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Tutkielman tavoitteena on selvittää peruskouluikäisten oppilaiden käytöshäiriön ilmenemistapoja, 
sekä kartoittaa, millaisin tukimenetelmin luokanopettaja voi auttaa käytöshäiriöstä kärsivää 

oppilasta. Käytöshäiriö on yksi lapsuus- ja nuoruusiän yleisimmistä psyykkisistä häiriöistä, jota 

esiintyy arviolta 3-8% oppilaista. Jotta oppilaan tilanteeseen voidaan puuttua mahdollisimman 

varhain, vaatii se opettajalta ammattitaitoa tunnistaa oppilaan yksilöllisen tuen tarve.  

Oppilaan käytöshäiriössä ilmenee vaikeuksia sosioemotionaalisissa taidoissa, kuten tunteiden 

tunnistamisessa, itsesäätelyssä ja sosiaalisia tilanteita koskevassa päättelyssä. Siihen liittyy ikätason 

mukaisista käyttäytymisen normeista toistuvasti poikkeava aggressiivinen, epäsosiaalinen ja 

alinomainen uhmakas käyttäytyminen. Oppilas, jolla on käytöshäiriö, ajautuu luokassa usein 

konfliktitilanteisiin, laiminlyö koulunkäyntiään eikä tule toimeen luokkatovereidensa tai aikuisten 

kanssa. Käytöshäiriön kehittymiselle haasteellista löytää yhtä syytä, vaan se on usein monien 

tekijöiden summa. Riskitekijöitä häiriön kehittymiselle ovat esimerkiksi väkivaltainen kasvutausta, 

huonot kokemukset koulussa kuten koulukiusatuksi joutuminen ja sääntöjen puute kotona. 

Tutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa olen selvittänyt, mitä 

käytöshäiriöstä aihekokonaisuutena jo tiedetään. Lähteinä olen hyödyntänyt kasvatus- ja 

lääketieteen teoksia, sekä suomalaisia että ulkomaalaisia. Lääketieteessä käytöshäiriötä on tutkittu 

paljon sen ilmenemisen näkökulmasta, mitä sen riskitekijät ovat ja miten sitä voidaan hoitaa. 

Tutkielmani tarkoituksena on saada vastauksia, joista hyötyisi luokanopettajan työssä. 

Kasvatustieteellisistä teoksista olen hyödyntänyt oppilaan tukemiseen ja kohtaamiseen liittyvää 

tietoa. 

Keskeisimpiä tutkielman tuloksia ovat käytöshäiriön ilmenemisen piirteet, jotka liittyvät oppilaan 

käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja koulussa suoriutumiseen. Niitä ovat esimerkiksi 

kiukkukohtaukset, sääntöjen uhmaaminen, toisten tahallinen ärsyttäminen, luvattomat poissaolot, 

ilkeys, valehtelu, herkkä suuttuminen ja kostonhaluisuus. Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan 

tukitoimien toimivuus edellyttää useiden tahojen, koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä 

monipuolisia tukikeinoja, jotka huomioivat kaikki ne elämän osa-alueet joissa oppilaalla on 
vaikeuksia. Käytöshäiriössä näitä ovat ei-toivottu käyttäytyminen, ihmissuhteet ja heikko 

koulumenestys. Tukemisen keinoista opetuksen eriyttäminen, joustavat opetusjärjestelyt, 

pienryhmässä työskentely ja avustajan käyttö koettiin toimivimmiksi tukimenetelmiksi. 

Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan luokanopettajalta vaaditaan rauhallisuutta ja malttia välttää 

turhautumista oppilaan kanssa, sillä yhteyden muodostaminen oppilaaseen on aikaa vievää.   
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1 JOHDANTO 

Lasten ja nuorten lisääntyneet käytösongelmat puhuttavat julkisuudessa. Käytöshäiriö on 

yksi yleisimmistä peruskouluikäisten psyykkisistä häiriöistä, ja tutkimusten mukaan sitä 

esiintyy arviolta 3-8% oppilaista, pojilla tyttöjä yleisemmin (Aronen & Sourander 2011). 

Käytöshäiriö on vielä aika tuntematon oireyhtymä, ja puhekielessä sitä käytetään 

synonyymina kaikille oppilaiden ongelmille, joista aiheutuu häiriökäyttäytymistä luokassa. 

Käytöshäiriössä oppilaalla on vaikeuksia sosioemotionaalisissa taidoissaan, jonka vuoksi 

esimerkiksi sosiaalisten viestien tulkinta on hankalaa, ja oppilas ajautuu helposti 

konfliktitilanteisiin ikätovereidensa kanssa.  

Jos oppilaan käytöshäiriötä ei tunnisteta eikä siihen puututa, voi sillä olla kauaskantoisia 

seurauksia oppilaalle: monesti tästä kärsivät oppilaat ajautuvat rikollisuuden pariin (Leiman 

2008, 186). Opettajalta vaaditaan ammattitaitoa erottaa ikään kuuluva uhmakas 

käyttäytyminen käytöshäiriöstä. Mitä varhaisemmin oppilaan tilanteeseen puututaan, sitä 

enemmän oppilaan hyväksi voidaan tehdä. 

Idean kandidaatintutkielmalleni sain havaitessani, kuinka vähäisesti koulutuksessamme 

huomioidaan haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kohtaaminen ja lapsuus- ja nuoruusiän 

psyykkiset häiriöt. Opettajan ei tarvitse olla lääketieteen ammattilainen, mutta jotta oppilaan 

mahdolliseen kehittymässä olevaan häiriöön olisi mahdollista puuttua riittävän ajoissa, on 

opettajan oltava tietoinen käytöshäiriön piirteistä.    

Kandidaatintutkielmani aihe on ajankohtainen, sillä viime vuosien uuden kehitysvaiheen eli 

inkluusion myötä erityisopetuksen ja yleisopetuksen luokat halutaan sulauttaa toisiinsa niin 

kutsutuksi ”yhteiseksi kouluksi” (Opetusministeriö 2007, 19-20). Tämä tarkoittaa siis sitä, 

että kun aikaisemmin erityistä tukea tarvitsevat oppilaat siirrettiin erityisluokalle, pyritään 

nyt pitämään kaikki oppilaat samassa luokassa. Miten oppilas, jolla on sosioemotionaalisia 

vaikeuksia, voi tulla toimeen isossa luokassa muiden kanssa? Opettajalta se vaatii 

käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan yksilöllistä ja aitoa kohtaamista ja oikeanlaisten 

tukimuotojen tarjoamista. Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kanssa toimeen tuleminen on 

usein haasteellista, mutta ei mahdotonta.  

Tutkielmani muodostaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen siitä, mitä käytöshäiriöstä, sen 

tunnistamisesta ja tukemisesta tähän mennessä tiedetään. Tutkimusmenetelmänä käytän 
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aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jolla tutkittavaa aineistoa pelkistetään, luokitellaan ja 

käsitteellistetään tiiviimmäksi ja selkeämmäksi informaatioksi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

110-111). 
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2 TUTKIELMAN LÄHTÖKOHDAT 

Selvitän tutkielmassani sitä, miten käytöshäiriö ilmenee oppilaalla koulussa ja kuinka sen 

voisi tunnistaa. Lisäksi tutkin, millaisin keinoin käytöshäiriöstä kärsivää oppilasta voisi 

tukea. Hyödynnän tutkielmassani sekä kasvatustieteellistä että lääketieteellistä kirjallisuutta, 

pääpainon ollessa kasvatustieteessä. Monitieteisyyden hyödyntäminen tutkielmassani on 

perusteltua, sillä Nuutisen (2001) mukaan kasvatustieteellä ja erityispedagogiikalla on jo 

luonnostaan monia yhteneväisiä tehtäviä muiden tutkimusalojen kanssa. Tämän lisäksi moni 

tieteenala tekee tutkimusta, joka kohdistuu kasvatustieteeseen ja niistä on hyötyä myös 

kasvatustieteen kehitykselle - esimerkiksi psykologiassa tutkitaan oppimista. (Nuutinen 

2001, 93.) Käytöshäiriötä on tutkittu lääketieteessä laajalti, joten on tarkoituksenmukaista 

huomioida sen tieteenhaaran tutkimustulokset määriteltäessä, mistä käytöshäiriössä on 

oikein kyse. Tutkimusosuuksissa hyödynnän lähinnä kasvatustieteellisiä teoksia, sillä tutkin 

käytöshäiriötä kasvatus- ja opetusalan näkökulmasta. Lähteiksi olen valikoinut suomalaisia 

ja kansainvälisiä lähteitä.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten oppilaan käytöshäiriö ilmenee ja miten se tunnistetaan koulussa?  

2. Miten oppilasta, jolla on käytöshäiriö, voidaan tukea koulussa?  

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni tarkoituksena on ottaa selvää, miten käytöshäiriö 

ilmenee oppilaalla koulussa ja miten se tunnistetaan oppilaalla. Toisessa 

tutkimuskysymyksessä kartoitan niitä tukikeinoja, joilla käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan 

oppimista voidaan tukea peruskoulun aikana.  

Toteutan tutkielmani systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jonka tutkimusmenetelmänä 

hyödynnän aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Kyseisen analyysimenetelmän tarkoituksena 

on saada kartoitettua tutkittavasta ilmiöstä kuvaus, joka on tiivistetyssä ja selkeässä 

muodossa. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa aineistona on useiden tutkimuksien 

tutkimaa tietoa ja niiden tuloksia. Sisällönanalyysissä tutkielmaa varten kerätty aineisto 

pelkistetään, jolloin kaikki tutkimuskysymysten kannalta epäolennainen aineisto karsitaan 

pois. Pelkistämisen jälkeen tutkielman aineistosta etsitään ja luokitellaan samaa asiaa 

tarkoittavista käsitteistä kokonaisuuksia. Yhdistelemällä luokituksia toisiinsa saadaan 

edelleen muodostettua kokonaisvaltaisempia teoreettisia käsitteitä. Näin hajanaisesta 
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aineistosta rakentuu yhtenäistä informaatiota ja vastauksia tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 105-120.)  

Tutkielmassani lähden liikkeelle keskeisten käsitteiden määrittelystä, etsin sen jälkeen 

vastauksia tutkimuskysymyksiin ja etenen niistä johtopäätöksiin ja pohdintoihin. 
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3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ   

Tässä kappaleessa esittelen tutkielman kannalta keskeisimpiä käsitteitä ja niiden välisiä 

suhteita.  Ensimmäisenä tarkastelen käytöshäiriötä; miten se ilmenee, mitkä riskitekijät 

voivat vaikuttaa käytöshäiriön syntyyn, paljonko sitä esiintyy ja minkälaisin keinoin 

käytöshäiriöön voidaan puuttua. Tämän jälkeen käsittelen oppilaan kohtaamisen, varhaisen 

puuttumisen, kolmiportaisen tuen ja moniammatillisen oppilashuollon käsitteitä. 

3.1 Käytöshäiriö 

Ahdistuneisuushäiriöt, tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriö, masennus sekä 

käytöshäiriö muodostavat lapsuudenaikaisten yleisimpien psyykkisten häiriöiden nelikon 

(Sourander & Aronen 2011, 535). Käytöshäiriöisellä oppilaalla ilmenee vaikeuksia 

sosioemotionaalisissa taidoissa, kuten tunteiden tunnistamisessa, itsesäätelyssä ja sosiaalisia 

tilanteita koskevassa päättelyssä (Poikkeus 2011, 86–87). Käytöshäiriölle on ominaista 

ikätason mukaisista käyttäytymisen normeista toistuvasti poikkeava aggressiivinen, 

epäsosiaalinen ja alinomainen uhmakas käyttäytyminen (Moilanen 2004, 265; Sourander & 

Aronen 2010, 575–576). Sillä, että oppilas jää käytöshäiriönsä kanssa ilman apua ja tukea, 

on havaittu olevan selviä yhteyksiä aikuis- ja nuoruusiän rikollisuuteen, asosiaalisuuteen ja 

päihteiden käyttöön (Aronen & Sourander 2010, 576).  

3.1.1 Käytöshäiriön ilmeneminen 

Psykiatriset diagnoosit perustuvat Maailman Terveysjärjestön ICD-10 (International 

Classification of Diseases) ja Amerikan Psykiatriayhdistyksen DSM-V (Diagnostic and 

Statical Manual of Mental Disorder) tautiluokituksiin, jotka sisältävät häiriöiden kuvaukset 

ja diagnostiset kriteerit. Luokitukset on tarkoitettu koulutuksen saaneiden ja kliinisesti 

kokeneiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön (Lönnqvist 2010, 49–50), mutta 

Kuorelahden (2001) mukaan esimerkiksi käyttäytymishäiriöiden luokittelun tuntemuksesta 

on apua opettajalle käytännön kasvatustilanteisiin. Diagnoosin antaminen helpottaa 

tukikeinojen suunnittelua oppilaan poikkeavaan käyttäytymiseen (Kuorelahti 2001, 1).  

Lapsuuden ja nuoruuden sosioemotionaaliset vaikeudet jaetaan ICD-10-tautiluokituksessa 

kahteen pääluokkaan: F80-89 psyykkisen kehityksen häiriöt ja F90-F98 tavallisesti lapsuus- 

tai nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt. Psyykkisen kehityksen häiriöihin 
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lukeutuvat muun muassa oppimiskyvyn häiriöt sekä puheen, kielen ja motoriikan 

kehityshäiriöt. Käytös- ja tunnehäiriöihin kuuluvat esimerkiksi käytöshäiriöt, joihin keskityn 

tässä tutkielmassa. (Kuorelahti 2001, 4-5; Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & 

Partonen 2010, 864-865.) 

Käytöshäiriö (F91) jaotellaan neljään eri muotoon: perheensisäiseen, epäsosiaaliseen ja 

sosiaaliseen käytöshäiriöön sekä uhmakkuushäiriöön sen mukaan, esiintyvätkö ongelmat 

ainoastaan kotona vai joka paikassa ja onko lapsella kykyä solmia sosiaalisia suhteita muihin 

lapsiin (Aronen & Sourander 2010, 576). Perheensisäisessä käytöshäiriössä (F91.0) 

ongelma rajautuu vain perhepiiriin, eli käyttäytymistä ilmenee vain kotona tai suhteessa 

perheenjäseniin. Häiriö ilmenee esimerkiksi perheenjäseniltä varasteluna, väkivaltana heitä 

kohtaan, lelujen ja tavaroiden rikkomisena tai tulen sytyttelynä. Kodin ulkopuolella 

käyttäytyminen on normaalin käyttäytymisen rajoissa. Käyttäytymisen syynä on useimmiten 

huono suhde johonkin perheenjäseneen. Epäsosiaalisessa käytöshäiriössä (F91.1) 

suhtautuminen toisiin lapsiin on epänormaalia ja käyttäytyminen epäsosiaalista tai 

aggressiivista. Oppilas voi olla tällöin epäsuosittu, eristäytyä muista, hänellä ei ole läheistä 

ystävää ja suhteet aikuisiin ovat vihamielisiä ja riiteleviä. Oireita ovat hyökkäävyys, 

kiusaaminen, väkivalta, tappelu, tottelemattomuus, kontrolloimaton raivo, julmuus muita 

lapsia tai eläimiä kohtaan ja omaisuuden tuhoaminen. Käytös on samanlaista kaikissa 

tilanteissa ja se tulee selvimmin esille koulussa. (Moilanen 2004, 266–268; WHO 2016; 

Lönnqvist et al. 2010, 865.) 

Sosiaalisessa käytöshäiriössä (F91.2) taas oppilas on epäsosiaalisesta käytöshäiriöstä 

poiketen kykenevä muodostamaan pysyviä ystävyyssuhteita ja integroitumaan 

ikätovereidensa ryhmään. Ryhmä voi olla sosiaalisesti hyväksytty ryhmä, mutta usein 

kyseessä on jengi nuorisorikollisia. Tällöin käytöshäiriö kohdistuu muihin, ryhmän 

ulkopuolisiin ihmisiin. (Moilanen 2004, 266–268; WHO 2016; Lönnqvist et al. 2010, 865.) 

Uhmakkuushäiriö (F91.3) on noin 8-10-vuotiailla esiintyvä käytöshäiriön lievin muoto, 

muistuttaen läheisesti pienen lapsen uhmaikää. Käytös on tottelematonta ja provokatiivista, 

muttei kuitenkaan vakavasti aggressiivista. Uhmakkuushäiriössä oppilas turhautuu helposti, 

syyttää muita vastoinkäymisistään ja menettää helposti malttinsa. Käyttäytyminen kohdistuu 

aikuisiin tai ikätovereihin, jotka lapsi tuntee hyvin. (Sourander & Aronen 2010, 577; 

Moilanen 2004, 268; WHO 2016; Lönnqvist et al. 2010, 865; Aro, 2011, 111.)  
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On hyvin yleistä, että käytöshäiriöön liittyy toinenkin psyykkinen häiriö, kuten 

tarkkaavaisuus-, päihde-, mieliala-, luki- tai ahdistuneisuushäiriö. Esimerkiksi oireiden 

puolesta tarkkaavaisuushäiriö on erotettavissa käytöshäiriöstä, mutta silti noin puolella siitä 

kärsivistä on riittävästi oireita myös käytöshäiriödiagnoosiin. Samoin kolmasosalla 

masentuneista lapsista ja nuorista on myös käytöshäiriö, ja kolmasosalla käytöshäiriöisistä 

masennus. (Lehto-Salo & Marttunen 2006, 101; Moilanen 2004, 268.) ICD-10-

tautiluokituksessa on diagnostinen kategoriansa samanaikaisille käytös- ja tunne-elämän 

häiriöille (F92), johon kuuluu muun muassa masennusoireinen käytöshäiriö (F92.0) 

(Lönnqvist et al. 2010, 865). 

3.1.2 Käytöshäiriön syntyyn vaikuttavat riskitekijät 

Aggressiivisuus, varsinkin lapsuudessa alkanut, on sitkeää ja vaikeahoitoista. Jotta oppilaan 

mahdollinen kehittymässä oleva käytöshäiriö olisi mahdollista ennakoida riittävän ajoissa, 

on opettajan oltava tietoinen käytöshäiriön syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä. Kun riskit 

tunnistetaan ajoissa ja havaitaan varhaisessa vaiheessa, häiriön kehittymistä voidaan 

ehkäistä. (Broberg, Almqvist & Tjus 2005, 297, 308.)  

Käytöshäiriöiden synnyn taustatekijät ovat jaettavissa tutkimusten mukaan neljään 

pääluokkaan: biologiset häiriöt ja sairaudet, perhetekijät, epämieluisat kokemukset koulussa 

ja negatiiviset kulttuurivaikutteet. Tästä jaosta huolimatta suurimmassa osassa tapauksista ei 

ole todisteita siitä, että jokin näistä tekijöistä olisi yksinään syypää käytöshäiriöön. Jotkin 

tekijät, kuten esimerkiksi geenit, voivat altistaa lapsen ongelmalliselle käyttäytymiselle, kun 

taas toiset tekijät voivat olla käytöshäiriön syntyä kiihdyttäviä tai jopa laukaisevat sen. 

(Hallahan, Kauffman & Pullen 2012, 207-208.) Yksiselitteistä vastausta käytöshäiriön 

kehittymisen syylle ei yleensä ole, vaan häiriö on seurausta useiden eri tekijöiden 

yhteisvaikutuksesta (Aronen & Sourander 2011, 549; Hallahan et al. 2012, 208).  

Niin kutsutun vaikean temperamentin on Hallahan (2012) mukaan uskottu altistavan 

käytöshäiriön kehittymiseen. Tosiasiassa sillä ei ole väliä, onko lapsen temperamentti niin 

sanotusti helppo tai vaikea, koska huono kohtelu johtaa aina lapsen pahaan oloon ja altistaa 

näin ongelmalliselle käyttäytymiselle (Hallahan et al. 2012, 209).   

Perheessä ilmeneviä käytöshäiriön riskitekijöitä voivat olla säännöllisyyden ja rajojen puute, 

jonka seurauksena lapsi voi hakeutua helpommin epäsosiaaliseen ympäristöön ja omaksua 
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sieltä mallia käyttäytymiseensä. Muita riskitekijöitä ovat seuraamusten epäjohdonmukaisuus 

(mistä kiitetään ja mistä moititaan), vanhempien kyvyttömyys ratkaista ongelmia sekä 

epätietoisuus siitä, miltä heidän lapsestaan tuntuu tai mitä hän touhuaa. Häiriintyneellä lapsi-

vanhempi-suhteella on käytösongelmaa ylläpitävä vaikutus, jos lapsi saa huomiota vain 

kielteisestä käytöksestä, mutta myönteinen jää huomiotta. (Aronen & Sourander 2010, 578; 

Moilanen 2004, 271-272.) Perheen psykososiaalisiin olosuhteisiin liittyviä riskitekijöitä ovat 

Marttusen & Lehto-Salon (2006) mukaan vanhempien psyykkiset ongelmat ja päihteiden 

käyttö, perheväkivalta, lapsen hyväksikäyttö, vanhempien avioristiriidat ja perheiden 

rikkoutuminen, vanhempien matala koulutustaso sekä kyvyttömyys vanhempana 

toimimiseen.  

Perheen ulkopuolisista riskitekijöistä esimerkiksi haavoittavat kokemukset koulussa kuten 

koulukiusaaminen voivat altistaa käytöshäiriölle. Lisäksi ympäristön olosuhteet kuten 

yhteiskunnan rikollisuus, työttömyys, asuinympäristön köyhyys, asuminen kaupungissa 

sekä väkivaltainen ja päihteille altistava elinympäristö ja kulttuuri vaikuttavat aikuisten 

odotuksiin lapsista ja lasten odotuksiin itsestään ja heidän ikätovereistaan. (Marttunen & 

Lehto-Salo 2006, 104-105.) Aikuiset välittävät arvoja ja käyttäytymisen normeja lapsille 

kulttuuristen olosuhteiden, vaatimusten, kieltojen ja mallien kautta niin hyvässä kuin 

pahassa (Hallahan et al. 2012, 210).  

3.2 Varhainen puuttuminen koulussa 

Huhtasen (2007, 28–30) mukaan varhaisella puuttumisella tarkoitetaan keinoja ja tapoja 

tarttua oppilaan käyttäytymiseen, pulmiin tai hänen hyvinvointiaan uhkaaviin tekijöihin 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhainen puuttuminen on aina prosessi, joka lähtee 

liikkeelle pienistä havainnoista, johtaen oppilasta tukeviin ja auttaviin toimenpiteisiin. 

Lähtökohtana varhaiselle puuttumiselle on aikuisen, yleensä opettajan, herännyt huoli 

oppilaasta, jolloin oppilaan ongelmiin tulisi puuttua heti (Huhtanen 2011, 43). Varhaisen 

puuttumisen tarve ilmenee oppilaan käyttäytymisessä, joka on tavallisesta poikkeavaa. 

Puuttumisen tarkoituksena on estää oppilaiden ongelmien kärjistymistä ja kasaantumista ja 

ehkäistä näin syrjäytymisen riskiä. Alkuvaiheessa on vielä paljon mahdollisuuksia tarjota 

tukea ja löytää ratkaisuja oppilaan tilanteeseen. Varhaisen puuttumisen prosessi koskettaa 

oppilaan lisäksi myös oppilaan perhettä ja kasvuympäristöä. Keskeistä prosessille on 
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moniammatillinen lähestymistapa, sillä ongelmien tuloksellinen käsittely edellyttää eri 

ammattikuntien osaamista ja paneutumista perheen tilanteeseen. (Huhtanen 2007, 28–30.) 

Jotta varhainen puuttuminen koulussa toimisi, se edellyttää, että opettajalla on ammattitaitoa 

tunnistaa oppilaan yksilöllinen tarve tukeen sekä taitoa suunnitella, minkälaisin tavoin 

oppilasta voidaan parhaiten auttaa ja tukea. Se edellyttää oppimisympäristön, ryhmän ja 

opetustapojen arviointia ja tarkastelua niin, että ne vastaisivat oppilaan oppimistarpeisiin. 

(Ahtiainen, Beirad, Hautamäki, Hilasvuo, Lintuvuori, Thuneberg, Vainikainen & Österlund 

2012, 53.) 

3.3 Oppilaan kohtaaminen 

Myönteisen kasvun perusedellytys on, että oppilas on näkyvä aikuiselle. Kohtaamisen kautta 

oppilaalle välittyy kuva, että hän on tärkeä ja ainutkertainen (Tilus 2004, 41), ja että opettaja 

on kiinnostunut hänestä ihmisenä eikä pelkästään hänen ulkoisista suorituksistaan. 

Kohtaamisessa oppilas hyväksytään sellaisena kuin hän on. (Veivo-Lempinen 2009, 197, 

207.) Hyväksyntää voi osoittaa sanoin, mutta myös ei-kielellisin elementein: katsein, 

nopeiden ja huomaamattomin nyökkäyksin sekä elein, joista oppilas huomaa, että hän on 

opettajan mielessä. Kun oppilas on tällaisen myönteisen hyväksyvyyden piirissä, hän oppii 

luottamaan aikuiseen. Luottamus on aina seuraus koetusta välittämisestä. (Rönty & Rönty 

2012, 71.) 

Isoissa ryhmissä yksilöllinen kohtaaminen on haastavaa ja vaatii paljon opettajalta. Oppilaan 

yksilölliselle kohtaamiselle ja kuuntelemiselle olisi aina oltava aikaa. (Veivo-Lempinen 

2009, 209.) Huolenpitoa, huolehtimista ja välittämistä ei voi osoittaa oppilaalle 

kollektiivisesti, vaan oppilaan on saatava opettajalta itseltään siitä henkilökohtainen 

kokemus (Tilus 2004, 76–77). Oppilas tarvitsee opettajalta huomionosoituksia, 

kiireettömyyttä, ystävällisyyttä, kannustavia sanoja ja tarvittaessa puuttumista epäkohtiin, 

kuten häiriökäyttäytymiseen. Opettajan on pystyttävä sanomaan, mitä mieltä on oppilaan 

toiminnasta ja millaisena hän oppilaan toimintaa pitää. (Veivo-Lempinen 2009, 209; Tilus 

2004, 77.) 

Oppilas jolla on käytöshäiriö, joutuu usein konfliktitilanteisiin vääränlaisen 

käyttäytymisensä seurauksena. Tiluksen (2004) mukaan väärään käyttäytymiseen 

puuttumattomuus johtaa vähitellen siihen, että väärin käyttäytyvää kohtaan aletaan tuntea 
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vihaa. Siksi käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan ongelmalliseen käyttäytymiseen puuttuminen 

on osoitus välittämisestä ja auttaa oppilaan ulos epämiellyttävästä tilanteesta. Sen sijaan, että 

opettaja jättäisi oppilaan yksin väärästä käyttäytymisestä syntyneiden häpeäntunteidensa 

kanssa, hänen tulisi auttaa oppilasta selviytymään tilanteesta. (Tilus 2004, 49–50.) 

Opettajan suhtautumisella oppilaan vaikeuksiin on merkitystä. Vaikeudet tulisi nähdä 

ongelmien sijaan oppilaan kanssa yhdessä ratkaistavina haasteina. Oppilasta ei tule 

diagnosoida vaikeuksiensa takia ongelmalliseksi ”tapaukseksi”, vaan kohdata hänet objektin 

sijaan subjektina. Tällöin pyritään ymmärtämään ”kuka hän on”, eli näkemään oppilas 

persoonana yksilöllisine ominaisuuksineen, elämänkokemuksineen ja mahdollisuuksineen. 

Ihmisinä opettaja ja oppilas ovat silloin tasa-arvoisia samoin oikeuksin, vaikka opettajalla 

onkin aikuisena enemmän velvollisuuksia ja vastuita. (Rönty & Rönty 2012, 69.) 

3.4 Kolmiportainen tuki 

Oppilaalle tarjottava tuki rakentuu kolmesta portaasta: yleisestä tuesta, tehostetusta tuesta ja 

erityisestä tuesta. Kolmiportaisessa tuessa keskeistä on oppilaan yksilöllisyys, 

oppilastuntemus ja oppilaslähtöisyys. Tuen suunnittelu lähtee oppilaasta, ja tukimuodoista 

tehdään oppilaalle yksilöllinen kokonaisuus. (Oja 2012, 46–48.) 

Yleinen tuki on varhaisin puuttumisen malli oppilaan tilanteeseen. Opettajat käyvät 

pedagogisia keskusteluja ja käyttävät tarvittaessa kokeita ja seuloja selvittääkseen, miten 

oppimista voisi auttaa. Opetusta eriytetään ja oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma. 

Oppilaanohjausta vahvistetaan ja erityisopettajaa konsultoidaan. Tuki pyritään antamaan 

kokonaan yleisopetuksessa. (Takala 2010, 22-23.) 

Jos yleinen tuki ei auta, siirrytään tehostetun tuen vaiheeseen, jota varten tehdään 

pedagoginen arvio. Arviota varten opettajat voivat pitää kokeita ja erityisopettaja testejä. 

Tehostetussa tuessa tukeminen on oppilaan toiminnallista ryhmä- ja yksilöohjausta sekä 

oppilaan oppimisvalmiuksien tietoista tukemista. Opetusjärjestelyt ovat monimuotoisia ja 

koostuvat eriyttämisestä, tuki-, tiimi- ja samanaikaisopetuksesta sekä osa-aikaisesta 

erityisopetuksesta. Tehostettua tukea suunnitellaan ja seurataan oppimissuunnitelman 

avulla, johon on kirjattuna tavoitteet oppilaan kasvulle ja kehitykselle sekä arvio oppilaan 

vahvuuksista ja mahdollisista riskitekijöistä. Tehostetussa tuessa oppilashuollon palvelut ja 

osa-aikainen erityisopetus tulevat mukaan vahvemmin kuin yleisessä tuessa. Oppilaan tueksi 
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tarvitaan kenties avustajapalveluita, apuvälineitä tai muita ohjaus- ja tukipalveluita. (Takala 

2010, 22-23.) 

Jos tämäkään tuki ei tunnu riittävän, tehdään pedagoginen selvitys moniammatillisena 

yhteistyönä. Tarvittaessa hankitaan lääketieteellinen tai psykologinen lausunto. Pohditaan, 

tarvitseeko oppilas yksilöllistettyä opetusta yhdessä tai useammassa aineessa. Erityisen tuen 

vaiheessa oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS) ja hänelle tehdään erityisen tuen päätös. Erityinen tuki voi sisältää 

opiskelua erityisluokalla tai -koulussa tai tavallisen opetuksen yhteydessä. Oppilas saa 

aikaisempaa yksilöllisempää ohjausta ja opetusta. Erityisen tuen päätös ei ole pysyvä, vaan 

oppilas palaa kuntouduttuaan yleisopetukseen (Takala 2010, 22–23.) 

Määriteltäessä tarvittavaa tuen tasoa ja suunniteltaessa tukikeinoja oppilaan käytöshäiriöön 

on huomioitava, että käytöshäiriö on aina yksilöllinen (Aronen & Sourander 2010, 578). 

Näin ollen tukea tulee erityisesti niitä osa-alueita, joissa oppilaalla on ongelmia. Yleisesti 

ottaen käytöshäiriössä ongelmia on kolmella elämän osa-alueella: sosiaalisissa suhteissa, 

koulussa suoriutumisessa sekä ei-toivotussa käyttäytymisessä. Lisäksi, kuten kappaleessa 

3.1.1 totesin, voi käytöshäiriön lisäksi oppilaalla olla myös muita oheissairauksia, 

esimerkiksi oppimisen vaikeus, joka tulee myös huomioida tukikeinojen valinnassa (von der 

Pahlen & Marttunen 2013, 106; Ebeling et al. 2004, 38.) 

3.5 Kodin ja koulun yhteistyö 

Käytöshäiriöistä kärsivän oppilaan auttamiseksi kodin ja koulun välinen yhteistyö on 

merkittävä tukitoimi sekä välttämätön edellytys muutokselle (Opetushallitus 2007, 14; 

Leiman 2008, 195). Kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai jos 

hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa, opettajan vastuulla on olla yhteydessä kotiin 

riittävän varhaisessa vaiheessa. Tällöin vanhemmat voivat vaikuttaa ja osallistua 

ratkaisuihin. (Opetushallitus 2007, 27; Opetushallitus 2014a, 62.) 

Osana kodin ja koulun välistä yhteistyötä oppilaan tuen tarvetta arvioidaan ja suunnitellaan. 

Opettajan tulee antaa tietoa oppilaan tuen saannin mahdollisuuksista, tuen 

kolmiportaisuudesta sekä käytettävissä olevista tukimuodoista koulussa, ja vastavuoroisesti 

vanhemmilta opettaja saa oppilaan opetuksen järjestämiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. 

(Opetushallitus 2014a, 62; Opetushallitus 2007, 30.) Vanhempien ja opettajan keskinäisessä 
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vuoropuhelussa keskeistä on, että keskustelu käydään sellaisella kielellä ja tavalla, johon 

kaikki voivat osallistua ja olla tasavertaisesti mukana. Vanhempien lisäksi oppilasta itseään 

tulee kuulla ja hänen tulee voida osallistua itseään koskevien asioiden käsittelyyn omin 

ajatuksin, oppilaan ikätason huomioiden. (Opetushallitus 2007, 12–16.) 

Jos yhteistyö kodin ja koulun välillä toimii heti alusta asti, on jo hyvin varhaisessa vaiheessa 

mahdollista puuttua ennaltaehkäisevästi oppilaan alkavaan käytöshäiriöön. Vanhempia ei 

tulisi jättää yksin kasvatukseen liittyvien vaikeuksiensa kanssa, sillä heitä tukemalla on 

mahdollista ennaltaehkäistä oppilaan käytöshäiriön kehitystä merkittävästi. Vanhempien 

kanssa tuleekin jo varhaisessa vaiheessa keskustella ristiriitatilanteista, joihin he ovat 

ajautuneet oppilaan kanssa kotona. Antamalla neuvoja niihin tilanteisiin ja vanhempien 

itsesyytöksiä hälventämällä, rohkaistuvat vanhemmat hakemaan apua oppilaan ongelmiin. 

Oppilaan käytöshäiriön ennaltaehkäisylle ja sen tukemiselle yhteistyö koulun ja kodin, mutta 

tarvittaessa myös muiden tahojen, kuten sosiaali- ja terveyshuollon kanssa on oppilaalle 

suureksi eduksi. (Moilanen 2004 273-275.) 

3.6 Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto 

Oppilashuollon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja 

fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edellytyksiä kouluyhteisössä 

(Opetushallitus 2014a, 77). Se sisältää opetussuunnitelman mukaisen oppilashuollon sekä 

oppilashuollon palvelut. Oppilashuollon palvelut tarjoavat monipuolista asiantuntijuutta 

terveydenhuollon, sosiaalityön ja psykologisin palveluin ja niistä vastaavat koulupsykologi, 

koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. (Opetushallitus, Laitinen & 

Hallantie 2011, 28-29).  

Yksilöllinen oppilashuolto on yksi oppilashuoltoryhmän tehtävistä, jonka tarkoituksena on 

oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin seuraaminen, tuen tarpeen arviointi sekä 

tukitoimien suunnittelu yhteistyössä asianomaisen oppilaan ja vanhempien kanssa. Kun 

käsitellään yksittäisen oppilaan asiaa, sitä varten kootaan oma monialainen opettajista sekä 

terveydenhuollon, psykologi- ja kuraattoripalveluiden edustajista muodostuva 

asiantuntijaryhmä. Mukana oppilashuoltotyössä ovat tällöin vain ne henkilöt, joiden 

työtehtäviin kuuluu oppilaan tuen suunnittelu ja toteuttaminen. (Opetushallitus, Laitinen & 

Hallantie 2011, 26-29, 47, 51; Opetushallitus 2014a, 77-78.) Näitä henkilöitä voivat olla 

esimerkiksi rehtori, oppilaan opettaja, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja tai 
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koulupsykologi sekä mahdollisesti tarvittaessa myös koululääkäri ja lastensuojelun 

sosiaalityöntekijä (Opetushallitus 2010, 49). 

 

Oppilashuoltotyön lisäksi käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan opettaja saa myös keskustella 

oppilaan asioista, jotka ovat tarpeellisia opetuksen tai oppimisen tuen suunnittelussa. Näin 

varmistetaan, että oppilas saa käytöshäiriöönsä oikea-aikaista ja riittävää tukea. 

Käytöshäiriössä opettajan voi olla tarpeellista keskustella esimerkiksi erityisopettajan tai 

koulupsykologin kanssa oppilaan tilanteesta. (Opetushallitus 2014b, 3.) Käytöshäiriöstä 

kärsivän oppilaan ongelmiin puuttuminen ja tukitoimet onkin aina syytä suunnitella ja 

toteuttaa sekä moniammatillisesti että yhteistyössä oppilaan vanhempien kanssa. 

(Opetusministeriö 2007, 56) 
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4 OPPILAAN KÄYTÖSHÄIRIÖN ILMENEMINEN JA 

TUNNISTAMINEN KOULUSSA 

Tässä kappaleessa vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, ts. siihen, miten oppilaan 

käytöshäiriö ilmenee ja miten se tunnistetaan koulussa. Kappaleessa 4.1. käsittelen huolta 

herättävää käyttämistä suhteessa käytöshäiriöstä johtuviin käyttäytymisen piirteisiin, joiden 

avulla käytöshäiriö voidaan erottaa niin kutsutusta normaalista häiriökäyttäytymisestä. 

Kappaleessa 4.2. käsittelen oppilaan käytöshäiriön tunnistamista. Kappaleessa 4.3. 

käsittelen varhaisen puuttumisen keinoja oppilaan huolta herättävään tilanteeseen. 

Varhainen puuttuminen sisältää tässä yhteydessä myös varhaisen tunnistamisen, jonka 

avulla oppilaan tukitoimet voidaan aloittaa. Tässä kappaleessa kuvaan varhaista puuttumista 

osana tunnistamista, ja varsinaisia tukitoimia oppilaan käytöshäiriölle vasta kappaleessa 5.2. 

4.1 Oppilaan käytöshäiriön piirteet koulussa  

On hyvin tavanomaista, että yksi tai useampi oppilas aiheuttaa häiriötä luokassa koulupäivän 

aikana. Kouluikäiset ilmaisevat vielä tunteitaan pääasiallisesti toiminnan kautta: ilosta 

hyppimällä, piiloutumalla kun pelottaa ja rikkomalla jotain suuttuessaan. (Leiman 2008, 

186.) Kun oppilas käyttäytyy luokassa hankalasti, Huhtalan (2007, 9) mukaan useimmiten 

opettajia vaivaa epävarmuus siitä, milloin tulisi puuttua, miten tulisi puuttua, miksi tulisi 

puuttua ja kenen tulisi puuttua. Häiriintyneen ja iänmukaisen kehityksen välinen ero ei ole 

aina helposti havaittavissa (Aalto-Setälä & Marttunen 2007, 211). Leiman (2008, 186) 

mukaan yhteisö määrittää rajat sille, mikä on häiriö ja mikä on normaalia kouluikään 

kuuluvaa käytöstä. 

Käyttäytymiseen liittyviä huolenaiheita ovat esimerkiksi liian voimakkaat tunteiden ilmaisut 

ja niiden epäsopiva ilmaiseminen – impulsiivisuus, aggressiivisuus, uhmakkuus ja 

kiukkukohtaukset – tai oppilaan huomiota herättävä arkuus tai vetäytyneisyys. Molemmat 

ilmaisutavat häiritsevät oppilaan sopeutumista ympäristöön ja ovat uhka hänen 

hyvinvoinnilleen. Tällaiset tyypilliset ulospäin suuntautuvat käyttäytymisen vaikeudet ovat 

lapsilla normaalisti huipussaan ennen kouluikää kolmen vuoden iässä. (Aro 2011, 108.) Iän 

myötä lasten suorat aggressiiviset ilmaisut vähenevät, mutta joillekin lapsille pettymyksen 

ja vihan tunteiden säätelyn oppiminen on hankalampaa kuin ikätovereille, jolloin 

kypsymätön ja hallitsematon käytös poikkeaa yhä enemmän normista ja aiheuttaa siten 

torjuntaa ikätovereiden parissa (Poikkeus 2011, 81). Koulun alku ja ensimmäiset 
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kouluvuodet ovat Cacciatoren (2009, 71) mukaan ryhmätaitojen tulikaste: ryhmän sisällä 

asenteet samankaltaistuvat ja asemat vakiintuvat, jolloin ryhmän jäsenten sosiaaliset maineet 

voivat olla hyvinkin pysyviä ja näin vaikeasti muutettavissa. (Poikkeus 2011, 83). 

Huolestuttava merkki on, jos oppilas joutuu varhaisella iällä käyttäytymisensä vuoksi 

ikätoveriensa torjumaksi ja kiusaamaksi, sillä se enteilee oppilaan kielteistä asennetta koulua 

kohtaan. (Poikkeus 2011, 94.) 

Oppilaan käytöshäiriö ilmenee levottomuutena ja häiriökäyttäytymisenä luokassa, jolloin 

oppilasta ei ole kovin vaikea jättää huomiotta (Hallahan 2012, 210). Oppilaalla ilmenee 

ongelmia käyttäytymisen lisäksi erityisesti sosiaalisissa suhteissa ja koulusuoriutumisessa 

(Ebeling, Hokkanen, Tuominen, Kataja, Henttonen & Marttunen 2004, 38). Oppilaan 

käyttäytymiseen liittyviä piirteitä ovat esimerkiksi kiukkukohtaukset, aikuisten sääntöjen tai 

pyyntöjen uhmaaminen, herkästi suuttuminen, kostonhaluisuus, ilkeys ja valehtelu. 

Sosiaalisiin suhteisiin liittyviä piirteitä ovat esimerkiksi toisten tahallinen ärsyttäminen, 

varastelu, fyysisten tappeluiden aloittaminen, toisten kiusaaminen ja pelottelu sekä aikuisten 

kanssa riitely. Koulussa suoriutumiseen vaikuttavia piirteitä ovat esimerkiksi luvattomat 

poissaolot ja koulunkäynnin vaikeudet. On myös joitain piirteitä, joiden esiintyminen 

yhdenkin kerran riittää jo käytöshäiriön kriteerien täyttymiseen. Tällaisia ovat muun muassa 

fyysisen julmuuden kohdistaminen toisiin ihmisiin ja muiden omaisuuden tahallinen 

tuhoaminen. (Moilanen 2004, 267; Sourander & Aronen 2010, 576-577.) 

Käytöshäiriölle ominaista on oppilaan herkkä reagointi vastoinkäymisiin tai 

ristiriitatilanteisiin ja niihin vastaaminen aggressiivisella, jopa väkivaltaisella 

käyttäytymisellä. Oppilas voi menettää malttinsa esimerkiksi opetuksen aikana, oppilaiden 

välisessä konfliktissa tai vaikka retkellä. Siksi opettajan onkin hyödyllistä tiedostaa oppilaan 

yksilöllinen tapa reagoida vastoinkäymisiin sekä tunnistaa väkivaltaisuutta edeltäviä 

tunnusmerkkejä. Niitä voivat olla esimerkiksi solvaava kielenkäyttö, syyttely, nimittely, 

motorinen levottomuus, kalpeat kasvot, synkkä ilme, esineiden rikkominen, käsien 

pitäminen nyrkissä ja riidan haastaminen. Nämä tekijät tiedostamalla opettaja voi ennakoida 

mahdollisten ongelmatilanteiden syntymistä ja lähestyä oppilasta oikealla tavalla. (Soisalo 

2012, 61; Kyllönen & Rickman 2011, 77-78, 102-103, 109-110.)  

Varsinkin nuoruusiässä käytöshäiriöstä kärsivä oppilas kätkeytyy tavallisesti kovisroolin 

taakse ja toimii koulukiusaajana. Yhteisiä piirteitä nuoruusiän käytöshäiriölle ovat myös 

riskialtis elämäntapa, johon liittyvät varhaiset päihde- ja seksuaaliset kokeilut, mutta myös 
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itsemurha-ajatukset ja -yritykset. Jo lapsuudessa käytöshäiriön ohella oppilas voi kärsiä 

jostakin muustakin häiriöstä, kuten tarkkaavaisuus- tai ahdistuneisuushäiriöstä, mutta 

nuoruusiässä myös päihde-, mieliala- tai syömishäiriöstä. (Marttunen & Lehto-Salo 105-

107, 2006.) 

4.2 Oppilaan käytöshäiriön tunnistaminen 

Oppilaan käytöshäiriön kehittymisen ehkäisemiseksi edellytyksenä ovat häiriön 

mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja siihen puuttuminen. (Aalto et al. 2009, 7). 

Usein käytöshäiriöstä kärsivällä oppilaalla esiintyy jo ennen kouluikää käytöshäiriöksi 

tunnistettavia käyttäytymisen piirteitä, kuten levottomuutta, herkkää impulssien kontrollia 

ja epäsosiaalista käyttäytymistä. Koulussa oppilaan käytöshäiriön merkit nousevat esiin 

varsinkin vuorovaikutustilanteissa ikätovereiden kanssa: esimerkiksi leikin yhteydessä 

oppilas ei kykene yhteistyöhön, tai oppilas ei osaa odottaa omaa vuoroaan. Hankalalla 

käyttäytymisellään käytöshäiriöstä kärsivä oppilas saa luokassaan negatiivisen maineen ja 

hänen on vaikea luoda kaverisuhteita. (von der Pahlen & Marttunen 2013, 101.)  

Yleisesti ottaen silloin, kun oppilaan käyttäytymistä ja toimimista tarkastellaan, tulisi pysyä 

valveutuneena ainakin seuraavista seikoista:  

 

Kuva 1: Tärkeitä kysymyksiä. Lähde: Nuorten mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa 

työskenteleville aikuisille. 

Opettajan tulee arvioida oppilaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja kerätä tietoa 

mahdollisimman monelta taholta, ainakin oppilaalta itseltään ja oppilaan vanhemmilta. Jos 

opettaja epäilee, että oppilaan oireet viittaavat esimerkiksi käytöshäiriöön (varsinkin jos 
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kappaleessa 4.1 mainittuja piirteitä esiintyy oppilaalla paljon), voi opettaja pyytää oppilasta 

täyttämään oirekyselylomakkeen. (Marttunen & Karlsson 2013, 12.) Esimerkiksi Turun 

yliopistossa on kehitetty monitahoarviointi sosiaalisen kompetenssin arviointiin. 

Monitahoarviointiin kuuluu oppilaiden itsearviointi, toveriarviointi ja opettajan arvio, joiden 

avulla on mahdollistaa saada kokonaisvaltainen kuva oppilaan sosiaalisesta kompetenssista. 

(Kaukiainen, Junttila, Kinnunen & Vauras 2005). 

Aina kyse ei kuitenkaan ole psyykkisestä häiriöstä, sillä oppilaan elämään voi kuulua 

vaiheita, jolloin hän kykenee säätelemään käyttäytymistään tilanteiden vaatimalla tavalla, 

mutta sitten voi tulla vaihe, jolloin säätely ei onnistukaan niin hyvin. Toisinaan oppilaan 

käyttäytymiseen voi vaikuttaa esimerkiksi poikkeuksellinen elämäntilanne, joka saa aikaan 

muutoksia käyttäytymisessä. (Aro 2011, 106-110.) Lähtökohta varhaisessa puuttumisessa 

on kuitenkin se, että silloin, kun oppilaan koulunkäynti ei suju, siihen puututaan (Huhtanen 

2007, 45-46).  

4.3 Varhainen puuttuminen oppilaan käytöshäiriöön 

Huolen herätessä opettajan tulisi kerätä tietoa oppilaasta sekä tulkita ja prosessoida sitä 

käyttäen hyödykseen monipuolisia tietolähteitä. Sekä opettajan omat, että muiden opettajien 

havainnot ja muistiinpanot oppilaasta, oppilastiedot aiemmilta vuosilta, oppilasarvioinnit ja 

esimerkiksi kouluterveydenhoitajan huomiot tarjoavat jo kattavasti tietoa. Seuraamalla 

oppilaan toimintaa vähintään kolmessa eri tilanteessa vähintään kolmen eri havainnoitsijan 

toimesta saadaan tilanteesta mahdollisimman laaja ja luotettava kuva. Opettajan omissa 

muistiinpanoissa oppilaan käyttäytymisestä on syytä määritellä ongelman vakavuus ja 

ongelmakäyttäytyminen mahdollisimman yksityiskohtaisesti, pohtia mahdollisia 

käyttäytymisen syitä sekä kirjata ylös tapahtumat ja toimenpiteet eli mitä on tapahtunut, 

milloin ja mitä toimenpiteitä asian suhteen on tehty. (Huhtanen 2007, 140-142.) Lisäksi tulee 

myös selvittää, milloin oppilaan tämän tyyppinen käyttäytyminen on alkanut, miten pitkään 

se on kestänyt, miten vakavaa oireilu on sekä liittyykö sen alkamiseen esimerkiksi suuria 

muutoksia oppilaan perheessä. (von der Pahlen & Marttunen 2013, 104). 

Yleisimmin käytettyjä puuttumistapoja oppilaan häiriökäyttäytymiseen ovat verbaaliset 

keinot, esimerkiksi käskyt, kiellot tai rangaistukset. (Huhtanen 2007, 45.) Muita puuttumisen 

tapoja ovat muun muassa oppilaan siirtäminen istumaan erilleen luokassa tai kokonaan 

toiseen luokkaan, oppilaan vieressä oleminen, työtapojen vaihteleminen sekä mahdollisen 
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avustajan käyttäminen. (Huhtanen 2007, 97). Puuttumisen tehotessa opettajalla on vahva 

luottamus omien keinojensa ja voimavarojensa riittävyyteen. Jos häiriökäyttäytyminen 

kuitenkin vain jatkuu puuttumisesta huolimatta, opettajan usko omiin mahdollisuuksiinsa 

alkaa horjua ja huoli oppilaan tilannetta kohtaan kasvaa. (Heinonen 2006, 150–151; Tilus 

2004, 155.)  

Jos vaikuttaa siltä, että koulun keinot tukea oppilasta ovat riittämättömiä, seuraava vaihe on 

oppilaan tutkiminen ja testaaminen. Asiassa voi edetä viemällä se oppilashuoltotyöryhmään. 

Esimerkiksi koululääkärillä tai psykologilla on myös mahdollisuus tehdä oppilaalle lähete 

terveydenhuollon tutkimuksiin, jolloin oppilaan tilanteesta saadaan lausunto tai diagnoosi. 

(Huhtanen 2007, 46-47.) Yleisesti ottaen diagnoosin antamista kouluikäisille hieman 

karsastetaan sillä perusteella, että sen voidaan kokea leimaavan oppilasta. Sen lisäksi 

diagnoosit voivat muuttua oppilaan kehityksen myötä (Huhtanen 2007, 47). Diagnoosin 

antamisessa on kuitenkin hyviäkin puolia, sillä sen avulla oppilaan häiriön hoitoa voidaan 

suunnitella ja toteuttaa paremmin (Lönnqvist 2010, 50.)  

Pohdintaa 

Ero häiriintyneen ja iän mukaisen uhman tuoman käyttäytymisen välillä ei ole aina selkeästi 

havaittavissa. On kuitenkin olemassa tietynlaisia käyttäytymisen piirteitä, joista tulisi olla 

huolissaan. Esimerkiksi oppilaan liian voimakkaat tunneilmaisut vaikeuttavat hänen 

sopeutumistaan ympäristöön ja ovat näin uhka hänen hyvinvoinnilleen. (Aro 2011, 108). 

Mielestäni olisikin ensisijaisen tärkeää kouluttaa opettajia tunnistamaan huolestuttavia 

käyttäytymisen piirteitä ja lisätä heidän tietoisuuttaan psyykkisistä häiriöistä. Tällä hetkellä 

opettajat ovat epävarmoja sen suhteen, milloin ja miten oppilaan käyttäytymiseen tulisi 

puuttua (Huhtanen 2007, 9). 

Käytöshäiriön piirteitä ovat esimerkiksi kiukkukohtaukset, kostonhaluisuus, suuttuminen 

herkästi, aikuisten sääntöjen uhmaaminen, toisten kiusaaminen ja luvattomat poissaolot. 

Ongelmat käyttäytymisessä, koulunkäynnissä ja sosiaalisissa suhteissa ovatkin 

käytöshäiriöstä kärsivälle oppilaalle yleisiä. Varsinkin nuoruusiässä käytöshäiriöstä kärsivä 

oppilas piiloutuu helposti kovisroolin taakse ja aloittaa riskialttiit elämäntavat, kuten 

päihdekokeilut. Käytöshäiriön lisäksi oppilaan on mahdollista sairastaa jotakin toista 

häiriötä, kuten syömishäiriötä samaan aikaan. (Moilanen 2004, 267; Marttunen & Lehto-

Salo 105-107, 2006.)  
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Kun oppilas käyttäytyy luokassa häiritsevästi, yleisimpiä puuttumiskeinoja ovat ainakin 

verbaaliset käskyt, kiellot ja rangaistukset, mutta puuttuminen voi kohdistua myös 

oppilaaseen itseensä, esimerkiksi siirtämällä oppilas kokonaan toiseen luokkaan tai 

pienryhmään tiettyjen tuntien ajaksi. Opettaja voi puuttua tilanteeseen käyttämällä erilaisia 

työtapoja ja jakamalla oppilaita työskentelemään pienryhmiin. Mahdollisuuksien salliessa 

avustajan käyttö oppitunnilla voi auttaa pitämään oppilaan käyttäytymisen hallinnassa. 
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5 KÄYTÖSHÄIRIÖSTÄ KÄRSIVÄN OPPILAAN KOHTAAMINEN 

JA TUKEMINEN KOULUSSA 

Tässä kappaleessa vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni: miten oppilas, jolla on 

käytöshäiriö, tulisi kohdata ja miten häntä tulisi tukea? Kappaleessa 5.1 käsittelen sitä, mitä 

asioita tulee huomioida käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kohtaamisessa, jotta 

saavutettaisiin toimiva vuorovaikutus molempien osapuolten välillä haastavimmissakin 

tilanteissa. Kappaleessa 5.2 käsittelen niitä keinoja, joilla voidaan tarjota apua  ja tukea 

oppilaan käytöshäiriöön koulussa. Kappaleessa 5.3. käsittelen opettajan jaksamista ja 

työhyvinvointia silloin, kun luokassa on käytöshäiriöstä kärsivä oppilas. 

5.1 Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kohtaaminen 

Opettajan ja käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan välisen toimivan vuorovaikutuksen 

edellytyksenä on oppilaan aito kohtaaminen. Veivo-Lempisen (2009) mukaan opettajan ja 

oppilaan välisen suhteen ollessa toimiva ja luottamuksellinen on opettajan helpompi ilmaista 

huolensa ja oppilaan helpompi ymmärtää, että opettaja haluaa vain hänen parastaan. 

Käytöshäiriön takia oppilaan kanssa tilanteet voivat olla kovin turhauttavia, sillä vaivalla 

saatu yhteys saattaa katketa toistuvasti ja äkillisesti oppilaan mielentilan muuttuessa 

levottomaksi ja vihamieliseksi (Leiman 2008, 187). Tuleekin muistaa, ettei oppilas 

käyttäydy ongelmallisesti tahallaan. Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan puutteet 

sosioemotionaalisissa taidoissa johtavat usein luokassa tilanteisiin, jotka oppilas tulkitsee 

väärin, ja näin ollen reagoi niihin aggressiivisella käytöksellä. (Greene 2008, 28; Poikkeus 

2011, 86–87.) Kaikesta opettajan kokemasta turhautumisesta huolimatta oppilaassa tulisi 

aina nähdä mahdollisuus silloinkin, kun tekisi mieli luovuttaa (Veivo-Lempinen 2009, 199).  

Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kohtaamisessa on hyvä muistaa, että vaikka oppilas 

kuinka herättäisi negatiivisia tuntemuksia, kyseessä on ainutkertainen yksilö, ja hänkin 

ansaitsee tulla arvostetuksi (Veivo-Lempinen 2009, 197). Vaikka oppilas käyttäytyisi kuinka 

suurieleisesti ja ylimielisesti, yleensä käytöshäiriöstä kärsivillä on heikko itsetunto. Sen 

vahvistamiseksi oppilas tarvitsee onnistumisen elämyksiä. Varsinkin positiivisista 

muutoksista kannattaa antaa palautetta, sillä kehuminen ei tee ylpeäksi. Etenkin 

konkreettiset palkinnot positiivisesta käyttäytymisestä motivoivat. Positiivisen 

käyttäytymisen lisäksi myös konfliktitilanteiden sattuessa palautteenanto oppilaalle 

tapahtuneesta on erittäin tärkeää. Asiaa käsiteltäessä jälkeenpäin tulee tilanteen syy-seuraus-
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suhteen olla selkeä ja oppilaan on ymmärrettävä, mistä hänen saamansa rangaistus johtuu. 

Opettajan tulee myös pitää oppilasta moitittaessa huolta, että moitittavana on nimenomaan 

oppilaan käyttäytyminen, eikä oppilas itse. Hänen kanssaan on myös käytävä läpi, miten 

vastaavanlaisessa tilanteessa tulisi toimia seuraavalla kerralla. (Savolainen 2012, 27.) 

Aidossa kohtaamisessa opettaja kannustaa, tukee, ohjaa ja ymmärtää oppilasta (Veivo-

Lempinen 2009, 197). Koulussa on aikuisen mentävä puheellaan ja toiminnallaan oppilasta 

vastaan, sillä yhteisymmärrys oppilaan ja opettajan välille syntyy vain puheen kautta. 

Keskusteluun lähtemisen ja syvälle menemisen saattaa moni opettaja kokea pelottavaksi ja 

ohittaa siksi tällaiset tilanteet nopeasti vedoten ajan puutteeseen. (Tilus 2004, 98–99.) 

Keskustelussa merkittävä rooli on kuuntelulla. Opettajan tulee keskittyä tällöin siihen, mitä 

oppilas kokee, ajattelee ja tuntee osoittaen itse samalla empaattisuutta ja inhimillisyyttä. 

Yhteys oppilaaseen rakennetaan ja saadaan säilymään, jos nuori kokee tulevansa 

ymmärretyksi. (Veivo-Lempinen 2009, 204.)  

Vuorovaikutuksellaan opettajan on mahdollista rauhoittaa malttinsa menettämässä oleva tai 

jopa suuttunut oppilas. Kun tilanne alkaa kärjistyä käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kanssa, 

malttia ei tulisi menettää, vaan pikemminkin pyrkiä rauhalliseen ja myönteiseen 

suhtautumiseen tilanteessa pitämällä esimerkiksi puhetavan rauhallisena ja äänensävyn 

syyttävän sijasta ystävällisenä. Tukeutumalla opettajan ammattiroolin taakse on helpompaa 

olla provosoitumatta ja ottamatta henkilökohtaisesti oppilaan kiukkua. Opettajan ei tarvitse 

kieltää omia kohtaamisissa syntyviä tunteitaan, mutta hänen kannattaa olla niistä tietoinen 

ja hyväksyä tapansa reagoida. Haastaviin kohtaamisiin oppilaiden kanssa harjaantuu 

kuitenkin vain kokemuksen kautta, ja varsinkin onnistuneet kohtaamiset antavat varmuutta 

kohtaamisiin jatkossa. (Kyllönen & Rickman 2011, 87-89.) 

Raisa Cacciatore (2009) on kehittänyt Kukipaso-mallin, joka on toimintamalli suuttuneen 

ihmisen kohtaamiseen. Sen perusajatuksena on, että silloin, kun oppilas on todella 

raivoissaan, ei hänen kanssaan kannata yrittää neuvotella. Tärkeintä olisi saada suuttunut 

oppilas rauhoittumaan. Opettajalta tämä edellyttää rauhallisuutta ja itsehillintää sekä 

mahdollisesti oppilasta ärsyttävien toimintojen (esimerkiksi ilmeiden, eleiden tai asennon) 

välttämistä. Kukipaso-malli perustuu neljän kohdan toimintamalliin: kuuntele, kiitä, 

pahoittele ja sovi jotain. Kuuntele. Suuttunut oppilas haluaa tuntea tulleensa kuulluksi. 

Oppilaalle tulee osoittaa haluavansa vilpittömästi kuunnella häntä. Rauhoittumista edistävät 

opettajan ilmeettömyys, asiallisuus, kohteliaisuus, ystävällisyys ja oppilaan asiaan 
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keskittyminen. Oppilaan syytöksiin ei kannata reagoida. Kiitä. Kiitä siitä, että oppilas otti 

asian esille. Jos oppilas on oikeassa, siitä kannattaa sanoa, sillä oppilas haluaa tunnustusta. 

Pahoittele. Suuttunut oppilas ei ole kykenevä näkemään toisen osapuolen kantaa, joten on 

ihan turhaa esittää vastakommentteja tai muuten mitätöidä oppilaan suuttumuksen syitä. Jos 

on syytä, pyydä anteeksi. Sovi jotain. Kärjistynyttä tilannetta ei tule jättää kesken, vaan 

tilanne tulee aina päättää osapuolten väliseen sopimukseen, sopimalla esimerkiksi jälleen 

tapaamisesta asian läpikäymiseksi. Jos asia jätetään selvittämättä, samanlainen tilanne voi 

laueta helposti uudelleen. Kun opettaja pysyy suuttuneen oppilaan kanssa rauhallisena, hän 

osoittaa oppilaalle, ettei tilanteessa ole mitään hätää ja ettei tilanne ole kärjistymässä 

väkivallanteoksi. Opettaja voi myös tarvittaessa hakea tilanteeseen apua tai jopa poistua 

kokonaan paikalta. (Cacciatore 2009, 134-135; Kyllönen & Rickman 2011, 89-91.)  

Kukipaso-mallin lisäksi suuttuneen oppilaan kohtaamisessa on hyvä huomioida seuraavia 

seikkoja. On hyvä olla selkeä suunnitelma siitä, miten opettaja voi pyytää toisen aikuisen 

mukaan avuksi tilanteeseen, jos oppilaan suuttumus kohdistuu nimenomaan opettajaan 

itseensä. Tämän lisäksi opettajan on myös muistettava varmistaa vapaa poistumistie tilasta. 

Suuttuneen oppilaan kanssa kommunikoidessa monimutkaisten selittelyiden sijaan 

oppilaalle kannattaa puhua selkein ja lyhyin lausein sekä välttää tuijottamista. Lisäksi on 

hyvä pitää oppilaaseen normaalia suurempi välimatka ja pyrkiä samalle tasolle hänen 

kanssaan: esimerkiksi istua, kun oppilaskin istuu. (Savolainen 2012, 19.) Haastavia 

kohtaamisia varten on oltava koulussa suunniteltu, harjoiteltu ja koko koulun hyväksymä 

toimintasuunnitelma. Aikuisten vastuunjaon on oltava selvä yllätyksellisissäkin tilanteissa. 

Kaiken kaikkiaan haastavissa kohtaamisissa opettajan oikeanlainen pelisilmä eli sisäinen 

valppaus on tärkeässä osassa tilanteiden etenemisen suhteen. Näin opettaja on aina askeleen 

edellä oppilasta ja kykenee ohjailemaan tilannetta haluamaansa suuntaan. Kyseessä on ikään 

kuin toimintastrategia, jonka avulla opettaja ei joudu haastavan kohtaamisen aikana 

neuvottomaan tilaan. (Kyllönen & Rickman 2011, 104-105.) 

5.2 Tukitoimenpiteet oppilaalle jolla on käytöshäiriön piirteitä 

Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan menestyksellinen hoito edellyttää Lehto-Salon ja 

Marttusen (2006, 105) mukaan yhteistyötä eri auttajatahojen välillä. Käyn läpi muun muassa 

Opetushallituksen ja Opetusministeriön antamia suosituksia ja säännöksiä toimivaan kodin 



23 

 

 

ja koulun yhteistyöhön, opetuksen tuen sekä moniammatillisen oppilashuoltotyön 

järjestämiseen.  

5.2.1 Kodin ja koulun yhteistyö  

Tärkeintä kodin ja koulun yhteistyön onnistumiseksi on osapuolien yhteinen käsitys 

yhteistyön päämäärästä, tavoitteista ja tarkoituksesta (Opetushallitus 2007, 

21).”Myönteiseen lopputulokseen voidaan todennäköisemmin päästä, kun koulu sitoutuu 

jatkuvaan kuulevaan, kunnioittavaan ja luottamusta rakentavaan vuorovaikutukseen 

perheen kanssa.” (Opetushallitus 2007, 27). 

Huhtasen mukaan (2007, 38) opettajan puuttuminen kodin asioihin on aina näkymättömän 

itsellisyyden ja henkilökohtaisuuden rajan ylittämistä ja useimmiten käytöshäiriöstä 

kärsivän oppilaan vanhemmat kokevatkin, että heitä syyllistetään oppilaan vaikeuksista 

(Leiman 2008, 187). Opettajan ottaessa yhteyttä kotiin vanhempia tulisikin lähestyä 

syyllistämisen sijaan rakentavasti ratkaisua etsien, sillä vanhemmatkin haluavat yhtä lailla 

lapsensa käyttäytyvän paremmin ja he tekevät kaikkensa auttaakseen lastaan (Tilus 2004, 

136; Hallahan et al. 2012, 209).  

Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan tilanteen edistymistä seurataan koulussa ja kotona 

aktiivisesti ja näin ollen systemaattinen yhteydenpito ja tapaamiset ovat seurannan kannalta 

välttämättömiä (Opetushallitus 2014a, 62). Toimiva tiedotus on tärkeä osa yhteistyötä. 

Vanhemmille voi välittää tietoa esimerkiksi reissuvihkolla, sähköisesti tai puhelimitse, sekä 

oppilaan käyttäytymisen päiväseurannan kautta, jolloin käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan 

käyttäytymistä seurataan päivittäin. Päiväseurannassa vanhemmat saavat tiedon oppilaan 

hyvästä ja huonosta käyttäytymisestä, mutta huonon ohella myös aina jotain hyvääkin. 

Antamansa positiivisen palautteen kautta opettaja antaa vanhemmille uskoa siihen, että 

heidän lapsensa ei käyttäydy koko ajan ongelmallisesti. Edellä mainitut tiedotustavat 

toimivat neutraaleihin ja lyhyihin tiedotusasioihin, mutta arkaluontoisemmat ja 

moniulotteisemmat asiat tulee aina hoitaa kasvokkain vanhempien kanssa (Eskola 98, 2006; 

Opetushallitus 2007, 22.) 
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5.2.2 Oppilaan tukitoimia kolmiportaisen tuen mukaisesti 

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kehitystarpeet 

(Opetushallitus 2010, 10). Päätökset kolmiportaisen tuen antamisesta tekee 

moniammatillinen oppilashuolto yhdessä opetushenkilöstön kanssa.  Tukitoimien 

suunnittelu tulee aina toteuttaa moniammatillisesti yhteistyössä huoltajien kanssa 

(Opetusministeriö 2007, 56). On tärkeää huolehtia oppilaan mahdollisuuksista saada 

onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä tukea oppilaan myönteistä 

käsitystä itsestään ja koulutyöstä (Opetushallitus 2010, 14). Tukitoimia suunniteltaessa tulee 

ottaa huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan 

tai yhden tukimuodon tarpeesta useampaan riippuen esimerkiksi siitä, minkä asteinen 

käytöshäiriö on kyseessä ja onko oppilaalla muita oheissairauksia kuten ADHD tai 

oppimisen vaikeus. (Opetushallitus 2010, 10; von der Pahlen & Marttunen 2013, 106.) 

Kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti oppilaan opetusjärjestelyiden tulee olla joustavia 

koostuen muun muassa eriyttämisestä, tiimi- ja samanaikaisopetuksesta ryhmäjakoineen, 

tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta (Opetusministeriö 2007, 56). 

 

Yleisessä tuessa ensisijaisena tukikeinona on opetuksen eriyttäminen oppilaalle. 

Eriyttämällä opetusta oppilaalle voidaan tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen 

kokemuksia, sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti. 

Huomiota kiinnitetään tällöin oppilaan oppimistapoihin, työskentelyn rytmiin, 

kiinnostuksen kohteisiin, motivaatioon ja itsetuntoon. Eriyttää voi muun muassa opetuksen 

sisältöjä, opetusmenetelmiä ja -materiaaleja, koulu- ja kotitehtäviä, oppimis- ja apuvälineitä 

sekä arviointia. (Opetushallitus 2010, 9.) Esimerkiksi yksilöllisillä ohjeilla, vihjeillä, 

johdattelemalla, tehtävänantoja osiin pilkkomalla, kuulustelemalla ja positiivisia kannusteita 

tarjoamalla voidaan parantaa oppilaan koulussa suoriutumista. Samoin pelit ja 

tietokoneohjelmat ovat hyödyllisiä oppimateriaaleja, sillä niiden avulla opetusta voidaan 

yksilöllistää oppijan tarpeiden mukaan ja ne motivoivat oppijaa harjoittelemaan vaativiakin 

tehtäviä omatoimisesti. Käytöshäiriöstä kärsivät oppilaat toimivat mielellään aktiivisten 

tietokoneohjelmien parissa, varsinkin kouluympäristön ulkopuolella. Opetuksen yhteyteen 

voi suunnitella myös sosiaalisia aktiviteetteja, kunhan ne suunnitellaan niin, ettei 

käytöshäiriöstä kärsivä oppilas jää heikon sosiaalisen asemansa takia ryhmän ulkopuolelle. 

(Fadjukoff 2007, 271; MACMH.) Lisäksi oppilaiden ryhmittely erilaisiin pienryhmiin, 

luokan istumajärjestyksen vaihtelu ja suorien vaatimusten tai käskyjen sijaan 
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valinnanmahdollisuuksia antaminen toimivat hyvinä oppimisympäristöä ja työtapoja 

eriyttävinä keinoina oppilaalle, jolla on käytöshäiriö. (Opetushallitus 2010, 9; MACMH.) 

Ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä oppilaalle voidaan tarjota myös tukiopetusta, 

käyttää myös oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta tai avustajaa. 

(Opetushallitus 2010, 13). Avustaja voi avustaa oppilasta henkilökohtaisesti luokassa ja 

siirtymätilanteissa sekä ohjata oppilaan käytöstä. Avustaja tukee sekä käytöshäiriöstä 

kärsivän oppilaan itsetunnon kehitystä, että omatoimisuuteen ja itsenäiseen selviytymiseen 

kasvamista. (Opetushallitus 2014a, 74; Friis, Seppänen & Mannonen 2006, 140; Takala 

2010, 126-127.) 

Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan 

oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. 

(Opetushallitus 2010, 25-26) Opetuksesta vastaa erityisopettaja (Huhtanen 2011, 122) ja 

opetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-

aikaista erityisopetusta voidaan antaa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai 

yksilöopetuksena. Näistä pienryhmäopetusta suositellaan käytöshäiriöstä kärsivälle 

oppilaalle eniten (Opetushallitus 2010, 26; Friis, Seppänen & Mannonen 2006, 140), sillä 

isossa luokassa oppilas, jolla on käytöshäiriö, voi kokea sosiaaliset tilanteet liian 

monimutkaisiksi. Pienryhmässä oppilas saa tilaisuuden sosiaalisten taitojensa harjoitteluun. 

(Takala 2010, 62.) Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kannalta yksilöopetuksen huono puoli 

on se, että sosiaalisia taitoja suhteessa omanikäisiin ei yksilöopetuksessa voi harjoitella. Sekä 

pienryhmä- että yksilöopetuksen heikkoutena on se, että oppilas voi kokea leimautuvansa 

joutuessaan lähtemään luokasta ainoana oppilaana kesken tunnin. (Takala 2010, 61-62.) 

Samanaikaisopetuksesta voi olla hyötyä käytöshäiriöstä kärsivälle oppilaalle, sillä tällöin 

luokassa toimii samaan aikaan kaksi tai useampia opettajia, esimerkiksi luokanopettaja ja 

erityisopettaja. Heidän erityisosaamistaan voidaan hyödyntää oppilaiden hyväksi muun 

muassa oppimateriaalien suunnittelussa (Huhtanen 2011, 117, 120-121). 

Samanaikaisopetuksessa tuki tuodaan oppilaan omaan luokkaan (Takala 2010, 69), ja tuki 

jakautuu tällöin koko luokalle, eikä ainoastaan yksittäiselle oppilaalle (Huhtanen 2011, 120-

121).  

Kun yleinen tuki ei riitä, annetaan käytöshäiriöstä kärsivälle oppilaalle tehostettua tukea. 

Tehostetussa tuessa ovat käytössä kaikki yleisen tuen muodot, mutta nyt oppilaan 

yksilöllinen ohjaus, opetusryhmien joustavat järjestely ja osa-aikainen erityisopetus 
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korostuvat yleistä tukea enemmän. Jos tehostettukin tuki on vielä riittämätön oppilaan 

tarpeisiin, annetaan oppilaalle erityistä tukea, joka on edellistä suunnitellumpaa, 

kokonaisvaltaisempaa ja yksilöllistetympää käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan tarpeisiin. 

Erityinen tuki sisältää kaikki edellä mainitut tukimuodot sekä osa-aikaisena, erityisluokalla 

tai erityiskoulussa toteutetun erityisopetuksen. (Opetushallitus 2010, 13-15.) 

Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan onnistunut tukeminen edellyttää kaikkien niiden 

elämänalueiden huomioimista, joilla ongelmia on: ei-toivottu käyttäytyminen, sosiaaliset 

suhteet sekä koulunkäynnin vaikeudet (von der Pahlen & Marttunen 2013, 106; Ebeling et 

al. 2004, 38). Oppilaan arkielämä on lisäksi usein kovin epävakaata, joten koulun on hyvä 

huolehtia yhdessä kodin kanssa sen vakiintumisesta muun muassa arkirutiinien 

(säännöllinen ateriointi, riittävät yöunet ja läksyjen teko), koulun (säännöllinen 

koulunkäynti, realistiset oppimistavoitteet ja sopiva oppimisympäristö), ystäväpiirin, 

harrastuksien ja perhesuhteiden osalta. (Lehto-Salo & Marttunen 2006, 105-106.) 

5.2.3 Moniammatillinen oppilashuolto 

Oppilashuollon palveluissa koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntijuutta ja 

työnkuvaan sisältyvät oppilaan psykologinen arviointi ja siihen liittyvät toimenpiteet. 

Koulupsykologi voi esimerkiksi seurata oppilasta luokkatilanteessa sekä selvittää 

käyttäytymisvaikeuksien taustoja, arvioida oppilaan oppimisvalmiuksia, suorittaa 

psykologisia tutkimuksia, ohjata oppilaan jatkotutkimuksiin tai hoitoon ja laatia lausuntoja. 

Koulukuraattori on sosiaalityön asiantuntija, jonka työnkuvaan liittyy oppilaan 

koulunkäynnin ja sosiaalisten ongelmien selvittelyä sekä sosiaalisen kasvun tukea. 

Kouluterveydenhuollon työntekijöitä ovat kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri, joiden 

työnkuvaan kuuluu muun muassa oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja 

hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen 

tunnistaminen ja tukeminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen. 

(Opetushallitus et al. 2011, 32-34, 18-19; Huhtanen 2007, 197-198.)  

Kouluterveydenhoito on lähin apu oppilaan lievän tai keskivaikean käytöshäiriön 

hoitamiseen ja ehkäisyyn (Kaltiala-Heino et al. 2010, 4). Jo perusterveydenhuollossa 

mielenterveyden häiriö voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja hoitaa sitä. 

Erikoissairaanhoidossa oppilas voidaan diagnosoida uudelleen ja tehdä hoitosuunnitelma 

yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. (Räsänen 2002, 276.)  
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Moniammatillisen oppilashuoltotyön kautta luokanopettaja voi löytää uusia ratkaisuja 

opetus- ja ohjaustilanteisiin (Huhtanen 2007, 194). Lisäksi yhteistyö mahdollistaa ja 

helpottaa oppilaan kokonaistilanteen arviointia (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & 

Suomen Akatemia 2001). Kun oppilaan asioita käsitellään kokonaisvaltaisesti, oppilaan 

hoito- ja palveluketjuja voidaan sovittaa yhteen, jolloin niiden jatkumo ja käytössä olevat 

resurssit saadaan toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla (Opetushallitus et al. 2011, 13).  

5.3 Opettajan jaksaminen ja työhyvinvointi 

Oppilashuoltotyöryhmän ja kodin kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta opettaja jää 

päivittäin kohtaamaan oppilaan ja toimimaan hänen kanssaan yksin. Opettaja ei ehdi tällöin 

kohdistamaan kaikkea huomiotaan ja aikaansa yhteen oppilaaseen. Tällaisissa tilanteissa 

opettaja joutuu monesti turvautumaan kurinpitokeinoihin pitääkseen luokassaan jonkinlaista 

järjestystä yllä. Käytöshäiriöstä kärsivällä oppilaalla on jo useimmiten kovin tulehtuneet 

suhteet aikuisiin ja hän kokee ympäristön vihamieliseksi, jolloin rangaistusten saaminen 

tuntuu epäreilulta. (Salovaara & Honkonen 2013, 184; Veivo-Lempinen 2009, 136; Leiman 

2008, 190.) 

Opettaja on oppilaalle luokassa se lähin aikuinen, johon oppilas kohdistaa kielteisiä 

tuntemuksiaan ja tunteenpurkauksiaan. Opettaja ei voi lähteä mukaan oppilaan 

aggressiiviseen käyttäytymiseen, vaan hänen tulee ottaa vastaan oppilaan tunteet. Onkin 

hyvä muistaa kiukunpurkausta vastaanotettaessa, että oppilaan kohdistama viha ei ole 

henkilökohtaista opettajaa kohtaan. (Salovaara & Honkanen 2013, 184-186). 

Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kanssa toimittaessa ei siis voi välttyä hankalilta 

kohtaamisilta ja tilanteilta. Onkin tärkeää, että opettajalla on keinoja, joilla niitä päästään 

käsittelemään, esimerkiksi kollegoiden kanssa keskusteleminen tai työnohjaus. Toisilta 

opettajilta voi saada vertaistukea ja oppia uusia toimintatapoja, sillä hankalat tilanteet 

oppilaiden kanssa ovat jokaiselle opettajalle tuttuja. Työnohjauksessa opettaja voi 

ulkopuolisen ammattiosaajan kanssa päästä keskustelemaan hankalista tilanteista ja 

etsimään niille ratkaisuja, pohtia omaa opettajuuttaan ja saada palautetta. Koulun sisällä 

toimiva vertaismentorointi toimii myös hyvänä keskustelumahdollisuutena. (Salovaara & 

Honkanen 2013, 193, Veivo-Lempinen 2009, 217-218.) 
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Oman työssäjaksamisensa kannalta opettajan tulee hyväksyä, ettei kukaan ole täydellinen, 

ja että opettajakin on erehtyväinen ja keskeneräinen. Täydellisyyden tavoittelun sijaan 

keskeistä on tunnistaa ne keinot, joilla pitää yllä omaa jaksamistaan, hankkia ajoissa 

työnohjausta, peilata ja pohtia omaa toimintaansa: missä onnistui ja missä tulisi kehittyä, 

sekä päivittää omia tietojaan ja taitojaan. (Veivo-Lempinen 2009, 215, 221.) Tosiasia on 

myös se, ettei koululla ole mahdollisuuksia tai resursseja ratkaista jokaisen oppilaan 

ongelmia. Tärkeintä on, että oppilas pääsee tarvitsemaansa hoitoon ja että koulussa hän 

selviytyy sekä kykyjensä että jaksamisensa mukaisesti. Monen muun mielenterveyden 

häiriön lailla käytöshäiriökin on kuitenkin todetusti sitkeä tauti, josta parantuminen on 

varsinkin vaikealla tasolla haasteellista. (Huhtanen 2007, 10). Opettajan työhön ei kuulu 

hoitavan roolin ottaminen, vaan oppilaan oppimisen mahdollistaminen käytöshäiriöstä 

huolimatta. (Kaltiala-Heino, Ranta & Fröjd 2010, 6.) 

Pohdintaa 

Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kanssa ei ole helppoa tulla toimeen. Yhteyden luominen 

käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kanssa voi tuntua opettajasta hankalalta ja turhauttavalta, 

koska vaivalla saavutettu yhteys saattaa katketa helposti oppilaan vaihtelevien mielialojen 

vuoksi. Turhautuneisuudesta huolimatta Veivo-Lempisen (2009, 199) mukaan opettajan 

tulisi silti nähdä oppilaassa mahdollisuus ja muistaa, ettei oppilas tahallaan aiheuta itselleen 

ongelmia, vaan ne johtuvat oppilaan sosioemotionaalisten taitojen puutteesta. Jokainen 

oppilas on ainutkertainen yksilö ja ansaitsee tulla arvostetuksi. Vaikka käytöshäiriöstä 

kärsivä oppilas esittäisikin toisin, on taustalla usein heikko itsetunto. Sitä vahvistaakseen 

oppilas tarvitsee onnistumisen elämyksiä koulussa. Kehuminen ja konkreettiset palkinnot 

motivoivat oppilasta toimimaan hyväksytyllä tavalla. Samassa suhteessa oppilaan tulisi 

saada palautetta siitä, kuinka voisi toimia toisin esimerkiksi konfliktitilanteissa.  

Koska oppilas on herkkä suuttumaan ja voi tulkita helposti sosiaalisia aikeita väärin, voi 

käytöshäiriöstä kärsivä oppilas menettää malttinsa ja alkaa käyttäytyä hyvinkin uhkaavalla 

tavalla kesken koulupäivän. Opettajan onkin hyvä oppia tunnistamaan oppilaiden yksilöllisiä 

tapoja reagoida vastoinkäymisiin ja näin ollen aavistaa jo hyvissä ajoin uhkaavaksi 

kärjistyvän tilanteen ennusmerkit. Jos tilanne pääsee kuitenkin laukeamaan vihamieliseksi, 

opettajan on tärkeää, ettei missään vaiheessa menetä itse malttiaan ja muistaa, ettei oppilaan 

raivo kohdistu henkilökohtaisesti opettajaan itseensä. Opettajan kannattaakin tukeutua 
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ammattirooliinsa ja lähestyä suuttunutta oppilasta rauhallisesti Cacciatoren (2009, 134-135) 

Kukipaso-mallin mukaisesti: Kuuntele, kiitä, pahoittele ja sovi jotain. Suuttunut oppilas 

haluaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, ja tämän tarpeen ilmaisuun Cacciatoren malli antaa 

tilaa. 

Suunniteltaessa tukitoimia käytöshäiriöstä kärsivälle oppilaalle opettajan on tärkeää tehdä 

yhteistyötä oppilaan vanhempien kanssa. Sen sijaan, että vanhempia syyllistettäisiin 

oppilaan huonosta käyttäytymisestä, vanhemmille tulisi tarjota tukea ja ymmärrystä. 

Toimivassa kodin ja koulun välisessä yhteistyössä yhteydenpidon kotiin tulisi olla alusta 

alkaen systemaattista ja tapaamisia sopia säännöllisesti. 

Koulussa toteutettavia tukitoimia oppilaalle tulisi suunnitella yhteistyössä kodin ja 

oppilashuollon kanssa ja tarjota apua kaikille niille elämän osa-alueille, joissa oppilaalla on 

ongelmia. Näitä ovat koulunkäynnin vaikeudet, sosiaaliset suhteet sekä ei-toivottu 

käyttäytyminen. Oppilaan saaman tuen tulisi tarjota oppilaalle onnistumisen kokemuksia ja 

opetusjärjestelyiden tulisi olla joustavia. Käytöshäiriöstä kärsivää oppilasta tuettaessa 

hyviksi tukitoimiksi ovat osoittautuneet ainakin opetuksen eriyttäminen, pienryhmäopetus 

ja henkilökohtaisen avustajan hyödyntäminen. 

Moniammatillinen oppilashuoltotyö tarjoaa opettajalle esimerkiksi ratkaisuja 

opetustilanteisiin sekä auttaa arvioimaan oppilaan kokonaistilannetta. Esimerkiksi 

koulupsykologi voi seurata käytöshäiriöstä kärsivää oppilasta luokassa ja ohjata 

jatkotutkimuksiin. 

Yhdessä oppilaan hyvinvoinnin hyväksi tehdystä tukemistyöstä huolimatta opettaja jää 

luokassa monesti yksin käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kanssa. Usein käykin niin, ettei 

opettaja ehdi antamaan huomiota käytöshäiriöstä kärsivälle oppilaalle, ja päätyykin 

turvautumaan kurinpitotoimiin. Säännöllisesti hankalasti käyttäytyvän oppilaan kanssa 

opettajan on kyettävä ottamaan oppilaan negatiiviset purkaukset vastaan provosoitumatta 

itse. Opettajalla onkin oltava keinoja, joilla käsitellä hankalia kohtaamisia oppilaan kanssa 

esimerkiksi kollegoiden kanssa, sekä hyväksyä se seikka, ettei kukaan ole täydellinen ja 

koulun resurssitkin ovat oppilaan auttamisessa rajalliset. Mielestäni jo 

opettajankoulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota opettajan työhyvinvointia ylläpitäviin 

keinoihin, jota kautta opiskelijat osaisivat viedä niitä työelämään.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET    

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli: ”Miten oppilaan käytöshäiriö ilmenee ja miten se 

tunnistetaan koulussa?” Oppilaan käyttäytyessä häiritsevästi luokassa, ei ole aina selvää, 

onko kyse psyykkisestä häiriöstä vai normaalista uhmasta. Huhtalan (2007, 9) mukaan 

opettajat kokevatkin usein epävarmuutta siitä, milloin tulisi puuttua, kenen tulisi puuttua, ja 

miten tulisi puuttua. Ohjenuorana kuitenkin opettajille on, että silloin kun oppilaan 

koulunkäynti ei suju, siihen tulee puuttua. Joskus häiriökäyttäytyminen voi olla oire oppilaan 

kokemaan tilapäiseen stressiin, mutta toisinaan kyse todella on oppilaan mielenterveyden 

järkkymisestä. (Huhtanen 2007, 45-46.) 

Opettajalta käytöshäiriön tunnistaminen vaatii tuntemusta käytöshäiriön tyypillisistä 

piirteistä, mutta sekään ei yksinään riitä. Jos oppilas esimerkiksi varastelee, se ei vielä ole 

merkki käytöshäiriöstä. Sen sijaan opettajan tulisi Aron (2011) mukaan tunnistaa selkeät 

huolta herättävät merkit oppilaan käyttäytymisessä arjessa. Niitä ovat esimerkiksi liian 

voimakkaat tunteiden ilmaisut, kuten impulsiivisuus, aggressiivisuus, uhmakkuus ja 

kiukkukohtaukset, tai selkeä arkuus ja vetäytyneisyys. (Aro 2011, 108). Näistä käytöshäiriön 

piirteet tulevat esiin ensiksi mainittujen voimakkaiden tunneilmaisujen muodossa, eivätkä 

ne jää huomaamatta luokassa. Muita merkille pantavia käytöshäiriön piirteitä ovat 

esimerkiksi toisten kiusaaminen ja pelottelu, riidan haastaminen, koulupoissaolot sekä 

aikuisten sääntöjen tai pyyntöjen uhmaaminen. (Moilanen 2004, 267; Sourander & Aronen 

2010, 576-577). Jotta opettaja erottaisi käytöshäiriöön kuuluvat piirteet normaalista, ikään 

kuuluvasta uhmasta ja kykenisi ennaltaehkäisemään mahdollisen häiriön kehittymistä 

pidemmälle, hänen on tarkkailtava oppilaan tilannetta kokonaisvaltaisesti sekä riittävän 

pitkän ajan kuluessa. (Huhtanen 2007, 140-142; Marttunen & Karlsson 2013, 12.)  

Opettajan olisi syytä arvioida Marttusen ja Karlssonin (2012, 12) mukaan ainakin oppilaan 

perhetilannetta, vanhempien huolenpitoa, jaksamista, oppilaan kaveripiiriä ja sen vaikutusta, 

sillä niillä on suuri vaikutus oppilaan kehitykseen ja elämään. Tämän lisäksi opettajan on 

syytä kirjoittaa muistiinpanoja, joissa tulisi määritellä ainakin oppilaan ongelman vakavuus, 

ongelmakäyttäytyminen mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kertoa tarkasti mitä on 

tapahtunut ja milloin, pohtia käyttäytymisen syitä sekä kirjata, mitä toimenpiteitä oppilaan 

asian suhteen on tehty. (Huhtanen 2007, 140-142.) Lisäksi on tarkoituksenmukaista kirjata 

ylös, milloin ongelmat ovat oppilaan kanssa alkaneet, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse 

sekä selvittää, onko esimerkiksi oppilaan perhepiirissä tapahtunut jotain suuria muutoksia. 
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(von der Pahlen & Marttunen 2013, 104). Tarkkailemalla ja kirjoittamalla asioita muistiin, 

opettajan on helpompi hahmottaa kokonaiskuva oppilaan tilanteesta ja pohtia, mistä 

oppilaan oireilussa on todella kyse. Varsinkin jos opettaja kokee, että oppilaan hyvinvointi 

on vaarassa, on opettajalla velvollisuus olla heti yhteydessä oppilaan huoltajiin. 

(Opetushallitus 2007, 27). 

Toinen tutkimuskysymykseni oli: ”Miten käytöshäiriöstä kärsivä oppilas voidaan kohdata ja 

miten häntä voidaan tukea koulussa?” Tässä keskeiseksi tekijäksi nousee oppilaan 

tukeminen kaikilla niillä elämän osa-alueilla, joilla on vaikeuksia. Näitä osa-alueita ovat ei-

toivottu käyttäytyminen, sosiaaliset suhteet sekä koulunkäynnin vaikeudet (von der Pahlen 

& Marttunen 2013, 106; Ebeling et al. 2004, 38.) Tukemisessa oleellista on rakentaa 

oppilaalle vankka tukiverkosto, sillä opettaja ei voi tukea oppilaan kuntoutumista yksin, vaan 

oppilas tarvitsee kodin ja koulun moniammatillisista palveluista koostuvan verkoston. 

(Lehto-Salo & Marttunen 2006, 105). 

Kolmiportaisen mallin mukaisesti käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan on mahdollista saada 

tukea jokaisella portaan tasolla: yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Yleisen tuen vaiheessa 

oppilas hyötyy varsinkin eriyttämisestä ja joustavista opetusjärjestelyistä, sillä niiden avulla 

oppilasta saadaan motivoitumaan koulua kohtaan. (Opetushallitus 2010, 9; MACMH) 

Koulutyön ei tule olla liian helppoa tai liian vaikeaa oppilaalle, jolla on käytöshäiriö, sillä 

molemmissa tapauksissa oppilas turhautuu tai kyllästyy helposti työskentelyyn, johtaen näin 

ongelmakäyttäytymiseen (MACH).  

Tehostetun tuen vaiheessa oppilaan saama tuki on aikaisempaa suunnitellumpaa ja 

yksilöllistetympää. (Opetushallitus 2010, 13). Käytöshäiriöstä kärsivälle oppilaalle 

suosituksena on pienryhmässä tapahtuva opetus, jossa oppilas pääsee samalla rauhassa 

harjoittamaan sosiaalisia taitojaan, toisin kuin isossa luokassa, jossa sosiaalisia tilanteita ja 

viestejä tulee paljon. (Friis, Seppänen & Mannonen 2006, 140).  

Erityisen tuen vaiheessa oppilaalle pyritään antamaan tukea joko kokonaan tai osittain hänen 

omassa luokassaan, oppilas saa enemmän eriytettyä oppimateriaalia ja yksilöllisempää 

opetusta, ja joitain oppiaineita voidaan yksilöllistää hänelle. (Opetushallitus 2010, 13-15). 

Se, tulisiko käytöshäiriöstä kärsivälle oppilaalle antaa yleistä, tehostettua vai erityistä tukea, 

määritellään oppilaskohtaisesti, sillä käytöshäiriö on aina laadultaan yksilöllinen: oppilaan 

käytöshäiriö voi olla lievä, keskivaikea tai vakava ja oppilaalla voi olla jokin oheissairaus, 
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joka tulee huomioida tuen suunnittelussa. (Aronen & Sourander 2010, 578; von der Pahlen 

& Marttunen 2013, 106.)  

Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kanssa työskentelevän opettajan on usein vaikeaa luoda 

toimivaa ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta, sillä vaivalla saatu yhteys saattaa 

katketa hyvinkin nopeasti oppilaan saadessa kiukkukohtauksen. (Leiman 2008, 187). Nämä 

haastavat tilanteet oppilaan kanssa voivat aiheuttaa opettajassa turhautuneisuutta, mutta 

kaikesta huolimatta oppilaassa silti tulisi nähdä Veivo-Lempisen (2009, 2009, 199) mukaan 

mahdollisuus ja muistaa, että jokainen oppilas on arvokas yksilö. Tarjoamalla 

käytöshäiriöstä kärsivälle oppilaalle onnistumisen elämyksiä ja palautetta hänen 

käyttäytymisestään niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä voidaan vahvistaa oppilaan 

itsetuntoa ja motivoida häntä harjaantumaan toimimaan sosiaalisissa tilanteissa oikealla 

tavalla. (Savolainen 2012 27). 

Kauffman puhuu sosiaalisen oppimisen interventiosta, jossa oppilaan käytöshäiriöön 

puututaan erilaisin positiivisin strategioin. Näitä voivat olla esimerkiksi säännöt, oppilaan 

kehuminen, positiivinen vahvistaminen, palautteenanto, esimerkin näyttäminen halutuista 

käyttäytymistavoista sekä yhteisen sopimuksen kirjoittaminen siitä, mitä oppilaalta 

odotetaan ja mitä seuraa, jos hän käyttäytyy väärin. Kauffman toteaa sosiaalisen oppimisen 

intervention olevan paras menetelmä, jota opettaja voi hyödyntää luokassaan sellaisen 

oppilaan kanssa, jolla on käytöshäiriö. (Kauffman & Landrum 2013, 218-129.) Kauffman 

osoittaa sosiaalisen oppimisen intervention toimivan käytöshäiriöstä kärsivien oppilaiden 

kanssa, ja nämä tulokset vahvistavat johtopäätöksiäni siitä, että käytöshäiriöstä kärsivä 

oppilas tulee kohdata arjessa positiivisuuden kautta. 

Käyttämistäni lähteistä löysin paljon tietoa aggressiivisesti käyttäytyvien oppilaiden 

kohtaamisesta ja siitä, kuinka uhkaaviksi kärjistyvissä tilanteissa tulisi toimia. Näitä samoja 

keinoja voi mielestäni hyödyntää myös käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan kanssa, sillä 

oppilaan suuttumus johtaa kuitenkin samankaltaisiin tunteisiin kuin normaalisti suututtaessa: 

pettymykseen ja turhautumiseen. Käytöshäiriöstä kärsivä oppilas ei tahallaan aiheuta 

ristiriitatilanteita koulussa, vaan hän ei vain kykene tulkitsemaan sosiaalisia tilanteita yhtä 

taitavasti kuin ikätoverinsa. Ulkomaisissa lähteissä nimenomaan oppilaan käytöshäiriön 

kanssa toimeen tulemista on tutkittu paljon enemmän, ja tutkimukset ovat osoittaneet 

keinoja, jotka tällaisten oppilaiden kanssa toimivat.  
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Saamiani tutkimustuloksia tulee arvioida myös niiden luotettavuuden kannalta, eli pohtia, 

kuinka totuudenmukaista tietoa tutkielmassani olen saanut. (Golafshani 2003, 601). 

Tutkimustuloksiani pidän luotettavina, sillä olen hyödyntänyt aineistona ajankohtaisia 

tutkimustuloksia 2000- ja 2010-luvuilta, jonka ansiosta saatu informaatio on tuoretta. Sekä 

oppilaan käytöshäiriön piirteiden ilmenemisessä, käytöshäiriöstä kärsivä oppilaan 

kohtaamisessa sekä tukikeinojen suunnittelussa on tärkeää huomioida oppilaan 

ainutkertaisuuden ja yksilöllisyyden näkökulma. Saamani tutkimustulokset ovat 

yleispäteviä, mutta eivät täysin varmuudella päde jokaisen käytöshäiriötä sairastavan 

oppilaan kohdalla. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2014, 161) toteavatkin, että laadullisen 

tutkimuksen tutkimustuloksiin kuuluu todellisuuden moninaisuus, sillä tutkimuskohteena on 

todellinen elämä.  

Uskon, että saamistani tuloksista on hyötyä niin luokanopettajaksi opiskeleville kuin myös 

kentällä toimiville opettajille. Tulokset auttavat ymmärtämään niitä haasteita, joita 

käytöshäiriöstä kärsivällä oppilaalla on ja tarjota niihin tietoa tukitoimista. Sen lisäksi on 

mahdollista kiinnittää huomiota mahdollisiin käytöshäiriön kehittymiseen vaikuttaviin 

riskitekijöihin ja puuttua oppilaan tilanteeseen ennaltaehkäisevästi mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa.   
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7 POHDINTA 

Oppilaiden lisääntynyt, jopa uhkaavaa häiriökäyttäytyminen on puhuttanut paljon 

julkisuudessa viime vuosina. Useimmilla näistä häiriötä aiheuttavista oppilaista on 

käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmia, ja useista opettajista tuntuukin, että he eivät 

pärjää näiden oppilaiden kanssa lainkaan. Pian valmistuvana luokanopettajana huolestuin 

näistä ulostuloista, sillä koin, että opinnoissani haastavien oppilaiden kanssa toimeentuloon 

ei ole valmistettu laisinkaan. Jos kentällä olevat, jopa vuosikymmenien työkokemuksella 

toimivat opettajat ovat neuvottomia oppilaiden kanssa joilla on vakavia käyttäytymisen ja 

tunne-elämän ongelmia, miten vastavalmistunut opettajakaan pärjäisi?  

Tutkielmani aiheeksi käytöshäiriö valikoitui lopulta siksi, koska kyseistä häiriötä ei ole niin 

paljon tutkittu, eikä sitä tunneta kovin laajalti, vaikka se on kuitenkin yksi lapsuus- ja 

nuoruusiän yleisimmistä psyykkisistä sairauksista. (Sourander & Aronen 2011, 535). 

Mielestäni onnistuin laatimaan tutkimuskysymyksistäni sopivan kattavia, jotka 

mahdollistivat tutkielman aiheeseen tutustumisen riittävän laajasti.  

Koen, että keräämästäni aineistosta löysin kattavasti tietoa tutkimuskysymyksiini. 

Käytöshäiriön kehittymiseen vaikuttavia riskitekijöitä on todella runsaasti, ja niiden 

tuntemisesta on hyötyä opettajalle oppilaan käytöshäiriön ennaltaehkäisemisessä. Mielestäni 

olen tätä tutkielmaa varten onnistunut tiivistämään oleellisimman informaation siitä, mitä 

opettajana tulisi tietää oppilaan käytöshäiriön tunnistamisesta ja tukemisesta, sekä 

käytöshäiriöstä psyykkisenä sairautena yleensä. 

Olen mielestäni onnistunut kirjoittamaan tutkielman, joka on tiivis, mutta samalla selkeä 

kokonaisuus oppilaan käytöshäiriöstä koulussa. Jatkotutkimuksena käytöshäiriötä voisi 

tutkia lisää esimerkiksi arvioimalla, millaisin keinoin käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan 

sosiaalista kompetenssia saisi kehitettyä parhaiten. Tämä edellyttäisi syvällisempää 

perehdyttämistä ainakin tunnekasvatukseen ja niihin oppimisen prosesseihin, jotka 

mahdollistavat oppilaan sosiaalisten taitojen kehittymisen. 
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