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Tämän kirjasen laadintaan ovat antaneet aiheen lastensuojelu- ja 

nuorisonhuoltotyössä ilmenneet vaikeudet. Olosuhteissa, joissa työ 

on suoritettu, ei ole ollut mahdollista keskittyä sellaisten tutkimus

menetelmien käyttöön, joita vaativampi tieteellinen työ edellyttäisi. 

Olen kuitenkin pyrkinyt saattamaan aiheeni yhteyteen maassamme 

suoritettavan sosiaalipsykologisen tutkimuksen kanssa valaistakseni 

tämän sovellutusmahdollisuuksia edustamallani kasvatustyön alalla. 

Tässä mielessä olen rohjennut saattaa tutkimukseni julkisuuteen. 

Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun Opettajaneuvostolle 

ja Jyväskylän Yliopistoyhdistykselle pyydän esittää kiitokseni siitä, 

että tutkimukseni on liitetty Korkeakoulun julkaisusarjaan ja pai

nettu sille myönnetyillä varoilla. Kiitän myös Lastensuojelun Keskus

liittoa, joka on hyväntahtoisesti suorittanut eräitä työstäni aiheutu

neita kuluja. Eräät arvovaltaiset asiantuntijat ovat antaneet tärkeitä 

neuvoja ja muutenkin tukeneet työtäni. Heille samoin kuin kieli

asun tarkastajalle ja yhteenvedon saksantajille pyydän niin ikään 

esittää parhaan kiitokseni. 

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1954 

K. He l a svu o
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JOHDANTO 

Yksilöiden väliset suhteet yhteisön piirissä muuttuvat alinomaa. 

Yhteisön tila ei ole staattinen. Sen sisäinen dynamiikka on niin vaih

televa ja niin monisäikeinen, että kehittyneimmilläkin huomiointi

menetelmillä on mahdotonta rekisteröidä sen kokonaisuutta ja että 
sen tieteellinen tarkastelu käy päinsä vain rajoitetusta näkökulmasta. 

Tällainen rajoittunut tarkastelutapa kiinnittää yksilöiden keski

näistä käyttäytymistä tutkittaessa huomiota ilmiöihin, jotka toistuvat 

siinä määrin, että niiden voidaan sanoa olevan luonteenomaisia sekä 

yhteisön elämälle että tiettyjen yksilöiden käyttäytymiselle ja ase
malle yhteisössä. Niinpä voidaan yksilöiden keskinäistä käyttäyty
mistä tarkkailemalla saada selville »hakkauslista>>, arvojärjestys, 

johtamis- ja alistussuhteet, ystävyys- ja toveruussuhteet tai todeta 

vihamielisiä suhteita, sortamista, pelkäämistä, pakenemista ja edelleen 

yksilöiden välistä kilpailua jne. 
Tutkittaessa empiirisesti näitä erillisiä piirteitä yksilöiden keski

näisissä suhteissa ei vielä saada selville yhteisön koko kehitystä 
eikä edes kunkin hetken dynaamista tilaa. 

Rajoittuneillakin tarkasteluilla - niin karkeita kuin ne monesti 
ovatkin - voi käytännössä olla jotain annettavaa kasvatukselle tai 

muulle tietoista päämäärää kohti pyrkivälle sosiaaliselle toiminnalle. 

Samalla kun kasvatuspsykologia on varsinkin viime aikoina tutkinut 

kysymystä, kuinka kasvatettavien keskinäiset suhteet ja yhteisön 

sosiaalipsykologiset ominaisuudet voidaan saada edistämään kasva

tustapahtumaa, on huomio kiintynyt sellaisiin ilmiöihin lasten sosiaa

lisessa käyttäytymisessä, jotka ehkäisevät tai pahasti häiritsevät 

kasvatusta. Joudumme kiinnittämään paljon huomiota sellaisiin 

yksilöiden keskinäisissä suhteissa vallitseviin ilmiöihin, jotka vaikeut

tavat yhteisön jäsennyksen kehittymistä mielestämme psykologisesti 

korkeampitasoiseksi tai sosiaalisesti tarkoituksenmukaiseksi. Määrä

tyillä sovinnaisilla arvoperusteilla - joiden psykologia on asia erik-



8 

seen, mutta jotka ilmeisesti ovat biologisesti tarkoituksenmukaisia -
valikoimme tällöin yksilöitä, joita me nimitämme asosiaalisiksi tai 
antisosiaalisiksi. Pidämme tällaisten yksilöiden käyttäytymistapaa 
patologisena ilmiönä yhteisön kokonaisuudessa. Vastaavasti voimme 
katsoa, että koko yhteisön jäsennys on liian epävakainen tai yhteisön 
toiminnan kannalta epäedullinen tai ettei se kehity. Sen päämäärän, 
johon yhteisö käsityksemme mukaan pyrkii tai jota kasvattajana tai 
yhteisön johtamisesta vastuussa olevana haluaisimme sen lähestyvän, 
näemme olevan tavoittamattomissa, ja havaitsemme, että syynä on 
yhteisön oma tila. Toteamme anarkiaa, rikollisuutta, sortoa ja väki
valtaa, mistä kaikesta seuraa epäoikeudenmukaisuutta, yksilöiden 

turvattomuutta ym. Käsityksemme mukaan yhteisön tila tällöin on 
patologinen. 

Tällaisen häiriön ei tarvitse rajoittua tarkasteltavana olevaan yhtei
soon. Kunkin siinä olevan yksilön asema koko hänen sosiaalisessa 
kentässään voi samalla olla epäedullinen ja yhteisön suhde laajem
paan sosiaaliseen kokonaisuuteen häiriintynyt. 

Näitä ilmiöitä selitetään eri lavoiu. Saalelaan katsoa, että eräiden 
yksilöiden persoonallisuuden defektisyys tai muu korostunut poikkea
vuus vaikuttaa kohtalokkaasti heidän sosiaalisiin suhteisiinsa ja 
välillisesti aiheuttaa häiriöitä niissä yhteisöissä, joihin he joutuvat 
kuulumaan. Henkilön suhde niihin tehtäviin, joihin hän yhteisössä 
joutuu, tai hänen tapansa suhtautua toisiin yksilöihin saattaa olla 
sosiaalisen kanssakäymisen kannalta epäedullinen. Monesti voidaan 
selvittää, kuinka yksilölle luonteenomainen, hänen suoriutumistaan 
vaikeuttava suhtautuminen esineelliseen tai sosiaaliseen ympäristöön, 

kuten yrittävyyden tai kestävyyden puute, pelokkuus, yliherkkyys, 
fanaattisuus, aggressiivisuus, epäluotettavuus, itsekeskeisyys, autismi, 
epätavallinen seksuaalisuus, sosiaalisten kiintymysten heikkous ym. 
on neuroottinen tai muuten edustaa kehityksen kuluessa fiksoitunutta 
reaktiotapaa. 

Mutta sosiaalisen elämän häiriöiden syynä voi olla pelkästään etu
jen ristiriita tai yksilöiden välinen kilpailu. Sosiaalipatologisia ilmiöitä 
voi siis yhteisössä kehittyä, vaikkei siihen kuuluvilla yksilöillä olisi 

mitään erityistä taipumuksenomaista alttiutta joutua ristiriitoihin. 
Toisin sanoen yhteisön kokoonpano ja sen sosiaalipsykologinen tila 
ovat tekijöitä sinänsä. 

Silloinkin kun syyt mielestämme ensisijaisesti piilevät y k s i t  y i
s i s s ä h e n k i I ö i s s ä, on muistettava, että niille, joita rasittaa 
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alttius joutua sosiaalisiin ristiriitoihin, voi olla löydettävissä yhteisö, 
johon he sopeutuvat ja jossa he ovat sosiaalisesti rakentavia. Yksilön 
joutuminen ristiriitaan riippuu siis aina osaltaan hänen ympäris
töstään. Tämä tosiasia antaa vielä suurempia mahdollisuuksia 
ristiriitojen välttämiselle silloin, kun niihin ratkaisevasti johtavat 
y 1 e i s e t s o s i a a 1 i s e t t e k i j ä t. Niinpä kilpailua ja etujen 
ristiriitaa syntyy vain, milloin on kilpailutoveri. Toisaalta kilpailu ja 
etujen ristiriita voivat myös edistää yhteisön kehitystä ja ylläpitää 
sen terveyttä. 

Mitä yhteisöön kuuluvien henkilöiden yksilöllisiin ominaisuuksiin 
tulee, on heille luonteenomaisten reaktiotaipumusten ohella otettava 
huomioon mm. ikäkausien eroavuudet. Niinpä vanhukselle ovat 
tyypillisiä tietynlaiset sosiaalisen sopeutumisen vaikeudet. Tässä 
yhteydessä on tärkeää huomata esipuberteetissa ja puberteetissa 
olevien poikien sosiaalipsykologisesti omalaatuiset piirteet. Onhan 
todettu, kuinka esipuberteetin saavuttaneiden poikien sosiaaliset 
tarpe�t tulevat ensisijaisesti tyydytetyiksi samanikäisten pienissä 
yhteisöissä, gangeissa, sakeissa 1). Näille yhteisöille on luonteenomaista 
voimakas ryhmäaktiivisuus, yhteinen toiminta ja siihen liittyvä 
luja jäsennys,jota kuvastaa mm. hakkausjärjestys, tuo korkeampien 
ikäluokkien yhteisöille jokseenkin vieras piirre. 

Lopuksi on sosiaalipatologisten ilmiöiden syitä etsittävä niistä 
u 1 k o  n a i s  i s t a o 1 o s  u h t e i  s t a, joissa yhteisö elää. Lähinnä
kiinnostaa tässä yhteydessä kysymys, onko kenties yhteisön eristy
neisyydellä vaikutusta asiaan. Tähän ei voida välittömästi antaa vas
tausta. Yieensä ollaan sitä mieltä, että elämä laitoksessa tai yleensä
eristetyssä ympäristössä aiheuttaa ja korostaa poikien ja nuorukais
ten parissa väkivaltasuhteita. Pennalismi ja toveriterrori ovat ilmi
öitä, jotka nykyään lähinnä tuovat mieleen kasvatuslaitoksen, kasar
min ja kadettikoulun.

Esiintyykö nyt näitä ilmiöitä erityisesti internaateissa vai esiintyykö 
niitä muuallakin, ja onko olemassa internaatteja, joissa ei ole näitä 
yhteisöelämän häiriöitä? 

1) Vrt. esim. Thr asher: The Gang. - K oske nniemi: Ko ulu
luokan pienoisyhteiskunta. - He I a n ko : Turun poikas akit. 



VÄKIVALTA ILMI ÖISTÄ ERILAISISSA OLO

SUHTEISSA 

Kyselemällä eri ikäpolviin kuuluvilta henkilöiltä heidän koulu
muistojaan joutuu toteamaan, että toverien kesken esiintyneestä 
väkivaltaisuudesta ja terrorisoinnista on saatavissa toisistaan suuresti 
poikkevia tietoja. Toverusten keskinäisiä ristiriitoja ja niiden aiheut
tamia väkivaltaisuuksia esiintyy tavallisissa kansa-• tai oppikoulu

oloissa, joissa ne saattavat suunnata koululaisyhteisön sosiaalipsy
kologista kehitystä. On kuitenkin ilmeistä, että samana aika
kautena tilanne eri kouluissa on tässä suhteessa ollut hyvin erilainen. 
Käytännöllisessä nuorisohuoltotyössäni olen joutunut toteamaan 
kansakoulupoikien elämässä toveriterrorin alaan kuuluvia ilmiöitä, 
jotka ovat saaneet suoranaisen väkivaltarikollisuuden tai ryöstön 
muotoja. Huomio on kuitenkin kiintynyt siihen, että eräiden kansa
koulujen oppilasyhteisöissä - joko opettajilta tahi vanhemmilta saa
tujen ilmoitusten mukaan - esiintyy tällaisia tapauksia, mutta että 
eräiden toisten kansakoulujen piirissä ne ovat tuntemattomia. Ensiksi
mainitut koulut ovat niitä, joissa kasvatusvaikeudet ovat suurimmat 
ja joiden oppilasaines on tuottanut eniten lapsi- ja nuorisorikollisuutta, 
ja niiden oppilaat ovat suuremmalta osalta lähtöisin sosiaalisesti ja 
kasvatuksellisesti heikoista perheoloista. Epäilemättä karkeat risti
riitailmiöt toveripiirin keskuudessa ovat riippuvaisia oppilasaineksen 
psyykkisistä ominaisuuksista, jotka taasen osittain heijastavat kotien 
moraalista ja sivistystasoa sekä kasvatuksen laatua. Toisaalta on 
aihetta kysyä, mitä merkitystä tässä suhteessa on koulun ulkonaisilla 
ja pedagogisilla olosuhteilla: oppilaiden lukumäärällä, eri ikäryhmien 
ja luokkien sijainnilla samassa koulussa, koulun työn johtamistavalla, 
erilaisillla opettajapersoonallisuuksilla ym. Mainittakoon vain sellai
sen käsityksen olevan olemassa, että älyllisesti heikot helposti joutu
vat tovereittensa kiusattaviksi. Tämän johdosta apukoululuokat on 



pyritty sijoittamaan omiin kouluihinsa, jotteivät niiden oppilaat 

joutuisi kärsimään siitä, että ovat yhdessä normaalilahjaisten kanssa. 
Niinikään näkee suuremmissa kouluissa meneteltävän siten, että 

alempien luokkien oppilaat pidetään välitunnilla isommista lapsista 

erillään, ehkä osittain siksi, että halutaan suojella heitä kiusanteolta 
ja väkivallalta. Aivan päinvastaisiakin käsityksiä esiintyy. 

Eräät kuvaukset ja täsmällisetkin tiedot menneiltä ajoilta viittaa
vat siihen, että kasvatustyön laadulla ja koulun >>hengellä>> voi olla 

oma merkityksensä näissä ilmiöissä. Tiedot vanhemmilta ajoilta 
antavat myös sellaisen kuvan, että oppilaiden väkivaltasuhteet ovat 

varhaisempien kasvatusolojen vallitessa olleet yleisempiä ja vaikeam

pia ilmiöitä kuin nykyajan koulussa, vieläpä leimaa antavana piir

teenä koululaiselämälle. Niissä kuvauksissa, joihin tässä yhteydessä 
olen voinut tutustua, ei kiinnitetä lciinkaan huomiota kysymykseen, 

riippuuko menneiden ja nykyisten koululaisolojen välinen eroavuus 

jotenkin niistä muutoksista, joita on tapahtunut vallitsevissa per
he-elämän periaatteissa ja kotikasvatustavoissa tai muuten niissä 

olosuhteissa, joista oppilaat ovat lähtöisin. Onhan kaikista 

väestönkerroksista oppilasaineksensa saava yleinen kansakoulu suh

teellisen nuori, ja olihan perhekasvatus aikaisemmin yleensä - ehkä 

erityisesti niissä yhteiskuntaluokissa, jotka lapsiaan kouluttivat -
kahlitumpaa, ankarampaa ja isävaltaisempaa kuin se nykyään on. 

Edelleen on huomattava, että kun kouluja oli harvassa, oppilaat jou
tuivat useammin kuin nykyään elämään poissa omista kodeistaan 

koululaiskodeissa ja osittain yhteisasunnoissakin. Saman koulun 
oppilaat muodostivat siis pakostakin koulukaupungissaan sosiaalisen 

ryhmän, jonka jäsenet olivat toisiinsa sekä kouluunsa sidotumpia 
kuin nykyajan koulunoppilaat. Näillä seikoilla voi olla oma merki

tyksensä oppilaiden keskinäisten suhteiden, myös väkivaltasuhteiden, 

muodostumiselle. 

Vielä I8oo-luvun luMolaiselämälle oli ominaista ns. p e n  n a-

1 i s m i. Koulun nuorimman ikäluokan oppilaat, >>pennaalit» 
olivat perinteellisen käsityksen ja perinteellisten tapojen mu

kaisesti vanhempien oppilaiden määräys- ja mielivallan alai
sia. Asemansa vuoksi heidän tuli osoittaa kunnioitustaan ja 
tehdä palveluksia vanhemmille oppilaille. Heitä sopi toisten kiusata 

ja pahoinpidellä. Katsottiinpa, että sellainen kohtelu suorastaan 

kuului asiaan. Oli olemassa pennalistisia seremonioita, jotka säilyivät 
oppilaspolvesta toiseen. Niihin kuuluivat myös ne menot, joilla 
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>>pennaali» siirtyi korkeampaan ikä- ja arvoluokkaan vapautuen

sorretusta asemastaan ja saaden oikeuden kohdella aikanaan vastaa

valla tavalla uusia ikäluokkia. Tämä pennaalikauden päättäjäis

seremonia, d e p o s  i t i o, sisälsi erinäisiä, osittain raakoja, osittain

koomillisia temppuja, joita vanhempien ja nuorempien kesken suori

tettiin. Pennalismin ja deposition muodot olivat osittain kasvatta

jain taholta hyväksyttyjä ja laillistettuja, ehkäpä suosittujakin,

osittain toverijärjestöjen sääntöjen mukaisia, osittain ne pohjautuivat
jatkuvasti voimassa oleviin >>kirjoittamattomiin lakeihin». Niissä

esiintyvien raakojen tai muuten sopimattomien piirteiden takia

saattoi opettajiston taholla viritä taistelu pennalismia vastaan, ja

koulujen asiokirjoista on löydettävissä tutkimusraportteja ja muita

luotettavia tietoja tällaisista tapahtumista ja niiden aiheuttamista
rangaistus- ym. kasvatustoimenpiteistä. Toisaalta ilmeisesti sivistys
tason kohotessa ja ajan katsomusten jalostuessa nousi oppilaissa

itsessäänkin liike pennalismia vastaan. Täten tapojen sivistyminen

johti vähitellen pennalismin lieventymiseen tai siihen, että jäi elä
mään vain joitakin humoristisia ja harmittomia muotoja. Toisinaan

väkivaltaiset tavat sublimoituivat arvokkaiksi, pedagogiselta hen

geltään positiivisiksi juhlaperinteiksi. Tässä pennalististen tapojen

>>rappeutumisvaiheessa>> saattoi ilmetä sellaistakin,että pennaali lahjuk

silla tai hyvillä palveluksilla >>osti» itsensä vapaaksi alennustilastaan.

Merkittävänä seikkana, johon useat kuvaukset viittaavat, mainit
takoon vielä, että innokkaimpia ja raaimpia pennalististen tapojen 

toteuttajia yleensä olivat ne ikäluokat, jotka viimeksi olivat vapautu

neet alennustilastaan. Nämä saattoivat myös kiusata ja komennella 

pennaaleja vanhempien ikäluokkien toimeksiannosta viimeksimai
nittujen jotenkin ylhäisesti pysyessä syrjässä itse teoista. Väliasteen 
oppilaat olivat jossain määrin pennaalin asemassa ylempiinsä nähden, 

mutta heidän kohtelunsa oli vähemmän halventavaa, ja täyttäessään 
vanhimpien vaatimuksia he saattoivat käyttää hyväkseen valtaa, 

mikä heillä oli varsinaisiin pennaaleihin nähden (esim. ylimpien 

toimeksiannosta määrätä pennaalin hankkimaan jonkin tarvittavan 

esineen, kuten puuttuvan koulutarvikkeen 1).

1) Tiedot lukiolaiselämän pennalismista perustuvat hyvin oleelliselta osalta
muistelmateoksiin ja sanomalehtikuvauksiin, joiden kirjoittajilla ei varsinai
sena pyrkimyksenä ole ollut historiallisten tosiasiain esittäminen j a joiden 
perusteella ei luotettavaa kuvaa asiasta voi saada. Kriitillisen tutkimuksen 
on suorittanut prof. Matti K o s  k e n  n i e m i: Lukiolaiselämää Turussa 1800-
luvulla. 
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Tällaiset piirteet koululaisten keskinäisissä suhteissa eivät ole 

selitettävissä yksinomaan historiallisilla syillä. Ne eivät perustu 
vain niihin kasvatuksellisiin tapoihin ja periaatteihin, jotka kodeissa 

ja kouluissa vallitsevat. Ne eivät myöskään ole selitettävissä vain 
oppilasaineksen laadun perusteella, vaan ilmeisesti koululaisyhteisö 

pelkän sosiaalipsykologisen rankenteensa kautta jo luo eräitä edelly
tyksiä tällaisten tapojen säilyttämiselle. Arvoerojen esiintyminen 

oppilasikäluokkien välillä on tietenkin väistämätöntä. Sellaiset nimi

tykset kuin >>nahkat>> tulevat epäilemättä kaikissa suurissa kouluissa 

ja kaikkina aikoina saamaan vastineensa, ja niihin liittyvät suhtautu
mistavat tulevat muodossa tai toisessa säilymään. 

Niinsanottu d e p o s i t i o eli i n i t i a a t i o voidaan katsoa 

erääksi pennalismin vaiheeksi, alokas- tai pennaalikauden päättymis
kohtaan liittyväksi seremoniaksi. On ilmeistä, että depositio-tyyppiä 

edustavia tapoja ja menoja esiintyy ilmankin niitä edeltänyttä aina

kaan erityisemmin korostunutta pennalismia. Sitenhän on asianlaita 
lukuisissa nuorisojärjestöissä ja muissa aatteellisissa yhteenliittymissä, 
joissa suoritetaan juhlallisia menoja alokaskauden päättyessä. On 

luultavaa, että depositio sekä sosiologisesti että psykologisesti on 

lähtöisin samoista syistä kuin ne seremoniat, jotka primitiivisten 
kulttuurien piirissä liittyvät lapsen julistamiseen täysikäiseksi. Tämä 

tapahtuu yleensä nuoren puberteettivaiheessa seksuaalisen kelpoi

suuden kehittytyä, ja sen henkistyneenä vastineena on meillä rippi
koulu ja konfirmaatio ja sen kautta seurakunnan jäseneksi tuleminen. 

Sosiaalipsykologisesti samaan luokkaan kuuluvia ja ilmeisesti 

samalta historialliselta pohjalta kehittyneitä ilmiöitä voidaan mainita 
ylioppilaselämästä. Meikäläisessä ylioppilaselämässä saivat penna

listiset menot jonkin verran jalansijaa niin myöhäisessä vaiheessa kuin 
1920-luvulla, jolloin niihin tutustuttiin eestiläisissä korporaatioissa. 

Viimeksimainituissa keskieurooppalaista perua olevat seremoniat, 
kuten >>fuksiem, >>keltanokkiem, kohtelutavat ja näiden korottaminen 

>>cives>>-luokkaan olivat paremmin säilyneet, kun ne meillä ja Skan

dinaaviassa olivat jo laimentuneet tai jalostuneet arvokkaiksi juhla

menoiksi. Kuitenkin vielä viime aikoihin saakka on eräissä ylioppilas

yhteisöissä elänyt pennalismin ja deposition piiriin kuuluvia tapoja,

jotka eivät ole täysin vailla sopimattomia karkeuksia.

Käsitys, että pennalismi ja depositio olisi vain keski-eurooppalai
selle, lähinnä saksalaiselle kulttuurille luonteenomaista, ei ole oikea. 

On olemassa tietoja siitä, että ne tavataan lisäksi ainakin amerikka

laisessa ylioppilaselämässä. 
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Vastaavia piirteitä voidaan todeta eräissä ammattikunnissa, joissa 
täysin päteväksi tuleminen vaatii tiettyä harjaantumiskautta. Mai
nittakoon vain merimiesten kesken vallitseva kansainvälinen, tyy
pillinen depositio-seremonia, jonka saa läpikäydä, ken ensimmäisen 
kerran purjehtii päiväntasaajan yli pallonpuoliskolta toiselle. 

T h r a s h e  r i n suorittaman kiinteitä katupoikasakkeja, gangeja, 
koskevan sosiologisen tutkimuksen 1) mukaan poikien keskinäisissä
suhteissa on todettavissa pennalismin ja deposition luontoisia tapoja, 
joilla on yhteisiä piirteitä amerikkalaisten korkeakoulujen fraternity
yhteisöjen ja saksalaisten ylioppilaskorporaatioiden tapojen kanssa 2).

Gangin elämälle on mm. tyypillistä, että uudella tulokkaalla on 
muutamia viikkoja kestävä koeaika, probation-vaihe, ennen kuin 
hän tulee varsinaiseksi toisten arvonantoa ja luottamusta nauttivaksi 
gangin jäseneksi. Kokelaskausi päättyy initiaation (deposition) luon
toisiin seremonioihin. Thrasherin antamista kuvauksista päätellen 
kuitenkin väkivalta ja painostus tulevat sakin taholta räikeimmin 
niiden osaksi, jotka ovat käyttäytyneet jotenkin gangin kokonaisuutta 
vahingoittavasti tai sitä kohtaan epäsosiaalisesti. Väkivaltaisuus ja 
henkinen painostus ilmaisevat lähinnä gangin sisäistä sosiaalista 
kontrollia, hallintoa, kuria ja yhteishenkeä. Vähemmässä määrin ne 
ovat uusien tulokkaiden järjestelmällisiä kasvatuskeinoja tai vanhem
pien jäsenten taholta tulevia vallan ja aggressiivisuuden osoituksia. 
Probation-kausi ja initiaatio-seremoniat ovat yhteisiä ylioppilasyhdys
kuntien tapojen kanssa, mutta varsinaisten väkivaltaisuuksien ja 
painostuksen sosiaalipsykologinen kehitys näyttää olevan toinen. 
Ne eivät ole primäärisesti perinteellisiä suhtautumistapoja, vaan 
gangin reaktioita yksityisiä jäseniään kohtaan, milloin suunnitelmat
tomia, spontaanisia, milloin harkittuja ja sovittuja, so. varsinaisia 
rangaistuksia. Rankaisutoimenpiteet poikkeavat järjestyneen yhteis
kunnan antamista rangaistuksista siinä, että ne annetaan kollektiivi
sesti. Esim. kukin sakin poika vuorollaan iskee rangaistavaa, mikä 
sama tapa saattaa esiintyä varsinaisessakin pennalismissa. Väki
valtaisen rangaistuksen äärimmäisenä muotona on niissä gangeissa, 
jotka pahimmin ovat antautuneet rikolliseen toimintaan, esiintynyt 
surmaamista tai rangaistavan perheelle kostamista. Henkisen painos
tuksen muotoja taasen ovat toisten taholta jatkuvasti tapahtuva 

1) T h r a s h e  r, Frederic M.: The Gang.
2) T h r a s h e r s. 294. 
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ivailu, ylenkatsominen, hämäävä elehtiminen, röhönauru, pilkka
nimityksen käyttö jne. T h r a s h e r väittää, että nämä ylioppilas
yhteisöissäkin paljon käytetyt pennalistiset tavat ovat aivan yleisiä 
myös gangeissa uusien jäsenten assimiloitumisen vaiheessa, joten 
tältä osalta psykologinen pohja molemmissa yhteisötyypeissä olisi 
sama. Edelleen hänen mukaansa gangin olemassaolon alkuaikana 
nuorempia· poikia, erityisesti kokelasvaiheessa olevia, vaaditaan 
varastamaan vanhemmille pojille näiden henkilökohtaisesti tarvit
semia tavaroita, kuten vaatetusesineitä, ja näitä muutenkin käyte
tään isompien juoksupoikina, mikä tapa gangin kehittyessä häviää 
alhaisessa asemassa olevien päästessä riippumattomiksi. Tämän 
esimerkin, joka puhuu varsinaisen pennalismi-ilmiön olemassa
olon puolesta, Thrasher esittää yhtenä tyypillisenä. 

T h r a s h e r i n tutkimus, nimenomaan siltä osaltaan kuin se kos
kee gangien sisäistä elämää ja sen yksilöiden keskinäisiä suhteita, on 
eräänlaista esimerkein valaistua tapojen kuvausta, mistä ei saa käsi
tystä eri ilmiöiden yleisyydestä. Esitys perustuu oleellisesti haastat
telutietoihin, sisältää tavan takaa yleistyksiä, joiden perusteluja ei ole 
asetettu kontrolloitavaksi, ja on ehkä osittain gang-elämän kuvauksen 
puristamista eräisiin yleisiin sosiologisiin kaavoihin. 

Lienee kuitenkin varmaa, että gangeissa, kuten Thrasher kuvaa, 
yksilöiden keskinäinen fyysinen väkivaltaisuus sekä henkinen painos
tus ja kiusanteko (>>razzing>>) ovat yleisiä ilmiöitä ja sävyltään monesti 
tavallista raaempia. Tähän liittyy se huomio, että gangien muodostu
rnisvaiheessa ja niiden sisäisissä kriiseissä jäsennyksen kehitys rat
kaistaan tavallisesti nyrkeillä, kuten kanaparvessa nokkirnalla. 

H e  1 a n k o, joka on tutkinut turkulaisia poikasakkeja 1), ei mainitse
mitään pennalisrnin luontoisia ilmiöitä. Sakin piirissä ei Helanko 
mainitse esiintyvän muutakaan väkivaltaa, vaan tappelut ovat 
sakkien välisiä ilmiöitä. Sakin sisäiseen sosiaaliseen kontrolliin kuuluu 
rangaistuksia, mutteivät nämä Helangon kuvauksen mukaan ole 
luonteeltaan raakoja. 

Pennalismi-ilmiö on hyvin yleisesti tunnettu sotilaselämässä, ehkä 
erityisesti kadettikouluissa. Sotilaalliset periaatteet ja tavat, joihin 
kuuluvat korostuneet arvovaltaeroavuudet, ehdoton määräämis
valta ja tottelevuus sekä ankara kuri, epäilemättä luovat pohjaa 
pennalismi-ilmiöiden kehittymiselle. Nämä periaatteet ovat upseeri-

1) H e 1 a n k o, R.: Turun poikasakit.
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koulussa korkeimmassa arvossaan, ja nuori sotilas, joka itse on anka
ran kurin alainen, ikään kuin odottaa tilaisuutta it.se puolestaan sitä 
toteuttaa. Ensimmäisen kerran se on mahdollista uuden oppilas
polven saapuessa kouluun. Eräinä ajankohtina on tullut julkisuuteen 
valituksia karkeista pennalistisista tavoista meidänkin kadettikou
lussamme. Tämä ilmiö on luultavasti ollut kuitenkin vanhempina 
aikoina vielä korostuneempi. Puolittain hyväksyttynä esiiil.tyi penna
lismi Reserviupseerikoulun piirissä aina, 1930-luvulle saakka siten, 
että kuhunkin joukkueeseen sijoitettiin joukkueenjohtajan oikeaksi 
kädeksi kurinpito- ja sisäjärjestysasioissa edelliseltä kurssilta valmis
tunut upseerikokelas, jonka asemaa ja merkitystä kuvasi hänestä 
käytetty nimitys >>santsari». 

Pennalismin luontoinen >>simputus>> saattaa siis olla myös esimiehen, 
erityisesti aliupseerin tai nuoremman upseerin suhtautumista miehis
töön. 

Itsenäisen Suomen armeijan olemassaolon ensimmäisinä vuosi
kymmeninä ja aina 1920-luvun lopulle saakka pidettiin tapana majoit
taa alokkaat yhteen >>vanhojen miehien» kanssa. Näinä aikoina tuli 
käsiteltäväksi valituksia tyypillisistä pennalismi-ilmiöistä, mikä 
lienee osaltaan aiheuttanut sen muutoksen, että otettiin tavaksi 
majoittaa alokkaat ja vanhemmat ikäluokat erikseen. 

On kiintoisaa todeta, ettei myöskään sotilaspennalismi ole vain 
saksalaisille luonteenomaista. Niinpä käytettävissäni olevan kuvauk
sen mukaan ankarat pennalistiset tavat ovat vallalla ja periaatteessa 
hyväksyttyjäkin USA:n kuuluisassa� West Point-kadettikoulussa, 
vaikkei tämä sinänsä merkitse sitä, että niihin liittyisi rikollisluon
toista väkivaltaisuutta 1).

Yleensä ei ole valitettu sitä, että pennalismi-ilmiöitä esiintyisi 
sotatoimissa olevissa joukko-osastoissa. P i p p i n g on sotilassosio
logisessa tutkimuksessaan jonkin verran kosketellut pennalismi
kysymystä. Hän toteaa tyypillistä penualismia - tosin lievää -
esiintyneen, kun taisteluissa jo mukana ollut komppania siirrettiin 
lepoon kasarmimaiseen elämään ja kun sen yhteyteen sijoitettiin 
uusia miehiä, jotka olivat kyllä jo vuoden palvelleet armeijassa, 
mutteivät olleet osallistuneet taisteluihin kuten komppanian >>vanhat» 
reserviläiset. Tämä ilmiö lieveni oleellisesti siirryttäessä sotatoimiin, 

1) Sotilaselämää koskevissa asioissa olen saanut arvokkaita viitteitä kapteeni
Heikki P i r k o 1 a 1 t a. 
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mutta itse pennalismin pohjalla ollut luokkaero oli selvästi havaitta

vissa rintamallakin 1). Jos sen sijaan komppaniaan tuli uusia reservi

läisiä, eivät nämä joutuneet pennalismin kohteeksi. Kuitenkin esiin
tyi myös heidän ja komppanian entisten reserviläisten välillä luokka
eron oireita 2).

Voitaneen todeta varuskuntaelämän erityisesti luovan edellytyksiä 
juuri pennalismin tyyppiselle keskinäiselle väkivaltaisuudelle. Varus

kuntaelämän erikoispiirteisiin kuuluvat ensinnäkin likimain saman

ikäisten nuorukaisten yhdessäolo, toiseksi yhteismajoitus kasarmissa 
tai internaatissa ja kolmanneksi vallitsevat sotilaalliset tavat ja 

periaatteet. Välittömästi vaikuttaa uskottavalta, että juuri viimeksi

mainitun seikan ja pennalismin välillä vallitsee syysuhde. Mutta 
kuinka on kahden ensiksimainitun tekijän laita? Riittävätkö ne 

yksinään sellaisiksi tekijöiksi, jotka edistävät pennalismin syntyä? 

Jos niin on, pitäisi yleensä internaatin eikä vain sotilasinternaatin 
- so. kasarmin tai sotilaskoulun - olla enemmän pennalismin tyys
sija kuin tavallisen koululais- tai nuorisokouluyhteisön.

Meidän oloissamme edustavat tällaisia internaatteja eli sisäoppi

laitoksia lähinnä kansanopistot ja eräät ammattikoulut sekä koulu

kodit eli kasvatuslaitokset. Yleisesti on pennalismin luontoisia ilmi

öitä mainittu esiintyneen vain viimeksimainituissa, mikä tukee otak
sumaa, että koulukodeissa on joitakin toveriväkivaltaa edistäviä 

tekijöitä, jotka muista sisäoppilaitoksista puuttuvat. Jäljempänä 
oleva esitys kohdistuu erityisesti näiden tekijäin selvittämiseen, joten 

1) P i p p i n g, Knut: Kompaniet som samhälle ss. 82, r 18-119. 

2) Mainittakoon seuraava jokaiselle sodassa olleelle hyvin tutunomainen
ja samalla viehättävä pikku esimerkki: Kun eräässä asemasodan hiljaisessa 
vaiheessa loppui toista kuukautta kestänyt lomakielto, valtasi kenttävartion 
miehet lomakuume. Myös muuan alikersantti, joka hiljattain oli tullut komp
paniaan, katsoi olevansa lomavuorossa, mutta muuan sotamies kuten eräät 
toisetkin väitti alikersantin olevan väärässä käsityksessä. Tuo sotamies selitti, 
että alikersanttihan oli palvellut komppaniassa vasta kuukauden päivät eikä 
siis lomavuorossa voisi sivuuttaa sellaisia, jotka olivat olleet komppaniassa 
sodan alusta lähtien. Syntyi aikamoinen riita. Alikersantti sai kannattajik
seen kaksi sotamiestä, jotka myöskin olivat hiljattain siirtyneet komppaniaan 
samasta pataljoonasta kuin alikersantti. Nämä korostivat, ettei sillä mitään 
väliä ollut, kauanko oli jossain komppaniassa ollut, vaan asia riippui siitä, 
kuinka pitkä aika oli viime lomasta kulunut. Yksimielisyyteen ei tietenkään 
päästy, mutta alikersantti katsoi parhaaksi antaa kysymyksen raueta ja odottaa 
siksi kunnes pahin lomakuume oli sivuutettu. - l\hinittu teos s. 72. 

2-
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en niihin vielä tässä yhteydessä puutu. Mitä muihin internaattei
himme tulee, on todettava, että niiden sosiaalipsykologiaa koskevissa 
varsinaisissa tutkimuksissakaan ei esim. pennalismi-ilmiöstä mitään 
mainita 1).

Ongelmaan saataisiin huomattavaa valaistusta, jos olisi olemassa 
tutkimuksia, jotka järjestelmällisesti vertaisivat sosiaalipsykologista 
kehitystä toisaalta internaatissa, toisaalta tavallisessa koululuokassa 
tai muussa nuorisoyhteisössä. Tällaista vertailua ei tietääkseni ole 
olemassa. Koska kuitenkin eräät tutkijat lausuvat käsityksenään, 
että internaattiolosuhteilla on määrätynsuuntainen vaikutus sosiaali
psykologiseen kehitykseen, on näistä syytä mainita. 

Tu o m p o on verrannut internaattitutkimuksessa saamiaan 
tuloksia koululuokkatutkimuksiin 2). Vertailu koskee ns. arvo
järjestyskokeen tuloksia. Tuompo yhtyy A. M. M e  e r 1 o o n
käsitykseen, jonka mukaan internaatissa arvojärjestyskokeen 
perusteella esille saatu luokan johtajaoppilas yleensä kuuluu 
pidetyimpiin tovereihin ja on luottamuksellisissa suhteissa lu
kuisiin yksilöihin. Sen sijaan muunlaisissa olosuhteissa täten esille 
saadut johtajat pyrkivät irrottautumaan heidän ja toisten kesken 
vallitsevista luottamuksellisista suhteista. Internaatissa suoritetussa 
arvojärjestyskokeessa siis johtajaksi nimetään kernaammin sellainen 
yksilö, josta pidetään, kuin sellainen, jolla on varsinaista johtamis
pystyvyyttä. Siten ei olisi asian laita tavallisessa luokkayhteisössä. 
Kun Tu o m p o  myöhemmässä kansanopistotutkimuksessaan toteaa 3),
että. pojilla suoriletuissa arvojärjestyskokeissa tulivat parhaille sijoille 
ne, jotka toisissa kokeissa osoittautuivat toveripiirinsä eniten suosi
miksi (>>suosituimmat»), hän otaksuu tä.män johtuvan oppilaiden maa
laismentaliteetista, muttei esitä harkittavaksi, olisiko internaatti
miljööllä jotain vaikutusta tällaiseen tulokseen. 

Arvioitaessa, missä määrin edellämainittu valaisee internaatin 
omalaatuista vaikutusta yhteisön jäsennykseen, on ennen kaikkea 

1) Tu o m p o, Aarre: Experimentelle und Sozialpsychologische Untersuchun
gen bei der Landjugend. - Kokeellis- ja sosiaalipsykologisia tutkimuksia 
maalaisnuorisolla. 
- v. Fie a n d t, Kai: Yhteisöelämästä kansanopistonluontoisilla opetuskurs
seilla.

2) Experimentelle s. 93.
3) KokeeJlis- ja sosiaalipsykologisia s. 30-31.
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huomattava, ettei ole suoritettu mitään vertailututkimusta. Mutta 
vaikka olisikin saatu selville jotain internaatille luonteenomaista, niin 

sen voitaneen katsoa koskevan vain oppilaiden käyttäytymistä arvo

järjestyskokeessa 1 ). Ei ole aivan paikallaan tehdä tämän kokeen

perusteella sitovia johtopäätöksiä, jotka koskevat oppilaiden keski

näistä arvojärjestystä muissa tilanteissa kuin sanotussa kokeessa. 

Lisäksi on huomattava, että Tu o m p o kuten lukuisat muut tutki

jat, jotka ovat arvojärjestyskoetta käyttäneet, tekevät sen tuloksista 

myös johtamista koskevia päätelmiä. 

Niinpä Gä s t r i n  nimittää johtaviksi (die Ftihrenden) niitä 

oppilaita, jotka sanotunlaisessa kokeessa saavat korkeimpia si

joja 2). Gästrin tosin osoittaa, että nämä nuorukaiset joka

paiva1sessä elämässä selvästi tavalla tai toisella osoittavat joh

tajan ominaisuuksia, joten kieltämättä on todennäköistä, että val
litsee huomattava positiivinen korrelaatio arvojärjestyskokeessa 

saadun korkean toisarvostuksen ja johtavasti käyttäytymisen välillä. 
Ko s k e  n n i e m i  huomauttaa, etteivät yksilöt, jotka arvojärjes

tyskokeessa valitaan >>johtajiksi>>, aina ole johtajia luokan todellisessa 

elämässä. Sen sijaan arvojärjestyskokeessa sijoittuvat viimeisiksi 

yleensä ne, jotka käytännöllisessä elämässä ovat vaikuttamattomia 

yksilöitä 3). Pä i v ä  n s  a 1 o katsoo, että kun eräät oppilaat ns.
arvojärjestyskokeessa tulevat ensimmäisille sijoille, niin tämä >>ei 

vielä yksistään tietenkään oikeuta pitämään heitä todellisina johtaja

oppilaina>> 4). Luultavasti asia olisi syytä ilmaista vielä jyrkemmin:
Ns. arvojärjestyskoe epäilemättä tuo esiin yksilöiden keskinäisistä 

suhteista erään sinänsä merkittävän piirteen, muttei vielä ilmaise, 

kuinka toisarvostus ja itsearvostus ilmenevät muissa kuin po. kokeen 

olosuhteissa. Siitä ei myöskään käy selville, kuinka johtaminen 
tapahtuu ja mikä asema johtamisessa on eri yksilöillä. Arvo-

1) Po. arvojärjestyskoe tapahtuu siten, että joukon yksilöille annetaan teh
täväksi, jonkin verran toisistaan poikkeavia informointitapoja käyttäen, ilmaista 
käsityksensä siitä, kuka joukosta olisi katsottava tai valittava johtajaksi tai 
pidettävä arvokkaimpana, kuka olisi asetettava toiselle sijalle jne. sekä mihin 
kohtaan kukin koehenkilö täten muodostuvassa järjestelmässä itsensä asettaisi. 
Koehenkilöiden antamista vastauksjsta lasketaan sitten kunkin yksilön saama 
toisarvostussija samalla kun koe ilmaisee hänen itsearvostuksensa. 

2) G ä s t r i n, Jan: Dber Klassenrangordnungen in der Spätpubertät s. 29.
3J K o s k e  11 11 i emi : Matti: Rangodrnungen und Dimensio11en.
4) Pä i v ä  ns a I o, Paavo: Murrosikäisten sosiaalinen kehitys.
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järjestystä ja johtajuutta on aiheellista pitää yhteisön jäsennyk
sessä kahtena eri ulottuvaisuutena. Pyrittäessä tutkimaan yhteisön 
jäsennystä tarkkailemalla yhteisön luonnollista elämää voidaan 
päätyä luonteenomaisesti erilaisiin kuvauksiin siitä riippuen, huomioi
daanko yksilöiden keskinäistä arvojärjestystä vai johtamistapahtu

maa ja yhteisöä aktiivisena kokonaisuutena. Tuonnempana mainitut 
H e r m a n  n i n tai C l em mer i n  (vrt.s. 27 ja 24) kuvaamat jäsennyk
set ovat tyypillisesti arvojärjestyksen ulottuvaisuudessa esitettyjä ja 
ilmaisevat yhteisön sosiaalisia luokkamuodostumia, kun sen sijaan 
esimerkiksi T h r a s h e  r i n kuvaama kiinteälle katupoikasakille, 
gangille, tyypillinen jäsennys on esitetty johtajuuden ulottuvaisuu
dessa ja ilmaisee, mikä yhteisön toiminnan, aktiivisuuden kannalta on 

poikien keskinäisissä suhteissa oleellista 1). Sen sijaan taas Thrasherin
kuvaus gangin kokelaista (probationers) ja heidän kohtelustaan tuo 
esiin yhteisön jäsennystä arvojärjestyksen ulottuvaisuudessa. Sitä 
valaisevat myös tiedot pennalismin luontoisista ilmiöistä ja initiaa

tiosta (vrt. s. 14-15). 
Je n n i  n g s joka on tutkinut yksilöiden välistä valintaprosessia 

erilaatuisilla populaatioilla, kasvatuslaitostutkimuksessaan 2) sivuut
taa hyvin vähällä kysymyksen, miten itse internaattimiljöö voisi 
vaikuttaa sosiaalisiin prosesseihin. Hän huomauttaa 3) laitoksen olevan
tutkimuskenttänä sikäli erikoinen, että yksilöiden välisten suhteiden 
muodostuminen tapahtuu kauttaaltaan saman populaation piirissä. 
Edelleen hän katsoo, että eri yksilöt ovat valintaan ja valituksi tule
rniseeu uähden enemmän samassa asemassa kuin muunlaisessa ympä
ristössä. Näin ollen olisi hänen mielestään laitos erittäin kiitollinen 
ympäristö pyrittäessä tutkimaan sosiaalisten prosessien yleisiäkin 
lainmukaisuuksia. 

Suoritettuaan kokeita, joissa oppilaiden annetaan ilmoittaa, keitä 

1) T h r a s h e  r, s. 331. Thrasherin mukaan gangissa on >>Sisärengas•> eli
johtaja •>luutnantteineell>), tavalliset »rivimiehet,> ja lopuksi >>lievemieheb, joiden 
varsinainen kuuluminen itse gangiin ei ole aivan selvä. - K o s k e n n i e m e n 
esittämä ja meillä paljon sovellettu jaoittelu (kts. selostus s. 44-45) on luotu 
pääasiallisesti, vaikkei aivan johdonmukaisesti samalla perusteella, ja >>sosiaali
silla tyypeillä>> (>>die soziologischen Individuentypell>)) Koskenniemi tarkoittaa 
ilmeisesti suunnilleen samaa kuin Thrasher >>sosiologisilla persoonallisuuksilla� 
niin, että täten ilmaistaan juuri yksilöiden asema ja vaikuttavuus yhteisön 
aktiivisuudessa. 

2) J e n n i n g s, Helen Hall: Leadership ancl Isolation.
3) J e n n i n g s s. 26.
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he valitsevat tovereikseen erilaisiin tilanteihin, kuten työhön, opiske
luun ja vapaa-ajan viettoon, Je n n i  n g s hieman yllättäen ryhtyy 

nimittämään johtajan asemassa oleviksi niitä, jotka tulevat poik
keuksellisen runsaasti valituiksi. Hän perustelee tätä sillä. että kun 
suoritettiin kokeita, joissa valittiin jäseniä oppilasneuvostoihin, niin 
näissä kokeissa, jotka laadultaan vastaavat ns. arvojärjestyskokeita, 

tulivat runsaasti valituiksi yleensä samat yksilöt kuin ensiksimaini
tuissa kokeissa. J e n  n i n g s operoi jonkin verran eri käsitteillä kuin 
aikaisemmin mainitsemani tutkijat, mutta silti huomio kiintyy siihen 
mainittuun seikkaan, että molemmissa pääulottuvaisuuksissa, joita 

meillä Ko s k e  n n i e m e n  mukaan on tapana nimittää välimatkan 
ja etäisyyden ulottuvaisuuksiksi, runsas valinta J e n n i n g s i n 
internaattitutkimuksen mukaan keskittyy samoihin yksilöihin. Mikäli 
internaattiolosuhteilla on vaikutusta juuri tähän tulokseen, voita
neen tämä seikka asettaa yhteyteen T u o m p o n esittämän käsi

tyksen kanssa, että internaatissa arvojärjestyskokeen perusteella 
esille saatu luokan johtajaoppilas yleensä kuuluu pidetyimpiin tove
reihin ja on luottamuksellisissa suhteissa lukuisiin yksilöihin. Kun 
Je n n i  n g s ei ole myöskään pyrkinyt selvittämään, mikä osuus 
oppilasaineksen laadulla on valintaprosessiin, jää lopulta avoimeksi, 
missä määrin hänen toteamansa ilmiöt ovat merkitykseltään 
yleisiä ja missä määrin juuri tyttöjen kasvatuslaitokselle tyypillisiä. 
Tämä koskee myös niitä persoonallisuuden ominaisuuksia, jotka hän 

toteaa luonteenomaisiksi runsaasti valituille ja niukasti valituille 
yksilöille 1).

Vaikka onkin sellaisia sosiaalipsykologisia ilmiöitä, jotka ovat 
tyypillisiä kaikille yhteisöille, niin materiaalin eroavuudet aiheuttavat 
mellrnisia vaihteluja. Mainittakoon tästä esimerkkinä, että arvojär

jestyskokeissa ensimmäisiksi sijoittuneet arvioivat toisiaan tyypilli
sesti eri tavalla Re i n i  n g e r i  n ja Ko s k e  n n i e m e  n kokeissa, 
joissa pojat olivat nuorempaa ikäluokkaa ja kansakoululaisia, kuin 
G ä s t r i n  in kokeissa, joissa pojat olivat vanhempaa ikäluokkaa ja 

oppikoululaisia 2). Gästrinin tutkimus on tässä yhteydessä mielenkiin

toinen mm. siksi, että hänen koehenkilönsä olivat 15--16- ja 19-20-
vuotiaita. He olivat useita vuosia olleet yhdessä. Gästrin toteaakin, 

1) Myöskään Je n n i  n g s ei erittele arvojärjestyksen ja johtajuuden ulot
tuvaisuutta toisistaan, mutta muuten hänen analyysinsä valintaprosessista 
on rikas. 

2) Gäst rin i n mukaan, em. teos s. 26.
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että arvojärjestystä koskeva käsitys oli oppilaiden keskuudessa hyvin 

selvä ja sijoitukset yksimielisiä. Kukin sijoitti itsensä listalla suhteel

lisen alas, mikä G ä s t r i  nin mukaan osoittaa arvojärjestyksen 

lujuutta. Muutenkin katsoo Gästrin kokeittensa osoittavan, että 

hänen tutkimissaan luokissa hierarkia oli hyvin vakiintunut ja selvä. 

Huomiota ansaitsee tässä yhteydessä se eroavuus Tu o m p o n  ja 
G ä s t r i n i n tutkimustuloksissa, joka koskee ensimmäisten suh

tautumista toinen toisiinsa. Tuompon esityksestä saa sen kuvan, kuin 

internaatissa ensimmäiset olisivat toistensakin hyvin sijoittamia, kun 

sen sijaan Gästrin toteaa selvästi, kuinka ensimmäiset torjuvat 
toisiaan korkeimmilta sijoilta. 

Lapsi psykologinen tutkimus on varsinkin viime aikoina kiinnittänyt 

huomiota siihen vaikutukseen, mikä lastcnkotimiljööllä on lapsen 
kehitykseen. Lastenkodin omalaatuinen vaikutus on selitetty lähinnä 

sosiaalipsykologisilla perusteilla., sillä, kuinka äidin tai tätä vastaavan 

hoitajan ja lapsen välisen suhteen laatu ja pysyvyys vaikuttaa lap

seen 1). Olisi lähellä se ajatus, että nämä merkittävät tulokset olisivat

sovellettavissa internaatin eli sisäoppilaitoksen problemeihin. 

Ei ole lainkaan selvää, että tällainen sovellutus olisi kyllin perus

teltua. Lastenkoti tutkimukset osoittavat, · kuinka laitosmiljöön 

vaikutus lapsen kehitykseen on eri laatuinen siitä riippuen, mihin 

ikäryhmään lapsi kuuluu. Lapsen tai nuoren sosiaalisessa elämässä 

voisimme erottaa toisistaan kaksi eri aluetta, toisaalta sen, mitä 

tapahtuu hänen suhteissaan hoitavaan, huoltapitävään ja ohjaavaan 
aikuiseen, turvanantajaan ja auktoriteettiin, ensisijaisesti äitiin tai 

tämän asemassa olevaan, toisaalta sen, mitä tapahtuu hänen suhteis
saan likimain samalla kehitystasolla oleviin, joiden kanssa kehittyy 

leikkitoveruus, kumppanuus, ystävyys, kilpailu, yhteistoiminta ja 
joiden kanssa hän muodostaa toimivia lapsi- ja nuorisoyhteisöjä. 

Näiden kahden eri tyyppisen sosiaalisen toiminta-alueen merkitys on 

lapselle aina varhaisempiin kouluvuosiin saakka hyvin erilainen kuin 

esipuberteetin aikana tai sitä myöhäisempänä kehityskautena. Vii

meksimainitulla on yhteiselämä likimain samalla kehitystasolla ole

vain kanssa paljon merkitsevämpi, ehkäpä suorastaan dominoiva 

siilä lmolirnalla, ellä etlellisdläkiu 011 kieltämällä tärkeä sijansa. 

Lastenkotilapsia koskeva psykologia, joka haluaa palvella kasvatus
työtä ja lastensuojelua, tuskin voinee löytää hedelmällisempää lähtö-

1) Esim. Bo w 1 b y: Maternal Care and Mental Health.



kohtaa kuin on hoivaamissuhteen tutkiminen. Internaatin eli s1sa
oppilaitoksen sosiaalipsykologialle on sen sijaan oppilaiden keski
näisten suhteiden problematiikka aktuellimpi, jopa niin, että tämä 
problematiikka soveltuu sosiaalipsykologisen tutkimuksen lähtö
kohdaksi. Silti on muistettava, ettei internaatin oppilaiden keski
näisissä suhteissa todettavia ilmiöitä voida ymmärtää, ellei oteta 
huomioon myös kasvattajia ja muita tekijöitä oppilaiden kentässä. 
Näihin seikkoihin emme ole tällä kerralla varsinaisesti puuttuneet. 

Luotettavaa yleiskuvaa siitä, mitä omalaatuisia piirteitä inter
naatti aiheuttaa oppilasjoukon sosiaalipsykologiseen kehitykseen, ei 
voida katsoa saadun. Se ilmiö, että internaatissa suoritetun arvo
järjestyskokeen tulos osoittaa yksilön olemisen pidettynä (Beliebtheit) 
ratkaisevasti aiheuttavan hänelle korkean sijoittumisen, voitaisiin 
ehkä ymmärtää johtuvaksi siitä, että laitoksessa jonkun yksilön 
oleminen pidettynä on toisten yksilöiden kannalta tärkeämpää kuin 
muualla. Siellä, missä mahdollisuudet sosiaaliseen liikkuvuuteen 
ovat suuremmat sekä seuran valikoiminen ja seurasta irrottautuminen 
helpompaa, voidaan ehkä paremmin sietää yksilöitä, jotka eivät ole 
erityisemmin pidettyjä eikä miellyttäviä, vieläpä joistakin yhteisölle 
tärkeistä syistä arvostaa heidät korkealle ja suvaita heidät johta
jina. 

Internaattien ja kasarmien yhteydessä on vielä syytä mainita van

kila, joka laitosten joukossa edustaa täydellisimmin suljettua tyyp
piä. Vankiloissa on sanottu esiintyneen pennalismin laatuisia ilmiöitä. 

Amerikkalainen C 1 e m m e  r on esittänyt seikkaperäisen tutki
muksen vankilasta yhteiskuntana 1). Tutkimus, joka on sosiologinen,
suoritettiin tavallisessa amerikkalaisessa suuressa vankilassa, jossa 
oli yli 2300 miespuolista vankia ja 236 virkailijaa. Vangit olivat 
etupäässä keski-ikäisiä, pääosalta 25-31-vuotiaita; nuorin oli 17-
vuotias ja vanhin 90-vuotias. Yli puolet vangeista oli samasta val
tiosta. Neekereitä oli 22 % . Vangit olivat osittain määräaikaisia, 
osittain epämääräiseksi ajaksi erilaisista rikoksista tuomittuja, suu
rimmaksi osaksi pitkäaikaisia ja uusintarikollisia. Intelligenssites
tauksen tuloksista päätellen vankiaines älyllisen tasonsa puolesta 
jakaantui kuten miespuolinen väestö yleensä. Vankila oli pääasialli
sesti suljettu laitos, mutta mm. vapaamuotoinen siirtola teki mahdol
liseksi dynaamisesti käyttää hyväksi vapauksien myöntämistä ja 

1) C 1 em me r, Donald: The Prison Community.
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niiden rajoittamista vankien käsittelyssä. Vankilassa oli 1-2 hengen 
sellejä, mutta myös lähes parin sadan miehen makuuhuoneita. Ruo
kailu tapahtui saleissa, joihin mahtui 1200 miestä yhtäaikaa. Myös 
erilaisissa työhuoneissa ja ulkotöissä vangit joutuivat olemaan yh
dessä. 

C 1 e m m e  r toteaa vankien keskuudessa kolme sosiaalista pää
kerrostumaa 1). >>Elite>>-luokkaan kuuluu yleensä älykkäitä kaupunki
laismiehiä. He ovat itsetietoisia ja tuntevat ylemmyytensä. He ovat 
röyhkeitä vartijakuntaa kohtaan, mutteivät erityisemmin läheisiä 
toisilleen. Keskiluokkaan kuuluu vankien pääosa. Alhaisoon, >>Hoo
sien>, kuuluvat ovat toisten yksimielisesti halveksimia, mutteivät 
itse ole tietoisia omasta luokkamuodostumastaan. Alhaison joukossa 
on vielä kaikkein alin paariasluokka, johon kuuluu etupäässä epä
normaaleja seksuaalirikollisia, vähälahjaisimpia, kantelijoita, hurs
kastelijoita, ja kerskureita. Siirtyminen luokasta ylempään voi tapah
tua, milloin asianomainen on toisten silmissä kunnostautunut -
asosiaalisuudessa. 

Edelläoleva muistuttaa · suuresti sitä, mitä suomalainen eversti 
Boris Cederholm kertoo elämästään täynnä rikollisia olevassa sairaa
lassa, mihin kuvaukseen Eino K a i 1 a on viitannut 2).

Huolimatta esittämistään selvistä luokkarajoista C 1 e m m e  r ei 
tuo esille mitään pennalismin luontoisia ilmiöitä. 

Pennalismiin ei välttämättä tarvitse liittyä raakaa väkivaltai
suutta tai henkistä pakotusta. Se on eräs sosiaalisen hierarkian piirre. 
Sen luonne vaihtelee erilaisesta aineksesta kokoonpannusta, eri tavoin 
hallitusta ja eri kehitystasolla olevasta yhteisöstä toiseen. Yleensä 
se on jossain karkean terrorin ja kultivoituneen luokka- ja sääty
eron välimailla. Toisaalta kaikki yhteisöjen piirissä esiintyvä yksi
löiden keskinäinen väkivaltaisuus, pakottaminen ja alistaminen ei ole 
luonteeltaan pennalistista. 

P e n n a 1 i s t i s e s t a v ä k i v a 11 a s t a voidaan puhua sil
loin, kun väkivalta tai hallitseminen tapahtuu nimenomaan luokka
eron puitteissa ja siihen vetoamalla. On luonnollista, että jokaisessa 
lasten tai nuorten muodostamassa yhteisössä on ristiriitoja, jotka 
ilmenevät keskinäisenä väkivaltaisuutena ilman pennalismiakin tai 

1) C 1 emme r, s. 107.
2) Kai 1 a, Eino: Persoonallisuus. s. 230. 
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sen ohella. Ei edes se, että väkivaltasuhde ilmenee kahden eriasteisen 

yksilön välillä, sinänsä oikeuta vielä nimittämään tuota väkivaltai

suutta pennalistiseksi. 
Pennalismi-nimitystä ei siis ole paikallaan käyttää merkitsemään 

yleensä t o v e r i t e r r o r i a, toveriväkivaltaa, kuten näkee tehtä
vän. Koska pennalismilla on omalaatuinen psykologinen taustansa, 

voi tällainen käsitteiden sekoittaminen myös vaikeuttaa molempien 

ilmiöiden ymmärtämistä ja harhauttaa sitä kasvatustoimintaa, joka 

pyrkii näitä ilmiöitä ehkäisemään tai ainakin jalostamaan. 
Edelleen emme voine kaikkia toverusten kesken esiintyviä väki

valtaisuus-, painostus- ja pakotusilmiöitä nimittää toveriterroriksi. 

Toveriterrorista voinemme puhua silloin, kun väkivaltaisuus esiintyy 

jatkuvasti samojen yksilöiden tai ryhmien välillä. T i 1 a p ä i s e  t 

t a p p e 1 u t j a p a k o t t a m i s e t toverusten keskinäisissä 

suhteissa, olkootkin ne karkeita, eivät ole enempää pennalismia kuin 

toveriterroriakaan. Ne ovat määrättyyn suuntaan tapahtuvassa 

sosiaalipsykologisessa kehityksessä varhaisempia ilmiöitä, joiden 
esiintyminen voi olla myötävaikuttamassa pennalismin tai toveri

terrorin muodostumiseen, mutteivät vielä ole pedagogisesti yhtä 
arveluttavia. Saattavatpa ne olla varsin vaarattomiakin, eikä niitä 

aina voitane oikeutetusti sanoa sosiaalipatologisiksi, elleivät ole niin 

karkeita, että niitä voidaan nimittää rikoksiksi. 



PENNALISMI JA TOVERITERRORI 

KOUL UKODEISSA 

Yleisen käsityksen mukaan koulukodit 1) ovat laitoksia, joissa ny

kyään erityisesti esiintyy pennalismia ja toveriterroria. Oppilas
aineksen laadusta olisi myös taipuvainen päättelemään, että tila

päiset väkivaltaisuudet saisivat suhteellisen karkeita muotoja. 

Katsoen siihen, että näistä ilmiöistä on varsin usein mainittu, herät

tää ihmetystä, että niihin ei yleensä ole kiinnitetty huomiota peda
gogisessa kirjallisuudessa. 

H e r m a n n i n laitostutkimus 2) on aiheemme kannalta mielen
kiintoinen, vaikkei se varsinaisesti koskekaan pennalismia eikä toveri

terroria. Hermann on nimittäin erityisesti pitänyt silmällä kysy
mystä, kuinka laitoksen ja erityisesti kasvatuslaitoksen miljöö vai

kuttaa nuorten välisiin suhteihin. Hermannin tyttökoti olikin erityi
sen >>laitosmainem>. Se oli vanhanaikainen ja ahdas tyttölaitos, oppi

lasluku 30, oppilaiden ikä 14-21 v. Oppilaat asuivat kahdessa suu

ressa makuusalissa, eikä kellään ollut rauhallista soppea tai edes omaa 

kaappia. Hoitoaika vaihteli 2 viikosta 2 vuoteen ollen keskimäärin 

puoli vuotta. Laitosmiljöön ohella Hermann katsoo tutkimustulok
siin oleellisesti vaikuttaneen sen seikan, että tytöt olivat kauttaaltaan 

heikoista sosiaalisista oloista, psyykkisesti poikkeavia ja pahan
tapaisuuden takia hoitoon otettuja sekä tunsivat olemisensa laitok

sessa pakon aiheuttamaksi. 

1) Koulukodilla tarkoitetaan tässä sosiaalihuollon piiriin kuuluvaa mternaat
tia, joka on tarkoitettu epäsosiaalisia taipumuksia osoittaneiden lasten ja nuor
ten henkilöiden erityiskasvatukseen ja josta virallisesti käytetään myös nimi
tystä kasvatuslaitos. 

2) He r m a n  n, Gertrud: Formen des Gemeinschaftslebens Jugendlicher
Mädchen. Soszialpsychologische Untersuchungen in einem Fiirsorgeerziehungs
heim. 
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Hermannin esittämä koko oppilasjoukon Jasennys on kenties 
tyypillistä tämäntapaisten laitosten oloille. Ylimmän osan 

muodostivat >>suuret» (die Grossen). Nämä tunsivat olevansa 
yläluokkaa ja erottautuivat kernaasti muista nimittäenkin itseään 
>>suuriksi>>. Heillä oli erityisoikeuksia, mutteivät muodostaneet sel
laista ryhmittymää, jolle tavoitteiden yhteisyys olisi ollut erityisen
tyypillistä. Suurten kesken ei myöskään vallinnut varsinaisia ystä
vyyssuhteita. Kysymyksessä oli yhteiskuntaluokka, joka oli koos
tunut mitä erilaatuisimmista yksilöistä. Sen muodostumisessa ei
oppilaiden iällä näyttänyt olevan sanottavaa merkitystä, mutta sen
sijaan määrätyn kehitystason saavuttaneisuus oli sen yksilöille tyy
pillistä. Se, että tietyn laatuinen asenne ja kokemus, Erlebnisart,
on olemassa, ratkaisee ilman muuta kuulumisen tähän luokkaan, ja
siihen kuuluminen sinänsä puolestaan tuo tullessaan tiettyjä piirteitä
asenteeseen ja kokemusmaailmaan, Erlebnisqualitäten. Tämän ylä
luokan olemassaoloa korostaa vastakohtaisuus >>pieniin». Ystävyys
suhteet olivat paremminkin luokkarajat ylittäviä. Suuren ja pienen
välisiä ystävyyssuhteita esiintyi. Suurilla oli erinäisiä suurten oikeuk
sia. He saattoivat mm. ottaa vastaan palveluksia pieniltä. Tanssit
taessa suuret muodostivat oman seurueensa. - Suurten alapuolella
olevat muodostivat osan, jota tutkija kutsuu nimellä >>der untere
Rand der obersten Zone>>. On huomattava, että nämäkään eivät
ikänsä puolesta muodostaneet yhtenäistä joukkoa. - Seuraavat
muodostivat keskiluokan, >>die Mitte>>, joka jakaantui kahteen toisis
taan erotettavissa olevaan osaan sen mukaan, oliko heidän asemansa
jatkuvasti suurin piirtein muuttumaton (die stabile Mitte) vai horjuva
(die labile Mitte). - Seuraavasta luokasta käytetään nimitystä
>>der obere Rand der Kleinen». Tähän kuului rajatapauksia viimeisten
yläpuolella. - »Pienet» olivat ehdottomasti alhaisimpia, mutteivät
ehdottomasti nuorimpia. He tiesivät ja heistä tiedettiin, että he oli
vat alinna. Pienten yhteiskuntaluokka jakaantui alaosiin. Näistä
mainitaan ensinnäkin ne,· jotka eivät viihtyneet pienen asemassaan,
vaan kapinoivat tilaansa vastaan. Tekijä huomauttaa, että nämä oli
vat kasvattajain kannalta erittäin epämukavia, koska olivat aina
eräänlaisessa puolustusasenteessa. He olivat kielijöitä, käräjöitsi
jöitä ja nurisijoita. Jotkut koettivat makeillen ja lahjoen lähestyä
>>isoja>> ja tehostaa itseään. Eräät näistä taasen olivat johdonmukai
sesti negativistisia: >>lch mache nicht mehr mib>. Yleensä nämä
alemmuudentunnettaan ilmaisevat eivät olleet toveripiirissä pidet-



tyjä. Erään pienien purun kuuluvan väliryhmän muodostivat ne, 
joiden oppositio ei ollut niin voimakas. Viimeisinä olivat ne, joissa 
ei ilmennyt nousun tarvetta. He eivät olleet toveripiirissä pidettyjä. 
He olivat toisten kiusaamia ja halveksimia ja saivat kiittää vain 
paksunahkaisuuttaan siitä, etteivät alituisesti kärsineet kokemistaan 
sosiaalisista kolahduksista. 

Tämä selostus H e r m an n i n kuvauksesta osoittanee, että hänen 
tutkimassaan laitoksessa ilmeisesti on ollut selviä luokkarajoja ja nii
hin liittyviä väkivaltailmiöitä, vaikkei näitä lähemmin tutkimuksessa 
kuvatakaan. Tästä huolimatta Hermann katsoo omien tulostensa 
pitävän yhtä koulun poikaluokkia tutkineen Re i n i  n g e r i  n ja 
tyttöluokkia tutkineen V e c e r k a n saavuttamien tulosten kanssa 
siinä, että ylimmät ovat avuliaita, ritarillisia ja hyväntahtoisia alim
pia kohtaan ja että alhaisemmassa asemassa olevat käyttäytyvät 
sitä katkerammin ja riitaisemmin, mitä enemmän heidän on asemansa 
puolesta taisteltava. Mainitut tutkijat ovat yksimielisiä myös siitä, 
että tämä ilmiö on laitoksessa vielä kärjistyneempi kuin tavallisessa 
koululuokassa 1).

Joutuessani suorittamaan virallista selvitystä oppilaiden keskinäi
sistä väkivaltaisuuksista eräässä poikakoulukodissa pyysin syksyllä 
1951 useiden pojille tarkoitettujen suomalaisten koulukotien johta
jilta ylimalkaisia selvityksiä siitä, mitä he olivat havainneet tai muu
ten tiesivät näistä ilmiöistä omissa laitoksissaan. Saamani vastauk
set 2) antoivat sen yleisen kuvan, että tilanne eri laitoksissa oli varsin 
erilainen ja että se monesti oli aikojen kuluessa muuttunut sµotui
sammaksi. Oppilasaineksella ja laitoksen toiminnan laadulla näytti 
olevan vaikutusta asiaan. Toveripiirissä esiintyvä keskinäinen väki
valtaisuus tuskin on yleisempää kuin muissa kansa- ja jatkokoululais
joukoissa, mutta paikoitellen se saa poikkeuksellisen karkeita muotoja. 
Toveriterrorin luontoisia ilmiöitä esiintyy silloin tällöin, pennalismia 
varsin vähän. Katsottiin, että näiden ilmiöiden vaara on koulu
kodeissa suurempi kuin yleensä nykyajan koululaisjoukossa, mutta 
että toisaalta tehokkaalla valvonnalla, toisaalta aktiivisilla kasvatus
menetelmillä voidaan nämä ilmiöt kutakuinkin hyvin ehkäistä niin, 

1) Her m an n, s. 46.
2) Tieduste luihin antoi vat valaisevia vasta uksia ko ulukotien johtajat E. K.

Erik k elä, Martti J. }a lk ane n, Erkki Sa a r i, Y. K. Salo, E. S u t i
ne n ja Osmo Vu orist o. 
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etteivät ne sanottavasti vaaranna oppilaiden turvallisuutta ja kasva
tustyölle tarpeellista rauhaa. Nykyajan koulukotityössä ei pennalismi, 
ei toveriterrori eikä mikään muukaan oppilaiden keskinäinen väki
valtaisuus ole sellainen merkitsevä epäkohta kuin monesti julkisuu
dessakin on väitetty ja kuin ollaan taipuvaisia päättelemään erinäi
sistä yksityisistä tapauksista, joiden kaltaisia esiintyy muissakin 
olosuhteissa. Vastaukset tukivat sitä käsitystä, että koulukoti on 
tavallista otollisempi tyyssija toveriterrorille. 

Seuraavassa olen kiinnittänyt huomiota nimenomaan poikalaitok
siin. K o s k e n n i e m i on tullut koululuokkatutkimuksissaan 
siihen tulokseen 1), että luokan suuruus ja muut luokan kokoonpanoon
vaikuttavat tekijät eivät sanottavasti muuta arvojärjestyskokeen 
tulosten laatua, ei myöskään oppilaiden ikä, ei sukupuoli eikä yhdessä
oloajan pituuskaan. Mikäli sukupuolisilla erovaisuuksilla muuten ei 
olisi huomattavaa vaikutusta joukon sosiaalipsykologiseen kehityk
seen, olisi odotettavissa, että ainakin eräät H e  r m a n n i n totea
mat ilmiöt toistuisivat poikalaitoksessa. Hermannin tutkima laitos 
oli kuitenkin ulkonaisilta puitteiltaan hyvin toisenlainen kuin se, 
jota seuraavassa on tarkastettu. Oppilaat mm. elivät enemmän yhteen 
sullottuina, vaikka laitoksen koko oppilasmäärä oli pienempi. 

1) Koske n niemi: Rangordnungen und Dimensionen.



OP P lLAIDEN KESKINÄISET VÄKIVALTAISUUDET 

HAASTATTELUJEN VALOSSA 

Seuraavassa koetetaan esittää valaistusta näihin laitoselämän 

ilmiöihin haastattelutietojen nojalla. Tutkimus koski tapahtumia ja 

oppilaiden keskinäisiä suhteita eräässä maamme kunnallisessa koulu

kodissa. Tiedot eivät perustu kirjoittajan välittömiin tarkkailu

havaintoihin, vaan ne saatiin toimittamalla haastatteluja ja kuulus

teluja oppilaiden ja henkilökunnan keskuudessa. Tietojen hankinnan 
teki haastateltujen kannalta mielekkääksi se, että tutkimus liittyi 

viralliseen selvitykseen, joka koski mm. kahta po. koulukodissa 

sattunutta kuolemantapausta. Julkisuudessa oli esitetty toisen kuo

lemantapauksen syistä olettamus, joka oli herättänyt yleistä huo

miota. Sen mukaan koulukodin oppilas, jonka ruumis oli tavattu 

läheisyydessä virtaavasta joesta, olisi kuollut toveriensa surmaa

mana tai pahoinpitelemänä. Tähän liittyi sittemmin otaksuma, että 

noin 2 kk. myöhemmin hirttäytyneenä tavattu oppilas olisi myös 

ollut jotenkin väkivaltarikoksen uhri 1).

Sanottu koulukoti sijaitsee taajaan asutulla maaseudulla, ja sen 

huollossa oli ajankohtana, jota tutkimus koski, noin 75 kansakoulu

ja jatkokouluikäistä, melkein yksinomaan pääkaupungista kotoisin 

olevaa poikaa, iältään 8-19 v. Nämä asuivat kolmella oppilasosas

tolla. Yhdellä, erillisessä rakennuksessa olevalla, asui apukculua 

käyviä debiilejä ja heikkolahjaisia, ja kahdella muulla, toisen raken

nuksen eri kerroksissa olevalla osastolla etupäässä normaalikansa

koulua käyviä normaalilahjaisia tai heikkolahjaisia poikia. Kaikissa 

1) Mai11iLLä.koon, että oikeudellisessa tutkimuksessa näissä kummassakaan _
kuolemantapauksessa ei tullut ilmi mitään rikokseen viittaavaa. Oikeudellisen 
tutkimuksen mukaan näillä kahdella omituisen lähekkäisellä koulukotioloissa 
ainutlaatuisella ja järkyttävällä tapahtumalla ei myöskään ollut keskinäistä 
syy-yhteyttä. 



näissä oppilaissa oli ennen koulukotihoitoon tuloa ilmennyt vakavia 
käytöshäiriöitä, kuten omaisuusrikollisuutta, karkailua, kuljeskelua 
ja koulunkäynnin laiminlyöntiä tai muuta jatkuvaa koulusopeutu
mattomuutta. Näiden seikkojen rinnalla oli laiminlyöty tai sopi
maton kotikasvatus ratkaisevasti vaikuttanut siihen, että heidät oli 
sijoitettu laitoshoitoon. 

Voidaan kysyä, oliko ajankohta - oli kulunut muutamia kuukausia 
em. kuolemantapauksista, eivätkä niitä koskevat oikeudelliset tut
kimukset olleet vielä päättyneet - sopiva objektiivisten haastattelu
tietojen saamiselle. Kuten tuonnempana lähemmin selostetaan, 
entisten oppiaiden antamat tiedot pitivät pääpiirtein yhtä henkilö
kunnalta saatujen tietojen kanssa. Tämä viittaa siihen, etteivät sat
tuneet kuolemantapaukset ja niistä aiheutuneet tutkimustoimen
piteet olisi oleellisesti vaikuttaneet haastattelujen tuloksiin. 

ENSIMMÄINEN HAASTATTELUTUTKIMUS 

Ensimmäisen aineiston lähtökohtana olivat kaikkien kysymyk
sessä olevasta koulukodista vuoden 1951 kuluessa elokuun alkuun 
mennessä kotiutettujen poikien antamat tiedot. Näitä entisiä oppi
laita, joita kuultiin kesällä 1951, oli kaikkiaan 19. Näillä ei oletetta
vasti ollut samanlaista aihetta salata oppilaiden välisiä väkivaltai
suuksia kuin ehkä olisi voinut olla koulussa vielä olevilla oppilailla, 
jotka saattoivat pelätä, että heille kastettaisiin kantelemisesta. 
Tässäkään tapauksessa ei tosin täydellistä avomielisyyttä saavutettu. 
Voidaan kuitenkin katsoa, että jotain valaistusta puheenaolevaan 
ilmiöön saatiin. 

Oppilaiden haastattelu tapahtui kuulustelun muodossa. Tämä ei 
tietenkään asian psykologiseksi valaisemiseksi ollut edullista, mutta 
johtui siitä, että tutkimus kuului osana viralliseen selvitykseen koulu
kodin tapahtumista. Kuulustelun suorittivat lastensuojeluvirkailijat, 
huoltotarkkaajat, jotka useimmissa tapauksissa olivat näille oppi
laille ennestään tuntemattomia. 

Kun tutkimustapa poikkesi huoltotarkkaajille yleisestä ja psykologisesti 
tarkoitukseksenmukaisemmasta tavasta ja kun koko tutkimus tapahtui 

,. 
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poikkeuksellisen >>ilmapiirim vallitessa, kuulustelijoille annettiin erityiset 
ohjeet: Kultakin kuulustellulta oli kysyttävä, onko hän henkilökohtaisesti 
koulukodissa joutunut toveriensa kiusanteon, pahoinpitelyn tai muun vaka
vamman väkivallan tai painostuksen alaiseksi, onko häntä koulukodissa 
toveriensa taholta yllytetty rikollisiin tekoihin ja onko tässä yllytyksessä 
onnistuttu. Piti pyrkiä vapauttamaan kuulusteltavat ylimalkaisesta olojen 
kuvaamisesta. Sen sijaan heidät piti saada kertomaan yksityisiä tapauksia 
ja ilmoittamaan milloin ne olivat sattuneet. Kultakin oli edelleen tiedustel
tava, mitä hän tiesi toisten oppilaiden joutumisesta kiusanteon ja väkivallan 
kohteeksi. Tästä oli myös pyrittävä saamaan täsmällisiä tietoja. Jokaiselta 
oli myös kysyttävä, oliko hän itse väkivaltaa harjoittanut. Oli tiedustel
tava, mitä kuullut voivat kertoa joesta kuolleena löydetyn oppilaan ja 
toisten välisistä suhteista ja olivatko he tästä jotain havainneet. Kuulus
teltaville oli huomautettava, että heidän antamansa tiedot oli tarkoitettu 
puheenaolevan oppilaan kuolemansyyn tutkimista varten eivätkä vai
kuttaisi lastensuojeluviranomaisten ratkaisuihin heitä itseään koskevissa 
asioissa. Jos oli tarpeellista, oli huomautettava siitä tosiasiasta, että 
kuulustelija oli vain väliaikainen lastehsuojelutoimihenkilö eikä tulisi 
vaikuttamaan asianomaisia koskeviin ratkaisuihin. Oli myös koetettava 
kuulustelujen avulla saada selville kuultujen käsitys siitä kehityksestä, 
joka väkivaltailmiöiden suhteen laitoksessa oli tapahtunut heidän 
siellä olonsa aikana. Edelleen oli tiedusteltava, mitä he muistivat johta
jan ja muun henkilökunnan suhtautumisesta tähän asiaan. 

Yhteenvetona kuulustelujen tuloksista voitiin todeta seuraavaa: 

19:stä kuulustellusta 5 ilmoitti kokeneensa väkivaltaa tai painos

tusta toisten oppilaiden taholta. Näistä 5:stä yksi mainitsi koke

neensa vain >>henkistä>> painostusta. Ruumiillista väkivaltaa kokea. 
neita oli 4, joista 2 kertoi törkeänlaatuisesta ruumiillisesta väki

vallasta: 

Toinen oli ollut tupakointihuoneessa, kun kolme toveria oli käynyt häneen 
käsiksi, jolloin yksi näistä oli pistänyt häntä palavalla savukkeella käm
meneen. 

Toinen taasen kP.rtoi, että kun hän tuli koulukotiin, niin heti ensimmäi
senä yönä hyökkäsi lauma poikia hänen huoneeseensa, taskulamput kädessä 
ja tyynyjä mukana, ja he alkoivat valtavan tyynysodan häntä vastaan, 
koska hän oli uusi tulokas. Kuulusteltavan huuli turposi sen <<kahinan>> joh
dosta. Hoitajille hän ei uskaltanut kertoa, sillä pojat olivat sanoneet: 
»Muisla, ellet puhu tästä kenellekään tai se on sulle vain pahaksi.>> Kuu
lusteltava valvoi vielä seuraavankin yön, sillä hän pelkäsi poikien tulevan
uudelleen. Nämä eivät kuitenkaan tulleet. Päivisin jatkui painostus, mutta
lievempänä, eikä kuulusteltava muista mitään yksityistapauksia.

Näistä 19:stä kuulustellusta 2 on toisten kertomuksissa mmen-



33 

omaan mainittu painostuksen harjoittajiksi .Kumpikin heistä on kah

den kuulustellun mainitsema. 

Kuulustelluista 8 kertoi painostusta heidän aikanaan yleensä 

enemmän tai vähemmän esiintyneen, II sanoi, ettei sellaista ollut. 

Em. 8:sta painostusta yleisesti kuvanneesta 3 on sellaista, jotka ker

tomansa mukaan eivät ole sitä itse kokeneet. 

Ne kaksi, jotka toverien kertoman mukaan olivat sortavia, eivät 

itse maininneet painostusta harjoittaneensa, mutta toinen heistä 

ylimalkaisesti kuvasi sellaista esiintyneen. Munan, joka on kertonut 

itse kokeneensa painostusta, viittasi epäselvästi siihen, että olisi sitä 

harjoittanutkin, mutta kukaan toinen ei hänestä sellaista kuvausta 

antanut. 

Edellä ei ole otettu huomioon niitä viittauksia, mitä kuullut ovat 

tehneet ennen heidän koulukodissa oloaan vallinneista tavoista. 

Sen sijaan on otettu huomioon, mitä kertoja on maininnut omista 

>>alkuaikojen» kokemuksistansa, vaikka kuvaus juontaisi nelisenkin

vuotta aikaisemmmin sattuneihin tapahtumiin.

Viidellä oli mielestään aihetta valittaa tovereiltaan saamaansa 

kohtelua. Kolmessa tapauksessa heidän kertomuksensa osoittivat 

· varsin luotettavasti, että oli ollut kysymyksessä vakavan kärsimyk

sen kokeminen. Yhdessä tapauksessa poika puheistaan päätellen ei

ottanut asiaa kovin raskaasti, ja hänen kokemuksensa näyttivät

olevan tiläpäisluontoisia. Yksi poika oli ollut koulukodin kirjoissa vain

kuukauden päivät ja tästäkin ajasta suuren osan karussa. Hänenkin

kokemuksensa vaikutti tilapäisluontoiselta.

Kaiken sen johdosta, mitä em. 19:n poistetun oppilaan kuuluste

lussa oli tullut ilmi, kuultiin koulukodin johtajaa ja muuta henkilö

kuntaa, jolta voitiin saada tietoja samoista tapahtumista ja niiden 

yhteydessä mainittujen oppilaiden keskinäisistä suhteista. Silloin 
kävi ilmi, että em. kolmen vakavasti kärsimään joutuneen oppilaan 

asema toveripiirissä oli ollut henkilökunnan tiedossa, mutta kahdesta 

lievemmästä tapauksesta henkilökunnalla ei ollut tietoa. Muuten 

kaikissa niissä tapauksissa, joissa toverit kuvasivat jonkun pojan 

toisten sortamaksi tai toisten sortajaksi, henkilökunnalla oli ollut 

ennalta aivan sama käsitys asiasta. Vähäisen poikkeuksen teki 

yksi poika, jonka osastonhoitaja kuvasi sorretuksi. Johtaja näet epäili 

osastonhoitajan käsitystä. 

Paitsi edellämainittuja pahoinpitelyjä tuli kuulustelussa ilmi seuraavan-

3 -
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laisia tapauksia: Jonkun pojan kotoa saamasta paketista mainitaan anas
tetun tavaraa. Suurempi on pakottanut pienemmän luovuttamaan herkku
annoksensa tai tekemään epäedullisen kaupan. Pienten huudellessa pilkka
sanoja suuremmille nämä saattoivat antaa selkään. Toista on voitu ran
gaista kantelusta. Joku on häirinnyt toisia tahallisesti meluamalla iltaisin. 
Eräs on puutarhassa kastellut tahallaan toisen kasteluletkulla. Joskus on 
sekoitettu toisen vuode. Toista on uhkailtu selkäsaunalla, kiusalla tönitty, 
piiloteltu toisen esineitä tai anastettu toiselta esim. tupakkaa. Erästä oli 
toinen potkaissut takamuksiin niin, ettti. hän oli kaatunut piikkilanka
aitaan, ja samalla potkaisija oli pilkannut häntä >musmonniksi>>. 

Pahoinpitelynä tai kiusaamisena ilmoitetut tapaukset olivat siis 

karkeudeltaan hyvin eriasteisia. Lievempilaatuisetkin ja joutavilta 
tuntuvat tapaukset otettiin tässä huomioon, koska ne oli kuulustel

tavien taholta ilmoitettu ja siis koettu väkivaltana tai sortamisena. 
Kuten edellä mainittiin, henkilökunnan käsitys siitä, ketkä oppi

laista olivat toisia kiusaavia ja keillä taasen oli taipumus joutua tois
ten sortamiksi, oli suurin piirtein yhtäpitävä haastatelluilta oppilailta 
saatujen kuvausten kanssa. Sen sijaan voitiin todeta, ettei henkilö
kunta ollut tietoinen jokaisesta yksityisestä pahoinpitelystä· tai kiu
saamistapahtumasta. Karkeimmat tapaukset kuitenkin olivat hen
kilökunnan tiedossa. Toisaalta tältä taholta kuultiin muutamista 
tapahtumista, joista oppilaat eivät olleet maininneet, ja muutamista 
sortavista tai sorronalaisista yksilöistä, joista oppilaat eivät olleet 
tällaista kuvausta antaneet. 

Haastattelutietojen perusteella voitiin selvittää, minkä laatuinen 
oli kunkin haastatellun oppilaan asema toveripiirissä. Milloin eri 
tahoilta (asianomaiselta itseltään, oppilastoverilta ja henkilökunnan 
jäseneltä) saadut tiedot oppilaan asemasta toveripiirissä olivat yhtä
pitäviä, katsottiin oppilas kuuluvaksi johonkin kolmesta ryhmästä: 
>>sorretut>>, >>sortavat>> ja >>neutraalit>>. Viimeksimainittuihin luettiin 

ne, joillP. saat11jP.n yhtäpitävien tietojen mukaan ei ollut luonteen
omaista riiteleminen tai tappeleminen toveripiirissä, ei toisten sorta
minen eikä sorrettun a  oleminenkaan. Muista tapauksista muodos
tettiin ryhmä >>epäselvät>>. Tähän ryhmään tulivat siis ne, joihin 
nähden tiedot olivat ristiriitaisia. Yksi oli oppilaiden ja henkilö
kunnan yhtäpitävien tietojen mukaan esiintynyt sekä sorrettuna että 
sortavana. 

Laitoksesta poistettuja 19 poikaa kuulusteltaessa nämä mainitsi
vat eräitä sellaisia tovereita, jotka joko aikaisemmin olivat laitok-
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sesta poistuneet tahi olivat siellä edelleen ja kuulusteltujen kuvauksen 
mukaan olivat sorrettuja tai sortavia. Näihin nähden suoritettiin 
henkilökuntaa haastattelemalla samanlainen tarkistus kuin ensiksi
mainittujen 19 oppilaan kohdalla. Mikäli henkilökunnalta saadut 
tiedot olivat yhtäpitäviä entisiltä oppilailta saatujen tietojen kanssa, 
tällainenkin oppilas sijoitettiin ryhmään >>sorretut» tai >>sortavat». 
Tällaisia tapauksia tuli 6, joista sijoittui 3 kumpaankin ryhmään. 

Viimeksimainitut mukaanluettuna kertyi siis kaikkiaan 25 poikaa, 
jotka tulivat kuulumaan eri ryhmiin seuraavasti: 

Ensimmäisessä haastattelututkimuksessa käsitellyt oppilaat ryhmitet

tyinä heidän asemansa mukaan: 

Sorretut 
Sortava ja sorrettu 
Sortavat .. ........ 
Neutraalit 
Epäselvät 

V. 1951 elokuun al

kuun mennessä la i

toksesta poistetut 

l 

l 

2 

8 

6 

19 

Muut haastatte

luissa mainitut 

oppilaat 

3 

3 

6 

Yhteensä 

5 

l 

5 
8 
6 

25 

Tämän jälkeen pyrittiin selvittämään, oliko >>Sorrettujem, >>sorta
viem ja »neutraaliem välillä joitakin muita tyypillisiä ero
ja kuin ne, mitä haastattelujen ja kuulustelujen perusteella oli 
saatu tietää heidän suhteestaan tovereihin. Tämä vertailu eri >>toveri
tyyppiem välillä saattoi tapahtua vain asiakirja-aineiston perusteella. 
Mitään yhtenäistä kokeellista luonnetutkimusta ei asianomaisista 
tässä vaiheessa suoritettu. Asiakirja-aineisto sisältää ensinnäkin 
varsin seikkaperäiset samoin menetelmin hankitut esitiedot oppilai
den kehityksestä ja heidän olososuhteistaan koulukotiin tuloa edel
täneenä aikana. Tähän kuuluvat haastattelutiedot oppilaiden omai
silta, opettajain kustakin oppilaasta täyttämät kyselylomakkeet, 
kansakoulun matrikkelikortit ja lastenpsykiatrin lausunnot, esitie
tojen hankinnan yhteydessä tehdyt asianomaista itseään koskevat 
haastattelutiedot ja huomioita koskevat merkinnät sekä rikoksia 
koskevat kuulustelupöytäkirjat. Tämän lisäksi oli ennen koulukotiin 
sijoitusta vastaanottokodissa tehtyjä tarkkailuhuomioita ja niiden 



perusteella laadittuja lausuntoja, ko. koulukodin henkilökunnan 
tekemiä tarkkailumerkintöjä ja arvosteluja sekä eräissä tapauksissa 
vastaavia tietoja toisista laitoksista, missä asianomaiset olivat olleet 
myöhemmin. Kaikki nämä tiedot oli merkitty asiakirjoihin ennen 
kuin tämä oppilaiden keskinäisiä suhteita koskeva tutkimus oli tullut 
ajankohtaiseksi, eikä tämä tutkimus mitenkään voinut vaikuttaa: 
näiden merkintöjen laatuun. 

Yhtenäisimmän vertailuaineiston tarjosivat entisten opettajain 
lausunnot, koska ne olivat olemassa kaikista oppilaista, tosin eri 
opettajien antamina, mutta samanlaisen kyselylomakkeen mukaan 
laadittuina. Psykiatrin lusuntoon tai vastaanottokodin tarkkailu
kertomukseen liitetty tieto älykkyystutkimuksen tuloksesta oli eri 
tutkijain antama ja osittain eri menetelmien käyttöön perustuva. 
Psykiatrien lausunnot olivat yksilöllisiä eivätkä välittömään vertai
luun soveltuvia. Myöskin asianomaisen koulukodin lääkärintarkas
tusmerkinnät olivat käytettävissä. Näihin liittyivät tiedot määrä
aikaisista pituuden ja painon mittauksista. 

Kiintoisaa olikin ensinnä tarkastaa, millaisia olivat sorretun, sor
tavan ja neutraalin asemassa olevat oppilaat toisiinsa verrattuina 
ikänsä, painonsa ja pituutensa puolesta. Kun on luonnollista, että 
sorretun ja hänen sortajansa välillä täytyy olla voimaero, oli tärkeää 
tietää, onko fyysinen voimaero sinänsä sortamissuhdetta aiheuttava 
seikka ja paheneeko tilanne ehkä sitä mukaa, kuin voimaero suure
nee, vai onko asia ehkä joissakin tapauksissa päinvastoin. 

Tässä mielessä otettiin selville, mikä oli kunkin jotain edellämainit
tua selvää >>toverityyppiä>> edustavan oppilaan ikä, paino ja pituus 
laitokseen saapumista seuranneessa ensimmäisessä tarkastuksessa 
ja samoin viimeisessä tarkastuksessa. Tarkastukset olivat tapahtu-
neet neljästi vuodessa. Tältä pohjalta selvitettiin kunkin oppilaan 
sija toveripiirissä. 

Jo kuulustelujen yhteydessä ilmeni, että ristiriidat olivat oppilairlen 
asunto-osastojen sisäisiä. Oppilaat oli jaettu asunto-osastoille ikänsä 
ja koulunkäyntivaiheensa perusteella, joten toiset tähän tutkimuk
seen mukaan tulleista oppilaista kuuluivat >>suurten poikiem, toiset 
»vienten poikien>> asunto-osastolle. (Laitoksessa on kuten mainittiin
yksi osasto apukoulunoppilaita varten, mutta ainoakaan sillä asuva
ei tullut kuulumaan tähän aineistoon). Huolimatta siitä, että po.
kaksi osastoa sijaitsevat samassa rakennuksessa ja eri osastojen pojat
joutuvat paljon ulkosalla tapaamaan toisiaan, ei merkittäviä osasto-
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jen välisiä ristiriitoja esiintynyt. Ainoa kuulusteluissa ilmi tullut 
tämän laatuinen tapaus oli se edellä mainittu, että erästä pienempien 
poikien osastolle kuuluvaa potkaistiin niin, että hän kaatui piikki
lankaan, mikä tapahtui matkalla yhteiselle juhannuskokolle; syyllinen 
oli suurten poikien osastolta. Kuulusteluissa ja haastatteluissa kävi
kin ilmi, että kahden oppilasosaston pojat yleensä olivat keskenään 
eriseuraisia. 

Mikäli oppilaiden väliset voimaerot tulivat esiin heidän ristirii
doissaan, se tapahti saman osaston yksilöiden voimaerojen puitteissa. 
Kävi ilmi, että sorretuissa oli eräitä pienenpuoleisia poikia, mutta 
myös ikänsä, painonsa ja pituutensa puolesta osaston yläpäähän kuu
luvia. Sortavat kuuluivat yleensä osastonsa suurimpiin, erityisesti 
mitä painoon tulee, mutteivät aina olleet kaikkein suurimpia poikia. 
Toisaalta neutraaleissa oli niin hyvin keskikokoisiin ja -ikäisiin kuin 
myös suurimpiin ja pienimpiin kuuluvia. Ainoa säännöiimukaisuus, 
joka kolmen toverityypin edustajia toisiinsa verrattaessa saatettiin 
havaita, oli se, että sortavat olivat säännöllisesti painoltaan ylä
puolella asunto-osaston tovereittensa keskitason. Pituutensa ja 
ikänsä perusteella kolmen toverityypin edustajat eivät mitenkään 
selvästi ryhmittyneet. 

Mitä oppilaiden psyykkisiin ominaisuuksiin tulee, kiintyi huomio 
siihen, että sortamissuhteihin nähden neutraalit pojat muodostivat 
asiakirja-aineiston perusteella yhtenäisen ryhmän. 

Me emme >meutraaleissa>> tapaa vakavampaa rakenteellista luon
teenabnormiteettia. Pahantapaisuus on kehittynyt jonkinlaisena 
normaalina reaktiona epäedullisiin kasvatusolosuhteisiin. Vaka
vampaa perheristiriitoihin pohjautuvaa neuroottista tilaa ei tässä 
ryhmässä myöskään yleensä esiinny. Poika on ennen laitokseen 
tuloaan reagoinut huonoihin olosuhteisiin erilaisella pahantapaisuu
della, muttei nimenomaan aggressiivisella käyttäytymisellä lähintä 
sosiaalista ympäristöään kohtaan. Kouluoloissa ennen laitokseen 
tuloa ei ole yleensä todettu ristiriitoja eikä kitkaa asianomaisen ja 
hänen oppilastovereittensa välillä. Parissa tapauksessa sosiaalisia 
vaikeuksia esiintyy, mutta ne eivät ole erityisemmin vakavia ja koros
tuneita. Älyllisesti tämä joukko on epäyhtenäinen heikkolahjaisuu
den ollessa sen piirissä kuitenkin vallitseva. Ryhmä on älyllisessä 
suhteessa jonkinlainen pienoiskuva niiden oppilasosastojen aineksesta, 
joille tutkitut kuuluvat. Niin saapuessa kuin lähtiessä todettuun 
ikään, painoon ja pituuteen nähden tämä ryhmä on myös kirjava 
kokoonpanoltaan, kuten edellä mainittiin. 



Esimerkkinä tämän ryhmän edustajista esitettäköön seuraavat: 

A.S. (Asiakirja n:o 2432). Ensimmäisessä tarkastuksessa 16-vuotias, 
lähtötarkastuksessa 17-vuotias. 

Opettaja vuosilta 1943-46 kuvaa häntä: >>Kovin levoton, muttei ilkeä. 
Päinvastoin aika avulias>>. Suhtau:tui opettajiin >>tavallisesti>>, oppilastove
rcihin nähden avulias, joskus kiusottelcva. Opettaja v:lta 1946 lausuu mm: 
>>Omalta kohdaltani hän oli minusta nöyrä, avomielinen ja iloinen. Luulen,
että hän oli toveripiirissään pidetty >>rehtinä kaverina>> kuten pojat sano
vat» . . .  >>Mielestäni hän vaikutti normaalilta>>. A.S:n kotiolot olivat rikki
näiset ja kasvatusympäristö vaihtunut. ÄO: 85. Laiminlyönyt koulu
aan ja karkaillut kotoaan. Sijoitettiin ensin apukoululaisille tarkoitettuun
laitokseen. Siellä hän osoittautui todennäköisesti kykeneväksi seuraamaan
normaalikoulu- ja ammattiopetusta ja siirrettiin uusintatarkastuksen jäl
keen nyt puheenaolevaan laitokseen. Henkilökunnan arvostelusta 2.6.50
ja 4.6.51 ilmenee, että oppilas on varsin hyvin sopeutunut laitoksessa.

J.M. (Asiakirja n:o 3473). Ensimmäisessä tarkastuksessa oli 16-vuotias,
lähtötarkastuksessa 18-vuotias. 

Oppilas oli hyvin puutteellisista kotioloista ja häpesi koulussa likaisuut
taan ja huonoa asuaan. Opettajan mukaan oli sulkeutunut ja arka, ei mi
tään moittimista suhteessa opettajaan, mutta oli niin vähän koulussa, ettei 
opettajalla ollut havaintoja hänen ja muiden oppilaiden välisistä suhteista. 
ÄO: 74 (Salomaan mukaan). Psykiatrin lausunnossa 1948 sanotaan, että 
hän on arka, pakoileva, veltto ja erittäin huonosti huollettu. Laitoksen 
henkilökunnan arvostelussa 2. 6. 50 sanotaan: >>Hiljainen, nöyrä, ahkera, 
ujo>>, ja 4.6.51: >>Hiljainen, ahkera, tottelevainen, ujo, nöyrä>>. 

T.O.R. (Asiakirja n:o 3212). Ensimmäisessä tarkastuksessa oii ro vuo
tias, lähtötarkastuksessa 13-vuotias. 

Opettaja vuosilta 1945-46 korostaa epäsäännöllisyyttä koulunkäynnissä 
ja sanoo pojan varsinkin viime aikoina olleen »uhmapäinell)), Ei oikeastaan 
paljon seurustellut tovereittensa kanssa, vaan isompien poikien. Seuraava 
opettaja v:lta 1947 kuvaa häntä levottomaksi ja itsepäiseksi, pientä vilppiä 
harjoittavaksi. Huoltajat ovat kertoneet röyhkeydestä kotona, muttei se 
ole koulussa ilmennyt; hän on opettajan kannalta vaikeahko hallittava, 
mutta muuten kohtelias, jopa ystävällinenkin. Suhteessa tovereihin ei ole 
mitenkään herättänyt huomiota. Oppilas on älyllisesti normaali, ÄO:ro7. 
T .astenpsykiatri pitii.ii. hii.ntii. infa.ntiilisP.mL Poika oli a<loptiolapsi, ja suhde 
vanhempiin ei ollut suotuisa, hän oli näpistellyt kotoa. Laitoksen johtaja 
kirjeessään lokakuussa 1948 kuvaa hänet itseensäsulkeutuneeksi, ei kuiten
kaan tovereittensa parissa, sillä hän osallistuu kaikkiin heidän leikkeihinsä 
hyvin aktiivisesti. Raportissa 2.6.50 lausutaan: >>Yritteliäs, ystävällinen, 
vilpillinell)), ja 4.6.51: >>Yritteliäs, ystävällinen, vilpillinen, viime aikoina 
parannusta>>. 
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L.E.B. (Asiakirja n:o 4ro1). Saapunut koulukotiin elokuussa 1949. Tar
kastuksessa tammikuussa 1950 oli 15 vuotias. Viimeisessä tarkastuksessa 
oli 17-vuotias. 

Opettaja vv. 1946-47 sanoo, ettei pojan suhtautumisessa opettajaan 
ollut mitään erikoista. »Tuli toimeen tovereittensa kanssa, ei pyrkinyt 
johtamaan, mieluummin jäi syrjästä katsomaam>. Opettaja v:lta 1947-49 
pitää häntä psykopaattina ja sanoo muuten: >>Taipumusta moninaisten 
esitysten tekoon opettajalle>>. Toverien parissa ei ollut pidetty, ei johtaja. 
Hakeutuu itseään nuorempien seuraan. Lastenspykiatrin lausunnossa 
todetaan mm. pojan epäsäännöllinen koulunkäynti ja karkumatkat kotoa. 
Hänet on testattu aikaisemmin v. 1945. ÄO: ro6. »Tuntuu siltä, että 
kasvattivanhemmat eivät hänestä välitä eivätkä halua häntä pitää. Mie
lestäni poika ei ole luonteeltansa poikkeava, vaan vaikuttaa melko taipui
salta>>. Henkilökunnan arvostelun mukaan oppilas oli laitoksessa hyvin 
sopeutuva. 

Neutraalien ryhmän selvän vastakohdan muodostavat sorretut ja 

sortavat yhdessä. 
Näiden kahden ryhmän muodostamassa kokonaisuudessa on tyy

pillistä joko rakenteellinen poikkeavuus luonteessa tahi perheolo
suhteisiin pohjautuva neuroottinen tila, jotka kumpikin yleensä 
ilmenevät selvästi sosiaalisissa suhteissa myöskin koulukodin ulko
puolella, so. perheessä tai koulussa. 

Sorrettujen ja sortavain ryhmät kuitenkin eroavat psyykkisten 
ominaisuuksien puolesta toisistaan. Sorretwissa tapaamme herlc
kyyttä, jopa yliherkkyyttä, feminiinisiä ja hysteerisiä piirteitä. He 
ovat älyllisesti keskitasoa parempia, ainakin normaaleja, mutta 
>>originelleja>>ja kuuluvat lähinnä leptosomis-skitsotyymiseen ryhmään.
Sorretuissa emme tapaa debiilejä emmekä varsinaisesti heikkolah
jaisia, jollei sellaiseksi lasketa sitä yhtä tutkittua (Ä0:89), joka sekä
sorretuksi että sortajaksi kuvattuna muodostaa erikoistapauksen.

Esimerkkeinä sorrettuihin kuuluvista mainittakoon seuraavat: 

K.S. (Asiakirja n:o 2940). Oli saapuessaan 16-vuotias, siis jo silloin iän, 
mutta myös painon ja pituuden puolesta kehittyneimpiä poikia koulu
kodissa. Osastollaan hän oli ikänsä puolesta ja fyysisesti keskinkertainen, 
pikemminkin yläpäässä. 

Oppilas on normaaliälyincn. ÄO vuotta ennen saapumista: 94. Sama 
tulos saatiin uusintatestauksessa paria kuukautta ennen laitokseen 
saapumista. Hänessä esiintyy velttoutta koulussa ja työsuhteissa, kotoa 
karkailua, väkijuomien käyttöä ja näpistelyä kotoa. Lastenpsykiatrin 
lausunnossa puolitoista vuotta ennen pojan tuloa koulukotiin todetaan 
mm.: >>Hänessä on todennäköisesti jonkin verran rankenteellista luonteen-



heikkoutta. Erikoisesti hän on arka arvostelulle, moitteelle ja kivulle. 
Pahimpana ristiriidan aiheuttajana lienee suhde isään, johon myös näpis
telytaipumus yksinomaan kohdistuu. Isä on erittäin tarmokas, vaativa ja 
itsekeskeinen henkilö, joka ei suvaitse itsessään eikä muissa huonoja 
tapoja eikä velttoutta ja harrastaa työtään siinä määrin, ettei kodille jää 
aikaa muuta kuin satunnaisiin kritikoiviin huomautuksiim. Myöhemmässä 
psykiatrin lausunnossa todetaan samalta pohjalta lähteneitä neuroottisia 
oireita. Puolta vuotta myöhemmin ennen po. koulukotiin tuloa pojan 
ollessa tutkimusta varten vastaanottokodissa tutkimusselostuksessa sano
taan mm. seuraavaa: 

>>Mieliala ailahteleva, useimmiten hyväntuulinen. Huumorintajuinen.
Rauhallinen. Herkkä. Alemmuudentuntoinen ja tunnustusta kaipaava. 
Työssä ajoittain ahkera ja tunnollinen. Kätevä naisten töissä. Menestynyt 
saunanlämmittäjänä. Raskaammissa töissä veltto. Nöyrä. Ei sano vastaan. 
Arvostelematon. Itsenäinen. Avomielinen ja suora. Ei kiellä rikkomuk
siaan joutuessaan niistä kiinni. Katuvainen, joskin katumisessa ehkä jonkin 
verran >>tekopyhyyttä>>. Seurallinen. Ei ole johtaja. Tuo itseään esille. 
Toverien arvostuksessa joukon yläpäässä. Enemmän torjuttu kuin suo
sittu. Sovinnollinen. Huono pitämään puoliaan, pehmeä>>. - Po. koulu
kodin tarkkailumerkinnöissä hänet mainitaan herkäksi, kohteliaaksi, 
tottelevaiseksi, avuliaaksi ja hyväkäytöksiseksi. Hän karkasi kerran, mikä 
tapahtui laitoksessa olon loppuaikoina. Palattuaan hän valitti toverien 
kiusanneen häntä, mm. oli pistetty palavalla savukkeella kämmeneen 
(vrt. siv. 32 olevaa selostusta). Toverit kutsuivat häntä >>juutalaiseksi>>. 
Oppilas on ilmeisesti tuntenut kiintymystä kotiinsa ja isäänsä. Ilmeisesti 
neuroottiset oireet pohjautuvat isän ja pojan välisiin suhteihin. Pojan 
palattua koulukoclista vanhempiensa luokse kevätlukukauden päätyttyä 
kaikki näytti sujuvan ensin hyvin, mutta elokuun lopusta lähtien uusiin
tuivat aivan samanlaatuiset oireet kuin ennen koulukotiin tuloa, minkä 
lisäksi hän mahdollisesti yritti itsemurhaa. Äiti ilmoitti, että poika koko 
ajan vaikutti hermostuneelta, tupakoi paljon, oli arka kunniastaan, hävitti 
heti rahansa ostellen kaikenlaista jännityslukemista, oli paha sisaruksille, 
raaka nuorempaa veljeään kohtaan. Toimitettuna uudelleen laitoshoitoon 
jäi palaamatta lomalta ja piileskeli pitemmän ajan. Poliisin toimesta pidä
tettiin varastamispuuhassa, jolloin yritti ampua poliisia pistoolilla 1).

H.G.P. (Asiakirja n:o 4955). Sijoitettaessa koulunkotiin poika oli 15-
vuotias. 

Hän on normaaliälyinen (ÄO: 104). Psykiatrin lausunnossa vähän ennen 
koulukotiin tuloa sanotaan, että >>han är en hållningslös psykopat av typen 
teatralisk svindlare>>. Puolta vuotta aikaisemmin kuvaa opettaja häntä vas
taanottokodissa suoritetun tarkkailun perusteella mm. seuraavasti: >>Luon
teenomaista tarkkailtavalle on ollut selvästi esille tuleva narsismi: 'Katse
len joka päivä peilistä, onko minulla oikea ilme'. Itsetehostus ilmenee 
jonkinlaisena hienosteluna, mm. ranskalaisia ja saksalaisia fraaseja. Kou-

1) Vrt. tuonnempana V.P.H., sivu 43 alaviitta.

.[ 
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lussa pyrkii myös jossain määrin etuilemaan erilaisuudellaan. Sosiaalisissa 
suhteissa ei ole ilmennyt odotettua kitkaa. Tämä johtunee osaksi siitä että 
vastaanottokodissa on tätä nykyä eräänlainen ruotsinkielisten poikien 
sisärengas, johon asianomainen on hyvin otettu vastaan." Koulukodin 
henkilökunnan antamassa vuosiarvostelussa 4.5.51 lausutaan: Kohtelias, 
hemmoteltu, itseänsä tehostava, työssään ahkera, mutta aikaansaamaton. 

O.N. (Asiakirja n:o 1820). Saapunut koulukotiin ensimmäisen kerran 
n-vuotiaana ja toisen kerran 13-vuotiaana. Hän oli saapuessaan jonkin
verran keskimääräistä nuorempi, kevyempi ja lyhyempi, muttei kuulunut
kuitenkaan >>pienimpiim poikiin.

Oppilas on älyllisesti yläpuolella keskitason (ÄO:144), erityisesti tämän 
laitoksen oppilasjoukossa. Hän on ainoa lapsi, kasvanut riitaisissa 
oloissa, etupäässä luonteeltaan hyvin erikoisen, huomiota tavoittelevan 
äidin huostassa, joka piti poikaa erikoisena ja ruokki tämän huomionnälkää. 
Harrastanut paljon lukemista. Poikaa voitaneen pitää tavallista sanaval
miimpana, ja hieman hienosteleva ympäristö on omalla tavallaan vaikutta
nut häneen. Lastenpsykiatrin lausunnossa ennen pojan tuloa koulukotiin 
kuvataan häntä holtittomaksi, ailahtelevaksi ja jonkin verran hysteeri
seksi. Välittömästi kiinnitti pojassa ennen hänen koulukotiin tuloaan huo
miota tyttömäisyys ja >>pikkuvanhuus>>. Helsingissä muuan poikatoveri 
tyrkkäsi hänet satamalaiturilta mereen. Koulukodin henkilökunnan anta
massa vuosiarvostelussa keväällä 1950 sanotaan: >>Vilpillinen, pikkuvanha>>, 
ja keväällä 195r:>>Holtiton, syyttää teoistaan muita>>. Toverit ovat kutsu
neet häntä >>Nukeksi>>. 

Edellämainitut >>sorretuille>> tyypilliset luonteenominaisuudet eivät 
esiinnyt >>sortavissa>>. On luultavaa, että tarkempi karakterologinen 
tutkimus tulisi osoittamaan viimeksimainituille tyypillistä karkeaa 
aggressiivisuutta selvemmin kuin käytettävissä olevin keinoin on 
voitu todeta. Tähän näyttää liittyvän vankka, joskus atleettinen 
ruumiinrakenne ilman, että asianomaisen tarvitsisi olla suhteellisen 
>>stmri poika>>. Sortaville on heikkolahjaisuus tyypillistä, mikä piirre,
kuten edellä totesimme, näytti olevan vieras sorretuille. Näyttää
siltä, että sortavissa heikkolahjaisuus ja aggressiivisuus . yhdessä
muodostavat karkean psyykkisen pohjan, jonka >>tarvitsemalle>>
sosiaaliselle käyttäytymiselle vankka ruumiinrakenne suo mahdolli
suudet.

Esimerkkeinä toisia sortavista tovereista esitettäköön seuraavat: 

A.K.P. (Asiakirja n:o 1801). Saapunut koulukotiin 12-vuotiaana. Läh
tiessään hän oli 16-vuotias ja laitoksen pisin sekä toiseksi painavin poika. 
Tyypillisesti atleettinen ruumiinrakenteeltaan. 

Opettaja vuosilta 1944---46 esittää lausunnossaan mm.: >>Oppilas on vai-
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keasti hallitsevissa, levoton ja riidanhaluinen. Oppilas poistettiin koulusta 
9.5.46 lukukauden loppuun saakka tarkastajan luvalla, koska oppilasta 
ei voitu pitää luokkaopetuksen yhteydessä tottelemattomuuden, epäsään
nöllisen koulunkäynnin ja koului1 oppilaisiin riidanhaluisen suhtautumisen 
tähdem. Suhteista oppilastovereihin sama opettaja lausuu: ;>Ennen kaik
kea kiusoitteleva ja ärsyttävä, josta seurauksena tovereitten taholta selkä
saunoja. Oppilaan seura on vaihteleva>>. Poika oli hoidettavana psykiatri
sessa sairaalassa lokak. 1946 diagn. >>Constitutio psychopathica (kestä
mätön, kiihtyvä tyyppi)>>. Lastenpsykiatrin lausunnossa marrask. 1946 
lausutaan mm., että hän on lievästi heikkoälyinen. Hän on osoittautunut 
suuressa määrin koulutyötä häiritseväksi, jopa toisille oppilaille vaaral
liseksi ldusan- ja tappelunhalunsa takia. Hän ei alistu kuriin eikä järjes
tykseen ,ei kykene hillitsemään itseään eikä keskittymään mihinkään 
vähänkään pitempijännitteiseen tehtävään. Piittaamattomuutensa takia 
hän lisäksi verrattain usein laiminlyö koulunkäyntiään. Vuosiarvostelussa 
1950 ja 1951 mainitaan hänet levottomaksi, huolimattomaksi ja suulaaksi. 

V.P.H. (Asiakirja n:o 126). Saapunut 14 -vuotiaana ja poistettu 17-
vuotiaana. 

Oli loppuaikoina suurimpia poikia, roteva ruumiinrakenteeltaan. Kuuluu 
12-lapsiseen perheeseen, missä vanhemmat ovat ylirasittuneita ja raskaan
työn vaivaamia, taloudellisissa vaikeuksissa suhtautuneet vastustavasti
lasten koulunkäyntivelvollisuuteen sekä varsinkin isä epäluuloisesti lasten
suojelu- ja yleensä viranomaisiin. Isän suhteessa kouluun ja lastensuojelu
lautakuntaan uhmaavaa jyrkkyyttä. Poika suhtautui ylimielisen uhmaa
vasti koulunkäyntivelvollisuuksista huomautettaessa. Lapsen huolto ja
kasvatus jäänyt puutteelliseksi. Isä ja äiti elämäntavoiltaan kunnollisia,
isä kiivas luonteeltaan. Lapsista oli parissa muussakin esiintynyt pahan
tapaisuutta. Poika on heikkolahjainen, hänessä on todettu epilepsian
oireita, ja hän on luonteeltaan karkeahko, jäykkä, itsepäinen. Lopulta
laiminlöi kokonaan koulun, näpisteli ja oli öitä poissa kotoa. Poika siir
rettiin koulukotiin sairaalasta, missä hän oli tutkittavana ja hoidettavana
erikoisesti epilepsian tarkkailemiseksi. Henkilökunnan alkuaikana antaman
kuvauksen mukaan hän on koulukodissa ollut luonteeltaan rauhallinen,
mutta loukkaantuessaan vahvasti kuohahtava, peräänantamaton ja ilkeä
sanainen. Ei pyri johtoasemaan toveripiirissä, muttei myöskään alistu
johdettavaksi. Työskentelee rauhallisesti ja asiallisesti, mutta halutto
masti. Pojan väkivaltaisuus toisia kohtaan koulukodissa ilmeni v. 1947,
jolloin kirjoittaja suoritti tehtyjen valitusten johdosta tutkimuksia asiassa.
Tällöin hän vakaasti lupasi lopettaa tällaiset tapansa ja piti sanansa. Sen
sijaan hän vahvana poikana suojeli niitä, joita toiset pyrkivät painosta
maan. Muussakin yhteydessä hänestä on tullut ilmi huomattava pysty
vyys hyvien päätösten rehtiin noudattamiseen. Koulukodista poistumisen
jälkeen alkoi hänessä ilmetä väkijuomien käyttöön liittyvää väkivaltai
suutta. Hänet toimitettiin vastaanottokotiin marraskuussa 1948 ja edel
leen sieltä jälkihuoltolaitoksen luontoiseen nuorisosiirtolaan. Vastaan
ottokotiin siirrettäessä esiintyi hyvin karkeata uhmaa, mutta todettuaan
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hänen parastaan tarkoitettavan hän sopeutui hyvin. Vastaanottokodin 
tarkkailuyhteenvedossa lausutaan mm.: >>Yleensä hiljainen ja surumieli
nen. Työssä hidas ja saamaton, mutta sentään melkoisen vastuuntuntoinen. 
Vailla huumorintajua. Tottelevainen. Arvosteleva, itsekritiikkiä. Rauhal
linen. Kiivastuva. Tasainen, Kiinnostunut tyttöihin. Seurallinen. Sovin
nollinen. Käytös mielentilojen mukaan. Kaatumatautikohtauksia ei ole 
todettu. Oikeudentuntoinen. Tyrannisoi joskus tovereitaan. Arvostuk
sessa alkupäässä ja huomattavan suosittukin. Vapaa-aikoina lueskelee ja 
kuuntelee radiota>>. Jälkihuoltolaitoksessa ollessaan hänet vihittiin avio
liittoon. Hän jäi vielä aviomiehenä omasta halustaan joksikin aikaa ansio
työhön jälkihuoltolaitokseen, mutta vielä hänen sieltä tultuaankin nuorella 
parilla oli asunnonsaantivaikeuksia. Hän joutui kokemaan ristiriitoja 
omaistensa kanssa ja alkoi vähitellen antautua väkijuomien käyttöön, 
mikä päättyi siihen, että hän juopuneena puukotti veljeään. 1)

A.J.K. (Asiakirja n:o 3863). Saapuessaan hän oli 14-vuotias. Vielä 
tutkimuksen aikana hän oli laitoksessa nuorenpuoleinen poika ja kuului 
pienimpiin. Hänen osastollaankin oli sentään eräitä häntä pienempiä ja 
nuorempia. Ruumiinrakenteeltaan tanakka. Ennen hänen koulukotiin 
tuloaan sanotaan hänen opettajansa antamassa lausunnossa mm.: >>Sini
silmäinen valehtelija. Epäsosiaalinen, kostonhaluinern>. Suhtautuu opetta
jaan yleensä asianmukaisesti, »joskus haluaisi katsoa, kuka se on, joka 
määrää•>. Toverien parissa >>kiusoitteleva, 'jäynän' keksijä, juontenpunoja. 
Useasti luokan vapaitten harrastusten aivot. Itseään nuorempaa seuraa>>. 
•>Ei kiinteää sisäistä linjaa. Tarve olla jokin, hakee tyydytystä sieltä, mistä
saa, ja joutuu silloin konfliktiin sosiaalisen ympäristön kanssa>>. Hän on
jonkin verran heikkolahjainen, ÄO: 89. Koulukodin vuosiraportissa
2.6.50 sanotaan: >>Heikkoälyinen, kanteleva, kieroileva>> ja 4.6.51:
•>Laiskahko, tovereiden kanssa huonosti sopeutuva, kieroileva>>. Pojassa 
esiintyy paljon >>nulikkamaista röyhkeyttä kasvattajia kohtaam, sanotaan 
kuukautta myöhemmin. Myöhemmin johtaja kirjoittaa pojan kiusaavan 
pienempiä, esiintyy erilaista ilkivaltaisuutta, ja kun hän suuttuu, niin hän 
on aivan suunniltaan. >>Väliin on kyllä erittäin herttainenkim. 

Tyypillinen eroavai�uus eri ryhmiin sijoittuneiden luonteenlaadussa 
ilmenee varsin selvästi opettajain lausunnoista, jotka on annettu 
kyselylomakkeella ennen koulukotiin sijoittamista. Lomakkeessa 
on nimittäin kohta, jossa tiedustellaan tutkittavan suhdetta koulu
tovereihinsa. Sellaisen oppilaan, joka tässä haastattelututkimuk
sessa on osoittautunut koulukodissa toisia sortavaksi, on opettaja 
tässä lomakkeen kohdassa melkein säännöllisesti kuvannut toverei-

1) Vrt. aikaisempi esimerkki KS, sivu 40. Tyypillinen ero leptosoomin ja
atleetikon väkivaltaisten tekojen välillä. Vrt. He 1 a s vu o: Tutkimuksia väki
valtarikollisilla. 
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taan kiusoittelevaksi, väkivaltaiseksi tai riiteleväksi, kun sen sijaan 
neutraalien ryhmään sijoittuvia koskevissa opettajain lausunnoissa 
poika tavallisesti kuvataan toveripiirissä sopeutuvaksi tai ei hänestä 
tässä suhteessa lausuta mitään erikoista. Sorrettujen ryhmään 
sijoittuneita koskevat opettajain maininnat lähestyvät tässä suh
teessa enemmän sortavien kuin neutraalien ryhmään sijoittuneita 
koskevia kuvauksia. 

Näiden vertailujen perusteella tulee siihen käsitykseen, että ikä ja 
fyysinen kehittyneisyys eivät sinänsä vaikuta ratkaisevasti siihen, 
millaiseksi pojan asema laitoksessa oppilaiden keskinäisissä ristirii
doissa kehittyy, vaan oppilaiden psyykkisillä ominaisuuksilla on 
siihen pääasiallinen ja primäärinen vaikutus. 

Tässä yhteydessä on syytä palauttaa mieleen edellä mainittu 
H e r m a n  n 'in tekemä huomio (vrt. s. 27). Hänhän ei tosin ole 
kiinnittänyt huomiota oppilaiden painon ja pituuden erovaisuuksiin, 
joiden merkitys ehkä tyttöyhteisössä voisikin olla vähän toisenlainen 
kuin poika yhteisössä, mutta hän toteaa, ettei tyttöoppilaiden iällä ollut 
mitenkään tärkeää osuutta siihen, mihin sosiaaliseen kerrostumaan 
he laitoksessa sijoittuivat. Ratkaiseva merkitys oli sen sijaan kehitys
tasolla ja asianomaisen sosiaalisen elämyksen laadulla. On hyvin 
todennäköistä, että täten on asianlaita poikalaitoksessakin. Käsite 
>>suuri>> ja >>pieni>> ei poikayhteisössä ilmeisesti perustu mihinkään
arviointiin asianomaisten iästä tai ruumiinkoosta, toisin sanoen
objektiivisesti todettavissa oleviin suuruuden tai fyysisen kuntoisuu
den tunnusmerkkeihin, vaan nämä käsitteet samoin kuin vastaavat
tois- ja itsP-arvostuksen ilmaisutavat ovat yhteisön jäsennyksen ja
sen sisäisten henkilösuhteiden seurausilmiöitä2.). Tätä käsitystä puol
tavat selvästi eräät edellä annetut esimerkit. Käytännöllisessä
kasvatuslaitostyössä olen varsinkin varhaisempina aikoina joutunut
toteamaan tapauksia, jolloin poika on valittanut jonkun >>suuren»
pojan häntä sortaneen tai pahoinpidelleen, mutta tutkimus on
osoittanut, ettei syyllinen mitenkään ole ollut valittajan rinnalla
ylivoimainen yksilö, ja valitus on joutunut hieman koomilliseen va
loon.

K o s k e n n i e m i on määritellyt kansakoululuokan oppilas
joukossa sosiaalisia tyyppejä 2), joita toiset suomalaiset tutkijat ovat

1) Vrt. es im. nimityks iä >>henki sen työn tekijät,> ja >>ruumi illisen työn tekijät»
ta i <<herrat» ja >>työlä iset»! 

2) K os ke n n i e m i: Soziale Gebilde trnd Pr ozesse in der Schulklasse. -
Koululuokan pienoisyhte iskunta. 
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soveltaneet. Nämä sosiaaliset tyypit (tätä nimitystä käytetty 1943 
ilmestyneessä tutkimuksessa; aikaisemmassa 1936 ilmestyneessä 
saksankielisessä teoksessä käytetään nimitystä >>die soziologischen 
Individuentypem) ovat seuraavat: johtajat (Fiihrer), joiden alatyyp
peinä aito johtajat (Vollföhrer), tilapäisjohtajat (Spezialföhrer) ja 
valtiaat (Machthaber); myötäilijät (Mitwirker), joiden alatyyppeinä 
apµrit (Helfer), suosikit (Beliebte) ja seurailijat (Mitläufer); syrjässä
olijat (Wirkungsbeschränkte), joiden alatyyppeinä eristyjät (Einzel
gänger), sivuutetut (Kontaktverfehlende) ja torjutut (Abgelehnte). 
Koskenniemen myöhemmässä teoksessaan esittämät henkilökuvauk
set eri tyyppien edustajista osoittavat, että hänen »valtias>>-tyyppinsä 
ja tässä kuvattujen >>sortavien» välillä on niin paljon yhteisiä piir
teitä, että voidaan otaksua monesti olevan kysymys yksilöiden saman
laatuisiin psyykkisiin ominaisuuksiin nojautuvasta asemasta toveri
piirissä. Valtias on K o s k e n n i e m e n mukaan koululuokassa 
sellainen johtaja, jonka määräävä asema perustuu alistussuhteeseen. 
Niinikään osoittavat monet kuvaukset torjutuista yhteisiä piirteitä 
tässä esitettyjen sortavien kanssa. Torjutulla K o s k e n n i e m i 
tarkoittaa sellaisia syrjässäolijoita, joiden läsnäolo aiheuttaa torjuntaa 
toisten oppilaiden taholta. Ei näytä siltä, että Koskenniemen tar
koittama torjutul{Si tuleminen perustuisi aina samanlaatuisiin yksi
löllisiin ominaisuuksiin kuin sorretuksi tuleminen, vaikka eräissä 
tapauksissa näin näyttää olevan. Sen sijaan monien K o s k e  n
n i e m e n  esittämien eristyjäin ja tässä .kuvaamierii sorrettujen per
sooonallisuuden ominaisuudet näyttävät olevan lähellä toisiaan 
lukuunottamatta niitä sorrettuja, joille on nimenomaan tyypillistä 
aggress11v1suus. Eristyjällä K o s k e  n n i e m i  tarkoittaa sellaista 
syrjässäolijaa, joka omasta halustaan pysyttelee poissa yhteisistä 
toimista. 

K o s k e  n n i e m e n  uudemmassa teoksessa 1) on jälleen usein 
esimerkein valaistu edellä mainittuja sosiaalisia tyyppejä, ja näihin 
tutustuessaan saa vahvistusta edellä esitetylle käsitykselle, erityisesti 
mitä tulee >>valtiaidem> ja >>sortaviem samanlaatuisuuteen. Ko s k e  n
n i e m e n  selvitys >>valtiaiden» kotiolosuhteista valaisee sitä, kuinka 
tämä asema toveripiirissä ilmeisesti tärkeältä osalta pohjautuu siihen 
persoonallisuuden aggressiivisuueteen, jota rakkaudeton tai raaka 
kotikasvatus on omiaan kehittämään. 

1) Ko s ken n i e 111 i, Sosiaalinen kasvatus koulussa, ss. I rn-118.



Tämä vertailu ehkä omalta osaltaan valaisee sitä, kuinka laitos
miljööllä on omalaatuinen vaikutus oppilasyhteisön jäsentymiseen: 
Tavallisessa luokkayhteisössä eräät aggressiiviset yksilöt kehittyvät 
valtiastyyppisiksi johtajiksi, mutta ne, jotka eivät saavuta valtiaan 
voimakasta asemaa, torjutaan epämiellyttävinä. Laitoksen suljetussa 

yhteisössä tällaiset väkivaltaiset voivat jatkaa epäsosiaalista suhtau
tumistaan ja tulevat joko sortaviksi ilman mitään johtaja-asemaa tahi 

sitten sorretuiksi, jolloin ympäristön suhtautuminen heihin on väis
tämätöntä reaktiota heidän ärsyttävälle esiintymiselleen. Edelleen 

sellainen oppilas, joka tavallisessa koululuokassa kernaasti c1·istäytyy, 
ei voi näin tehdä laitoksessa, ja hänellä on vaara joutua kiusatuksi, 
varsinkin jos hänellä on aggressiivisia piirteitä, joihin ympäristö 
reagoi. 

Internaattitutkimuksessaan v. F i e a n d t 1) luonnehtii edellä
mainittuja sosiaalisia tyyppejä edustavain nuorten yksilöllisiä omi
naisuuksia. Oppilaat olivat sodan aikana Neuvostoliiton alueelta 
kursseille saapuneita karjalaisia ja vepsäläisiä, iältään r4-2r v., 
kumpaakin sukupuolta. Poikien joukossa tekijä toteaa vain yhden 
tyypillisen >>torjutun>>. Tämä on älyllisesti kurssin kehittymättö
mimpiä, luonteeltaan poikkeava, hillitön, impulsiivinen, aggressiivinen 

ja joustamaton r7-vuotias nuorukainen, joka riitaantuu helposti 
tovereittensa kanssa ja joutuu tappeluun. Näin vahvasti esiintyviä 
i!ggressiivisiä piirteitä ei mainita kenessäkään muussa kurssien 
pojassa esiintyneen. Toiset huomasivat hänen rajoittuneisuutensa ja 

joko nauroivat hänelle tahi ärsyttivät häntä tahallaan. - Epäile
mättä tällainen poika olematta enempää >,suuri>, kuin >>pieni>> esittä
mässäni ryhmittelyssä olisi sijoittunut joko >>sorrettuihin» tahi >>sorta
viim. Poikien parista ei v. F i e a n d t mainitse ainoatakaan valtiasta 
tai eristyjää, ja muitten sosiaalisten tyyppien edustajiin ei sisälly 
esittämieni >>Sortaviem tai >>sorrettujen» luontoisia yksilöitä. 

1) v. F i e a n d t, Kai: yhteisöelämästä kansanopiston luontoisilla opetus
kursseilla. 
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TOINEN HAASTATTELUTUTKIMUS 

Toinen tutkimus asian valaisemiseksi nojautui siihen edelläesitet
tyyn toteamukseen, että oppilaita lähellä olevan henkilökunnan antama 
kuvaus eri oppilaiden suhtautumisesta toisiin oli yleensä yhtäpitävä 
entisten oppilaiden antamain kuvausten kanssa ainakin, mitä koros
tuneisiin tapauksiin tulee. Vaikka useimmat haastateltavat olivat 
vailla varsinaista psykologista koulutusta, oli heidän antamansa 
luonnekuva tällaisessa karkeassa psykologisessa erottelussa ilmeisesti 
oikeaanosunut. 

Toisessa tutkimuksessa kuultiinkin vain henkilökuntaa. Tällä 
kerralla käytiin läpi koko se oppilasjoukko, joka oli koulukodissa 
vuoden 1951 toukokuun aikana, luvultaan 77 poikaa. Nämä jakaan
tuivat, kuten mainittiin, kolmelle oppilaiden asunto-osastolle. Kahden 
osaston oppilaista haastateltiin osastojen kumpaakin vakinaista 
naishoitajaa ja yhden, seuraavassa viimeiseksi esitetyn osaston oppi
laista yhtä naishoitajaa ja yhtä kansakoulunopettajaa, joka samalla 
toimi oppilasosaston johtajana ja oli useimpien osastonsa poikain 
opettaja koulussa (apukoulussa). 

Asunto-osastot olivat seuraavat: A m m a t t i k o  u 1 ul a i s-
o s a s t o, jonka pojat kävivät ammatillista jatkokoulua. Pojat olivat 
enimmäkseen puberteettivaiheessa, iältään 14-19 v., pääosa 15-17-
vuotiaita, normaaliälyisiä ja lievästi heikkolahjaisia, lukuunottamatta 
yhtä, joka oli syvästi heikkolahjainen, debiliteetin rajoilla poiketen 
tässä suhteessa huomattavasti tovereistaan. Hän ja eräs toinen oli
vat käyneet apukoulua, muut normaali-kansakoulua: Kahdella 
pojalla on huomattavasti keskitason ylittävä älykkyysosamäärä. 
J aukossa on eräitä luonnevikaisiksi diagnostisoituja. - K a n s a
k o u l u 1 a i s o s a s t o oli poikien kehitystasoon katsoen epähomo
geenisempi. Ikä vaihteli 9-16 v., pääosa jakaantui tasaisesti n-15-
vuotiaisiin. Joukossa oli selvästi puberteettiin ehtineitä, mutta myös 
esipuberteettivaiheessa olevia ja muutamia vielä kehittymättömämpiä. 
Eräs 15-vuotias oli huomattavasti keskitasoa älykkäämpi, mutta muu
ten pojat olivat normaaliälyisiä ja lievästi heikkolahjaisia. Joukossa 
oli muutamia luonnevikaisia. - A p u k o u 1 u 1 a i s o s a s t o oli 
muodostettu debiileistä ja syvemmin heikkolahjaisista, apukouluun 
soveltuvista pojista. Poikkeuksena oli yksi alakansakouluikäinen 
normaalilahjainen poika, osaston nuorin, joka koulussa oli sijoitettu 
samaan opetusryhmään alakansakoulua käyvien apukoululaisten 



kanssa. Viimeksimainittua 8-vuotiasta lukuunottamatta oppilaat 
iältään jakaantuivat tasaisesti 9-rivuotiaisiin. Puberteettikehitys 
oli monessa tapauksessa ilmeisesti myöhästynyttä, ja vain muutamat 
iäkkäimmät olivat selvästi puberteettivaiheessa. Huomattava osa 
pojista oli vielä saavuttamatta esipuberteetin vaihetta. Luonteen
abnormiteettiä esiintyi hyvin runsaasti, kuten yleensä debiileistä ja 
syvemmin heikkolahjaisista kootussa koulukotien oppilasaineksessa. 

Haastattelut johtivat jälleen siihen tulokseen, että ristiriidat oli
vat osastojen sisäisiä. Niinpä ilmeni, etteivät apukoululaiset, jotka 
asuivat omassa rakennuksessaan noin 50 m:n päässä muista, mutta 
kävivät koulua samassa rakennuksessa ja samanaikaisesti kuin muut
kin, olleet joukkona eivätkä yksilöinä toisten osastojen oppilaiden 
kiusaamia tai sortamia. Oli tosin esiintynyt joitakin tilapäisiä yri
tyksiä hyötyä apukoululaisten pikkupoikien kustannuksella pakotta
malla tai uhkaamalla näitä, mutta ne oli saatu valvonnalla helposti 
ehkäistyksi. 

Tällä kerralla tarjoutui siis tilaisuus verrata, kuinka sortamissuh
teet muodostuivat kolmessa eri asuntoyhteisössä, joiden kokoonpano 
oli erilainen. 

Kutakin haastateltavaa oli yleisesti informoitu tutkittavan asian suh
teen kuitenkaan mainitsematta, mitä ensimmäisessä kokeessa oli käynyt 
ilmi. Tämän jälkeen pyydettiin haastateltavaa nimeämään osastol
taan hänen mielestään selvästi sorretut, sortavat ja neutraalit tapaukset. 
Sen jälkeen käytiin läpi koko osasto poika pojalta pyytäen haastatelta
vaa sijoittamaan jäljelläolevat pojat noihin kolmeen tai epäselvien ryh
mään ja perustelemaan sijoittamisensa esim. yksityiskohtaisilla selostuksilla 

Kun karkeampia väkivaltailmiöitä ei yleensä ollut esiintynyt, 
sijoittaminen tuotti haastateltaville heidän mielestään monesti 
vaikeuksia. Kuitenkin kunkin osaston kaksi haastateltavaa kasvat
tajaa sijoitti suurimwan osan lapauksia samoin. Yksimielisyys oli 
amma ttikoul ulaisosaston ja kansakoul ulaisosaston oppilaita koske
vissa haastatteluissa suurempi kuin apukoululaisosaston oppilaita 
koskevissa. 

Haastattelun tultua suoritetuksi muodostettiin niistä oppiaista, 
jotka kumpikin haastateltava oli maininnut samalla tavalla selviksi 
tapauksiksi, ryhmät: sorretut, sortavat ja neutraalit. Epäselvien 

ryhmä muodostettiin niistä, jotka kumpikin haastateltava oli siihen 
sijoittanut tai jotka oli sijoitettu eri ryhmiin. 
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Tällä perusteella muodostettiin vastaavat ryhmät kuin ensimmm

sessä kokeessa, ja ryhmät olivat tällä kertaa seuraavanlaisia: 

Toisessa haastattelututkimuksessa käsitellyt oppilaat ryhmiteltyinä 

heidän asemansa mukaan; 

Ammatti-
Kansakoulu Apu koulu-

koululais- Yhteensä 

osasto 
laisosasto laisosasto 

Sorretut . . . . . . . . 3 I I 5 

Sortavat . . . . . . . . 2 4 2 8 

Neutraalit II 6 9 26 

Epäselvät I2 15 II 38 
--

28 26 23 77 

A m m a t t i k o u 1 u 1 a i s o s a s t o n kohdalla ollaan tekemisissä 

huomattavalta osalta samojen oppilaiden kanssa kuin ensimmäisessä 

kokeessa. Ensimmäisessä kokeessa mainittujen oppilaiden poistaminen 

oli pääasiallisesti tapahtunut kevätlukukauden päätyttyä eli touko

kuun jälkeen, ja poistetuista oli pääosa juuri tältä ammattikoululais

osastolta. Toisessa kokeessa voitiinkin tehdä samat havainnot 

kuin ensimmäisessä. Kolmesta sorretusta on kaksi sellaista, 

jotka sijoittuivat tähän ryhmään myös ensimmäisessä kokeessa. 
Kaksi sortavaa on sijoittunut samoin ensimmäisessä kokeessa. Neut

raaleissa, joita on II, tapaamme poikkeuksellisesti yhden, jonka esi

tietojen perusteella saatu luonteen kuva on lähempänä sitä, mikä 
osoittautui tyypilliseksi sortaville. Sorretuissa esiintyy yksi uuden

lainen tapaus, oppilas, joka eroaa huomattavasti muista osaston 

pojista syvän heikkolahjaisuutensa kautta. Hänen älynvajavuutensa 

on välittömästi huomiota herättävä. Häntä on leikki-ikäisenä hoidettu 

vajaakykyisille tarkoitetussa lastenkodissa, ja hän on käynyt koulu

kodissa apukoulua. Mitä osaston poikien ikään, painoon ja pituuteen 

tulee voidaan toistaa se, mitä mainittiin todetun ensimmäisen kokeen 

avulla. 

K a n s a k o u 1 u 1 a i s o s a s t o n kohdalla tultiin kauttaaltaan 
samaan tulokseen kuin ensimmäisessä kokeessa. Materiaali muodos

tui sikäli epäkiitolliseksi, että sorrettujen ryhmään sijoittui vain yksi 

poika. Iän, painon ja pituuden puolesta neutraalien ryhmä jakaan

tui tasaisesti. Ainoa sorrettu kuuluu osaston suurimpiin poikiin. 

4-
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Sortavat ovat keskitasoisia paitsi yksi, joka on iältään keskitasoa, 

mutta kevein ja lyhimpiä. 

Henkilökunnan kertoman mukaan tämä poika alituisesti kiusailee toisia 
räkyttämällä, kivittelemällä jne. Eräs toveri oli sanonut pitävänsä häntä 
luonteeltaan julmana, poikana, joka voi tehdä toisille >>mitä tahansa>>. 
Hänen julmuutensa oli ilmennyt mm. eläimien rääkkäämisenä. Muuan 
häntä suurempi poika oli sanonut, ettei hänelle viitsi antaa selkään, kun 
hän on .niin >>kurja>>. 

A p u k o u 1 a i s o s a s t o n kohdalla voidaan tehdä sama totea
mus kuin edellä, nim. että neutraalit jakaantuvat iän, painon ja 

pituuden puolesta tasaisesti. Niitä on pienimmissä, keskikokosissa 

ja suurimmissa. Kaksi sortavien ryhmään sijoittunutta ovat keski

tasoa iäkkäämpiä. Toinen heistä kuuluu keveimpiin, toinen on pai
noltaan keskinkertainen. Molemmat ovat pituudeltaan keskitasoa. 

Mitä psyykkisiin ominaisuuksiin tulee, ei voida todeta mitään tyy

pillistä eroavaisuutta eri ryhmiin sijoittuvien välillä. Kaikki yhtä 
lukuunottamatta ovat debiilejä tai niin huomattavasti heikkolahjaisia, 

että ovat joutuneet apukouluun. Esitietojen mukaan kaikki nämä 

apukoulun oppilaat ovat ennen koulukotiin tuloaan olleet luonteel

taan hankalia, riiteleviä ja huonosti sosiaaliseen ympäristöönsä 

sopeutuvia. Tämä ilmenee mm. opettajien antamista kuvauksista, 

jotka koskevat heidän asemaansa koulun toveripiirissä ennen heidän 

koulukotiin tuloaan. Sen sijaan kävi ilmi, että ne, jotka olivat sijoit
tuneet neutraalien ryhmään, olivat koulukodissa muita paremmin 

rauhoittuneet. 

Kiusaamisen muotoihin nähden tämä toinen haastattelututkimus 

ei tuonut esille mitään oleellisesti uutta. On merkittävää, 

että ilmenneissä väkivaltasuhteissa on heikkoja ja vain harvoin 
esiintyviä pennalismin tai initiaation piirteitä. Sortamisen, 

kiusailun ja pahoinpitelyn taustana ei ole luokkaeroa oppilasryhmien 

välillä. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa kiusanteko tai pa

hoinpitely on osastojen välistä, vilahtaa joskus pennalistien asenne. 

Osastojen sisäiset väkivaltaisuudet olivat kuitenkin laitokselle selvästi 
tyypillisempiä, ja nämä olivat luonteeltaan toveriterroria tai tila

päistä väkivaltaisuutta. Vain poikkeuksellisesti esiintyy osaston 

entisten oppilaiden suhtautumisessa tulokkaaseen jotain seremo

niaalista, joka muistuttaa T h r a s h e  r 'in kuvaamien gang-poikien 

suhtautumista probationers-poikiin. 
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Edellä selostetuilla haastatteluilla ei ole voitu selvittää toveruus

suhteissa esiintyviä häiriöitä kokonaisuudessaan. Valittaessa sorret

tujen, sortavien ja neutraalien ryhmiin vain ne, joihin nähden haas

tattelutiedot ovat olleet yksimielisiä, on saatu todennäköisesti lrniten

kin esiin joukko yksilöitä, joiden asema ja suhtautumistapa laitoksen 

toveripiirissä eräältä kannalta katsoen on tyypillinen. >>Epäselvien>> 

ryhmä näyttää koostuneen oleellisesti niistä, jotka tilapäisesti joutu

vat riitoihin ja kiusantekosuhteihin, mutta joiden kohdalla asenne ja 

vastapuoli tällöin vaihtelevat. Karkeita pahoinpitely- ja kiusaamis

tapauksia ei ole ilmennyt epäselvien ryhmään kuuluvien toverisuh

teissa, sillä sellaiset tapahtumat ovat aiheuttaneet sijoittamisen sor

rettujen tai sortavain ryhmään. 

Missä määrin kukin oppilas edustaa tiettyä sosiaalista tyyppiä, 

esimerkiksi jotain niistä, joihin edellä on keskitytty, ei ole riittävästi 

selvitettävissä haastattelumenetelmällä. Sosiaalipsykologisten kokei

den käyttö ynnä edustaviksi näytteiksi soveltuvien ajanjaksojen 

kuluessa suoritettu järjestelmällinen pysyväistarkkailu olisivat olleet 

tarpeellisia, jotta oppilaiden keskinäisistä suhteista olisi saatu tarkem

pi selko. 

Kysymys, millaisia eri sosiaalisten tyyppien edustajat ovat yksi

löllisiltä ominaisuuksiltaan, ei ole myöskään kyllin luotettavasti rat

kaistavissa vain sen anamneettisen aineiston perusteella, joka oppi

laista on ollut saatavissa, vaikkakin käsitykseni mukaan olosuhteiden 

ja elämänkulun huolellisen selvittämisen tulee luonteen arvioinnissa 

aina olla perustavalla sijalla. Kuitenkin Case History olisi vertaile

vassa tutkimuksessa käyttökelpoisempi, jos hankittaessa tietoja eri 

tapauksissa käytettäisiin samoja menetelmiä kaikissa sellaisissa 

kohdissa, joissa se käytännössä on mahdollista. Edelläesitetyissä 

tutkimuksissani ei myöskään ole käytetty hyväksi niitä mahdolli

suuksia, mitä psykologiset testit tarjoavat persoonallisuuden ominai

suuksien selvittämiseksi. Psykologisten kokeiden käyttö on edellä

esitetyssä aineistossa rajoittunut monesti yksinomaan älykkyys

kokeisiin, ja nekin ovat useampien henkilöiden erilaisissa olosuhteissa 

suorittamia. Testistökin on vaihdellut. Joidenkin proj ektiivisten 

testien käyttö olisi ollut hyvin tarpeellista. Näiden avulla olisi voitu 

saada tärkeää valaistusta kunkin oppilaan persoonallisuuden piirtei

siin. Huomautettakoon lisäksi, että näillä menetelmillä olisi voitu 

saada arvokkaita viitteitä myös pyrittäessä selvittämään oppilaan 

asemaa ja asennoitusta silloisessa sosiaalisessa ympäristössään. 
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Vielä on huomautettava siitä, että oppilaan asema ja käyttäy
tyminen toveripiirissä kytkeytyy mitä läheisimmin hänen ja kasvat
tajain välisiin suhteihin. Sitä puolta ei edellä ole lainkaan tutkittu. 
Tässäkin puutteessa voi piillä eräs haastattelumenetelmän virhelähde. 

Mitä edellä on esitetty sortavista, sorretuista ja neutraaleista oppi
laista ja heille tyypiUisistä yksilöllisistä ominaisuuksista, on siis kat
sottava lähinnä orientoivaksi valaistukseksi kysymykseen, joka 
ansaitsisi perusteellisemman tutkimuksen. 



KIUSAAMIS- JA SORTAMISSUHTEIDEN PSYKO

LOGISESTA TAUSTASTA. 

Edellä selostettujen ilmiöiden ymmärtämiseksi on syytä tarkas
tella eräitä yleisiä sosiaalipsykologisia tekijöitä, jotka ovat niiden 
taustana. 

Jokainen poika on kaikissa vaiheissa käyttäytymisensä puolesta 
sosiaalisesti sidottu. Niissä ikäluokissa, joista koulukotien oppilas
aines on kokoonpantu, tämä sidonnaisuus saa eräitä omalaatuisia 
muotoja. Nimenomaan varhaispuberteettivaiheessa ja vielä puber
teetissakin toveripiiri on pojan kentässä se yhteisö, joka voimak
kaimmin häntä sosiaalisesti sitoo 1). Internaatissa on kasvattajan
suhde kasvatettavaan vähemmän yksilöllinen ja vähemmän intiimi 
kuin perheessä. Asuntola ja koulu eivät siellä ole samalla tavalla 
kaksi eri yhteisöä kuin laitoksen ulkopuolella ovat koti ja koulu. 
Näin ollen toveripiiri muodostuu erityisen tärkeäksi tekijäksi pojan 
kentässä. Toveriyhteisöjen muodostaminen tapahtuu sikäli oma
laatuisesti, että pojan mahdollisuus toverien valikointiin on toisen

lainen kuin perhepojan. Toverien valikoinnilla on huomattavia rajoi
tuksia myös silloin, kun ollaan vapaa-aikoina ulkosalla, mutta eri
tyisen vaikeaa se on osastoasuntolassa, missä voi olla parikymmentä 
poikaa, tai huoneessa, missä asuu 3-5 poikaa, kuten tutkimas
samme laitoksessa. Tavallisissa perhe- ja kouluoloissa poika, joka 
ei sopeudu tai ei viihdy >>sakissaarn>, hakeutuu siitä pois tai hänet syr
jäytetään. Näin kukin yksilö paljon välttyy ristiriidoista lähimmässä 

sosiaalisessa ympäristössään. Ne esiintyvät etupäässä laajempien ryh
mittymien välillä, mutta ovat samalla harvinaisempia 2). Laitoksessa

1) Kos k e  n nie mi: Koululuokan pi enoisyhteiskunta.
2) Tätä seikkaa valaisee hyvin H e 1 a n g o n em. tutkimus.
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kunkin yksilön luonnollinen sosiaalinen siirtyminen ei voi tapahtua 

yhtä vaivattomasti, ja syntyy pysyväisiä läheisen toveri piirin sisäisiä 

ristiriitoja. 

Taipumus tehostaa itseään vaikuttaa voimakkaasti jokaisessa 

pojassa. Tämän ilmenemismuotoja on poikien kesken erityisen suo

sittu ruumiillisen voiman osoittaminen. Kellä siihen ei ole mahdol

lisuuksia, hän pyrkii loistamaan erityisillä taidoillaan (laulaa iskelmiä, 

povaa, ilveilee, esittelee tenhoavia leikkejä, pitää kovaa ääntä jne.). 

Jollei muuta keinoa ole, poika turvautuu piikittelyyn ja muuhun 

kiusantekoon. Tällaisiin itsetehostuskeinoihin vastataan toveri

piirin taholta sen mukaan, mikä arvo niille annetaan ja kehen ne 

kohdistuvat: selkäsaunalla ja muulla väkivallalla, halveksunnalla, 

kiusanteolla, syrjäyttämisellä jne. 

Kasvatus on tapahtuma jäsentyneessä yhteisössä. Tällainen yhteisö 

on myös koulukoti oppilaineen ja henkilökuntineen. Jäsentymistä 

määräävät omalla tavallaan kasvatustilanne ja kasvatuksen tavoit

teet, mutta siihen vaikuttavat muutkin tekijät, kuten edellä olemme 

todenneet. Tämä jäsentyneisyys ilmenee paitsi laitoksessa kokonai

suudessaan myös kaikkien oppilaiden keskinäisissä suhteissa, edelleen 

koulun luokkayhteisössä, asunto-osastoissa, asuinhuoneiden puit

teissa, vapaa-ajan harrastusten merkeissä kokoonpannuissa poika

ryhmissä, vapaasti muodostuvissa leikkisakeissa, urheilu->>porukoissa», 

peuhaamistilanteissa, retkeilyllä, varasteluun tai johonkin muuhun 

pahantekoon ryhtyvässä poikaryhmässä jne., ts. aina kun on olemassa 

joukko poikia, joilla on yhteinen puuha, joten syntyy >>yhteisö)). 

Tämänikäisten poikien muodostamain yhteisöjen jäsentymiselle 

on kaikissa olosuhteissa, niin myös laitoksessa ominaista ns. hakkaus

järjestyksen ja ns. arvojärjestyksen muodostuminen. Kaikissa 

ihmisyhteisöissä vallitsee yksilöiden keskinäinen arvojärjestys, ja tämä 

luo leimansa ei ainoastaan kunkin yksilön, vaan myös koko yhteisön 

elämään ja käyttäytymiseen. Hakkausjärjestys sen sijaan esiintyy 

vain suhteellisen primitiivisessä tilassa olevien yksilöiden muodosta

missa yhteisöissä ja menettää merkitystään sitä mukaa kuin tullaan 

kehittyneempien yksilöiden pariin. Poikajoukoissa niin laitoksissa 

kuin muuallakin hakkausjärjestys on vielä tavallinen ilmiö, vaikkei 

suinkaan ainoa piirre sosiaalisessa hierarkiassa. 

Poikayhteisön, samoin kuin muidenkin yhteisöjen jäsentymisessä 

havaitaan muitakin tässä yhteydessä tärkeitä piirteitä. Niinpä jokai

nen yhteisö on jäsentynyt siten, että joku tai eräät yksilöt ovat johta-
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via, jotkut johdettuja. Johtaminen tapahtuu yhteisön toiminnasta 
ja koostumuksestä sekä siihen kuuluvien yksilöiden laadusta riippuen 
eri tavoin; mm. johtavien yksilöiden henkilökohtaisilla ominaisuuk
silla on tässä suuri merkitys. Jotkut johtajat koetaan yhteisössä ylei
sesti solidaarisiksi, jolloin johtoon aistuminen on toisille suhteellisen 
mieluista. Päinvastaisessa tapauksessa, kun siis johtajan toiminta 
yhteisön tai eräiden yksilöiden taholta koetaan epäsolidaariseksi, 
johtoon ei yleensä kernaasti alistuta. Jos johtaja tällöin pyrkii ase
mansa säilyttämiseen, hän turvautuu pakotuskeinoihin, ruumiilliseen 
väkivaltaan, painostukseen, mielialan lietsomiseen jotakin tai joita
kin yksilöitä vastaan. Nämä joutuvat silloin ratkaisemaan, alistu
vatko johtoon ja sen kautta yhteisön yleiseen toimintaan vapaa
ehtoisesti, ovatko jatkuvasti mukana pakosta, taistelevatko johtoa 
vastaan vai hakeutuvatko pois yhteisöstä. Viimeksimainittu tie on 
laitoksissa usein suljettu, ja sen johdosta ratkaisu on tavallisesti 
tehtävä kolmen ensiksimainitun vaihtoehdon välillä. 

Jäsentymisilmiöihin kuuluu vielä läheisten suhteiden muodostu
minen eräiden yhteisöön kuuluvien yksilöiden kesken ja edelleen 
ryhmien muodostuminen yhteisön piiriin. Kunkin tällaisen >>ala
ryhmäm puitteissa voidaan todeta samat jäsentymisilmiöt kuin koko 
yhteisössäkin, ts. niilläkin on yleiset yhteisön tunnusmerkit. Tällaisten 
liittymisten avulla yksilö hakee turvallisuutta yhteisön puitteissa tai 
muuten varmistaa henkilökohtaisten tarpeittensa tyydyttämistä. 
Niinpä tapahtuu, että heikko, syrjäytetty, painostettu liittyy toiseen 
tai toisiin samanlaatuisessa asemassa oleviin, mutta myös, että heikko 
tai syrjäytetty lähestyy johtajaa tai arvojärjestyksessä ensimmäistä 
tai että viimeksimainittu esim. asemansa horjuessa tavoittelee läheistä 
suhdetta heikkoon tai halveksittuun, jolle silloin tarjoutuu ainut
laatuinen mahdollisuus turvallisuutensa lisäämiseen ja muiden sosiaa
listen tarpeittensa tyydyttämiseen. Myös voi vahvassa asemassa 
oleva tai siihen pyrkivä yksilö tehostaa itseään ja kohottaa asemaansa 
kilpailevan rinnalla suojelemalla jotain väheksyttyä yksilöä tai muu
ten toimimalla tämän hyväksi. 

Edellä on esitetty väite, että laitosmiljööllä täytyy olla oma
laatuinen vaikutuksensa oppilaiden välisten suhteiden muodostumi
seen ja oppilasyhteisön jäsentymiseen. K o s k e  n n i e m i  k i n 
huomauttaa tästä lausuessaan, että riippuvaisuus arvojärjestyksestä 
esiintyy erityisen selvänä siellä, missä yksilöiden on pakko oleskella 
toistensa seurassa. >>Tällaisessa joukossa ei yksilöllä ole tilaisuutta 



voittaa toisella rintamalla takaisin sitä, minkä toisella menettää>> 1).
Ilmeisesti ajatellen nimenomaan kasvatuslaitosta H e r m a n  n huo
mauttaa, että laitoksesta puuttuu se työ- ja vapaa-ajan rytmillinen 
vaihtelu, joka on ominaista koulun luokkayhteisölle. Yksilön käyt
täytymiselle ja hänen suhteilleen toisiin ihmisiin, sanoo Hermann, 
on perustavan merkityksellistä, voiko hän vetäytyä sivuun edes 
johonkin nurkkaan vai onko hänen pakko mielialastaan riippumatta 
olla yhdessä lukuisain toisten labiilien ja sensiibelien kanssa. 2) Mai
nittakoon, että H e r m a n n ei lainkaan ryhtynyt käyttämään 
tutkimuksessaan niinsanottua arvojärjestyskoetta, koska hän piti 
sitä niissä oloissa pedagogisesti arveluttavana. Hänen mielestään 
tyttöjen keskinäiseen kilpailuun ja itsensätehostamistaisteluun liit
tyi niin voimakkaita tunteita ja niin katkeraa sosiaalista kaunaa, että 
olisi ollut hyvin uskallettua arvojärjestyskokeella virittää niitä tie
toisemmiksi ja siten vielä kärjistää sosiaalisia vastakohtia 3).

Vankilatutkimuksessaan C 1 e m m e  r kasoo myös, että laitos
olosuhteilla sinänsä on tärkeä vaikutus sosiaalisen kehityksen suun
taan 4). Yhteiskunnassa, mistä puuttuvat työn ja ajanvietteen selvä 
vaihtelu sekä mahdollisuus vapaaseen sosiaaliseen liittymiseen, mitkä 
normaaliyhteiskunnassa ovat olemassa, eräät tavalliset sosiaaliset 
prosessit eivät suju. Clemmer huomauttaa edelleen, että kaikki 
vangit tulevat tietystä kulttuuripiiristä, ja tästä johtuvat kulttuuri
tekijät vaikuttavat ·heidän elämässään vankila-ainkanakin, mutta 
sitä paitsi on olemassa erityinen vankilakulttuuri, jonka laatua 
Clemmer mielenkiintoisesti luonnehtii. Niimii. b,ksi kulttuuria ovat 
monesti ristiriidassa keskenään. Jotkut vangit pystyvät ne integroi
maan, mutta kaikille se ei käy päinsä, ja nämä elävät alituisessa 
konfliktitilanteessa. Jotkut taasen ratkaisevat asian seuraamalla 
johdonmukaisesti vain jompaakumpaa. 

Osittain tältä pohjalta C 1 e m m e  r joutuu arvostelemaan sitä 
usein esiintyvää käsitystä, että laitoksen vankijoukossa vallitsisi 
luja sisäinen organisaatio ja solidaarisuus. Asia on C 1 e m m e  r i n 
mukaan juuri päinvastoin. Hän toteaa, että vain noin 18 % van-

1) Kosk e n n iem i: Koululuokan pienoisyhteiskunta, s. n5.
2) H e r m a n n : s. 7.
3) Myöhäisempi amerikkalainen J e n  n i n g s suhtautuu muuten tähän kysy

mykseen aivan toisin suorittaessaan tutkimustaan vastaavanlaatuisessa tyttö
lai toksessa. 

4) C 1 e m m e  r: s. 108- 109.
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geista kuuluu ns. >>primääriryhmiim ja vähän yli 40 % on »ryhmitty
mättömiä>>. Tämä on tavalliselle yhteisöelämälle aivan vierasta, se 

on vankilaolosuhteiden aiheuttama ilmiö. Yleensä suurin osa ihmi
sistä kuuluu johonkin ns., primääriryhmään eli paremmin sanoen 
primääriyhteisöön, so. sellaiseen yhteisöön, jossa koetaan jatkuvaa 
yhteenkuuluvaisuutta, me-tunnetta, ja johon yksilön liittävät voi
makkaat tunnesiteet ja kulttuuritekijät. Sen sijaan päinvastaisessa 
tilassa olevien yksilöiden, »ryhmittymättömiem, määrä on tavallisessa 
elämässä pieni. Vankilayhteiskunta on tyypillinen >>perustettm, 
rakennettu, ulkoisten tekijäin aiheuttama yhteiskunta. Huolimatta 
siitä, että on olemassa lukuisia ennalta asetettuja sosiaalisia rajoja 
ja vastakohtia, kuten virkailijakunta ja vangit, eri selliosastot, rodut, 
rikollistyypit, käsittelyryhmät, enemmän rikolliset ja vähemmän 
rikolliset jne., vankilayhteiskunnan jäsennys on kokonaisuutena 
hyvin kehittymätön. C 1 e m m e  r sanoo, että kun kaikki yksilöt 
keskinäisessä liittymisessään yleensä jollain suunnalla pääsevät kehit
tymään ystävyys- ja toveruussuhteihin saahka, niin vangit, mikäli 
he liittyvät toisiinsa, tekevät sen epäpersoonallisesti saadakseen 
liittymisistä etua. Sosiaalinen liittyminen vankien keskuudessa jää 
siten yleensä symbiosiksen tasolle. Sosiaalinen kontrolli ja sääntöjen
mukaisuus on heikosti kehittynyt. Yksilöt ovat tyytymättömiä ja 
sosiaalisesti primitiivisiä. >>It is a world of 'I', 'me', and 'mine', rather 
than 'ours', 'theirs', and 'his'.>> 

Tämä spontaanisen jäsennyksen kehittymättömyys selittänee sen, 
ettei C 1 e m m e  r i n vankilasosiologisessa tutkimuksessa, joka on 
varsin yksityiskohtainen ja monipuolinen, mainita mitään sellaisesta 
ilmiöstä kuin pennalismista. Hän ei myöskään selosta vankien kes
kinäisiä väkivaltaisuusilmiöitä, ja hänen kuvauksensa on siinäkin 
suhteessa eräiden vallitsevien käsitysten vastainen 1). Voitaneen siis
otaksua C 1 e m m e r i n todenneen, ettei yksilöiden keskinäinen väki
valtaisuus vankilassa oleellisesti poikkea siitä, mitä muualla esiintyy. 

C l e m m e  r i n esittämällä vankilayhteiskunnalla näytttää olevan 

1) Vrt. esim. R e i  w a 1 d, Paul: Die Gesellschaft und ihre Verbrecher. -
Teos käsittelee rikollisuutta sosiologisena ja sosiaalipsykologisena ilmiönä 

lähinnä psykoanalyyyttiselta pohjalta ja esittää monia varteenotettavia 

näkökohtia, mutta on monissa väitteissään kovin epäkriitillinen ja yleistävä. 

Tekijä kuvaa vankien keskinäistä lujaa sosiaalista kontrollia, mainitsee mm. 

heidän >>kenguruoikeudestaam, ja väittää tämän johtavan suuriin julmuuksiin 

vankilaelämässä. 
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eräitä yhteisiä piirteitä koulukotiyhteiskunnan kanssa, mutta on 
huomattavia eroavuuksiakin. Eroavuudet johtunevat paitsi siitä, että 
vankila ja koulukoti ovat ulkonaisilta puitteiltaan, järjestelrnältään 
ja kasvatusmenetelmiltään monessa suhteessa hyvin erilaisia, myös 
oleellisesti kasvatettavan ja hoidettavan ihmisaineksen ikäeroavuu
desta. Koulukoti-ikäiset pojat ovat riippuvampia toverisuhteistaan. 
Varmaan »ryhmittymättömiem määrä siellä on pienempi. Olisi kiin
toisaa tarkistaa tämä seikka järjestelmällisellä pysyväistarkkai
lulla. Ikäkausien eroavuudesta epäilemättä myös johtuu, että koulu
kotien pojat ovat asenteissaan hetkellisempiä ja lyhytjännitteisempiä 
kuin aikuiset vangit. Ei voida sanoa, että korostuneesti epäsosiaali
set ainekset koulukoclissa sijoittuisivat yläluokkaan .. Mitään tällaista 
ei myöskään H e r m a n n tytöistä esiintuo. Oppilaat ovat suhteelli
sen suggestioalttiita, ja heidän asenteensa henkilökuntaan on yleensä 
positiivinen. Huolimatta siitä, että koulukodin pojat ovat monessa 
tapauksessa erittäin »verwahrlosb>, he ovat yleensä turmeltumattomia 
ja kasvatusvaikutteille alttiita. >>Koulukotikulttuuri>> on epäilemättä 
eetillisesti korkeammalla tasolla kuin >>vankilakulttuuri>>. Parhaissa 
tapauksissa on koulukotikulttuuri sinänsä positiivinen kasvatus
tekijä. Assimiloituminen laitoksen kulttuuriin merkitsee vangille 
kulttuuritason laskua, mutta koulukotipojalle se merkitsee nousua. 

Olettaisin, että poikain koulukodeissa sosiaaliset kerrostumat muo
dostuvat sikäli H e r m a n  n i n kuvaamaan tapaan (vrt. s. 27), 
että kehitystaso ja siitä riippuva >>Erlebnisarb> ratkaisevat oleel
lisesti kuulumisen johonkin sosiaaliseen kerrostumaan. Vankila
yhteiskunnan kanssa on epäilemättä yhteistä se, että koulukodin 
poikain kesken vallitsee paljon ratkaisemattomia sosiaalisia jännitys
tiloja, jäsentymistendenssejä, jotka eivät pääse toteutumaan, minkä 
johdosta lukuisat pojat elävät sosiaalisesti epävakaassa ja turvatto
massa tilassa. Ikäkausien erot selittänevät sen, että nämä jännitys
tilat konlulrnrlissa helpommin kuin vankilassa johtavat väkivaltai
suuksiin. Koulukotien pojat ovat vielä nyrkkivallan ikäkaudessa. 

Vaikka koulukodin oppilas epäilemättä paremmin kuin vanki 
omaksuu kasvattajansa moraalisia asenteita, niin kuitenkin sosiaali
sesti hyväksyttävän ja epäsosiaalisen arvosteluperusteet ovat pojilla 
osittain toiset kuin kasvattajilla. Poikayhteisön moraalikäsitykset 
ovat tämän yhteisön puitteissa omalaatuisia. Kantelu saattaa olla 
yhtä moraaliton teko kuin toiselta varastaminen, ja kumpikin oikeut
taa >>sakinhivutukseem. Jos ryhmä tilapäisesti on johdettu ja toimin-
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nassaam suuntautunut esimerkiksi varastelemiseen, on se, joka siitä 
kieltäytyy, tai ainakin , joka sitä vaikeuttaa, >>epäsosiaalinem. 

Myös eri seikoista johtuva sosiaalinen kykenemättömyys voi aiheut
taa sorron ja kiusanteon kohteeksi joutumista. Niinpä luonteeltaan 
aralla ja herkällä pojalla on tässä suhteessa aina tavallista suurempi 
vaara, samoin sellaisella, joka ei pysty tai ei tunne harrastusta sellai
siin puuhiin, jotka poikien kesken ovat suosittuja. Jokin silmiin
pistävä piirre pojan ulkomuodossa tai käyttäytymistavassa voi myös
kin vaikuttaa siihen, että poika joutuu hakkauslistassa loppupäähän. 
Niin ikään tähän voi vaikuttaa vajaamielisyys, mikäli toverit havait
sevat siihen liittyvää puutteellista käsitys- ja toimintakykyä. 

On sellaisia poikia, joilla esiintyy erityinen taipumus olla väkival
tainen toisia kohtaan. Tällaisella taipumuksella voi eri tapauksissa 
olla hyvin erilainen psykologinen tausta, mutta se voi olla siinä mie
lessä pysyvä, että on vaikea löytää yksilölle olosuhteita, missä se 
ei esiintyisi. Eräissä tämä piirre siis on havaittavissa muissakin olo
suhteissa kuin laitoksessa. Joskus näyttää kasvatusote laitoksessa 
voivan ehkäistä näiden taipumusten vakavampaa ilmenemistä, mutta 
toisaalta näyttää olevan tapauksia, joissa laitoselämä tarjoaa arve
luttavan suotuisat mahdollisuudet tällaisen aggressiivisuuden esiin
tymiseen, jopa sen korostumiseen. Tällainen poika saattaa olla hyvin 
vaarallinen toverien turvallisuudelle ja kehitykselle, etenkin jos hän 
joutuu elämään heikompiensa parissa. 

On poikia, joissa aggressiivisuus ilmenee muissa muodoissa, kun 
he eivät voi turvautua ruumiinvoimiinsa. He saattavat olla piikitte
leviä suunsoittajia, jotka esiintymisellään ärsyttävät toisia. Tällaiset 
pojat ovat kiitollisia kohteita vahvempien vallankäytölle, mutta 
sopivassa tilaisuudessa >>antavat muksun mennä>>. Perheiden sosiaali
psykologiaa tutkittaessa on monesti tultu si1hen tulokseen, että lapsen 
eläminen voimakkaasti hallitussa, vapautta rajoittavassa ja väki
valtaisessa ympäristössä kehittää hänen aggressiivisuuttaan. On täysi 
syy olettaa, että vastaava pitää paikkansa myös laitoskasvatuksessa 
sitäkin suuremmalla syyllä, kun laitoksiin tulevat pojat melkein kaut
taaltaan ovat olleet kotona >>kaltoin kasvatettuja>>. Vapauden rajoi
tusta, kuritusta ja muuta väkivaltaa on kodeissa runsaasti käytetty, 
mihin on vaikuttanut toisaalta vanhempien rakkaudettomuus, toi
saalta heidän yrityksensä ehkäistä lapsen pahantapaisuutta. Sama 
>>circulus vitiosus>> voi jatkua laitoksessa sekä poikien keskinäisissä
suhteissa että henkilökunnan suhtautumisessa oppilaihin. Näin ollen
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pitkälle menevä vapauden rajoitus ja runsas rangaistusten käyttö 
voivat olla omiaan lisäämään eräiden oppilaiden aggressiivisuutta 

näiden suhteissa toisiin oppilaihin sekä kasvattajiin. Ko s k e  n
n i e m i  katsoo todenneensa seikkoja, jotka osoittavat, että on >>syy
yhteyttä olemassa kurin, olletikin ruumiillisen kurin käytön ja tove
ruussuhteiden vinoon kehittyneiden ilmentymien välillä ... >>. >>Sää

limätön kuri ja pennalismi ovat ajan hengen lapsia molemmat. Epäi
lemättä on niiden välillä vallinnut positiivinen korrelaatio. Laitok
sessa, jossa ruumiillinen kuritus on ollut yleistä, on toverien raa'alle 

kohtelulle ollut otollinen maaperä>> 1). Tutkimassani koulukodissa oli
vitsarangaistus viime aikoinhin saakka ollut virallisesti hyväksytty, 

ja sitä oli myös käytetty. Tämän lisäksi on huomattava, ettäasunto
osastojen oppilasmäärä tutkimuksen aikana oli 20-25 eli laitos
pedagogisesti runsaasti yli sen mikä olisi suotavaa. Vielä muutamia 
vuosia sitten se oli ollut suurempikin, jopa ajoittain 30. Oppilas
osastoilla toimivien kasvattajain vähälukuisuuden takia joukon hal
linta kävi ajoittain ylivoimaiseksi, mikä saattoi johtaa henkilö

kunnan käyttämään oikosulunomaisen jyrkkää kohtelua, jopa 

väkivaltaisia keinoja. Samanaikaisesti kuin osastojen oppilaslukua 

oli vähennetty, oli niiden henkilökuntaa lisätty, mikä kehitys vuosien 
mittaan näytti käyvän rinnan oppilaiden keskinäisten väkivaltaisuus

ilmiöiden vähenemisen kanssa. Vaikkakaan nämä väkivaltaisuus
ilmiöt eivät olleet erikoisen karkeita eivätkä yleisiä, niillä sellaisenaan

kin voi olla tekemistä vallitsevan kasvatustavan kanssa - huoli
matta siitä, että useimmat oppilaat ennen laitokseen tuloaan epäile
mättä olivat kasvatetut huomattavasti väkivaltaisemmalla tavalla 
kuin laitoksessa. 

Edellä todettiin, että materiaaliimme kuuluvissa sorretuissa ja sor

tavissa - lukuunottamatta apukoululaisosaston poikia - ennen 
laitokseen joutumista oli ollut vallinneisiin kasvatusolosuhteihin 
pohjautuvia neuroottisia oireita selvemmin kuin niissä, jotka sijoit
tuivat neutraalien ryhmään. Tässä yhteydessä on syytä kiinnitää 
vielä huomiota eräisiin koulukotioppilaiden aikaisemmissa kehitys
olosuhteissa esiintyviin piirteisiin 2).

1) K o s k e  n n i e m i  : Lukiolaiselämää Turussa 1800-luvulla (sanalla >>laitos•
tarkoittaa K. tässä siis koulua). 

2) Vrt. He 1 a s v u o: Koulukotien työn arviointia. Lapsi ja Nuoriso n:o
3, 1952. - Eräs vankeinhoidon ja nuorisonhuolllon yhtymäkohta. Vankein
boito n:o 2-3, 1952. 
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Kun henkilöasiakirjain perusteella tutkittiin puheeenaolevassa 
koulukodissa toukokuun r95r aikana olleiden oppilaiden elämän
vaiheet, - tutkimus kohdistui siis niihin poikiin, jotka muodostivat 
toisen haastattelututkimuksen aineiston - voitiin todeta, että noin 
kaksi kolmannesta näistä pojista oli tullut laitokseen muualta kuin 
avioliitossa olevain vanhempainsa yhteisestä huollosta. Pääosa tut
kituista oli siis täys- tai puoliorpoja, perhehoito- taikasvattilapsia, 
ottolapsia, lapsipuolia, avioliiton ulkopuolella syntyneitä, avio- tai 
asumuserossa elävien pariskuntien lapsia tai lastenkodissa kasvatuk
sensa saaneita. Hyvin yleistä oli, että nämä pojat olivat siirtyneet 
kasvatuspaikasta toiseen tai että perheen kokoonpanossa oli tapah
tunut oleellisia, sosiaalipsykologisesti tärkeitä muutoksia. Tämän 
lisäksi pääosa heistä oli viettänyt lapsuutensa karkeasti ala-arvoisissa 
kotioloissa. Kolmanneksella näistä pojista, joka siis oli tullut laitok
seen avioliitossa olevain vanhempainsa yhteisestä huollosta, oli, 
lukuunottamatta kahta poikaa, kasvatuksellisesti ala-arvoinen koti. 
Näiden kahdenkin kohdalla voitiin kotioloissa todeta sellaisia teki
jöitä, jotka luonteenkehityksen kannalta olivat vaarallisia. Noin 
40 % tutkituista oli karkaillut kodistaan tai muusta kasvatuspaikas
taan ennen koulukotiin tuloaan. Noin kahta vuotta aikaisemmin 
tutkittiin kaikki saman lastensuojelulautakunnan toimesta silloin 
koulukotihoidossa olleet pojat (mukana olivat muihinkin laitoksiin 
sijoitetut kuin siihen, jota tutkimuksessamme on käsitelty) ja todet
tiin, että kolmas osa heistä oli viettänyt osan lapsuuttaan ulkomailla; 
vain tilapäistä ulkomailla oleskelua ei laskettu mukaan. 

Tällaisilla koulukotioppilaiden aikaisemmissa vaiheissa hyvin tyy
pillisillä piirteillä uskon olevan hyvin tärkeän vaikutuksen niihin 
häiriöihin, joita heidän keskinäisissä suhteissaan koulukodissa ilme
nee. Pojat tulevat laitoksiin melkein pelkästään sellaisista oloista, 
joissa ei ole ollut tilaisuutta harjaantua terveeseen sosiaaliseen suh
tautumiseen. Epävakaiset kasvatusolot, normaalin, kestävän perhe
miljöön puuttuminen ja siirtyminen paikasta toiseen ovat ehkäisseet 
sosiaalisen suhtautumisen kehkeytymistä (kuten esineellisen ympäris
tön alituinen muuttuminen vähentää lapsen mahdollisuuksia kehittyä 
leikin välityksellä!), aiheuttaneet turvattomuuden kokemuksen toi
sensa jälkeen, luoneet puolustautuvaa ja aggressiivista reagointitapaa 
ja tehneet vaikeaksi terveen emotionaalisen kehityksen. 

H e r m a n n antaa kasvatuslaitoselämässä ilmenevälle aggressii-
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visuudelle samanlaatuisen selityksen kuin edellä on esitetty 1). J okai

nen elämässä sattunut vastoinkäyminen, huomauttaa hän, aiheuttaa 

etenkin laiminlyödyssä ja kehityksessään häiriytyneessä lapsessa 

itsetunnon heikkenemistä, alemmu.udentunnon korostumista, jota 

hän pyTkii kompensoimaan yleisellä taisteluasenteella. Tällaiselle 

lapselle ja nuorelle on ominaista, että hän on tottunut aina olemaan 

varuillaan. Taistelu on tullut hänelle itsetarkoitukseksi. Ruoka

pöydässä, missä oli syötävää aivan riittävästi, laitoksen tytöt käyt

täytyivät kuin nälänhädässä. Sama omistamisen, saamisen hätä ilmeni 

jaettaessa työkaluja ja vaatteita. Kiihkeimpiä tässä taistelussa olivat 

>>pientem ylimpään kerrostumaan ja luokkaan >>labile Mitte>> kuuluvat

tytöt.

On myöskin otettava huomioon se persoonallisuuden tunnepuolella 

todettava köyhyys, joka yleensä tyypillisesti liittyy heikkolahjaisuu

teen ja debiliteettiin. Esimerkiksi tutkimassamme koulukodissa 

oli toukokuussa 1951 ammattikoululaisosaston ja kansakoululais

oasaton oppilaista - siis apukoululaisosasto pois luettuna - noin 

neljännes (normaalikansakoulua käymään pystyviä) heikkolahjaisia. 

Niinikään koulukotioppilaiden keskuudessa suhteellisen yleinen luon

teenabnormiteetti, luonnevikaisuus, usein myötävaikuttaa oppilai

den keskinäisten ristiriitojen syntyyn. Lyhyesti voitaneen todeta, 

että koulukotien oppilasainekselle tyypilliset persoonallisuuden omi

naisuudet luovat edellytyksiä väkivaltaisuudelle. 

Edellä mainittiin siitä, että T h r a s h e r on tavannut näitä ilmiöitä 

gangcissa, joita hän on tutkinut. Tämä on epäilemättä osittain seu

raus gang-poikien ikäkaudesta. He elävät nyrkkivallan kehitys

vaiheessa, mutta samalla ovat siinä iässä, jollloin nimenomaan saman

ikäisten toveripiiri sitoo heitä sosiaalisesti enimmin. Gang on kullekin 

jäsenelleen ns. >>primääriryhmä>>, huomauttaa T h r a s h e r painok

kaasti. Gangilla on pojan koko sosiaalisessa kentässä hänelle keskei

sin merkitys, se tarjoaa parhaat mahdollisuudet sosiaalisten tarpeiden 

tyydytykseen ja se voimakkaimmin häntä sosiaallisesti muovaa. 

Siinä on hänellä me-elämys ja siinä hän paremmin kuin missään 

muussa yhteisössä sulautuu kokonaisuuteen. Gang on pojalle elin

tärkeä yhteisö, ja voidakseen pysyä siinä hän voi uhrata jotain omasta 

mukavuudestaan, alistua kokelasvaiheeseen ja initiaatiomenoihin, 

vieläpä raakaankin väkivaltaan ja toisten palvelemiseen. Gangista 

1) Hermann: s. 43.



pois suljetuksi tuleminen olisi hänelle karvaampi pala kuin kaikki ne 
epämukavuudet, mitä siihen kuuluminen tuo tullessaan. Suurkaupun
gin slummikortteleiden villiintyneessä ympäristössä, missä perhe on 
tavallista enemmän menettänyt vaikutusvaltaansa nuoriin ja missä 
positiivinen nuorisotyö on suhteellisen heikkoa, ei pojalle ole mitään 
onnellisempaa kuin gangsteri elämä 1). Lisäselitykseksi tarjoutuu se
seikka, että gangien pojat ovat lähtöisin pääasiallisesti huoltamatto
mista ja rikkinäisistä kotioloista, mikä on ollut omiaan kehittämään 
heissä aggressiivisuutta. Voidaan sanoa, että väkivaltaisuusilmiöiden 
psykologinen tausta gangeissa on osittain, mutta vain osittain sama 
kuin koulukodeissa, vaikka poika-aines ilmeisesti on hyvin saman
tapaista. 

Väkivaltasuhteet koulukodissa poikkeavat oleellisesti esim. lukio
elämän väkivaltasuhteista siinä, että edellisille ei pennalismi eikä 
siihen liittyvä depositio ole tyypillistä. Tämä ero saa epäilemättä 
selityksensä siitä, että oppilaat saapuvat koulukotiin yksitellen eikä 
ikäluokittain. Tulokkaat ja vuosiluokat eivät koulukodissa ryhminä 
ole samoja. Nämä kaksi ryhmää suorastaan laimentavat tositensa 
vaikutusta koko oppilasyhteisön jäsennykseen. Viime vuosisadan 
lukion ja minkä tahansa nykyajankin koulun rinnalla ovat tässä 
suhteessa esim. eräät ammattikouluinternaatit sekä sotilaskasarmit 
ja upseerikoulut koulukotien vastakohtia. Niinpä onkin ilmeistä, että 
väkivaltasuhteet - katsomatta niiden karkeuteen tai yleisyyteen -
viimeksimainituissa ovat laadultaan enemmän pennalistisia kuin 
koulukodeissa. 

1) >>Gangsteri,> merkitsee alunperin yleensä gangin jäsentä eikä nimenomaan

rikollisen gangin jäsentä tai rikollista kuten meikäläisessä kielenkäytössä. 

H e 1 a n k o  on vastikään ilmestyneessä em. tutkimuksessaan osoittanut, 

kuinka Thrasherin kuvaukseen Gangistä kuitenkin on tavattoman paljon 

vaikuttanut se, mikä on luonteenomaista juuri epäsosiaalisuuteen suuntau

tuvalle sakille. 



KIUSATTUNA OLEMISEN ELÄMYS, SEN SYNTY 

JA VAIKUTUKSET 

Jos poika on toisten rinnalla alakynnessä, on tätä tilannetta arvos
teltava toisaalta niiden käyttäytymisilmiöiden valossa, joita poikien 
välisistä suhteista voidaan todeta, mutta samalla on otettava huo
mioon, kuinka asianomainen itse kokee alakynnessä olonsa. Tila
päinenkin tai ulkonaisesti vähäpätöinen väkivalta tai kiusanteko 
saattaa aiheuttaa hyvin raskasta kärsimystä pojalle, joka luonteeltaan 
on altis tällaisista asioista kärsimään. Sielullisena kokemuksena täl
lainen painostettuna tai kiusattuna oleminen saattaa pojalle olla yhtä 
raskas kuin ulkonaisesti karkean väkivallan alaisuus jollekin toiselle 
yksilölle. Jos edellämainitun laatuinen herkkä yksilö lisäksi joutuu 
kokemaan todella karkeaa väkivaltaa, hänen kokemuksensa voi olla 
hyvin raskas ja hänen kehitystään vakavasti haittaava. Pojan per
soonallisuuden rakenne vaikuttaa siis tärkeällä tavalla siihen, kokeeko 
hän kiusattuna olemista. eikä asiaa ratkaise yksinomaan se, har
joitetaanko häntä kohtaan varsinaista kiusantekoa. 

Näin on tarpeellista erottaa kiusattuna oleminen toisaalta objek
tiivisesti todettavana ilmiönä oppilaan ja hänen tovereittensa väli
sissä suhteissa, so. tovereiden käyttäytymisenä häntä kohtaan, toi
saalta oppilaan sielullisena kokemuksena, so. hänen käyttäytymise
nänsä, jonka tulkitsemme ilmaisevan sorron, painostuksen, kiusaa
misen kokemista. 

Vankilatutkimuksessaan C 1 e m m e  r tekee erottelun, joka mai
nittakoon tässä yhteydessä. Saapuessaan vankilaan ensimmäistä 
kertaa monet tuntevat kuin tulevansa »nielaistuksi >>(swallowed up) 1).

Tämä kokemus on etenkin niillä, jotka eivät ole varsinaisesti krimi
nellejä, ja niillä, jotka tulevat pikku-paikkakunnilta. Tässäkään 

1) C 1 emme r: s. 102.



yhteydessä Clemmer ei kuitenkaan mainitse tulleen ilmi mitään kiu
sattuna tai sorrettuna olemisen kokemusta. Hän korostaa, että 
sellitovereista saatu ensivaikutelma on hyvin määräävä, ja >>nielais
tava>> kokee yleensä toverinsa hyvin epämiellyttäviksi. Clemmer 
huomauttaa, että mielaistuksi» tulemisen kokemus on ohimenevä 
ja eri asia kuin assimilaatio, yhteyttäminen, mikä on enemmän tai 
vähemmän tiedoton tapahtuma, jonka kuluessa yksilö (tai ryhmä) 
perehtyy riittävästi sen yhteiskunnan kulttuuriin, johon hän joutuu 
ja vähitellen kehittyy sen luonteenomaiseksi jäseneksi. >>Nie• 
laistuksi>> tulemisella näyttää siis C I e m m e  r tarkoittavan erästä 
sielullista kokemusta, mutta assimilaatiolla erästä objektiivisesti 
todettavaa prosessia yhteisössä uuden yksilön tai ryhmän liittyessä 
siihen. Kun nimenomaan vankilasta on puhe, käyttää hän viimeksi
mainitusta nimitystä ))prisonisation», vankiloituminen. 

K o s  k e n n i e m i on todennut, kuinka kuluu melko paljon aikaa 
siihen, että koululuokan toveripiirille uudet tulokkaat >>kotiutuvat>> 
eli että luokkayhteisö ja luokan kantaosa assimiloi heidät. Alakansa
koulussa se voi tapahtua parissa kuukaudessa, mutta yläkouluasteella 
siihen kuluu vähintään lukukausi. Jos kysymyksessä on viides 
lukuvuosi, ei luokan osien välinen erotus kasva kokonaan umpeen. 
&Nuorempaa ikäluokkaa olevat tulokkaat otetaan vastaan varsin 
kriitillisesti» 1 ).

Kouluikäisen assimilaatio laitoksessa tapahtuu, olettaisin, erityisen 
nopeasti. Laitoshan on oppilaalle tällöin ainoa sosiaalinen ympäristö, 
jossa hän voi toimia. Tämä ikäkausi vaatii välttämättä ryhmätoi
mintaa. Olosuhteiden pakosta ja nopeutensa takia tämä prosessi 
käy laitoksessa väkivaltaisemmin kuin muualla, ja siihen liittyy eri
tyisen voimakkaita tunteita, jotka ovat sävyltään epämiellyttäviä. 

Kuinka koulukodin uusi oppilas saattaa kokea tällaiset vaikeudet 
laitoksen toveripiirissä, siitä esitettäköön pari esimerkkiä. 

Eräs haastattelemani mies, joka v. 1935 oli saapunut koulukotiin, kertoi 
lapsuuden aikaisista kokemuksistaan ja olostaan koulukodissa mm. seu
raavaa: 

Haastateltava (Hva) kertoi viettäneensä lapsuutensa n. 6-vuotiaasta 
lähtien lastensuojeluviranomaisten toimesta sijoitettuna maaseudulle 
erään leskivaimon hoidettavaksi, ja hän oli ollut ainoa lapsi tässä perheessä. 
Hva joutui paljon kärsimään kasvattilapsiaikanaan. Hän oli hento ja 

1 K o s ke n 11 i emi: Koululuokan pienoi syhteiskunta, ss. 174, 180 .
. 5-
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pienikasvuinen poika, sairastanut riisitaudin, kasteli vuoteensa. Hän s,ai 
kasvatusäidiltään hyvän kohtelun ja hoidon, mutta koulutoverit pilkkasi-. 
vat häntä siksi, että hän kasteli vuoteensa. Suuremmat pojat kiusasivat 
häntä hänen pienempänä ollessaan, vakkeivät varsinaista väkivaltaa teh
neet. Hva ei saanut puoliaan pidetyksi muuten kuin tapplilemallaja kehit� 
tyi maalla pojaksi, joka oli tappelijan 'maineessa. Hva lähti kasvatuskodis� 
taan k_arkuun ja meni toiseen pitäjään kasvatusäitinsä _sukulaisten luoks� 
sekä valehteli näille, _ että hänellä oli vapaata koulusta. Hänet noudet_tiin 
takaisin kasvafoskotiiri. Myöhemmin Hva koulussa erään ·tappelun yhtey
dessä iski toveriaan kivellä kasvoihin.' Tamä aiheutui siitä, että tuo toinen 
poika oli pannut jonkin kovan esineen kintaaseen, jolla oli'Iyöriyt Hvaa; 
Painostusta H va sai yleensä maalla kokea likimain samankokoisten poikain 
taholta. Suurimmat pojat koulussa ei_vät. yleensä puuttuneet pienempien 
asioihin., Hva oli hyvin puettu ja eli muutenkin kuten toiset samanikä�s()t 
pojat, joten hänen käsityksensä mukaan kasvattilapsisuhde· sinånså ei

aiheuttanut pilkkaa toisten taholta; Rva näpisteii rahaa kasvafoskodisfaa.n 
ja osti makeisia, joita jakoi tovereilleenkin; mikä hetkellisesti paransi 
hänen asemaansa. Toverit eivät ryhtyneen vaatimaan häneltä makeisia, 
mutta ottivp,t tyytyväisenä vastaan saadessaan. Kasva,tuskodissa ollessaan 
Hva ei muistaakseen ikävöinyt omaisiaan, mutta tunsi kuitenkin olonsa 
hyvin yksinäiseksi ollessaan airioaria lapsena vanhan leskivaimon ho1� 
dettåvana.' Hva ei käynyt yleensä koulutovereittensa luona leikkimässä; 
mutta toverit pistäytyivät joskus hänen luonaan. Hän ei voi selittää·m1k
sei hän omasta aloitteestaan mennyt tovereittensa luokse, mutta hän 
yleensä mieluimmin _oleili yksinään. Hän _oli hyvin i1rnostunut lukemaan 
ja tähän yleensä käytti vapaa-aikansa. Jonkin verran hän h4rrasti urheilu�
ja suoriutui hiihtämisessä aika hyvin. '·. 

, · · 
Kasv'atusvaikeuksien takia Hva siirrettiin pois kasvatuskodistaan vas-:

faariotfokotiiri, missä. hän oli muutamia kuukausia ja siirtyi sitten pö; 
koulukotiin syyslukukauden alkaessa. Hän ei muista ikävöineensä kas.:. 
vatusäitinsä luokse; mutta oli kirjeenvaihdossa hänen kanssaan. Hän ei 
k;µ:kaillut _vastaanottokodista. Koulukodista käsin hän sittemmin kävi 
kasvatusäitinsä lu011a. 

Hva 'matkusti ko,ulukotiin jonkun mieshenkilön saattama�a syksyllä 
1935. · Mitään. yksityiskohtaisia ennakkotietoja hänellä ei koulukodista 
ollut, mutta jotain sellaista puhetta hän oli kuullut, ettei se olisi mikää.n 
hyvä paikka. Hän oli >>silmät suurena>> ja pienoisen pelon vallassa koulu
kotiin tullessaan,_, R;aikki vaikutti >mUn suurelta>>: suuret rakei;inµkset, ja 
avara os�sto. Osastolle johtavassa raµpukäytävässä oli kivitalon kaiku'

vuus outoa. Toverit vaikuttivat heti aluksi ilkeiltä ja nälviviltä: »Tsiikaa, 
nm, k1�n<li!>) »Kato, mimmonen se on!>> Kun osastonhoitaja jätti Hvan 
käytävälle ja poistui itse, toiset seisoivat ympärillä ja katselivat >>kuin 
ihme-eläintä>>. He ihmettelivät, ettei hänellä. ollut mitään tavaraa: eväät 
oli juriassa syöty. Toverit tiukkasivat kovasti rahaa. Hvalle on jäänyt 
sellainen muisto, että kaikki osastolla hänen saapuessaan läsnäolevat pojat 
käyttäytyivät tähän tapaan häntä kohtaan. Sen käytävällä �räs poika 



työnsi tupakan Hvan suuhun ja vaati vetämään sauhut henkeen 1 ). Hva ei 
ollut koskaan aikaisemmin tupakoinut. Vaikutti siltä, kuin toverit olisi
vat halunneet nähdä, osaako Hva tämän tempun. Mitään ruumiillista 
pahoinpitelyä H va ei tällöin kokenut eikä yleensä myöhemminkään. Pahoin
pitelyyn tai selkäsaunaan täytyi yleensä olla jokin erikoinen syy, esimer
kiksi että oli kannellut, kertoi hän. 

Hvan olo ei helpottunut ensimmäisten päivien jälkeen. Hänen vuoteen
kasteluvikansa huolestutti häntä niin, ettei hän tahtonut uskaltaa nukah
taa illalla, jottei vika tulisi toisten tietoon. Huoneessa asui 5-6 poikaa, 
ja vuoteenkastelu tuli vähitellen heidän tietoonsa. Hva oli huoneessaan 
kaikkein heikoin. Lähinnä heikoin sai muilta huonetovereilta tehtäväk
seen Hvan kiusaamisen, ja tämä poika olikin >>aikamoinen tekijä>> tässä asias
sa. Jo ennen vuoteenkastelun ilmi tuloa saattoi tapahtua, että hänen sänkyn
sä kännettiin nurin. Kun vuoteenkasteluvika oli tullut ilmi, se antoi aihet
ta erityisen karkealle kiusanteolle. Huoneen pojista oli vanhin korkeintaan 
3 vuotta Hvata vanhempi. Kiusaaminen tapahtui pääasiallisesti ja pahim
min muodoin asuinhuoneen puitteissa, jonkin verran ulkona saman osaston 
poikien taholta, mutta vähemmän toisten osastojen poikien taholta. Hvan 
muistaman mukaan hänen huoneensa kaikki muut pojat olivat häntä kiu
saavia eikä heissä ollut ketään, joka olisi häntä suojellut tai puolustanut. 
Lyöminen tai tappeleminen ei ollut pääasiallinen muoto kiusaamista, ja 
sellaista Hva koki harvoin. Parin kolmen rinnakkain nukkuvan pojan 
puolesta, jotka olivat yhtä mieltä asioista ja joiden suojeluksessa lähinnä 
pienin huoneen poika oli (esim. jos Hva tämän kanssa tappeli, nuo pari 
kolme tulivat lähinnä pienimmän pojan avuksi), eräs esitti vaatimuksen, 
että Hvan oli hankittava tupakkaa, mainiten vaatimansa tupakannatso
jen määrän ja huomauttaen, että jollei Hva saisi tupakannatsoja hanki
tuksi, ei hänen pitänyt ollenkaan illalla tulla huoneeseensa. Tämä tapah
tui muutaman viikon kuluttua Hvan tultua koulukotiin. Hva onnistui 
hankkimaan savukeaskillisen, joka riitti. Tämän jälkeen Hva sai olla jon
kin verran paremmin rauhassa, ja hänellekin tarjottiin sauhut. Osittain, 
koska piti kantelua paheksuttavana, osittain, koska pelkäsi kantelemisesta 
tulevan itselleen ikäviä seurauksia, Hva ei puhunut henkilökunnalle 
mitään vaikeuksistaan. Ruumiillisen pahoinpitelyn kohteeksi Hva ei 
joutunut, mutta hän tappeli usein. Hva itse ei koskaan harjoittanut väki
valtaa tai painostusta toisia kohtaan, mutta suurempanakin kävi kaup
paa pullalla ja tupakalla. Kiusattuna oleminen kesti noin vuoden. Hva 
kertoo karkailleensa sekä onnistuneensa hankkimaan suuremman määrän 
savukkeita. Näin ollen hän tuli sellaisen pojan maineeseen, jolla >>aina oli>>. 
Tämän jälkeen hänellä ei ollut suurempia vaikeuksia toveriensa taholta. 
Kun tupakkavarasto loppui, Hva oli jo saavuttanut sellaisen aseman, 
ettei häntä enää kiusattu. Muitakaan erityisiä vaikeuksia hänellä tämän 
jälkeen koulukodissa ei ollut Hän suoriutui aika hyvin opissa ja sai maa
larin taidot. Myöhemmät karkaukset eivät johtuneet vaikeuksista koulu-

1) Initiaatio-seremonia, joka on mainittu eräissä toisissakin haastatteluissa.
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kodissa, vaan >>vapauden kaipuusta>> tai muista syistä. Mm. ensimmäisen 
karkumatkan hyvä onnistuminen houkutteli uusiin. 

Pitkän väliajan (n. 15 vuotta) ja henkilökunnan vaihtumisen takia 

ei Hvan kertomusta koulukodin aikaisista kokemuksista ole ryhdytty 

tarkistamaan. Se onkin edellä esitetty vain näytteenä siitä, kuinka 

hoidokki voi kokea laitokseen saapumisensa, »nielaistuksi>> tulemi

sensa ja laitoksessaolonsa kehityksen. Mainittakoon, että Hva tie

täessään viranomaisten tutkivan koulukodin asioita saapui oma-aloit

teisesti kertomaan niistä ja ohjattiin tämän kirjoittajan haastatelta

vaksi. 

Hva näytttää samalla olevan hyvä esimerkki siitä, minkälaatuiset 

oppilaat koulukodissa helposti joutuvat toisten kiusattaviksi. 

Tavattaessa hän vaikutti hyvin hillityltä, hiljaiselta mieheltä. Hän on 
hentorakenteinen, sanoi sairastuneensa tuberkuloosiin noin 2 vuotta sitten 
eikä ollut enää kykenevä harjoittamaan maalarinammattia, jolla hän ker
tomansa mukaan aikaisemmin itsensä elätti. Hän on naimisissa ja hänellä 
on noin 2-vuotias lapsi, mutta pariskunta asuu erillään, koskei ole onnis
tunut saamaan yhteistä asuntoa. 

Saatujen tietojen mukaan Hva on vuonna 1947 tuomittu kavalluksesta 
7 kk:n vapausrangaistukseen. Vv. 1948-50 on neljä juopumuspidätystä. 

Aikaisemmin (sivulla 39) mainittu K. 5. (Asiakirja n:o 2940), joka 

asui ammattioppilasosastolla suurten poikien joukossa eikä ollut 

siellä pienimpiä, kertoi kokemuksistaan mm. seuraavaan tapaan: 

Isommat painostavat pienempiä. Ei pakoteta varsinaisesti esim. kar
kaamaan, mutta alituinen kiusanteko panee kiusatun miettimään karkaa
mista ja toteuttamaan aikeensa. >>Kun painostus alkaa, se menee niin pal
jon pitkälle, ettei siellä viitti olla>>. Joku polttaa savukkeella ihon rikki, 
toinen lyö, vaatteet rikotaan, ja paljon muuta, mitä keksitään. Koskaan 
ei saisi olla rauhassa omissa oloissaan, vaan joka puolella on kiusanteki
jöitä. 

Kun koulukodin oppilaiden välisiä suhteita tutkitaan heidän elä

mässään objektiivisesti todettavien ilmiöiden perusteella, tavataan 
etupäässä samanlaisia ilmiöitä kuin muissa poikayhteisöissä. Näiden 

ilmiöiden yleisyys ja karkeus vaihtelee huomattavasti koulukodin 

oppilasaineksesta, yleisistä olosuhteista ja kasvatustyön tasosta riip
puen. Tärkeää on ollut todeta, että näitä v2jkeuksia voidaan ehkäistä 
ja lieventää, jopa niin, että olosuhteiden koulukodissa ei yksityisen 
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oppilaan kannalta tarvitse olla sen vaikeammat kuin jossain muualla, 
missä hän joutuu elämään poikayhteisössä, tai vastaavasti, ettei hän 

koulukodissa voi toteuttaa aggressiivisia taipumuksiaan sen parem
min kuin missään muussakaan toveripiirissä. Siinä koulukodissa, 
jonka oloja edellä on lähinnä kuvattu, voitiin mm. todeta, ettei eri 
ikäluokkain asuminen saman laitoksen piirissä ole keskinäisten risti
riitojen kannalta vaarallista. Todennäköisesti väkivaltaisuutta ja 
kiusaamista aiheuttavien ristiriitojen vaara on ehdottoman voima
eron vallitessa vähäisempi kuin sen pienetessä ja mielekkään kilpailu
asenteen syntyessä. Tavallisesti sortamissuhteessa on olemassa 
voimaero sortavan hyväksi, mutta joskus tämä ero voi olla suorastaan 
päinvastainen. 

Jos sortamis- ja kiusantekosuhteita sen sijaan tutkitaan elämyk

sellisinä tosiasioina, ovat lähinnä mielenkiintoisia ne tapaukset, joissa 
sorrettuna, kiusattuna olemisen kokemus selvästi ilmaistaan. Tällöin 
joudutaan toteamaan kärsimystä, joka monesti koetaan sitä koros
tuneempana kuta kauempana menneisyydessä sitä aiheuttaneet tapah
tumat ovat. Tutkijalle tai haastattelijalle muodostuu asiasta välittö
mästi sellainen kuva, että olot koulukodissa olivat ennen vanhaan 
oppilaiden keskinäisten ristiriitain vuoksi paljon vaikeammat kuin 

viime aikoina. Koska koulukotityö jatkuvasti on kehittynyt, on syytä 
otaksua, että tässä käsityksessä on perää, mutta ilmeisesti nuo entis
aikojenkin vaikeudet osoittautuisivat liioitelluiksi, jos suoritettaisiin 
vertaileva tutkimus entisen ja nykyisen ajan koulukotioloista. 

Ensinnäkin on huomattava, että varhaisempien olojen kuvaajiksi 
tarjoutuvat lähinnä ne, jotka ovat kärsineet oppilaiden keskinäisistä 
ristiriidoista. Toiseksi nämä kärsimyksiä koskevat muistikuvat sisäl
tävät sellaista ainesta, joka ei pohjaudu asianomaisten omiin välittö
miin kokemuksiin. Laitoksissa on näistä asioista paljon perimä
tietoa, joka karakteristisena, nasevana soluttuu kertojain omien 
kokemusten rinnalle tehden hänen kärsimyskokemuksensa entistä 
pregnantimmaksi. Edelleen henkilö, jonka kokemuksissa kärsimys 

on dominoinut, syrjäyttää runsaasti sellaista muistianesta, joka 
tunnearvoltaan on hänelle enemmän tai vähemmän neutraalia. Sa
nonnat >>a i n a hakkasivat», >>k a i k k i kiusasivat» jne. ovat näille 
kertojille hyvin tyypillisiä eivätkä lainkaan vastaa sitä, mitä objek
tiivisesti voidaan todeta. Niinikään näiden kertojain tyypilliset 
kuvaukset >>smutem väkivallasta >>pieniä>> kohtaan eivät ole syntyneet 
pelkästään objektiivisesti todettavain tapahtumain perusteella. 
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Tässä yhteydessä ei kuitenkaan tule unohtaa, että toverusten kes

kinäisistä ristiriidoista aiheutuva turvattomuuden kokemus ja muu 

kärsimys on tärkeä ja kaikkea huomiota ansaitseva tosiasia sinänsä. 

Se on kunkin asianomaisen oppilaan kohdalla psyykkinen tekijä, 
jolla on tärkeä merkitys hänen kehityksensä kannalta. Samalla se on 

psykologinen tosiasia, joka välillisesti vaikeuttaa koulukotien yleistä 
toimintaa ja aina tulee vaikuttamaan siihen käsitykseen, joka lai

toksista vallitsee ulkopuolisessa yhteiskunnassa. Tämä puolestaan 

vaikuttaa siihen ennakkoasennoitukseen, joka on kullakin laitokseen 
saapuvalla uudella oppilaalla, sekä oppilaiden vanhempain ja koulu

kodin kasvattajiston keskinäisten suhteiden muodostumiseen ym. 
Kiusattunaolemis-elämyksen pregnoituminen muistamisessa on 

mielekäs hahmotustapahtuma kuten kaikki muistaminen. Koulu

kotikarkuri, elämässä epäonnistunut entinen koulukotikasvatti, hen

kilö, joka jälkeenpäin tuntee alemmuuttaan tai muuten kärsii siitä, 

että on ollut laitoshuollossa, tehostaa itseään tai voi suoranaisesti 
hyötyä tuomalla esiin vaikeimpia kokemuksiaan. Tämä jo sinänsä 

vaikuttaa muistiaineksen hahmottumiseen aivan tietyllä tavalla. 
Tällaista kehitystä usein tukee sosiaalisen ympäristön suggestiivinen 

vaikutus. Voisi esittää lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka vahemmat 

suggeroivat koulukodissa olevaa lastaan entistä mehevämpiin kerto
muksiin, jotka kohdistuvat koulukotikokemuksiin. 

Milloin koulukodit ovat yhteiskunnassa olleet yleisen huomion 

kohteena, on myös sanomalehdistön suggestiivinen vaikutus ollut mer
killä v ä. Asiaa käsittelevillä haastatteluilla ja uutisilla on huomattava 

sensaatioarvo. Niinpä sanomalehtimiehen kannalta on mielekästä 

suggeroida haastateltavia kertomuksiin, jotka ovat hienompia kuin 

haastateltavat olisivat itse voineet keksiäkään, vieläpä soluttaa selos
tuksiin omankin fantasiansa luomia koristuksia. Yleensä voidaan 

sanoa, että sanomalehtiuutisen tai haastattelun kehittyminen siihen 

asuun, jossa se painettuna yleisölle lopulta tarjotaan, on mielenkiin
toinen sosiaalipsykologian ja hahmotuksen alaan kuuluva ilmiö -

olkoon kysymyksessä mikä tahansa muukin yhteiskunnallisen elämän 

ala. Tässä yhteydessä rajoitun vain yhdellä esimerkillä valaisemaan 

asiaa. 

Erään lehden kirjeenvaihtaja kertoi tavanneensa koulukodin oppilaan, 
joka kuvasi suurempien väkivaltaa pienempiä kohtaan: Hänet oli heitetty 
kevätkylmään jokeen niin, että hän oli joutunut keuhkokuumepotilaaksi 
vuoteeseen. Suuret pojat juoksevat piikkarit jalassa pienempien jalkojen 
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yli. Laitoksen pihalla on >>leipäpum>, jossa suuret istuvat ja vaativat pieniä 
kantamaan heille sinne ruokaa. 

Tutkimuksessa voitiin luotettavasti ensinnäkin selvittää, ettei po. poika 
ollut kokenut eikä liioin nähnyt mitään näistä tapahtumista eikä niitä 
ainakaan hänen aikanaan ollut sattunut. Kertoessaan jokeen joutumises
taan ja sairastumisestaan poika oli identifioinut itsensä sen toverinsa 
kanssa, joka oli joesta löydetty kuolleena 1) ja joka erään sanomalehden 
kertoman mukaan oli kuollut suurten poikain väkivallan uhrina. Haas
tattelussa oli kirjeenvaihtaja esittänyt kysymyksen, kuinka koulukodissa 
on voinut tapahtua murhia. Piikkariasian eräät po. laitoksen oppilaat 
tunsivat perimätietona, muttei heillä ollut mitään käsitystä siitä, milloin 
sellaista olisi tapahtunut. >>Leipäpum-nimitys oli eräille oppilaille tuttu, 
mutta annettiin erilaisia selvityksiä siihen, mitä puuta sillä tarkoitettiin 
ja mistä nimitys aiheutui. Puun nimen selityksistä ei mikään viitannut 
siihen merkitykseen, jota po. haastatteluselostuksessa oli tarkoitettu. Mer
kitsevää haastattelutekstin muotoutumisen kannalta ilmeiesti vielä oli se, 
että haastatellun pojan veli - nyt jo aikamies - oli nuorena ollut samassa 
koulukodissa sekä että haastattelija puolestaan oli yli ro vuotta sitten ker
tomansa mukaan ollut tuttavuussuhteessa erään entisen koulukotioppilaan 
kanssa, joka silloin jo oli ollut aikamies ja oli kertonut hänelle kokemuk
siaan koulukotiajalta. 

Mainittakoon, että kysymyksessä oleva sanomalehtikirjeenvaihtajatar 
ilmoitti tämän työalansa lisäksi harjoittavansa eräitä muita ammatteja, 
joista yksi oli >>kansanrunouden kerääjä>>. 

On luonnollista, että kertomukset koulukotielämästä kehittyvät 

niiden hahmotusilmiöiden mukaan, jotka yleensä tunnetaan huhun 

psykologiasta. Näiden kertomusten ja kuvausten merkitystä ei kui
tenkaan ole rajoituttava arvioimaan sen perusteella, missä määrin ne 

ovat historicillisesti tosia tai epätosia. Myös ne elämykset ja attitydit, 

jotka suuntaavat sekä muistikuvan että huhun kehitystä ja jotka 

niissä ilmenevät, ovat eräitä realiteetteja, jotka laitospedagogiikan 

on otettava huomioon. Vieläpä itse nuo kertomukset ja huhut lopul

lisessa muodossaan ovat laitostyön sosiaalisessa kentässä eräitä tosi

asioita, jotka kasvatuksen kannalta eivät suinkaan ole yhdentekeviä. 

1) Vrt. s. 30.



0-BER DIE GEWALTTÄTIGKEIT DER JUNGEN 

IM ANSTALTSLEBEN 

v o n  Kaa r l o  Helas v uo 

z,usammenf assung 

Die Störungen in den Beziehungen der Individuen, die zu einer 
Gemeinschaft gehören, sind auf sehr verschiedene Griinde zuriickzu
föhren. Einige I n d i v i d u e n  haben eine besondere Neigung, in 
Konflikt mit ihrer nahen sozialen Umgebung zu geraten. Schon der 
Umstand, dass sich ein solcher Mensch oft einer Gemeinschaft 
ansch liP.ssP.n kann, der er sich anpasst, zeigt, dass auch die a 11 g e
m ei ne n s o z i a 1 e 11 F a k t o r e 11 ei11e Wirkung auf die Misan
passung des Individuums ausiiben. So kann die Zusammenset
zung der Gemeinschaft an sich dazu geeignet sein, Störungen in 
den gege11seitige11 Verhältnissen zu verursachen. Auch die ä u s s e
r e n  U m s  t ä n d e in de11en die Gemei11schaft lebt, kö11nen ihren 
eigenen Einfluss auf die Verhältnisse zwischen Individuen ausiiben. 

Die Gewalttätigkeit, das Quälen und das Unterdriicken sind 
einige von den gröbsten Anomalien in den gegenseitigen Beziehungen 
der Kinder und Jugendlichen. Sie können einen sehr störenden 
Eiufluss auI <lie Erziehungstätigkeit ausiiben. Die vorliegemle 
Untersuchung handelt iiber das V o r k o  m m  e n  d e r  G e w a 1 t
t ä t i g k e i  t, besonders von Jungen und nimmt Riicksicht darauf, 
wdchen Hintergrund sie hat und von welcher Bedeutung sie in einer 
Anstalt, einem Internat ist. 
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Die Gewalttätigkeit, die zwischen den Individuen vorkommt, steht 
soziologisch und sozial-psychologisch auf sehr verschiedenen Stufen. 
Unter den Individuen und Gruppen können z u f ä 11 i g e Priigeleien 
und Misshandlungen, Streite und N eckereien festgestellt werden. 
Von dem T e r r o r unter den Schulkameraden kann dann • die Rede 
sein, wenn das gewalttätige Verhältnis dauerhaft ist, ein Auftreten 
der Agressivität, die auf die Differenz der Kräfte gerichtet ist. Von 
der p e n  n a 1 i s t i s c h e  n Gewalttätigkeit und dem Quälen kann 
die Rede zunächst sein, wenn sich das Vorkommen wesentlich der 
Gesamthierarchie der Gemeinschaft anschliesst, wenn die Gewalttä
tigkeit auf die Unterschiede zwischen den Klassenbildungen hindeutet, 
besonders wenn d�ese Klassenbildungen traditionell, deutlich bewusst 
sind und die Ankömmlinge oder jiingsten Altersgruppen Opfer der 
Gewalttätigkeit sind. Die zeremoniellen Massnahmen, durch die <lie 
Ankömmlinge, die >>Pennalem, >>Probationers>>, >>Rekrutem in eine 
vollberechtigte oder wenigstens in eine höhere Gesellschaftsklassc 
versetzt werden, wird D e  p o s i t i o n  oder I n i t i a t i o n  genannt, 
wozu sich oft grobe Gewalt oder Quälen gesellt. 

Der Pennalismus und die Deposition gehören zu den typischen 
Ereignissen im Schulleben, wahrsheinlich iiberall in der Welt, obwohl 
es in verschiedenen Verhältnissen und zu verschiedenen Zeitaltern 
Abwechslungen in der Beziehung gibt, ob sich daran grobe Gewaltta
ten anschliessen. Auch im Leben der Hochschulen sind sowohl der 
Pennalismus als auch die Deposition nicht unbekannt. Nach T h r a -
s h e  r sind in der Chicagoer >>Gangs>> Entsprechungen zu dem 
Hochschulpennalismus und der Deposition. 

Gegensti.i.cke zu den Letzterwähnten in den Jugendorgansationen, 
sowie in dem mehr veredelten Studentenleben sind gewisse ideellen 
und kultivierten Formen, in den christlichen Kirchengemeinden 
Konfirmation und Erstkommunion. In den Gewerbevereinen und 
Arbeitsgemeinschaften erscheinen ähnliche Ereignisse. Im Soldaten
leben sind der Pennalismus und die Deposition dann und wann in 
groben Formen erschienen. Besonders bekannt ist der Pennalismus 
in den Offizierschulen. Die Deposition diirfte zum Teil aus demselben 
Grunde herstammen wie die unter den primitiven Völkern vorkom
menden Zeremonien, die <lie Jiinglinge in der Pubertätsperiode zu 
bestehen haben. 

Die auf der allgemeinen militärischen Erfahrung beruhende 
Auffassung, dass beim Uebergehen vom Kasernenleben zum Feld-
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leben und zu den verschiedenen Situationen an der Front der Penna
lismus sich allmählich mildert und verschwindet, wird von der militär
soziologischen Untersuchung von P i p p i n g bestätigt. Es ist an
zunehmen, dass eine strenge, formelle Zucht und ein stark hierarchi
sches System <lie Entwicklung des Pennalismus zu groben Formen 
fördern kann, ebenso wie eine strenge und auktoritative Erziehung 

dazu geeignet ist, <lie Agressivität des Kindes zu entwickeln. Dass 
Garnisonleben und das Leben an der Front sind mit Bezug auf die 
formelle Zucht und den Rangunterschied sehr weit von einander. 

1st es nun einmal so, dass das Anstaltsmilieu auch anderswo als 
im Soldatenleben dazu geeignet ist den Pennalismus oder eine irgend
wie anders entstehende Gewalttätigkeit ganz besonders hervorzurufen? 
Die aller >>anstaltsmässigste>> aller Anstalten, das Gefängnis, scheint 
kein solches Milieu zu sein, das zum wenigsten eine pennalistische 
Gewalttätigkeit hervorrufen wiirde. Man darf doch nicht vergessen, 
dass sich die Klientel eines Gefängnisses nicht nach Jahrgängen 
oder Altersgruppen zusammensetzt. Wenn im Gefängnis irgendeine 
Gewalttätigkeit unter den Gefangenen zu bemerken ist, so ist sie 
wahrscheinlich von vorläufigem Charakter oder gleicht dem Kamera
denterror. Die soziologische Untersuchung von C 1 e m m e r iiber 
die Verhältnisse in einem amerikanischen Gefängnis bringt keinen 
Kameradenten-or ans Licht. 

Die Untersuchung von H e r m a n n iiber eine österreichische 
E r z i e h u n g s a n s  t a  l t mit etwa 14-21 jährigen Mädchen weist dar
auf hin, dass hier dem Underdriicken und Kameradenterror ähnliche 
Erscheinungen vorgekommen seien, obgleich sie nicht näher von ihr 
vorgebracht worden sind. 

Der Verfasser dieser Untersuchung hat sich bei den Leitern mehre
rer finnischer Erziehungsanstalten danach erkundigt. Den Antworten 
nach ist der Fall in verschiedenen Anstalten und zu verschiedenen 
Zeiten sehr verschieden gewesen. Der Pennalismus und die Deposi
tion sind keine charakteristischen Ziige för die Anstalten. Der Kame
radenterror und zufällige Gewalttaten sind allgemeiner, und sic 
können sich zu einem wahren Problem entwickeln, aber mit passenden 
erzieherischen Massnahmen, mit Aufsicht, Organisation und dem 
Erhöhen des Niveaus der Anstaltsarbeit können sie in dem Masse 
gehindert werden, dass die Zöglinge keiner grossen Gefahr ausgesetzt 
sind. 
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Nach den Untersuchungen von C 1 e m m e  r und H e r m a n n 
weicht die soziale Gliederung in den Anstalten in mancher Hinsicht 
davon ab, was der Gliederung in einer andersbeschaffenen Gemein

schaft charakteristisch ist. Nach diesen beiden Forschern ist eine 

wichtige Ursache dazu in der Eigenart des menschlichen Materials zu 

finden. Beide Autoren sint dazu noch der Meinung dass das Anstalts
milieu in sich einen bemerkenswerten Anteil an der Entwicklung der 

Gliederung bildet. Die Ansicht iiber den Anteil dieser zwei Umstände 
an der Gliederung der Zöglingsgemeinschaften bleibt jedoch diffus. 
Es ist zu bemerken, dass die för die Anstaltspädagogik sehr wichtige 
Frage, welche Wirkung die Anstalt, das Internat, als Lebensumge

bung und als äusseren Rahmen för die Erziehungsarbeit auf die 

sozialpsychologische Entwicklung der Zöglingsgemeinschaft hat, noch 

nicht geniigend erklärt worden ist. Dieser Umstand verursacht 

Schwierigkeiten wenn man die Störungen, wie zum Beispiel Gewaltta
ten, verstehen will, die unter den Zöglingen in den Anstalten zum 
Vorschein kommen. 

Die ei g e n  e n  U n t e r s u c h  u n g e  n des Verfassers sind im Zusam
menhang mit einer offiziellen Nachforschung gemacht worden, wo es 

sich um Vergewaltigungen in einer Erziehungsanstalt handelte. Es 

wurden eingehende Interviews und Verhöre ausgeföhrt, um das 
Vorkommen von Gewalttätigkeiten und Quälereien unter den Zöglin

gen ans Licht zu bringen. Es galt einer Anstalt för etwa 75 Jungen. 

Die Zöglinge, einige Fälle ausgenommen, stammten aus derselben 
Stadt mit 400.000 Einwohnern her. Aus der ganzen Klientel, das 

von der obenerwähnten Stadt in die Erziehungsheime hingewiesen 

war, bildeten die Zöglinge dieser Anstalt die Hälfte, den jiingeren 
und in erzieherischer Hinsicht giinstigeren Teil, der in ziemlich grosser 

Freiheit erzogen werden konnte. Der Aufenthalt in der Anstalt hatte 

etwa von einem Jahr bis fönf Jahre gedauert. Die Anstalt enthielt 

eine 8-jährige Elementarschule und 7-jährige Hilfsschule. Die Jungen 
lebten in drei Wolmungsabteilungen mit ungefähr ebenso vielen 

Zöglingen. In der Abteilung för Gewerbeschiiler wohnten 14-- 19 

jährige Jungen, die die zwei höchsten Elementarschulklassen besuch

ten, wie auch einige, die ihre Schule schon absolviert hatten. Die 

Jungen, die eine normale Elementarschule besuchten, wohnten in 
der sogenannten Volksschulabteilung, wo das Alter der Zöglinge 



zwischen 9 bis 16 Jahren variierte. Die Hilfsschulabteilung mit dcn 

Jungen von 8 bis 17 Jahren war in ein getrenntes Gebäude verlegt. 

Bei der Besprechung wurden alle 19 Zöglinge abgehört, die während 
der letzten 7 lVIonate die Anstalt verlassen hatten. Die auf diese 

Weise erhaltenen Auskiinfte wurden durch fragen von den Ange

stellten kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass <lie von den Zöglingen 

und den Angestellten erhaltenen Auskiinfte beinahe gleichlautend 

waren und tibereinstimmend nachwiesen, wer in der Kameradschaft 

gewaltsam und quälend, mit anderen Worten >>Unterdrtickern war, 

wer zu den >>Unterdriicktem, >>Neutralem oder >mnerklärten Fällem 

gehörte. Auch in Bezug auf einzelne Fälle der Misshandlungen und 

Quälereien stimmten die Aussagen miteinander tiberein. Es wurde 

festgestellt, dass die Angestellten immer im klaren tiber das Vorkom

men der Misshandlungen und Quälereien unter den Zöglingen wa.ren. 

Demnach konnte man dann annehmen, dass man ein ebenso zuver

lässiges Bild tiber die Sache bekäme indem man nur bei den Ange

stellten anfragte. Die zweite Untersuchung wurde dann auch so durch

geföhrt, dass statt jedes während eines Monats in der Anstalt anwe

senden Zöglings (77 Fälle) wenigstens zwei solche Erzieher ausgefragt 

Wurden, die diese Zöglinge am besten kennen gelernt hatten. N ach den 

erhaltenen Auskiinften wurde die Verteilung der Zöglinge so ausge

föhrt, dass die klaren Fälle in folgende Gruppen sich verteilten: die 

>>Unterdrticktem die >>Unterdriickern und die >>Neutralem. Die Gruppe

der >>Unerklärtem bestand aus den Zöglingen, deren Wesen unerklärt

geblieben war oder tiber die die Ansichten widersprechend waren.

D i e Z ö g 1 i n g e n a c h i h r e r S t e 11 u n g g r u p p i e r t. 

Erste A usfrage: 

Bis Anfang Aug. 1951 Andere in den 
aus der Anstalt ent- Ausfragen erwähn- lnsgesamt 

lassene te Zöglinge 

U nterdriickte 2 3 5 

Unterdriicker und Unterclriickte l I 

Unterdriicker 2 3 5 

Neutrale 8 8 

Unerklärte 6 6 

Insgesamt 19 6 25 



77 

Zweite Ausfrage: 

Gewerbeschiller- Volksschul- Hilfsschul-
lnsgesamt abteilung abteilung abteilung 

Unterdruckte 3 l l 5 
Unterdrucker 2 4 2 8 

Neutrale II 6 9 26 

Unerklärte 12 15 II 38 
--

Insgesamt 28 26 23 77 

Mittels der heiden Ausfragen wurde eine Menge Zöglinge getroffen, 
die deutlich irgendeine von den drei >>Kameradentypem. (Unterdruckte, 
Unterdrucker oder Neutralen) vertraten (Tahellen). Dagegen hat 
man nicht feststellen können, wie häufig die vorliegenden Konflikte 
oder verschiedenen Ereignisse im Kameradschaftslehen vorkommen. 
Die Art der vorgekommenen Misshandlungen und Quälereien wurde 
durch die Ausfragen hestätigt. Die angegehenen Fälle waren von 
sehr verschiedener Grobheit. 

Der eigentliche Pennalismus wurde im allgemeinen nicht konsta
tiert. Erscheinungen wie die Deposition kamen ganz exzeptionell 
vor. Dagegen wurden Kameradenterror und zufällige Gewalt fest
gestellt. 

Danach hat man untersucht, welche persönlichen Zuge und welches 
Entwicklungsniveau charakteristisch fiir die echten Vertreter der 
verschiedenen Kameradentypen sind. Die Ergehnisse der heiden 
Ausfragen waren in dieser Hinsicht ziemlich uhereinstimmend. 

Man hat die Angahen von Körperlänge, Gewicht und Alter der 
Zöglinge hei der Ankunft und bei der letzten Inspektion miteinander 
verglichen. Die Gruppe der Neutralen verteilte sich in dieser Hinsicht 

gleichmässig und ebenso schien es mit den Unterdruckten zu sein, 
sofern die kleine Anzahl der Fälle einige Schlussfolgerungen daraus 

ziehen lässt. In Bezug auf das Alter und auf Körperlänge sieht es 
aus, als ob sich auch die Unterdrucker gleichmässig verteilten. Sie 
sind aber gewöhnlich von grösserem Gewicht als die Zöglinge ihrer 
Abteilung im Durchschnitt. Die Unterdruckungsverhältnisse he

schränkten sich fast ausschliesslich auf das innere Leben der Abteilung. 
Die Jungen der Gewerbeschulerahteilung liessen im allgemeinen die
jeningen der Volksschulabteilung in Frieden lehen. Dann und wann 



aber kam eine Neigung vor, aus den Jungen der Hilfsschulabteilung 

Nutzen zu ziehen. Der Umstand, dass die Hilfsschulabteilung in 
derselben Anstalt zusammen mit den Schtilern der normalen Volks

schule untergebracht war, schien jedoch in Bezug auf Erscheinungen 
der Gewalt und Quälerei nicht schädlich zu sein. Die Abteilungen 

lebten im allgemeinen ihr eigenes Leben auch auf dem Gebiet der 
Gewalttätigkeit. 

Die Körperlänge, das Gewicht und das Alter iiben keinen primären 
Einfluss darauf aus, wie sich das Verhältnis zwischen den Zöglingen 
entwickelt. Die Wichtigsten sind <lie psychischen Faktoren. In

dieser Hinsicht wurden so in der Gewerbeschtilerabteilung wie in der 
Volksschulabteilung dieselben Ergebnisse festgestellt. 

Die Neutralen bilden in intellektueller Hinsicht ein Miniaturbild 
von dem Zöglingsmaterial ihrer Abteilung. Unter ihnen treffen wir 

ziemlich geringe und sehr leichte psychopathische Fälle oder neuro
tische Ziige, die von friiherem Erziehungsmilieu herriihren. Nach 

den Aussagen ihrer Lehrer vor der Aufnahme in <lie Anstalt haben 
sie sich ziemlich gut dem Milieu der Schulkameraden angepasst. 
Sie bilden im psychischen Sinne das gesundeste und erzieherisch 
giinstigste Materia!. 

Die Unterdriicker und die Unterdriickten bilden zusammen cha

rakterologisch den Gegensatz zu den N eutralen. Diese Gruppen 
unterscheiden sich jedoch charakteristisch von einander. Unter den 
Unterdriickten treffen wir hauptsächlich den leptosomen Konsti

tutionstypus. Sie sind im allgemeinen intelligent und stehen wenigstens 
oberhalb des Durchschnittes ihrer Kameraden in der Abteilung. 
Unter ihnen trifft man verschiedene >>originelle>> Individuen, Hyper
ästhesie, feminine und hysterische Ziige. Bei den Unterdriickern 
trifft man im allgemeinen den robusten, muskulösen Körperbau, 
bisweilen einen typischen Athletiker. Sie sind durchaus schwachbe

ga bt (dull) und ihr Gefiihlsleben ist rauh und arm. 
Dieselben Unterschiede in den psychischen Eigenschaften sind 

för <lie Vertreter sowohl der Gewerbeschtilerabteilung als der Volks
schulahtP.ilnng gP.mP.ins;:im. Tn nP.r GP.wP.rbP.schiilP.rahtP.ilnng hat man 

zufällig einen Debilen und er gehört zu denen, <lie unterdriickt sind. 
In der Hilfsschulabteilung kommt ein so klarer Uhterschiecl zwischen 

den psychischen Eigenschaften nicht vor. Unter clen Zöglingen dieser 
Abteilung sind sehr viele Abnormitäten des Charakters zu bemerken. 
Und im Leben dieser Abteilung scheinen viel mehr Streitigkeiten als 
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in den anderen Abteilungen vorzukommen. Es ist offenbar, dass 

die Beurteilungsskala der Angestellten, als sie die Zöglinge in verschie

dene Gruppen verteilten, viel >>tolerantern war da es den Jungen der 
Hilfsschulabteilung galt. Was die Hilfsschulabteilung betrifft, blieb 

es also unklar, auf welche weise die psychischen Eigenschaften einen 

Anteil an dem Unterdriicken haben. 
Den obenerwähnten Ergebnissen ist zunächst nur orientierenden 

Wert beizulegen. Das Materia! war knapp und man konnte die 

psychischen Eigenschaften der Jungen nur deuten, indem man sich 

auf das Materia! griindete, dass sich bei der praktischen Fiirsorge

arbeit angehäuft hatte. Es fehlte sowohl den Intelligenz- als den 

charakterologischen Untersuchungen an der Benutzung einer ein

heitlichen Priifungsmethode. 

Die untersuchten Jungen leben grossenteils im Alter des Faust

rechtes. Die sozialen Verhältnisse werden da wesentlich durch Schläge 

entschieden. In Erziehungsanstalten sind die Ursachen der obener

wähnten sozial-pathologischen Erscheinungen jedoch zum Teil eigen

artig. In der Anstalt schreiten einige Gliederungsprozesse der nor

malen Gemeinschaft nicht fort. Es fehlt die Möglichkeit zum Wählen 
der Gesellschaft, also die Möglichkeit sich von der Gemeinschaft zu 

trennen und sich frei zu gesellen. So gibt es also fortwährend Gliede

rungstendenzen, die keinen normalen Ausweg finden, und sie können 

die Agressivität hervorrufen. 
Zu diesem wirkt auch die verhältnismässig strenge Disziplin mit. 

Nach K o s ke n n i e m i  erscheint eine gewisse Korrelation zwischen 

der strengen Schulzucht und den groben Formen des Pennalismus im 

Leben der Gymnasiasten des XIX J ahrhunderts. 

Die Schtiler der Etziehungsheime stammen aus unstabilisierten, 
zerrissenen und zur Agressivität leitenden Familienverhältnissen. 

Nur eine ziemlich geringe Anzalh riihrt von der Fiirsorge der Voll
familien her, und auch in diesen Fällen sind die Familienverhältnisse 

erzieherisch nachteilig gewesen. Ein beachtenswerter Teil hat seine 

Erziehungsstelle mehrmals gewechselt. Etwa ein Drittel hatte einen 

Teil der Kindheit während des Krieges im Auslande verbracht. Diese 

Kinder haben keine Möglichkeit gehabt, in standhaften Verhältnissen 

ein normales soziales Benehmen zu >>iibem und sich einer gesunden 
emotionalen Entwicklung anzupassen. 

Neben diesen, durch das Milieu verursachten Eigenschaften der 
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Persönlichkeit ist von besonderer Bedeutung, dass unter dem Zöglings
material durchschnittlich mehr als in normalen Verhältnissen konsti
tutionelle Abnormitäten des charakters vorkommen. Man soll auch 
Riicksicht auf die Armut des Gefiihllebens nehmen, die gewöhnlich 
zu der Debilität und der leichteren geistigen Unbegabtheit gehört. 
In der Gewerbeschiilerabteilung und der Volksschulabteilund, deren 
Zöglinge eine normale Elementarschule besuchten, gab es beträchtlich 
mehr leichtere geistige Unbegabtheit (dull) als in den Elementar
schulen gewöhnlich, welche Erscheinung unter den Jugendlichen, 
die asozialen Anlagen zeigen, sehr häufig vorkommt. 

Wegen seiner Altersstufe kann ein neuer Zögling nicht ausserhalb 
seines Kameradenkreises bleiben, sondern ist dem Anschluss an die 
Jungengemeinschaft bediirftig. Diese Assimilation muss verhält
nismässig rasch geschehen und da keine Wahl iibrig bleibt, priift 
die Assimilation die psychische Standhaftigkeit und ist rnit unange
nehmen Erlebnissen zusammengekniipft. 

Wenn man die Ereignisse von Gewalt und Quälerei in den Anstalten 
im Lichte der Häufigkeit und Grobheit der Fälle betrachtet, so kann 
man feststellen, dass das Problen von diesem Standpunkte aus nicht 
so ernsthaft ist. Das von dem Quälen betohnte Verhältnis ist aber 
oft dauerhaft und unvermeidlich, und verursacht einen bestehenden 
Spannungszustand und ein psychisches Erlebnis, das von der menthal
hygienischen und pädagogischen Seite sehr nachteilig ist. Welche 
.8edeutung <lie Erfahrung, gequält zu sein, haben kann, hängt nicht 
nur davon ab, zu welchem Grad der Grobheit <lie Gewalt oder <lie 
Quälerei gehört. In dieser Hinsicht sind gewisse Persönlichkeitstypen 
besonders empfindlich. Einige andere Zöglinge dagegen kommen 
mit diesen Ereignissen - auch von grober Art - ohne Schaden aus. 

Die Gequälten erleben im allgemeinen die Gewalt der Grossen den 
Kleinen gegeniiber, obgleich zwischen dem Alter und der physischen 
Grösse einerseits und dem Unterdriicktsein anderseits keine Korre
lation zu herrschen scheint. Der objektive Grund dieses Erlebnisses 
wird schon von dem Umstand beleuchtet, dass die Unterdriickungs
verhältnisse da am heftigsten sind, wenn zwischen den Beteiligten 
ein geringer Kraftunterschied existiert, und werden schwächer, wenn 
der Unterschied sich zum absoluten entwickelt. Die Begriffe >>gross>> 
und >>klein» beruhen nicht auf Beriicksichtigung des Alters, der Körper
länge und des Körpergewichtes, sondern sie sind Syrnptome von der 
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Gesamtgliederung, der Selbst- und Kameradenrangierung in einer 

Jungengemeinschaft. Man kann dasselbe feststellen, was He r m a n  n 

in einer Mädchenanstalt konstatierte: Die Stellung des Individuums in 

der Rangordnung der Zöglinge wird von der Entwicklungsstufe und 

Erlebnisart bestimmt. 

Wenn das Erlebnis des Gequältseins schwer wird, wird es der 

dominierende Faktor in der Gesamtheit des sozialen Erlebnisses des 

Zöglings. Das geht aus den Schilderungen iiber die Kontraste der 

>>Grossen» und >>Kleinem>, sowie aus solchen Ausspriichen wie >>immer

priigelten sie>> oder >>alle quältem hervor.

Die Prägnanzierung dieses sozialen Erlebnisses auf solche Weise, 

dass die Erfahrung des Gequältseins dominiert, ist för den Zögling u.a. 

aus sozialen Griinden sinnvoll. Er sucht dadurch soziale Sicherheit 

und kompensiert anderseits seine Minderwertigkeitsgeföhle. Den 

zu der Anstalt nicht gehörenden Personen kommt es manchmal sinn

voll vor mit suggestiven Mitteln die obenerwähnte Prägnanzierung 

zu stiitzen. So tun oft absichtlich oder unabsishtlich die Verwandten 

der Zöglinge und zum Beispiel die J ournalisten, die die Zöglinge und 

ehemaligen Alumnen interviewen. Das Bild einer Anstalt entwickelt 

sich fortwährend nach den von der Psychologie des Geriichts gekann

ten Gestaltungsprozessen. Auch diese Umstände bilden Realitäten, die 

man in der Anstaltspädagogik nicht unbeachtet lassen soll. 
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