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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien ja neljäsluokkalaisten lasten 

käsityksiä aggressiivisuudesta, sen hallinnasta ja ennaltaehkäisystä. Tutkimus oli 

kvalitatiivinen tutkimus, ja se toteutettiin kevään ja syksyn 2011 aikana. Tutkimukseen 

osallistui kymmenen luokanopettajaa eri puolilta Suomea sekä 19 neljännen luokan 

oppilasta eräästä keskisuomalaisesta koulusta. Tutkimusaineisto kerättiin 

luokanopettajilta tutkimuskirjeillä, ja tutkimusmenetelminä käytettiin miellekarttaa ja 

eläytymismenetelmää. Oppilaiden käsitysten tutkiminen toteutettiin 

toimintatutkimuksena. Tutkimusmenetelminä lasten käsitysten tutkimisessa käytettiin 

epämuodollista etnografista haastattelua, kolmea erilaista kyselyä, narratiivisia 

kertomuksia, mukautettua eläytymismenetelmää sekä oppilaiden omia tuotoksia. 

 Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysimenetelmän linjojen 

mukaisesti. Aineisto teemoiteltiin tutkimustehtävien perusteella, ja teemoitelluista 

vastauksista muodostettiin erilaisia tyyppiryhmiä. Tyyppiryhmät nimettiin aiemmasta 

teoriataustasta tunnettujen teoreettisten käsitteiden perusteella. 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että luokanopettajat ja neljäsluokkalaiset lapset 

määrittelivät aggressiivisuuden yleisimmin fyysistä ja verbaalista aggressiivisuutta 

kuvaavien ilmaisujen kautta. Suuri osa näistä ilmaisuista kuvasti suoraa 

aggressiivisuutta, mutta myös epäsuora ja sosiaalinen aggressiivisuus tulivat 

vastauksissa esille. Tutkimuksessa selvisi, että opettajat ja oppilaat mainitsivat joitakin 

samoja asioita aggressiivisuuden hallintaan liittyen, mutta kaiken kaikkiaan oppilaat 

mainitsivat enemmän tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn liittyviä asioita kuin 

opettajat. Myös aggressiivisuuden ennaltaehkäisyssä oppilaat mainitsivat useita 

tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn liittyviä asioita. Erot tutkimustuloksissa 

luokanopettajien ja neljäsluokkalaisten välillä saattoivat johtua erilaisista 

tutkimusmenetelmistä ja erilaisesta näkökulmasta aggressiivisuuden tarkastelussa. 



Tutkimus antoi kuitenkin viitteitä siitä, että lasten näkökulman tutkiminen voi tuoda 

arvokasta tietoa aggressiivisuuden ennaltaehkäisy- ja hallintakeinoja suunniteltaessa. 
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1 JOHDANTO 

Lapsen pahaa oloa, sen purkautumista väärällä tavalla 
(erään luokanopettajan määritelmä lasten aggressiivisuudesta kouluympäristössä) 

 

Aggressiivisuuden ilmiö on ongelma yhteiskunnassamme. Tästä kertovat muun muassa 

karut lukemat, joiden mukaan Suomessa tehdään enemmän henkirikoksia kuin muissa 

Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa (Lehti 2006, 59). Aggressiivisuus ja väkivalta 

koskettavat myös lapsia ja nuoria. Tämä voidaan havaita muun muassa lastensuojelussa 

tehdyistä tutkimuksista, joiden mukaan yhtenä syynä huostaanoton taustalla voi olla 

perheristiriitoja, perheväkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Lastensuojelun avohuollossa 

olevien lasten ja nuorten määrä on kaksinkertaistunut vuosien 1996 ja 2007 välillä, ja 

huostaanotettujen määrä on kasvanut joka vuosi vuodesta 1991 lähtien. Koska lain 

mukaan lastensuojelun asiakkaiden perhetaustaan ja asiakkuuden syihin liittyviä tietoja 

ei voida koota valtakunnalliseen asiakasrekisteriin, on vaikeaa sanoa, kuinka monessa 

tapauksessa asiakkuuden tai huostaanoton syynä on ollut nähty tai koettu väkivalta. 

Varmaa on kuitenkin, että jo lastensuojelun avohuollon asiakkuus kertoo siitä, että 

lapsen terveys ja kehitys ovat suuressa vaarassa. (Heino 2009, 53–55, 64–65.) 

Myös lasten ja nuorten itsensä tekemien tilastoitujen pahoinpitelyrikosten määrät 

ovat karua luettavaa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 2006 julkaiseman 

nuorisorikollisuutta käsittelevän tutkimuksen mukaan vuodesta 1996 vuoteen 2005 niin 

18–20-vuotiaiden kuin alle 15-vuotiaidenkin tekemien pahoinpitelyrikosten määrät ovat 

lisääntyneet. Erityisen huolestuttavaa on alle 15-vuotiaiden tekemien 

pahoinpitelyrikosten voimakas kasvu. Tilastojen mukaan vuosina 1996–1997 alle 13-

vuotiaiden tekemiä pahoinpitelyjä tilastoitiin 123, ja vuosina 2004–2005 tuo luku oli 

320. Vastaavat luvut samoilta vuosilta olivat 13–14-vuotiaiden ryhmässä 448 ja 675 ja 

15–17-vuotiaiden ryhmässä 2 352 ja 2 946. (Kivivuori 2006, 46–47.) Lastenpsykiatri 

Irma Moilanen (2004, 265) toteaakin: 

 

Lastenpsykiatrisessa potilasaineistossa aggression osuus tuntuu olevan jatkuvasti 
nousemassa, minkä vuoksi on erityisen merkityksellistä oppia tunnistamaan sekä 
somaattisia että psykososiaalisia riskitekijöitä sekä kehittää uusia, tehokkaampia 
hoitomuotoja ja ehkäisyä. 
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Lasten ja nuorten aggressiivisuuden taustalla on monia syitä. Vakavan väkivaltaisuuden 

ja jopa rikollisen käyttäytymisen taustalla on todettu olevan niin perinnöllisiä tekijöitä 

(Jokela 2006, 116) kuin kasvuympäristöön liittyviä riskitekijöitäkin (Haapasalo 2006, 

149). Kasvuympäristön riskitekijöihin kuuluvat muun muassa heikot kasvatuskäytännöt 

(sekä väkivaltaiset että hyljeksivät) ja väkivallan kokeminen ja näkeminen (Haapasalo 

2006, 139–140, 143). 

Aggressiivisuuden syynä voivat olla myös heikot tunteiden ja käyttäytymisen 

säätelytaidot (Pulkkinen 1996a, 23–24). Näiden säätelytaitojen kehittymiseen vaikuttaa 

esimerkiksi lapsen saama kasvatus, ja määräilevän, kurinpitoa korostavan kasvatuksen 

tai toisessa ääripäässä olevan sallivan kasvatuksen on todettu olevan yhteydessä 

tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn ongelmiin (Pulkkinen 1996b, 39–40). Lapsilla ja 

nuorilla voi ilmetä aggressiivisuutta myös kasvuun ja kehitykseen liittyvän 

aggressiokasvun seurauksena. Aggressiokasvulla tarkoitetaan haastavien tunteiden 

avulla tapahtuvaa itsenäistymistä, joka etenee koko kasvun ajan eikä pelkästään 

esimerkiksi uhma- ja murrosiässä. Epäonnistuneen tai häiriintyneen aggressiokasvun 

seurauksena lapsille ja nuorille voi kehittyä pysyviä väkivaltaisia toimintamalleja. 

(Cacciatore 2010, 88–89.) 

Lasten ja nuorten aggressiivisuutta voivat siis aiheuttaa monet tekijät. Asialla on 

kuitenkin myös kääntöpuoli; on olemassa monia aggressiivisuutta ehkäiseviä tekijöitä. 

Vaikka lapsella olisi kasvuympäristössään aggressiiviselle ja jopa rikolliselle 

käyttäytymiselle altistavia riskitekijöitä, hänen kehitystään voivat silti suojata ja ohjata 

myönteiseen suuntaan esimerkiksi myönteiset elämäntapahtumat, turvallinen 

kiintymyssuhde vanhempaan tai muuhun lähiaikuiseen sekä epäsosiaalista 

käyttäytymistä vastustava toveripiiri (Haapasalo 2006, 146–148). Tunteiden ja 

käyttäytymisen vahvaa hallintaa voidaan tukea ohjaavalla, lapsikeskeisellä 

kasvatuksella, jota leimaa turvallisuus, lämpö, lapsen toimintojen valvonta, luottamus 

sekä aktiivinen vuorovaikutus lapsen kanssa (Pulkkinen 1996b, 39). Aggressiokasvuun 

liittyvät haastavat tunteet voidaan kanavoida voimavaraksi opettamalla lapsille ja 

nuorille tunteiden tunnistamista ja hallintaa sekä väkivallattomia toimintamalleja 

(Cacciatore 2010, 54). 

Tämä tutkimus lähti liikkeelle kysymyksestä, miten luokanopettaja voi vastata 

haasteeseen, jonka aggressiivisuus koko yhteiskuntaa koskettavana ongelmana saa 

aikaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004) mainitaan 
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perusopetuksella olevan sekä opetus- että kasvatustehtävä. Perusopetuksen on tarjottava 

yksilölle mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. (POPS 

2004, 14.) Tulevana luokanopettajana toivon voivani edistää lasten hyvää elämää 

monipuolisesti, toteuttaen sekä opetus- että kasvatustehtävääni parhaalla mahdollisella 

tavalla. Cacciatore (2010, 54) mainitsee, että aggressiokasvua tapahtuu aina siellä, missä 

lapsia ja nuoria on, ja siten lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä pitäisi toteuttaa 

myös aggressiokasvatusta. Toiveenani on, että osaisin omassa työssäni opettajana 

kasvattaa lapsia kohti tervettä itsetuntoa, sosiaalisia taitoja sekä tunteiden ja 

käyttäytymisen säätelytaitoja. 

Halusin tällä tutkimuksella selvittää, minkälaisia käsityksiä luokanopettajilla ja 

lapsilla on aggressiivisuudesta, sen hallinnasta ja ennaltaehkäisystä. Koin tärkeäksi 

nostaa esille myös lasten näkökulman ja saada siten lasten äänen kuuluviin asioissa, 

jotka koskettavat heitä. Uskon, että hankkimalla tietoa niiltä ihmisiltä, joita koulussa 

tapahtuva aggressiivisuus koskettaa, voidaan aggressiivisuuden ilmiöön löytää uusia 

näkökulmia. Nostamalla yhteiskuntaamme vaivaavat ongelmat esille, tutkimisen ja 

keskustelun kohteiksi, voidaan mahdollisesti löytää keinoja ratkoa näitä ongelmia. 

Erityisen tärkeää olisi löytää tehokkaita keinoja ennaltaehkäistä ongelmia jo ennen 

niiden syntymistä. 

Tutkimusraporttini etenee siten, että ensin esittelen teoriataustaa 

aggressiivisuuden määritelmistä, syistä ja seurauksista (luku 2). Tämän jälkeen 

tarkastelen aggressiivisuuden ilmenemistä sekä hallintaa ja ennaltaehkäisyä aiempien 

tutkimusten valossa (luvut 3–5). Luvussa 6 selvitän tutkimukseni tarkoituksen ja 

tutkimustehtävät sekä tutkimuksen tekoa ohjanneet metodologiset lähtökohdat. Luvussa 

7 kuvaan tutkimuksen etenemistä sekä tutkimusmenetelmiä ja aineiston analysointia. 

Pohdin myös tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä. Luvussa 8 esittelen tutkimuksen 

tulokset ja luvussa 9 pohdin tulosten suhdetta teoriataustaan, otan kantaa 

aggressiokasvatukseen ja pohdin toimintatutkimuksen merkitystä opettajuudelle sekä 

mahdollisia jatkotutkimushaasteita. 
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2 LASTEN JA NUORTEN AGGRESSIIVISUUS 

2.1 Aggression ja aggressiivisuuden käsitteiden määritelmät 

Aggressiivisuuden käsitettä määritellään monella eri tavalla. Eräs eroavaisuus eri 

lähteiden välillä on se, käytetäänkö sanoja aggressio ja aggressiivisuus päällekkäisinä 

vai erillisinä käsitteinä. Keltikangas-Järvisen (1985, 14) mukaan arkikielessä niillä usein 

tarkoitetaan samaa asiaa, mutta psykologiassa käsitteet erotellaan toisistaan. Tällöin 

aggressiolla ei tarkoiteta aggressiivista käyttäytymistä, vaan ihmisellä olevaa viettiä tai 

voimaa. Tämä ajattelu pohjautuu Freudin (1964) psykoanalyyttiseen teoriaan, jossa 

aggressio nähdään ihmisen sisäisenä, synnynnäisenä viettinä. Cacciatore (2010, 17) 

määrittelee aggression tunteeksi, joka on reaktio johonkin ympäristön häiritsevään 

ärsykkeeseen. 

Niin Keltikangas-Järvinen (1985, 14) kuin Cacciatorekin (2010, 18) määrittelevät 

aggressiivisuuden ulospäin kohdistuvaksi toiminnaksi vastakohtana aggressiolle, joka 

ilmenee vain ihmisen sisällä. Muissakin lähteissä aggressiivisuutta määritellään suorana 

tai epäsuorana väkivaltaisuutena tai ylipäätään pyrkimyksenä jonkun henkiseen tai 

fyysiseen vahingoittamiseen (Lindh & Sinkkonen 2009, 85; Lahikainen & Pirttilä-

Backman 2007, 122).  

Osassa kirjallisuutta puhutaan aggressiosta ja aggressiivisuudesta päällekkäin. 

Esimerkiksi Eron (1994, 8–9) mainitsee aggression kanssakäymisen muotona, mutta 

toisaalta hän puhuu myös aggressiivisesta ja väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Myös 

Goldstein, Glick ja Gibbs (2009, 13, 16) puhuvat aggressiosta opittuna käyttäytymisenä. 

Aggression ja aggressiivisuuden käsitteellinen erottaminen tai yhdistäminen 

näyttäisi vaikuttavan siihen, millä tavoin aggressiivisuuden hallintaa lähestytään. 

Psykoanalyyttisessa teoriassa käsitteet erotetaan toisistaan ja aggressio nähdään ihmisen 

synnynnäisenä viettinä (Keltikangas-Järvinen 1985, 14). Psykoanalyyttisen teorian 

kehittäjä Freud katsoi, että aggressiivisuutta voidaan hallita purkamalla aggressiota 

sosiaalisesti hyväksyttävillä tavoilla (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 1998, 230). Sen 

sijaan useimmat lähteet, joissa käsitteet nähdään samaa tarkoittavina, pohjautuvat 

teoriaan, jonka mukaan aggressio/aggressiivisuus on opittua käyttäytymistä. Tällöin 

aggressiivisuuden hallinta nähdään ennen kaikkea käyttäytymisen ja siihen liittyvien 
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ajatusmallien muutoksen opetteluna. (esim. Bandura 1973, Eron 1994, Goldstein ym. 

2009.) 

Muun muassa Cacciatore (2010) erottelee aggression ja aggressiivisuuden 

käsitteet. Hän painottaa, että aggressio on vain tunne, täysin eri asia kuin aggressiivinen 

käytös. Cacciatoren mukaan lasta tai nuorta ei pidä kieltää tuntemasta tai kokemasta 

aggressiota. Tunteiden ja ajatusten kieltäminen ja sisälleen patoaminen vain pahentaa 

oloa. Aggression tunteet ovat myös tärkeitä lapsen ja nuoren kehitykselle, sillä ne 

auttavat itsenäistymisessä. Aggressio tunteena auttaa myös puolustamaan itseä ja omia 

oikeuksia. Kuitenkin myös Cacciatoren mukaan on erittäin tärkeää opettaa lapselle, että 

aggressiivinen käytös ei ole koskaan hyväksyttävää. Tunteita ja ajatuksia on ja saa olla, 

mutta lapsen tulee yhdessä aikuisen kanssa opetella vaikeidenkin tunteiden 

tunnistamista, käsittelyä ja hallintaa. (Cacciatore 2010, 17–18, 25.) 

2.2 Aggressiivisuuden syyt ja seuraukset 

Aggressiivisuus ja väkivalta ovat ongelmia yhteiskunnassamme. Jotta näitä ongelmia 

voitaisiin ennaltaehkäistä, täytyy niiden syntyyn ja ilmenemiseen liittyvät piirteet 

tunnistaa. (Cacciatore 2010, 10–12.) Koska varhain alkava aggressiivinen 

käyttäytyminen voi ennustaa myöhempää rikollisuutta (Haapasalo 2006, 123), on 

erittäin tärkeää havaita ja tunnistaa tällaisen käyttäytymisen merkkejä lapsissa ja 

nuorissa. Kasvattajilla tulee myös olla tietoa ja taitoa puuttua aggressiiviseen 

käyttäytymiseen jo varhain. Paras keino vähentää aggressiivisuutta ja väkivaltaa on 

ennaltaehkäisevä aggressiokasvatus. (Cacciatore 2010, 10–12.) 

 Aggressiivisuuden syntyä on tutkittu paljon. Siitä on kehitetty ajan kuluessa 

monia erilaisia teorioita, kuten psykoanalyyttinen teoria (Freud 1964), frustraatioteoria 

(Miller, Sears, Mowrer, Doop & Dollard 1941) ja sosiaalisen oppimisen teoria (Bandura 

1973). Nykyisen näkemyksen mukaan aggressiivisuus syntyy monien tekijöiden, kuten 

perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta (Eron 1994, 9; Jokela 2006, 116; Goldstein 

ym. 2009, 37). On kuitenkin tarpeellista ymmärtää myös aikaisempia teorioita 

aggressiivisuuden synnystä, koska nykyiset käsitykset pohjautuvat niihin. 
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Psykoanalyyttinen teoria 

Sigmund Freud kehitti aikoinaan psykoanalyyttisen teorian aggressiivisuudesta. Sen 

mukaan ihmisellä on synnynnäisinä ominaisuuksina elämänvietti ja kuolemanvietti. 

Jotta kuolemanvietti ei kohdistuisi yksilöön itseensä, sitä on tarpeen välillä purkaa 

ulospäin. Freudin kuolemanvietti-käsite kuvaa ihmisellä olevaa aggressiota ja vietin 

purkautuminen aggressiivista käyttäytymistä. Freud näki, että aggressio purkautuu 

väistämättä ennemmin tai myöhemmin, joten ihmisen tehtävä on etsiä sosiaalisesti 

hyväksyttäviä tapoja purkaa sitä. Freudin mukaan aggressio myös rakentuu aina 

uudelleen purkautumisen jälkeen. (Freud 1964.) 

Psykoanalyyttista teoriaa on kritisoitu, koska on koettu, että se antaa 

aggressiivisuudelle oikeutuksen väistämättömänä asiana, jolle ei voida mitään. Tällöin 

aggressiivisuuteen puuttuminen nähdään hankalaksi tai jopa mahdottomaksi. (Bandura 

1973, 13.) Kirjallisuudessa on esitetty myös tutkimustuloksia, joiden mukaan 

aggression purkaminen aggressiivisella toiminnalla ei vähentäisi aggressiota. Joidenkin 

tutkimusten mukaan aggressio jopa lisääntyy aggressiivisen toiminnan seurauksena. 

Tutkimuksissa aggressiivinen toiminta oli esimerkiksi kontaktilajien harrastamista tai 

naulojen hakkaamista. (Goldstein ym. 2009, 34–35.) Freudin teoriaa onkin kehitelty 

eteenpäin ja myös kumottu, ainakin osittain. 

Frustraatioteoriasta sosiaalisen oppimisen teoriaan 

Psykoanalyyttisen teorian kehittelyn pohjalta syntyi muun muassa frustraatioteoria, 

jonka mukaan turhautuminen saa aikaan aggression. Ensimmäisen frustraatioteorian 

mukaan aggression syntymistä edeltää aina turhautuminen, ja se taas saa aina aikaan 

aggression tunteen syntymisen. Siten turhautuminen laukaisee aggressiivisen 

käyttäytymisen, mikäli mikään muu tunne ei ole aggressiota voimakkaampi. (Miller ym. 

1941, 338–339; Eron 1994, 3–4.) Tätä teoriaa tutkittiin paljon käytännössä, ja monet 

tulokset osoittivat, että sellaisenaan frustraatioteoria ei ollut täysin paikkansapitävä. 

Syntyi teoria, jossa ympäristön vihjeitä alettiin pitää tärkeämpänä osana 

aggressiivisuuden synnyssä kuin mitään sisäistä viettiä. Lopulta päädyttiin sosiaalisen 

oppimisen teoriaan, jonka mukaan aggressiivisuus (kuten mikä tahansa muukin 

käyttäytymismalli) opitaan ympäristön malleista ja sitä ylläpidetään tai se lopetetaan 
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ympäristön vahvistaessa tai sanktioidessa sitä. (Bandura 1973, 56–57; Eron 1961, 297; 

Eron 1994, 4–5.) 

Leonard D. Eron kollegoineen tutki sosiaalisen oppimisen teoriaa yli 20 vuotta, ja 

he tulivat siihen tulokseen, että yksistään ympäristökään ei selitä aggressiivisuuden 

syntyä (Eron, Huesmann, Dubow, Romanoff & Yarmel 1987, Eronin 1994, 5 mukaan). 

Yrittäessään selittää aggressiivisuutta yhä paremmin he yhdistivät ympäristön avulla 

tapahtuvaan oppimiseen lapsen sisäiset, kognitiiviset mallit. 1960–1970-luvuilla 

syntynyt kognitiivinen oppimiskäsitys oli tässä heidän uuden teoriansa pohjalla. Eron ja 

muut tutkijat alkoivat uskoa, että varhaislapsuuden aikana opitut kognitiiviset skeemat 

ohjasivat myös aggressiivisen käyttäytymisen oppimista. Skeemat, jotka syntyvät 

varhaislapsuuden kehityksessä, ohjaavat yksilön ajattelua ja toimintaa uusissa 

tilanteissa. Siten vaikka yksilö näkisi ympärillään väkivaltaa tai jopa kokisi sitä, ei hän 

automaattisesti ala itse käyttäytyä väkivaltaisesti, ellei ole joskus varhaisessa 

kehityksessään oppinut aggressiivista toimintatapaa. (Huesmann & Eron 1984, 243–

244; Eron 1994, 7.) 

Perimän ja ympäristön suhde aggressiivisuuden synnyssä 

Eron (1994, 9) mainitsee, että oppimisen lisäksi monien seikkojen, kuten geneettisten, 

neurologisten ja fysiologisten tekijöiden sekä jengikulttuurien on nykyään todettu 

vaikuttavan aggressiivisuuden syntyyn. Tätä johtopäätöstä tukevat myös uudemmat 

tutkimukset. Esimerkiksi Markus Jokela (2006) kirjoittaa perimän ja ympäristön 

vaikutuksista yksilön antisosiaalisen käyttäytymisen kehittymiseen. Antisosiaalisuudella 

viitataan yleisesti ottaen sosiaalisia normeja ja muiden oikeuksia rikkovaan 

käyttäytymiseen. Antisosiaalisuuteen voi liittyä muun muassa aggressiivisuutta, 

impulsiivisuutta sekä heikkoa itsehillintää. Jokela kritisoi sosiaalitieteilijöitä siitä, että 

nämä ovat haluttomia ottamaan biologisia tekijöitä huomioon antisosiaalisuuden syitä 

tutkittaessa. Hän toteaa, että käyttäytymisgenetiikan tutkimustulokset antavat vahvaa 

näyttöä siitä, että myös yksilön perintötekijöillä on merkitystä. Perintötekijät selittävät 

esimerkiksi sitä, miksi sama ympäristö ei vaikuta kaikkiin yksilöihin samalla tavalla. 

Jokela ei kiellä ympäristötekijöiden vaikutusta yksilön kehitykseen. Kuitenkin 

virheellinen ajattelutapa on, että mikäli antisosiaalisuus voi periytyä, sille ei voida tehdä 

mitään, vaan sen olemassaolo on vain hyväksyttävä. Sen sijaan olisi erittäin tärkeää 

ymmärtää myös perintötekijöiden osuutta sosiaalisissa ongelmissa, koska tällöin 
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voidaan opetella tunnistamaan niitä ympäristön riskitekijöitä, jotka yhdessä 

perintötekijöiden kanssa voivat johtaa normeja ja lakeja rikkovaan käyttäytymiseen. 

(Jokela 2006, 101–102, 116–117.) 

Goldstein (2009, 14–15) kollegoineen katsoo, että aggressiivisuutta opitaan kodin, 

koulun ja tiedotusvälineiden tarjoamista malleista. Aggressiivisuuden taustatekijöitä 

voidaan tarkastella myös suhteessa rikollisen käyttäytymisen kehittymiseen. 

Aggressiivisuus ei toki sinällään tarkoita rikollisuutta, mutta erityisesti 

väkivaltarikoksiin liittyy vakavaa aggressiivista käyttäytymistä (ks. Goldstein ym. 2009, 

19–25). Tutkittaessa rikollisuuden syitä on havaittu, että kasvuympäristön riskitekijöitä 

rikollisuuden kehittymiselle ovat esimerkiksi perheen heikko taloudellinen asema, 

vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat, vanhempien rikollinen tai muuten 

antisosiaalinen käyttäytyminen, liian heikko ja puutteellinen kasvatus, liian ankara 

kasvatus, puutteelliset tai olemattomat kiintymyssuhteet lapsen ja vanhemman välillä 

sekä lapsen kaltoin kohtelu (Haapasalo 2006, 149–151). 

Aggressiivisuuden syyt ja seuraukset kietoutuvat paljolti toisiinsa. Alhainen 

serotoniinitaso on yhteydessä aggressiivisuuteen, impulsiivisuuteen ja 

masentuneisuuteen (Jokela 2006, 115). Se voi toisaalta olla syynä aggressiiviselle 

käyttäytymiselle, toisaalta seurausta ympäristötekijöiden aiheuttamasta stressistä. 

Lapsen aggressiivinen käyttäytyminen voi olla seurausta vanhempien lapseen 

kohdistamasta fyysisestä väkivallasta. Väkivallan kokeminen lapsena voi myös johtaa 

siihen, että aikuisena itse pahoinpitelee omia lapsiaan tai käyttäytyy ylipäätään 

aggressiivisesti muita kohtaan. (Haapasalo 2006, 124, 136–137, 140–141.) 

Narsismin suhde aggressiivisuuden syntyyn 

Aggressiivinen käyttäytyminen voi johtua myös psyykkisestä ongelmasta, kuten 

narsismista. Narsistisen ihmisen sosiaalisessa kehityksessä on tapahtunut häiriöitä, jotka 

estävät normaalin, terveen itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehityksen. Äärimmäisen 

huonon itsetunnon vuoksi narsisti haluaa jatkuvasti olla huomion keskipisteenä, hänellä 

on voimakas tarve päteä eikä hän kykene tuntemaan empatiaa tai juurikaan syyllisyyttä. 

Tämän takia narsistinen ihminen manipuloi muita ja käyttää myös väkivaltaa keinona 

oman etunsa saavuttamiseen. Aggressiivisuuden katsotaan kuuluvan narsistiseen 

häiriöön, koska narsistin on vaikea kontrolloida omaa impulsiivisuuttaan. Narsisti ei 

pysty käsittelemään omia pahan olon tunteitaan psyykkisesti, mikä herättää tarpeen 
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purkaa olo ulkoisesti. Suoran väkivaltaisuuden lisäksi narsistin aggressiivisuus voi 

ilmetä muiden manipulointina ja henkisenä väkivaltana. (Keltikangas-Järvinen, 1985, 

17–18, 20–29.) 

 Narsistisen häiriön juurien katsotaan olevan lapsen varhaiskehityksessä. Tämän 

kehityksen ensimmäisessä vaiheessa, äidin ja lapsen välisessä symbioosissa, lapselle 

tulee luoda tunne perusluottamuksesta ja itseluottamuksesta. Perusluottamus syntyy 

vanhempien tarjoaman hoidon ja huolenpidon avulla. Vanhemmat toteuttavat lapsen 

tahdon tullessaan paikalle lapsen huudon kuullessaan ja antamalle lapselle sen, mitä 

tämä tarvitsee. Lapsen terveen itsetunnon kehittymiseksi tämä vaihe on erittäin tärkeä. 

Tässä kehitysvaiheessa tapahtuvat hylkäämisen tai hoidon laiminlyönnin kokemukset 

voivat saada aikaan narsistisen häiriön kehittymisen. (Keltikangas-Järvinen 1985, 40–

41; Lindh & Sinkkonen 2009, 93.) 

 Seuraavat kehitysvaiheet ovat separaatio- eli eriytymisvaihe ja individuaatio eli 

yksilöllisyyden lujittumisen vaihe. Normaalisti kehittyvä lapsi havaitsee 

eriytymisvaiheessa olevansa oma, hoitajasta erillinen yksilö. Oma kehonkaava 

muodostuu, samoin mielikuva hoitajasta. Mielikuvien avulla lapsi alkaa oppia 

itsesäätelyä sekä empatiaa. Mikäli eriytymistä ei tapahdu, lapsi kokee äidin edelleen 

itsensä jatkeena eikä näin ala itse säädellä omaa käyttäytymistään. Mielikuvien 

puuttuessa lapsi taas ei pysty kuvittelemaan, miltä toisesta ihmisestä tuntuu, jolloin 

empatiakyky ei kehity. (Keltikangas-Järvinen 1985, 47, 49–53; Lindh & Sinkkonen 

2009, 93.) 

Individuaatiovaiheessa lapsen minäkuva vahvistuu ja tunnekohteiden pysyvyys 

kehittyy (Keltikangas-Järvinen 1985, 56; Lindh & Sinkkonen 2009, 93). 

Tunnekohteiden pysyvyyden hahmottamisella tarkoitetaan sitä, että lapsi ymmärtää 

samaan kohteeseen liittyvän sekä positiivisia että negatiivisia tunteita. Tämä 

mahdollistaa myös pysyvän minäkuvan kehittymisen, johon kuuluu omien hyvien ja 

huonojen puolien tiedostaminen ja hyväksyminen. Mikäli individuaation kehitysvaiheet 

häiriintyvät, saattaa tunnekohteiden pysyvyys jäädä kehittymättä. Tällöin syntyy 

narsistinen piirre, jossa itseen kuuluvana nähdään vain kaikki hyvät asiat, ei mitään 

pahaa tai huonoa. Kaikkien omien tekojen katsotaan olevan oikeutettuja, koska pahat 

asiat johtuvat jostain muusta kuin itsestä. (Keltikangas-Järvinen 1985, 56, 58.) 
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Aggressiivisuuden seuraukset ja pysyvyys 

Eräässä pitkittäistutkimuksessa todettiin, että lapsuuden ja nuoruuden aikainen 

aggressiivisuus on riskitekijä myös myöhemmälle aggressiiviselle käyttäytymiselle sekä 

fysiologiselle pahoinvoinnille. Lisäksi aggressiivisuuden on todettu olevan yhteydessä 

erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi alkoholismiin, työttömyyteen, 

huonoihin ihmissuhteisiin sekä rikollisuuteen. (Pulkkinen, Feldt & Kokko 2005, 133.) 

Lapsen aggressiivisuuden on myös todettu olevan yhteydessä 

koulusopeutumattomuuteen, joka ilmenee huonona koulumenestyksenä, pinnaamisena, 

mielenkiinnon puutteena koulutyötä kohtaan sekä rangaistuksina koulussa. 

Koulusopeutumattomuuden taas on todettu olevan yhteydessä ammatillisten 

vaihtoehtojen vähyyteen sekä alkoholin ongelmakäyttöön, ja tämän on todettu 

aiheuttavan pitkäaikaistyöttömyyttä. Aggressiivisuus lapsena voi näin johtaa 

sopeutumattomuuden kehään. (Kokko & Pulkkinen 2000, 467, 469; Pulkkinen 2002, 

61.) 

 Caspi ja Silva (1995) puolestaan tutkivat henkilöiden käyttäytymispiirteitä 

kolmevuotiaina ja uudelleen 18-vuotiaina. Tutkimuksesta kävi ilmi, että 

kolmevuotiaana impulsiivisesti ja rajusti käyttäytyneillä lapsilla oli aikuisina 

käytöksessään impulsiivisia, vaarahakuisia ja aggressiivisia piirteitä. Heillä esiintyi 

myös herkkyyttä negatiivisiin tuntemuksiin, kuten vihaan ja ahdistukseen. Lisäksi heillä 

oli kokemuksia kaltoin kohtelusta ja ristiriitaisista ihmissuhteista. (Caspi & Silva 1995, 

486, 489, 492, 495.) 

 Varhaisen aggressiivisuuden seurauksena näyttäisi siis olevan käyttäytymisen ja 

ihmissuhteiden ongelmia myös myöhemmässä elämässä. Voidaankin puhua 

käyttäytymisen suhteellisesta pysyvyydestä. Käyttäytymisen suhteellisella pysyvyydellä 

tarkoitetaan sitä, että kun tutkimusryhmässä mitataan käyttäytymispiirteitä eri aikoina, 

henkilöiden välinen järjestys tuloksissa pysyy samana vaikka varsinaiset käyttäytymisen 

piirteet muuttuisivat. Toisin sanoen sillä lapsella, jolla esiintyy ikäryhmässään eniten 

aggressiivista käyttäytymistä varhaislapsuudessa, esiintyy tuossa samassa ikäryhmässä 

eniten aggressiivisuutta myös myöhemmin. (Caspi & Roberts 1999, 304; Schaffer 2006, 

10.) 

Aggressiivisen käyttäytymisen suhteellista pysyvyyttä ovat tutkineet muun 

muassa Kokko ja Pulkkinen (2005). Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimuksessa 

tutkittiin henkilöiden aggressiivisuutta 8-, 14-, 36- ja 42-vuotiaina. 
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Kahdeksanvuotiaiden aggressiivisuutta arvioitiin opettaja- ja toveriarvioinnin avulla. 

Arviointikysymykset koskivat kiusaamiskäyttäytymistä, fyysistä ja verbaalista 

aggressiivisuutta sekä epäsuoraa aggressiivisuutta. Myös 14-vuotiaina tutkittavien 

aggressiivisuutta mitattiin opettaja- ja toveriarvioinneilla. Sen sijaan 36- ja 42-vuotiaina 

tutkimushenkilöt arvioivat itse omaa aggressiivisuuttaan erilaisten kysymysten avulla. 

Tuolloin kysymykset koskivat kiusaamiskäyttäytymistä, fyysistä ja verbaalista 

aggressiivisuutta sekä tunteiden hallintaa. (Kokko & Pulkkinen 2005, 488–490.) 

Tutkimustuloksista todettiin, että aggressiivisuus 8-vuotiaana oli merkitsevästi 

yhteydessä aggressiivisuuteen 14-vuotiaana. Lapsuuden ja nuoruuden aggressiivisuuden 

todettiin myös olevan merkitsevästi yhteydessä aggressiivisuuteen aikuisena. 

Tutkimustuloksissa oli joitakin sukupuolten välisiä eroja; muun muassa 8-vuotiaana 

mitattu aggressiivisuus korreloi 36-vuotiaan aggressiivisuuteen voimakkaammin 

miehillä kuin naisilla, kun taas aggressiivisuus 14-vuotiaana korreloi aggressiivisuuteen 

42-vuotiaana voimakkaammin naisilla. Aggressiivisuuden voitiin näin todeta olevan 

suhteellisesti pysyvää. (Kokko & Pulkkinen 2005, 492, 494.) 

Aggressiivisten lasten ja nuorten käyttäytymiseen tulisikin kiinnittää huomiota 

mahdollisimman varhain ja tarjota heille tukea toisenlaisten käyttäytymismallien 

omaksumisessa, jotta aggressiivisuudesta ei tulisi pysyvä piirre heidän elämässään 

(Kokko 2009, 172). Tuen tarjoaminen ja toisenlaisten käyttäytymismallien opettaminen 

aggressiivisille lapsille kannattaa. Kokko ja Pulkkinen (2000) totesivat tutkimuksessaan, 

että vaikka aggressiivisuus lapsena voi johtaa sopeutumattomuuden kehään ja aiheuttaa 

monia ongelmia, siihen on mahdollista vaikuttaa. Lapsen prososiaaliset eli rakentavan 

käyttäytymisen taidot, tunteiden itsesäätely sekä kodin lapsikeskeinen kasvatus toimivat 

lapsen kehitystä suojaavina tekijöinä. (Kokko & Pulkkinen 2000, 469; Pulkkinen 2002, 

61.) 

Normaalin kehityksen ymmärtäminen ja huomioiminen 

Lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehittyminen, johon kuuluu myös aggressiokehitys, 

tulee erottaa pysyvästä väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Uhmaikäinen lapsi haluaa 

tietää, onko hänen pelottava vihan tunteensa vaarallinen vai pystyykö aikuinen pitämään 

hänet turvassa. Oman tahdon osoittaminen on myös tie omaksi itseksi, erilliseksi 

yksilöksi vanhemmasta. Samoista syistä myös nuori kokee ja ilmaisee aggressiota. 

Kasvattajan tehtävä on olla turvallinen aikuinen, joka ei pelkää lapsen voimakkaitakaan 
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tunteiden ilmaisuja, on läsnä ja pitää huolen turvallisuudesta. Kuitenkin kasvattajan 

tulee olla tarpeen vaatiessa myös tiukka ja jämäkkä eikä ikinä sallia väkivaltaista 

käyttäytymistä, joka vahingoittaa itseä, toisia tai jonkun omaisuutta. Kasvattajan tehtävä 

on opettaa muita, väkivallattomia keinoja vaikeidenkin tunteiden käsittelyyn. 

(Cacciatore 2010.) Cacciatore (2010, 54) toteaakin osuvasti: 

 

Jokainen aikuinen on aggressiokasvattaja, halusipa tai ei, omalla mallillaan ja tavallaan 
rajoittaa tai olla rajoittamatta. 
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3 AGGRESSIIVISUUDEN ILMENEMINEN 

KOULUYMPÄRISTÖSSÄ 

3.1 Aggressiivisuuden ilmenemismuotojen määritelmiä 

Tutkimuksissa aggressiivisuuden ilmenemisen muotoja on jaoteltu monella eri tavalla. 

Käsitteellisesti voidaan puhua esimerkiksi suorasta ja epäsuorasta aggressiivisuudesta, 

fyysisestä ja verbaalisesta aggressiivisuudesta sekä avoimesta ja relationaalisesta eli 

sosiaalisesta aggressiivisuudesta. Suora tai avoin aggressiivisuus on peittelemätöntä, 

suoraan kohteeseen kohdistuvaa fyysistä tai sanallista väkivaltaa, esimerkiksi 

potkimista, lyömistä, haukkumista tai uhkailua. Relationaalinen eli sosiaalinen 

aggressiivisuus taas pyrkii vahingoittamaan toisen ihmissuhteita esimerkiksi sulkemalla 

kaveripiirin ulkopuolelle tai levittämällä perättömiä huhuja. (Little, Henrich, Jones & 

Hawley 2003, 122–123.) 

Sosiaalinen aggressiivisuus ja epäsuora aggressiivisuus ovat osittain päällekkäisiä 

käsitteitä; myös epäsuoran aggressiivisuuden tavoitteena voi olla vahingoittaa kohteen 

sosiaalisia suhteita kiertoteitse. Epäsuoraa aggressiivisuutta on lisäksi esimerkiksi ovien 

paukuttelu tai kiukuttelu asiaan syyttömille osapuolille, jolloin aggressiivisuus ei 

kohdistu suoraan sen varsinaiseen kohteeseen. (Kokko 2009, 160.) 

Yksi tapa luokitella aggressiivisuuden ilmenemisen muotoja on jako reaktiiviseen 

ja proaktiiviseen aggressiivisuuteen. Reaktiivinen aggressiivisuus ilmenee 

impulsiivisena ”räjähtämisenä”, ja siihen liittyy vihan ja suuttumuksen tunteita. 

Reaktiivinen aggressiivisuus saa aikaan myös fysiologisia reaktioita, esimerkiksi 

kohonneen sydämen sykkeen. Proaktiiviseen aggressiivisuuteen taas ei välttämättä liity 

juurikaan vihan tunteita. Proaktiivisesti aggressiivinen lapsi saattaa kiristää muilta 

rahaa, uhkailla ja kiusata. Väkivalta on proaktiivisesti aggressiiviselle ensisijaisesti 

väline jonkin halutun asian saavuttamisessa. (Salmivalli 2008, 59–60.) 

Sosiaalipsykologiassa reaktiivisesta aggressiivisuudesta käytetään myös nimitystä 

emotionaalinen aggressiivisuus ja proaktiivisesta aggressiivisuudesta nimitystä 

instrumentaalinen aggressiivisuus. Emotionaalisen aggressiivisuuden käsite kuvaa 

siihen liittyviä voimakkaita tunnereaktioita ja instrumentaalinen aggressiivisuus 
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aggressiivisuuden välineellistä arvoa tavoitteiden saavuttamisessa. (Helkama ym. 1998, 

229.) 

3.2 Aggressiivisuuden ilmenemismuotoja kouluissa 

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin oppilaiden aggressiivisuuden 

muotoja. Tutkimustulosten perusteella oppilaiden aggressiivinen käyttäytyminen jaettiin 

neljääntoista eri luokkaan. Luokat järjestettiin teon vakavuuden mukaan alkaen 

lievimmästä aggressiivisuuden muodosta. Lievin aggressiivisuuden muoto oli 

”hevosenleikki”, eli oppilaiden raju tai sopimaton keskinäinen kisailu. Seuraavina 

tulivat sääntöjen rikkominen, häiritseminen, kieltäytyminen ja kiroileminen. 

Keskitasolle aggressiivisuuden vakavuudessa määriteltiin kiusaaminen, seksuaalinen 

häirintä ja fyysiset uhkaukset. Koko ajan luokituksessa edettiin kohti vakavampaa 

väkivaltaista käyttäytymistä. Ilkivallan, hallitsemattoman käyttäytymisen ja tappeluiden 

jälkeen tulivat opettajiin kohdistuvat hyökkäykset, jengiväkivalta sekä muut erittäin 

vakavat väkivallan muodot, kuten aseiden käyttö. (Goldstein, Palumbo, Striepling & 

Voutsinas 1995, Goldsteinin ym. 2009, 39–40 mukaan.) 

Erittäin vakava kouluväkivalta on melko harvinaista. Kuitenkin lievemmät 

aggressiivisuuden muodot voivat mahdollisesti johtaa vakavampaan aggressiiviseen 

käyttäytymiseen. Tämä johtuu siitä, että mikäli aggressiivisuuteen ei puututa tai siitä 

jopa palkitaan, aggressiivisesti käyttäytyvä henkilö uskoo väkivallan kannattavan. 

Tällöin aggressiivista käyttäytymistä todennäköisesti jatketaan ja mahdollisesti 

kehitetään yhä vakavampaan suuntaan. (Goldstein ym. 2009, 21–22.) Tärkeää onkin 

ymmärtää aggressiivisuuden olemus hyvin monimuotoisena, jotta siihen osataan puuttua 

ajoissa. 

Kiusaaminen aggressiivisuuden ilmenemismuotona 

Kiusaaminen on aggressiivista käyttäytymistä tai tarkoituksenmukaista pahantekoa, 

joka ilmenee toistuvasti ja jossa osapuolten välillä vallitsee epätasapaino voimasuhteissa 

(Olweus 1997, 496; Salmivalli 1999, 30–31). Kiusaamista pidetään proaktiivisena 

aggressiivisuutena, koska kiusaaja pyrkii aggressiivisella käyttäytymisellään 

korostamaan omaa asemansa tai dominoimaan muita (Salmivalli 1999, 31). 

Tutkimusten mukaan kiusaajilla ilmenee tyypillisesti aggressiivista käyttäytymistä niin 
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kavereita, sisaruksia, vanhempia kuin opettajiakin kohtaan. Kiusaajien asenteet 

väkivaltaa kohtaan ovat yleensä positiivisempia kuin muilla, ja heidän käytöksensä on 

impulsiivista. (Olweus 1997, 500.) 

Kiusaamisen yhteydessä voidaan puhua myös epäsuorasta tai sosiaalisesta 

aggressiivisuudesta. Erityisesti tyttöjen keskuudessa koulukiusaamisen on todettu 

esiintyvän epäsuorana aggressiivisuutena. Koulussa epäsuora aggressiivisuus on 

esimerkiksi syrjimistä, jonkun jättämistä ulkopuolelle, juoruamista tai naurunalaiseksi 

tekemistä. (Salmivalli 1999, 35–37.) Epäsuoraa aggressiivisuutta kiusaamisen muotona 

käyttävä pyrkii vahingoittamaan toista siten, että hän ei itse näytä tekevän mitään 

väärää. Siksi varsinainen kiusaaja manipuloi toisia sosiaalisesti, jotta nämä toimisivat 

hänen aggressionsa välittäjinä. Nimenomaan tyttöjen kiusaamiskäyttäytymiseen 

epäsuoran aggressiivisuuden uskotaan liittyvän siksi, että se vaatii tarpeeksi verbaalisia 

taitoja sekä sellaisia sosiaalisia suhteita, joissa ystävyydellä manipulointia voidaan 

käyttää aggressiivisuuden ilmaisumenetelmänä. Tyttöjen on todettu kypsyvän 

verbaalisissa taidoissaan nopeammin kuin poikien sekä muodostavan tiiviimpiä 

ystävyyssuhteita, jolloin epäsuoran aggressiivisuuden käyttö mahdollistuu. (Björkqvist, 

Lagerspetz & Kaukiainen 1992, 118, 126.) 

 Kaikki koulussa tapahtuva aggressiivinen käyttäytyminen ei ole kiusaamista. 

Kouluympäristössä voi ilmetä paljonkin yksittäisiä kiusoittelutapauksia tai kahden 

oppilaan välisiä tappeluita, joissa oppilaat käyttäytyvät aggressiivisesti. Tällaiset 

tapaukset eivät kuitenkaan ole kiusaamista, jos härnäämisen kohde vaihtuu tai tappelijat 

ovat tasaväkisiä voimasuhteiltaan. Kaikkeen koulussa tapahtuvaan aggressiiviseen 

käyttäytymiseen tulee puuttua, niin kiusaamiseen kuin yksittäisiin uhkailuihin tai 

väkivaltaisiin purkauksiinkin. Kiusaaminen tulee ymmärtää omana aggressiivisuuden 

lajinaan, joka vaatii siten myös omat puuttumiskeinonsa. Mikäli kiusaaminen nähdään 

vain rajuna fyysisenä väkivaltaisuutena, kaikki sen tavallisimmat ja usein piiloiset 

muodot jäävät huomiotta. Haukkuminen, pilkanteko ja syrjiminen ovat hyvin tavallisia 

kiusaamisen muotoja. (Salmivalli 2003, 10–12.) 

 Kiusaamiseen puuttuminen on erittäin tärkeää, sillä sen on todettu olevan riski 

sekä kiusatulle että kiusaajalle. Eräässä suomalaistutkimuksessa tutkittiin 

koulukiusaamisen yhteyttä mielenterveysongelmiin yläkouluikäisillä. Tutkimuksessa 

havaittiin, että masennusoireita ja ahdistusta esiintyi eniten niillä nuorilla, jotka olivat 

sekä kiusaajia että kiusattuja (kiusaaja–kiusattu). Psykosomaattiset oireet, kuten 
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vatsakipu, jännittyneisyys ja hermostuneisuus olivat pojilla yleisimpiä kiusaaja–

kiusatuilla ja tytöillä yleisimpiä sekä kiusaajilla että kiusaaja–kiusatuilla. Säännöllistä 

tapahtuvaa alkoholin liikakäyttöä sekä muiden päihteiden käyttöä esiintyi eniten 

kiusaajilla. Kiusaaja–kiusatuilla esiintyi myös anoreksiaa. Tutkimustuloksista voitiinkin 

todeta, että kiusaamiseen osallistuminen missä roolissa tahansa on riskitekijä 

mielenterveysongelmien syntymiselle. (Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen & Rimpelä 

2000, 661, 665, 667, 670.) 

Kiusaamisen vähentämiseksi ja siihen puuttumiseksi on kehitetty erilaisia 

ohjelmia. Olweuksen (1997) mukaan pääperiaatteet tällaiseen ohjelmaan voidaan johtaa 

aggressiivisen käyttäytymisen muutokseen tähtäävistä ohjelmista. Periaatteena on, että 

kouluympäristön tulee olla lämmin ja positiivista mielenkiintoa osoittava. Aikuisten 

tulee sitoutua ohjelmiin ja pitää selkeät rajat käytökselle, joka ei ole hyväksyttävää. 

Mikäli kiusaamista tapahtuu, siihen on johdonmukaisesti puututtava ja asetettava 

rangaistuksia. Lisäksi aikuisten kotona ja koulussa on toimittava auktoriteetteina. 

(Olweus 1997, 504.) 

Mitä aggressiivisuus on lasten näkökulmasta? 

Kouluympäristössä on tutkittu myös sitä, miten lapset itse havaitsevat aggressiivisen 

käyttäytymisen muotoja ympärillään. Tätä tutkittiin kysymällä lapsilta väittämien 

avulla, minkälainen luokkatovereiden käyttäytyminen häiritsee heitä eniten. Suurinta 

häiriötä koulussa lasten mielestä aiheutti oppilas, joka tönii tai kiusaa, tuhoaa muiden 

tavaroita, halveksii, syyttelee ja moittii, ei tee yhteistyötä eikä noudata yhteisiä sääntöjä. 

(Safran, Safran & Rich 1994, 139, 142.) 

Erässä toisessa tutkimuksessa selvitettiin 8- ja 14-vuotiaiden käsityksiä 

kiusaamiseen liittyvistä sanoista. Kyseisen tutkimuksen tavoitteena oli löytää termejä, 

jotka eri maissa ja kielissä kuvaavat kiusaamista, jotta kansainvälisten kiusaamista 

koskevien tutkimusten tekeminen olisi helpompaa. Tutkimukseen osallistui 14 maata, 

joiden joukossa oli 13 eri kieltä. Tutkimuksessa tutkija esitti lapsille jonkun 

kiusaamiseen liittyvän termin sekä erilaisia tilanteita kuvaavia piirroskuvia. Lasten 

tehtävänä oli ryhmitellä piirroskuvat sen mukaan, liittyivätkö ne tutkijan esittämään 

termiin vai eivät. (Smith, Cowie, Olafsson & Liefooghe 2002, 1 119, 1 121–1 124.) 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että 8-vuotiaat erottivat toisistaan vain 

aggressiivisen ja ei-aggressiivisen käyttäytymisen muodot, kun taas 14-vuotiaat 
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pystyivät erottamaan ei-aggressiivisen käyttäytymisen, sosiaalisen eristämisen, suoran 

ja epäsuoran verbaalisen aggressiivisuuden, fyysisen aggressiivisuuden sekä fyysisen 

kiusaamisen (Smith ym. 2002, 1 125–1 126). Vaikka kyseisen tutkimuksen tavoitteena 

oli ennen kaikkea selvittää, miten eri-ikäiset lapset eri puolilla maailmaa ymmärtävät 

kiusaamisen, tutkimus tarjoaa näkökulman myös aggressiivisuuden ilmenemiseen. 

Tutkimustuloksista on nähtävissä, että vaikka lasten ymmärrys aggressiivisuuden 

erilaisista ilmenemismuodoista kasvaa vasta iän myötä, jo melko pienet lapset kokevat 

aggressiivisuutta ympärillään, koska he ymmärtävät eron aggressiivisen ja ei-

aggressiivisen käyttäytymisen välillä.  
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4 AGGRESSIIVISUUDEN HALLINTA 

4.1 Aggressiokasvatus ja itsehallintaa tukeva kasvatus ennaltaehkäisevinä 

keinoina 

Raisa Cacciatore on suomalainen aggressiokasvatuksen kehittäjä. Hänen mukaansa 

lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen kuuluu myös aggressiokasvu. 

Aggressiokasvulla tarkoitetaan itsenäistymistä ja irtautumista lapsuuden perheestä, ja 

siinä haastavat tunteet ovat merkittävässä roolissa. Aggressiontunne toimii kehityksessä 

voimavarana, joka antaa rohkeutta irtautua omasta perheestä. Jotta aggressiontunne 

kanavoituisi oikein kehitystä auttavaksi tekijäksi, lapsi tai nuori tarvitsee rinnalleen 

turvallisen aikuisen opettamaan vaikeiden tunteiden kanssa pärjäämistä. Aikuisen 

tehtävänä on ohjata lasta, tukea tätä vaikeiden tunteiden käsittelyssä, opettaa 

väkivallattomia toimintamalleja sekä luoda turvallinen vuorovaikutussuhde. Tätä 

Cacciatore kutsuu aggressiokasvatukseksi. Aggressiokasvatuksen tavoitteena on 

ennaltaehkäistä väkivaltaisten toimintamallien syntymistä. (Cacciatore 2010, 54, 88–

89.) 

 Aggressiokasvatuksen sijaan voidaan puhua myös itsehallintaa tukevasta 

kasvatuksesta (Pulkkinen 1981, 81–82). Itsehallinnalla tarkoitetaan käyttäytymisen 

kognitiivista säätelyä (Pulkkinen 1996a, 24). Mikäli ihmisellä on heikko itsehallinta, 

hän on taipuvainen toimimaan harkitsemattomasti ja itsekkäästi omien mielijohteidensa 

pohjalta. Sitä vastoin ihminen, jolla on vahva itsehallinta, pystyy toimimaan 

harkitsevasti, hallitsemaan tunteitaan sekä ottamaan muut huomioon. (Pulkkinen 1981, 

91.) 

Itsehallinnan kehittymiseen pyrkivässä kasvatusajattelussa aggression tunteen 

katsotaan olevan ihmiselle synnynnäinen ja tarpeellinen itseä puolustettaessa, mutta sen 

ei nähdä välttämättä johtavan aggressiiviseen käyttäytymiseen (Pulkkinen 1981, 80–81). 

Käyttäytymismallin valintaan vaikuttaa muun muassa lapsen saama kasvatus. Mikäli 

lasta kasvatetaan kohti vahvaa itsehallintaa ja ratkaisemaan ristiriidat rakentavasti, 

lapsen käyttäytyminen muodostuu todennäköisesti aggressiivisuudelle vastakkaiseksi, 

rakentavaksi eli konstruktiiviseksi toiminnaksi. (Pulkkinen 1981, 82; Pulkkinen 1996b, 

32.) 
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 Aggressiokasvu kuuluu ihmisen kasvuun ja kehitykseen (Cacciatore 2010, 88). 

Niinpä jo ensimmäisen ikävuoden loppuun mennessä lapsilla voi ilmetä toisiin lapsiin 

kohdistuvaa aggressiivista vastustamista, koska tällöin lapset alkavat kiinnostua omien 

tavaroidensa ja toimintansa kontrolloimisesta (Pulkkinen 2002, 63). Noin 1–2-vuotiaana 

lapsilla alkaa esiintyä fyysistä aggressiivisuutta, esimerkiksi tönimistä, puremista ja 

potkimista (Tremblay ym. 1999, 16). Tällöin Cacciatoren (2010, 99) mukaan myös 

lapsen aggressiokasvatus alkaa; aikuisen tehtävä on rajoittaa lapsen käyttäytymistä 

lempeästi sekä näyttää omalla mallillaan, mitä saa tehdä ja mitä ei. Useimmilla lapsilla 

fyysinen aggressiivisuus väheneekin kasvatuksen tuloksena leikki-iän jälkeen 

(Pulkkinen 2002, 64; Tremblay ym. 1999, 19). 

 Cacciatore (2010) jakaa aggressiokasvun portaittaisiin kehitysvaiheisiin, jotka 

etenevät lapsen kasvun mukaan. Cacciatore myös tarjoaa yksityiskohtaisia ohjeita 

aggressiokasvatuksesta lapsen kasvattajille jokaiseen kasvun vaiheeseen. 

Aggressiokasvatukseen kuuluu alusta alkaen sekä rajojen asettaminen että 

turvallisuuden tunteen takaaminen lapselle. Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen 

yhdessä lapsen kanssa on tärkeä keino tunteiden hallinnassa. Oikeasta ja väärästä sekä 

tekojen seurauksista keskustelemalla voidaan lapselle opettaa yhteisiä sääntöjä sekä 

empatiakykyä. Riitely- ja sopimistaitojen opettaminen auttaa lasta liittymään 

ikätovereiden ryhmään sekä luomaan ystävyyssuhteita. Murrosikäisen 

aggressiokasvattajalta taas vaaditaan kykyä olla sekä hyväksyvä että luja. Sääntöjen 

asettaminen ja valvonta ovat edelleen tärkeitä, mutta nuorille on myös annettava 

vastuuta sekä osoitettava luottamusta heidän omiin kykyihinsä pärjätä. (Cacciatore 

2010, 105, 109, 115, 118–119, 137.) 

 Itsehallinnan kehittymistä tukevassa kasvatuksessa on monia samanlaisia piirteitä 

kuin aggressiokasvatuksessa. Parhaan itsehallintaa tukevan kasvatuksen on todettu 

olevan ohjaavaa eli auktoritatiivista kasvatusta. Tällöin vanhemmat valvovat lapsensa 

toimintoja eli tietävät missä ja kenen kanssa hän viettää aikaa, mutta samalla he 

luottavat lapseensa. Lasta ohjataan ja neuvotaan toimimaan oikein sekä sovittelemaan 

ristiriitatilanteessa. Vanhemmat ovat myös kiinnostuneita lapsensa asioista ja ottavat 

tämän mielipiteet huomioon. Lasta ei kuriteta ruumiillisesti ja hänelle neuvotaan, miten 

hänen pitää toimia jos hän on tehnyt väärin. Lapsi saa myös kiitosta hyvästä 

käytöksestä. (Pulkkinen 1996b, 39.) 
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 Aggressiokasvatuksen avulla lapsi oppii tervettä itsearvostusta ja itsesäätelyä sekä 

rakentavaa käytöstä. Näin aggressiivista käyttäytymismallia ei koskaan valita. 

(Cacciatore 2010, 89.) Itsehallinnan kehittymistä tukevan kasvatuksen saaneiden, 

rakentavasti käyttäytyvien lasten on todettu olevan vastuuntuntoisia, koulussa hyvin 

menestyviä sekä yritteliäitä opiskeluissaan myös myöhemmin (Pulkkinen 1996b, 36, 

39). 

Kuvaan seuraavaksi vielä tarkemmin neljäsluokkalaisen eli noin 10-vuotiaan 

lapsen aggressiokasvun vaihetta, koska tutkimukseeni osallistuneet oppilaat olivat sen 

ikäisiä. Näin pyrin ottamaan huomioon tutkittavieni kehitysvaiheen. Käytän 

kuvauksessani edelleen Cacciatoren (2010) aggressiokasvun mallia, koska siinä 

selvitetään lapsen kehitystä nimenomaan aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyn 

kannalta. 

Neljäsluokkalaisen aggressiokasvu 

Neljäsluokkalaisella eli noin 10-vuotiaalla on takanaan jo useampi vuosi koulua. 

Ikätoverit ovat koululaiselle erittäin tärkeitä. Lasten kaveriporukoissa muodostuu 

erilaisia sääntöjä ja valta-asemia, ja kiusaamista voi alkaa esiintyä. Lapsi vertaa itseään 

muihin, sillä hän haluaa olla yhtä hyvä ja tasavertainen muiden kanssa. 9–11-vuotiaana 

kaikenlainen kilpailu lisääntyy, koska omaa osaamista ja taitoja testataan jatkuvasti. 

Poikien keskuudessa voittamisen halu voi näkyä uhkarohkeutena ja toistensa 

yllyttämisenä. Tytöt taas saattavat kilpailla ulkonäköön ja suosituimmuuteen liittyvissä 

asioissa. Epäonnistumiset saavat aikaan suuria tunnekuohuja ja lapsi tarvitseekin yhä 

enemmän tukea ja opetusta tunteiden hallintaan. Erityisen tärkeää tässä vaiheessa on 

opettaa lapselle, että kaikilla on vaikeita tunteita. Tunteita saa olla ja niitä voi myös 

kestää, koska ne menevät ohi. Aikuisen tulee edelleen opettaa, että suuttuneenakaan ei 

saa satuttaa ketään, mutta tunteita voi purkaa jotenkin muuten. 9–11-vuotiaana lapsi on 

usein toiminnallinen, joten tunteiden purkamista ja hallintaa voidaan harjoitella jonkun 

mieluisan ja vaarattoman toiminnan kautta. (Cacciatore 2010, 121, 124–125.) 

 Neljäsluokkalaisella saattaa myös jo lähestyä murrosikä, joka tuo omat haasteensa 

aggressiokasvuun. Ihailun ja kehujen saaminen on tärkeää, koska epävarmuus omasta 

itsestä ja osaamisesta kasvaa. Tytöillä voi muodostua tiiviitä kahden tai kolmen hengen 

ystävyyssuhteita, joissa ystävyyttä vahvistetaan jopa pukeutumalla samalla tavoin. 

Pojilla lisääntyvät erilaiset kontaktileikit ja ihailua pyritään saavuttamaan kilpailun 
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kautta. Epävarmuus voi saada aikaan vertailua muihin, aggressiivista puhetta tai 

käytöstä sekä kiusaamista. (Cacciatore 2010, 127, 130.) 

Tutkittaessa 8-, 11- ja 15-vuotiaita voitiin todeta, että 11-vuotiaana aggressiivista 

käyttäytymistä esiintyi kaikkein eniten (Björkqvist ym. 1992, 126). Murrosiän 

lähestyessä tunnereaktiot voimistuvat, mistä voi seurata suuriakin tappeluita. Terveen ja 

hyvän itsetunnon muodostumisen kannalta on tärkeää, että aikuiset osoittavat arvostusta 

ja hyväksyntää lasta ja tämän yksilöllistä kehitystä kohtaan. Tunteiden tunnistamista ja 

nimeämistä kannattaa työstää edelleen sekä keskustella kiusaamisesta. Neuvojen ja 

turvan lisäksi aikuisten tulee tarjota kehittyvälle varhaisnuorelle myös tilaa ja vastuuta. 

(Cacciatore 2010, 128, 131–132.) 

4.2 Aggressiivisen käyttäytymisen hallinta 

Myös niihin tilanteisiin, joissa aggressiivisuus on jo ongelma, on olemassa keinoja, 

joilla hillitä aggressiivisuutta ja toisaalta estää sen myöhempi uusiutuminen. Lapsi voi 

itse yrittää hallita aggressiivisuuttaan esimerkiksi rentoutumalla. Syvähengitystekniikka, 

jota voi opetella vaikeiden tilanteiden hallitsemiseksi, auttaa ihmistä ajattelemaan 

selkeämmin ja rauhoittumaan. Hidas hengitys nenän kautta sisään ja suun kautta ulos 

vaimentaa kehon jännitystilaa. Rauhallista hengittämistä voi käyttää keinona siinä 

tilanteessa, kun suuttumus on vaarassa purkautua aggressiivisuutena. Pitkällä aikavälillä 

tehdyt säännölliset rentoutumisharjoitukset taas lievittävät aggressiivisuutta 

kokonaisuudessaan. Tämä kävi ilmi tutkimuksessa, jossa koeryhmällä oli 20 minuutin 

pituinen mielikuvarentoutus kerran viikossa viiden viikon ajan. Koeryhmän tulokset 

kontrolliryhmään verrattuna kertoivat, että säännöllinen mielikuvarentoutus vähensi 

lapsen ahdistuneisuutta, surullisuutta ja jännitystä sekä aggressiivisuutta. 

Rentoutusharjoittelu myös lisäsi lapsen rohkeutta, huolellisuutta, seurallisuutta ja 

sisukkuutta. (Lindh & Sinkkonen 2009, 121–124, 127–128.) 

Eräs aggressiivisuuden hallintakeino on behavior modification eli käyttäytymisen 

muutoksen ohjelmointi. Käyttäytymisen muutoksen ohjelmointitekniikat ovat 

suhteellisen helppoja oppia ja niitä voi käyttää opettaja, vanhempi tai aggressiivinen 

lapsi itse. Käyttäytymisen muutoksen ohjelmointi perustuu siihen, että tietynlainen 

käyttäytyminen saa ympäristöltä joko palkinnon tai rangaistuksen. Näin ollen haluttua 

käyttäytymistä vahvistetaan palkitsemalla sitä positiivisin seurauksin ja ei-haluttua 
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käyttäytymistä vähennetään negatiivisilla seuraamuksilla. (Goldstein, Apter & 

Harootunian 1984, 39–40.) 

Käyttäytymisen muutoksen ohjelmointi koulussa voi koostua esimerkiksi 

analysointi-, neuvottelu-, vahvistamis-, häivytys- ja arviointivaiheista. 

Analysointivaiheessa aggressiivisen oppilaan käyttäytymisestä analysoidaan 

ilmenemismuoto, jota halutaan muuttaa. Neuvotteluvaiheessa opettaja ensin keskustelee 

oppilaan kanssa kahdestaan käyttäytymisen muutoksen ohjelmoinnista. Oppilaan kanssa 

tehdään ohjelmasta kirjallinen sopimus, jonka jälkeen asiasta keskustellaan koko luokan 

kanssa. Vahvistamisvaiheessa oppilaan toivottua käyttäytymistä palkitaan esimerkiksi 

elein, sanoin tai aineellisin palkinnoin. Opettaja myös kirjaa ylös halutun 

käyttäytymisen ilmenemiskerrat, jolloin niitä voidaan tarkastella oppilaan kanssa 

jälkeenpäin. (Lindh & Sinkkonen 2009, 132–134.) 

Häivytysvaiheessa jatkuvaa palkitsemista vähennetään asteittain. Tässä vaiheessa 

oletuksena on, että oppilas saa ”palkinnon” hyvästä käyttäytymisestä siten, että 

esimerkiksi hänen sosiaaliset suhteensa ovat parantuneet aggressiivisuuden vähetessä. 

Arviointivaiheessa nähdään, milloin tavoitteeseen on päästy ja onko tarvetta aloittaa 

uutta ohjelmaa. (Lindh & Sinkkonen 2009, 134.) 

Vanhemmat ja lapsen aggressiivisuuden hallinta 

Ross W. Greene kirjoittaa ”tulistuvista lapsista”, jotka eivät siedä turhautumista, eivät 

kykene joustamaan ja reagoivat usein aggressiivisesti pieniinkin muutoksiin. Greenen 

mukaan kyseessä on eräänlainen kehityksen viivästymä toiminnanohjaustaidoissa, 

kielellisissä prosessointitaidoissa, tunteidensäätelytaidoissa, kognitiiviseen 

joustavuuteen liittyvissä taidoissa sekä sosiaalisissa taidoissa. Näiden taitojen 

puutteellisuudesta seuraa se, että lapsi ei kykene esimerkiksi yllättäviin muutoksiin 

rutiineissa. Greenen mukaan aikuiset useimmiten ajattelevat, että lapsi on hankala 

kiusallaan, ja näin ollen vaativat lasta yhä tiukemmin tottelemaan. Koska lapsi ei osaa, 

syntyy raivokohtaus. (Greene 2008, 22, 29–30, 33.) 

Tulistuvien lasten auttamiseen on kehitetty toimintamalli yhteistoiminnallinen 

ongelmanratkaisu CPS (Collaborative Problem Solving). Greene kutsuu tätä 

toimintamallia myös B-suunnitelmaksi. B-suunnitelma koostuu kolmesta vaiheesta, 

jotka ovat empatia, ongelman määrittely ja kutsu neuvotteluun. Empatiavaiheessa on 

tarkoitus rauhoittaa lapsi ja kertoa, että hänen huolensa on kuultu. Ongelman 
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määrittelyvaiheessa aikuinen kertoo oman huolensa. Kolmas vaihe eli kutsu 

neuvotteluun tarkoittaa sitä, että lopuksi aikuinen ottaa lapsen mukaan 

ongelmanratkaisuun. B-suunnitelman katsotaan toimivan siksi, että siinä sekä lapsi että 

vanhempi voivat olla tyytyväisiä ratkaisuun. Yhteisen ratkaisun löytyminen rauhoittaa 

tulistuvaa lasta, koska hän ei koe aikuisen vain sivuuttavan hänen huolenaiheitaan. 

Aikuisen ei kuitenkaan tarvitse kokea antavansa periksi, koska myös hänen huolensa on 

mukana keskustelussa, ja yhteinen ongelmanratkaisu ei tarkoita sitä, että lapsi saisi 

tahtonsa läpi. (Greene 2008, 78, 86–95, 97.) 

Lapsen aggressiivisuuden hallintaa voidaan lähestyä myös toisenlaisesta, 

vanhempainkoulutuksen (parent training) näkökulmasta. Vanhempainkoulutusohjelmat 

kohdistavat terapian ensisijaisesti vanhempaan eikä tämän aggressiivisesti tai 

häiritsevästi käyttäytyvään lapseen. Vanhempainkoulutuksen tarkoituksena on tarjota 

yleistä tietoa kasvatuksesta sekä tukea vanhempia kasvatustyössä erilaisten 

neuvontapalveluiden, kotikäyntien ja tukiryhmien avulla. (Bennet 1999, 223–224.) 

Vanhempainkoulutusohjelmien lähtökohtana on perheen ja vanhemmuuden 

ongelmien näkeminen syynä lapsen käyttäytymisen häiriöihin. Vaikka mikään 

yksittäinen tekijä ei välttämättä suoraan johda aggressiiviseen tai muutoin 

ongelmalliseen käyttäytymiseen, on tutkimuksissa löydetty riskitekijöitä, joiden 

kasautuessa on kasvava mahdollisuus, että lapselle kehittyy jokin käyttäytymisen häiriö. 

Tällaisia riskitekijöitä ovat muun muassa vanhempien lapsiin kohdistama pahoinpitely, 

avioero, isän ongelmat sekä kasvatustyylien ongelmat. (Bennet 1999, 218–222.) 

Vanhempainkoulutusohjelmien vaikeutena on, että usein ne vanhemmat, jotka 

hyötyisivät ohjelmista eniten, ovat haluttomimpia osallistumaan niihin. Siksi olennainen 

osa vanhempainkoulutusta on yhteistyö vanhempien ja ammattilaisten kesken. 

Yhteistyöllä tarkoitetaan vanhempien vahvuuksien tunnistamista ja niiden lisäämistä 

sen sijaan, että ammattilaiset kertoisivat vanhemmille, mitä nämä tekevät väärin 

kasvatustyössään. Tehokas vanhempainkoulutusohjelma etenee asteittain, ja 

vanhemmille annetaan keinoja niin selkeiden vaatimusten asettamiseen lapselle, 

toivotun käytöksen vahvistamiseen kuin epätoivotun käytöksen sammuttamiseenkin. 

Näitä keinoja harjoitellaan kotona, minkä jälkeen niiden käytöstä ja toimivuudesta 

keskustellaan ammattilaisen kanssa. (Scott 2002, 953, 955.) 
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Aggressiivisuuden hallinta koulussa 

Suomalaisissa kouluissa on kokeiltu joitakin malleja lasten ja nuorten aggressiivisuuden 

hallitsemiseksi. Raivoava tai aggressiivinen oppilas on voitu poistaa luokasta 

esimerkiksi rehtorin kansliaan. Siellä oppilas on voinut purkaa tunnekuohuaan 

huutamalla, samalla kun läsnä on turvallinen aikuinen tekemässä lapsen raivolle rajat. 

Aikuinen valvoo, että oppilas ei vahingoita tai tuhoa mitään, mutta antaa kiukun 

purkautua menemättä siihen mukaan. Eräässä toisessa mallissa aggressiiviselle 

oppilaalle on nimetty nuorisotyöntekijä, joka on lapsen mukana koulun arjessa. Tällä 

tapaa aggressiivisuuteen on aina heti puuttumassa joku asiantunteva henkilö eikä 

muiden koulutyö kärsi. (Cacciatore 2010, 68.) 

Näissä kouluissa käytetyissä malleissa voi muodostua ongelmaksi resurssien 

puute. Rehtori ei välttämättä voi aina olla käytettävissä ja nuorisotyöntekijän 

palkkaaminen maksaa. Kuitenkin kaikki aikuiset voivat hallita lapsen tai nuoren 

aggressiivisuutta, kun heillä on itsellään siihen tarvittavia taitoja. Näistä taidoista ehkä 

tärkein on aikuisen oma rauhallisuus ja kyky olla menemättä lapsen tunteeseen mukaan. 

Koulussa on hyvä viedä aggressiivinen oppilas pois muun ryhmän luota, mikäli 

mahdollista. Jos lapsi yrittää vahingoittaa jotakin, aikuisen tehtävä on rajoittaa käytöstä. 

Aikuinen ei saa alkaa syytellä lasta millään tavalla. Raivostumisesta tai 

aggressiivisuudesta pitää kyllä keskustella, mutta vasta sen jälkeen, kun suurin 

tunnekuohu on laantunut. (Cacciatore 2010, 68–69.) 

Eräs kouluympäristössä käytetty aggressiivisuuden hallintamenetelmä on 

optiosynteesi. Se on yhteisöllinen toimintamalli oppilaan aggressiivisuuden hallintaan. 

Optiosynteesissä henkilöt, jotka tuntevat aggressiivisen oppilaan hyvin, kokoavat 

tietonsa yhteen. Prosessissa olennaisessa osassa ovat aggressiivisen lapsen vanhemmat 

ja sisarukset, opettajat, koulun terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori. Optiosynteesin 

tavoitteena on kartoittaa mahdollisimman laajasti sekä oppilaan vaikeudet että 

vahvuudet. Niiden pohjalta lähdetään pohtimaan toimintaa, joka kiinnostaisi oppilasta ja 

antaisi tälle onnistumisen kokemuksia. Toiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja 

yhteisöllistä. Mahdollisia toimintoja ovat esimerkiksi erilaiset avustavat tehtävät koulun 

projekteissa tai urheilukerhoissa. Yhteisöllisen ja oppilasta innostavan toiminnan on 

todettu kehittävän sosiaalisia taitoja, keskittymistä ja itsehillintää. (Lindh & Sinkkonen 

2009, 115–117.) 
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Myös vertaisvalmennustehtävissä toimimisesta on saatu hyviä tuloksia oppilaiden 

aggressiivisuuden hallinnassa. Vertaisvalmennus tarkoittaa sitä, että oppilas, jolla on 

käyttäytymisen ongelmia mutta joka on todella taitava esimerkiksi matematiikassa, voi 

alkaa alemmalla luokalla olevan oppilaan ”matematiikanopettajaksi”. Tämän on todettu 

lisäävän vertaisvalmentajana toimivan oppilaan itsearvostusta ja pätevyyden 

kokemuksia. Vertaisvalmennustehtävässä oppilas joutuu myös itse käymään uudestaan 

läpi alemman luokan oppimateriaalia sekä pohtimaan, miten selittää asiat toiselle 

ymmärrettävästi. Näin ”valmentajan” ajattelukin kehittyy samalla kun hän saa 

onnistumisen kokemuksia, jotka osaltaan auttavat aggressiivisuuden hallinnassa. (Lindh 

& Sinkkonen 2009, 116–117.) 

Aggression Replacement Training eli ART-menetelmä aggressiivisuuden hallinnassa 

ART-menetelmä on yhdysvaltalaisen professorin Arnold P. Goldsteinin kehittämä, 

nuorille suunnattu harjoitusohjelma aggressiivisuuden hoitoon (Tuomisto 2008, 11). 

Aggressiivisuuden hallinnan lähtökohtana on huomattavasti useammin rankaiseminen 

kuin käytöksen korjaaminen. Rangaistukset ja moitteet eivät kuitenkaan tuota 

pidemmällä aikavälillä myönteisiä tuloksia, koska ne kertovat aggressiiviselle henkilölle 

vain sen, mitä ei saa tehdä, opettamatta vaihtoehtoisia toimintatapoja. Aggressiivisesti 

käyttäytyvillä henkilöillä on kuitenkin yleensä puutteita sosiaalis-kognitiivisissa 

taidoissa, suuttumuksen hallinnassa sekä moraalisessa ajattelussa. ART-menetelmä 

perustuukin taitojen harjoitteluun näillä kaikilla osa-alueilla. (Goldstein ym. 2009, 30, 

33, 45.) 

 ART-menetelmä koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat sosiaalisten taitojen 

hiominen, vihanhallinnan harjoittelu ja moraalisen päättelyn harjoittelu. 

Harjoitusohjelman pituus voi vaihdella, mutta yleisimmin se kestää kymmenen viikkoa. 

Kymmenviikkoisen ohjelman aikana siihen osallistuvien nuorten ryhmä kokoontuu joka 

viikko kolme kertaa.  Yhden viikkokokoontumisen aiheena on sosiaalisten taitojen 

hiominen, toisen aiheena on vihanhallinnan harjoittelu ja kolmannen aiheena moraalisen 

päättelyn harjoittelu. (Goldstein ym. 2009, 45, 49.)  

Sosiaalisten taitojen harjoitusohjelmassa on 50 taitoa, joita ART-menetelmässä 

voidaan harjoitella. Kymmenen viikkoa kestävään ohjelmaan on valittu ennalta 

kymmenen opeteltavaa taitoa. Nämä ovat toisen henkilön tunteiden ymmärtäminen, 

toisen henkilön suuttumuksen sietäminen, välittämisen ilmaiseminen, muiden 
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auttaminen, riidasta tai tappelusta erossa pysyminen, vääryyden puheeksi ottaminen, 

epäonnistumisen sietäminen, syytökseen vastaaminen, valmistautuminen vaikeaan 

keskusteluun ja ryhmäpaineen sietäminen. Mikäli ART-menetelmää aiotaan käyttää yli 

kymmenen viikkoa, voidaan näiden taitojen lisäksi harjoitella muita harjoitusohjelmassa 

mainittuja sosiaalisia taitoja osallistujien tarpeiden mukaan. Sosiaalisten taitojen 

hiominen etenee harjoitusohjelmassa siten, että ensin nuorille näytetään 

malliesimerkkien avulla, kuinka sosiaalisia taitoja käytetään oikein. Tämän jälkeen 

nuoret ohjatusti harjoittelevat näitä taitoja käytännössä ja heille annetaan kehuja ja 

palautetta suorituksista sekä tarvittaessa uusia ohjeita. Viimeinen vaihe sosiaalisten 

taitojen hiomisessa on nuorten rohkaiseminen toimintaan, jossa opittuja taitoja 

ylläpidetään arjessa. (Goldstein ym. 2009, 45–46, 62–63.) 

Vihanhallinnan harjoittelun tavoitteena on kehittää nuorten itsehillinnän ja 

tunteiden hallinnan taitoja. Aggressiivisesti käyttäytyvien nuorten on todettu tulkitsevan 

usein väärin sekä muiden ihmisten käyttäytymistä että omia tunnetilojaan. Nämä 

väärintulkinnat saavat aikaan voimakkaan vihan kokemuksen ja fysiologisen 

reaktiivisuuden, joka aiheuttaa näillä nuorilla aggressiivista käyttäytymistä. ART-

menetelmän vihanhallinnan harjoittelussa onkin tavoitteena opettaa nuoria tulkitsemaan 

tunteitaan tarkemmin, jolloin he voivat havaita oman vihan tunteensa. Tunteen 

tunnistamisen kautta nuori opettelee käyttämään fysiologista reaktiivisuutta hillitseviä 

rauhoittumisen keinoja. Kun fysiologisia vihan tuntemuksia opitaan lieventämään, 

voidaan opetella uusia tapoja tulkita ympäristöä ja muiden käyttäytymistä. 

Vihanhallinnan harjoittelu ja sosiaalisten taitojen hiominen tukevat toisiaan, koska 

vihanhallintaa harjoitellessa nuoret oppivat, mitä ei tule tehdä, ja sosiaalisia taitoja 

harjoiteltaessa annetaan vaihtoehtoinen toimintamalli aggressiiviselle käyttäytymiselle. 

(Goldstein ym. 2009, 46, 85.) 

Vaikka nuorille opetettaisiin aggressiivisen käyttäytymisen korvaavia 

toimintatapoja, nuori ei välttämättä käytä niitä arjessaan. Tämän uskotaan liittyvän 

siihen, että moraalisten arvojen (kuten esimerkiksi rehellisyyden) merkityksen 

ymmärtäminen ei ole heillä kehittynyttä. Siksi ART-menetelmän yksi osa-alue on 

moraalisen päättelyn harjoittelu. (Goldstein ym. 2009, 46–47, 109.) 

Ihmiset kehittyvät normaalisti moraalisessa päättelyssään pinnalliselta tasolta 

kypsemmälle tasolle. Pinnallisella tasolla ihminen näkee teon olevan väärä vain, jos 

siitä seuraa rangaistus. Näin ollen esimerkiksi silloin, kun kukaan ei näe tekoa, se on 
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sallittu. Pinnalliseen moraaliseen päättelyyn kuuluu myös itsekeskeisyys ja ajatus siitä, 

että hyvää kannattaa tehdä vain, mikäli siitä seuraa itsellekin jotain hyvää. Moraalisen 

päättelyn kypsemmillä tasoilla ihmissuhteiden arvostus kasvaa. Tällöin syntyy todellista 

välittämistä, johon kuuluu myös toisten ihmisten käytöksen ymmärtäminen ja 

hyväksyminen. Kypsällä moraalisella tasolla toimiva näkee myös velvollisuutensa 

yhteiskunnassa. Yhteiskunnan toimivuuden ymmärretään perustuvan ihmisten 

keskinäiseen kunnioitukseen ja velvollisuuksien hoitamiseen. Korkeimmalla moraalin 

tasolla ajatteleva ja toimiva on omaksunut yleismaailmalliset eettiset periaatteet, kuten 

ihmisarvo ja tasa-arvoisuus, ja toimii näiden periaatteiden mukaisesti. (Kohlberg 1984, 

172–176; Goldstein ym. 2009, 110–111.) Nuorten rikollisten on todettu olevan 

moraalisessa päättelyssään pinnallisella tasolla (Brugman & Aleva 2004, 334). 

Moraalista päättelyä harjoitellaan ART-menetelmässä siten, että nuorten 

keskusteluryhmässä otetaan esille jokin moraalinen ongelma. Oletuksena on, että edes 

osalla harjoitusohjelmaan osallistuvista nuorista on jonkin verran kykyjä esittää 

ongelmiin moraalisesti kypsiä ratkaisuja, vaikka he itse käyttäytyisivätkin 

epäsosiaalisesti. Harjoitusohjelman ohjaajan tehtävänä on vaalia keskusteluissa näitä 

nuorten tarjoamia moraalisesti kypsiä päättelyjä. Moraalisessa päättelyssään 

pinnallisemmalla tasolla olevien ryhmäläisten kehitystä pyritään saamaan syvemmälle 

tasolle keskustelun avulla. Lisäksi esitetyt moraaliset ongelmatilanteet pyritään 

ratkaisemaan koko ryhmän yhteisellä mielipiteellä, jonka tulisi edustaa moraalisesti 

kypsää päättelyä. (Goldstein ym. 2009, 121–122, 124–126.) 

Suomessa ART-menetelmä on käytössä muun muassa muutamien sairaaloiden 

nuorisopsykiatrian poliklinikoilla. Lisäksi sitä on käytetty Espoon kaupungin 

opetustoimessa. (Suomen ART ry.) Espoolaisen alakoulun ART-ryhmän toiminnasta on 

myös tehty tutkimus, josta selvisi, että kaksi kolmesta ryhmään osallistuneesta 

oppilaasta koki itsehillinnän harjoittelun olleen heille hyödyllistä. Mitään yleistettävissä 

olevia johtopäätöksiä tutkimuksen perusteella ei pystytty tekemään, koska otanta oli 

melko pieni (n=8) eikä alkumittausta ollut tehty. (Kolari 2007, 21, 27–28.) 

Maailmalla ART-menetelmää on sovellettu ja tutkittu melko paljon. 

Yhdysvalloissa sitä on käytetty esimerkiksi ”jengi-interventiona”, josta saatujen tulosten 

perusteella todettiin, että kontrolliryhmään verrattuna ART-ohjelmaan osallistuneilla 

kaikki sosiaalisten taitojen osa-alueet paranivat. Vaikka vihanhallinnan taitojen 

kehittymisessä ei saatu merkittäviä eroja koeryhmän ja kontrolliryhmän välillä, 
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koeryhmää ja kontrolliryhmää seurattaessa kahdeksan kuukautta intervention jälkeen 

ART-ohjelmaan osallistuneista pidätettiin vain 13 %, kun kontrolliryhmästä pidätettiin 

tuon kahdeksan kuukauden aikana 52 %. (Goldstein, Glick, Carthan & Blancero 1994, 

Goldsteinin ym. 2009, 205–206 mukaan.) 

Australiassa ART-menetelmän käyttöä tutkittiin eräässä yläkoulussa. 

Tutkimuksessa oli mukana ART-ryhmä ja kaksi kontrolliryhmää. Tutkimuksen 

tuloksista kävi ilmi, että ART-ohjelmaan osallistuneilla oppilailla aggressiiviset 

välikohtaukset vähenivät, niistä selviytyminen helpottui, sosiaaliset taidot ja itsehillintä 

paranivat sekä impulsiivisuus väheni. (Jones 1990, 1, Goldsteinin ym. 2009, 209 

mukaan.) Norjalaisessa tutkimuksessa puolestaan tutkittiin ART-menetelmää lapsilla ja 

nuorilla, joilla oli erilaisia käyttäytymisen ongelmia. Osa tutkimukseen osallistuneista 

lapsista ja nuorista sai ART-menetelmän mukaista ohjausta, kun taas kontrolliryhmä sai 

normaalia opetusta. Tutkimukseen osallistuneiden käyttäytymisen ongelmia sekä 

sosiaalisia taitoja arvioitiin erilaisilla testeillä ennen tutkimusta ja tutkimuksen jälkeen. 

Tutkimuksen tuloksista todettiin, että ART-menetelmään osallistuneiden sosiaaliset 

taidot paranivat ja käyttäytymisen ongelmat vähenivät. Kontrolliryhmän tulokset 

paranivat vain kahdessa testissä kymmenestä, kun taas ART-ryhmän tulokset paranivat 

yhdeksässä testissä kymmenestä. (Gundersen & Svartdal 2006, 63, 76.) 

ART-menetelmän kehittäjän Arnold P. Goldsteinin mukaan ART-menetelmä on 

tehokas keino aggressiivisuuden vähentämisessä. Erityisen tehokkaaksi menetelmä on 

todettu silloin, kun interventio kohdistuu myös nuoren lähipiiriin. Tällöin opitut taidot 

tulevat helpommin osaksi arkea ja niitä myös ylläpidetään ART-ohjelman loppumisen 

jälkeenkin. Goldstein kollegoineen esittää toiveen, että menetelmän soveltamista 

testattaisiin ja tutkittaisiin myös alakouluikäisten keskuudessa ja toisaalta aikuisten 

kanssa. (Goldstein ym. 2009, 211, 213–214.) 
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5 TUNTEIDEN SÄÄTELY AGGRESSIIVISUUDEN HALLINNASSA 

5.1 Tunteiden säätely 

Tunteiden säätelyllä tarkoitetaan niitä prosesseja, joiden avulla ihminen voi vaikuttaa 

tunteisiinsa, siihen, miten ja milloin hän niitä kokee sekä miten hän niitä ilmaisee. 

Tunteiden säätely voi olla tietoista tai tiedostamatonta ja se voi tapahtua automaattisesti 

tai kontrolloidusti. Tunteiden säätelyn prosesseja on kuvattu monin eri tavoin, mutta 

niistä voidaan esimerkiksi erottaa viisi erilaista prosessia; tilanteen valitseminen, 

tilanteen muuntaminen, tarkkaavuuden ohjaaminen, kognitiivinen muutos sekä 

reaktiotavan muuntaminen. (Gross 1998b, 275, 281.) 

Tilanteen valitseminen tarkoittaa niiden tilanteiden ja ihmisten valitsemista, joita 

halutaan kohdata tai välttää. Valitseminen perustuu erilaisten tilanteiden ja ihmisten 

herättämiin tunteisiin, jolloin voidaan valita etukäteen, mitä tunteita koetaan. Tilanteen 

muuntamisessa pyritään muuttamaan ympäristöä, jotta samalla muutettaisiin sen 

aikaansaamien tunteiden vaikutusta. Tarkkaavuutta ohjaamalla pystytään valitsemaan, 

mihin asioihin tilanteessa kiinnitetään huomiota ja mihin ei, ja siten vaikuttamaan 

koettuihin tunteisiin. Kognitiivisella muutoksella tarkoitetaan tilanteelle annettujen 

merkityksien arviointia ja valitsemista. Tilanteen saamat merkitykset vaikuttava siihen, 

millaisia tunteita koetaan. Reaktiotavan muuntamisella tarkoitetaan vaikuttamista niihin 

fysiologisiin, kokemuksellisiin ja käyttäytymistä koskeviin reaktioihin, joita tilanteiden 

herättämät tunteet saavat aikaan. Tilanteen valitseminen ja muuntaminen, 

tarkkaavuuden ohjaaminen sekä kognitiivinen muutos ovat tunteiden säätelyn keinoja, 

joita käytetään ennen kuin tunne syntyy. Reaktiotavan muuntamisella taas viitataan 

tunteiden säätelyyn, joka tapahtuu tunteen heräämisen jälkeen. (Gross 1998a, 225; 

Gross 1998b, 282.) 

Tunteiden säätelykeinot voidaan jakaa myös tiedollisiin ja toiminnallisiin 

keinoihin. Tiedollinen tunteiden säätely tapahtuu ajattelun avulla, esimerkiksi 

pyrkimällä ajattelemaan jotakin mukavaa asiaa ikävän sijasta. Toiminnallisessa 

tunteiden säätelyssä puolestaan ihminen pyrkii säätelemään tunteitaan tekemällä jotakin. 

(Parkinson & Totterdell 1999, 284, 286; Kokkonen 2010, 50.) Säätelykeinoja voidaan 

edelleen jakaa sen mukaan, pyritäänkö niissä hallitsemaan tunteita ohjaamalla huomio 
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muualle tai välttämällä tilanteita, vai kohtaamalla tunteet ja työstämällä niitä.  Tunteiden 

säätely voi olla myös passiivisempaa tunteiden ja tilanteiden hyväksymistä. (Parkinson 

& Totterdell 1999, 284–286.) 

Tunteiden säätely on tärkeää, koska liian pitkäkestoisina ja kuormittavina tunteet 

estävät tasapainoisen olotilan vallitsemista. Tunteiden säätelytaidot edesauttavat 

henkistä hyvinvointia, koska niiden avulla kuormittavia tunteita voidaan hillitä. 

(Kokkonen 2010, 20.) Usein tunteiden säätelyllä käsitetäänkin juuri tunteiden 

hillitseminen, koska varsinkaan negatiivisten tunteiden ilmaisemista ei nähdä 

kulttuurisesti sopivana. Tunteiden hillitseminen voi olla tarpeen myös silloin, kun 

tilanteen herättämät tunteet ovat ristiriidassa yksilön päämäärien kanssa. Kuitenkin 

tunteiden säätelyyn kuuluu myös tunteiden vahvistaminen; esimerkiksi positiivisia 

tunteita voimistamalla voidaan pyrkiä hallitsemaan negatiivisia vaikutuksia. Tunteiden 

voimistaminen voi olla tärkeää myös sosiaalisten suhteiden kannalta silloin, kun on 

tarpeen esimerkiksi reagoida toisen henkilön kertomaan uutiseen vaikka se ei 

koskettaisikaan itseä. Myös negatiivisten tunteiden vahvistamista voidaan tarvita 

esimerkiksi silloin, kun on jouduttu väärin kohdelluksi. (Thompson 1994, 28; Gross 

1999, 558–559.)  

 Tunteiden säätelyllä on myönteisiä vaikutuksia myös esimerkiksi oppimiseen. 

Tutkimusten mukaan oppiminen on tehokkainta mikäli opettajat pyrkivät vähentämään 

oppilaiden stressin ja pelon kokemuksia, opettavat oppilaille tunteiden säätelyn taitoja 

sekä luovat myönteisen oppimisympäristön. (Hinton, Miyamoto & Della-Chiesa 2008, 

90.) Tunteiden säätelyn ja vuorovaikutustaitojen tukemisen uskotaan parantavan 

koulumenestystä, koska tunteitaan taitavasti säätelevät lapset eivät osallistu niin helposti 

kehitystä vaarantavaan toimintaan, kuten koulukiusaamiseen. Tunteiden säätelytaidot 

vaikuttavat myös sekä oppilaiden keskinäisiin että opettajan ja oppilaiden välisiin 

suhteisiin. Mikäli oppilaalla on puutteelliset tunteiden säätelytaidot, muut oppilaat 

saattavat vieroksua häntä. (Kokkonen 2010, 98–99.) Opettajan ja oppilaan myönteinen 

suhde edistää oppilaan oppimista, ja myönteisen suhteen syntyminen näyttää olevan 

yhteydessä oppilaan hyviin tunteiden säätelytaitoihin (Graziano, Reavis, Keane & 

Calkins 2007, 15). 

 Tunteiden säätelyssä voi esiintyä erilaisia ongelmia. Tutkimuksissa on todettu, 

että ongelmia voi ilmetä tunteiden tiedostamisessa, ymmärtämisessä ja hyväksymisessä, 

tehokkaiden tunteiden säätelystrategioiden käyttämisessä, negatiivisten tunteiden 
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herättämien impulssien kontrolloimisessa sekä päämäärätietoisessa käyttäytymisessä 

negatiivisia tunteita koettaessa. (Gratz & Roemer 2004, 52.) Tunteiden säätelyn 

ongelmat voidaan jakaa myös ylisäätelystä ja alisäätelystä johtuviin ongelmiin. 

Ylisäätelyllä tarkoitetaan tunteiden liiallista kontrollointia, joka voi aiheuttaa estoja ja 

ongelmia ihmissuhteissa sekä vaikeuksia tunteiden tunnistamisessa ja ymmärtämisessä. 

Tunteiden ylisäätely liittyy myös mielenterveyden ongelmiin, kuten voimakkaisiin 

pelkoihin ja pakko-oireiseen häiriöön. Tunteiden alisäätely puolestaan viittaa liian 

vähäiseen säätelyyn, joka voi aiheuttaa kuormittavaa mielipahaa, ahdistuneisuutta, 

masennusta tai maniaa. Tunteiden alisäätely on taustalla myös itseä tai muita 

vahingoittavassa aggressiivisessa käyttäytymisessä. (Kokkonen 2010, 25.) 

 Tunteiden säätelyn käsitteeseen liittyy omien tunteiden säätelyn lisäksi myös 

toisten tunteiden säätely. Ihmiset voivat säädellä toistensa tunteita esimerkiksi 

osoittamalla sympatiaa tai lohduttamalla. (Thompson 1994, 28: Kokkonen 2010, 27.) 

Toisten tunteiden säätelyyn liittyy tunneälyn käsite. Tunneälyllä tarkoitetaan kykyä 

tunnistaa omia ja toisten tunteita sekä säädellä niitä. Myös tunteiden oikeanlainen ja 

tarkoituksenmukainen ilmaiseminen sekä empatian osoittaminen toisille on osa 

tunneälyä. Tunneälyyn kuuluu lisäksi kyky käyttää tunteita apuna joustavasti 

esimerkiksi ongelmanratkaisussa, luovassa ajattelussa, tarkkaavuuden 

uudelleenohjaamisessa sekä motivaatiossa. (Salovey & Mayer 1990, 190, 193, 195, 

200.) 

5.2 Tunteiden säätelyn yhteys aggressiivisuuteen 

Heikon tunteiden säätelyn on todettu olevan yhteydessä muun muassa 

aggressiivisuuteen (Kokkonen 2010, 25). Tämä tuli ilmi myös Lea Pulkkisen (1996a, 

1996b) kollegoineen tekemässä 30 vuotta kestäneessä pitkittäistutkimuksessa, joka 

käsitteli lapsesta aikuiseksi kasvamista. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin 

8–9-vuotiaiden lasten sosiaalisessa käyttäytymisessä esiintyviä eroja. Seuraavissa 

tutkimusvaiheissa tutkittiin muun muassa kehityksen jatkuvuutta alkaneessa suunnassa 

sekä syitä käyttäytymisen erojen taustalla. (Pulkkinen 1996a, 21–22; Pulkkinen 1996b, 

29.) Pulkkinen (1994, 407) kehitti mallin tunteiden ja käyttäytymisen säätelystä (kuvio 

1). Mallissa on neljä erilaista käyttäytymisstrategiaa; aggressiivinen, ahdistunut, 

konstruktiivinen ja mukautuva. 
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KUVIO 1. Pulkkisen (1994, 407) emootion ja käyttäytymisen säätelyn malli 
 

Ahdistunut, mukautuva ja konstruktiivinen toiminta nähdään aggressiivisuudelle 

vastakkaisina, epäaggressiivisina käyttäytymisstrategioina. Konstruktiivisuudella 

tarkoitetaan muut ihmiset huomioon ottavaa, rakentavaa toimintaa. (Pulkkinen 1996a, 

23.) Pulkkisen (1994, 407) mallin keskiössä on neljä erilaista prosessia; neutralisointi, 

tukahduttaminen, voimistaminen ja aktivaatio. Neutralisoinnilla tarkoitetaan heräävien 

tunteiden säätelyä ja tukahduttamisella viitataan käyttäytymisen estämiseen. 

Neutralisointi ja tukahduttaminen ovatkin ehkäiseviä prosesseja. Sen sijaan 

voimistaminen ja aktivaatio ovat vahvistavia prosesseja; emotionaalisia reaktioita 

voidaan voimistaa ja käyttäytymistä aktivoida. (Pulkkinen 1996a, 24–25.) 
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Pulkkisen (1994, 407) mallin mukaisesti aggressiivisessa toimintastrategiassa on 

taustalla sekä heikon tunteiden hallinnan aikaansaama tunteiden voimistaminen että 

käyttäytymisen aktivointi. Tällöin toiminta on harkitsematonta ja äkkipikaista. Myös 

ahdistuneessa toimintastrategiassa tunteet ovat hallitsemattomia ja toimintastrategiaa 

leimaavat pelon ja ahdistuksen kokemukset. Toiminta on kuitenkin passiivista, koska 

käyttäytyminen ehkäistään esimerkiksi rangaistuksen pelon takia. Mukautuvassa 

toimintastrategiassakin käyttäytyminen on ehkäistyä ja passiivista, mutta vahvan 

tunteiden hallinnan ansiosta emotionaaliset reaktiot ovat neutraaleja. Mukautuvuuteen 

sisältyy kuitenkin passiivisuuden aikaansaama riski aloitekyvyttömyyteen. 

Konstruktiivisessa toimintastrategiassa puolestaan tunteiden hallinta on vahvaa mutta 

käyttäytyminen on aktivoitua, jolloin tilanne pyritään ratkaisemaan ottaen kaikki 

osapuolet huomioon. (Pulkkinen 1996a, 25; Pulkkinen 1996b, 30, 32.) 

Pulkkisen (1996b, 32) mukaan ahdistuneisuuden ja mukautuvuuden sisältämien 

riskien takia aikuiset usein kannustavat lapsia pitämään puoliaan, ja lapset pitävät 

puoliaan aggressiivisesti ellei heille opeteta toisenlaisia toimintamalleja. Erilaisia 

toimintamalleja voidaan opettaa muun muassa aiemmin käsiteltyjen itsehallinnan 

kehitystä tukevan kasvatuksen (mm. Pulkkinen 1996b) ja aggressiokasvatuksen 

(Cacciatore 2010) avulla. Lisäksi rakentavia toimintamalleja voidaan opettaa 

tunnekasvatuksen (Isokorpi 2004, 127) avulla. Tunnekasvatuksella tuetaan lapsen 

tunnetaitojen kehittymistä, ja siten lapsi oppii hallitsemaan tunteitaan ja toimintaansa. 

Tunnetaitojen oppiminen alkaa siitä, että lapsi katsoo aikuisesta mallia, miten tämä 

ilmaisee ja käsittelee tunteitaan. Aikuisen tulee keskustella lapsen kanssa tunteista ja 

nimetä niitä. Siten lapsi alkaa ymmärtää tunteiden syitä, mikä on edellytys tunteiden 

hallinnan kehittymiselle. Tunteiden kokeminen, tunnistaminen ja näyttäminen ovat 

erityisen tärkeitä tunnetaitojen kehittymiselle. (Isokorpi 2004, 127, 129.) 

Tunteista keskusteleminen edistää huomattavasti lasten tunneilmaisujen 

kehittymistä. Erityisen tärkeää on keskustella myös negatiivisista tunteista, jotta lapsi 

oppii hyväksymään kaikenlaiset tunteet. Lapsen tunteiden säätelyä tukemalla voidaan 

opettaa myös vihan käsittelyä. Aikuisen omalla käyttäytymisellä on tärkeä rooli 

tunteiden säätelyn opettamisessa. Kun aikuinen esimerkiksi kertoo avoimesti tunteistaan 

ja pysyy rauhallisena vaikeissa tilanteissa, hän toimii mallina tunteiden säätelyssä ja 

rakentavassa käyttäytymisessä. Tunteiden säätelyä tulee harjoitella myös päiväkodissa 

ja koulussa. Keskustelujen ja malliesimerkin näyttämisen lisäksi lapsille voi opettaa 
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järjestelmällisten harjoitusten avulla rauhoittumis- ja rentoutumisstrategioita, 

itsehillintää, tunnereaktioiden hallintaa sekä vihanhallintaa. (Laine 2005, 70–71, 73–

75.) 

Päiväkoteihin ja kouluihin on kehitetty erilaisia ohjelmia, joiden avulla lasten 

tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä sosioemotionaalisia taitoja voidaan harjoittaa 

(Kokkonen 2010, 102). Sosioemotionaalisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä ratkaista 

ihmissuhteisiin ja tunteisiin liittyviä ongelmia (Cohen 1999, 8, 11). Yhdysvaltalainen 

järjestö CASEL (The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) 

pyrkii vakiinnuttamaan kouluihin sosioemotionaalisten taitojen järjestelmällisen 

opiskelun. Järjestö tutkii ja arvioi sosioemotionaalisten taitojen opiskelun teoriaa sekä 

erilaisia käytössä olevia ohjelmia, ja pyrkii tuottamaan tietoa tehokkaista 

sosioemotionaalisten taitojen opiskelun menetelmistä. (CASEL 2003, 3–4.) Eräs 

tällainen tehokkaaksi todettu menetelmä on Second Step -sosiaalisten taitojen 

harjoitteluohjelma. Se on kohdistettu lapsille ja nuorille esikouluikäisistä 

yläkouluikäisiin, ja sen tavoitteena on vähentää aggressiivista käyttäytymistä 

sosioemotionaalisten taitojen harjoittelun avulla. (Frey, Hirschstein & Guzzo 2000, 

102.) Second Step -ohjelma on otettu käyttöön myös Suomessa nimellä Askeleittain. 

Lisäksi Suomessa käytetään muun muassa Lions Quest -ohjelmaa, johon kuuluu 

valmiita viikoittaisia oppituntiehdotuksia muun muassa tunteiden säätelyn harjoitteluun. 

(Kokkonen 2010, 102–103.) 

Erilaisten sosioemotionaalisia taitoja edistävien ohjelmien on todettu olevan 

erittäin tehokkaita (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger 2011, 405). On 

kuitenkin tärkeää, että ohjelmat eivät ole yksittäisiä, irrallisia toimenpiteitä, vaan 

oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen parantamista tulisi lähestyä kokonaisvaltaisesti 

(Zins, Bloodworth, Weissberg & Walberg 2007, 194). Oppilaiden tunteiden säätelyn 

tukemiseen ei riitä pelkästään tietyt oppitunnit, vaan oppilaiden tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja tulisi vahvistaa myös epävirallisissa, oppituntien ulkopuolisissa 

tilanteissa (Kokkonen 2010, 100–101). 
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA METODOLOGISET 

LÄHTÖKOHDAT 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus ja laadullinen tutkimusote 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2010, 125) toteavat hyvän kysymyksen olevan jo puoli 

vastausta. Tutkimuksen tekemisellä on aina oltava jokin tarkoitus; mihin kysymyksiin 

tutkimuksella etsitään vastauksia? Tutkimukselle asetetaankin perinteisesti jokin 

tutkimusongelma. Tutkimuksen pääongelma jakautuu tavallisesti vielä tarkempiin 

osaongelmiin. Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan usein tutkimustehtävistä 

tutkimusongelmien sijaan. (Hirsjärvi ym. 2010, 125–126, 137, 175.) 

Omassa tutkimuksessani tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia luokanopettajien ja 

neljäsluokkalaisten eli noin 10-vuotiaiden lasten käsityksiä aggressiivisuudesta, sen 

hallinnasta ja ennaltaehkäisystä. Tutkimustehtävinä oli selvittää: 

 

1. Miten luokanopettajat määrittelevät lasten aggressiivisuuden kouluympäristössä? 

2.  Miten neljäsluokkalaiset lapset määrittelevät aggressiivisuuden? 

3. Miten luokanopettajat hallitsevat lasten aggressiivisuutta kouluympäristössä? 

4.  Miten aggressiivisuutta voidaan neljäsluokkalaisten mielestä hallita ja 

ennaltaehkäistä? 

 

Tutkimukseni lähtökohdat ovat laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimusperinteessä. 

Laadullisen tutkimuksen kohteena on ihmisen elämismaailma. Elämismaailmalla 

tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu yksilön, yhteisön, sosiaalisten suhteiden ja 

arvotodellisuuden välillä. Elämismaailma erotetaan näin luonnonmaailmasta, koska 

luonnonmaailma muodostuu luonnontapahtumista ja elämismaailma niistä 

merkityksistä, joita ihmiset antavat luonnontapahtumille. (Varto 1992, 23–24.) 

Aggressiivisuuden ilmiö ei ole konkreettinen luonnontapahtuma, jota itsessään 

voitaisiin mitata. Sen sijaan aggressiivisuus on olemassa ihmisten välisissä suhteissa ja 

sille annetaan erilaisia merkityksiä, joita voidaan tutkia. Kysyessäni, miten 

luokanopettajat määrittelevät aggressiivisuuden tai mitä aggressiivisuus lasten mielestä 
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on, pyrin itse asiassa selvittämään, millaisia merkityksiä opettajat ja lapset antavat 

aggressiivisuuden ilmiölle. 

Tutkimukseni filosofinen pohja on fenomenologis-hermeneuttisessa 

tieteentraditiossa. Fenomenologiassa tutkitaan ihmisen kokemuksellista suhdetta 

maailmaan, jossa hän elää. Fenomenologian mukaan ihmisen suhde maailmaan on 

intentionaalinen, eli kaikella on jokin merkitys. Näin ollen ihmisen kokemuksellinen 

suhde maailmaan muodostuu merkitysten kautta. Merkitykset taas syntyvät siinä 

yhteisössä, jossa ihminen kasvaa. (Laine 2007, 29–30.) 

Hermeneutiikka puolestaan tutkii ihmisten välistä kommunikaatiota ja erityisesti 

kommunikoinnin ymmärtämistä ja tulkintaa. Hermeneutiikkaa tarvitaan 

fenomenologisessa tutkimuksessa, koska toisen ihmisen kokemusten tutkiminen vaatii 

kielellisten ja kehollisten ilmaisujen tulkitsemista. Tutkittava voi kuvata jotakin ilmiötä 

sanallisesti, mutta tutkijan täytyy tulkita kaikkia tämän ilmaisuja. Ilmaisut taas sisältävät 

aina merkityksiä, ja tutkija tulkitsee niitä oman ymmärryksensä perusteella. 

Fenomenologis-hermeneuttinen tieteentraditio perustuu ajatukselle, että vaikka ihminen 

jatkuvasti kokee asioita, antaa niille merkityksiä sekä ilmaisee ja tulkitsee niitä, nämä 

prosessit eivät useinkaan ole tietoisia. Tutkimuksen tavoitteena onkin nostaa näitä 

asioita esille ja tehdä ne tietoisiksi ja näkyviksi. (Laine 2007, 31–33.) 

Omassa tutkimuksessani fenomenologis-hermeneuttinen traditio ilmenee 

aggression ja aggressiivisuuden tutkimisena luokanopettajien ja lasten kokemuksissa. 

Pyrin tutkimuksessa nostamaan tietoiseksi tutkittavien käsitykset aggressiivisuudesta ja 

sen ilmenemisestä. Aggressiivisuudelle annetut merkitykset voivat tulla näkyviksi myös 

tutkittavien käsityksissä aggressiivisuuden hallinnasta. 

6.2 Toimintatutkimus tutkimuksellisena lähestymistapana 

Tutkiessani neljäsluokkalaisten lasten käsityksiä aggressiivisuudesta tutkimukseeni tuli 

mukaan myös toimintatutkimuksen ulottuvuus. Toimintatutkimuksella tarkoitetaan 

tutkimusta, jolle on tyypillistä reflektiivisyys, ihmisten osallistuminen, 

käytännönläheisyys sekä muutosinterventio (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 36). 

Reflektiivisyydellä tarkoitetaan oman ajattelun ja kokemusten tarkastelua 

pyrkimyksenä ymmärtää, miksi ajattelee ja toimii siten kuin toimii (Heikkinen & 

Jyrkämä 1999, 36). Toimintatutkimuksessa reflektiivisyys liittyy itsereflektiiviseen 
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kehään, jossa toiminnan suunnittelu, toteutus, havainnointi ja reflektointi seuraavat 

toisiaan jatkuvasti sykleittäin. Toiminnan suunnittelu pohjautuu reflektioon, jonka 

avulla pyritään arvioimaan toiminnan mahdollisesti aikaansaamia vaikutuksia. 

Suunnittelu luo pohjan itse toiminnalle, ja toimintaa seuraa sen havainnointi. 

Havainnoinnin pohjalta toimintaa ja sen vaikutuksia reflektoidaan jälleen, jolloin 

voidaan taas suunnitella uutta toimintaa. (Carr & Kemmis 1986, 186–187; Heikkinen 

2001, 176–177.) Vaikka reflektiivisen kehän syklejä kuvataan tällä tavoin toisiaan 

seuraavina, todellisuudessa syklit etenevät päällekkäin toistensa lomassa ja prosessi on 

avoimempi ja joustavampi (Kemmis & Taggart 2000, 595; Kemmis & Wilkinson 2002, 

21). 

Toimintatutkimukseen katsotaan yleensä liittyvän ihmisten osallistuminen eli 

yhteistoiminnallisuus. Tällä tarkoitetaan tutkimuskohteena olevien henkilöiden 

aktiivista osallistumista tutkimusprosessiin. Jotkut tutkijat ajattelevat 

toimintatutkimukseen liittyvän reflektion olevan ennen kaikkea yksittäisten henkilöiden 

systemaattista itsereflektiota. Kuitenkin osa tutkijoista on sitä mieltä, että 

reflektiivisyyden kehä toimii parhaiten, mikäli tutkimusprosessissa mukana olevat 

henkilöt osallistuvat syklien eri vaiheisiin. Tämän katsotaan johtuvan 

toimintatutkimuksen yhteisöllisestä ja sosiaalisesta luonteesta. Koska 

toimintatutkimuksessa tutkitaan ihmisten välisiä sosiaalisia prosesseja, on luonnollista, 

että tutkimuksen suunnittelu ja toteutus on myös sosiaalinen prosessi. (Kemmis & 

Wilkinson 2002, 22–23.) 

 Omassa tutkimuksessani reflektiivinen kehä ja yhteistoiminnallisuus näkyivät 

esimerkiksi suunnittelutyössä, jota tein yhdessä sekä tutkimukseeni osallistuneen luokan 

opettajan että tutkimukseni ohjaajan kanssa. Tutkimussuunnitelma syntyi näiden 

keskusteluiden pohjalta. Koska tutkimusta tehtiin usealla eri oppitunnilla, pystyin 

reflektoimaan aiempien tuntien toimintaa ja tarkentamaan suunnitelmia seuraavien 

tuntien osalta. Omassa ajattelussani tapahtuneen reflektoinnin lisäksi keskustelimme 

asioista myös tutkimusluokan opettajan kanssa, joka havainnoi tutkimustuntejani. 

Yhteistoiminnallisuus ja tutkittavien osallistuminen toteutuivat myös siinä 

vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa, jossa tutkimus kokonaisuudessaan tapahtui. 

Ilman oppilaita ja heidän tekemiään tehtäviä minulla ei olisi ollut tutkimusta. Kuten 

Kemmis ja Wilkinson (2002, 23) toteavat, toimintatutkimusta ei varsinaisesti tehdä 

toisista, vaan sitä tehdään toisten kanssa. 
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 Käytännönläheisyys näkyy toimintatutkimuksessa monin tavoin. Tutkimuksen 

lähtökohtana on usein jokin käytännön ongelma, jota pyritään tutkimuksen avulla 

ratkaisemaan. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1994, 31.) Tutkimus toteutetaan 

käytännön yhteisössä, ja tutkija ei pyri olemaan ulkopuolinen tarkkailija, vaan hän 

osallistuu toimintaan (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 40). Omassa tutkimuksessani tämä 

käytännönläheisyys ilmeni siten, että tutkimus tehtiin käytännön ympäristössä, 

koululuokassa. Tutkimus tapahtui opetustuntien yhteydessä ja toimin itse tällöin sekä 

opettajana että tutkijana. Näin olin aktiivisesti mukana toiminnassa enkä pyrkinyt 

ottamaan ulkopuolisen tutkijan näkökulmaa. 

 Toimintatutkimukselle yhtenä olennaisena piirteenä pidetään muutosinterventiota. 

Tällöin toimintatutkimuksen tavoitteena on muuttaa toimintaa tutkimuksen avulla. 

Muutosintervention lähtökohtana on ajatus, että erilaisissa ihmisten muodostamissa 

yhteisöissä sosiaalisella toiminnalla on tapana muotoutua vakiintuneiksi käytännöiksi. 

Nämä käytännöt ovat olleet tarkoituksenmukaisia silloin, kun ne ovat muotoutuneet, 

mutta ajan kuluessa niiden tarkoituksenmukaisuus on kadonnut. Silti samoja käytäntöjä 

toteutetaan, koska ne ovat vakiintuneet syvälle yhteisön rakenteisiin. 

Toimintatutkimuksen avulla näitä käytäntöjä pyritään paljastamaan ja sitä kautta 

muuttamaan paremmiksi. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 44–45.) 

Omassa tutkimuksessani tavoitteena ei ollut saada aikaan muutosta oppilaissa tai 

luokan käytännöissä. Tavoitteenani oli selvittää oppilaiden käsityksiä ja sitä kautta 

saada tietoa lasten näkökulmasta. Toimintatutkimuksella voidaankin katsoa olevan 

kaksinaisluonne, jonka toisella puolella on tavoite tuottaa uutta tietoa toiminnasta ja 

toisella tavoite kehittää toimintaa (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 33). Omassa 

tutkimuksessani painottui tiedon tuottaminen. 

 Toimintatutkimuksen voidaan ajatella olevan myös eräänlainen eettinen 

perusasenne, jolloin sen yleisenä tavoitteena on ihmisten elämänlaadun parantaminen 

(Heikkinen & Jyrkämä 1999, 35). Katson tämän eettisen perusasenteen olleen vahvasti 

läsnä omassa toimintatutkimuksessani, koska tutkimukseni tapahtui koulussa 

opetustuntien yhteydessä. Kaikessa koulussa tapahtuvassa opetus- ja kasvatustyössä 

ovat taustalla eettiset arvot, kuten ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia, ja 

perusopetuksen tehtävänä on antaa oppilaille mahdollisuus monipuoliseen kasvuun ja 

oppimiseen sekä terveen itsetunnon kehittymiseen (POPS 2004, 14). 
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Toimiessani koulussa sekä tutkijan että opettajan roolissa nämä arvot ja tavoitteet 

olivat taustalla kaikessa toiminnassani. Tutkimukseni toteutui ihmisen sosiaalisia 

suhteita käsittelevien ympäristö- ja luonnontiedon oppituntien yhteydessä. Ympäristö- 

ja luonnontiedon opetuksen yhtenä tavoitteena on, että oppilas oppii sekä fyysistä että 

psyykkistä itsetuntemusta, itsensä ja toisten arvostamista sekä sosiaalista osaamista 

(POPS 2004, 171). Toimintatutkimustani läpäisivät nämä opetuksen ja kasvatuksen 

tavoitteet, vaikka varsinaiset tutkimukseni tavoitteet olivatkin erillisiä opetuksen 

tavoitteista. Siten eettinen perusasenne toteutui myös tutkimuksessani, koska haluan 

opettajana toimiessani edistää oppilaiden hyvää elämää. 

Toimintatutkimuksen parissa on syntynyt erityinen tutkiva opettaja -ajattelu. 

Tutkiva opettaja -ajattelun lähtökohtana on, että opettajien tulee opetustyön lisäksi osata 

tehdä myös tutkimustyötä, jotta he voivat kehittää itseään ja työtään. Tutkivan opettajan 

tekemä tutkimustyö kohdistuukin nimenomaan käytäntöön eli opetukseen. Opetuksella 

ja tutkimuksella nähdään olevan paljon yhteistä; niin opettaja kuin tutkijakin asettavat 

tavoitteita, toimivat niiden suuntaisesti ja arvioivat sekä prosessia että tuloksia. 

Tutkimus voidaankin kytkeä osaksi opetustyötä lähestymällä opetusta ja oppimista 

tutkimukselle tyypillisen ongelmanasettelun kautta. Tällöin opettajat pystyvät 

tunnistamaan opetuksessa ilmeneviä ongelmia ja kehittämistehtäviä. Tutkivalla 

opettajalla on työssään kaksoisrooli; hän ohjaa toimintaa opettajana sekä havainnoi ja 

kyseenalaistaa sitä tutkijana. (Niikko 2001, 188, 191–193.) 

Omassa toimintatutkimuksessani olin tässä tutkija–opettajan kaksoisroolissa. 

Toteutin tutkimukseni opetuksen yhteydessä ja suunnittelin sen osaksi opetusta. Sekä 

opetus että tutkimus toteutuivat prosessinomaisen suunnittelun, toteutuksen, 

reflektoinnin ja arvioinnin kautta. Tutkimuksessani käytäntö ja teoria kietoutuvat 

tiiviisti toisiinsa, koska tein tutkimusta käytännön opetustyön yhteydessä ja tarkastelen 

siitä saamaani tietoa teorian valossa. Niikon (2001) mukaan tutkiva opettaja voikin 

lähestyä opetustyön tarkastelua käytännön, teorian tai näiden yhdistelmän 

näkökulmasta. Käytäntöä ja teoriaa yhdistäessään opettaja tarkastelee toiminnasta 

nousevia kysymyksiä teorian ja aiempien tutkimusten pohjalta. (Niikko 2001, 193–194.) 

Kuviossa 2 esittelen vielä kootusti tutkimustani ohjaavan teoreettisen 

viitekehyksen, tutkimuksen metodologiset lähtökohdat sekä näiden pohjalta syntyneen 

tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävät. 
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Teoreettinen viitekehys

Aggressiivisuuden määritelmät

- Aggressio: vietti / tunne

- Aggressiivisuus: ulospäin suuntautuva toiminta

- Avoin / suora aggressiivisuus

- Epäsuora aggressiivisuus

- Sosiaalinen aggressiivisuus

- Reaktiivinen ja proaktiivinen aggressiivisuus

- Fyysinen ja verbaalinen aggressiivisuus

Lasten / nuorten aggressiivisuuden syyt

- Perimä

- Ympäristö

- Psyykkinen ongelma (narsismi)

- Heikko tunteiden ja käyttäytymisen säätely

- Aggressiokasvu

Lasten / nuorten aggressiivisuuden seuraukset

- Aggressiivisuuden jatkuminen aikuisuuteen

- Koulusopeutumattomuus

- Sosiaaliset ongelmat

Lasten / nuorten aggressiivisuuden hallinta

- Tekniikat käyttäytymisen hallintaan

- Aggressiokasvatus

- Tunteiden säätelyn / sosioemotionaalisten

taitojen tukeminen

Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat

Laadullinen tutkimus

- Ihmisten elämismaailman tutkiminen

- Aggressiivisuus ihmisten välisissä suhteissa

Fenomenologis-hermeneuttinen tieteentraditio

- Kokemusten ja niiden merkitysten tutkiminen

- Aggressiivisuus luokanopettajien ja 

neljäsluokkalaisten oppilaiden kokemuksissa

Toimintatutkimus

- Ajattelun ja toiminnan reflektointi

- Yhteistoiminnallisuus tutkimuksen osallistujien

kanssa

- Tutkija-opettajan rooli

- Eettinen perusasenne

Tutkimustehtävinä selvittää:

1. Miten luokanopettajat määrittelevät lasten 

aggressiivisuuden kouluympäristössä?

2. Miten neljäsluokkalaiset lapset määrittelevät 

aggressiivisuuden?

3. Miten luokanopettajat hallitsevat lasten 

aggressiivisuutta kouluympäristössä?

4. Miten aggressiivisuutta voidaan 

neljäsluokkalaisten mielestä hallita ja 

ennaltaehkäistä?

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkia luokanopettajien ja neljäsluokkalaisten 

lasten käsityksiä aggressiivisuudesta, sen 

hallinnasta ja ennaltaehkäisystä.

 

 

KUVIO 2. Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sekä niiden suhde tutkimuksen 
tarkoitukseen ja tutkimustehtäviin 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

7.1 Tutkimuksen kulku 

Tutkimus toteutettiin kevään ja syksyn 2011 aikana. Keväällä 2011 keräsin aineiston 

luokanopettajien käsityksistä lasten aggressiivisuudesta kouluympäristössä. 

Tutkimukseen osallistui kymmenen luokanopettajaa eri puolilta Suomea. Osallistujina 

oli kolme miestä ja seitsemän naista, ja heidän ikänsä vaihteli alle 30 vuoden ja yli 50 

vuoden välillä. Työuran pituuden vaihtelu tutkittavien välillä oli suuri; lyhyimmän aikaa 

luokanopettajana toiminut oli ollut töissä kaksi vuotta, kun pisin työura oli 36 vuotta.  

 Etsin tutkimukseeni osallistujia aluksi helpon saavutettavuuden perusteella, eli 

tutuista ja puolitutuista luokanopettajista. Näin en kuitenkaan saanut kovinkaan montaa 

osallistujaa, joten myöhemmin lähetin tutkimuslupakyselyn sähköpostilla satunnaisiin 

kouluihin ympäri Suomea. Lisäksi etsin osallistujia opiskelututtujen kautta. 

Sähköpostiin vastanneita oli melko vähän. Kuitenkin joistakin kouluista osallistui 

useampia opettajia ja ”tutun tuttujen” kautta tavoitin muutamia halukkaita osallistujia. 

Tutkimuskirjeitä (liite 1) postitettiin lopulta 18, ja vastauksia saapui määräaikaan 

mennessä kymmenen. 

Postitin tutkimuskirjeen tutkimusluvan saamisen jälkeen vastaajalle joko koulun 

kautta tai henkilökohtaisesti. Tutkimusluvan kysyin joko koulun rehtorilta tai 

luokanopettajalta itseltään. Vastaamisaika oli noin viikko. Kyselyn mukana postitin 

vastauskuoren, jossa oli postimerkki valmiina. Tutkimuksessa ei kysytty osallistujan 

nimeä, joten kun tutkimuskirjeet saapuivat osallistujilta takaisin, minun ei ollut 

mahdollista tietää, ketkä tutkimuskirjeen vastaanottaneista olivat vastanneet ja ketkä 

eivät. 

Syksyllä 2011 tutkimukseeni osallistuivat erään keskisuomalaisen koulun 

neljännen luokan noin 10-vuotiaat oppilaat. Luokalla oli yhteensä 19 oppilasta, joista 

tyttöjä oli 7 ja poikia 12. Luokka valikoitui tutkimukseeni, koska minulla oli syksyllä 

mahdollisuus toimia luokassa tutkija–opettajana. Neuvottelin ensin tutkimusajatuksesta 

luokanopettajan kanssa, ja hänen kauttaan selvitettiin tutkimusluvat lasten vanhemmilta. 

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena kahden viikon aikana neljällä eri 

opetuskerralla ympäristö- ja luonnontiedon oppituntien yhteydessä. Kaksi opetuskertaa 
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kesti yhden oppitunnin ja kaksi opetuskertaa oli kahden oppitunnin mittaisia. 

Tutkimusta tehtiin näin yhteensä kuudella oppitunnilla. Koska tutkimusta tehtiin useana 

eri päivänä, kaikki oppilaat eivät olleet paikalla jokaisella kerralla. 

Ensimmäinen tutkimuskerta oli kahden oppitunnin pituinen. Tutkimuksen aluksi 

kerroin oppilaille tekeväni tutkimusta aggressiivisuudesta. Selitin heille tutkimukseni 

olevan täysin luottamuksellinen, eli heidän tietonsa eivät tulisi missään vaiheessa ilmi 

kenellekään ulkopuoliselle. Keskustelimme myös siitä, mitä aggressio ja aggressiivisuus 

tarkoittavat, ja selitin niiden merkitsevän suuttumusta ja vihamielistä käytöstä. Tästä 

eteenpäin käytinkin oppilaiden kanssa näitä suuttumuksen ja vihamielisen käytöksen 

käsitteitä, joita myös Cacciatore (2010) osittain käyttää Aggression portaat -

opetusmateriaalissaan. Koin aggression ja aggressiivisuuden käsitteet hieman vaikeiksi 

sekä negatiivisesti latautuneiksi. Ensimmäisellä tutkimuskerralla tavoitteenani oli 

selvittää lasten yleisiä käsityksiä aggression ja aggressiivisuuden ilmiöistä ja niiden 

ilmenemisestä. Lisäksi pyrin selvittämään, millaisia aggressiivisuuden hallintakeinoja 

lapset tietävät. 

Toinen tutkimuskerta kesti yhden oppitunnin. Tuolloin tutkin lasten käsityksiä 

aggressiivisuudesta riitelyyn liittyvien kysymysten kautta. Kolmas tutkimuskerta oli 

kahden oppitunnin mittainen. Tuolloin aggressiivisuuden ilmiötä tarkasteltiin 

kiusaamisen näkökulmasta sekä oppilaiden tekemien kertomusten kautta. 

Viimeinen tutkimuskerta oli yhden oppitunnin pituinen ja sen tavoitteena oli koota 

oppilaiden ajatuksia tutkimusjaksosta sekä saada vielä tietoa heidän käsityksistään 

liittyen aggressiivisuuden hallintaan. Teetin viimeisellä kerralla oppilaille myös 

rentoutusharjoituksen. Rentoutumisen ja rauhoittavien mielikuvien avulla ihminen voi 

lieventää haastavia tunteita, kuten vihaa, ja tunteiden lieventyessä on helpompi toimia 

oikein (Cacciatore 2010, 212). Tämä harjoitus ei kuitenkaan ollut osa tutkimustani, 

mutta palaan siitä tekemiini havaintoihin myöhemmin pohtiessani oppilaiden 

kokemuksia tutkimusjaksosta. 

Käytin tutkimuksessani useita erilaisia tutkimusmenetelmiä, jotta saisin 

luokanopettajien ja oppilaiden käsityksistä mahdollisimman monipuolista ja kattavaa 

tietoa. Taulukossa 1 esitellään tutkimuksen eteneminen sekä eri vaiheissa käytetyt 

tutkimusmenetelmät. Seuraavaksi käsittelen tutkimusmenetelmiä yksityiskohtaisemmin. 
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TAULUKKO 1. Tutkimuksen kulku ja tutkimusmenetelmät 

 

Ajankohta Osallistujat Tutkimusmenetelmä 

Kevät 2011 Luokanopettajat – Käsitekartta/miellekartta lasten 
aggressiivisuudesta kouluympäristössä 
– Eläytymismenetelmä lasten aggressiivisuuden 
hallinnasta 

Syksy 2011: 
1. opetuskerta (2 
oppituntia) 

4.-luokkalaiset oppilaat – Epämuodollinen etnografinen haastattelu 
suuttumuksesta ja vihamielisestä käytöksestä 
(ryhmätehtävä + koko luokka) 
– Oppilaiden omat tuotokset ”Suutun kun” -
aurinkoon (yksilötehtävä) 
– Kysely suuttumuksen ilmaisuista 
(yksilötehtävä) 
– Mukautettu eläytymismenetelmä 
aggressiivisuuden hallinnasta ja 
ennaltaehkäisystä (ryhmätehtävä) 

Syksy 2011: 
2. opetuskerta (1 
oppitunti) 

4.-luokkalaiset oppilaat – Oppilaiden omat tuotokset riitelystä 
(paritehtävä) 
– Kysely riitelystä (yksilötehtävä) 

Syksy 2011: 
3. opetuskerta (2 
oppituntia) 

4.-luokkalaiset oppilaat – Epämuodollinen etnografinen haastattelu 
kiusaamisesta (koko luokka) 
– Narratiiviset kertomukset aggressiivisuudesta 
(ryhmätehtävä) 

Syksy 2011: 
4. opetuskerta (1 
oppitunti) 

4.-luokkalaiset oppilaat – Tutkimusjakson kokoava kysely 
(yksilötehtävä) 

 
 

7.2 Tutkimusmenetelmät 

Laineen (2007, 33) mukaan ei ole mahdollista määritellä tarkasti fenomenologisia tai 

hermeneuttisia tutkimusmetodeja, vaan tutkijan tulee harkita tutkimuskohteen mukaan, 

millä menetelmällä tutkittavan kokemukset ja ilmaisujen merkitykset välittyvät 

mahdollisimman aidosti ja ymmärrettävästi. Tutkiessani luokanopettajien käsityksiä 

lasten aggressiivisuudesta tutkimusmetodeiksi valikoituivat käsitekartta (tai 

miellekartta, kuten myöhemmin totean) ja eläytymismenetelmä. 

Toimintatutkimuksessa voidaan käyttää sekä laadullisia että määrällisiä 

tutkimusmenetelmiä, mutta laadullisten tutkimusmenetelmien on todettu soveltuvan 

toimintatutkimukseen paremmin. Toimintatutkimuksessa on tavallista käyttää useita eri 

tutkimusmetodeita aineiston keruussa. (Mills 2007, 55–56.) Tästä käytetään nimitystä 

menetelmätriangulaatio (Eskola & Suoranta 2008, 70). Tavallisimpia 
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toimintatutkimuksessa käytettyjä laadullisia aineistonkeruumenetelmiä ovat muun 

muassa havainnointi, haastattelu, kysely, päiväkirjat, kartat, ääni- ja videonauhoitteet 

sekä kenttämuistiinpanot. Määrällisiä toimintatutkimuksessa käytettäviä menetelmiä 

ovat esimerkiksi erilaiset taitoja tai osaamista mittaavat testit sekä asenteita tai 

mielipiteitä mittaavat asteikot. (Mills 2007, 73–75.) 

Käytin omassa toimintatutkimuksessani useita erilaisia tutkimusmenetelmiä. 

Koska tutkimukseni toteutettiin opetuksen yhteydessä, on tutkimusmenetelmissäni 

piirteitä opetusmenetelmistä. Opettajien tekemän toimintatutkimuksen tuloksia voidaan 

pitää vakuuttavina, koska opettajat osaavat valita sellaisia tutkimusmenetelmiä, joiden 

avulla tutkittaviin asioihin saadaan luotettava näkökulma (Mills 2007, 11). Niinpä pyrin 

valitsemaan sellaisia tutkimusmenetelmiä, jotka tuottaisivat mahdollisimman autenttista 

ja luotettavaa tietoa. Tutkimusmenetelmikseni valikoituivat epämuodollinen 

etnografinen haastattelu (Mills 2007, 62), erilaiset kyselyt, narratiiviset kertomukset 

(Heikkinen 2007, 147), mukautettu eläytymismenetelmä sekä oppilaiden omat tuotokset 

(eng. artifacts) (Mills 2007, 72). Käsittelen seuraavaksi kaikkia käyttämiäni 

tutkimusmenetelmiä yksityiskohtaisemmin. 

Käsitekartta vai miellekartta? 

Åhlbergin (2001) mukaan käsitekartta sopii tutkimusmenetelmäksi silloin, kun tutkija 

haluaa saada selville tutkittavan henkilön ajattelun peruskäsitteet ja käsitteiden väliset 

yhteydet. Åhlberg korostaa, että käsitekarttoja ja miellekarttoja ei saisi sekoittaa 

keskenään. Hänen mukaansa miellekartat kuvaavat ensisijaisesti vain assosiaatioita, 

joita kartan tekijän mielessä syntyy. Käsitekartassa sen sijaan on olennaista, että se 

kuvaa tarkasti henkilön ajattelun peruskäsitteitä ja näiden välisiä yhteyksiä. (Åhlberg 

2001, 59–60, 64.) Käsitekartoissa onkin yleensä tarkkaan nimettyjä käsitteitä, niitä 

yhdistäviä linkkisanoja sekä käsitteiden hierarkiaa osoittavia viivoja (Wheeldon & 

Faubert 2009, 69–70). 

Luokanopettajien käsityksiä tutkiessani tarkoituksena oli saada opettajilta 

käsitekarttoja (liite 1). Käsitekartta tutkimusmenetelmänä vastasi ensimmäiseen 

tutkimustehtävääni, koska tavoitteena oli selvittää, miten luokanopettajat määrittelevät 

lasten aggressiivisuuden kouluympäristössä. Määrittelyissä ajattelun käsitteellistäminen 

on tärkeää. Todellisuudessa opettajien palauttamat kartat asettuivat johonkin käsite- ja 

miellekarttojen välimaastoon. Osa opettajista käytti kartassaan käsitteiden välillä muun 
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muassa nuolia tai viivoja osoittamaan käsitteiden yhteyksiä. Kuitenkaan opettajien 

vastauksissa ei esiintynyt juuri lainkaan käsitteitä yhdistäviä sanoja, ja osassa karttoja ei 

ilmennyt myöskään eri käsitteitä yhdistäviä viivoja tai nuolia. Siten nämä kartat ovat 

lähempänä miellekarttoja kuin käsitekarttoja. 

Wheeldon ja Faubert (2009) katsovat, että myös miellekartat tarjoavat arvokasta 

tietoa henkilön ajattelun käsitteistä ja ymmärryksestä. He ehdottavatkin, että 

käsitekartan määritelmää voitaisiin laajentaa tarkoittamaan myös muita visuaalisia 

tiedon esittämismenetelmiä, kuten miellekarttoja. Silti Wheeldon ja Faubert näkevät, 

että tutkimuksen kentällä heidän ehdotustaan ei välttämättä hyväksyttäisi. Wheeldon ja 

Faubert ohjeistivat omassa tutkimuksessaan tutkittavia tekemään käsitekartan, mutta 

palautetut kartat eivät täyttäneet käsitekartalle asetettuja kriteereitä. Koska käsitekartan 

määritelmän laajentamista ei ole hyväksytty, he päätyivät käyttämään tutkittavien 

kartoista termiä miellekartta. (Wheeldon & Faubert 2009, 71, 78–79.) Teen omassa 

tutkimuksessani samanlaisen päätöksen, ja kutsun käyttämääni menetelmää tästä 

eteenpäin miellekartaksi, vaikka opettajille postitetussa tutkimuskirjeessä on käytetty 

käsitekartta-termiä. 

Eläytymismenetelmä 

Eläytymismenetelmässä tutkija antaa tutkittavalle kehyskertomuksen, josta syntyvien 

mielikuvien perusteella tutkittava kirjoittaa lyhyen tarinan. Tarinassaan tutkittava joko 

vie kehyskertomuksen tapahtumia eteenpäin tai kuvaa tapahtumia ennen 

kehyskertomuksen tilannetta. Eläytymismenetelmän käyttämisessä on tärkeää, että 

kehyskertomuksia on vähintään kaksi versiota, jotka ovat erilaisia jonkin tutkimuksen 

kannalta olennaisen asian suhteen. Näin voidaan tutkia, miten tutkittavan vastaus 

muuttuu, kun jokin olennainen osa kehyskertomusta muuttuu. (Eskola 2001, 69–70.) 

Käytin eläytymismenetelmää opettajien käsityksiä tutkiessani siten, että tein kaksi 

kuvitteellista kehyskertomusta (liite 1), joissa lapsen aggressiivisuus koulussa ilmenee 

eri tavoin. Ensimmäisessä kehyskertomuksessa ensimmäisellä luokalla oleva Elli 

raivostuu, kun joku luokkatovereista vie hänen pulpetilleen varaamansa 

askartelukartongit. Elli ei suostu opettajan kehotuksesta huolimatta ottamaan uusia 

samanlaisia kartonkeja, vaan alkaa riehua luokassa ja potkaisee opettajaa. Tässä 

kehyskertomuksessa oppilaan aggressiivisuus on reaktiivista. 
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Toisessa kehyskertomuksessa oppilaan aggressiivisuus ilmenee proaktiivisena 

väkivallalla uhkailuna. Siinä neljäsluokkalainen Mikko ei toimi tunnilla opettajan 

ohjeiden mukaan, ja opettajan lähestyessä Mikko ottaa pöydältä sakset ja uhkaa heittää 

opettajaa niillä. Ohjeistin tutkimukseen osallistuneita luokanopettajia kirjoittamaan 

kertomuksille jatkoa eläytyen kehyskertomuksen tilanteessa olevan opettajan asemaan 

ja kertomalla, miten he toimisivat tilanteessa opettajana. Tämä menetelmä vastasi 

kolmanteen tutkimustehtävääni, jonka tavoitteena oli selvittää, miten luokanopettajat 

hallitsevat lasten aggressiivisuutta kouluympäristössä. 

Epämuodollinen etnografinen haastattelu 

Epämuodollisella etnografisella haastattelulla tarkoitetaan tutkimusmenetelmää, jossa 

haluttua asiaa tutkitaan keskustelevalla tyylillä tutkijan esittämien kysymysten pohjalta. 

Tutkija voi keskustelun aikana tai sen jälkeen merkitä muistiin, mitä keskustelun 

osallistujat ovat pääpiirteissään sanoneet. (Mills 2007, 62–63.) Käytin tätä 

tutkimusmenetelmää pyrkiessäni selvittämään, mitä aggressio (suuttumus) ja 

aggressiivisuus (vihamielinen käytös) oppilaiden mielestä ovat. Aloitin keskustelun 

kysymällä, mitä käsitteet suuttumus ja vihamielinen käytös tarkoittavat. Oppilaat 

pohtivat kysymystä ryhmissä, jonka jälkeen keskustelimme vastauksista koko luokan 

kanssa. Kirjasin oppilaiden vastaukset taululle, jotta pystyimme yhdessä tarkastelemaan 

niitä. Myöhemmin kirjasin taululle tulleet vastaukset omiin muistiinpanoihini. 

 Käytin epämuodollista etnografista haastattelua uudelleen tutkiessani oppilaiden 

käsityksiä kiusaamisesta aggressiivisuuden ilmenemismuotona. Tätä haastattelua varten 

minulla oli kysymysrunko (liite 2), jonka avulla keskustelu eteni. Haastattelussa oli 

mukana koko luokka. Kirjasin oppilaiden vastaukset muistiin kysymysrungon yhteyteen 

samalla kun kävimme keskustelua. 

Kyselyt 

Kyselyä käytin tutkimusmenetelmänä kolme kertaa; tutkiessani oppilaiden kykyä 

tunnistaa omia suuttumuksen ilmaisujaan, selvittäessäni oppilaiden käsityksiä riitelystä 

aggressiivisuuden ilmenemismuotona sekä kootessani oppilaiden käsityksiä 

tutkimusjakson lopuksi. Kyselyn etuna voidaan pitää sitä, että sen avulla saadaan laaja 

aineisto monien kysymysten ja monien osallistujien avulla (Hirsjärvi ym. 2010, 195). 
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Tästä syystä valitsin kyselyn myös omaksi tutkimusmenetelmäkseni edellä mainittuihin 

kysymyksiin. Lisäksi kyselyillä sain tietoa jokaiselta oppilaalta, kun taas esimerkiksi 

epämuodollisen, keskustelevan haastattelun aikana vain luokan yleiset mielipiteet tai 

yksittäisten oppilaiden kommentit nousivat enemmän esille. 

 Ensimmäinen kyselyni (liite 3) koskien oppilaiden suuttumuksen ilmaisuja oli 

Cacciatoren (2010, 177) Aggression portaat -opetusmateriaalista. Kyselyssä esitetään 

erilaisia suuttumuksen ilmaisuja, ja oppilaan tehtävänä oli merkitä jokaisen ilmaisun 

kohdalle rasti sen mukaan, oliko omasta mielestään käyttänyt tätä suuttumuksen 

ilmaisua viimeisen kuukauden aikana varsin usein, joitain kertoja vai ei lainkaan. 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää, tunnistavatko lapset itsessään suuttumuksen tunteita ja 

tapoja, joilla suuttumusta ilmaisevat. 

 Riitelyä koskeva kysely (liite 4) ja tutkimusjakson lopuksi tehty koontikysely 

(liite 5) koostuivat avoimista kysymyksistä. Avointen kysymysten avulla tutkittavat 

voivat kertoa ajatuksensa omin sanoin ilman ennalta annettuja vaihtoehtoja (Hirsjärvi 

ym. 2010, 201). Pyrinkin näillä kyselyillä saamaan mahdollisimman autenttista tietoa 

oppilaiden käsityksistä ilman, että ohjailen heidän vastauksiaan tarjoamalla 

vaihtoehtoja. 

Riitelyä koskevan kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä pyysin oppilasta 

kertomaan vähintään kolme esimerkkiä, mistä asioista luokassa syntyy riitoja. 

Tavoitteenani oli tässä kysymyksessä saada tietoa, tunnistavatko oppilaat tilanteita, 

joissa aggressiivista käyttäytymistä herää. Toisessa kysymyksessä oppilaan tuli kertoa, 

mitä luokan riitatilanteessa yleensä tapahtuu. Tällä kysymyksellä selvitin lasten 

käsityksiä aggressiivisuuden ilmenemismuodoista. Kolmannella ja neljännellä 

kysymyksellä pyrin selvittämään oppilaiden käsityksiä aggressiivisuuden hallintaan ja 

ennaltaehkäisyyn liittyen. Niissä kysyttiin, miten oppilaan mielestä riitatilanteessa 

pitäisi toimia ja miten riitatilanteita voisi välttää. 

Kolmas kysely oli tutkimusjakson lopuksi tehty koontikysely. Sen tavoitteena oli 

selvittää oppilaiden käsityksiä aggressiivisuuden hallintaan liittyen. Ensimmäisessä 

kysymyksessä kysyttiin, miksi on tärkeää hallita omaa suuttumusta. Toisessa 

kysymyksessä pyrin selvittämään oppilaan omia aggressiivisuuden hallintakeinoja 

kysymällä, mitä oppilas tekee seuraavan kerran, kun joku suututtaa häntä todella paljon. 

Kyselyn kolmas ja neljäs kysymys pyrkivät kartoittamaan, miten oppilaat kokivat 

tutkimusjakson asiat ja tehtävät. Näillä kysymyksillä en etsinyt vastauksia tämän 
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tutkimuksen tehtäviin, vaan pyrin saamaan tietoa siitä, mitä ajatuksia lapsissa herättää 

aggressiivisuusteemaan liittyvä opetus. Tarkastelen näiden kysymysten vastauksia 

tutkimustulosten yhteenvedossa sekä pohtiessani tutkimuksen merkitystä ja mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 

Narratiiviset kertomukset 

Narratiivisuudella tarkoitetaan tutkimuksellista lähestymistapaa, jossa kertomusten 

katsotaan olevan tiedon välittäjiä. Tutkimusaineistojen voidaan katsoa olevan 

narratiivisia, mikäli ne ovat suullisesti tai kirjallisesti esitettyä kerrontaa. Tällöin 

narratiiveiksi katsotaan kaikki sellaiset vapaat vastaukset, joissa tutkittava kertoo 

näkökulmansa omin sanoin. Kuitenkin tarkimmassa muodossaan narratiivisessa 

aineistossa esiintyy myös sellaisia kertomuksille tyypillisiä piirteitä, kuten tarinan alku 

ja loppu sekä juoni. (Heikkinen 2007, 142, 147.) 

 Omissa tutkimusmenetelmissäni narratiivisuus edustaa juuri tätä tarkkaa 

määritelmää. Käytin narratiivista menetelmää selvittäessäni lasten käsityksiä 

aggressiivisuudesta heidän itsensä kertomana. Oppilaiden tehtävänä oli kirjoittaa 

kuudessa kolmen hengen ryhmässä tarina. Tarinassa tuli kertoa, miksi jotakin lasta 

suututtaa todella paljon ja mille se tuntuu. Lisäksi tehtävän tavoitteena oli, että oppilaat 

kertoisivat, miten tarinan henkilö voi hallita suuttumustaan. 

Mukautettu eläytymismenetelmä 

Lasten käsitysten tutkimisessa käyttämääni eläytymismenetelmää kuvaan mukautettuna 

eläytymismenetelmänä, koska se ei täytä eläytymismenetelmän varsinaisia ehtoja. 

Kuten aiemmin on mainittu, eläytymismenetelmässä on olennaista kahden erilaisen 

kehyskertomuksen käyttäminen, jotta voidaan selvittää muutoksia tutkittavien 

vastauksissa (Eskola 2001, 69–70). Kuitenkin oppilaiden käsityksiä tutkiessani käytin 

ainoastaan yhtä kehyskertomusta (liite 6). Kertomus oli lähes sama kuin 

luokanopettajien käsitysten tutkimisessa käytetty ”Ellin tarina”, sitä oli vain muokattu 

oppilaiden tehtävään sopivaksi. 

Oppilaat tekivät eläytymismenetelmätehtävän ryhmissä. Heidän tuli eläytyä Ellin 

asemaan ja pohtia keinoja, joilla tilanteen olisi voinut ennaltaehkäistä, sekä ratkaisuja jo 

tapahtuneeseen tilanteeseen. Ryhmät kirjoittivat ratkaisunsa ylös. Tämän menetelmän 
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tavoitteena oli tutkia oppilaiden käsityksiä aggressiivisuuden hallinnasta, ja se 

vastasikin asettamaani tavoitteeseen. Mikäli olisin käyttänyt myös toista 

kehyskertomusta, olisin mahdollisesti saanut monipuolisempaa tietoa oppilaiden 

käsityksistä. Käytettävissä oleva aika oli kuitenkin rajallinen, minkä vuoksi yhden 

kertomuksen perusteellisempi pohdinta oli kannattavampaa. On mahdollista 

kyseenalaistaa, voidaanko menetelmääni kutsua minkäänlaiseksi 

eläytymismenetelmäksi, koska näin olennainen osa menetelmää puuttuu. Kuitenkin 

päädyin tämän nimen käyttöön, koska kuten Eskola (2001, 71–72) kuvaa 

eläytymismenetelmän nimeä: 

 

– – se kuitenkin kertoo juuri siitä, mikä menetelmässä on olennaista: vastaajia pyydetään 
eläytymään johonkin tiettyyn tilanteeseen ja kertomaan sitten, mikä tässä tilanteessa on 
mahdollista. 

 

Huolimatta siitä, että menetelmässäni käytin vain yhtä kehyskertomusta, Eskolan (2001, 

71–72) sanojen mukaisesti olennaisin toteutui; oppilaat eläytyivät tarinassa kuvattuun 

tilanteeseen ja kertoivat, mitä siinä voisi tapahtua. 

Oppilaiden omat tuotokset 

Oppilaiden omilla tuotoksilla (eng. artifacts) tarkoitetaan kaikkia sellaisia kirjallisia tai 

kuvallisia aineistoja, joiden avulla opettaja voi saada tietoa luokassa tai koulussa 

tapahtuvista asioista sekä oppilaista. Tällaisia tuotoksia voivat olla esimerkiksi 

valokuvat, portfoliot tai muut oppilaiden työt. (Mills 2007, 72.) Tutkimusmenetelminäni 

käytin oppilaiden tuotoksia kaksi kertaa. 

Ensimmäisellä kerralla tavoitteenani oli selvittää, kuinka oppilaat tunnistavat 

omia suuttumuksen tunteitaan sekä niitä herättäviä tilanteita. Tunteiden tunnistaminen 

edesauttaa empatian kehittymistä, ja tunteita hyvin tunnistavat lapset ovat tavallisesti 

vähemmän aggressiivisia kuin muut (Cacciatore 2010, 18). Tunteiden tunnistaminen on 

myös edellytys tunteiden hallinnalle (Kokkonen 2010, 39). Tunteiden hallinta liittyy 

aggressiivisuuden ennaltaehkäisyyn, koska sen on todettu olevan yhteydessä 

aggressiivisuudelle vastakkaisiin käyttäytymismalleihin (esim. Pulkkinen 1996b, 32). 

Tutkin oppilaiden tunteiden tunnistamisen taitoja Cacciatoren (2010, 223) teoksessa 

olevan tehtävän avulla. Tehtävä toteutettiin siten, että tein keltaisesta paperista auringon 
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keskustan, jossa luki: ”Suutun kun…”. Olin leikannut jokaiselle oppilaalle oman 

auringonsäteen, johon oppilaan tuli jatkaa lausetta. Lopuksi aurinko koottiin yhteen. 

Toisen kerran käytin oppilaiden tuotoksia tutkimusmenetelmänä tutkiessani 

heidän käsityksiään riitelystä aggressiivisuuden ilmenemismuotona. Tällöin oppilaat 

tekivät pareittain riitelyyn liittyvän tehtävän. Ohjeistin heitä keskustelemaan ja 

kirjoittamaan ylös, mitä asioita riidellessä voi tehdä tai tapahtua. Lisäksi oppilaiden tuli 

pohtia ja kirjata, mille riidellessä tuntuu. 

7.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysin tarkoituksena on tuoda aineistoon selkeyttä ja sitä kautta tuottaa 

tutkimuksen kohteesta uutta tietoa (Eskola & Suoranta 2008, 137). Aineiston analyysin 

ja tulkinnan kautta tutkija selvittää, millaisia vastauksia hän saa tutkimukselle 

asettamiinsa ongelmiin tai tehtäviin (Hirsjärvi ym. 2010, 221). Laadullisen tutkimuksen 

piirissä esiintyy toisinaan ajatus, että aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä ei voida 

tarkastella toisistaan erillisinä, koska analyysimenetelmän tulisi ohjata aineiston 

keruuta, jotta analyysi ei muodostuisi mahdottomaksi tehtäväksi (Tuomi & Sarajärvi 

2004, 70–72). Kuitenkin Eskolan (2007, 162) mukaan aineiston analyysimenetelmät on 

voitu päättää aiemmin, mutta konkreettisiksi ne tulevat vasta kun analyysia aletaan 

tehdä. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston tavoitteena ei ole pelkästään todentaa 

olemassa olevia ennakko-oletuksia, vaan tuottaa tutkijalle uusia näkökulmia (Eskola & 

Suoranta 2008, 20). 

Eskola (2007) kirjoittaa laadullisen tutkimuksen analyysista yhtenä ylämäkenä. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla voi olla valtava aineisto, jota täytyy työstää 

paljon analyysia ja tulkintoja tehtäessä. (Eskola 2007, 159–160.) Laadullisen aineiston 

analyysi alkaa usein aineiston litteroinnilla. Litterointi tarkoittaa aineiston läpikäymistä 

ja puhtaaksi kirjoittamista, ja sen tehtävänä on jäsentää sekä aineistoa että tutkijan 

ajattelua (Hirsjärvi ym. 2010, 222; Tuomi & Sarajärvi 2004, 94–95). Usein litteroinnilla 

viitataan nauhoitetun haastatteluaineiston puhtaaksikirjoittamiseen sana sanalta (mm. 

Hirsjärvi ym. 2010, 222). 

Vaikka omassa tutkimuksessani minulla ei ollut nauhoitettuja aineistoja, aloitin 

silti aineistojeni analysoinnin litteroimalla vastauksia. Siten pystyin samalla 

järjestämään vastaukset laajasta aineistostani yksittäisten tutkimusmenetelmien ja niiden 
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eri osioiden alle. Esimerkiksi luokanopettajien aineistosta ensimmäisen aukikirjoitetun 

kohdan alle tuli kaikkien opettajien sukupuoli, ikä ja työuran pituus. Toiseen kohtaan 

kirjasin kaikkien opettajien käsitekarttoihin kirjoittamat ilmaisut ja kolmanteen kaikkien 

ratkaisut aggressiivisten oppilaiden tapauksiin. 

Samalla tavoin litteroin oppilaiden käsityksiä koskevaa aineistoa. Etenin 

tutkimusmenetelmä kerrallaan ja käsittelin jokaisen menetelmän eri kohdat tai 

kysymykset yksitellen. Siten esimerkiksi riitelyä koskevalla kyselyllä saatua aineistoa 

litteroidessani ensimmäisen litteroidun osion alle tuli kaikkien oppilaiden vastaukset 

kyselyn ensimmäiseen kysymykseen, toisen kohdan alle kaikkien vastaukset toiseen 

kysymykseen ja niin edelleen. Annoin opettajille, oppilaille ja oppilasryhmille numerot, 

jolloin tiesin, mitkä asiat olivat kenenkin sanomia, käyttämättä tutkimukseen 

osallistuneiden nimiä. Olen käyttänyt näitä numerointeja myös esittäessäni aineistosta 

lainauksia (esimerkiksi ”luokanopettaja 1”). 

En litteroinut koko aineistoani nauhoitetuille haastatteluille tyypillisen ”sana 

sanalta” puhtaaksi kirjoittamisen tavoin, vaan ryhdyin osittain samalla jo pelkistämään 

aineistoa. Tein näin siksi, että en nähnyt mielekkääksi toistaa kaikkia pidempiä 

vastauksia kokonaisuudessaan, vaan kirjasin niistä vain tutkimuksen kannalta olennaiset 

ilmaisut. Minun oli mahdollista tehdä näin, koska kaikki alkuperäiset aineistot olivat 

tekstimuodossa nähtävissäni, jolloin pystyin tarvittaessa palaamaan niihin. 

Aineiston pelkistäminen on osa laadullisessa tutkimuksessa melko yleisesti 

käytettävää sisällönanalyysimenetelmää. Sisällönanalyysi on itsessään eräs aineiston 

analyysimenetelmä, mutta sitä voidaan käyttää myös teoreettisena viitekehyksenä 

erilaisille aineiston analyysimenetelmille. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 93.) 

Sisällönanalyysimenetelmässä tavoitteena on saada hyvin jäsentymätönkin aineisto 

tiiviiseen ja selkeään muotoon. Ensin litteroitu aineisto redusoidaan eli pelkistetään 

nostamalla sieltä esille tutkimustehtävän kannalta olennaiset ilmaukset. Tämän jälkeen 

aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään alaluokiksi ja pääluokiksi. Lopuksi aineisto 

abstrahoidaan, mikä tarkoittaa aineiston teoreettista käsitteellistämistä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 105, 110–114.) 

Etenin aineistoanalyysissani sisällönanalyysimenetelmän linjojen mukaisesti. 

Litteroituani ja pelkistettyäni aineiston edellä kuvaamallani tavalla aloin etsiä ilmauksia, 

jotka vastasivat tutkimustehtäviini. Tästä voidaan käyttää myös nimitystä teemoittelu, 

jolloin aineistosta nostetaan esiin siinä esiintyviä keskeisiä aiheita, jotka ovat olennaisia 
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tutkimusongelman kannalta (Eskola & Suoranta 2008, 174; Mills 2007, 123). Ryhdyin 

siis teemoittelemaan aineistoa tutkimustehtävieni avulla. Etsin esimerkiksi aineistosta 

nousevia vastauksia kysymykseen ”Miten luokanopettajat määrittelevät lasten 

aggressiivisuuden kouluympäristössä?”. Tämän teeman alle kirjasin opettajien 

määritelmiä, kuten lyömistä, potkimista, uhkailua, huutamista, 

itsehallintataidot/kommunikaatiotaidot puutteelliset, sosiaaliset taidot voi olla 

heikot/puutteelliset. 

Teemoitellessani aineistoa etsin vastauksista sekä samankaltaisuuksia että 

eroavaisuuksia. Niiden kautta jatkoin aineistosta löytyneiden teemojen ryhmittelyyn eli 

tyypittelyyn. Tyypittelyllä tarkoitetaan aineistosta nousseiden teemojen ryhmittelyä 

tietyiksi samaa edustaviksi tyypeiksi (Eskola & Suoranta 2008, 181). Esimerkiksi 

teemoiteltuani aineistoa ensin edellä mainitun tutkimuskysymyksen pohjalta, tyypittelin 

seuraavaksi opettajien vastaukset muun muassa fyysisen aggressiivisuuden, verbaalisen 

aggressiivisuuden ja aggressiivisuuden taustatekijöiden ryhmiin. Fyysiseen 

aggressiivisuuteen tulivat siten esimerkiksi lyöminen ja potkiminen, verbaaliseen 

aggressiivisuuteen uhkailu ja huutaminen, ja taustatekijöihin puutteelliset itsehallinta- ja 

kommunikaatiotaidot sekä heikot sosiaaliset taidot. 

Laadullista aineistoa voidaan analysoida myös määrällisin keinoin, jolloin 

puhutaan aineiston kvantifioinnista. Tällöin aineistosta esimerkiksi lasketaan, kuinka 

usein jokin maininta esiintyy. (Eskola & Suoranta 2008, 164.) Omassa tutkimuksessani 

käytin aineiston kvantifiointia analysoidessani kyselyä, jossa selvitin oppilaiden 

käyttämiä suuttumuksen ilmaisuja. Laskin kyselyistä, kuinka moni oppilas oli käyttänyt 

mitäkin suuttumuksen ilmaisua. Lisäksi laskin käytetyistä suuttumuksen ilmaisuista, 

kuinka moni oppilaista oli käyttänyt ilmaisua joitakin kertoja ja kuinka moni varsin 

usein. 

Jatkoin kvantifioinnin jälkeen suuttumuksen ilmaisujen analysointia 

tyypittelemällä niitä suoraa ja epäsuoraa aggressiivisuutta sekä ei-aggressiivista käytöstä 

kuvaaviin. Tämän jälkeen jatkoin vielä määrällistä analyysia laskemalla, miten 

suuttumuksen ilmaisujen määrät jakautuivat näihin ryhmiin. Käytin kyselyn 

analysoinnissa kvantifiointia, koska kysely muistutti määrällistä tutkimuskyselyä. 

Hirsjärven ym. (2010) mukaan määrällisen tutkimuksen kyselylle on tyypillistä, että 

siinä kerätään tietoa standardoidussa muodossa, eli jokaiselta tutkittavalta täsmälleen 

samalla tavalla. Ennalta määritellyt vastausvaihtoehdot mahdollistavat myös 
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määrälliselle tutkimukselle tyypillisen vastausten vertailun. (Hirsjärvi ym. 2010, 134, 

193, 201.) 

Aineiston analysointiin liittyy myös kysymys aineiston ja teorian suhteesta. 

Analyysi voi olla aineistolähtöistä, teorialähtöistä tai teoriasidonnaista. 

Aineistolähtöisessä analyysissa pyritään luomaan teoria aineistosta. Teorialähtöinen 

analyysi puolestaan lähtee liikkeelle jostakin teoriasta, joka pyritään testaamaan 

tutkimusaineiston avulla. Teoriasidonnainen analyysi sen sijaan ei suoraan pohjaudu 

teoriaan, mutta siinä on teoreettisia kytkentöjä. (Eskola 2007, 162–163.) 

Teoriasidonnaisessa tai teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa aineistosta ei luoda 

teoreettisia käsitteitä, vaan ne tiedetään tutkittavasta ilmiöstä jo entuudestaan (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 116). Tutkimuksessani aineistonanalyysi oli teoriasidonnaista. En 

pyrkinyt testaamaan aiemmasta teoriataustasta nousevia olettamuksia, mutta en 

myöskään luomaan kokonaan uutta teoriaa. Analyysissani kulkivat taustalla aiemmin 

luodut teoreettiset käsitteet, joiden avulla muun muassa nimesin edellä mainitsemiani 

tyypittelyjä, kuten ”fyysisen aggressiivisuuden ryhmä” tai ”verbaalisen 

aggressiivisuuden ryhmä”. 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata sen reliabiliteetin ja validiteetin perusteella. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta ja validiteetilla 

tutkimusmenetelmän pätevyyttä mitata juuri sitä asiaa, mitä on ollut tarkoitus mitata. 

(Hirsjärvi ym. 2010, 231.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa 

reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden käyttämistä on kritisoitu, koska ne kuuluvat 

yleisemmin määrällisen tutkimuksen piiriin. Lisäksi on todettu, että koska laadullisessa 

tutkimuksessa tietoa etsitään niin kutsutusta sosiaalisesta todellisuudesta, ei 

luotettavuutta voida arvioida samoilla käsitteillä kuin tutkittaessa konkreettista 

todellisuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 133–134.) 

Tutkimuksen luotettavuutta tulee kuitenkin arvioida jollakin tapaa, koska tulosten 

pätevyys voi vaihdella vaikka virheitä pyritään välttämään (Hirsjärvi ym. 2010, 231). 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi totuudellisuuden, 

sovellettavuuden, pysyvyyden ja objektiivisuuden avulla. Totuudellisuudella 

tarkoitetaan, että tutkijan saamat tutkimustulokset ovat yhteneviä tutkittavien käsitysten 
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kanssa. Totuudellisuutta voidaan parantaa muun muassa käyttämällä triangulaatiota, eli 

useampaa kuin yhtä tutkijaa tai tutkimusmenetelmää. (Holloway 1997, 160–161.) 

Käytin omassa tutkimuksessani useaa eri tutkimusmenetelmää eli 

menetelmätriangulaatiota (Eskola & Suoranta 2008, 70). Näin pyrin saamaan 

luokanopettajilta ja neljäsluokkalaisilta mahdollisimman monipuolista ja luotettavaa 

tietoa. 

Sovellettavuudella tarkoitetaan, että tutkimuksen tulokset voidaan siirtää myös 

toiseen samanlaiseen tutkimuskohteeseen tai kontekstiin (Holloway 1997, 161). 

Laadullisessa tutkimuksessa katsotaan usein, että tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää 

totuutta, joka voitaisiin yleistää koskemaan suuria joukkoja ihmisiä. Sen sijaan 

tutkimustulosten katsotaan olevan kontekstisidonnaisia, ja niiden sovellettavuusarvo 

koskee samanlaisia konteksteja. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tulisikin 

sovellettavuuden parantamiseksi tarjota lukijalle tarkka, yksityiskohtainen kuvaus 

kontekstista, jossa aineisto on kerätty. (Guba 1981, Millsin 2007, 86 mukaan; Holloway 

1997, 161.) Olen omassa tutkimuksessani pyrkinyt kuvaamaan tutkimukseni osallistujia 

sekä toimintatutkimuksen tapahtumakontekstia mahdollisimman tarkasti, vaarantamatta 

kuitenkaan tutkittavieni luottamuksellisuutta. 

Pysyvyydellä luotettavuuden arvioinnissa viitataan tutkimuksen 

johdonmukaisuuteen ja tarkkuuteen. Pysyvyyttä voidaan parantaa tarjoamalla lukijalle 

tarkka kuvaus tutkimusprosessin kulusta, jolloin tämä pystyy seuraamaan tutkimuksen 

vaiheita ja tutkijan päätöksentekoa. (Holloway 1997, 161.) Omassa tutkimuksessani 

olen pyrkinyt tutkimusprosessin eri vaiheiden yksityiskohtaiseen kuvaamiseen, jotta 

lukijalle välittyisi johdonmukainen kuva tutkimuksen kulusta. 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyy myös objektiivisuuden tai tiedon 

neutraaliuden vaatimus (Holloway 1997, 161). Perinteisesti tieteellistä tietoa on pidetty 

objektiivisena kuvana todellisuudesta, jolloin tutkimustiedon on oletettu olevan totta 

riippumatta tutkijasta. Laadullisessa tutkimuksessa ja erityisesti toimintatutkimuksessa 

tutkijan kuitenkin katsotaan olevan subjektiivinen tulkintojen tekijä, ja tiedon katsotaan 

olevan olemassa ihmisten elämismaailman ja siitä tehtyjen tulkintojen kautta. 

(Heikkinen & Jyrkämä 1999, 46–47.) Silti myös laadullisen tutkimuksen tulee tuottaa 

tuloksia, jotka eivät ole riippuvaisia tutkijan omista käsityksistä tai ennakko-oletuksista. 

Samoin kuin muita tutkimuksen luotettavuuden kriteereitä, myös tutkimuksen 
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objektiivisuutta voidaan parantaa kuvailemalla tarkasti tutkimuksen kulkua, aineiston 

keruuta ja analyysia. (Holloway 1997, 161.) 

Olen pyrkinyt kuvaamaan aineistonkeruumenetelmiäni ja aineiston 

analysointiprosessia mahdollisimman tarkasti. Esittäessäni esimerkkejä 

aineistoanalyysin vaiheista tarkoituksenani on ollut tarjota lukijalle tarkka kuva siitä 

prosessista, jonka olen omassa ajattelussani kulkenut. Tutkimuksen luotettavuutta 

arvioidessani jouduin pohtimaan eri tutkimusmenetelmieni toimivuutta. Erityisesti 

lasten käsityksiä tutkiessani törmäsin tilanteeseen, etten voinut varmasti tulkita, mitä 

oppilas oli vastauksellaan tarkoittanut. Tällöin jätin oppilaan vastauksen pois 

analyysista, jotta en olisi omilla tulkinnoillani vääristänyt oppilaiden antamia 

vastauksia. Käyttämäni erilaiset tutkimusmenetelmät opettajien ja oppilaiden käsitysten 

tutkimisessa voivat myös olla syynä tuloksissa esiintyviin eroavaisuuksiin opettajien ja 

oppilaiden välillä. Olen kuitenkin pyrkinyt tuomaan tämän seikan esille, jotta lukija 

pystyy ottamaan sen huomioon arvioidessaan tutkimukseni tuloksia. 

Laadulliseen tutkimukseen liittyykin tulkintojen tekeminen tutkimuskohteesta. 

Tutkimukseen osallistuvilla on omia tulkintoja arkipäivän ilmiöistä, ja tutkijan on 

tehtävä näistä tutkittavien tulkinnoista omat tulkintansa. Koska tutkija tekee tulkintoja 

”kahteen kertaan”, tulkintojen totuudenmukaisuudessa voi ilmetä ongelmia. 

Aineistoanalyysin tarkalla esittelyllä tulkinnanvaraisuutta voidaan vähentää, koska 

lukijalle ikään kuin esitetään, miten kyseessä olevaan tulkintaan on päädytty. 

Tutkimusaineistosta voidaan myös nostaa esimerkkejä, jolloin lukija voi arvioida niistä 

tehtyjen tulkintojen totuudellisuutta. (Eskola & Suoranta 2008, 148, 216.) Omassa 

tutkimuksessani tutkimustuloksia esitellessäni olenkin nostanut esille poimintoja 

aineistosta lukijan nähtäväksi. Tällöin lukija voi arvioida, onko aineistosta tekemäni 

tulkinta hänen näkökulmastaan oikea. Laadulliseen tutkimukseen liittyy kuitenkin myös 

aineiston loputon tulkinnallisuus, koska ihmistieteissä näkemysten ristiriitaisuus ja 

moninaisuus saa aikaan sen, että lopullista totuutta on vaikea löytää (Eskola & Suoranta 

2008, 217). 

Tutkimuksen objektiivisuutta voidaan parantaa myös kuvaamalla lukijalle tutkijan 

omia käsityksiä ja mahdollisia ennakko-oletuksia (Guba 1981, Millsin 2007, 86 

mukaan). Omassa tutkimuksessani henkilökohtainen kiinnostus tutkimuksen aiheeseen 

johtuu tulevasta ammatistani luokanopettajana. Omista kokemuksistani, tuttavieni 

kokemuksista sekä lukemistani tutkimuksista olen havainnut, että aggressiivisuus on 
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ongelma koko yhteiskunnassamme. Se koskettaa niin aikuisia kuin lapsia ja nuoriakin. 

Mikäli aggressiivisuus lapsena voi johtaa väkivaltaisuuteen ja muihin ongelmiin 

aikuisena (Pulkkinen ym. 2005), eikö sen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olisi paras vaihtoehto? Tulevana opettajana ja 

kasvattajana koen sekä velvollisuudekseni että mahdollisuudekseni edistää lasten ja 

nuorten hyvinvointia. Halusin kerätä tietoa aggressiivisuuden ilmiöstä sekä 

luokanopettajien että lasten näkökulmasta, koska toivon, että tiedon lisäämisen avulla 

aggressiivisuuden hallintaa ja ennaltaehkäisyä voitaisiin tehostaa. Koin erityisen 

tärkeäksi saada lasten äänen kuuluville heitä koskettavassa asiassa. 

Minulla oli siis tutkijana omia käsityksiä aggressiivisuudesta, syy tutkimuksen 

tekemiseen ja tunneside tutkimukseni tarkoitukseen. Erityisesti toimintatutkimusta 

lasten parissa tehdessäni koin mahdottomaksi pitää itseni etäällä, tutkijan roolissa. 

Toimintatutkimuksessa tutkijan katsotaankin olevan aktiivinen toimija, joka tekee 

tulkintoja omasta näkökulmastaan ja lähtökohdistaan (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 46). 

Kuitenkin tavoitteenani oli löytää totuudenmukaista tietoa luokanopettajien ja lasten 

käsityksistä, koska ainoastaan oikean ja luotettavan tiedon avulla aggressiivisuuden 

hallintaan ja ennaltaehkäisyyn voidaan löytää käyttökelpoisia keinoja. Siksi olen 

tutkimuksessani pyrkinyt analysoimaan ja kuvaamaan aineistoani ja siitä tekemiäni 

tulkintoja mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti, jotta oma subjektiivinen 

näkökulmani ei vaikuttaisi tuloksiin. 

7.5 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimusta tehdessä tulee ottaa huomioon eettiset kysymykset. Tutkimus ei saa 

mitenkään vahingoittaa siihen osallistuvia henkilöitä, ja osallistumisen tulee olla 

vapaaehtoista. Tutkimuksen teko perustuu tutkijan ja tutkittavan väliseen 

luottamukseen, jota ei saa rikkoa. Luottamukseen liittyviä kysymyksiä ovat 

anonymiteetti ja luottamuksellisuus. Anonymiteetti tarkoittaa, että tutkija ei saa 

tutkimuskohteiden henkilöllisyyttä selville. Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että 

tutkija tietää tutkittavien henkilöllisyyden, mutta ei kerro sitä eteenpäin kenellekään. 

(Mills 2007, 103–105.) 

 Tutkimus ei saa asettaa tutkittavia alttiiksi minkäänlaisille riskeille (Mills 2007, 

105). Omassa tutkimuksessani jouduin pohtimaan tätä erityisesti tutkiessani lasten 
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käsityksiä toimintatutkimuksen avulla. Aggressiivisuus voi koskettaa joitakin enemmän 

kuin toisia, ja tutkimuksen toiminnallisen luonteen takia oli mahdollista, että 

aggressiivisuuden käsittely nostaisi oppilaiden keskuudessa asioita pintaan. 

Toimintatutkimusta tekevän tutkija–opettajan tulee kuitenkin suojella tutkimukseen 

osallistuvia oppilaitaan esimerkiksi pilkan teon kohteeksi joutumiselta (Mills 2007, 

105). Tästä syystä käytinkin yksilöllisiä kyselyitä tutkimusmenetelminä silloin, kun 

pyrin saamaan oppilailta henkilökohtaista tietoa. Tällöin oppilaan vastaukset eivät 

tulleet kenenkään luokkatoverin tietoon, ellei hän itse niitä kertonut. Käytin 

tutkimuksessani myös menetelmiä, joissa oppilaat työskentelivät pareittain, ryhmissä tai 

jopa koko luokkana. Näissä menetelmissä pyrin kuitenkin selvittämään lasten käsityksiä 

aggressiivisuudesta yleisemmällä tasolla, jolloin kenenkään ei tarvinnut kertoa omia 

henkilökohtaisia kokemuksiaan. 

 Tutkimukseni perustana on luottamuksellisuus minun ja tutkimukseeni 

osallistuneiden välillä. Tavoitteenani oli taata tutkimukseen osallistuneille 

luokanopettajille anonymiteetti, jotta kynnys osallistua tutkimukseen olisi 

mahdollisimman pieni ja vastaukset totuudenmukaisia. Anonymiteetti taattiin siten, että 

tutkimuksessa ei kysytty vastaajan henkilötietoja, ja vastaukset oli mahdollista postittaa 

ennalta maksetuissa kuorissa. Muutamalta luokanopettajalta sain kuitenkin vastaukset 

suoraan ilman postin välikättä, jolloin anonymiteetti ei säilynyt. Luottamuksellisuus 

säilyy silti edelleen, koska en välitä tutkittavien tietoja eteenpäin. Tehdessäni 

toimintatutkimusta neljäsluokkalaisten kanssa oppilaiden vastaukset eivät olleet 

anonyymeja, mutta käsittelin vastauksia ehdottoman luottamuksellisesti. 

 Tutkimukseen osallistuvan henkilön tulee myös tietää, mistä tutkimuksessa on 

kyse ennen kuin hän suostuu tutkimukseen (Tuomi & Sarajärvi 2004, 128). Tämän 

pyrin varmistamaan siten, että etsiessäni luokanopettajia tutkimukseen kerroin 

tutkimukseni aiheen jo koulujen rehtoreille lähettämissäni sähköposteissa. En myöskään 

pystynyt kontrolloimaan, kuka tutkimukseeni ilmoittautuneista luokanopettajista lopulta 

postitti vastauksensa minulle, joten tutkimukseen jo lupautuneella oli vielä 

mahdollisuus olla osallistumatta, jos hän niin koki tutkimuskirjeen nähtyään. Selitin 

tutkimukseni aiheen ja tarkoituksen myös oppilaille ja heidän luokanopettajalleen ennen 

tutkimuksen aloittamista. Lapsilta selvitettiin myös vanhempien myöntämät 

tutkimusluvat, jotka ovat edellytys tutkimuksen tekemiselle alaikäisten parissa (Mills 

2007, 105). 
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 Osa tutkimuksen eettisyyttä on myös hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen. 

Siihen kuuluu kaikkien tutkijoiden osuuden yhtäläinen arvostus, tarkat viittaukset 

aiempiin tutkimuksiin, huolellisuus tutkimusmenetelmien ja -tulosten raportoinnissa 

sekä tulosten tarkka kirjaaminen. Vanhoja tutkimustuloksia ei myöskään saa julkaista 

esittäen ne uusina. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 130.) 

Olen omassa tutkimuksessani ollut ainoa tutkija, mutta olen pyrkinyt tuomaan 

esille erityisesti toimintatutkimukseeni osallistuneiden tärkeän roolin. Viitatessani 

muiden tutkijoiden tutkimuksiin pyrin olemaan erittäin tarkka ja huolellinen, sekä 

kunnioittamaan aiempia tutkimuksia. Tutkimusmenetelmien ja -tulosten 

raportoinnissani olen pyrkinyt huolellisuuteen käymällä aineistoa läpi useita kertoja, 

kirjaamalla havaintoni tarkasti sekä selvittämällä tutkimukseni vaiheet mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti. Vanhojen tutkimustulosten julkaisu näennäisesti uusina tai muu 

vilpillisyys tutkimuksen tekemisessä on vastoin arvomaailmaani. Kuten Tuomi ja 

Sarajärvi (2004, 129) mainitsevat, tutkittavalla on oikeus odottaa, että tutkija kantaa 

vastuunsa eikä riko sopimuksia tai luottamusta. Tähän vastuunkantoon olen omassa 

tutkimuksessani pyrkinyt. 
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8 LUOKANOPETTAJIEN JA NELJÄSLUOKKALAISTEN 

KÄSITYKSIÄ AGGRESSIIVISUUDESTA 

8.1 Aggressiivisuuden määritelmät 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikki luokanopettajat mainitsivat miellekartassa lasten 

aggressiivisuutta määritellessään jonkin esimerkin fyysisen aggressiivisuuden 

ilmenemisestä. Useimmin mainittuja olivat töniminen ja lyöminen. Esimerkiksi 

luokanopettajan 1 miellekartassa (kuvio 3) oli mainittu nämä molemmat ja lisäksi 

muista fyysisen aggressiivisuuden ilmenemismuodoista potkiminen. Suuressa osassa 

vastauksista oli myös jokin verbaalisen aggressiivisuuden ilmenemismuoto, esimerkiksi 

huutaminen, kiroilu, uhkaileminen, haistattelu tai tiuskiminen. 

 

 

 

KUVIO 3. Luokanopettajan 1 miellekartta 
 

Lisäksi opettajat mainitsivat lasten aggressiivisuuden ilmenevän koulussa tappeluina, 

kärsimättömyytenä peleissä ja leikeissä, impulsiivisena käyttäytymisenä, 

tottelemattomuutena, hermostumisena omaan tai muiden toimintaan sekä uhmaavana 

käyttäytymisenä. Yksi opettaja mainitsi käsitteet fyysinen ja sanallinen/verbaalinen sekä 
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suora ja epäsuora aggressiivisuus (kuvio 4). Esimerkkeinä epäsuorasta 

aggressiivisuudesta hän mainitsi muun muassa manipuloinnin, koulun omaisuuden 

rikkomisen, juoruilun ja selän takana pahan puhumisen. 

 

 

 

KUVIO 4. Luokanopettajan 9 miellekartta 
 

Muutama opettaja pohti myös tilanteita, joissa aggressiivisuutta ilmenee. 

Aggressiivisuutta katsottiin ilmenevän niin oppitunneilla, välitunneilla kuin koulun 

käytävilläkin. Opettajien mukaan aggressiivisuutta herää tilanteissa, joissa oppilas 

kokee tulleensa epäoikeudenmukaisesti tai muutoin väärin kohdelluksi. Osa opettajista 

käsitteli miellekartoissaan myös aggressiivisuuden kohteita. Aggressiivisuuden 

katsottiin kohdistuvan toisiin oppilaisiin, opettajaan tai muihin aikuisiin. Lisäksi 

muutama opettaja mainitsi, että aggressiivinen lapsi voi olla vaaraksi myös itselleen. 

Miellekartoissa opettajat mainitsivat myös aggressiivisen lapsen puutteelliset 

itsekontrollin taidot, kyvyttömyyden purkaa pahaa oloa kommunikoimalla, heikot 

sosiaaliset taidot sekä heikon empatian kokemisen kyvyn. Osa opettajista pohti 

miellekartassa myös aggressiivisuuden mahdollisia syitä. Syiksi nähtiin pienet asiat, 

esimerkiksi väsymys tai tylsistyminen, mutta myös vakavat asiat, esimerkiksi paha 

tilanne perheessä. Yksi opettaja mainitsi myös psyykkisen ongelman mahdollisuuden: 
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Kyseessä voi olla myös luonnehäiriö, esim. narsistinen persoonallisuus josta kukaan ei saa 
mitään tolkkua. 
(luokanopettaja 3) 

 

Yksi opettaja pohti miellekartassaan myös aggressiivisuuden seurauksia. Hänen 

mukaansa aggressiivisuus voi heijastua oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin ja näkyä 

esimerkiksi syrjäytymisenä. 

Tutkimuksessa selvisi, että neljäsluokkalaiset lapset kuvasivat suuttumusta (eli 

aggressiota) sanoilla räjähtäminen, vihainen tunne ja vihainen, ja vihamielistä käytöstä 

(eli aggressiivisuutta) sanoilla paukahtaminen, huono käytös, hakkaaminen ja purkaa 

tunnetta toisiin. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että yleisimpiä oppilaiden itsensä 

käyttämiä suuttumuksen ilmaisuja olivat omassa huoneessa mököttäminen sekä 

ärtyisyys ja hyökkäävyys. Seuraavaksi eniten oppilaat merkitsivät ilmaisseensa 

suuttumusta muun muassa heittelemällä esineitä, pitämällä kovaa ääntä ja jättämällä 

työt tai tehtävät kesken. Muita suuttumuksen ilmaisuja, joita oli käyttänyt useampi kuin 

yksi oppilas, olivat esimerkiksi ovien paiskominen, muiden välttely, kiusaaminen, 

omien tavaroiden rikkominen sekä itsensä satuttaminen. Lisäksi yksittäisten oppilaiden 

mainitsemia suuttumuksen ilmaisuja olivat muun muassa riitely tai riidan haastaminen, 

haukkuminen ja nimittely sekä toisen omaisuuden vahingoittaminen. Kaikki oppilaiden 

käyttämät suuttumuksen ilmaisut, niitä maininneiden oppilaiden lukumäärät sekä 

ilmaisujen jakautuminen varsin usein ja joitain kertoja käytettyihin esitetään kuviossa 5. 
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KUVIO 5. Yleisimmät suuttumuksen ilmaisut ja niiden käytön jakautuminen 
 

Oppilaiden käyttämät suuttumuksen ilmaisut jakautuivat suoraa ja epäsuoraa/sosiaalista 

aggressiivista käyttäytymistä sekä ei-aggressiivista käyttäytymistä kuvaaviin. Suoraa 

aggressiivisuutta kuvaavia olivat sellaiset suuttumuksen ilmaisut, jotka pitivät sisällään 

jonkinlaista vihamielistä toimintaa, mikä kohdistui suoraan johonkin henkilöön. Suoraa 

aggressiivista käyttäytymistä kuvastivat siten esimerkiksi ärtyisyys ja hyökkäävyys, 

riitely, haukkuminen ja nimittely sekä aggressiivisten sormimerkkien ja ilmeiden 

näyttäminen.  

Epäsuoraa aggressiivisuutta kuvasivat sellaiset ilmaisut, joissa suuttumusta 

ilmennettiin toiminnalla, mutta se ei kohdistunut suoraan keneenkään. Epäsuoraan 

aggressiivisuuteen lukeutuivat siten muun muassa esineiden heittely, ovien paiskominen 

ja tavaroiden rikkominen. Myös kovan äänen pitäminen oli tässä epäsuoraa 

aggressiivisuutta, koska sen ei mainittu kohdistuvan keneenkään. Sosiaalista 

aggressiivisuutta pidetään usein yhtenä epäsuoran aggressiivisuuden muotona, ja 

sosiaalista aggressiivisuutta kuvasi tässä kiusaaminen suuttumuksen ilmaisuna. 

Kolmanteen suuttumuksen ilmaisujen ryhmään, ei-aggressiiviseen 

käyttäytymiseen, kuuluivat esimerkiksi mököttäminen, puhumattomuus, tehtävien 

kesken jättäminen ja muiden huomiotta jättäminen. Nämä suuttumuksen ilmaisut 

kuvastivat passiivisuutta tai tilanteista vetäytymistä eivätkä aggressiivista toimintaa, 
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koska ne eivät pyrkineet kenenkään tai minkään vahingoittamiseen suorasti eivätkä 

epäsuorasti. 

 Kuviossa 6 kuvataan oppilaiden käyttämien suuttumuksen ilmaisujen määrien 

jakautuminen suoraan ja epäsuoraan/sosiaaliseen aggressiivisuuteen sekä ei-

aggressiiviseen käyttäytymiseen. Kuviosta käy ilmi, että oppilaat merkitsivät kyselyssä 

käyttäneensä eniten ei-aggressiivisia suuttumuksen ilmaisuja. Seuraavaksi eniten oli 

käytetty epäsuoraa tai sosiaalista aggressiivisuutta kuvaavia suuttumuksen ilmaisuja ja 

vähiten suoraa aggressiivisuutta kuvaavia. 

 

Suora aggressiivisuus

29%

Epäsuora/sosiaalinen 

aggressiivisuus

31%

Ei-aggressiivinen 

käytös

40%

 

KUVIO 6. Suuttumuksen ilmaisujen määrien jakautuminen suoraan ja epäsuoraan/sosiaaliseen 
aggressiivisuuteen sekä ei-aggressiiviseen käyttäytymiseen 
 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että oppilaiden mukaan riitoja syntyy useimmiten 

erilaisista peleistä ja leikeistä. Kuitenkin muut lasten mainitsemat syyt riitojen taustalla 

liittyivät eri tavoin ilmenevään aggressiiviseen käytökseen. Lapset mainitsivat riitoja 

syntyvän muun muassa haukkumisesta, pilkkaamisesta, härnäämisestä ja 

ärsyttämisestä, eli erilaisista suoran ja epäsuoran verbaalisen aggressiivisuuden 

muodoista. Myös fyysinen aggressiivisuus, töniminen ja lyöminen, mainittiin riitojen 
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syyksi. Muutamissa vastauksissa riitojen syyksi mainittiin kiusaaminen ja 

erimielisyydet. 

Lasten mukaan riitatilanteessa ilmenee yleensä jonkinlaista aggressiivista 

käyttäytymistä. Yksi lapsi mainitsi myös käsitteen aggressiivista käyttäytymistä. 

Riitelytilanteessa aggressiivisuus ilmenee lasten vastausten mukaan verbaalisesti sekä 

fyysisesti. Verbaalista aggressiivisuutta kuvaavia ilmaisuja olivat muun muassa 

huutaminen, haukkuminen, kiroileminen ja nimittely. Lasten mukaan riitatilanteessa 

myös loukataan, tuotetaan sydänsuruja ja satutetaan tunteita. Nämä voivat olla 

toisaalta verbaalista aggressiivisuutta, mutta mahdollisesti myös epäsuoraa tai 

sosiaalista aggressiivisuutta. Fyysistä aggressiivisuutta kuvasivat lasten vastaukset, 

joiden mukaan riitatilanteessa lyödään, hakataan tai potkaistaan. Muutamassa 

vastauksessa mainittiin, että riitatilanteessa tapellaan. Tappeluun voi liittyä niin fyysisiä 

kuin verbaalisiakin aggressiivisuuden ilmenemismuotoja. Lisäksi muutamassa 

vastauksessa lapset katsoivat, että riitatilanteessa kiusataan. 

Tutkimuksessa lasten tekemistä narratiivisista kertomuksista selvisi kolme 

erilaista syytä, joita suuttumuksen taustalla voi lasten mukaan olla. Yleisimpänä syynä 

suuttumuksen taustalla oli, että joku toinen loukkasi sanoin tai teoin kiusaamalla, 

haukkumalla tai nauramalla. Toisenlaisena suuttumuksen syynä oli joku tai jotkut 

epäonniset sattumat, eräänlainen ”huono päivä”. Lisäksi kolmas syy suuttumiselle oli, 

että toinen henkilö ryhtyi haastamaan riitaa. Suuttumuksen ilmenemistä kuvattiin 

tehtävässä useimmiten tunnetasolla, koska tehtävänanto ohjasi kertomaan, miltä tarinan 

henkilöstä tuntuu. Kertomuksista erottui erilaisia ilmaisuja vihan tunteelle; oli kirjoitettu 

esimerkiksi, että henkilö kihisee kiukusta tai on raivoissaan. Jotkin ryhmien 

mainitsemat tunteet taas kuvasivat enemmän surullista tai pahaa oloa: 

 

Lennulle tulee paha mieli. 
(ryhmä 5) 

 

Yksi ryhmä kuvasi kertomuksessaan suuttumuksen ilmenemistä myös käytöksessä. 

Aggressiivisuus ilmeni verbaalisena väittelynä ja fyysisenä potkaisuna: 

 

Olipa kerran poika nimeltä Agentti Z. Hän oli lapsi Agentti. Hän kysyi kavereiltaan ovatko 
he nähneet uusimmat leffani. – Joo, ne olivat surkeita. – Joo, ihan kamalia. Sitten Agentti Z 
suuttui ja sanoi: – Eivätpä ole, ne ovat hittituotteita – No ei varmaan ole, sanoi hänen 
kaverinsa – No onpas. – No ei ole. Sitten Agentti Z potkaisi kaveriaan sääreen ja lähti pois. 
(ryhmä 6) 
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Tutkimuksessa kävi ilmi, että kiusaaminen on lasten mukaan haukkumista, 

vahingoittamista henkisesti tai fyysisesti, tahallista ärsyttämistä, ”selkään 

puukottamista”, selän takana kuiskimista ja sitä, että joku syyttää aiheettomasti. 

Kiusaaminen ja riitely eroavat lasten mukaan siten, että riitelyyn osallistuvat molemmat 

osapuolet, kun taas kiusaamisessa vain toinen kiusaa. Lapset myös näkivät riitelyn 

olevan lyhytkestoista ja kiusaamisen pitkään jatkuvaa. Lisäksi kiusaamisen mainittiin 

olevan toistuvaa. Lasten mukaan kiusaaja kiusaa mahdollisesti siksi, että on kateellinen 

tai ajattelee, ettei joku halua olla hänen kaverinsa. Kiusaajan myös ajateltiin purkavan 

pahaa oloaan muihin tai haluavan kostaa, mikäli hän itse on joskus joutunut kiusatuksi. 

Lasten mukaan kiusaaja saattaa myös uskoa, että kiusaaminen on ”kovaa”, ja kiusata 

siksi, ettei itse joudu kiusatuksi, mikäli muut pelkäävät häntä. 

8.2 Aggressiivisuuden hallinta 

Tavoitteenani oli tutkimuksessa selvittää myös luokanopettajien ja lasten 

aggressiivisuuden hallintakeinoja. Tutkimuksessa selvisi, että suurin osa opettajista 

veisi reaktiivisesti aggressiivisen Ellin heti pois luokasta rauhoittumaan. Yksi opettajista 

ensin ehdottaisi oppilaalle käytävään siirtymistä juttelemaan, ja vasta sitten yrittäisi 

konkreettisesti itse siirtää oppilaan ulos luokasta. Yksi opettaja ilmoitti, ettei lähestyisi 

lasta liian nopeasti eikä yrittäisi väkisin viedä tätä käytävään, koska se saisi 

todennäköisesti aikaan lisää potkimista ja tilanne pahenisi. Opettajista suuri osa mainitsi 

oman rauhallisena pysymisen tilanteessa. 

 

Säilyttäisin hermoni, oma käyttäytyminen rauhallista. 
(luokanopettaja 6) 

 

Moni luokanopettaja mainitsi, että pitelisi oppilasta tarvittaessa kiinni, kunnes tämä 

rauhoittuu. Yhden opettajan mielestä kiinniottaminen ei olisi hyvä asia, vaan 

aggressiiviselle oppilaalle tulisi antaa tilaa rauhoittua. 

 

Hyvä keino olisi antaa Ellille tilaa rauhoittua. Aggressiivista oppilasta ei tulisi lähestyä liian 
nopeasti. Minä ottaisin Elliin etäisyyttä ja sanoisin, että puhutaan sitten kun haluat 
kuunnella. 
(luokanopettaja 8) 

 



71 

 

Muutamassa vastauksessa tuli ilmi myös muiden oppilaiden turvallisuudesta 

huolehtiminen. 

 

Tilanteessa pitää myös varmistua siitä, että Elli ei potki tai lyö toisia. 
(luokanopettaja 8) 

 

Osa luokanopettajista mainitsi, että hakisi tilanteessa avukseen rehtorin tai toisen 

opettajan. Yksi heistä sanoi tekevänsä niin myös oman oikeusturvansa takaamiseksi. 

Suuri osa opettajista mainitsi keskustelevansa oppilaan kanssa tapahtuneesta, kun tämä 

on rauhoittunut. Muutamassa vastauksessa tuli ilmi rangaistuksen antaminen oppilaalle 

ja muutama opettaja vaatisi oppilaalta anteeksipyyntöä. Suurin osa mainitsi 

yhteydenottamisen kotiin tapahtuman jälkeen ja yhdessä vastauksessa mainittiin 

ilmoittaminen oppilashuoltotyöryhmälle. Yksi opettaja mainitsi sosiaalisten taitojen 

harjoittelun luokassa tilanteen jälkitoimenpiteenä. 

Väkivallalla uhkailevan Mikon tapauksessa opettajista yli puolet mainitsi 

pysyvänsä itse rauhallisena tilanteessa. Useimmat pyytäisivät tai käskisivät oppilasta 

laittamaan sakset pois tai yrittäisivät ylipäätään selvittää tilanteen puhumalla. 

 

Keskustelen mahdollisuuksien mukaan Mikolle tilanteen vakavuudesta; siitä mitä seuraa 
saksien heittämisestä ym. Yritän saada puheella aikaiseksi jonkun reaktion hänen 
omassatunnossaan. 
(luokanopettaja 5) 

 

Selittäisin myös oppilaalle mihin hänen käytöksensä johtaa, jotta hänellä on mahdollisuus 
ymmärtää toimintansa seuraukset. 
(luokanopettaja 6) 

 

Muiden oppilaiden siirtäminen pois luokasta heidän turvallisuutensa takaamiseksi 

mainittiin usein, ja muutama opettaja pyytäisi aggressiivista oppilasta poistumaan 

luokasta. Yli puolet opettajista yrittäisi saada paikalle toisen aikuisen avuksi. Yhden 

opettajan mukaan tarvittaessa paikalle soitettaisiin poliisi. 

 

Jos tilanne kehittyy uhkaavaan suuntaan, niin pyrin saamaan muita aikuisia paikalle. Voin 
esim. pyytää jotakuta oppilasta tai avustajaa noutamaan tai viime kädessä huutaa. 
(luokanopettaja 9) 

 

Lähes puolet opettajista mainitsi yhteydenottamisen kotiin tilanteen jälkeen. Yksi 

ilmoittaisi lisäksi lastensuojeluviranomaisille tai poliisille. Vastauksissa mainittiin myös 
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asian työstäminen rehtorin ja koulukuraattorin kanssa sekä oppilashuoltotyöryhmässä. 

Yksi opettaja mainitsi, että Mikko tarvitsisi apua. 

 

Mikollakin on joku syy käytökseensä. Hän tarvitsee apua esim. kuraattorilta tai 
koulupsykologilta. 
(luokanopettaja 3) 

 

Eläytymismenetelmään kuuluu, että tutkimuksessa on kaksi kehyskertomusta samasta 

asiasta, mutta niissä on jokin tutkimuksen kannalta olennainen eroavaisuus. Näin 

pystytään tutkimaan, miten jonkin asian muutos vaikuttaa vastauksiin. (Eskola 2001, 

70.) Tutkimukseni kehyskertomuksissa erosi aggressiivisuuden ilmenemismuoto. 

Ensimmäisessä tapauksessa oppilaan aggressiivisuus oli reaktiivista aggressiivisuutta, 

joka ilmeni suorana fyysisenä toimintana (opettajan potkaiseminen). Toisessa 

tapauksessa aggressiivisuus oli suoraa verbaalista aggressiivisuutta, joka ilmeni 

väkivallalla uhkaamisena. 

Tuloksista kävi ilmi, että opettajat poistaisivat luokasta huomattavasti useammin 

fyysisesti aggressiivisen oppilaan kuin verbaalisesti uhkailevan oppilaan. Toisaalta taas 

verbaalisesti väkivallalla uhkaava oppilas herätti tulosten perusteella opettajien huolen 

muiden oppilaiden tuvallisuudesta, jolloin opettajat poistaisivat luokasta muut oppilaat. 

Väkivallalla uhkaavan oppilaan tapauksessa opettajat mainitsivat oman 

rauhallisena pysymisen useammin kuin opettajaa potkaisevan oppilaan tapauksessa. 

Uhkaileva oppilas yritettäisiin saada puhumalla luopumaan aikeistaan, kun taas 

fyysisesti aggressiivinen otettaisiin vastausten perusteella useimmiten 

kiinnipideltäväksi. Fyysisesti aggressiivisen oppilaan kohdalla avun hakeminen muilta 

aikuisilta mainittiin huomattavasti harvemmin kuin uhkailevan oppilaan kohtaamisessa. 

Tilanteiden jälkitoimenpiteet erosivat siten, että reaktiivisesti aggressiivisen, 

opettajaa potkaisseen oppilaan tapauksessa suurin osa luokanopettajista ottaisi yhteyttä 

vain kotiin. Väkivallalla uhkailun jälkeen yhteyttä otettaisiin vastausten perusteella 

myös lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin, rehtoriin, kuraattoriin ja johonkin 

oppilasta auttavaan tahoon. 

Myös lapset kertoivat aggressiivisuuden hallintakeinoja fyysisesti aggressiivisen 

Ellin tarinaan. Yleisin oppilasryhmien mainitsema asia oli anteeksipyyntö ja toiseksi 

yleisin asia ratkaisuissa oli rauhoittuminen. Lisäksi ratkaisuissa ehdotettiin tilanteen 
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hyväksymistä, uuden kartongin hakemista ja siten toimimista ei-aggressiivisella tavalla 

sekä jälki-istuntoon jäämistä juttelemaan tapahtuneesta. 

 

Pyytää anteeksi ja jäädä jälkiistuntoon juttelemaan miten muuten olisi voinut selvittää 
tämän asian esim puhumalla asiasta 
(ryhmä 4) 

 

Lisäksi lapset mainitsivat asioita, joita Ellin ei olisi pitänyt tehdä. Heidän mukaansa 

Ellin ei olisi pitänyt rähjätä opettajalle, suuttua eikä potkaista opettajaa.  

 

elli olisi voinut hakea uuden kartongin. hänen ei olisi tarvinnut potkaista opea sääreen. 
(ryhmä 1) 

 

Tutkimuksessa selvisi lasten käsityksiä aggressiivisuuden hallinnasta myös liittyen 

riitelyyn. Oppilaiden omista tuotoksista kävi ilmi, että lasten mukaan riidellessä 

pyydetään anteeksi, sovitaan riita tai lopetetaan riitely. Vastauksissa mainittiin myös, 

että ei ärsytetä, annetaan anteeksi ja jutellaan asiasta. Myös riitelyä koskeneessa 

kyselyssä tutkimustuloksista selvisi, että yleisimpiä lasten ehdotuksia riitatilanteessa 

toimimiseksi olivat asian selvittäminen tai sopiminen ja riidan lopettaminen. Lisäksi 

vastauksissa mainittiin anteeksipyytäminen ja opettajan apu tilanteen ratkaisijana. Myös 

tilanteesta poistuminen sekä rauhallisesti toimiminen mainittiin. Kiusaamista 

aggressiivisuuden ilmenemismuotona voidaan lasten mukaan hallita puhumalla 

aikuisille, sopimalla asia ja kiusaajan esittämällä anteeksipyynnöllä. 

Myös narratiivisissa kertomuksissa osa oppilasryhmistä mainitsi suuttumuksen 

hallintakeinoja: 

 

Pentin pitäisi rauhottua ja nostaa tuoli 
(ryhmä 1) 
 

Hän ei raivoa muille ihmisille. 
( ryhmä 2) 
 

Hän olisi voinut pitää kavereiden mielipiteistä eikä potkia kaveriaan sääreen. 
( ryhmä 6) 
 

Kiusaajat jatkoivat vielä mutta Tauno ei vielkään välittänyt. 
(ryhmä 3) 
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Ryhmien 2 ja 6 hallintakeinot viittaavat käyttäytymisen hallintaan siten, ettei pura 

suuttumustaan muihin. Ryhmän 1 keinossa tulee ilmi tunteiden hallinta rauhoittumalla 

ja ryhmän 3 keinossa välinpitämättömyys ja jopa alistuminen tilanteeseen, jossa itseä 

kohtaan tehdään väärin. 

 Tutkimusjakson kokoavassa kyselyssä oppilaista suurin osa näki suuttumuksen 

hallinnan olevan tärkeää siksi, ettei vahingoita toisia tai ylipäätään pura suuttumusta 

muihin. Muutaman oppilaan mukaan suuttumuksen hallinta on tärkeää, ettei itse joudu 

ongelmiin. Kyselystä kävi ilmi, että suurin osa oppilaista pyrkisi hallitsemaan 

suuttumusta rentoutumalla tai rauhoittumalla. Oppilaat mainitsivat myös suuttumusta 

herättävästä tilanteesta poistumisen keinona hallita tunnetta. Muutamat oppilaat 

mainitsivat hallitsevansa suuttumusta hillitsemällä tai pidättelemällä tunteita, mikä voi 

viitata tunteiden kieltämiseen: 

 

Pidättelen vihaa 
(oppilas 2) 

 

Puren hammasta ja yritän hallita suuttumuksen 
(oppilas 14) 

 

Yhden oppilaan vastauksessa ilmeni aggression tunteen herääminen (ärsyynnyn) ja 

yhdellä aggressiivinen käyttäytyminen (teen takasin). Jotkut oppilaat mainitsivat 

toimintoja ja ajatusmalleja, jotka olisivat vaihtoehtoisia suuttumukselle. Esille nousi 

tilanteesta jutteleminen, tietokoneella pelaaminen, ikävien asioiden ajattelematta 

jättäminen ja mukavien asioiden ajattelu. 

8.3 Aggressiivisuuden ennaltaehkäisy 

Luokanopettajien vastauksissa aggressiivisuuden ennaltaehkäisykeinot tulivat suoraan 

ilmi vain yhden opettajan vastauksessa Ellin tarinaan. Hän mainitsi tilanteen 

jälkitoimenpiteenä sosiaalisten taitojen harjoittelun luokassa. Tutkimusmenetelmä 

ohjasikin opettajia kertomaan toiminnastaan kyseessä olevassa tilanteessa eikä niinkään 

pidemmällä aikavälillä tapahtuvasta aggressiivisuuden ennaltaehkäisystä. Opettajien 

vastauksista oli silti löydettävissä sekä Ellin että Mikon tapauksessa jälkitoimenpiteenä 

tehtäviä asioita, jotka mahdollisesti pyrkivät ennaltaehkäisemään tulevaa aggressiivista 
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käyttäytymistä. Yli puolet opettajista mainitsi Ellin tapauksessa, että keskustelisi 

oppilaan kanssa tapahtuneesta, kunhan tämä on ensin rauhoittunut. 

 

Kun Elli rauhoittuu käymme tilanteen kohta kohdalta läpi; Mitä tapahtui? Miksi? Mistä tuli 
paha mieli? Onko se oikein? Entä jos kaikki käyttäytyisivät näin? Entä Ellin reaktion 
vakavuus? Mitä Ellin mielestä siitä seuraa? Lopuksi ilmoitan puhelimitse Ellin 
vanhemmille tilanteesta ja kirjoitan jälki-istuntoa. (Toivon, että jotain menisi perille!) 
(luokanopettaja 5) 

 

Voidaan katsoa, että keskustelulla, rangaistuksen antamisella, anteeksipyynnön 

vaatimisella sekä yhteydenotolla kotiin tai muihin yhteistyötahoihin opettajat 

mahdollisesti pyrkivät ennaltaehkäisemään tulevaa aggressiivisuutta viestittämällä 

oppilaalle, ettei aggressiivinen käyttäytyminen kannata. Aggressiivisuutta 

ennaltaehkäiseviä keinoja ilmeni myös oppilaiden ratkaisuissa Ellin tarinaan. 

Oppilaiden mukaan aggressiivisuutta voitaisiin tilanteessa ennaltaehkäistä uuden 

kartongin hakemisella, rauhoittumisella ja tilanteen selvittämisellä puhumalla. 

Oppilaiden mukaan riitoja voitaisiin ennaltaehkäistä, mikäli kukaan ei tekisi 

väärin toisia kohtaan. Ei esimerkiksi kiusattaisi, ärsytettäisi tai härnättäisi. Muutamat 

oppilaat mainitsivat saman asian hieman eri tavoin; riitoja voitaisiin välttää toimimalla 

oikein muita kohtaan, esimerkiksi olemalla reiluja ja kilttejä. Muutaman oppilaan 

vastauksissa tuli esille passiivisuus tilanteessa; huomiotta jättäminen tai tilanteesta 

vetäytyminen. 

Aggressiivisuuden ennaltaehkäisyyn liittyen selvitin tutkimuksessani myös 

neljäsluokkalaisten lasten kykyä tunnistaa suuttumuksen tunteita ja tilanteita, jossa 

tunteet heräävät. Tutkimuksessa selvisi, että jokainen oppilas osasi nimetä tilanteen, 

jossa häntä alkaa suututtaa. Oppilaat jatkoivat ”Suutun kun” -lausetta 

auringonsäteisiinsä (kuvio 7) muun muassa näin: 

 

 … minua kiusataan 
 … minua ärsytetään 
 … pikkuveli häiritsee 
 … joku peli ei toimi kunnolla  
 … joku haukkuu 
 … jotkut rupeavat haastamaan 
 … karkkini syödään 
 … minua lyödään tahalteen 
 

Oppilaiden lauseista kävi ilmi, että yleisin suuttumusta herättävä tilanne on sellainen, 

jossa joku toinen tekee itseä kohtaan väärin. Tällaisia olivat esimerkiksi lasten 
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mainitsemat kiusaaminen, haukkuminen ja lyöminen. Moni mainitsi suuttuvansa silloin, 

kun joku toinen ärsyttää, härnää tai haastaa riitaa. Yhden lapsen mainitsema pelin 

toimimattomuus suuttumisen syynä voi mahdollisesti kuvastaa turhautumista tai jotain 

muuta taustalla olevaa tunnetta. 

 

 
 

KUVIO 7. Oppilaiden ajatuksia suuttumusta aiheuttavista asioista 
 

Oppilaiden tunteiden tunnistamistaitoja kävi ilmi myös riitelyä koskevista oppilaiden 

omista tuotoksista. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että oppilaat tunnistivat riitelyyn 

liittyvän useita erilaisia negatiivisiksi koettuja tunteita. Oppilaat mainitsivat muun 

muassa, että riidellessä tuntuu ikävältä, epämukavalta, turhauttavalta, pahalta, 

inhottavalta, surulliselta ja ärsyttävältä. ”Ärsyttävä” tunne voi mahdollisesti viitata 

myös vihan tunteisiin. Joidenkin oppilaiden vastauksissa esiintyikin aggression tunteita 
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kuvaava ilmaisu. Oppilaat kuvasivat, että riidellessä tuntuu vihaiselta, vihamieliseltä ja 

siltä, että pitää kostaa. Yhdessä vastauksessa mainittiin, että riidellessä tuntuu kivalta 

sopia. 

8.4 Tutkimustulosten yhteenveto 

Pyrin tutkimuksessani selvittämään, mitä aggressiivisuus luokanopettajien ja 

neljäsluokkalaisten lasten mielestä on ja miten sitä voidaan heidän mielestään hallita ja 

ennaltaehkäistä. Kuviossa 8 esittelen yhteenvedon luokanopettajien ja 

neljäsluokkalaisten käsityksistä aggressiivisuuden määritelmistä, hallinnasta ja 

ennaltaehkäisystä. 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että luokanopettajat ja neljäsluokkalaiset lapset 

määrittelivät aggressiivisuuden yleisimmin fyysistä ja verbaalista aggressiivisuutta 

kuvaavien ilmaisujen kautta. Suuri osa näistä ilmaisuista kuvasti suoraa 

aggressiivisuutta, mutta myös epäsuoran tai sosiaalisen aggressiivisuuden 

ilmenemismuotoja mainittiin opettajien ja oppilaiden vastauksissa. Epäsuoran 

aggressiivisuuden muotoja esiintyi myös oppilaiden itsensä käyttämissä suuttumuksen 

ilmaisuissa. Niin luokanopettajien kuin neljäsluokkalaistenkin käsityksistä kävi ilmi, 

että aggressiivisuutta ilmenee tilanteissa, joissa lapsi kokee tulleensa 

epäoikeudenmukaisesti tai väärin kohdelluksi. 

Opettajat näkivät lasten aggressiivisuuden ilmenevän koulussa lisäksi erilaisena 

häiritsevänä käyttäytymisenä, kuten tottelemattomuutena ja uhmakkuutena. 

Luokanopettajien mukaan aggressiivisilla lapsilla voi myös olla puutteita 

itsekontrollissa, sosiaalisissa taidoissa, empatian kokemisessa sekä kyvyssä purkaa 

pahaa oloa kommunikoimalla. Luokanopettajat näkivät, että aggressiivisuuden taustalla 

voi olla pieniä tekijöitä, kuten väsymys tai tylsistyminen, tai toisaalta isoja ongelmia, 

kuten vaikea perhetilanne tai lapsen psyykkinen ongelma. 

Oppilaiden määritellessä suuttumusta (aggressiota) ja vihamielistä käytöstä 

(aggressiivisuutta) määritelmissä esiintyi ilmaisut vihainen tunne ja purkaa tunnetta 

toisiin. Oppilaiden käsityksissä tuli ilmi myös kiusaaminen aggressiivisuuden 

ilmenemismuotona. Oppilaiden käsityksistä oli havaittavissa kierre, jossa 

aggressiivisuus synnyttää aggressiivisuutta. Esimerkiksi riitoja syntyy oppilaiden 

mukaan erilaisista verbaalisen ja fyysisen aggressiivisuuden muodoista, kuten 
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pilkkaamisesta ja lyömisestä, ja riidellessä ilmenee jälleen erilaisia aggressiivisen 

toiminnan muotoja. 

 

 

KUVIO 8. Tutkimustulosten yhteenveto 
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Sekä luokanopettajien että oppilaiden käsityksissä aggressiivisuuden hallinnasta tuli 

ilmi rauhoittuminen tilanteessa ja asioiden selvittäminen puhumalla. Niin opettajat kuin 

oppilaatkin mainitsivat, että aggressiivisen käyttäytymisen jälkeen tulee pyytää anteeksi 

ja seurauksena voi olla jokin rangaistus. Käsityksissä tuli ilmi myös asiasta keskustelu 

tilanteen jälkeen. 

Opettajien mainitsemissa lasten aggressiivisuuden hallintakeinoissa nousivat esille 

myös oma rauhallisena pysyminen, muiden oppilaiden turvallisuudesta huolehtiminen 

sekä tarvittaessa toisen aikuisen avuksi hakeminen. Aggressiivisen käyttäytymisen 

jälkitoimenpiteinä opettajat ottaisivat yhteyttä kotiin sekä tarvittaessa muihin 

yhteistyötahoihin. 

Oppilaat mainitsivat aggressiivisuuden hallintakeinoina myös tilanteiden 

hyväksymisen ja toimimisen ei-aggressiivisella tavalla, opettajan tai muun aikuisen 

avun tilanteiden ratkaisuissa, suuttumusta herättävistä tilanteista poistumisen sekä 

suuttumuksen tunteen hallinnan tekemällä tai ajattelemalla jotain muuta. Muutamissa 

oppilaiden käsityksissä tuli ilmi aggressiivisuuden hallinta olemalla välittämättä 

esimerkiksi kiusaamisesta tai pyrkimällä hillitsemään tunne ”hammasta purren”. 

Tällainen alistuminen kiusaamiseen tai tunteiden kieltäminen ei kuitenkaan ole 

rakentavaa tunteiden ja käyttäytymisen hallintaa, kuten myöhemmin totean. 

Opettajien käsityksiä tutkiessani tutkimusmenetelmässä painottui opettajien 

käyttämät lasten aggressiivisuuden hallintakeinot käsillä olevassa tilanteessa eikä 

niinkään pitkällä aikavälillä aggressiivisuutta ennaltaehkäisten. Opettajien mainitsemat 

erilaiset jälkitoimenpiteet voivat toimia osaltaan ennaltaehkäisevinä keinoina, mikäli ne 

pyrkivät ehkäisemään tulevaa aggressiivista käyttäytymistä. Kuitenkin ainoa selkeästi 

aggressiivisuuden ennaltaehkäisyyn pyrkivä, yhden luokanopettajan mainitsema keino 

oli sosiaalisten taitojen harjoittelu luokassa. Neljäsluokkalaisten oppilaiden mukaan 

aggressiivisuutta voidaan ennaltaehkäistä rauhoittumalla ja rentoutumalla, selvittämällä 

asiat puhumalla, toimimalla toisia kohtaan oikein ja välttämällä väärin toimimista sekä 

erilaisin tunteiden säätelyyn liittyvin keinoin. 

Oppilaiden kokemukset tutkimusjaksosta 

Tutkimusjakson kokoavassa kyselyssä selvitin myös oppilaiden kokemuksia 

aggressiivisuusteemaa käsitelleestä tutkimusjaksosta. Kysymyksillä en pyrkinyt 

vastaamaan tutkimustehtäviini, mutta tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisen 
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jatkotutkimuksen kannalta koen tarpeelliseksi nostaa esille nämä oppilaiden 

kokemukset. Kyselyn kolmannen kysymyksen tavoitteena oli selvittää, miten oppilaat 

kokivat jakson asiat ja tehtävät. Vastauksista kävi ilmi, että suurin osa oppilaista koki 

tehtävät positiivisina. Positiivisen kokemuksen taustalla osalla oppilaista oli tunne siitä, 

että aihe oli mielekäs, kiinnostava tai opettavainen. Oppilaiden mukaan jakson tehtävät 

tuntuivat muun muassa: 

 

Ihan kivalta koska oppi paljon suuttumuksen hallinnasta 
(oppilas 8) 
 

Minusta hauskalle ja kivalle koska olen joskus miettinyt suuttumusta ja mitä siitä seuraa. 
(oppilas 10) 
 

Kivoilta koska ne ovat tärkeitä 
(oppilas 14) 
 

Hauskalta koska aihe oli kiinnostava 
(oppilas 15) 

 

Muutamat mainitsivat, että jakson tehtävät olivat hauskoja, koska ne vaihtelivat ja oli 

paljon ryhmätöitä. Muutamat oppilaat kokivat tehtävät negatiivisina, ja negatiiviset 

kokemukset liittyivät siihen, että tehtävät tai koulu ylipäätään koettiin tylsiksi ja 

mielenkiinnottomiksi. 

Kyselyn neljännessä kysymyksessä tiedustelin parhaiten mieleen jäänyttä 

tehtävää. Suuri osa oppilaista vastasi rentoutusharjoituksen jääneen parhaiten mieleen. 

Osa oppilaista perusteli rentoutuksen jääneen mieleen, koska se oli juuri ennen kyselyä 

ja siten parhaiten muistissa. Kuitenkin moni ilmoitti rentoutuksen jääneen mieleen siksi, 

että se oli mukavaa. Muutama oppilas mainitsi pitäneensä eniten yhtenä 

tutkimusmenetelmänä olleesta narratiivisen kertomuksen tekemisestä. Tämä tehtävä 

koettiin mielekkääksi siksi, että se oli hauska ja siinä sai keksiä itse. Eräälle oppilaalle 

oli jäänyt ilmeisesti parhaiten mieleen kiusaamisesta käyty epämuodollinen haastattelu, 

sillä hän kuvasi, miten voisi mennä itse kysymään joltakin kiusaajalta, minkä vuoksi 

tämä kiusaa. 
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9 POHDINTA 

9.1 Tutkimustulokset teoriataustan valossa 

Tutkimustulosten mukaan luokanopettajat ja neljäsluokkalaiset lapset määrittelivät 

aggressiivisuuden useimmiten fyysisten ja verbaalisten aggressiivisuuden 

ilmenemismuotojen kautta. Suurin osa näistä ilmenemismuodoista kuvasi suoraa 

aggressiivisuutta, mutta myös epäsuoran tai sosiaalisen aggressiivisuuden muotoja 

esiintyi. Opettajien ja lasten määritelmät saavat tukea teoriataustasta. Aggressiivisuus 

määritellään usein suoraksi tai epäsuoraksi väkivaltaiseksi käyttäytymiseksi (Lindh & 

Sinkkonen 2009, 85). Aggressiivisuus voi ilmetä suorana fyysisenä tai verbaalisena 

vahingoittamisena tai epäsuorana aggressiivisuutena, joka kohdistuu esimerkiksi 

ympäristöön varsinaisen kohteensa sijasta.  Epäsuora aggressiivisuus voi olla myös 

sosiaalista aggressiivisuutta, jolloin kohdetta pyritään vahingoittamaan kiertoteitse, 

esimerkiksi ihmissuhteita vahingoittamalla. (Little ym. 2003, 122–123; Kokko 2009, 

160.) 

Aggression voidaan katsoa olevan ihmisen sisäinen vietti (Freud 1964) tai tunne, 

joka ilmenee sisäisesti eikä merkitse aggressiivista toimintaa (Cacciatore 2010, 17–18). 

Tämä kävi ilmi myös tutkimuksessa lasten määritellessä suuttumuksen (aggression) 

vihaiseksi tunteeksi vastakohtana vihamieliselle käytökselle (aggressiivisuudelle), jota 

oppilaat kuvasivat tunteen purkamisena toisiin.  

Oppilaiden käsityksissä tuli ilmi kiusaaminen aggressiivisuuden 

ilmenemismuotona. Oppilaiden mukaan kiusaaminen ilmenee yleensä joko suorana 

verbaalisena aggressiivisuutena tai epäsuorana, sosiaalisena aggressiivisuutena. 

Oppilaiden käsityksissä kävi ilmi kiusaamiseen liittyvä valtasuhteiden epätasapaino, 

kun he erottivat riitelyn ja kiusaamisen siten, että riitelyyn osallistuvat molemmat 

osapuolet ja kiusaamisessa vain toinen kiusaa. Oppilaat myös katsoivat kiusaamisen 

olevan pitkään jatkuvaa ja toistuvaa. 

Oppilaiden käsitykset vastaavat hyvin teoriassa esitettyjä kiusaamisen 

määritelmiä. Kiusaamisen katsotaan olevan aggressiivista käyttäytymistä, jossa 

osapuolten välillä on epätasapaino voimasuhteissa ja joka ilmenee toistuvasti (Olweus 

1997, 496; Salmivalli 1999, 30–31). Kiusaaminen voi ilmetä sekä suorana että 
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epäsuorana aggressiivisuutena (Salmivalli 1999, 35–36). Tämä tuli ilmi myös 

oppilaiden käsityksissä. 

Kiusaaminen tuli ilmi oppilaiden käsityksissä todennäköisesti siksi, että se oli 

yhden tutkimusmenetelmän aihe. Voidaan pohtia, olisiko kiusaaminen tullut esille, ellen 

olisi sitä erikseen ottanut epämuodollisen etnografisen haastattelun aiheeksi. Kuitenkin 

kiusaaminen esiintyi joidenkin oppilaiden vastauksissa myös sellaisissa 

tutkimusmenetelmissä, joita käytin ajallisesti ennen kiusaamista koskevaa haastattelua. 

Näissä vastauksissa kiusaamista ei kuitenkaan käsitelty yhtä laajasti kuin haastattelussa. 

Haastattelun avulla sainkin tarkempaa tietoa oppilaiden käsityksistä liittyen 

kiusaamiseen aggressiivisuuden muotona. Kiusaaminen on Cacciatoren (2010, 121, 

124, 130) mukaan melko tavallinen ilmiö tutkimani ikäluokan eli noin 10-vuotiaiden 

keskuudessa, koska kyseiseen ikään liittyy kilpailua ja vertailua lasten kesken, ja myös 

lähestyvä murrosikä voi saada aikaan kiusaamista. Onkin mahdollista, että 

tutkimukseeni osallistuneiden neljäsluokkalaisten käsityksissä kiusaaminen tuli ilmi 

myös siksi, että se on tämän ikäisenä pinnalla oleva ilmiö. 

Tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat sen sijaan eivät maininneet 

kiusaamista aggressiivisuuden ilmenemismuotona. Goldstein (2009, 21–22) 

kollegoineen näkee, että opettajien huomio suuntautuu useimmiten vakavampaan 

aggressiivisuuteen, jolloin lievemmät muodot jäävät helposti huomaamatta. He näkevät 

kiusaamisen olevan eräs tällainen lievempi aggressiivisuuden ilmenemismuoto. Siltä 

osin Goldsteinin ym. (2009, 22) päätelmät voivat pitää paikkansa. Kuitenkin 

tutkimuksessani luokanopettajat näkivät lasten aggressiivisuuden ilmenevän myös 

erilaisena häiritsevänä käyttäytymisenä, kuten tottelemattomuutena, kärsimättömyytenä, 

hermostumisena ja uhmakkuutena. Tämä taas kertoo, että opettajat havaitsevat myös 

joitakin lievempiä aggressiivisuuden ilmenemismuotoja. 

On myös otettava huomioon, että vaikka kiusaamista ei sinällään mainittu 

opettajien vastauksissa, oli sekä opettajien että oppilaiden käsityksistä löydettävissä 

runsaasti sellaisia aggressiivisuuden ilmenemismuotoja, jotka usein liittyvät 

kiusaamiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi monet opettajien ja oppilaiden 

mainitsemat verbaalisen aggressiivisuuden muodot, kuten haukkuminen, uhkailu ja 

pilkkaaminen. Lisäksi osa mainituista epäsuoran aggressiivisuuden muodoista kuvasi 

sosiaalista, usein kiusaamiseen liittyvää aggressiivisuutta. Tällaisia olivat esimerkiksi 
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erään opettajan mainitsemat juoruilu, kiristäminen ja manipulointi, sekä oppilaiden 

mainitsemat sydänsurujen tuottaminen ja tunteiden satuttaminen. 

Aggressiivisuuden syitä on tutkittu paljon. Nykytutkimusten mukaan 

aggressiivisen ja muun antisosiaalisen käyttäytymisen taustalla voi olla sekä geneettisiä 

että ympäristön riskitekijöistä aiheutuvia syitä (Jokela 2006, 116; Haapasalo 2006, 150). 

Näihin tekijöihin viittaavat mahdollisesti myös luokanopettajien käsitykset vakavista 

ongelmista, kuten perheen vaikeasta tilanteesta tai lapsen psyykkisistä ongelmista 

aggressiivisuuden taustalla. Yksi opettaja mainitsi, että aggressiivisuus voi johtua 

narsistisesta häiriöstä. Narsisteilla onkin todettu yleisesti esiintyvän aggressiivista 

käyttäytymistä (Lindh & Sinkkonen 2009, 94). 

Lasten ja nuorten aggression ilmaisujen taustalla on myös normaali 

aggressiokasvu. Aggressiokasvu tarkoittaa haastavien tunteiden avulla tapahtuvaa 

itsenäistymiskasvua, jonka tavoitteena on irtautua omaksi yksilöksi ja kehittää tervettä 

itsearvostusta ja itsesäätelyä. Aggressiokasvu saa aikaan voimakkaita vihan tunteita ja 

jopa aggressiivista käyttäytymistä, mikäli lapsille ja nuorille ei opeteta muita, 

väkivallattomia toimintamalleja. Aggressiokasvatukseen kuuluu myös tunteiden 

hallinnan opettelu, sillä se on olennainen osa aggression hallintaa. (Cacciatore 2010, 29, 

33, 54–55, 89.) Heikon tunteiden säätelyn onkin todettu olevan yksi syy aggressiivisen 

käyttäytymisen taustalla (Kokkonen 2010, 25). 

Luokanopettajien ja lasten mukaan aggressiivisuutta syntyy tilanteissa, joissa 

koetaan epäoikeudenmukaista tai väärää kohtelua. Nämä syyt voivat liittyä normaaliin 

aggressiokasvuun, koska aggression tunteen yhtenä tehtävänä on olla voimavara silloin, 

kun tarvitaan itsensä puolustamista. Kuitenkin on tärkeä hallita tapa, jolla suuttumusta 

voi ilmaista rakentavasti eikä aggressiivisesti. (Cacciatore 2010, 28, 200.) 

Neljäsluokkalaisten käsityksistä oli havaittavissa myös aggressiivisuuden kierre, 

eli aggressiivinen käyttäytyminen saa aikaan aggressiivista käyttäytymistä. Cacciatoren 

(2010, 22) mukaan aggression tunteen herääminen on normaalia ja hyödyllistä silloin, 

kun itseä kohtaan tehdään väärin, koska tilanteessa on tarpeen puolustaa itseään. 

Aikuisten tulee kuitenkin ohjata lapsia kohti väkivallattomia toimintamalleja ja 

ilmaisemaan suuttumusta rakentavasti ja muut huomioon ottaen. Mikäli lapsi valitsee 

pysyvästi pienissäkin ristiriitatilanteissa aggressiivisen tai väkivaltaisen toimintamallin, 

voi kyseessä olla aggressiokehityksen häiriintyminen. Tällöin aggressiivisuudesta on 
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tullut ainoa mahdollinen toimintamalli, ja sen taustalla voi olla muita tunteita, kuten 

pelkoa ja turvattomuutta. (Cacciatore 2010, 90–91.) 

 Aggressiivisuutta voidaan ennaltaehkäistä tai toisaalta pyrkiä hallitsemaan silloin, 

kun sitä jo ilmenee. Varsinaisina ennaltaehkäisevinä keinoina voidaan pitää esimerkiksi 

aggressiokasvatusta (Cacciatore 2010) ja tunteiden säätelyn tukemista (Isokorpi 2004; 

Laine 2005). Jo ilmenevän aggressiivisuuden hallintaan on olemassa erilaisia 

tekniikoita. Ne voivat keskittyä tunteiden säätelyyn (esim. Gross 1998b), 

käyttäytymisen hallintaan (esim. Goldstein ym. 1984, 39–40) tai molempiin (esim. 

Goldstein ym. 2009). 

Opettajien mainitsemissa lasten aggressiivisuuden hallintakeinoissa nousi esille 

oma rauhallisuus sekä oppilaan rauhoittaminen. Nämä keinot viittaavat sekä opettajan 

omaan tunteiden säätelyyn että pyrkimykseen säädellä oppilaan tunteita. Ihmiset voivat 

omien tunteidensa lisäksi säädellä myös toisten tunteita (Kokkonen 2010, 27). Olemalla 

itse rauhallinen ja pyrkiessään selvittämään tilanteen oppilaan kanssa puhumalla 

opettaja näyttää käyttäytymisellään mallia, miten tunteita voidaan käsitellä ja ilmaista. 

Tämän voidaan katsoa olevan tärkeä opettajien ja muiden kasvattajien tehtävä, sillä 

omalla esimerkillään aikuiset voivat osoittaa lapsille, että tunteita voidaan säädellä 

(Kokkonen 2010, 108). 

Luokanopettajat mainitsivat tutkimuksessa erilaisia jälkitoimenpiteitä, jotka 

seuraisivat aggressiivista käyttäytymistä. Asiasta keskustelu oppilaan kanssa voi pyrkiä 

opettamaan tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä. Rangaistuksen antaminen ja 

anteeksipyynnön vaatiminen puolestaan voivat pyrkiä vaikuttamaan käyttäytymiseen. 

Rangaistuksen antamisen voidaan nähdä viestittävän, että aggressiivinen käytös on 

väärin eikä kannata. Anteeksipyynnön vaatiminen taas voi pyrkiä opettamaan oppilaalle 

sosiaalisia taitoja; anteeksi pyytämisen opettelu kuuluu muun muassa ART-

menetelmässä olevaan sosiaalisten taitojen osa-alueeseen (Goldstein ym. 2009, 63). 

Myös oppilaiden esittämissä aggressiivisuuden hallintakeinoissa oli erotettavissa 

käyttäytymistä sääteleviä ja korjaavia keinoja (tilanteen selvittäminen puhumalla, 

anteeksi pyytäminen, jälki-istuntoon juttelemaan jääminen). Asioista neuvotteleminen 

on eräs ART-menetelmässä opeteltava sosiaalinen taito, joka lukeutuu aggressiiviselle 

käyttäytymiselle vaihtoehtoisiin taitoihin (Goldstein ym. 2009, 63). 

Samoin kuin opettajat myös oppilaat mainitsivat aggressiivisuuden 

hallintakeinona rauhoittumisen. Oppilaat mainitsivat lisäksi tilanteiden hyväksymisen ja 
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ei-aggressiivisen toiminnan, opettajan tai muun aikuisen avun tilanteiden ratkaisuissa, 

suuttumusta herättävistä tilanteista poistumisen sekä suuttumuksen tunteen hallinnan 

tekemällä jotakin mukavaa tai ajattelemalla jotain muuta. Nämä oppilaiden mainitsemat 

keinot viittaavat tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn. Toisaalta joissakin oppilaiden 

vastauksissa tuli ilmi tunteiden voimakas hillitseminen, joka voi viitata tunteiden 

kieltämiseen. Muutamissa vastauksissa kävi ilmi myös välinpitämättömyys tai 

alistuminen sellaisessa tilanteessa, jossa suuttumuksen tunne herää, koska itseä kohtaan 

tehdään väärin. 

Tunteiden kieltäminen tai alistuminen esimerkiksi kiusaamiseen ei ole hyvä, 

rakentava tapa säädellä tunteita ja käyttäytymistä. Kiusaamista tai muuta pahantekoa 

kohdattaessa on tarpeen pitää puoliaan ja ilmaista itseään rakentavalla tavalla. 

(Cacciatore 2010, 22, 200.) Tunteiden kieltäminen tai alistuminen kiusaamiseen voivat 

kertoa ahdistuneesta käyttäytymisstrategiasta, jolloin käyttäytymistä säädellään, mutta 

tunteiden hallinta on heikkoa ja pelko ja ahdistus saavat vallan. Ahdistuneen 

käyttäytymisstrategian on havaittu jatkuvan lapsuudesta aikuisuuteen ja aiheuttavan 

muun muassa sosiaalista vetäytymistä ja yksinäisyyttä. Lapsille onkin tärkeää opettaa 

keinoja, miten puoliaan voi pitää rakentavalla, konstruktiivisella tavalla. Tilanteisiin 

alistuminen ei ole sen parempi keino kuin aggressiivisuuskaan. (Pulkkinen 1996b, 32.) 

Muut oppilaiden mainitsemat tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn viittaavat 

keinot ovat hyviä ja rakentavia. Rauhoittuminen, tilanteen hyväksyminen ja tunteiden 

säätely ajattelemalla jotain muuta ovat tiedollisia tunteiden säätelyn keinoja. Tilanteesta 

poistuminen ja mukava toiminta puolestaan viittaavat toiminnalliseen tunteiden 

säätelyyn. (Parkinson & Totterdell 1999, 286.) Toimimalla ei-aggressiivisesti 

suuttumusta herättävässä tilanteessa lapset säätelevät käyttäytymistään rakentavalla, 

toiset huomioon ottavalla tavalla (Pulkkinen 1996a, 23). Pyytämällä aikuisen apua 

tilanteissa, joissa aggressiivisuutta ilmenee, lapset pyrkivät mahdollisesti säätelemään 

omaa tai toisten käyttäytymistä aikuisen avulla. 

Aggressiivisuuden hallintakeinoista osa on päällekkäisiä ennaltaehkäisevien 

keinojen kanssa. Esimerkiksi lasten mainitsemat suuttumuksen tunteen säätelyyn 

keskittyvät ajattelun tai toiminnan keinot voivat toisaalta olla tilanteessa käytettäviä 

keinoja, mutta toisaalta ne toimivat myös aggressiivisuutta ennaltaehkäisevinä keinoina. 

Samoin opettajien mainitsemat jälkitoimenpiteet voivat toimia osaltaan 

ennaltaehkäisevinä keinoina, mikäli ne pyrkivät ehkäisemään tulevaa aggressiivista 
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käyttäytymistä. Luokanopettajien käsityksissä lasten aggressiivisuuden hallinnasta tuli 

ilmi esimerkiksi yhteydenotto kotiin ja tarvittaviin yhteistyötahoihin. 

Aggressiivisuuteen puuttumisessa ja sen hallinnassa korostuukin yhteistyö eri 

henkilöiden ja tahojen välillä. Ennaltaehkäisevässä aggressiokasvatuksessa kodin ja 

vanhempien rooli on merkittävä (Cacciatore 2010, 55), mutta myös erilaisten 

aggressiiviseen lapseen tai nuoreen kohdistuvien interventioiden on todettu olevan sitä 

tehokkaampia, mitä paremmin lähipiiri on niissä mukana (Goldstein ym. 2009, 213). 

Kuitenkin on todennäköistä, että yksittäiset aggressiivista käyttäytymistä 

rankaisevat toimenpiteet eivät pelkästään riitä ennaltaehkäisemään aggressiivisuutta. 

Esimerkiksi Goldstein (2009, 33) kollegoineen on todennut, että pelkkien rangaistusten 

käyttö aggressiivisuuden hallinnassa kertoo yksilölle vain sen, mitä ei pidä tehdä, 

opettamatta vaihtoehtoisia toimintamalleja. Aggressiivisuuden todellinen 

ennaltaehkäisy tapahtuu pitkän aikavälin järjestelmällisillä toiminnoilla, kuten 

aggressiokasvatuksella (Cacciatore 2010) tai tunteiden säätelyn tukemisella (Isokorpi 

2004; Laine 2005) ja sosioemotionaalisten taitojen harjoittelulla (CASEL 2003). 

Luokanopettajien vastauksissa oli erotettavissa vain yksi selkeästi 

aggressiivisuuden ennaltaehkäisyyn pyrkivä keino, erään luokanopettajan mainitsema 

sosiaalisten taitojen harjoittelu luokassa. Kuten aiemmin on todettu, syynä opettajien 

mainitsemien ennaltaehkäisykeinojen vähyyteen on mahdollisesti tutkimusmenetelmäni, 

jossa ohjasin opettajia kertomaan toiminnasta aggressiivisuuden ilmenemistilanteessa. 

Kuitenkin osa tutkimukseen osallistuneista luokanopettajista mainitsi, että 

aggressiivisilla lapsilla voi olla puutteita itsekontrollissa, sosiaalisissa taidoissa, 

empatian kokemisessa sekä kyvyssä purkaa pahaa oloa kommunikoimalla. Näiden 

taitojen harjoittelu ei silti juurikaan tullut opettajien vastauksissa ilmi. 

Sosioemotionaalisten taitojen on todettu vähentävän aggressiivisuutta (Frey ym. 2000, 

102), ja esimerkiksi aggressiokasvatus koostuu erilaisten sosioemotionaalisten taitojen 

hallinnan opettelusta (Cacciatore 2010). 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että neljäsluokkalaisten lasten mukaan aggressiivisuutta 

voidaan ennaltaehkäistä rauhoittumalla ja rentoutumalla, selvittämällä asiat puhumalla, 

toimimalla toisia kohtaan oikein ja välttämällä väärin toimimista. Rauhoittuminen ja 

rentoutuminen kertovat tiedollisesta tunteiden säätelystä (Parkinson & Totterdell 1999, 

286). Asioiden selvittäminen puhumalla sekä toisia kohtaan oikein toimiminen 
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vastaavat Pulkkisen (1996a, 24–25) konstruktiivista toimintamallia, jossa tunteiden 

hallinta on vahvaa, mutta käyttäytyminen on aktiivista ja toiset huomioon ottavaa. 

Tutkiessani oppilaiden tunteiden tunnistamisen taitoja havaitsin, että oppilaat 

osasivat nimetä erilaisia haastavia tunteita, joita esimerkiksi riitelyyn liittyy. Oppilaat 

myös kuvasivat omissa narratiivisissa kertomuksissaan, mille tarinan henkilöstä tuntuu, 

kun joku suututtaa. Lisäksi oppilaat osasivat tunnistaa erilaisia tilanteita, joissa 

suuttumus herää. En tutkinut oppilaiden tunteiden tunnistamistaitoja kovin laajasti, 

mutta näiden havaintojen perusteella oppilaat vaikuttivat tunnistavan ja nimeävän 

tunteita melko taitavasti. Kuten edellä on todettu, oppilaat tiesivät myös runsaasti 

tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn liittyviä keinoja. Voisiko tuloksista siis vetää 

johtopäätöksen, jota myös teoriat (mm. Cacciatore 2010, 18) tukevat; hyvät tunteiden 

tunnistamistaidot edistävät tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä ja vähentävät 

aggressiivisuutta? 

 Luokanopettajien ja neljäsluokkalaisten lasten käsitykset aggressiivisuudesta 

vaikuttivat monin paikoin yhteneville. Kuitenkin myös eroja ilmeni. Yksi tähän 

vaikuttava syy oli todennäköisesti se, että luokanopettajat tarkastelivat jonkun toisen (eli 

lasten) aggressiivisuutta, kun taas oppilaat tarkastelivat aggressiivisuutta omien 

kokemustensa näkökulmasta. Lisäksi tutkimusmenetelmäni olivat erilaisia tutkiessani 

opettajien ja oppilaiden käsityksiä, ja oppilaiden käsityksiä selvitin huomattavasti 

laajemmin. 

Kuitenkin eräs mielenkiintoinen eroavaisuus tutkimustuloksissa opettajien ja 

lasten välillä oli, että oppilaat mainitsivat aggressiivisuuden hallinnassa ja 

ennaltaehkäisyssä huomattavasti enemmän tunteiden säätelyyn liittyviä asioita kuin 

opettajat. Tämä ero voi toki johtua edellä mainituista syistä, mutta se on kuitenkin 

mielenkiintoinen ja pohtimisen arvoinen. Luokanopettajat mainitsivat, että 

aggressiivisesti käyttäytyvällä lapsella voi olla puutteita muun muassa sosiaalisissa 

taidoissa ja itsekontrollissa. Kuitenkin lasten käsityksissä aggressiivisuuden hallinnasta 

ja ennaltaehkäisystä näiden taitojen käyttäminen tuli ilmi huomattavasti useammin kuin 

opettajien käsityksissä. Haluankin nostaa esille kysymyksen: voimmeko oppia lapsilta 

jotain? 
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Aggressio- ja tunnekasvatusta lasten näkökulmasta? 

Mikäli aggressiivisuuden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn parhaat keinot ovat 

aggressiokasvatus (Cacciatore 2010), tunteiden säätelyn keinot (mm. Laine 2005) ja 

sosioemotionaalisten taitojen harjoittelu (mm. Frey ym. 2000, 102), millaista paras 

mahdollinen aggressio- tai tunnekasvatus sitten on? Lasten sosioemotionaalisten 

taitojen parantamiseen on kehitetty useita erilaisia ohjelmia, joiden on todettu olevan 

erittäin tehokkaita (Durlak ym. 2011, 405). Uskoakseni useimmat näistä ohjelmista ovat 

kuitenkin aikuisten kehittämiä. Koska tutkimukseeni osallistuneet neljäsluokkalaiset 

vaikuttivat tietävän aggressiivisuudesta ja sen hallinnasta niin paljon, heräsi mielessäni 

kysymys: millaista aggressio- tai tunnekasvatusta lapset itse pitäisivät parhaimpana 

mahdollisena? 

Tämä ei ollut tutkimuskysymyksenäni, enkä tutkimusta tehdessäni pyrkinyt 

löytämään siihen vastausta. Haluan silti nostaa lasten näkökulman esille, koska 

toiveenani on ollut saada tutkimuksellani lasten ääni kuuluviin heitä koskettavissa 

asioissa. Pohdintojani vauhdittivat muun muassa havaintoni rentoutusharjoituksesta, 

jonka teetin oppilailla viimeisellä tutkimukseen liittyneellä opetuskerralla, sekä 

oppilaiden kokemukset tutkimusjaksosta. 

Rentoutusharjoituksena luin oppilaille lyhyen rentoutustekstin Cacciatoren (2010, 

215) teoksesta. Harjoituksesta tekemieni havaintojen pohjalta totesin, että osalle 

oppilaista rentoutuminen oli haastavaa. Tämä näkyi levottomuutena ja pyrkimyksenä 

saada luokkatoverit nauramaan tekemällä jotakin liioiteltua. Harjoituksen jälkeen 

kuitenkin keskustelimme oppilaiden kanssa. Tällöin sain oppilaiden esittämistä 

ajatuksista ja kokemuksista kuvan, että suurin osa oli pitänyt harjoituksesta. Jotkut 

oppilaat kertoivat melkein nukahtaneensa, joten vaikkei nukahtaminen rentoutumisen 

tarkoitus olekaan, olo tuli ilmeisesti rennommaksi. Olo koettiin myös yleisesti ottaen 

mukavaksi harjoituksen jälkeen. 

Tutkimusjakson kokoavassa kyselyssä selvitin oppilaiden kokemuksia 

aggressiivisuusteemaan liittyneestä opetuksesta. Vastauksista selvisi, että suurin osa 

oppilaista oli kokenut jakson tehtävät ja asiat positiivisina. Aihe vaikutti kiinnostaneen 

heitä, ja erityisesti toiminnalliset, vaihtelet tehtävät ja ryhmätyöskentely oli ollut 

oppilaista mukavaa. Myös rentoutusharjoitus oli jäänyt monen oppilaan mieleen 

mukavana tehtävänä. 
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Kaiken kaikkiaan lasten käsityksistä kuvastui suuri tietämys aggressiivisuudesta 

ihmissuhteiden ongelmana. Sen lisäksi, että oppilaat tiesivät paljon tunteiden ja 

käyttäytymisen hallinnasta, lapset myös ymmärsivät suuttumuksen hallinnan 

merkityksen; suurin osa näki suuttumuksen hallinnan olevan tärkeää siksi, ettei pura sitä 

muihin ja vahingoita toisia. Toisaalta oppilaiden käsityksistä kävi ilmi, että heistä oli 

mukavaa oppia aggressiivisuuteen ja sen hallintaan liittyviä asioita, koska asiat 

mietityttävät heitä; muun muassa kiusaamista koskevat kysymykset voivat olla 10-

vuotiaan elämässä pinnalla. 

Tulkitsen havainnoistani, että oppilaat vaikuttivat pitävän rentoutusharjoituksesta 

ja toisaalta yhteistoiminnallisista tehtävistä, joissa sai tehdä ja keksiä itse. Cacciatore 

(2010, 124–125) mainitseekin, että noin 9–11-vuotiaana lapsi on hyvin toiminnallinen, 

ja lapselle on tärkeää oppia uusia asioita ja saada ikätasoa vastaavia haasteita. Uskon, 

että lasten aggressio- ja tunnekasvatuksessa voisi hyödyntää tätä toiminnallisuutta 

käyttämällä esimerkiksi eläytymiseen perustuvia harjoituksia. Toisaalta lapset voisivat 

itse keksiä erilaisiin harjoituksiin liittyviä tarinoita, kuten käyttämässäni narrattiivisten 

kertomusten menetelmässä. 

Rentoutumisharjoitusten järjestelmällisellä tekemisellä voidaan saada aikaan 

surullisuuden, jännityksen, ahdistuneisuuden ja aggression kokemusten lievenemistä 

sekä voimistaa myönteisiä kokemuksia (Lindh & Sinkkonen 2009, 122). Tutkimukseeni 

osallistuneet neljäsluokkalaiset vaikuttivat kokevan positiivisesti jo yhdenkin 

rentoutusharjoituksen. Osalle rentoutuminen oli haastavaa, mutta sekin on normaalia ja 

rentoutumista voidaan opetella (Cacciatore 2010, 212–213). Koska rentoutuminen 

vaikutti olevan hyvä vastapaino toiminnallisten neljäsluokkalaisten harjoituksissa, sen 

hyödyntäminen aggressio- ja tunnekasvatuksessa olisi varmasti kannattavaa. 

Oman haasteensa opettajalle tuovat oppilaat, joiden mielestä lähes kaikki koulussa 

on tylsää. Tutkimusjakson kokoavasta kyselystä selvisi, että jotkut oppilaat olivat 

kokeneet jakson tehtävät tylsinä ja mielenkiinnottomina. Kokemus voi johtua siitä, että 

nämä oppilaat oppisivat mieluummin jollain muulla tapaa tai erilaisten tehtävien avulla. 

Toisaalta tylsyyden kokemus voi olla myös ikäkauteen liittyvä asia; erityisesti 

murrosikä saattaa saada aikaan koulukäynnin kokemisen mielenkiinnottomaksi 

(Cacciatore 2010, 131). Oli syynä kumpi tahansa, tulevana opettajana joudun 

pohtimaan, miten kaikkia oppilaita voisi innostaa aggressio- ja tunnekasvatukseen 

liittyvissä asioissa. Yksiselitteistä keinoa tuskin on, mutta Cacciatoren (2010, 132) 
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mukaan murrosiän lähestyessä aikuisen on tärkeä antaa varhaisnuorelle turvan ja 

neuvojen lisäksi myös tilaa ja vastuuta, sekä vahvistaa murrosikäisen itsetuntoa 

kehumalla, rohkaisemalla ja auttamalla häntä löytämään omat vahvuutensa. Uskonkin, 

että parhaita keinoja aggressio- ja tunnekasvatukseen voidaan löytää kysymällä lapsilta 

ja nuorilta heidän mielipiteitään. Opettaja voi tarjota sopivassa määrin vastuuta 

ottamalla lapset ja nuoret mukaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun, ja siten 

mahdollisesti innostaa mukaan nekin, joita koulu ei tunnu kiinnostavan. 

Lasten ajatusten tutkiminen laajemmin voisi olla kannattavaa. Uskon, että lapsilta 

itseltään saatu tieto on arvokasta, kun pyritään kehittämään yhä parempia ja 

kokonaisvaltaisempia keinoja aggressiivisuuden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. Kuten 

on todettu, on olemassa runsaasti ohjeita aggressio- ja tunnekasvatukseen sekä erilaisia 

menetelmiä lasten sosioemotionaalisten taitojen parantamiseen koulussa. Tunnetaitojen 

ja sosiaalisten taitojen oppiminen ei kuitenkaan saisi nojata pelkästään mihinkään 

yhteen ohjelmaan, vaan kasvatustyötä tapahtuu kaikissa koulun muodollisissa ja 

epämuodollisissa tilanteissa (Zins ym. 2007, 194; Kokkonen 2010, 100–101). 

Opettajalla ja kasvattajalla on valittavana monia tapoja, joiden avulla toteuttaa 

lasten aggressio- ja tunnekasvatusta. Tärkeää on tunnistaa aggressiivisuuden taustalla 

olevat syyt, jotta menetelmät osataan valita oikein ja kohdistaa oikeisiin ongelmiin. 

Tässä tutkimuksessa vähemmälle huomiolle jäi ympäristön vaikutus aggressiivisten 

käyttäytymismallien kehittymiselle. Pohdinkin seuraavaksi, miten tätä näkökulmaa 

voitaisiin tulevaisuudessa ja mahdollisissa jatkotutkimuksissa ottaa huomioon. 

9.2 Kannanottoja teoriataustaan ja aggressiokasvatukseen 

Aggressiivisuuden syitä tutkittaessa on todettu, että aggressiivisen ja jopa rikollisen 

käyttäytymisen kehittymiseen vaikuttavat hyvin monet tekijät; perinnöllisyys, 

neurologiset ja fysiologiset tekijät, kasvuympäristön riskitekijät sekä ympäristön mallit 

(Jokela 2006, 116; Eron 1994, 9; Haapasalo 2006, 150; Goldstein ym. 2009, 37). Osa 

aggressiivisuutta koskevasta teoriataustasta keskittyy enemmän yksilön sisäisiin 

ominaisuuksiin tai tekijöihin aggressiivisuuden aiheuttajana ja osa puolestaan pitää 

aggressiivisuutta enemmänkin ympäristön malleista opittuna käyttäytymisenä. 

Esimerkiksi Cacciatoren (2010) aggressiokasvatusmalli ja Pulkkisen (1996a) tunteiden 

ja käyttäytymisen säätelymalli painottavat yksilön sisäisiä tekijöitä. Mallien taustalla on 
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ajatus siitä, että yksilön tulee oppia kanavoimaan aggression tunteensa oikein ja 

ilmaisemaan sitä rakentavasti. 

Kuitenkin myös ympäristön vaikutuksen aggressiivisuuden kehittymiselle on 

todettu olevan merkittävä. Bandura (1973, 61) katsoi jo vuosikymmeniä sitten, että 

ihminen ei synnynnäisesti käyttäydy aggressiivisesti, vaan aggressiivisuus opitaan. 

Myöhemmin muun muassa Goldstein (2009, 14–15) kollegoineen on esittänyt, että 

aggressiivisuutta opitaan kotona, koulussa sekä tiedotusvälineiden avulla. Nyky-

yhteiskunnassa median merkitys onkin korostunut monessa asiassa, ja sen negatiiviset 

vaikutukset lapsiin ja nuoriin nousevat aika ajoin esiin. Nykyään lapset ja nuoret 

viettävät yhä enenevässä määrin aikaa television, Internetin ja videopelien äärellä. 

Nämä mediat sisältävät usein myös väkivaltaa, ja väkivaltaisten televisio-ohjelmien 

katselun ja videopelien pelaamisen on todettu olevan yhteydessä aggressiivisuuteen 

(Lindh & Sinkkonen 2009, 105; Goldstein ym. 2009, 15). 

Omassa tutkimuksessani näkökulma painottui enemmän yksilön sisäisiin 

tekijöihin, kuten tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn taitoihin. Tutkimus olisi kuitenkin 

voinut tarjota enemmän, mikäli siinä olisi otettu huomioon myös ympäristön ja 

yhteiskunnan mallien merkitys aggressiivisuudelle. Vaikka edellä olen todennut, että 

oppilaiden hyvät tunteiden tunnistamisen taidot saattavat olla yhteydessä myös hyvään 

tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn, ei päätelmä välttämättä pidä paikkaansa. Tieto 

oikeista käyttäytymismalleista ei automaattisesti siirry käytännön toiminnan tasolle, ja 

vaikka yksilöllä olisi runsaasti tietoa siitä, miten erilaisissa ristiriitatilanteissa tulisi 

toimia, hän saattaa silti valita aggressiivisen käyttäytymismallin (Goldstein ym. 2009, 

47, 109). Voisiko tähän olla syynä se, että ympäröivän maailman välittämät kuvat 

väkivallasta ovat niin voimakkaita, että ne vaikuttavat käyttäytymiseen? Esimerkiksi 

televisiossa väkivalta saatetaan esittää keinona saavuttaa toivottuja lopputuloksia, ja sen 

seurauksia käsitellään usein vähätellen (Goldstein ym. 2009, 17). Kuinka 

aggressiokasvatuksella voidaan ottaa myös nämä ympäristön ja median vaikutukset 

huomioon? 

Useimmissa aggressiivisuuden hallintaa tai ennaltaehkäisyä koskevissa malleissa 

tuodaan nykyään jollain tapaa esille sekä yksilön sisäisten tekijöiden että ympäristön 

merkitys. Esimerkiksi yksilöllisiin tekijöihin painottuvassa aggressiokasvatusmallissa 

nostetaan esille myös mediaväkivallan merkitys (Cacciatore 2010, 189–191), ja 

ympäristöstä oppimisen näkökulmaa painottavassa ART-menetelmässä on myös 
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vihanhallinnan osa-alue (Goldstein ym. 2009, 81). Kuitenkin yleensä malleissa 

näkökulma painottuu selkeästi jompaankumpaan alueeseen. Monipuolisen, kaikki osa-

alueet tasavertaisesti huomioonottavan aggressiokasvatusmallin suunnittelu voisikin 

olla hyödyllistä. 

 Aiempien teorioiden pohjalta pohdin uutta, moniulotteista 

aggressiokasvatusmallia, joka sisältäisi neljä osa-aluetta: tunteiden säätelyn, 

käyttäytymisen säätelyn, ympäristön ja median sekä pohdiskelevan ajattelun osa-alueet. 

Tunteiden säätelytaitoihin kuuluisi Grossin (1999, 558–559) mukaisesti sekä tunteiden 

hillitseminen että tunteiden voimistaminen. Lisäksi tunteiden säätelyn osa-alueella 

harjoiteltaisiin kaikenlaisten tunteiden, ei vain vihan säätelyä, koska rohkeus kokea ja 

ilmaista kaikenlaisia tunteita edesauttaa itsetuntemusta, tunne-elämän avoimuutta sekä 

kokonaisvaltaista hyvinvointia (Kokkonen 2010, 22). Menetelminä voitaisiin käyttää 

erilaisia eläytymiseen perustuvia harjoituksia sekä rentoutumistekniikoita. 

 Käyttäytymisen säätelyn osa-alueella opeteltaisiin, mitä ei saa tehdä ja mitä voi tai 

kannattaa tehdä. Tämä osa-alue olisi ikään kuin yhdistelmä ART-menetelmän 

sosiaalisten taitojen ja vihanhallinnan harjoittelusta, joissa sosiaalisten taitojen 

harjoittelulla pyritään opettamaan, mitä pitää tehdä, ja vihanhallinnan avulla mitä ei 

pidä tehdä (Goldstein ym. 2009, 46). Uskon, että näiden osa-alueiden yhdistäminen olisi 

kannattavaa, jotta taitojen harjoittelu toteutuisi johdonmukaisesti. Käyttäytymisen 

säätelyä voitaisiin harjoitella esimerkiksi erilaisten draamaharjoitusten avulla, jotka 

lähtisivät liikkeelle kuvitellusta ristiriitatilanteesta. Tämän jälkeen tilanteisiin voitaisiin 

draaman keinoin esittää sekä ei-toivottu että toivottu käyttäytymismalli, ja vahvistaa 

toivottujen mallien käyttämistä. 

 Ympäristön ja median osa-alueella harjoiteltaisiin havaitsemaan ja tulkitsemaan 

ympäristöstä ja mediasta saatuja käyttäytymismalleja. Cacciatore (2010, 189, 193) 

esittelee Aggression portaiden opetusmateriaalissa mediaväkivallan käsittelyä yhdellä 

oppitunnilla. Uskon, että tämä aihepiiri koskettaa nykyään yhä vain enemmän lapsia ja 

nuoria, ja sitä olisi käsiteltävä laajemmin. Siksi ympäristö ja media saisivat kokonaan 

oman osa-alueensa tässä aggressiokasvatusmallissa. Niiden tuottamia kokemuksia ja 

mielikuvia voitaisiin käsitellä oppilaiden kokemusten, videopelien, Internetin, television 

ja sanomalehtien avulla. Ydinkohtana olisi opetella tunnistamaan, millaisia tunteita 

mediassa esitetään ja miten, millaista käyttäytymistä esimerkiksi televisio-ohjelmissa 
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kuvataan, mitä ohjelmien henkilöt saavuttavat tällä käyttäytymisellä ja mitä etuja ja 

haittoja heidän käyttäytymisestään on. 

 Neljännellä esittämälläni osa-alueella, pohdiskelevalla ajattelulla, viittaan 

samankaltaiseen alueeseen kuin Goldsteinin ym. (2009, 46–47) moraalisen päättelyn 

harjoittelu. Goldstein (2009, 46–47) kollegoineen katsoo, että moraalisten arvojen 

oppiminen ja omaksuminen vaikuttaa siihen, käyttävätkö nuoret vihanhallinnan taitoja 

tai sosiaalisia taitoja, vaikka niitä olisi heille opetettu. Nimitän tässä mallissani aluetta 

kuitenkin yleisemmin pohdiskelevan ajattelun alueeksi, koska katson, että 

aggressiivisuuden hallintaan liittyvät laajemminkin erilaiset pohdinnat, joista useimmat 

alkavat kysymyksellä ”Miksi?”. Pohdiskelevan ajattelun tavoitteena on opettaa 

tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn tärkeyttä ja merkitystä, jotta eri taidot voitaisiin 

omaksua syvällisesti ja ottaa käyttöön jokapäiväisessä arkielämässä. Tällä alueella 

keskusteltaisiin esimerkiksi siitä, miksi tunteita säädellään, ja toisaalta miksi tunteiden 

säätely on joskus vaikeaa. Samoin käyttäytymisen säätelyyn liittyen pohdiskelussa olisi 

hyvä nostaa esille, mikä merkitys eri taidoilla on, ja miksi joku valitsee aggressiivisen 

käyttäytymismallin. Myös mediaan liittyen tulisi pohtia, miksi mediassa esitetään 

tietynlaisia aggressiivisia käyttäytymismalleja, ja miksi niitä kannattaa miettiä ja 

kyseenalaistaa. 

 Aggressiokasvatuksen tulisi olla monipuolista ja johdonmukaista. Tässä 

mallissani ajatuksena onkin, että kaikki neljä osa-aluetta esiintyvät yhdessä ja 

täydentävät toisiaan. Esimerkiksi harjoitus voi lähteä liikkeelle jostakin televisio-

ohjelman kohtauksesta, jossa henkilöiden välillä esiintyy ristiriitoja. Tämän jälkeen 

voidaan pohtia, minkälaisia tunteita televisiossa esitetään henkilöillä olevan, ja mitä 

tunteita todellisuudessa tilanteesta voisi herätä. Seuraavaksi voidaan siirtyä miettimään, 

miten näitä tunteita voisi ilmaista ja miten tilanteessa voisi toimia. Erilaisia 

käyttäytymismalleja voidaan sitten harjoitella esimerkiksi näyttelemällä. Pohdiskeleva 

ajattelu kulkee koko prosessin ajan mukana, koska harjoituksen edetessä voidaan nostaa 

erilaisia kysymyksiä keskustelun aiheeksi. Kuviossa 9 havainnollistan ehdotustani 

moniulotteisesta, neljän osa-alueen aggressiokasvatuksesta. 
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KUVIO 9. Hahmotelma moniulotteisesta, neljän osa-alueen aggressiokasvatusmallista 
 

Aggressiokasvatuksen tulisi olla pitkäkestoista, jotta sen todelliset vaikutukset tulisivat 

esille. Opettajan eräänä aggressiokasvatuksen toteuttamiskeinona voisikin olla 

toimintatutkimus, jota jatkettaisiin saman luokan kanssa esimerkiksi vuoden ajan. 

Käsittelenkin seuraavaksi vielä toimintatutkimusta ja sen merkitystä sekä tutkimukselle 

että tulevalle opettajuudelleni. 

9.3 Toimintatutkimuksen merkitys opettajuudelle 

Tutkiessani neljäsluokkalaisten lasten käsityksiä tutkimukseeni liittyi 

toimintatutkimuksen ulottuvuus. Toteutin tutkimuksen käytännön opetustyön 

yhteydessä, yhteistoiminnassa oppilaiden ja luokan oman opettajan kanssa. 

Tutkimukseni toteutui usean eri opetuskerran yhteydessä, joten pyrin myös 

reflektoimaan edellisten kertojen toimintaa ja suunnittelemaan tulevia kertoja uudelleen 

reflektoinnin pohjalta. 

 
Tunteiden 

säätely 

Käyttäytymisen 
säätely 

Pohdiskeleva 
ajattelu 

Ympäristö ja 
media 

Moniulotteinen 

aggressiokasvatus 



95 

 

Toimintatutkimukseen liittyy tutkiva opettaja -ajattelu, jossa opettaja ryhtyy 

tutkimaan käytännön opetustyössä havaitsemiaan ongelmia (Niikko 2001, 193). 

Toimintatutkimusta voikin olla mikä tahansa systemaattinen tutkimus, jota opettajat 

tekevät saadakseen tietoa esimerkiksi koulun käytännöistä, omasta opetuksestaan tai 

oppilaidensa oppimisesta. Tällöin opettajien tekemän toimintatutkimuksen tavoitteena 

on esimerkiksi saada tietoa ja uusia näkökulmia asioihin tai vaikuttaa positiivisesti 

kouluun, opetukseen tai oppilaisiin. (Mills 2007, 5.) 

 En ollut luokan oma opettaja enkä myöskään lähtenyt liikkeelle mistään luokkaa 

koskevasta ongelmasta. En siten tutkimuksellani yrittänyt vaikuttaa oppilaisiin tai 

luokan toimintaan. Toimintatutkimuksen ulottuvuudesta oli kuitenkin hyötyä monessa 

suhteessa. Pystyin esimerkiksi muuttamaan tutkimusmenetelmiäni tarvittaessa 

tutkimuksen edetessä, mikäli havaitsin, että jokin alkuperäinen suunnitelma ei toimi. 

Yhteistyö ja vuorovaikutus oppilaiden ja luokan oman opettajan kanssa antoi valtavan 

paljon omalle ajattelulleni ja ymmärrykselleni. Vaikka toimintatutkimuksen 

tarkoituksena olikin tutkia oppilaiden käsityksiä aggressiivisuudesta, koen olleeni itse 

osa oppimisprosessia. Kuten aiemmin kuvasin, minulle tuli tutkimuksen myötä tunne, 

että meillä aikuisilla voisi olla opittavaa lapsilta. Toimintatutkimuksen tekeminen 

vahvisti ajatuksiani siitä, miten niin opetus kuin tutkimuskaan eivät ole yhden 

suuntaisia, opettajasta oppilaisiin tai tutkijasta tutkittaviin kohdistuvia prosesseja, vaan 

niiden ytimessä on yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutus, jonka avulla kaikki voivat 

oppia toisiltaan. 

 Toimintatutkimuksella voi olla suuri merkitys opettajille. Perinteisesti 

tutkimuksen ja opetuksen välillä on nähty olevan kuilu, koska jos opetuksesta on tehty 

tutkimusta jonkun ulkopuolisen tahon toimesta, saatu tieto ei välttämättä ole vaikuttanut 

merkitykselliselle opettajien näkökulmasta. Tämä on voinut johtua joko siitä, että 

tutkitut asiat eivät ole olleet opettajille merkityksellisiä, tai siitä, että tutkimus on 

tapahtunut hyvin erilaisissa kouluolosuhteissa kuin missä opettajat itse työskentelevät. 

Opettajien itsensä tekemä toimintatutkimus sen sijaan on heille merkityksellistä. (Mills 

2007, 12.) 

Opettajilla saattaa olla kielteinen asenne tutkimuksen tekoon, sillä sen nähdään 

olevan aikaa vievää ja käytännöstä erillistä. Kuitenkin todellisuudessa tutkimuksella ja 

opetuksella on paljon yhteistä; niin tutkijat kuin opettajatkin suunnittelevat, toteuttavat 

ja arvioivat toimintaa. Tutkimus ja opetus voivat myös tukea toisiaan. Tutkivana 
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opettajana toimiessaan opettaja voi ottaa lähtökohdaksi juuri ne ongelmat, jotka hänen 

mielestään vaativat ratkaisua. Opettaja tuntee oppilaansa ja opetustyön käytännöt 

tavalla, jolla ulkopuolinen tutkija ei voi niitä tuntea. Siksi tutkiva opettaja osaa 

esimerkiksi valita sellaisia tutkimusmenetelmiä, jotka tuottavat asioista pätevää tietoa. 

(Niikko 2001, 186, 191, 201; Mills 2007, 11–12, 14.) 

Itse koen toimintatutkimuksen olevan opettajan keino tukea omaa opetustyötään. 

Kuten edellä totesin, uskon, että esimerkiksi tunne- ja aggressiokasvatusta voisi 

toteuttaa toimintatutkimuksen keinoin. Tällöin opettaja voi oman luokkansa parhaiten 

tuntien suunnitella erilaisia menetelmiä ja tehtäviä aggressio- ja tunnekasvatuksen 

toteutukseen. Toimintatutkimuksen yhteistoiminnallisen hengen mukaisesti opettaja voi 

ottaa oppilaat mukaan suunnittelutyöhön. Järjestelmällisen suunnittelun, toteutuksen ja 

lopulta arvioinnin kautta opettaja saa tietoa oppilaistaan sekä käyttämiensä menetelmien 

toimivuudesta. Lisäksi opettaja saa tietoa itsestään ja omista opetuskäytännöistään. 

Tämä onkin yksi osa tutkivaa opettajuutta; opettaja reflektoi myös omaa ajatteluaan, 

uskomuksiaan ja toimintaansa (Niikko 2001, 195). Näen toimintatutkimuksen ja 

tutkivan opettajuuden mahdollisuutena kehittää itseäni ja toimintatapojani opettajana. 

Tutkivan opettajuuden avulla voin aktiivisesti reflektoida ajatteluani ja toimintaani sekä 

mahdollisesti välttää urautumista tiettyihin käytänteisiin. Lisäksi koen tutkivana 

opettajana olemisen osaksi toimintatutkimukseen liittyvää eettistä perusasennetta 

(Heikkinen & Jyrkämä 1999, 35); tutkiva opettajuus on yksi mahdollisuus oppilaiden 

hyvän elämän edistämiseen. 

9.4 Jatkotutkimushaasteet 

Tutkimukseni pohjalta minulla heräsi mielenkiinto monipuolisen lapsi- ja 

nuorisolähtöisen aggressio- ja tunnekasvatuksen kehittämiseen. Lapsi-

/nuorisolähtöisyydellä viittaan aiemmin esittämääni kysymykseen, voisimmeko oppia 

lapsilta jotain. Lisäksi edellä kehittelemäni ajatus neljän osa-alueen 

aggressiokasvatuksesta vaatisi käytännön testaamista. Lähestynkin 

jatkotutkimushaasteita tästä näkökulmasta. Kuten olen todennut, uskon olevan tärkeää, 

että lasten ja nuorten oma ääni saataisiin kuuluville heitä koskevissa asioissa. Lapsilta ja 

nuorilta kysyttäessä voidaan saada arvokasta tietoa siitä, mikä heitä kiinnostaa ja 

mietityttää ja miten he oppisivat parhaiten. Kun halutaan parantaa joitakin lasten ja 
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nuorten taitoja, esimerkiksi tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn liittyviä 

sosioemotionaalisia taitoja, miksi emme kysyisi heiltä itseltään, mitkä taidot heitä 

askarruttavat ja miten he haluaisivat niitä opiskella? 

 On toki otettava huomioon lasten ja nuorten ikä ja kehitysvaihe, jotta osataan 

antaa vapauksia ja vastuuta sopivassa määrin. Kuitenkaan en näe ongelmaa siinä, että 

lapset ja nuoret otettaisiin mukaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja 

toteutukseen, kun aikuisella pysyy aikuisen rooli toiminnan ohjaajana ja lopullisena 

päätöksentekijänä. Mielestäni jatkotutkimus voisikin lähteä liikkeelle lasten tai nuorten 

ajatusten kartoittamisesta. 

Näen, että olisi mielenkiintoista toteuttaa jatkotutkimusta pitkäkestoisesti samojen 

lasten tai nuorten kanssa, esimerkiksi toimintatutkimuksena. Siten ensimmäinen 

tutkimusvaihe olisi edellä mainitsemani lasten/nuorten ajatusten tutkiminen. Tällöin 

voitaisiin erilaisin tutkimusmenetelmin selvittää lasten/nuorten käsityksiä siitä, 

minkälaiset tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn liittyvät asiat heitä erityisesti 

mietityttävät. Lisäksi voitaisiin selvittää, mitä tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn 

liittyviä taitoja lapset ja nuoret jo osaavat ja mitä pitäisi vielä harjoitella. Myös lasten ja 

nuorten mielipiteitä erilaisista opetus- ja oppimismenetelmistä olisi hyvä kartoittaa. 

Alkututkimuksessa olisi hyvä selvittää myös ympäristön ja median vaikutuksia lasten ja 

nuorten aggressiivisuuden kokemuksiin, jotta tämäkin näkökulma saataisiin entistä 

paremmin esille. 

Alkuselvityksen jälkeen voitaisiin suunnitella aggressio- ja tunnekasvatusprojekti, 

jonka tavoitteena olisi parantaa erityisesti niitä oppilaiden tunteiden ja käyttäytymisen 

säätelyn taitoja, jotka oppilaat kokevat haastaviksi tai jotka on havaittu puutteellisiksi. 

Myös suunnittelutyöhön olisi hyvä ottaa lapset ja nuoret mukaan, jolloin he 

mahdollisesti sitoutuisivat työskentelyyn paremmin, koska kokisivat sen lähtevän 

liikkeelle heidän omista lähtökohdistaan. Projektin ytimenä olisi neljän osa-alueen 

aggressiokasvatusmalli, jolloin tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn lisäksi myös 

ympäristön ja median vaikutus lasten ja nuorten aggressiivisuuteen otettaisiin 

huomioon. Lisäksi pohdiskelevan ajattelun osa-alueen avulla pyrittäisiin erilaisten 

taitojen syvälliseen omaksumiseen. 

Aggressio- ja tunnekasvatusprojektin tulisi olla pitkäkestoinen, jotta sen merkitys 

näkyisi selkeästi. Tutkimukseen kannattaisi sisällyttää jonkinlaisia alku- ja 

loppumittauksia, jolloin projektin vaikutuksia voitaisiin tutkia. Projektin päätyttyä sen 
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merkitystä ja vaikutuksia oppilaiden tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn taitoihin tulisi 

arvioida, koska sitä kautta saataisiin tietoa käytettyjen menetelmien toimivuudesta. 

Hyviksi havaittuja menetelmiä voitaisiin tämän jälkeen käyttää ja tutkia laajemmin, ja 

huonoiksi tai epäkäytännöllisiksi havaittuja kehittää edelleen. Tässä tulisikin jälleen 

ilmi toimintatutkimuksen rikkaus; kuten Heikkinen ja Jyrkämä (1999, 45) toteavat, 

toimintatutkimuksen tulos ei ole mikään lopullisesti pysyvä, parempi toimintakäytäntö, 

vaan se toimii kunnes kehitetään jokin vielä parempi toimintatapa. 

Siten myöskään mitkään aggressio- ja tunnekasvatuksessa käytettävät keinot eivät 

ole yksiselitteisesti hyviä tai huonoja, vaan ne riippuvat ajasta ja paikasta sekä ihmisistä, 

joiden keskuudessa niitä käytetään. Voimme selvittää, minkälaisia keinoja 

opettamamme ja kasvattamamme lapset toivoisivat heidän kanssaan käytettävän, ja 

millä tavalla aggressio- ja tunnekasvatuksesta saataisiin mahdollisimman monipuolista 

ja tehokasta. Siten lopputuloksena voi olla aggressio- ja tunnekasvatusta, joka toimii 

niiden lasten ja nuorten kanssa, joiden opetus ja kasvatus kuuluvat tehtäväämme. 
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LIITE 1 TUTKIMUSKIRJE LUOKANOPETTAJILLE 
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LIITE 1 (jatkoa) 

Tutkimuksen saatteeksi 

 

Hei! 

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa luokanopettajaksi, ja teen kandidaatintutkielmaani 

lasten aggressiivisuudesta. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten 

luokanopettajat määrittelevät lasten aggressiivisuutta kouluympäristössä, ja miten he 

puuttuvat siihen. 

 

Tutkielmaani varten teen tämän kyselyn, joka koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä 

osiossa kysyn muutaman tutkimukseni kannalta olennaisen kysymyksen kyselyn 

vastaajasta. Mitään henkilötietoja kyselyyn ei tule, joten vastaukset ovat täysin 

anonyymeja. Kyselyn toisessa osiossa tehtävänä on käsitekartan avulla määritellä lasten 

aggressiivisuutta koulussa. Kyselyn kolmas osio koostuu kahdesta kuvitteellisesta 

tapauksesta, joissa lapsen aggressiivisuus ilmenee eri tavoin. Tässä osiossa vastaajan 

tehtävänä on kertoa kumpaankin tapaukseen keinoja, joiden avulla hän puuttuisi 

luokanopettajana kyseisen lapsen aggressiiviseen käyttäytymiseen. 

 

Aikaa vastaamiseen on viikko. Kyselyiden mukana olen lähettänyt koululle 

vastauskuoria, joista postimaksu on maksettu valmiiksi. Vastaukset tulee postittaa 

minulle osoitteeseen 

 

Maaret Liikanen 

Vehkakuja 2 A 36 

40700 Jyväskylä. 

 

Etukäteen kyselyyn osallistuvia kouluja ja opettajia kiittäen, 

 

Maaret Liikanen 

 

 

 

(jatkuu) 
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LIITE 1 (jatkoa) 

Osio 1. Vastaajan tiedot 

 

sukupuoli: mies         nainen  

 

ikä: alle 30-v.    30 - 40-v.  

 40 - 50-v.    yli 50-v. 

 

Kauanko olette toiminut luokanopettajana ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 
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LIITE 1 (jatkoa) 

Osio 2. Käsitekartta lasten aggressiivisuudesta kouluympäristössä 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

Mitä lasten aggressiivisuus on 

kouluympäristössä? 

Mitä sillä tarkoitetaan? 

Miten se ilmenee? 
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LIITE 1 (jatkoa) 

Osio 3. Kahden aggressiivisen lapsen tapaukset 

 

Tapaus 1: Elli on 7-vuotias ekaluokkalainen. Koulussa askarrellaan isänpäiväkortteja, ja 

opettaja on tuonut luokkaan erivärisiä kartonkeja korttipohjiksi. Elli valitsee yhden 

vaaleansinisen ja yhden tummansinisen kartongin, tarkoituksenaan tehdä kortit isälle ja 

papalle. Elli hakee vielä tusseja luokan takaosasta, mutta palatessaan kartonkien luokse 

hän huomaa, että hänen valitsemansa tummansininen kartonki on kadonnut. Elli 

huudahtaa: ”Kuka on vienyt mun kartongin?!” Opettaja kääntyy Elliin päin ja sanoo 

ystävällisesti, että pöydällä on vielä paljon kartonkeja, joten Elli voi ottaa siitä uuden, 

jos joku on vahingossa ottanut sen minkä Elli aikoi ottaa. Ellin posket alkavat punoittaa 

ja hänen äänensä kohoaa: ”Mä haluan MUN TUMMANSINISEN KARTONGIN!” 

Opettaja sanoo Ellille hieman tiukemmin, että myös tummansinistä kartonkia on vielä 

pöydällä, joten Elli voi ottaa siitä. Silloin Elli tönäisee tuoliaan niin, että se kaatuu, ja 

alkaa huutaa raivoissaan täyttä kurkkua: ”MÄ HALUAN SEN MUN OMANI! MÄ 

HALUAN!!” Opettaja on hieman hämmentynyt Ellin purkauksesta, mutta hän yrittää 

edelleen puhua Ellille järkevästi. Tämä saa kuitenkin Ellin huutamaan yhä lujempaa, ja 

kun opettaja yrittää lähestyä Elliä, tämä potkaisee häntä lujasti sääreen. 

 

Miten sinä opettajana toimit tässä tilanteessa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 
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LIITE 1 (jatkoa) 

Tapaus 2: Mikko käy alakoulun neljättä luokkaa. On äidinkielen tunti, mutta Mikkoa ei 

huvita lukea kirjaa. Opettaja patistelee Mikkoa, mutta tämä ei ole kuulevinaan. Opettaja 

päättää ensin jättää Mikon huomiotta. Pian Mikko lähtee kuitenkin kävelemään ympäri 

luokkaa, jolloin opettaja käskee häntä menemään takaisin paikalleen. Kun Mikko ei 

tottele, opettaja lähtee kävelemään häntä kohti. Samassa Mikko sieppaa läheiseltä 

pöydältä sakset ja sanoo opettajalle: ”Jos tuut yhtään lähemmäs, heitän sua näillä.” 

 

Mitä sinä opettajana teet kyseisen oppilaan esittämän uhkauksen kohdatessasi? 
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LIITE 2 KIUSAAMISKESKUSTELUN KYSYMYSRUNKO 

Mitä kiusaaminen on? 

Mitä eroa on riitelyllä ja kiusaamisella? 

Miksi kiusaaja kiusaa? 

Miten kiusaaminen voidaan saada loppumaan? 
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LIITE 3 KYSELY SUUTTUMUKSEN ILMAISUISTA 

 

 

(Cacciatore 2010, 177) 
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LIITE 4 KYSELY RIITELYSTÄ 

nimi:________________________________________________________ 

 

 

1. Mistä asiasta luokassa syntyy riitoja? Mainitse ainakin kolme esimerkkiä. 

 

 

 

 

 

2. Mitä riitatilanteissa yleensä tapahtuu? 

 

 

 

 

 

3. Miten riitatilanteissa pitäisi mielestäsi toimia? 

 

 

 

 

 

4. Miten riitatilanteita voisi välttää? 
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LIITE 5 TUTKIMUSJAKSON KOONTIKYSELY 

Jakson koonti 

 

nimi:________________________________________________________ 

 

 

 

1.  Miksi on tärkeää hallita omaa suuttumusta? 

 

 

 

 

 

2. Mitä teet seuraavan kerran, kun joku ihminen tai asia suututtaa sinua todella paljon? 

 

 

 

 

 

 

3. Miltä tämän jakson tehtävät tuntuivat? Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

 

 

4. Mikä tehtävä jäi parhaiten mieleesi? Miksi? 
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LIITE 6 ELLIN TARINA OPPILAIDEN TEHTÄVÄÄN 

Elli on 7-vuotias ekaluokkalainen. Koulussa askarrellaan isänpäiväkortteja, ja opettaja 

on tuonut luokkaan erivärisiä kartonkeja korttipohjiksi. Elli valitsee yhden 

vaaleansinisen ja yhden tummansinisen kartongin, tarkoituksenaan tehdä kortit isälle ja 

papalle. Elli hakee vielä tusseja luokan takaosasta, mutta palatessaan kartonkien luokse 

hän huomaa, että hänen valitsemansa tummansininen kartonki on kadonnut. Elli 

huudahtaa: ”Kuka on vienyt mun kartongin?!” Opettaja kääntyy Elliin päin ja sanoo 

ystävällisesti, että pöydällä on vielä paljon kartonkeja, joten Elli voi ottaa siitä uuden, 

jos joku on vahingossa ottanut sen minkä Elli aikoi ottaa. Ellin posket alkavat punoittaa 

ja hänen äänensä kohoaa: ”Mä haluan MUN TUMMANSINISEN KARTONGIN!” 

Opettaja sanoo Ellille hieman tiukemmin, että myös tummansinistä kartonkia on vielä 

pöydällä, joten Elli voi ottaa siitä. Silloin Elli tönäisee tuoliaan niin, että se kaatuu, ja 

alkaa huutaa raivoissaan täyttä kurkkua: ”MÄ HALUAN SEN MUN OMANI! MÄ 

HALUAN!!” Opettaja on hieman hämmentynyt Ellin purkauksesta, mutta hän yrittää 

edelleen puhua Ellille järkevästi. Tämä saa kuitenkin Ellin huutamaan yhä lujempaa, ja 

kun opettaja yrittää lähestyä Elliä, tämä potkaisee häntä lujasti sääreen. 

 

 


