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Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan haastavaa käyttäytymistä ilmiönä, sen ennaltaeh-

käisyä ja tukitoimia. Tutkielmani keskeisenä tavoitteena on selvittää, mitä on haastava käyttäy-

tyminen, mistä se voi johtua sekä kuinka haastavaa käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä. 

Kandidaatintutkielma on tehty narratiivisen kirjallisuuskatsauksen menetelmin. Kirjallisuus-

katsauksessa tuodaan esille jo olemassa olevien tutkimusten johtopäätöksiä tiivistäen. Narratii-

vinen kirjallisuuskatsaus ajankohtaistaa tutkimustietoa ja antaa yleisen katsauksen tehdyistä 

tutkimuksista, vaikkei tarjoa lopulta omaa analyyttistä tulosta.  

 

Käyttäytymisestä aiheutuvat ongelmat ovat jokapäiväisiä ja niiden vähentämiseen tarvitaan ym-

märrystä ja keinoja puuttua. Haastavaan käytökseen oikeilla keinoilla puuttuminen vaatii sen, 

että on tiedettävä käytöksen takana piilevät syyt. Jotta voidaan puhua haastavasta käyttäytymi-

sestä, on erotettava se normaalista käyttäytymisestä. Käyttäytymisen haastavuus voi vaihdella 

työrauhan häirinnästä jopa väkivallantekoihin. Haastava käyttäytymisen voi ilmentyä esimer-

kiksi aggressiivisena tai uhkaavana käytöksenä mutta myös ylivilkkaus tai vetäytyminen voi-

daan kokea haasteellisena. Haastava käyttäytyminen voi olla seurausta lapsen heikosta itsesää-

telystä, kasvuympäristön vaikutuksesta tai fyysisistä tekijöistä. Erityisen haastava käytös voi 

olla myös merkki jostain käytös- tai tunnehäiriöstä. Näitä käytöstä selittäviä diagnooseja voivat 

olla esimerkiksi ADHD, uhmakkuushäiriö tai käytöshäiriö. Myös erilaiset oppimisvaikeudet tai 

autismin kirjot voivat aiheuttaa haastavaa käyttäytymistä. 

 

Tutkielmani tuloksissa selvisi, että haastavaa käyttäytymistä on mahdollista ennaltaehkäistä tai 

muutoin vähentää esimerkiksi luokan ilmapiiriä kohentamalla, positiivisen pedagogiikan kei-

noin tai tunnetaitoja harjoittelemalla. Haastavan käyttäytymisen varalle on myös tarjolla erilai-

sia tukitoimia, kuten oppilashuolto ja kolmiportainen tuki. Ymmärryksen kasvaessa kasvattajan 

on helpompi suhtautua haastavan käytöksen kohtaamiseen. Tutkielmassani luotettavuutta pa-

rantaa monipuolinen lähteiden käyttö sekä aineiston huolellinen valinta. 
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1 Johdanto 

 

Melkein joka kolmas opettaja mainitsee menettävänsä melko paljon aikaa oppitunnista siihen, 

että he keskittyvät käyttäytymisestä aiheutuviin ongelmiin tai odottavat oppilaiden rauhoittu-

mista (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2014, s. 9). Sa-

massa tutkimuksessa neljännes opettajista kertoo myös, että luokissa on paljon häiritsevää me-

teliä. Julkisessa keskustelussa ei ole tarpeeksi puhuttu häiriökäyttäytymisestä tai haastavista op-

pilaista, vaikka aihe ajankohtainen joka päivä ja koskettaa jokaista kasvattajaa jossain vai-

heessa.  

O’Reganin (2012) mukaan suurin osa lapsista (90–95 %) mukautuu koulun opetussuunnitel-

maan, vaatimuksiin ja odotettuun käytökseen, mutta toisille lapsille koulunkäynti ei ole niin 

helppoa. Opettajalle nämä lapset tuottavat eniten haasteita, koska he vievät opettajan ajasta jopa 

95 %. Haastavasti käyttäytyvien oppilaiden käyttäytyminen voi olla arvaamatonta, uhkailevaa, 

vaarallista tai häiritsevää. Vaikeissa tilanteissa opettajan kommentit ja kehotukset saatetaan jät-

tää kokonaan huomiotta, jolloin opettaja voi tuntea olevansa neuvoton (O’Regan, 2012).  

Tässä tutkielmassa tarkastellaan haastavaa käytöstä ilmiönä, sen syitä ja opettajan keinoja saada 

haastavat tilanteet selätettyä. Tutkielmassa käsitellään haastavaa käyttäytymistä niin yleisellä 

tasolla, kuin käytökseen vaikuttavien diagnoosien kautta. Tutkielmassa pohditaan myös esimer-

kiksi positiivisen pedagogiikan mahdollisuuksia ennaltaehkäistä haastavasta käyttäytymisestä 

johtuvia tilanteita. Tutkimus on toteutettu narratiivisena eli kuvailevana kirjallisuuskatsauk-

sena. Koen, että käytännön neuvot ja ymmärrys haastavaa käyttäytymistä kohtaan ovat ajan-

kohtaisia niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Mielestäni aihe on tärkeä myös siksi, että yksikään 

kasvattaja ei pysty välttämään haastavia kasvatustilanteita. Sen lisäksi, että tästä aiheesta tehty 

opinnäytetyö antaa minulle työkaluja selvitä tulevista haasteista oppilaiden kanssa, koen, että 

tällaisesta tutkielmasta on apua myös muille.  
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Haastavan käyttäytymisen syitä olisi hyvä ymmärtää, jotta siihen osattaisiin puuttua oikealla 

tavalla. Cipani (2011) kuvailee, että kun ymmärtää käytöksen takana piilevän syyn, tulee on-

gelmien ratkaisusta mahdollista. Kun kasvattaja ymmärtää lapsen tai nuoren tilannetta parem-

min, on helpompi säädellä omaa toimintaa, perustella pedagogisia ratkaisuja sekä kehittää omaa 

ammattitaitoaan.  Kuitenkaan ei ole olemassa yhtä ainoaa lähestymistapaa ja kasvattajan täytyy 

hyväksyä se, että tekemällä ja kokeilemalla oppii. Kasvattaja voi oppia uutta jatkuvasti ja tulla 

yhä tietoisemmaksi toiminnastaan. Kasvattajan ymmärtäessä oppilaiden käytöksen taustoja, on 

mahdollista huomata käytöksen takana oleva viesti. Joskus viesti voi olla oireilua jostain aikai-

semmasta tapahtumasta tai vaikeasta elämäntilanteesta. Siksi mielestäni on myös tärkeää, että 

opettaja tai muu kasvattaja kuuntelee lasten ja nuorten sanomisia sekä on läsnä. Tutkielmassani 

tulee ilmi, kuinka haastavan käytöksen takana voi olla myös neurologisia syitä, esimerkiksi 

uhmakkuus- tai käytöshäiriö.  

 

Tutkielmassani käsittelen haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn keinoja, kuten positiivista 

pedagogiikkaa ja tunnetaitojen harjoittelemista. Positiivisella pedagogiikalla voidaan ohjata op-

pilaita parempaan käytökseen kehun kautta ja tunnetaitojen harjoittelun avulla hankalat tunteet 

voidaan ilmaista hillitymmin. Haastavan käytöksen kanssa ei kannata jäädä paikoilleen ja yksin, 

ja siitä syystä esittelen tutkielmassani myös muutamia tukitoimia haastavan käytöksen varalle.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan tutkielman toteutusta, jonka jälkeen edetään haastavan käyttäytymi-

sen määrittelyyn, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä tukitoimiin. Lopuksi koo-

taan johtopäätökset sekä pohditaan tutkielman teon vaiheita ja jatkotutkimuksen aiheita. 
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2 Tutkielman toteutus 

 

Tässä luvussa tuon esiin tutkimuskysymykset perusteluineen sekä esittelen kirjallisuuskatsauk-

sen aineistonkeruumenetelmänä. Tutkielman teko on monivaiheista ja se lähtee liikkeelle idea-

tasosta, jota seuraavat sitoutuminen, toteuttaminen, kirjoittaminen ja tiedottaminen (Vilkka, 

2015). Ideatasolla pohditaan tutkimusongelmaa ja -kysymystä, tutkimuksen tavoitetta ja aika-

taulua sekä teoreettista viitekehystä ja tutkimuksen käsitteitä. Sitoutumisvaiheessa laaditaan 

tutkimussuunnitelma ja tarpeen mukaan hankitaan tutkimuslupia. Tutkimuksen toteuttamista 

on tutkimusaineiston hankinta, analysointi sekä jäsentely ja kirjoitusvaiheessa luodaan itse tut-

kimusteksti. Tämän jälkeen jäljellä on tiedottaminen, joka kandidaattivaiheessa suoritetaan se-

minaarin aikana. 

2.1 Tutkimuskysymykset perusteluineen 

Tieteen rooli yhteiskunnassa on Suomen Akatemian (2016) mukaan jaettu neljään lohkoon, 

joita ovat tiede maailmankuvan ja sivistyksen rakentajana, tiede vaurauden ja hyvinvoinnin läh-

teenä, tiede päätöksenteon perustana sekä tiede käytäntöjen kehittäjänä. Mielestäni jokainen 

näistä tieteen rooleista on merkittäviä omalla osallaan, ja ne selittävät hyvin tutkimuksen ta-

voitteita ja yhteiskunnallista tärkeyttä. Näiden roolien pohjalta punnitsin myös oman tutkimus-

kysymyksen muodostamista ja jos tutkimustani tekisi laajemmassa mittakaavassa, voisi se hy-

vin tarjota uusia käytäntöjä sekä vaikuttaa päätöksentekoon.  

Eskola ja Suoranta toteavat (1998), että joskus tutkimuksen vaikein osa voi olla tutkimusidean 

keksiminen. Ymmärrän sen hyvin, sillä mielestäni tutkimusidean pohtiminen oli haastavaa. Ha-

lusin löytää aiheen, joka edistäisi minua kasvattajana sekä olisi työstämisvaiheessa mahdolli-

simman kiinnostava. Erään luennon jälkeen tajusin, että kandidaatintutkielma voi oikeasti hyö-

dyttää minua tulevaisuudessa. Sitten lähdin pohtimaan, millaiseen ongelmaan haluaisin saada 

työkaluja ja hiljalleen aihe syntyi.  
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Tutkimusongelman ja tutkimuskysymyksen aiheen rajaus oli yllättävän monimutkaista. Lähdin 

liikkeelle mahdollisimman laajasta, jonka jälkeen hiljalleen ryhdyin karsimaan suuntauksia. 

Lopulta päädyin kahteen tutkimuskysymykseen, jotka ovat: 

  

1. Mitä on haastava käyttäytyminen ja mistä se voi johtua? 

2. Kuinka haastavaa käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä? 

 

Tutkimuksen tavoitteena on raottaa haastavan käyttäytymisen taustoja ja pyrkiä ymmärtämään 

niitä sekä koota opettajien valmiuksia haastavan käyttäytymisen varalle. Mielestäni olisi tär-

keää, että kasvattaja tietää mahdollisia syitä haastavaan käytökseen sekä omien mahdollisuuk-

sien mukaan pystyy ennaltaehkäisemään haastavaa käyttäytymistä. Olisi hyvä pohtia, mitä käy-

tös viestii ja kuinka opettajat voivat vastata käytökseen. 

2.2 Kirjallisuuskatsaus tiedonhankintamenetelmänä 

Salmisen mukaan, 

Itse termin osalta kirjallisuuskatsauksen määrittely vaatii täsmennystä. Suomenkielisenä 

terminä kirjallisuuskatsaus (review, literature review, research literature review) on osittain 

harhaanjohtava. Kysymys ei ole niinkään katsauksesta, jolla arkikielessä tarkoitetaan ly-

hyttä tai tiivistä vilkaisua tai yhteenvetoa ilman analyyttista tai muutoin perusteellista 

otetta. Termillä ’review’ viitataan kuitenkin katsauksen lisäksi arviointiin, joka tehdään 

uudelleen tai kriittisesti. Lisäksi termillä voidaan tarkoittaa selontekoa, arvostelua, tarkis-

tusta ja jopa historiikkia. (2011, s. 5) 

Tutkimukseni on muodoltaan kirjallisuuskatsaus, jonka kautta tutkimusta tehdään aiemmista 

tutkimuksista. Salminen (2011, s. 4–5) katsoo, että kirjallisuuskatsaus on tutkimustekniikkana 

kokoelma sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Kirjallisuuskatsauksessa tuodaan 

esille jo olemassa olevien tutkimusten johtopäätöksiä tiivistäen. Tämän lisäksi omat ennakko-

käsitykset vaikuttavat yleensä myös tutkimuksen tekoon (Grönfors, 2011, s. 19). Grönforsin 

(2011, s. 19) mukaan jo se, että päätyy valitsemaan tietyn aiheen, viestittää siitä, että tutkimuk-

sen tekijä pitää aihetta jollain tapaa merkityksellisenä. Jos tutkijalla ei olisi minkäänlaisia en-

nakkokäsityksiä, päätyisi hän vain kuvaamaan ilmiöitä. 
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Salmisen (2011, s. 31–32) mukaan kirjallisuuskatsauksen lähteinä toimivat esimerkiksi alan 

lehdet, kirjallisuus sekä tieteelliset tutkimukset. Näiden aineistojen hankinta tapahtuu esimer-

kiksi yliopistojen tarjoamien tietokantojen kautta ja kirjastoista. Salminen (2011) muistuttaa, 

että etenkin internetistä etsittäessä tutkittavan aineiston keräämisessä kannattaa olla kriittinen 

ja etsiä varmennettua tietoa. Grönforsin (2011, s. 29) mukaan kirjallisuuteen perehtyminen aut-

taa tutkijaa keskittymään oleellisiin asioihin ja saamaan aiheesta ennakkotietoa. Samalla saa-

daan tietoa siitä, mitä on jo tutkittu, jotta tutkimustulos ei olisi vain samojen johtopäätösten 

toistoa.  

Kirjallisuuskatsauksen muodot on jaettu kolmeen tyyppiin, joita ovat systemaattinen kirjalli-

suuskatsaus, meta-analyysi sekä kuvaileva kirjallisuuskatsaus (Salminen, 2011, s. 6). Näistä 

kirjallisuuskatsauksen tyypeistä esittelen jokaisen erikseen yleisellä tasolla, jonka jälkeen pe-

rustelen ratkaisuni kirjallisuuskatsauksen muodon valinnasta. 

Salminen (2011, s. 9–11) katsoo, että systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ilmiötä kuvaa-

vaa aineistoa kerätään niin, että aineisto on ikään kuin tiivistelmä oleellisista näkökulmista ai-

hetta koskien. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusaineistoa seulotaan, jolloin jokaiseen aineis-

toon perehdytään huolellisesti, jonka jälkeen siitä erotetaan tarpeellinen ja erityisen kiinnostava 

materiaali. 

Salmisen (2011, s. 12–14) mukaan meta-analyysi jaetaan kahteen suuntaukseen, joita ovat kva-

litatiivinen suuntaus sekä kvantitatiivinen suuntaus. Kvalitatiivinen meta-analyysi jaetaan 

metasynteesiin ja metayhteenvetoon. Metasynteesissä on tarkoituksena yhdistää sekä vertailla 

eri tutkimuksia keskenään. Salminen (2011, s. 12) toteaa, että ” metayhteenvetoon verrattuna 

metasynteesi on tulkitsevampi ja kuvailevampi analyysin muoto”. Kvantitatiivisessa meta-ana-

lyysissä kvantitatiivista tutkimustietoa yleistetään sekä yhdistellään, jolloin saadaan muodos-

tettua johtopäätöksiä tutkimusten suhteista. 

Salmisen (2011, s. 7–8) mukaan kuvaileva kirjallisuuskatsaus jaetaan kahteen luokkaan, joita 

ovat kuvaileva eli narratiivinen kirjallisuuskatsaus sekä integroiva kirjallisuuskatsaus. Kuvai-

levan otteen keinoin tietoa voidaan ajankohtaistaa, vaikkei varsinaista analysointia toteuteta. 

Tämä onkin merkittävä ero narratiivisen ja integroivan tutkimustavan välillä. Integroivassa tut-

kimusmenetelmässä ilmiötä koskevaa tutkimusmateriaalia kootaan mahdollisimman laajasti, 

niin, että aineistoa ei seulota yhtä tarkasti kuin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa.  
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Kirjallisuuskatsauksen muotoihin tutustuessa valitsin tutkielmani lähestymistavaksi narratiivi-

sen eli kerronnallisen yleiskatsauksen. Valitsin tämän lähestymistavan, koska tutkimuksessani 

en tuota itse tutkimusmateriaalia, vaan kokoan kirjallisuuskatsauksen tavoin aiempia tutkimuk-

sia yhteen. Kuten aiemmin todettu, narratiivinen kirjallisuuskatsaus ajankohtaistaa tutkimustie-

toa ja antaa yleisen katsauksen tehdyistä tutkimuksista, vaikkei tarjoa lopulta omaa analyyttistä 

tulosta. (Salminen, 2011, s. 7) 

Alasuutari (2011) toteaa, että etenkin laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että ilmiöitä tut-

kitaan monelta kantilta ja itsestäänselvyyksiä kyseenalaistaen. Mielestäni tällainen kärsivälli-

syys ja pohdiskelu on tärkeää myös opettajan ammatissa. Opettajan tulisi osata perustella toi-

mintatapansa ja jotta hän voi tehdä sen, on hänen täytynyt olla tarpeeksi maltillinen ja kiinnos-

tunut ilmiöistä ympärillään. Nämä huomiot myös perustelevat itselleni, miksi tulen tarvitse-

maan tutkimustietoa tulevassa ammatissani.  

Kirjallisuuskatsauksessa tutkimusmateriaalia ei luoda itse, jolloin esimerkiksi tutkimuslupia ei 

tarvitse yleensä hakea. Rehellisyyteen ja avoimuuteen on kuitenkin uhrattava ajatus, jos toinen-

kin esimerkiksi huolellisen lähdeviittausten suhteen, jotta ei tule kopioineeksi toisen omaa. 

Mielestäni tutkimuksen kirjoittamisvaiheessa on myös tärkeää tarkastella omia kielellisiä va-

lintoja esimerkiksi sen suhteen, että haastavuutta käsiteltäisiin ilman syyllistämistä, lokeroi-

mista, leimaamista tai säälimistä. Tutkielmani eettisyydestä ja luotettavuudesta kerron lisää 

pohdinnassa.  
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3 Haastava käyttäytyminen 

 

Tässä luvussa määrittelen tutkielmassani haastavan käyttäytymisen käsitteen. Jotta voidaan pu-

hua haastavasta käyttäytymisestä, on erotettava se normaalista käyttäytymisestä ja käytöshäiri-

öistä, jotka ovat psykiatrisia diagnooseja. Haluan myös korostaa, että tutkielmassani on ky-

seessä ilmiö haastavasta käyttäytymisestä, ei lapsen leimaamisesta haastavaksi. Ensimmäiseksi 

määrittelen haastavaa käyttäytymistä, jonka jälkeen syvennyn haastavan käytöksen taustateki-

jöihin. Tämän jälkeen esittelen kolme diagnoosia, jotka voivat vaikuttaa haastavan käytöksen 

syntyyn koulussa. 

3.1 Haastavan käyttäytymisen määrittely 

Käyttäytymisen haastavuus voi vaihdella työrauhan häirinnästä vaikkapa väkivallantekoihin. 

Työrauha on osa tutkielmaani haastavan käytöksen osalta, sillä työrauha vaikuttaa oppimista-

voitteiden saavuttamiseen ja luokan ilmapiiriin (Opetushallitus [OPH], 2016). O’Regan (2012, 

s. 8) mainitsee haastavan käyttäytymisen tuntomerkeiksi esimerkiksi fyysisen ja henkisen vä-

kivallan toisia kohtaan, omaisuuden vahingoittamisen ja sääntöjen uhmaamisen. O’Regan 

(2012, s. 10) tuo ilmi myös tunnusmerkkejä, joita ei suoraan voida liittää haastavasti käyttäyty-

viin lapsiin, vaikka nämä tunnusmerkit usein ovat läsnä. Näitä tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi 

positiivisten suhteiden vähyys aikuisten kanssa, heikko itsetunto sekä haluttomuus tai kyvyttö-

myys toimintaan. 

Ahonen (2017) määrittelee haastavan käyttäytymisen olevan esimerkiksi aggressiota ja uhmaa-

vaa käytöstä, mutta myös ylivilkkautta tai vahvaa vetäytymistä. Ahosen (2017) mukaan haas-

tava käyttäytyminen voi olla seurausta lapsen heikosta itsesäätelystä, kun tunteet kuohuvat. 

Tunteiden hallinta onkin vahvasti yhteydessä käytöksen hallintaan (Ahonen, 2017).  Ahonen 

(2017) muistuttaa myös, että yksikään lapsi ei tahallaan ja ilman syytä käyttäydy haastavasti, 

vaan tietynlaiselle käytökselle on olemassa joku syy. Vaikka lapsi käyttäytyisi kuinka vaikeasti, 

Trogen (2020) huomauttaa, että lapsen täytyy tuntea olonsa rakastetuksi myös konfliktitilan-

teissa tai muuna epäonnistumisen hetkenä.  
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Talalan (2019) mukaan lapsen käytöksen haasteellisuus voi olla myös merkki tai oire siitä, että 

lapsen ydintarpeita on laiminlyöty. Kyseessä voi olla myös käytöshäiriö tai pelkkään tempera-

menttiin perustuva ominaisuus (Talala, 2019). Talalan (2019) mukaan haastava käyttäytymi-

nen voi olla oire melkein minkälaisesta tahansa psyykkisen tai sosiaalisen puolen ongelmasta.   

 

Korventaipaleen mukaan, 

haastava käyttäytyminen tarkoittaa käyttäytymistä, joka haastaa ihmisen itsensä tai muut 

ihmiset. Haastavaksi käyttäytymiseksi määritellään käyttäytyminen, joka poikkeaa huomat-

tavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista ja normeista. 

Pelkkä totutusta poikkeava käyttäytyminen ei kuitenkaan ole syy luokitella käyttäytymistä 

haastavaksi, ellei käyttäytymisestä aiheudu todellista haittaa ihmiselle itselleen tai ympäris-

tölle. Haastavan käyttäytymisen määrittely on aina tilannesidonnaista ja sitä tarkastellaan 

henkilön itsensä ja ympäristön näkökulmasta. (2012, s. 5)  

 

Kerolan ja Sipilän (2007) mukaan haastava käyttäytyminen voi ilmentyä sanallisesti, tunnetilan 

mukaan tai fyysisesti. Sanallisesti ilmenevä haastava käyttäytyminen voi olla esimerkiksi ki-

roilua, uhkailua tai työrauhan häiritsemistä. Tunnetilan mukainen haastava käytös voi esiintyä 

esimerkiksi kireytenä, ärtyneisyytenä tai ahdistuneisuutena. Fyysinen haastavuus taas liikkeel-

lisenä levottomuutena tai esimerkiksi esineiden paukuttelulla. Lista on kuitenkin loputon ja uu-

sia haastavan käyttäytymisen muotoja ilmenee jatkuvasti (Kerola & Sipilä, 2007, s. 14–16). 

Koen, että kyse on myös jokaisen henkilökohtaisesta rajanvedosta sen suhteen, minkälaisen 

käyttäytymisen tulkitsee haastavaksi.  

 

Greenen (2009, s. 23) mukaan lapset käyttäytyvät aina oikein, jos osaavat. Joskus haastavan 

käytöksen takana voi olla vaikkapa se, ettei ymmärrä kuulemaansa tai lapsen on haastava il-

maista omia tunteitaan, tarpeitaan ja ajatuksiaan verbaalisesti (Greene, 2009, s. 27). Toisinaan 

kyse voi olla siitä, että lapsi ei pysty saamaan huomiota sosiaalisesti hyväksyttävillä tavoilla 

(Greene, 2009, s. 27). Lapsi ei siis välttämättä ymmärrä itsekään oman reaktionsa taustaa ja 

siksi haastavan käyttäytymisen syyn selvittäminen on hankala erottaa. Tällaisten väärinymmär-

rysten, kielellisten haasteiden ja muiden puutteiden ohella kyse voi olla myös diagnosoiduista 

käytöshäiriöistä.  
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3.2 Miksi lapsi käyttäytyy haastavasti? 

Erilaiset tekijät voivat vaikuttaa lapsen haastavaan käyttäytymiseen. Jotta voisimme puuttua 

epätoivottuun käytökseen, on ymmärrettävä lapsen käytöksen takana oleva viesti (Kerola & 

Sipilä, 2007, s. 13; O’Regan, 2012, s. 8). O’Regan (2012, s. 22–23) on jakanut riskitekijät kol-

meen osaan, joita ovat lapsi itse, perhe sekä yhteisö. Lapseen itseensä liittyviä riskitekijöitä 

voivat olla esimerkiksi erityiset oppimisvaikeudet, neurologiset ongelmat, heikko älyk-

kyysosamäärä tai heikko tunneäly, vaativa temperamentti sekä heikko itsetunto, masennus tai 

stressi. 

O’Regan (2012, s. 28–34) katsoo, että lapsen ominaisuudet johtavat haastavaan käyttäytymi-

seen, mutta koulunkäyntiin voi liittyä myös perheeseen liittyvät riskitekijät. Perheeseen liittyviä 

riskitekijöitä ovat esimerkiksi rikkonainen perhe, epäjohdonmukainen kuri, vanhempien ter-

veys- tai päihdeongelmat, hyväksikäyttö tai vaikka läheisten ihmisten menettäminen. Ympä-

ristö voi vaikuttaa lapsen haastavaan käyttäytymiseen epäsuorasti esimerkiksi köyhyyden tai 

äkillisten onnettomuuksien kautta, jolloin olosuhteet voivat luoda tilanteesta itsessään vaikean.  

3.2.1 Kasvuympäristö  

Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja tärkein kasvuympäristö on koti. Kas-

vuympäristöllä tarkoitetaan esimerkiksi perhettä, ihmissuhteita ja niiden laatua, elinoloja sekä 

toimeentuloa (Määttä & Rantala, 2016). Vanhempien ensisijaisena tehtävänä on huolehtia las-

tensa hyvinvoinnista (Perälä, Halme & Kanste, 2013). Määtän ja Rantalan (2016) mukaan kas-

vuympäristön merkitys, lasten ja vanhempien välinen suhde ja mahdollinen kodista kumpuava 

pahoinvointi ovat merkittäviä tekijöitä lasten toiminnassa. Jos kotona asiat ovat hyvin, se tuot-

taa lapselle hyvinvointia, mutta jos tilanne kotona on huono, peilautuu se myös lapsen elämään 

ja toimintaan. Kotona huolta ja pahoinvointia voivat aiheuttaa esimerkiksi vanhemman tai 

muun perheenjäsenen sairaus, päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat, perheen rikkoutumi-

sen uhka tai väkivalta (Määttä & Rantala, 2016). Tällaiset huono-osaisuuden riskitekijät voivat 

vaatia toimia myös kunnallisella tasolla, esimerkiksi lastensuojelun kautta (Perälä, Halme & 

Kanste, 2013). Turvalliseen kasvuympäristöön tulisi kiinnittää paljon huomiota, sillä lapset 

ovat erityisen haavoittuvainen rankoille vastoinkäymisille tai ankarille olosuhteille (Lipponen, 

2020). 
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Kodin lisäksi lasten kasvuympäristönä toimivat erilaiset palvelut ja vapaa-ajan toiminnat (Pe-

rälä, Halme & Kanste, 2013). Perälä ja kollegat (2013) esittelevät lapsiperheille palveluita tuot-

tavat järjestöt ja yritykset, joita ovat esimerkiksi opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelut, seurakun-

nat sekä kulttuuripalvelut. Näillä järjestöillä voi olla ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä 

palveluita, varhaista välittämistä tukevia toimia sekä muita tukitoimia, jotka vaikuttavat lapsi-

perheiden hyvinvointiin. Lapsiperheiden lieviin haasteisiin voi saada tukea esimerkiksi lähipii-

ristä, neuvolasta tai kouluterveydenhuollon kautta (Perälä, Halme & Kanste, 2013). Neuvola, 

päivähoito ja koulu ovat paikkoja, joissa vuorovaikutus tapahtuu perheen ja ammattilaisen vä-

lillä, jolloin keskustelu voi mahdollistaa tuen saamisen arkeen (Nurmi ym, 2014). Vaikka suo-

tuisa ja turvallinen kasvuympäristö kehittää lasta, ei kasvuympäristön ole kuitenkaan olla täysin 

riskitön, sillä yksilön täytyy oppia kohtaamaan vaikeuksia kehittyäkseen (Nurmi ym., 2014). 

Lapsen tulisi oppia hyödyntämään saamaansa tukea ja käyttää sitä itselleen haastavassa ja uu-

dessa tilanteessa (Nurmi ym, 2014). 

 

Kuva 1. Kasvuympäristö osana lapsen kehitystä. (Mukaillen Mielenterveystalo). 

 

Kuvassa esitetään havainnollistaen kasvuympäristöä lapsen kehityksen osa-alueena. Lapsen 

kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat useat asiat monella tasolla, eikä kaikkiin tekijöihin voi 

vaikuttaa. Lapsi itse ei voi vaikuttaa perimäänsä tai temperamenttiinsa, mutta perheellä voi olla 

mahdollisuus vaihtaa esimerkiksi asuinympäristöä.  
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3.2.2 Temperamentti 

Temperamentti tarkoittaa ihmisen yksilöllistä käyttäytymistä temperamenttipiirteiden mukai-

sesti (Ahonen, 2017). Temperamenttia voidaan pitää ihmisen persoonallisuuden ytimenä (Vil-

jamaa, 2009). Se on kattaus ihmisen luontaisesta reagointityylistä, valmiuksista sekä taipumuk-

sista, joka luo persoonalle pohjan (Riihonen & Koskinen, 2020). Temperamenttiin vaikuttaa 

myös ympäristö, joka voi korostaa tai hiljentää temperamenttipiirteitä (Viljamaa, 2009). Tem-

peramenttipiirteet ovat esillä jo vastasyntyneellä lapsella ja ne ovat melko pysyviä (Ahonen, 

2017; Keltikangas-Järvinen, 2011). Temperamenttipiirteitä ovat esimerkiksi aktiivisuus, rytmi-

syys, sopeutuminen sekä lähestyminen tai vetäytyminen (Ahonen, 2017). Jotkut syntyvät luon-

nostaan rauhallisempina, kun toiset reagoivat asioihin ja muuttuviin tilanteisiin kärkkäämmin 

(Riihonen & Koskinen, 2020). Temperamentin ja tunnereaktioiden tiedostaminen auttavat kas-

vattajia ymmärtämään lapsen reaktioita ja tunnekäyttäytymistä (Riihonen & Koskinen, 2020). 

Riihosen ja Koskisen (2020) mukaan on hyödyllistä opetella tuntemaan lapsen tunnekaari, jol-

loin kasvattajan on helpompi ennakoida lapsen käyttäytymistä. 

Temperamenttityyleistä voidaan erottaa niin sanottu helppo temperamentti, hitaasti lämpenevä 

temperamentti sekä vaikea temperamentti. Helpon temperamentin omaava suhtautuu uusiin ti-

lanteisiin positiivisesti sopeutuen sekä helposti rytmin suhteen. Ahosen (2017) mukaan van-

hemmilla on esimerkiksi helppo ennustettavuus lapsen uni-valverytmistä tai nälän tunteesta. 

Hitaasti lämpenevän temperamentin omaava suhtautuu aluksi negatiivisesti muutoksiin, mutta 

käytös- ja tunnereaktiot ovat vaisuja. Ajan myötä uusiin tilanteisiin sekä muutoksiin totutaan. 

Vaikean temperamentin omaava on vastakohta helpon temperamentin omaaville. Tällöin en-

nustettavuus on hyvin vaikeaa, tilanteet ovat epäsäännöllisiä ja muutoksiin on erittäin vaikea 

sopeutua, jolloin negatiivinen suhtautuminen ilmenee kuuluvasti ja näkyvästi (Ahonen, 2017). 

Riihosen ja Koskisen (2020) mukaan tunnereaktiot eivät koskaan ole vääriä, sillä tunnetilojen 

syttymiseen ei voi itse vaikuttaa. Kuitenkin yksilö voi opetella tunnistamaan tunnereaktioita ja 

oppia tunteenkäsittelytaitoja, jotta tunteet eivät läikkyisi yli tai aiheuta hankaluuksia.  Lapsi ei 

välttämättä tunnista temperamentin herättämiä reaktioita, jolloin aikuisen olisi hyvä käydä kes-

kustelua lapsen kanssa, jolloin keskustelu voi auttaa lasta huomaamaan omat tunnetilansa (Rii-

honen & Koskinen, 2020). Vaikka ihminen ei mahda synnynnäiselle temperamentilleen mitään, 

on yksilön itsensä päätettävissä, miten hän toimii (Keltikangas-Järvinen, 2011). Yksilöllä ei ole 

mahdollista vaikuttaa ärtymisensä nopeuteen, mutta silti on mahdollisuus päättää, kuinka ärty-

neenä toimii.  
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Vaikka temperamentti itsessään on pysyvä osa ihmisen persoonaa, vähenee sen merkitys ajan 

ja kasvatuksen myötä (Keltikangas-Järvinen, 2011). Keltikangas-Järvinen (2011) katsoo, että 

temperamenttipiirteitä ei itsessään voida luokitella hyviksi tai huonoiksi, vaan ympäristön vaa-

timuksilla on aina merkitystä.  

3.2.3 Itsesäätely ja tunnetaidot  

Ahosen (2017) mukaan tunnetaidoilla tarkoitetaan tietoisuutta omista ja muiden osoittamista 

tunteista, sekä tunteiden hallintaa. Esimerkiksi pettymyksen kokiessaan hyvät itsesäätelytaidot 

omaava lapsi harmittelee esimerkiksi huonosti mennyttä tilannetta, mutta ymmärtää sen olevan 

satunnaista ja harmitonta. Lapsi, jolla ei ole vielä riittäviä itsesäätelytaitoja, saattaa esimerkiksi 

pelin hävitessään joutua suureen tunnekuohuun, jonka muutkin huomaavat suurieleisen käytök-

sen vuoksi. Tunteiden säätely on siis voimakkaasti yhteydessä toiminnan ja käyttäytymisen 

säätelyyn. Haasteet tai keskeneräisyys tunnetaitojen ja itsesäätelyn suhteen voivat aiheuttaa lap-

sessa tunteiden ja käyttäytymisen yli- tai alisäätelyä (Ahonen, 2017). Tunteiden alisäätely voi 

johtaa aggressiivisuuteen tai uhmakkuuteen, kun toisaalta ylisäätelyn hetkellä lapsi voi voimak-

kaasti vetäytyä (Ahonen, 2017).  

Tunteiden säätely ei tarkoita tunteiden tukahduttamista, tai tasaista mielialaa, vaan tunnetilan 

käsittelemistä niin, että toimintakyky säilyy mahdollisimman hyvin, eikä ihminen ole tunteiden 

vietävissä (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, 2014). Lahtisen ja Ran-

tasen (2019) mukaan tunnetaidot tarkoittavat lyhyesti tunteiden tunnistamista ja toiminnan so-

vittamista heränneiden tunteiden mukaisesti. Toisen näkökulman ottaminen, tunteista keskus-

teleminen ja tilanteen tarkastelu kauempaa voivat auttaa ymmärtämään tilanteen syntyä sekä 

sen herättämiä tunteita (Nurmi ym., 2014).  

Tunteiden säätelyyn ja reaktioiden hillintään vaikuttavat erityisesti aivojen etulohko (Riihonen 

& Koskinen, 2020). Aivot kehittyvät aikuisiän alkuun saakka ja aivot muovautuvat myös ym-

päristön vaikutuksesta (Riihonen & Koskinen,2020). Riihosen ja Koskisen (2020) mukaan ai-

vojen tunnesäätelykeskus aktivoituu, kun koemme vaaraa tai uhkaa. Tämä aktivoituminen saa 

aikaan niin kutsutun taistele tai pakene -reaktion. Seurauksena on hyökkäys, pakeneminen tai 

jähmettyminen, riippumatta siitä, onko uhka tai vaara todellisuudessa aito. Toisena tärkeänä 

tunnesäätelyyn vaikuttavana tekijänä on mielihyvään ja saavutuksiin keskittynyt systeemi, joka 

tavoittelee mielihyvää, onnistumisen kokemuksia sekä motivoi heränneiden positiivisten tun-
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teiden avulla (Riihonen & Koskinen, 2020). Nuorilla tämä systeemi kehittyy vauhdilla murros-

iässä, jolloin nuoret voivat olla erityisen palkkiohakuisia. Riihosen ja Koskisen (2020) mukaan 

kolmantena järjestelmänä toimii systeemi, joka pyrkii yhteyden tuntemiseen, rauhoittumiseen 

sekä turvallisuuden kokemiseen. Kun tämä systeemi aktivoituu, on mieliala rauhallinen ja koe-

taan turvaa, lohtua ja rauhaa (Riihonen & Koskinen, 2020). 

Opettajan ammatissa tai muussa kasvattajan työssä on tärkeää pystyä tunnistamaan toisten tun-

netiloja ja niiden aikaansaamia reaktioita. Lahtinen ja Rantanen (2019) muistuttavat, että opet-

tajantyö on sekoitus niin järkeä kuin tunteitakin. Tämä tarkoittaa sitä, että opettaja toimii rooli-

mallina oppilailleen, jolloin opettajan omien tunteiden näyttäminen hallitusti toimivat esimerk-

keinä oppilaille. Tunnetasolle virittäytyminen, oppilaiden tunteiden sanottaminen sekä kuunte-

leminen ja ymmärryksen osoittaminen antavat oppilaalle tunteen, että häntä ymmärretään ja 

ettei hän ole tunteidensa kanssa yksin (Lahtinen & Rantanen, 2019). Haastavissa tilanteissa 

oppilaalle voi antaa niin sanotun ”tunnekartan”, josta hän voi näyttää kokemiansa tuntemuksia, 

jolloin myös opettajan on helpompi ymmärtää oppilaan tunnetilaa ja käytöstä (Lahtinen & Ran-

tanen, 2019).  Tilannetta voi myös käydä läpi keskustelemalla ensiksi siitä, mitä oikeasti tapah-

tui, miltä se tuntui ja mitä siitä opittiin. Tällöin oppilaat voivat tunnistaa erilaisia seuraussuhteita 

sekä oppia huonosta seuranneen hyvän (Lahtinen & Rantanen, 2019).  

Riihonen ja Koskinen (2020) muistuttavat, että aikuisen kannattaa näyttää ja sanoittaa omia 

tunnetilojaan, sillä lapset aistivat ympärillä olevia tunnetiloja herkästi, jolloin on hyvä, että he 

tietävät mitä on meneillään. Tämä tarkoittaa sitä, että aikuinen saa näyttää myös negatiiviset 

tuntemukset. Negatiiviset tunteet olisi hyvä pystyä nimeämään ja sen jälkeen löytää itselleen 

sopivat keinot rauhoitella itsensä. Riihonen ja Koskinen (2020) jatkavat, että aikuinen saa olla 

vihainen ja näyttää kun itkee, mutta lapsen kannalta olisi hyödyllistä osoittaa, että tunnetilat 

tulevat ja menevät sekä ovat osa elämää. Joskus aikuisen tunnekuohunnassa voi käydä ylilyön-

tejä, jolloin niistäkin olisi hyvä puhua lasten kanssa ja pyytää anteeksi mahdollista ylireagointia 

(Riihonen & Koskinen, 2020). 

3.3 Haastavaa käytöstä selittävät diagnoosit 

Erityisen haastava käytös voi olla merkki jostain käytös- tai tunnehäiriöstä (O’Regan, 2012). 

Näitä käytöstä selittäviä diagnooseja voivat olla esimerkiksi ADHD, uhmakkuushäiriö tai käy-

töshäiriö. Myös erilaiset oppimisvaikeudet tai autismin kirjot voivat aiheuttaa haastavaa käyt-

täytymistä. Vaikeuksista johtuva turhautuminen voi aiheuttaa kierteen, jossa epäonnistuneiden 
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oppimiskokemusten seurauksena tuleva huono olo saattaa purkautua haastavana käyttäytymi-

senä (O’Regan, 2012). Ihmisen moninaisuuteen perustuen voi olla mahdotonta erottaa, mikä on 

esimerkiksi ADHD:n tai käytöshäiriön aiheuttamaa käyttäytymistä vai mistä käyttäytyminen 

kumpuaa. Siksi on helpompi ja tärkeämpi kuvailla lapsen käytöstä ja toimimista. Kun tietyn-

tyyppistä käytöstä seuraa, voi laittaa merkille erilaisia käytösmalleja sekä oireita ja sen kautta 

tarjota lapselle oikeanlaista tukea (O’Regan, 2012, s. 11–13). Lukuisat eri diagnoosit voivat 

vaikuttaa haastavan käytöksen ilmenemiseen koulussa. Seuraavaksi esittelen kolme diagnoosia, 

ADHD:n, uhmakkuushäiriön ja käytöshäiriön.  Valitsin nämä kolme diagnoosia esiteltäviksi 

siksi, että koen ne merkittävinä tekijöinä käytöksen säätelyyn koulussa. Muita käytökseen vai-

kuttavia piirteitä voisivat olla esimerkiksi erilaiset oppimisvaikeudet tai autismin kirjon piirteet. 

3.3.1 ADHD 

ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on kehityksellinen häiriö, joka heikentää toi-

mintakykyä (ADHD: Käypähoito -suositus, 2019). ADHD voidaan diagnosoida lapsuudesta 

aikuisuuteen saakka (ADHD: Käypähoito -suositus, 2019). ADHD ilmenee selkeimmin impul-

siivisuutena, ylivilkkautena sekä tarkkaamattomuutena (ADHD: Käypähoito -suositus, 2019; 

O’Regan, 2012, s. 36). Käypähoidon suosituksen (2019) mukaan hoitamaton ADHD voi lisätä 

vaikeuksia opinnoissa sekä korottaa syrjäytymisen tai psykiatristen häiriöiden riskiä. ADHD-

oppilaat voivat käyttäytyä impulsiivisesti eivätkä usein ajattele etukäteen mitä heidän toimin-

nastaan voi seurata (O’Regan, 2012, s. 18). Muita ADHD:n oireita ovat esimerkiksi aloitettujen 

asioiden saattaminen loppuun, vaikeus toimia järjestelmällisesti tai vaikeus ohjeistettujen teh-

tävien tekemiseen (O’Regan, 2012, s. 38). ADHD huomataan useimmiten paremmin pojilta ja 

kokonaisuudessaan ADHD:n esiintyvyys 6–18-vuotiailla on noin 3,6–7,2 %. O’Regan (2012, 

s. 39) kuvailee tyttöjen ja poikien ADHD:n eroavaisuuksia niin, että pojat ovat useimmin rä-

jähdysherkkiä, kun tytöt taas tuntuvat olevan unelmoijia ja luultavasti juuri siksi tyttöjen ADHD 

voi jäädä helpommin huomaamatta. Oireyhtymää voi olla vaikea tunnistaa, koska se ilmenee 

yksilöillä eritavoin (O’Regan, 2012, s. 45). 

O’Regan (2012, s. 19) katsoo, että haastavissa tilanteissa lapset, joilla on ADHD, jäävät yleensä 

helpommin kiinni, koska käyttäytyminen on impulsiivista eikä tekojen seurauksia etukäteen 

mietitä. Tämä voi ilmentyä esimerkiksi niin, että kommelluksista kiinni jäätyään he voivat yrit-

tää valehdella. Useat ADHD-lapset ovat kuitenkin huonoja valehtelijoita, usein heikon lyhyt-

kestoisen muistin ja impulsiivisen käytöksen vuoksi. 
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Opetustilanteissa ilmenevät ongelmat liittyvät usein esimerkiksi omalta paikalta poistumiseen, 

ohjeiden noudattamatta jättämiseen tai vaikka koulutarvikkeiden unohteluun (O’Regan, 2012). 

O’Reganin (2012) mukaan opettajan toimintakeinoja AHDH-oppilaan auttamiseksi ovat sel-

keys esimerkiksi ohjeiden antamisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ohjeiden toista-

minen ja toiminnan järjestykseen asettaminen saattavat myös helpottaa ADHD-oppilaan toi-

mintaa. Myös rauhoittumishetki ennen oppitunnin aloittamista, käsissä hypisteltävät esineet ja 

hengähdystauot opiskelun keskellä ovat myös hyviä tapoja auttaa keskittymistä (O’Regan, 

2012). 

3.3.2 Uhmakkuushäiriö 

Uhmakkuushäiriöllä tarkoitetaan poikkeavaa ja vähintään puolen vuoden ajan jatkunutta viha-

mielistä, vastahankaista tai uhmaavaa käytöstä, joka aiheuttaa haittaa sosiaalisessa toiminnassa 

tai koulunkäynnissä (Käytöshäiriöt: Käypähoito -suositus, 2018). Uhmakkuushäiriöinen lapsi 

riitelee aikuisten kanssa, uhmaa sääntöjä ja ohjeistuksia, on kostonhimoinen eikä luovuta kiis-

telytilanteissa (O’Regan, 2012, s. 64). Tämä voi johtaa siihen, että mitä enemmän uhmak-

kuushäiriöistä painostetaan, sitä kovemmin he vastaavat takaisin. Uhmakkuushäiriön esiinty-

vyys alle 18-vuotiailla on noin 3,6 % (Käytöshäiriöt: Käypähoito -suositus, 2018). Tämän li-

säksi uhmakkuushäiriön rinnalla voi olla esimerkiksi itsetuhoista käytöstä, päihteiden käyttöä 

tai seksuaalista riskikäyttäytymistä (Käytöshäiriöt: Käypähoito -suositus, 2018). 

 

Uhmakkuushäiriöinen oppilas voi tuntua olevan niin sanotussa räjähdysherkässä mielentilan-

teessa, jolloin he usein joutuvat ongelmiin ja haastavat myös opettajaa (O’Regan, 2012, s. 18). 

Tämä voi ilmentyä esimerkiksi niin, että uhmakkuushäiriöiset saattavat kokea säännöt loukkaa-

viksi tai häiriökäyttäytyminen voi olla keino purkaa tylsää tilannetta.  

 

Uhmakkuushäiriöisiä lapsia on vaikeampi saada tekemisistään kiinni (O’Regan, 2012, s. 19). 

Tämä johtuu siitä, että uhmakkuushäiriöiset lapset pystyvät muuttamaan tarinaa nopeasti ja näin 

saavat opettajankin epäilemään tapahtumia. O’Reganin (2012, s. 65–78) mukaan opettajan, 

joka työskentelee uhmakkuushäiriöisten lasten kanssa, kolme käyttökelpoisinta ominaisuutta 

ovat jämäkkyys, oikeudenmukaisuus sekä joustavuus, joita tulee käyttää tilanteen mukaan yh-

dessä tai erikseen. Näiden keinojen lisäksi myös huumori voi joissain hetkissä olla hyvä keino 

edistää oppilaan ja opettajan välistä suhdetta tukalassa tilanteessa. Muita tehokkaita keinoja 

haastavissa tilanteissa ovat esimerkiksi kunnioituksen osoittaminen puheenvuoron antamalla 
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sekä antamalla vaihtoehtoja, jotka sopivat opettajalle itselleen, näin oppilas saa kokemuksen 

valinnanteosta. Huomion harhauttaminen muualle tai vankasti päämäärään keskittyminen voi 

myös olla toimivaa. Haastavassa tilanteessa kannattaa välttää aggressiivisia eleitä, huutamista 

sekä konfliktien julkista puimista. 

3.3.3 Käytöshäiriö 

Käytöshäiriöllä tarkoitetaan pitkäaikaista säännöistä, normeista ja oikeuksista piittaamatonta 

käytöstä, joka heikentää yksilön toimintakykyä merkittävästi (Käytöshäiriöt: Käypähoito -suo-

situs, 2018). Käytöshäiriön esiintyvyys alle 18-vuotiailla on noin 2,1 %. Käytöshäiriön piirteitä 

ovat muun muassa julmuus ihmisiä tai eläimiä kohtaan, varastelu, tavaroiden tai paikkojen tu-

hoaminen ja sääntöjen vakava rikkominen (Käytöshäiriöt: Käypähoito -suositus, 2018; O,Re-

gan, 2012, s. 82). 

O’Reganin (2012) mukaan käytöshäiriöiset oppilaat voivat harkita omaa käyttäytymistään ja 

suunnitella selityksiään ennen kuin toimivat, jonka vuoksi heitä on vaikeampaa saada vastuu-

seen tekemisistään. Silloin käytöshäiriöisen lapsen on helppoa myös syyttää jotain muuta lasta 

tapahtuneesta. Tämän lisäksi käytös voi olla hyödyn tavoittelua aggressiivisin keinoin. O’Re-

ganin (2012) mukaan käytöshäiriöisen oireiluun tehoavat kunnioituksen osoittaminen, ihmis-

suhteiden kehittäminen sekä roolimallit. Kielenkäytön tarkastelu tilanteissa ja välikohtausten 

positiivissävytteinen selvittely ovat tärkeitä, jotta myös kunnioitus opettajaa kohtaan säilyisi 

(O’Regan, 2012).  

O’Regan (2012, s. 87–94) katsoo, että tilanteita voi ennakoida seuraamalla käytöshäiriöisen 

lapsen toimintaa ja poimimalla käytöksestä merkkejä, joita voivat olla esimerkiksi haluttomuus 

kommunikoida, hikoaminen tai hokemien toistaminen. Näitä merkkejä seuraamalla opettajan 

on helpompi lukea oppilaan mielialaa ja toimia vallitsevan tilanteen mukaisesti. Kasvattajan 

kannattaa aina olla varautunut myös ristiriitatilanteiden kärjistymisiin, jolloin purkaus voi olla 

henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Opettajan tulisi pysyä rauhallisena, puuttua asianmukaisin kei-

noin ja antamaan teolle seuraukset. Tilanteet kannattaa selvittää myöhemmin niin oppilaan kuin 

vaikka kollegojen kesken.  
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4 Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy 

 

Tässä luvussa kerron haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn keinoista. Olen päätynyt tar-

kastelemaan haastavan käytöksen ennaltaehkäisemistä positiivisen pedagogiikan keinojen 

avulla, luokan ilmapiiriin vaikuttamisella sekä tunnetaitojen ja empatian kautta. Näitä enna-

koinnin välineitä olen tarkastellut melko yleisellä tasolla, jotta tutkielmani ei kasvaisi liian laa-

jaksi. 

4.1 Ennaltaehkäisy positiivisen pedagogiikan avulla 

Positiivinen pedagogiikan perustana on positiivinen psykologia, joka keskittyy myönteisten asi-

oiden löytämiseen koko ihmiselämän ajan (Leskisenoja & Sandberg, 2019). Positiivisen kasva-

tuksen avulla suunnataan katse kauas, sillä tämänhetkinen työ tuottaa tulosta, joka näkyy myös 

tulevaisuudessa (Trogen, 2020). Perinteisen psykologian piirissä pyritään ratkaisemaan elä-

mässä jo ilmenneitä haasteita, mutta positiivinen psykologia keskittyy hyvän ja mahdollisuuk-

sien etsimiseen (Leskisenoja & Sandberg, 2019).  

  

Positiivisen pedagogiikan ja vahvuusopetuksen tavoitteena on Uusitalo-Malmivaaran ja Vuori-

sen (2016) mukaan tuoda jokainen nuori tietoiseksi omista taidoistaan sekä kyvyistään ja vah-

vistaa ajatusta, että jokainen on hyvä jossakin. Uusitalo-Malmivaaran ja Vuorisen (2016) mu-

kaan, koulu tulisi nähdä paikkana, joka tarjoaa tietojen opettamisen lisäksi myös vuorovaiku-

tuksen ja ihmisenä olemisen taitoja. Positiivinen pedagogiikka nimestään huolimatta sallii 

kaikki tunteet eikä se keskity vain positiiviseen ajatteluun (Leskisenoja, 2017).  Leski-

senoja (2017) korostaa, että positiivisessa pedagogiikassa kehu ja kannustus ansaitaan jollain 

hyvällä, pienellä tavalla. Kehu ja kannustus taas ohjaavat oppilaan hyvää toimintaa ja käytöstä 

(Leskisenoja, 2017). Tällainen positiivisen palautteen saanti ohjaa siis oppilaita parempaan 

käytökseen.  Leskisenojan (2017) mukaan koulunkäynti on mielekästä oppilaille, kun he huo-

maavat kyvykkyytensä ja löytävät vahvuusalueitaan. Lisäksi onnistumisen kokemukset moti-

voivat ja tuovat intoa koulunkäyntiin (Leskisenoja, 2017). Myönteisten tunteiden vaikutus kou-

lunkäyntiin on merkittävä, sillä myönteiset tunteet lisäävät tarkkaavaisuutta sekä motivaatiota 

(Kokkonen, 2017). Positiivisessa pedagogikassa oppilaille tehdään näkyväksi saavutettavissa 

olevat asiat ja vahvuuksia tukemalla kannustetaan heitä tavoittelemaan näitä mahdollisuuksia 

(Leskisenoja & Sandberg, 2019).  
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Kuitenkin, vaikka kuinka ohjaisi kannustavasti ja pyrkisi ennakoimaan ei-toivottua käyttäyty-

mistä, sitä esiintyy aina. Tällaisissa tilanteissa kasvattajan täytyy puuttua käytökseen ja saada 

lapsi ymmärtämään ja ajattelemaan toimintaansa, eikä vain toimimaan neuvojen ja käskyjen 

mukaisesti (Trogen, 2020).  

4.2 Ennaltaehkäisy luokan ilmapiiriin vaikuttamalla 

Tutkimuksen mukaan luokan ilmapiiri vaikuttaa opettajan työskentelyyn ja työstä nauttimi-

seen (OECD, 2014, s. 9).  Rauhaton, äänekäs luokka ja haasteet oppilaiden kesken voivat vä-

syttää niin oppilaita kuin opettajaakin. Kaiken lisäksi levottomuuksien selvittely vie aikaa ja 

hidastaa oppimista. Opettajan on onneksi mahdollista vaikuttaa luokan ilmapiiriin ja luokan 

dynamiikkaan. Opettajan on tärkeää pyrkiä luomaan turvallinen, stressitön ja positiivinen tila, 

joka edistää oppimista. Luokan ilmapiiriin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ovat Mitchellin (2014) 

mukaan ihmissuhteet, henkilökohtainen kehitys sekä järjestelmän ylläpito. Luokassa olevien 

ihmisten tulisi auttaa toisiaan, yksilöiden kasvua ja kehitystä tulisi ohjata, sekä luokkahuoneen 

järjestys ja toimintatavat tulisivat olla selkeitä (Mitchell, 2014).  

Lahtisen ja Rantasen (2019) mukaan luokan ilmapiiri on turvallinen, kun siellä uskalletaan ja-

kaa ihmettelyn aiheet, annetaan yksilöiden olla vapaasti omanlaisiaan sekä arvostetaan muiden 

osaamista. Tällaisessa luokassa saa vastata väärin, kysyä ja ihmetellä vapaasti. Turvallisuuden 

tunnetta luokassa voidaan parantaa esimerkiksi ystävällisillä teoilla ja huumorilla luokan kes-

ken (Lahtinen & Rantanen, 2019). Näiden keinojen lisäksi arvostava ja hyväksyvä tunne syntyy 

esimerkiksi hyvän palautteen antamisella ja kohtaamalla oppilaat huomioiden. Tervehtiminen, 

läsnäolo, yhteisten asioiden puhuminen ja toisten kuunteleminen ovat tärkeitä tapoja edistää 

positiivista ilmapiiriä (Lahtinen & Rantanen, 2019). Lahtinen ja Rantanen (2019) muistuttavat, 

että suurimmassa roolissa ilmapiirin edistäjänä on todennäköisesti vuorovaikutus luokan kes-

kuudessa. Toisia huomioon ottava ja arvostava kohtaaminen luo tunneyhteyden, joka on tärke-

ässä roolissa luokan ilmapiirin suhteen (Lahtinen & Rantanen, 2019).  

Janhusen (2013, s. 69) mukaan kannustava, suvaitseva ja turvallinen ilmapiiri innostavat oppi-

maan ja motivoivat opiskeluun sekä vaikuttavat kokonaisvaltaisesti koulunkäynnin sujuvuu-

teen. Yhteenkuuluvuuden tunne ja osallisuus ryhmässä lisäävät oppilaiden hyvinvointia, sillä 

ne vähentävät epävarmuuden tunnetta ja vahvistavat itsetuntoa (Janhunen, 2013, s. 81). Yh-

teenkuuluvuutta voi kehittää esimerkiksi yhteisellä, toisia kannustavalla tekemisellä. Manner-

heimin Lastensuojeluliitto (2012) nostaa esiin ryhmään kuulumisen tärkeyden, sillä jokaisella 
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on tarve kuulua ryhmään. Ryhmään kuuluminen luo turvaa ja sillä on suuri merkitys yksilön 

hyvinvoinnille (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2012). Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

(2012) Kuulun! -materiaalista löytyy useita ryhmähenkeä parantavia vinkkejä. 

4.3 Ennaltaehkäisy tunnetaitoja ja empatiaa harjoittelemalla 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään Suomen peruskouluissa tapahtu-

vaa opetusta, ja esimerkiksi tunteiden säätely mainitaan perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa laaja-alaisissa osaamistavoitteissa (OPH, 2016). Kappaleessa 3.2.3 kerroin enem-

män tunnetaidoista yleisesti.  

Turvallinen oppimisympäristö ja ryhmä tarjoavat hyvän pohjan myös tunnetaitojen harjoitte-

luun (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2012). Turvallisessa ilmapiirissä on sallittua ja hel-

pompaa tuoda omat tunteet hallitusti esiin (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2012). Tunne-

taitojen hallitseminen lisää hyvinvointia useiden ihmisten kesken ja lisää empatiaa ihmisten 

välillä (Kokkonen, 2017). Trogen (2020) toteaa, että kasvatuksen tarkoituksena on opettaa elä-

mää varten tärkeitä taitoja, joita ovat esimerkiksi läsnäolo, keskustelu, kuuntelu sekä empatia. 

Empatia ja tunnetaidot ovatkin tärkeä osa kasvua, elämää ja ihmissuhteita. Empatiaa voimme 

lisätä, kun kehitämme ympäristöä, asenteita ja käytöstä (Moisio, 2011). Peruskoulu ja varhais-

kasvatus tuovat eri taustoista tulevia lapsia yhteen, jolloin olisi tärkeä arvostaa erilaisuutta ja 

pyrkiä tasa-arvoisiin kohtaamisiin (Empathy movement, 2019). Harjoitukset, jotka opettavat 

yksilöille empatiataitoja sekä myötätuntoa, tavoittelevat usein toisten tarpeiden huomiointia ja 

toisista välittämistä (Empathy movement, 2019). Erilaiset opetusohjelmat on kehitetty edistä-

mään lasten ja nuorten itsesäätelyä sekä tunnetaitoja.  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (2018) mukaan empatiakyvyn kehittämisellä on mahdolli-

suus vähentää rasismia, vihapuhetta ja syrjintää. Empatiakyvyn kehittämisen tarkoituksena on 

pyrkimys toisen ymmärtämiseen ja huomioimiseen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2018). 

Hyvien empatiataitojen avulla on mahdollisuus kehittää myös vuorovaikutusta sekä sosiaalisia 

taitoja ja ihmissuhteita (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2018).  
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5 Toimintatavat ja tuki haastavassa tilanteessa 

 

Tässä luvussa käsitellään toimintatapoja haastavissa tilanteissa sekä tukitoimia haastavien ti-

lanteiden varalle. Cantellin (2010) mukaan: ”Vaikka opettajat hankkivatkin työuransa varrella 

erilaisia keinoja kohdata oppilaiden kritiikki, huonoon käytökseen ja asiattomiin kommenttei-

hin ei kenenkään pidä tottua, vaan niihin pitää puuttua ” (s. 73). Seuraavaksi esittelen haasta-

vaan tilanteeseen puuttumista, kolmiportaista tukea sekä oppilashuoltoa.  

5.1 Puuttuminen 

Jotta opettaja voisi puuttua haastavaan tilanteeseen niin, että oppilas rauhoittuu ja tilanne sel-

kenee, tulisi opettajan tietää mistä syystä oppilaan käyttäytyminen johtuu. Kerolan ja Sipilän 

(2007) mukaan joskus paras keino puuttua tilanteeseen on jättää puuttumatta, eli jättää asia 

huomioimatta. Kuitenkin haastavasta käyttäytymisestä puhuttaessa tällaiset tilanteet ovat har-

vassa, ja kasvattajan on jopa velvollisuus puuttua tilanteisiin (Kerola & Sipilä, 2007, s. 20). 

Haastavaan tilanteeseen puututtaessa kasvattajan tulisi pysyä rauhallisena ja puuttua tapaukseen 

asianmukaisella tavalla (O’Regan, 2012, s. 94). Puuttumiskeinoja haastavaan käytökseen voi-

vat olla erimerkiksi pienempään ja rauhallisempaan tilaan siirtyminen tai mielenkiinnon har-

hautus muihin asioihin (Kerola & Sipilä, 2007, s. 21). Kasvattajan tulisi kunnioittaa ja pyrkiä 

ymmärtämään lasta, sanoittaa lapselle tilannetta sekä olla määrätietoinen pyrkimyksessään 

(Granroth-Nalkki, 2019).  

Jokimäki, Laitinen ja Salo (2011) neuvovat, että kasvattaja voi puuttua haastavaan tilanteeseen 

luomalla katsekontaktin, antamalla ohjeistukset lyhyesti ja konkreettisesti, vain yksi ohje ker-

rallaan ja tarvittaessa sitä toistaen. Ohjeita annettaessa tulisi välttää älä – muotoa, vaan muo-

toilla asia selkeästi ja konkreettisesti päämäärää tavoitellen, esimerkiksi: ”Keskity tehtävien 

tekoon” (Jokimäki, Laitinen & Salo, 2011). Lapselle voi antaa mahdollisuuden valita kasvatta-

jan asettamista vaihtoehdoista, jolloin aikuinen on valinnut hänelle sopivat ratkaisut ja lapsi saa 

päättää toimintatavan (Jokimäki, Laitinen & Salo, 2011). Lopulta kasvattajan tulisi saada ti-

lanne selvitettyä niin, että saataisiin aikaiseksi anteeksipyyntö ja määrättyä teon seuraukset 

(O’Regan, 2012, s. 94). Lapsen rauhoittuessa lasta voi kehua ja kiittää tilanteen selvittämisestä 

(Granroth-Nalkki, 2019). Haastavat tilanteet tulisi selvittää tilanteen rauhoittumisen jälkeen ja 

laittaa mahdolliset seuraukset täytäntöön.  
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5.2 Kolmiportainen tuki 

Kolmiportainen tuki on laadittu koulunkäynnin tueksi ja se jakautuu nimensä mukaisesti kol-

meen osaan. Yleinen, kaikille kuuluva tuki ottaa huomioon niin ryhmän kuin yksilönkin tarpeet 

esimerkiksi ryhmän kokoa muuntelemalla, eriytyksellä sekä opettajien keskeisellä yhteistyöllä 

(OPH, 2016). Tehostettua tukea annetaan, kun yleinen tuki eri riitä. Tehostettu tuki voi olla 

esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta tai muuta koulun henkilöstön yhteistyötä (OPH, 2016). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2016) mukaan tehostetun tuen tarvit-

seminen arvioidaan pedagogisella arviolla, jossa kuvataan koulunkäynnin tilannetta sekä eri-

tyistarpeita. Erityistä tukea taas annetaan niille, joilla koulun asettamat tavoitteet eivät täyty 

muuten (OPH, 2016). Tämä tarkoittaa sitä, että erityisen tuen avulla pyritään turvaamaan oppi-

laan oppiminen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Erityistä tukea saavilla on mahdol-

lisuus myös esimerkiksi avustajaan tai yksilökohtaiseen oppilashuoltoon (OPH, 2016). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2016) mukaan tuen järjestämisen läh-

tökohtana on ehkäistä ongelmien syvenemistä sekä keskittyä oppilaan vahvuuksiin ja kehitys-

tarpeisiin. Perusopetuslain mukaisesti tukea tulisi tarjota oppilaalle heti tarpeen ilmetessä ma-

talalla kynnyksellä (OPH, 2016). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2016) 

korostetaan, että tukea suunniteltaessa ja toteuttaessa tulee huomioida, että tuen tarve voi vaih-

della, jolloin myös tuen antamista tulisi säädellä. Tuen tarpeen vaihdellessa on tärkeää arvioida 

ja havainnoida tilannetta jatkuvasti (OPH, 2016).  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2016) mukaan myös opettajan pedago-

ginen asiantuntemus ja arviointi on tärkeää tuen tarpeen havainnoinnissa, suunnittelussa sekä 

toteuttamisessa. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yksilöllisten tarpeiden lisäksi muu-

toksia voi tehdä myös oppimisympäristöön tai yhteisöön liittyen (OPH, 2016). 
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5.3 Oppilashuolto 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan,  

oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistumi-

nen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen 

ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden 

edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti 

ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän 

lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen 

yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, 

kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukemi-

nen. (OPH, 2016, s. 77). 

Kunnan tehtävänä on järjestää kouluissa oppilashuoltoa, joka kattaa esimerkiksi koulupsykolo-

gin, koulukuraattorin, terveydenhoitajan sekä koululääkärin (OPH, 2016; Luukkainen, 2014, s. 

8). Näiden ammattiryhmien lisäksi kaikkien koulussa työskentelevien työntekijöiden tehtävänä 

on toteuttaa oppilashuoltoa (OPH, 2016).  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(OPH, 2016) mukaan yksilökohtaisen oppilashuollon avulla pyritään edistämään oppilaan ko-

konaisvaltaista hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Tämän lisäksi on tärkeää pyrkiä ennaltaeh-

käisemään ongelmia ja puuttua orastaviin merkkeihin varhaisessa vaiheessa (OPH, 2016).   

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2016, s. 83) mukaan jokaisessa kou-

lussa on oppilashuoltosuunnitelma, jossa kuvataan oppilashuollon kokonaisuutta. Tässä suun-

nitelmassa kuvaillaan oppilashuollon järjestämistä ja toimimista kokonaisvaltaisen turvallisuu-

den ja hyvinvoinnin edistämiseksi.  Tällaisessa koulukohtaisessa oppilashuollon suunnitel-

massa kuvataan esimerkiksi kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisyä sekä toimin-

tatapoja puuttua tilanteisiin. Näiden lisäksi voidaan kuvata myös järjestyssääntöjä, poissaolojen 

seuraamista ja niihin puuttumista, päihteidenkäytön ehkäisemistä sekä toimintaa äkillisissä 

uhka- ja vaaratilanteissa (OPH, 2016, s. 83).  
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 6 Johtopäätökset 

 

Jokainen kasvattaja kohtaa ajan saatossa haastavaksi kokemia tilanteita oppilaiden käytöksen 

puolesta ja siksi on hyvä olla tietoinen käytöksen taustatekijöistä. Vaikka haastavan käytöksen 

taustalla voi olla neurologiset tekijät, kuten ADHD, uhmakkuushäiriö tai käytöshäiriö, on opet-

tajalla keinoja ennaltaehkäistä haastavaa käyttäytymistä ja saada apua moniammatillisesti sen 

lieventämiseen. Kolmiportainen tuki, oppilashuolto sekä koulun ja kodin välinen yhteistyö ovat 

keinoja, joilla opettaja voi puuttua haastavaan käytökseen. On hyvä muistaa, että jokainen tun-

tee erilaiset tilanteet haastaviksi, jolloin on tärkeää, että itselleen haastavaksi kokeman tilanteen 

jälkeen on mahdollisuus päästä purkamaan tilanteesta heränneitä ajatuksia esimerkiksi kollegan 

tai esihenkilön kanssa.  

Haastavaan käyttäytymiseen perehtyminen toi esiin, että syyt voivat lähteä jo esimerkiksi koti-

taustasta (Määttä & Rantala, 2016). Pahoinvointi kotona voi aiheuttaa sellaista ahdistusta, joka 

purkautuu koulussa haasteellisena käytöksenä. Myös oppilaan synnynnäinen temperamentti tai 

puutteelliset tunnetaidot voivat olla käytöksen takana (Ahonen, 2017; Nurmi ym., 2014; Riiho-

nen & Koskinen, 2020). Alla olevaan kuvaan taulukoin erilaisten tekijöiden mukaan haastavan 

käytöksen aiheuttajia, jotka nousivat esiin tutkielmaa tehdessäni. 

 

Kuva 2. Haastavan käytöksen mahdollisia aiheuttajia. 
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Kuvaan olen jakanut haastavan käytöksen mahdollisia aiheuttajia neljään kategoriaan. Näitä 

kategorioita ovat fyysiset tekijät, aistit, tunteet sekä taustat. Fyysisinä tekijöinä ovat esimerkiksi 

nälkä, kipu, väsymys ja stressi. Mikäli lapsi on kovin nälkäinen tai kipeä, voi olla vaikeuksia 

säädellä tunteita ja omaa käytöstä. Aistiherkkä lapsi voi kokea kovat äänet, valot tai liikkeen 

suurena ärsykkeenä, joka vaikuttaa myös lapsen omaan toimintaan. Aistiärsykkeitä hakeva 

lapsi voi taas kokea tylsyyttä tilanteessa, jolloin aistiärsykkeiden tarve voi aiheuttaa haastavaa 

käytöstä. Tunteet, kuten suru, ahdistus, epäluottamus tai turvattomuus voivat laukaista lapsen 

käytöksessä haastavia piirteitä. Heikot tunnetaidot estävät hallittuja tunteenpurkauksia ja siksi 

voivat aiheuttaa suuria tunnereaktioita tai tunteiden tukahduttamista. Tunnetaitojen kehittämi-

nen helpottaa tunteiden sietämistä, niistä puhumista sekä niiden nimeämistä. Haastavan käyt-

täytymisen taustalla voi olla myös esimerkiksi lapsen kasvuympäristön merkitys, neurologiset 

tekijät tai kommunikaation ongelmat. Vaikka tunnetaidot olisivat kehittyneet hyvin, on hankala 

sanoittaa tunteita, jos ei osaa kieltä.  

Kiinnittämällä huomiota haastavaa käytöstä aiheuttaviin tekijöihin on mahdollista löytää myös 

ennaltaehkäisyn keinoja. Positiivisen pedagogiikan avulla oppilaita voi kannustaa ja motivoida 

kehun kautta. Aiheellisista asioista kehuminen voi olla myös oppilaan itsetuntoa kehittävä te-

kijä (Leskisenoja, 2017). Luokan ilmapiirin parantaminen ja turvallisemmaksi tilaksi luominen 

edesauttavat myös tunnetaitojen kehitystä (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2012). Kehitty-

neiden tunnetaitojen avulla myös epämiellyttäviä tunteita on mahdollisuus hallita ja purkaa so-

siaalisesti hyväksytyillä tavoilla. Tunnetaitojen ymmärrys lisää myös empatiaa toisia kohtaan, 

kun muiden tunteita on mahdollisuus tarkastella sekä asettua toisten asemaan (Kokkonen, 

2017). 

Koulussa järjestettävä oppilashuolto kattaa esimerkiksi koulupsykologin, koulukuraattorin, ter-

veydenhoitajan sekä koululääkärin, jotka ovat oppilaan apuna koulutiellä (OPH, 2016; Luuk-

kainen, 2014, s. 8). Tämän lisäksi kaikkien koulussa työskentelevien työntekijöiden tehtävänä 

on toteuttaa oppilashuoltoa (OPH, 2016). Oppilashuollon järjestämistä ja toimimista kuvataan 

oppilashuoltosuunnitelmassa, joka on koottu kokonaisvaltaisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi.   
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7 Pohdinta 

 

Varhaisella välittämisellä, matalan kynnyksen puuttumisella sekä ennaltaehkäisyllä on mahdol-

lisuus tehdä muutoksia, ennen kuin ongelmat paisuvat liian suuriksi. Jokaisen kasvattajan olisi 

syytä kiinnittää huomiota oppilaiden hyvinvointiin ja puuttua ajoissa epäilyttäviin merkkeihin. 

Opettaja ei ole terapeutti tai psykologi, mutta opettajan on hyvä tunnistaa erilaisia koulunkäyn-

tiin vaikuttavia ilmiöitä tai häiriöitä. Näin kasvattaja pystyy myös kehittämään itseään ja omalla 

toiminnallaan edesauttamaan oppilaiden tärkeintä tehtävää, oppimista. Tutkielmassani tuli ilmi, 

että vaikka oppitunnit ovat tarkoitettu opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen, 

kuluu iso osa oppitunneista myös tunnetaitojen, empatiakyvyn ja kommunikointitaitojen opet-

teluun.  

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mukaan tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hy-

väksyttävää ja luotettavaa ainoastaan silloin, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käy-

tännön edellyttämällä tavalla. Tutkimusetiikan lähtökohdat perustuvat esimerkiksi rehellisyy-

teen, avoimuuteen ja vastuullisuuteen esimerkiksi lupahakemusten kautta (TENK, 2012). 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) muistuttavat, että tieteellä ja etiikalla on kahdenlaatuinen yhteys, 

nimittäin tutkimuksen tulokset vaikuttavat eettisiin ratkaisuihin, mutta eettiset ratkaisut vaikut-

tavat tutkimuksen tekemiseen. Tutkimusten avulla tuotettua tietoa pidetään arvokkaana, joka 

on johtanut siihen, että haluttaisiin tutkia mitä vain, millä keinoilla tahansa (Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Tämä ei kuitenkaan ole eettisesti hyvää tutkimusta, sillä esimerkiksi jos tutkittaisiin vä-

kivallan merkitystä seuraamalla lapsen kasvua, tulisi hyväksyä väkivaltainen kasvuympäristö, 

joka tietenkin on väärin ja laitonta (esim. Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tutkijan on myös huomi-

oitava tutkittavien psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi ja vältettävä näitä rikkovia tekijöitä 

(Kuula, 2011). Vaikka tutkielmani aihepiiri voi olla arkaluontoinen, onnistuin mielestäni käsit-

telemään aihetta objektiivisesti. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mukaan tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tut-

kija on perehtynyt huolellisesti tieteenalaan sekä kirjaa ja raportoi tutkimustulokset hallitusti. 

Omassa tutkielmassani luotettavuutta parantaa monipuolinen lähteiden käyttö sekä aineiston 

huolellinen valinta. Tämän lisäksi olen kuvannut tutkimusprosessia ja perustellut valintojani. 

Prosessin kuvaus ja valintojen perustelu antavat mahdollisuuden arvioida luotettavuutta (Aaltio 

& Puusa, 2020). Aineistoihin on perehdytty syvällisesti, eikä toisen käden lähteitä ole käytetty. 
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Myös objektiivisuuteen ja eettisten kysymysten pohtimiseen on käytetty aikaa ja vaivannäköä.  

Aaltion ja Puusan (2020) mukaan laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta ei voida mitata 

määrällisellä mittarilla, vaan luotettavuuden arviointi perustuu työn kehysten ja menetelmien 

huomiointiin. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä käsiteltävästä ilmi-

östä monimuotoisesti, ja siten luotettavuus pohjautuu tutkimusprosessin kuvaukseen, peruste-

luun ja analyysiin (Aaltio & Puusa, 2020). 

Kandidaatintutkielman teko oli opettavaista ja palkitsevaa. Aluksi tutkielman teko vaikutti tu-

levan liian varhaisessa vaiheessa opintoja, mutta aloittaessani huomasin, että tutkielman teko 

luonnistui samaan tapaan kuin kurssikirjoitelmienkin kirjoittaminen. Tutkimuskursseilla sain 

inspiraatiota kirjoittamiseen sekä itseni motivoimiseen. Tutkielman teko vaatii oma-aloittei-

suutta, sinnikkyyttä sekä aikaa. Koen iloa siitä, että nyt tutkielma on valmis ja olen onnistunut 

prosessissa mielestäni odotetulla tavalla.  

Kuten Alasuutari (2011) toteaa, tutkimusprosessi ei oikeastaan koskaan lopu. Vaikka tutkimus 

tulisi valmiiksi, ei koskaan voi saada täysin kattavaa vastausta ja usein vastausten saaminen 

tuottaa lisää tutkimuskysymyksiä ja –ongelmia. Tutkimisen loputtomuus on myös tulevaisuu-

den kannalta merkittävää, koska aina voi saada uutta tietoa ja oppia lisää ympäröivästä maail-

masta ja ihmisistä.  Kandidaatintutkielmaa tehdessäni ajatukseni siirtyi jo jatkotutkimuksen ai-

heisiin Pro Gradua varten. Eräällä kurssilla oli vierailevana luennoitsijana koulupoliisi Merja 

Rasinkangas, joka kertoi koulupoliisin työstä ja koulussa ilmenevistä haastavista tilanteista. 

Rasinkankaan luento antoi inspiraatiota jatkotutkimukseen ja yksi mahdollisuus olisikin tutkia 

syvemmin haastavaa käyttäytymistä ja tilanteita, joihin voidaan tarvita koulupoliisia. Toisaalta 

olisi mielenkiintoista tutkia syvemmin myös positiivisen pedagogiikan ja luokan ilmapiirin 

edistämisen keinoja konkreettisella tasolla. Mielestäni olisi kiinnostavaa tietää, minkälaisia vai-

kutuksia ne toisivat luokkaan ja kuinka paljon niillä olisi mahdollista saada muutosta aikaan. 
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