota häiriökäyttäytymisen avulla (Levin & Nolan 

2007). Häiriökäyttäytymisestä saatu huomio voi näin toimia ei-toivottua käyt-

täytymistä ylläpitävänä palautteena.   

Keskeistä luokan käyttäytymisen ja tarkkaavuuden tukemisessa on oppi-

laille annettavat selkeät toimintaohjeet ja käyttäytymisodotukset, selkeä oppi-

tuntirakenne, lievän negatiivisen käyttäytymisen huomiotta jättäminen ja posi-

tiivinen palaute (Schultz ym. 2011).  Positiivinen palaute on tehokas keino työ-

rauhan ylläpitämisessä, sillä palaute ja palkinnot auttavat lapsia jatkamaan toi-

vottua käyttäytymistä (Buttross 2007; Deci, Koestner & Ryan 1999). Ilman toi-

minnan huolellista suunnittelua opettajat kiinnittävät usein huomionsa luokan 

häiriötekijöihin ja antavat negatiivista palautetta oppilaille (Saloviita 2007). Li-

säksi käyttäytymiseen kohdistuvan palautteen välittömyys on tärkeää, sillä lii-

an myöhään annettu palaute voi kohdistua sellaiseen tilanteeseen, johon palau-

tetta ei ollut tarkoitettu (Buttross 2007). Tällöin opettajan antama palaute ei 

vahvista haluttua käyttäytymistä.  

Näyttöön perustuvat keinot työrauhan ylläpitämiseksi koululuokassa voi-

daan jakaa viiteen ryhmään: oppituntien hyvä struktuuri ja ennustettavuus, 

selkeät käyttäytymisodotukset ja niiden toteutumiseen liittyvä palaute, oppilai-
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den aktiivinen osallistuminen yhteisten sääntöjen sopimiseen, toivotun käyttäy-

tymisen huomioiminen sekä ei-toivottuun käyttäytymiseen reagoiminen (Si-

monsen,  Fairbanks, Briesch, Myers & Sugai 2008). Lisäämällä näyttöön perus-

tuvien keinojen käyttöä häiriökäyttäytymiseen puuttumisessa koulut voisivat 

parantaa mahdollisuuksiaan vaikuttaa käytösongelmiin (Hunter 2003).  

Näyttöön perustuvien keinojen lisäksi opettajan toiminnan pitäisi olla tas-

puolista myös käyttäytymisen tukemisessa. Spoofin (2007) mukaan Colnerud 

(1995) on maininnut oikeudenmukaisuuden yhdeksi opettajan eettisiin normei-

hin kuuluvaksi asiaksi. Myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ (2019) on koon-

nut opetustyön eettisiä periaatteita, joiden mukaan opettajan oikeudenmukai-

suuteen kuuluu muun muassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 

sekä suosimisen ja syrjinnän välttäminen.   

Sørlien ja Odgenin (2007) mukaan erityisesti Yhdysvalloissa on kehitetty 

positiivista ja sosiaalisesti hyväksyttävää käyttäytymistä edistäviä ohjelmia vas-

taamaan tehokkaampien interventioiden tarpeeseen. School wide positive be-

havior support (SWPBS) perustuu koko koulua koskeviin selkeisiin käyttäyty-

misodotuksiin ja positiiviseen palautteeseen (Horner, Sugai & Anderson 2010), 

ja sen on todettu parantavan luokan työrauhaa ja oppilaiden sosiaalista kyvyk-

kyyttä (Sørlie & Odgen 2007). Suomessa yläkoulussa tapahtuvan häiriökäyttäy-

tymisen vähentämiseksi ja työrauhan parantamiseksi on kehitetty muun muas-

sa luokkatasoinen Työrauha kaikille -toimintamalli, joka niin ikään perustuu 

selkeisiin käyttäytymisodotuksiin ja toivotusta käyttäytymisestä annettavaan 

positiiviseen palautteeseen (Kiiski, Närhi & Peitso 2012).  

1.4 ADHD-oppilaiden kokemukset koulusta ja koulun tuki-
toimista 

Häiriökäyttäytyminen on kouluissa vakava ongelma, joka vie huomiota ja aikaa 

opetukselta (Hunter 2003). Vaikka luokanhallinnasta ja ADHD-oireisten lasten 

tukemisesta koulussa on julkaisu paljon tutkimuksia, lasten ja nuorten näkö-

kulma on tutkimuksissa jäänyt vähemmälle huomiolle (Honkasilta ym. 2016).  
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Honkasillan ym. (2016) tekemässä haastattelututkimuksessa ADHD-

diagnosoidut nuoret toivat esille opettajan ja muun ympäristön vaikutuksen 

omaan käytökseensä. Haastateltavat korostivat luokan hyvän yhteishengen ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen merkitystä. Lisäksi nuoret kokivat merkittävää 

yhteyttä opettajan välinpitämättömän käytöksen sekä oman ongelmakäyttäy-

tymisensä välillä (Honkasilta ym. 2016).  Tutkimuksen otos oli pieni ja valikoi-

tunut, joten tulokset eivät sellaisenaan ole yleistettävissä. Positiivisen suhteen 

luominen opettajan ja häiritsevästi käyttäytyvän oppilaan välille näyttää kui-

tenkin olevan keskeistä tällaisten oppilaiden auttamisessa (Levin & Nolan 

2007).  Sekä oppilaiden päätöksiin osallistuminen että itsensä ilmaiseminen 

edistävät vastavuoroista ilmapiiriä, jonka uskotaan edistävän luokan työrauhaa 

(Holopainen ym. 2009). Hyvällä opettajan ja oppilaan välisellä suhteella näyttää 

siis olevan ongelmakäyttäytymistä vähentävä vaikutus (Levin & Nolan 2007; 

Marzano & Marzano 2003; Rucinski, Brown & Downer 2018). 

Yksilöllisten tukitoimien hyväksyttävyyttä oppilaiden keskuudessa on 

tutkittu muun muassa CICO-tukimallista tehtyjen tutkimusten yhteydessä 

(mm. Hawken, Bundock, Kladis, O’Keeffe & Barrett 2014). CICO (Check In–

Check Out) on lievien käytösongelmien vähentämiseen tarkoitettu yksilöllinen 

tukitoimi, jonka tarkoituksena on lisätä myönteistä vuorovaikutusta sekä tarjota 

strukturoitu tapa antaa palautetta käyttäytymistavoitteiden toteutumisesta 

(Wolfe ym. 2015). CICO-tukimallin hyväksyttävyyden on havaittu olevan kor-

kealla tasolla oppilaiden keskuudessa (Hawken ym. 2014, Wolfe ym. 2015). 

Suomalaisille yläkouluille kehitetty Työrauha Kaikille -interventio on niin ikään 

arvioitu hyväksyttäväksi oppilaiden taholta (Närhi, Kiiski, Peitso & Savolainen 

2015).  

ADHD-oireisten lasten on havaittu eroavan muista lapsista kokemuksis-

saan opettajan ja oppilaan välisestä siteestä ja yhteistyöstä (Rogers, Bélanger-

Lejars, Toste & Heath 2015). Rogersin ym. (2015) mukaan ADHD-oireiset oppi-

laat kokivat opettajan ja oppilaan välisen siteen heikommaksi ja yhteistyön 

huonommaksi kuin muut oppilaat. Saman tutkimuksen mukaan myös opettajat 

kokivat yhteistyönsä ja emotionaalisen siteensä ADHD-oireisten oppilaiden 
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kanssa huonommaksi kuin niiden oppilaiden kanssa, joilla ADHD-oireita ei 

ollut. Lisäksi opettajat stressaantuvat ADHD-oireisten oppilaiden opettamisesta 

enemmän kuin muiden oppilaiden opettamisesta, vaikka opettajien väliset erot 

ovatkin tässä suuria (Greene, Beszterczey, Katzenstein, Park & Goring 2002). 

Luokkahuoneessa tapahtuva opettajan ja oppilaan välinen suhde ei kuitenkaan 

ole pelkästään emotionaalista, sillä se on vain yksi ulottuvuus tästä monimut-

kaisesta vuorovaikutussuhteesta. Opettaja–oppilas-suhde rakentuu myös eri-

laisten tehtävien sekä esimerkiksi käyttäytymistä koskevien tavoitteiden ympä-

rille (Rogers ym. 2015). Lisäksi opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta on 

myös opettajan antama ohjeistus ja muu toiminta oppitunnin aikana. Tämän 

takia tutkimuksessani pyritään selvittämään, eroavatko ADHD-oireiset oppilaat 

muista oppilaista kokemuksissaan opettajan toiminnasta työrauhan ylläpitämi-

sessä ja hyvän käyttäytymisen tukemisessa.  
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1.5 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, eroavatko ADHD-oireisiksi itsensä 

kokevat oppilaat muista oppilaista kokemuksissaan opettajan toiminnasta. Tar-

koituksena on tutkia, eroavatko ryhmät arvioissaan siitä, miten opettajat ylläpi-

tävät työrauhaa ja tukevat oppilaiden käyttäytymistä. Lisäksi selvitetään, onko 

oppilaiden sukupuolella ja luokka-asteella vaikutusta kokemuksiin. Luokka-

asteen vaikutusta oppilaiden kokemuksiin ei ole aiemmin tutkittu, joten alusta-

vien tulosten saamiseksi tämäkin ulottuvuus haluttiin ottaa tutkimukseen mu-

kaan. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Eroavatko ADHD-oireisten ja ei-ADHD-oireisten oppilaiden kokemuk-

set opettajien työrauhan ja käyttäytymisen tukemisesta toisistaan? 

2. Eroavatko seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaiden kokemuk-

set opettajien työrauhan ja käyttäytymisen tukemisesta toisistaan? 

3. Eroavatko tyttöjen ja poikien kokemukset opettajien työrauhan ja käyt-

täytymisen tukemisesta toisistaan? 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

2.1 Tutkittavat  

Tutkimuksen aineisto on osa Työrauha kaikille -interventiosta tehdyn tutki-

muksen alkumittausta. Aineisto on kuvattu laajemmin Närhen, Kiisken ja Savo-

laisen (2017) tekemässä tutkimusartikkelissa. Tutkimuksen otokseen kuului yh-

teensä 817 yläkouluikäistä oppilasta, joiden luokissa oli havaittu työrauhaon-

gelmia.  Heistä seitsemäsluokkalaisia oli 54,5 % (n=445) ja kahdeksasluokkalai-

sia 45,5 % (n=372). Iältään tutkittavat olivat 12–16-vuotiaita (ka=13,36). Tutki-

mukseen osallistuneista oppilaista 427 (52,3 %) oli poikia ja 388 (47,5 %) tyttöjä. 

Tutkimukseen osallistui 35 koulua, jotka valikoituivat koulujen oman haluk-

kuuden perusteella. Yhteensä 175 rehtorille lähetettiin pyyntö osallistua tutki-

mukseen. Aluksi koulujen rehtoreita pyydettiin keskustelemaan Työrauha kai-

kille -interventioon osallistumisesta opettajien kanssa ja päättämään yhdessä 

tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimukseen osallistumista varten tavoitetuis-

ta kouluista 21,7% (n=38) oli halukkaita osallistumaan. Näihin kouluihin sisältyi 

kolme erityiskoulua, jotka jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimukseen 

osallistuvia kouluja ohjeistettiin valitsemaan interventiota varten korkeintaan 

kaksi luokkaa, joissa useat opettajat olivat havainneet työrauhaongelmia. Tut-

kimukseen osallistuvien luokkien valitsemisen jälkeen oppilaiden huoltajia tie-

dotettiin interventiosta ja sen pohjalta tehtävästä tutkimuksesta. Lisäksi oppi-

laiden huoltajilta pyydettiin suostumus oppilaan osallistumisesta tutkimuk-

seen. Eettinen lupa saatiin Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettiseltä toimikun-

nalta. 

 

2.2 Tutkimusmenetelmät  

Oppilaiden ADHD-oireita tutkittiin Strengths and Difficulties Questionnaire -

mittarilla (SDQ), joka on tarkoitettu lapsen käyttäytymisen kartoittamiseen. Tie-
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toa on mahdollista kerätä omilla lomakkeillaan vanhemmilta, opettajilta tai 11–

16-vuotiailta lapsilta. SDQ-mittari sisältää 25 kysymystä, jotka jakautuvat vii-

teen osakyselyyn. Nämä osakyselyt mittaavat lapsen tunne-elämän oireita, käy-

tösongelmia, yliaktiivisuuden ja tarkkaamattomuuden oireita, kaverisuhteiden 

ongelmia sekä prososiaalista käytöstä. Vastauslomakkeeseen merkitään kolmi-

portaiselle Likert-asteikolle (0=”ei päde”, 1=”pätee jonkin verran”, 2=”Pätee 

varmasti”), miten väittämät kuvaavat vastaajan tilannetta. (Goodman 2001.)  

Tässä tutkimuksessa käytettiin yliaktiivisuuden ja tarkkaamattomuuden 

oireita mittaavaa osakyselyä, johon tutkittavat nuoret ovat itse vastanneet. Yli-

aktiivisuutta ja tarkkaamattomuutta mittaavista väittämistä muodostettiin 

summamuuttuja, jonka Cronbachin alfa oli 0,76. Summamuuttujan  arvot vaih-

telivat 0 ja 10 pisteen välillä. SDQ-mittaria kehitettäessä tavanomaisen ja poik-

keavan katkaisuraja määriteltiin 10 persentiilin perusteella, jolloin 10 % otokses-

ta kuului poikkeaviin (Goodman 1997). Goodmanin (1997) tutkimuksessa kat-

kaisuraja asettui 7 pisteeseen. Liu, Engström, Jadbäck, Ullman ja Berman (2017) 

pitävät Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa seitsemää pistettä liian korkeana kat-

kaisurajana ja määrittävät katkaisurajaksi 5 pistettä. Sekä Goodmanin (1997) 

että Liun ym. (2017) katkaisurajat oli määritelty siten, että 10 prosentilla otok-

sesta oli enemmän vaikeuksia kuin tavanomaisilla nuorilla. Tämän tutkimuksen 

aineistossa katkaisurajan asettaminen 7 pisteeseen olisi rajannut ADHD-

oireisiksi määriteltävien määrän koko otoksesta vain kuuteen prosenttiin, ja 5 

pistettä puolestaan olisi kasvattanut heidän osuutensa 25,7 prosenttiin. Siksi 

tässä tutkimuksessa katkaisurajaksi ADHD-oireiselle lapselle määriteltiin 6 pis-

tettä, jolloin 12,7 prosenttia kyselyyn vastanneista oppilaista oli ADHD-oireisia. 

Katkaisurajan määrittämisen jälkeen tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään, joista 

toiseen kuuluivat ADHD-oireiset oppilaat ja toiseen ei-ADHD-oireiset oppilaat.  

Opettajien työrauhan ja käyttäytymisen tukemista mitattiin kahden eri 

mittarin avulla (Liite 1). Toinen mittari muodostui yleisiä opettajan työrauhan 

tukemisen taitoja arvioivista kysymyksistä ja toinen työrauhaa tukevien toimin-

tatapojen toteutumista mittaavista kysymyksistä. Opettajien yleisiä työrauhan 

tukemisen taitoja arvioitiin kahdeksalla oppilaille esitetyllä väittämällä, joihin 
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oppilaat vastasivat valitsemalla sopivimman vaihtoehdon kuusiportaiselta Li-

kert-asteikolta. Työrauhan tukemista mittaaville muuttujille tehtiin faktoriana-

lyysi. Eksploratiivisen faktorianalyysin lähtökohtana oli 8 kysymystä, jotka pe-

rustuivat oppilaiden kokemuksiin opettajien työrauhan tukemisesta. Faktoroin-

timenetelmäksi valittiin pääakselifaktorointi (engl. principal axis faktoring, 

PAF) ja faktoreiden rotaatio suoritettiin promax-rotaatiolla, joka sallii faktorei-

den korreloida keskenään. Eksploratiivisen faktorianalyysin perusteella ana-

lyyseistä jätettiin pois kaksi muuttujaa, sillä toisen poistetun muuttujan kom-

munaliteetti oli 0,08, kun Metsämuurosen (2009) mukaan riittävän suuren 

kommunaliteetin rajana pidetään arvoa 0,30. Toinen poistetuista muuttujista 

olisi puolestaan muodostanut yksin oman faktorin ja lisäksi laskenut summa-

muuttujan reliabiliteettia. Samalle faktorille latautuneista kuudesta muuttujasta 

(esim. opettajani osaavat hyvin ylläpitää työrauhaa luokassa, ks. liite 2) muo-

dostettiin oppilaiden kokemuksia työrauhan tukemisesta mittaava summa-

muuttuja, jonka reliabiliteettia mittaava Cronbachin alfa oli 0,81.  

Oppilaiden kokemuksia Työrauha kaikille -toimintamallin keskeisten pe-

riaatteiden toteutumisesta mitattiin 15 väittämällä, joihin oppilaat vastasivat 

käyttäen kuusiportaista Likert-asteikkoa. Arvioitavia periaatteita olivat muun 

muassa käyttäytymisodotusten selkeys, toivotusta käyttäytymisestä annettava 

positiivinen palaute sekä opettajan johdonmukainen reagointi ongelmakäyttäy-

tymiseen. Näitä ulottuvuuksia arvioiville muuttujille tehtiin eksploratiivinen 

faktorianalyysi. Faktorointimenetelmänä käytettiin pääakselifaktorointia ja fak-

toreiden rotaatio suoritettiin suorakulmaisella varimax-rotaatiolla, jolla voidaan 

maksimoida kullekin faktorille tulevien latausten varianssi (Metsämuuronen 

2009). Eksploratiivisen faktorianalyysin perusteella väittämät jakautuivat vii-

teen faktoriin (ks. liite 2), joista kaikki sisälsivät kolme väittämää. Faktorit ni-

mettiin tasapuolisuudeksi (esim. opettajani kohtelevat oppilaita tasa-arvoisesti, 

Cronbachin alfa 0,79), positiiviseksi palautteeksi (esim. opettajani kehuvat oppi-

laita paljon, Cronbachin alfa 0,76), oppilaiden vastuuksi (esim. luokkani oppi-

laat pitävät huolta siitä, että tunneilla on hyvä työrauha, Cronbachin alfa 0,72), 

ohjeiden selkeydeksi (esim. koulussamme on selvät ohjeet siitä, miten tunneilla 
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pitäisi käyttäytyä, Cronbachin alfa 0,69) ja opettajien erilaisuudeksi (esim. opet-

tajani ovat hyvin erilaisia siinä, minkälaista käyttäytymistä he tunnilla sallivat, 

Cronbachin alfa 0,62). Faktoreiden perusteella muodostettiin analyyseissä käy-

tettävät skaalat. Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita oppilaiden kokemuk-

sista opettajien toiminnasta, joten oppilaiden vastuuta mittaava summamuuttu-

ja jätettiin analyysin ulkopuolelle. 

2.4 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysit suoritettiin SPSS 24 -ohjelmistolla. Opettajien työrauhan ja 

käyttäytymisen tukemisen taitoja mittaavissa muuttujissa oli puuttuvia havain-

toja, eli kaikki tutkittavat eivät olleet vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Puuttu-

vien havaintojen pienen määrän vuoksi (vaihteluväli eri skaaloilla 0,9 %–2 %) 

niitä ei poistettu aineistosta, vaan puuttuvat havainnot korvattiin kunkin vas-

taajan faktorin muiden muuttujien keskiarvolla. Korvaamalla puuttuvat ha-

vainnot muuttujien keskiarvoilla tutkimuksen otoskoko saatiin vakioitua siten, 

ettei se vaihdellut eri muuttujien välillä. ADHD-oireiden vaikutusta tutkittaessa 

analyysin ulkopuolelle jätettiin 12 oppilasta, jotka eivät olleet vastanneet 

ADHD-oireita mittaavaan SDQ-kyselyyn. Tämän vuoksi ensimmäisen tutki-

muskysymyksen osalta lopulliseksi otoskooksi muodostui 805 oppilasta, toisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla otoskoko oli 817 oppilasta ja kolmannessa 815, 

sillä kaksi vastaajaa eivät olleet ilmoittaneet sukupuoltaan.  

Työrauha ja opettajan toiminta on luokan sisäinen ilmiö ja sillä voi siksi ol-

la vaikutusta oppilaiden kokemuksiin. Myös tämän tutkimuksen aineistossa 

luokan vaikutus oppilaiden kokemuksiin vaihteli 5,6 prosentista 16 prosenttiin 

(taulukko 1). Luokan sisäkorrelaatio laskettiin jakamalla muuttujien luokkata-

son varianssi kokonaisvarianssilla. Luokan vaikutus oppilaiden kokemuksiin 

opettajien toiminnasta kontrolloitiin muodostamalla erotusmuuttuja, jossa luo-

kan keskiarvo vähennettiin oppilaan arvioista. Lopullisessa analyysissa selitet-

tävinä muuttujina ADHD-oireisten ja ei-ADHD-oireisten oppilaiden  sekä eri 
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sukupuolten kokemuksia vertailtaessa käytettiin näitä erotusmuuttujia. Positii-

vinen luku tarkoitti, että oppilas arvioi työrauhan ja käyttäytymisen tukemisen 

luokan keskiarvoa paremmaksi, ja luvun ollessa negatiivinen oppilaan arvio oli 

keskiarvoa huonompi. Luokkatasojen vertailussa käytettiin raakapisteitä. 

TAULUKKO 1. Luokan sisäkorrelaatio opettajien työrauhan ja käyttäytymisen tukemises-
sa. 

 Työrauhan 
tukeminen 

Tasapuolisuus Positiivinen 
palaute 

Ohjeiden 
selkeys 

Opettajien 
erilaisuus 

Luokan 
vaikutus   

16,0 % 9,3 % 10,0 % 5,8 % 5,6 % 

 

ADHD-oireisten ja ei-ADHD-oireisten oppilaiden kokemusten eroja käyttäyty-

misen ja työrauhan tukemisesta tutkittiin monimuuttujaisella varianssianalyy-

silla eli MANOVALLA. Analyysimenetelmäksi valikoitui monimuuttujainen 

varianssianalyysi, sillä tutkimuksessa haluttiin vertailla kahden ryhmän kes-

kiarvoja usean selitettävän muuttujan suhteen.  

Selitettävinä muuttujina olivat viisi työrauhan ja käyttäytymisen tukemis-

ta mittaavaa erotusmuuttujaa: työrauhan tukeminen, tasapuolisuus, positiivi-

nen palaute, ohjeiden selkeys sekä opettajien keskinäinen erilaisuus. Selittävinä 

muuttujina olivat tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriön oireiden esiintymisen 

perusteella muodostetut ryhmät, joista toiseen kuuluivat ADHD-oireiset ja toi-

seen ei-ADHD-oireiset oppilaat. 

MANOVA:n taustaoletus on, että selitettävien muuttujien kovarianssimat-

riisit ovat yhtä suuria (French, Macedo, Poulsen, Waterson & Yu 2008). Boxin M 

-testin perusteella selitettävien muuttujien kovarianssimatriisit eivät olleet yhtä 

suuret [F(21, 112410) = 73,37, p < ,001], joten tulosten tulkinnassa käytettiin Pil-

lain jälkeä. Pillain jälki on muita tilastoja vakaampi taustaoletusten rikkoutu-

mista vastaan, joten tulokset ovat luotettavia vaikka varianssit eroavat toisis-

taan tilastollisesti merkitsevästi (Metsämuuronen 2009).  

Myös luokka-asteen vaikutusta oppilaiden kokemuksiin opettajien käyt-

täytymisen ja työrauhan tukemisen taidoista tutkittiin MANOVA:lla. Selittävä-

nä muuttujana analyysissa oli luokka-aste, ja selitettävinä muuttujina olivat op-
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pilaiden kokemuksia mittaavat  keskiarvomuuttujat. Myöskään tässä analyysis-

sa selitettävien muuttujien kovarianssimatriisit eivät olleet yhtä suuret [F(15, 

2500317) = 31,76, p = 0,007], joten tulosten tulkinnassa käytettiin Pillain jälkeä.  

Sukupuolen vaikutusta oppilaiden kokemuksiin mitattiin niin ikään MA-

NOVA:lla. Selittävänä muuttujana analyysissa oli oppilaan sukupuoli, ja selitet-

tävinä muuttujina olivat samat erotusmuuttujat, joita käytettiin ADHD- ja ei-

ADHD-oireisten oppilaiden kokemusten eroja tutkittaessa. Tulosten tulkinnas-

sa käytettiin Pillain jälkeä, sillä selitettävien muuttujien kovarianssimatriisit 

eivät olleet yhtä suuret [F(15, 2609658) = 51,64, p < ,001]. Kaikissa analyyseissä 

efektikoon mittarina käytettiin osittais-etan neliötä, jossa pienen, keskikokoisen 

ja suuren efektikoon rajat ovat 0,01, 0,06 ja 0,14 (Cohen 1988). 

3 TULOKSET  

Tässä tutkimuksessa vertailtiin ADHD-oireisten ja ei-ADHD-oireisten oppilai-

den, seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaiden sekä tyttöjen ja poikien 

kokemuksia työrauhan ja käyttäytymisen tukemisesta. Taulukossa 2 on kuvattu 

ryhmien koot sekä vastaajien jakaumat sukupuolittain ja luokka-asteittain. 

TAULUKKO 2. ADHD- ja ei-ADHD-oireisten oppilaiden muodostamien ryhmien koot, 
sukupuolijakaumat ja luokka-astejakaumat. 

  

Ei-ADHD 

 

ADHD 

 

Ryhmän koko 

 

     703  

 

   102 

Sukupuolijakaumat 

                      Tytöt 

                      Pojat 

 

     329   

     372 

 

   51 

   51 

Luokka-asteet 

                         7 

                         8 

 

     383 

     320 

   

   53 

   49 
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ADHD- ja ei-ADHD-oireisten oppilaiden kokemukset. MANOVA:n pe-

rusteella ADHD-oireisten ja ei-ADHD-oireisten oppilaiden kokemukset opetta-

jien työrauhan tukemisesta erosivat toisistaan [F(5, 799) = 5,99, p < ,001, osittais-

eta2 = 0,04]. ADHD- ja ei-ADHD-oireisia oppilaita verrattiin toisiinsa jokaisella 

ulottuvuudella yksisuuntaisilla varianssianalyyseilla, joiden tulokset on kuvat-

tu taulukossa 3.     

TAULUKKO 3. Erotusmuuttujilla tehtyjen yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset 
ADHD- ja ei-ADHD-oireisten oppilaiden kokemuksista työrauhan ja käyt-
täytymisen tukemisesta. 

  

   Ei-ADHD 

     n = 703 

 

     ADHD 

     n = 102 

   

   ka   kh   ka   kh F(1, 803)      p  ηp2 

Työrauhan 
tukeminen 

0,05 0,77 -0,33 0,87   20,59 <,001 0,03 

Tasapuoli-
suus 

0,06 0,92 -0,41 1,14   21,25 <,001 0,03 

Positiivinen 
palaute 

0,05 0,96 -0,33 1,07   13,35 <,001 0,02 

Ohjeiden 
selkeys 

0,03 0,88 -0,23 1,03    7,60 

 

,006 0,01 

Opettajien 
erilaisuus 

0,00 0,86 0,03 0,94    0,18 ,673 0,00 

Huom. ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, ηp2 = osittais-etan neliö. 

Taulukossa 3 kuvataan ryhmien kokemusten eroja työrauhan ja käyttäytymisen 

tukemisen ulottuvuuksista. Sen mukaan ADHD-oireiset oppilaat arvioivan 

opettajien työrauhan tukemisen olevan heikompaa kuin ne oppilaat, joilla 

ADHD-oireita ei ollut. ADHD-oireiset oppilaat kokivat opettajien olevan vä-

hemmän tasapuolisia ja antavan vähemmän positiivista palautetta toivotusta 

käyttäytymisestä kuin ei-ADHD-oireiset oppilaat. ADHD-oireiset oppilaat ko-

kivat myös käyttäytymistä koskevien ohjeiden olevan vähemmän selkeitä kuin 
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muut oppilaat. Vaikka nämä tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä, efektikoot 

olivat pieniä. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa sen suh-

teen, kokivatko oppilaat opettajien olevan keskenään erilaisia työrauhan ja 

käyttäytymisen tukemisessa.  

Seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaiden kokemukset. Moni-

muuttujaisen varianssianalyysin perusteella seitsemännen ja kahdeksannen 

luokan oppilaiden kokemukset opettajan työrauhan ja käyttäytymisen tukemi-

sesta erosivat toisistaan [F(5, 811) = 12,1, p < ,001, osittais-eta2 = 0,07].  Jokaisen 

ulottuvuuden yksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset on esitelty taulukossa 

4.  

TAULUKKO 4. Keskiarvomuuttujilla tehtyjen yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset 
seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten kokemuksista käyttäytymisen ja työ-
rauhan tukemisesta. 

 

Luokka-aste 

 

           7 

    (n = 445) 

 

          8 

    (n = 372) 

   

   ka  kh   ka   kh F(1, 815)     p    ηp2 

Työrauhan 
tukeminen 

4,20 0,84 3,81 0,92   40,70 <,001  0,05 

Tasapuoli-
suus 

4,66 0,96 4,19 1,10   42,39 <,001  0,05 

Positiivinen 
palaute 

3,97 1,01 3,59 1,10   26,20 <,001  0,03 

Ohjeiden 
selkeys 

4,55 0,91 4,27 0,99   18,36 

 

<,001  0,02 

Opettajien 
erilaisuus 

4,13 0,89 4,24 0,92   2,83   ,093 0,004 

Huom. ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, ηp2= osittais-etan neliö. 

Seitsemännen luokan oppilaat arvioivat opettajien toiminnan paremmaksi kuin 

kahdeksannen luokan oppilaat. Eri luokka-asteilla olevien oppilaiden koke-

mukset erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi työrauhan tukemisen, 
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tasapuolisuuden, positiivisen palautteen ja ohjeiden selkeyden osalta. Näiden 

muuttujien osalta efektikoot olivat pieniä. Luokka-asteella ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää vaikutusta siihen, kokivatko oppilaat opettajien eroavan toisistaan 

käyttäytymisen tukemisessa. 

Tyttöjen ja poikien kokemukset. Myös tyttöjen ja poikien kokemukset 

työrauhan ja käyttäytymisen tukemisesta erosivat toisistaan [F(5, 809) = 4,68, p 

< ,001, osittais-eta2 = 0,03]. Taulukossa 5 on kuvattu yksisuuntaisten varianssi-

analyysien tulokset erikseen jokaisella ulottuvuudella. 

TAULUKKO 5. Erotusmuuttujilla tehtyjen yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset 
tyttöjen ja poikien kokemuksista käyttäytymisen ja työrauhan tukemisesta.  

 

Sukupuoli 

 

      Tyttö 

   (n = 388) 

 

      Poika 

    (n = 427) 

   

    ka  kh   ka  kh F(1, 813)    p    ηp2 

Työrauhan 
tukeminen 

-0,06 0,75 0,05 0,84    3,81 ,051 0,005 

Tasapuoli-
suus 

0,04 0,92 -0,04 1,00    1,25 ,264 0,002 

Positiivinen 
palaute 

-0,10 0,99 0,09 0,96    7,13 ,008 0,009 

Ohjeiden 
selkeys 

0,05 0,82 -0,04 0,96    1,92 

 

,167 0,002 

Opettajien 
erilaisuus 

0,03 0,77 -0,03 0,92    1,03 ,310 0,001 

Huom. ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, ηp2 = osittais-etan neliö. 

Tyttöjen ja poikien kokemukset opettajien antamasta positiivisesta palautteesta 

erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Tytöt kokivat opettajien antavan 

vähemmän positiivista palautetta toivotusta käyttäytymisestä kuin pojat, mutta 

tämän efektikoko jäi hyvin pieneksi. Pojat kokivat myös opettajien työrauhan 

tukemisen hieman paremmaksi kuin tytöt, joskaan tulos ei ollut tilastollisesti 
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merkitsevä. Muidenkaan työrauhan ja käyttäytymisen tukemisen ulottuvuuksi-

en osalta sukupuolet eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Kaik-

kien selitettävien muuttujien osalta efektikoot olivat alle 0,01, eli ne eivät ylittä-

neet pienen efektikoon raja-arvoa (Cohen 1988).   
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POHDINTA

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, eroavatko ADHD- ja ei-ADHD-

oireisten oppilaiden kokemukset käyttäytymisen ja työrauhan tukemisesta toi-

sistaan. Tätä selvitettiin tutkimalla eroavatko ryhmät toisistaan heidän koke-

muksissaan opettajien yleisestä työrauhan tukemisesta, opettajan tasapuolisuu-

desta, opettajan antamasta positiivisesta palautteesta, opettajan antamien ohjei-

den selkeydestä sekä siitä, eroavatko opettajat toisistaan käyttäytymisen ja työ-

rauhan tukemisessa. ADHD- ja ei-ADHD-oireisten oppilaiden vertailun lisäksi 

tutkimuksessa verrattiin seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaiden sekä 

tyttöjen ja poikien kokemuksia työrauhan ja käyttäytymisen tukemisesta.  

ADHD-oireisten oppilaiden kokemukset työrauhan ja käyttäytymisen tu-

kemisesta erosivat ei-ADHD-oireisten oppilaiden kokemuksista. ADHD-

oireisuus selitti 4 % kaikkien käyttäytymisen ja työrauhan tukemisen ulottu-

vuuksien yhteisestä varianssista, eli sen efektikoko oli pieni (Cohen 1988). 

ADHD-oireiset oppilaat arvioivat opettajien työrauhan tukemisen selkeästi hei-

kommaksi kuin muut oppilaat. Työrauhan tukemisen lisäksi selkeimmät erot 

ryhmien välillä olivat kokemuksissa opettajien tasapuolisuudesta ja opettajan 

antamasta positiivisesta palautteesta. Ryhmät erosivat toisistaan siten, että 

ADHD-oireiset oppilaat kokivat opettajien olevan vähemmän tasapuolisia ja 

kehuvan oppilaita vähemmän kuin muut oppilaat. Samansuuntaisia ja tilastolli-

sesti merkitseviä eroja oli havaittavissa oppilaiden kokemuksissa opettajien an-

tamien käyttäytymisohjeiden selkeydestä. ADHD- ja ei-ADHD-oireiset oppilaat 

eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan siinä, miten he arvioivat 

opettajien eroavan toisistaan käyttäytymisen tukemisessa.  

ADHD-oireisten lasten oma näkökulma heidän tukemisestaan koulussa 

on jäänyt melko vähälle huomiolle (Honkasilta ym. 2016). Rogers ym. (2015) 

ovat tutkimuksessaan havainneet, että ADHD-oireiset lapset kokivat muita op-

pilaita heikommaksi opettajan ja oppilaan välisen emotionaalisen siteen ja yh-

teistyön. Tässä tutkimuksessa ADHD-oireisten oppilaiden kokemukset opetta-
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jan käyttäytymisen ja työrauhan tukemisesta olivat heikompia kuin luokan 

muilla oppilailla, eli tulos on samansuuntainen Rogersin ym. (2015) ADHD- ja 

ei-ADHD-oireisten lasten kokemuksia mittaavan tutkimuksen kanssa.   

Tutkimuksessani ADHD-oireisten ryhmä ei muodostunut tarkkaavuus- ja 

yliaktiivisuushäiriödiagnoosin saaneista oppilaista, vaan oppilaat arvioivat 

Strenghts and Difficulties Questionnaire -mittarin avulla omia ADHD-oireitaan. 

Loen ja Feldmanin (2007) mukaan ADHD-oireilla on yhteys koulussa ilmene-

viin vaikeuksiin, vaikka lapsella ei diagnoosia olisikaan. Vaikka tutkimuksessa-

ni oppilaat jaettiin ADHD- ja ei-ADHD-oireisiin oppilaisiin, jaottelussa ei ole 

kyse laadullisista eroista oppilaiden välillä (Närhi 2018). Oppilaat asettuivat 

kyselyn perusteella johonkin kohtaan jatkumoa, jonka ääripäihin vähiten ja eni-

ten tarkkaamattomat oppilaat kuuluivat. ADHD- ja ei-ADHD-oireisia oppilaita 

erottava raja määritettiin Goodmanin (1997) sekä Liun ym. (2017) tutkimuksiin 

perustuen siten, että noin 12 prosenttia oppilaista, joilla oli eniten tarkkaamat-

tomuutta ja ylivilkkautta kuuluivat ADHD-oireisten ryhmään.  

Tämän tutkimuksen mukaan ADHD-oireisilla eli eniten tarkkaamattomil-

la ja ylivilkkailla oppilailla oli siis huonommat kokemukset opettajien toimin-

nasta käyttäytymisen ja työrauhan tukemisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että mitä enemmän oppilas koki tarkkaamattomuutta ja ylivilkkautta, sitä 

enemmän se heikensi oppilaan kokemusta työrauhan tukemisen periaatteiden 

toteutumisesta. Tarkkaavuuden ongelmiin liittyy usein vaikeuksia toimin-

nanohjauksessa, jonka keskeisimpiä toimintoja ovat inhibitiokyky sekä työ-

muisti (Klenberg 2015). ADHD-oireiset oppilaat arvioivat käyttäytymistä kos-

kevat ohjeet vähemmän selkeiksi kuin muut oppilaat, mikä voi osaltaan johtua 

inhibitiokyvyn ja työmuistin heikkoudesta. Tällöin opettajan antamia ohjeita on 

vaikeampi säilyttää muistissa ja tarpeettomien ärsykkeiden inhibointi ei onnis-

tu. Epäselviksi koetut ohjeet voivat myös lopulta johtaa häiritsevään käyttäy-

tymiseen, sillä ne eivät tue oppilaan toiminnanohjausta. Opettajien pitäisi muis-

taa, että ADHD-oireisten lasten ei-toivotussa käyttäytymisessä voi olla kyse 

näiden kognitiivisten taitojen heikkoudesta, ja tarjota avuksi vahvempaa ja joh-

donmukaisempaa tukea oppilaiden oman toiminnan säätelyyn. Hyvä keino 
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tähän on huomion kiinnittäminen käyttäytymisodotusten selkeyteen (mm. Si-

monsen ym. 2008).  

ADHD-oireiset oppilaat kokivat myös opettajien olevan vähemmän tasa-

puolisia ja antavan vähemmän positiivista palautetta käyttäytymisestä kuin ei-

ADHD-oireiset oppilaat. Tämä voi olla seurausta siitä, että opettajat joutuvat 

puuttumaan ADHD-oireisten oppilaiden käyttäytymiseen muita useammin 

heidän ylivilkkautensa ja tarkkaamattomuutensa vuoksi. Tästä syystä ADHD-

oireiset oppilaat voivat kokea olevansa opettajan erityisessä tarkkailussa ja hei-

dän välisessä vuorovaikutuksessaan saattaa korostua opettajan antama kieltei-

nen palaute. Käyttäytymisen tukemisessa keskeistä kuitenkin olisi, että ohjaus 

tapahtuisi positiivisen palautteen avulla (Schultz ym. 2011). On ymmärrettävää, 

että opettaja kiinnittää helposti huomionsa ei-toivottuun käyttäytymiseen, mut-

ta opettajien pitäisi pyrkiä kehittämään omaa toimintaansa siten, että toivottu 

käyttäytyminen huomioitaisiin ja sitä vahvistettaisiin positiivisen palautteen 

avulla. Lievän ei-toivotun käyttäytymisen voi myös toisinaan jättää huomiotta 

(Schultz ym. 2011), jolloin myös ADHD-oireisten oppilaiden kokemus opettajan 

tasapuolisuudesta saattaisi lisääntyä. Oppilaiden kokemus opettajan tasapuoli-

sesta suhtautumisesta kaikkiin luokan oppilaisiin sekä positiivisen palautteen 

saaminen onnistumisista on tärkeässä asemassa oppilaan ja opettajan välisessä 

vuorovaikutussuhteessa. Tämä voi myös vähentää työrauhaongelmia, sillä Ru-

cinskin ym. (2018) mukaan hyvällä opettajan ja oppilaan välisellä suhteella on 

parantava vaikutus luokan työrauhaan. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen 

suhtautuminen kaikkiin oppilaisiin on myös opettajan työn keskeinen eettinen 

periaate (OAJ 2019). 

Seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaiden kokemukset käyttäy-

tymisen ja työrauhan tukemisesta erosivat toisistaan. Luokka-asteen vaikutus 

kaikkien käyttäytymisen ja työrauhan tukemisen ulottuvuuksien yhteiseen va-

rianssiin oli 7 prosenttia, eli sen vaikutus tässä tutkimuksessa oli jopa suurempi 

kuin ADHD-oireisuuden. Cohenin (1988) mukaan tätä efektin kokoa voidaan 

pitää keskikokoisena. Seitsemäsluokkalaiset kokivat opettajien tukevan työ-

rauhaa paremmin, olevan tasapuolisempia, kehuvan oppilaita enemmän ja an-

tavan selkeämpiä ohjeita. Opettajien erilaisuutta mittaavassa muuttujassa luok-
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ka-asteiden välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Aiempaa tutkimusta 

luokka-asteen vaikutuksesta kokemuksiin sekä ilmiön mahdollisista syistä ei 

ole tehty, joten ilmiön taustaa voi lähinnä spekuloida. Arkikokemus on osoitta-

nut, että usein murrosikään liittyvä kapinointivaihe voi olla voimakkaimmil-

laan juuri kahdeksannen luokan aikana, ja se voisi osaltaan myös selittää kah-

deksannen luokan oppilaiden huonompia kokemuksia opettajan toiminnasta 

työrauhan ja käyttäytymisen tukemisessa.  

Eräs mahdollinen selitys luokka-asteiden välisille eroille saattaa olla myös 

se, että opettajat panostavat seitsemännen luokan oppilaiden käyttäytymisen ja 

työrauhan tukemiseen enemmän kuin kahdeksannen luokan oppilaiden tuke-

miseen. Aineisto on kerätty syksyllä, joten on mahdollista, että opettajat ovat 

lukukauden alussa erityisesti panostaneet yläkoulun aloittaneiden 7-

luokkalaisten tukemiseen. Tämän tutkimuksen otos ei kattanut yhdeksännen 

luokan oppilaita, mutta voi olla mahdollista että kahdeksannen luokan oppilaat 

ovat väliinputoajia yläkoulun aloittaneiden seitsemäsluokkalaisten ja viimeistä 

vuotta peruskoulua käyvien yhdeksännen luokan oppilaiden seurassa.  

Myös tyttöjen ja poikien kokemukset työrauhan ja käyttäytymisen tuke-

misesta erosivat toisistaan. Tuloksia tarkemmin katsoessa ilmeni, että ainoa ti-

lastollisesti merkitsevä ero sukupuolten välillä liittyi siihen, miten oppilaat ko-

kivat opettajan antaman positiivisen palautteen. Tässä tutkimuksessa tytöt ko-

kivat opettajan kehuvan oppilaita vähemmän kuin pojat. Positiivista palautetta 

mittaava skaala muodostui kysymyksistä, joissa arvioitiin oppilaiden koke-

muksia koko luokan kehumisesta sekä kysymyksestä, jossa kysyttiin oppilaan 

henkilökohtaista kokemusta toivotusta käyttäytymisestä saaduista kehuista. 

Tyttöjen huonompi kokemus opettajan antamasta positiivisesta palautteesta – 

eli toivotun käyttäytymisen huomioimisesta – herättää miettimään, olettavatko 

opettajat tyttöjen käyttäytyvän hyvin ilman kehumistakin. Usein tytöt noudat-

tavat poikia paremmin koulun sääntöjä eivätkä esimerkiksi puhu muiden pääl-

le oppituntien aikana (Haataja ym. 2005). Tyttöjen kokemus vähemmästä ke-

humisesta viittaa siihen, että tytöt jäävät poikia useammin vaille toivottua käyt-

täytymistään koskevaa positiivista palautetta.  
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Sekä tytöt että ADHD-oireiset oppilaat kokivat saavansa verrokkiryhmää 

vähemmän positiivista palautetta. Taustalla olevat syyt saattavat kuitenkin olla 

erilaisia, sillä ADHD-oireiset oppilaat voivat saada muita enemmän negatiivista 

palautetta käyttäytymisestään, kun taas tytöt eivät välttämättä saa käyttäytymi-

sestään myönteistä eikä kielteistä palautetta.  Näyttää siltä, että opettajat eivät 

aina ole tasapuolisia siinä, kenelle käyttäytymistä koskevat kehut osoitetaan.  

Lähtökohtana työrauhan ja käyttäytymisen tukemisessa pitäisi olla se, että jo-

kainen oppilas sukupuolesta, pääsääntöisesti ilmenevästä toivotusta käyttäy-

tymisestä tai mahdollisista käyttäytymisen pulmista riippumatta kokisi saavan-

sa positiivista palautetta silloin kuin se on aiheellista.  

Selityksiä ryhmien välisille eroille voi etsiä oppilasaineksesta, mutta opet-

tajan työn näkökulmasta tärkeämpää on kiinnittää huomiota opettajien erilai-

siin toimintatapoihin. Opettajat voivat olla keskenään hyvin erilaisia siinä, mil-

laista työrauhaa he oppitunneillaan vaativat ja millaisin keinoin he yrittävät 

työrauhaa ylläpitää. Opettajien koulutus voi olla painottunut sisältöjen opetta-

miseen, eivätkä käyttäytymistä ja työrauhaa tukevat sekä tutkimusnäyttöön 

perustuvat toimintatavat ole välttämättä kaikille opettajille tuttuja. Näiden 

näyttöön perustuvien toimintatapojen omaksuminen hyödyttäisi luokan jokais-

ta oppilasta, mutta erityisesti selkeistä käyttäytymisodotuksista ja toivotusta 

käyttäytymisestä annettavasta positiivisesta palautteesta hyötyisivät ADHD-

oireiset oppilaat.  

Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta on tärkeää, että tutkimukses-

sa käytetyt mittarit mittaavat niitä asioita, joita niiden on ajateltu mittaavan. 

Oppilaiden kokemuksia opettajien toiminnasta mittaavien summamuuttujien 

reliaabeliutta mittaavat Cronbachin alfat olivat riittävän suuret, kun hyväksyt-

tävän alfan rajana pidetään arvoa 0,60 (Metsämuuronen 2009). Mittareiden va-

lidius pyrittiin varmistamaan siten, että samaan summamuuttujaan sisältyvät 

kysymykset olivat sisällöllisesti riittävän samankaltaisia (ks. liite 2) ja epäselvät 

kysymykset jätettiin aineistosta pois. Oppilaiden jako ADHD- ja ei-ADHD-

oiresten oppilaiden ryhmiin perustui Goodmanin (1997) ja Liun ym. (2017) 

käyttämään 10 persentiiliin. Tutkimuksen otos oli melko laaja (n=817) ja tutki-

muksen päätulokset hyvin selkeät, joten tämän tutkimuksen perusteella 



                                                                                                                          30 

ADHD-oireiset lapset kokevat opettajien antaman käyttäytymisen ja työrauhan 

tuen heikommaksi kuin muut oppilaat.  

Sain tutkimuksen aineistoksi valmiin aineiston, joten alkuperäisen aineis-

ton kerääjät ovat huolehtineet aineistonkeruun eettisistä ratkaisuista. Aineiston 

käyttäjänä huolehdin siitä, että aineisto säilytettiin turvallisesti siten, ettei ulko-

puolisilla ollut mahdollisuutta nähdä aineistoa tai päästä siihen käsiksi. Lisäksi 

käytän aineistoa vain tämän tutkimuksen toteuttamiseen, ja se tullaan hävittä-

mään tämän pro gradu –tutkielman valmistumisen jälkeen.  

Tutkimuksen rajoitteena on, että aineisto koostui sellaisista luokista, joissa 

opettajien mielestä oli paljon työrauhahäiriöitä. Tämä valikoituminen voi vai-

kuttaa tuloksiin ja heikentää niiden yleistettävyyttä. Lisäksi kaikki monimuut-

tujaisen varianssianalyysin taustaoletukset eivät täyttyneet tämän tutkimuksen 

aineistossa. Selitettävien muuttujien kovarianssimatriisit eivät olleet yhtä suu-

ria, mutta MANOVA on vakaa oletusten rikkoutumista vastaan. Tulokset tul-

kittiin käyttämällä Pillain jälkeä, jolloin MANOVA:n tulokset ovat luotettavia 

myös varianssien erotessa toisistaan (Metsämuuronen 2009). Taustaoletusten 

toteutumattomuudesta huolimatta tässä tutkimuksessa käytetyn monimuuttu-

jaisen varianssianalyysin tuloksia voidaan siis pitää luotettavina.  

Tämän tutkimuksen perusteella nousee esiin muutamia jatkotutkimus-

haasteita. ADHD-oireiset lapset kokevat opettajien antaman käyttäytymisen ja 

työrauhan tuen heikommaksi kuin muut oppilaat, mutta ilmiön taustalla olevi-

en syiden selvittämiseksi tarvitaan lisää tutkimusta. Tässä tutkimuksessa 

ADHD-oireisuus perustui oppilaan omaan arvioon, mutta määritelmänä voisi 

käyttää myös vanhempien ja opettajien arvioita tai ADHD-diagnoosia. Lisäksi 

luokkatason vaikutus oppilaiden kokemuksiin opettajien toiminnasta on teema, 

jonka taustat vaativat tarkempaa tutkimusta.  

Tämä tutkimus osoitti ADHD-oireisten oppilaiden kokevan käyttäytymi-

sen ja työrauhan tukemisen muita oppilaita heikommaksi, joten opettajien on 

kiinnitettävä tässä asiassa huomiota omiin toimintatapoihinsa. Kaikki oppilaat 

hyötyvät selkeästä ja johdonmukaisesta käyttäytymisen tukemisesta, joten opet-

tajien tulisi toteuttaa käyttäytymisen ja työrauhan tukemista eniten tukea tarvit-

sevien oppilaiden ehdoilla. 
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LIITTEET 

Liite 1. Käytetyt mittarit.  

Mittari 1: Yleisiä työrauhan ja käyttäytymisen tukemisen taitoja arvioivat kysymykset. 

Arvioitiin kuusiportaisella Likert-asteikolla (1= täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = 

jonkin verran eri mieltä, 4 = jonkin verran samaa mieltä, 5 = samaa mieltä, 6 = täysin 

samaa mieltä) 

1. Opettajani puuttuvat hyvin työrauhaongelmiin. 

2. Opettajani osaavat hyvin ylläpitää työrauhaa luokassa. 

3. Työrauhan kannalta olisi hyvä, jos kaikki opettajat toimisivat kuten minun 
luokkani opettajat toimivat. 

4. Opettajani käsittelevät luokkani työrauhaongelmia reilusti. 

5. Opettajieni toiminta vaikuttaa luokkani joihinkin oppilaisiin kielteisesti. 

6. Kun luokassani on työrauhahäiriöitä, opettajieni kannattaa toimia niin kuin he 
nyt toimivat. 

7. Työrauha luokassani on tulevaisuudessa hyvä, jos opettajani toimivat juuri niin 
kuin he nyt toimivat. 

8. Jos opettajani toimisivat toisin, työrauha luokassani paranisi. 

Mittari 2: Työrauha kaikille –toimintamallin keskeisten periaatteiden toteutumista mit-
taavat kysymykset. Arvioitiin kuusiportaisella Likert-asteikolla (ks. mittari 1). 

2. Koulussamme on selvät ohjeet siitä, miten tunneilla tulisi käyttäytyä. 

4. Käyttäytymissäännöt ovat samanlaiset eri opettajien tunneilla. 

5. Kaikki opettajat odottavat oppilailta samanlaista käyttäytymistä oppitunneilla. 

7. Opettajani ovat hyvin erilaisia siinä, minkälaista käyttäytymistä he tunnilla sal-
livat. 

12. Kaikki opettajani kehuvat oppilaita hyvästä käyttäytymisestä. 

15. Opettajani kehuvat oppilaita paljon. 

20. Opettajani kertovat selvästi, jos olen käyttäytynyt tunnilla hyvin. 
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21. Kurinpitäjinä osa opettajista on tosi tiukkoja, osa tosi löysiä. 

23. Opettajani ovat hyvin erilaisia siinä, kuinka paljon he kehuvat oppilaita hyväs-
tä käyttäytymisestä. 

24. Opettajani kohtelevat oppilaita tasa-arvoisesti. 

25. Luokassani säännöt ovat samat kaikille oppilaille. 

26. Jos joku oppilas häiritsee tunnilla, opettajat puuttuvat siihen samalla tavalla 
riippumatta kuka häiritsijä on. 

28. Luokkani oppilaat pitävät huolta siitä, että tunneilla on hyvä työrauha. 

30. Jos yksi oppilas alkaa häiritä tunnilla, muut oppilaat yrittävät saada häntä 
käyttäytymään hyvin. 

31. Luokkani oppilaat arvostavat sitä, että kaikille annetaan työrauha. 

 

Liite 2. Faktorirakenteet 

Mittari 1 faktorirakenne:   

Faktori 1: Työrauhan tukeminen 

 1. Opettajani puuttuvat hyvin työrauhaongelmiin. 

 2. Opettajani osaavat hyvin ylläpitää työrauhaa luokassa. 

3. Työrauhan kannalta olisi hyvä, jos kaikki opettajat toimisivat kuten minun 

luokkani opettajat toimivat. 

 4. Opettajani käsittelevät luokkani työrauhaongelmia reilusti. 

6. Kun luokassani on työrauhahäiriöitä, opettajieni kannattaa toimia niin kuin he 

nyt toimivat. 

7. Työrauha luokassani on tulevaisuudessa hyvä, jos opettajani toimivat juuri niin 

kuin he nyt toimivat. 

Mittari 2 faktorirakenne: 

Faktori 1: Tasapuolisuus 
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 24. Opettajani kohtelevat oppilaita tasa-arvoisesti. 

 25. Luokassani säännöt ovat samat kaikille oppilaille. 

26. Jos joku oppilas häiritsee tunnilla, opettajat puuttuvat siihen samalla tavalla 

riippumatta kuka häiritsijä on. 

Faktori 2: Positiivinen palaute 

 12. Kaikki opettajani kehuvat oppilaita hyvästä käyttäytymisestä. 

 15. Opettajani kehuvat oppilaita paljon. 

20. Opettajani kertovat selvästi, jos olen käyttäytynyt tunnilla hyvin. 

Faktori 3: Oppilaiden vastuu 

28. Luokkani oppilaat pitävät huolta siitä, että tunneilla on hyvä työrauha. 

30. Jos yksi oppilas alkaa häiritä tunnilla, muut oppilaat yrittävät saada häntä 
käyttäytymään hyvin. 

31. Luokkani oppilaat arvostavat sitä, että kaikille annetaan työrauha. 

Faktori 4: Ohjeiden selkeys 

2. Koulussamme on selvät ohjeet siitä, miten tunneilla tulisi käyttäytyä. 

4. Käyttäytymissäännöt ovat samanlaiset eri opettajien tunneilla. 

5. Kaikki opettajat odottavat oppilailta samanlaista käyttäytymistä oppitunneilla. 

Faktori 5: Opettajien erilaisuus 

7. Opettajani ovat hyvin erilaisia siinä, minkälaista käyttäytymistä he tunnilla sal-
livat. 

21. Kurinpitäjinä osa opettajista on tosi tiukkoja, osa tosi löysiä. 

23. Opettajani ovat hyvin erilaisia siinä, kuinka paljon he kehuvat oppilaita hyväs-
tä käyttäytymisestä. 

 


