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1. Johdanto  

  

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten lapsi kokee traumaattisen kriisin ja miten hä-

nen hyvinvointiaan sekä oppimistaan voidaan tukea alakoulussa kyseisenä äärimmäisen haas-

tavana aikana. Rajaamme kriisitilanteet nimenomaisesti traumaattisiin äkillisiin kriiseihin ja 

näin ollen jätämme kehitykselliset kriisit sekä pitkäaikaistraumat tutkielman ulkopuolelle. Jo-

kainen ihminen kohtaa elämässään varmasti jonkin voimakasta surua ja murhetta tuottavan ta-

pahtuman. Tapahtuman vaikutukset henkilön elämään voivat vaihdella laajasti intensiteetiltään 

sekä kestoltaan pienestä hetkestä aina loppuelämän mittaiseen prosessiin. Mitä äkkinäisempi 

sekä läheltä koskettavampi tapahtuma, sitä suurempi vaikutus sillä todennäköisesti on henkilön 

elämään. Myös ikä, taustat sekä aiemmat elämänkokemukset voivat vaikuttaa siihen, millaista 

osaa tällainen suru henkilön elämässä näyttelee. Jääkö tunne ajan saatossa historiaan vai muo-

dostuuko syvästi koskettaneesta ja mieltä järisyttäneestä tapahtumasta läpi elämän mukana kul-

keva trauma?  

Kumpikaan meistä ei ole kohdannut elämässään traumaattisen kriisin kriteereitä täyttävää ta-

pahtumaa. Satunnaisia suruja on osunut tiellemme niin kuin ihmisille tavallisestikin, mutta lap-

suus- ja nuoruusikämme olemme saaneet kasvaa turvallisessa ympäristössä ilman epätavallisen 

voimakkaita, äkillisiä ja negatiivisia elämäntapahtumia kuten onnettomuuksia tai läheisten me-

nettämistä, jotka Taipale (1998) määrittääkin tavanomaisiksi traumaattisen kriisin aiheuttaviksi 

tapahtumiksi. Koemme, että olemme saaneet hyvät lähtökohdat kasvuun sekä kehitykseen ja 

onnekkaasti välttyneet myös ulkoisilta riskitekijöiltä. Keskustellessamme siitä, mitkä tekijät 

ovat kohdallamme vaikuttaneet onnelliseen sekä tasapainoiseen elämään nykyhetkessä, esiin 

nousevat hyvin samankaltaiset teemat. Kasvuamme on ollut tukemassa joukko turvallisia ai-

kuisia, joihin olemme voineet turvata pelottavissakin tilanteissa sekä tunnemyräköissä. Toinen 

meistä on kuitenkin kohdannut elämässään vaiheen, joka olisi kenties voinut muodostaa jon-

kinasteisen trauman, mutta turvallisen kasvuympäristön sekä laajan aikuisten muodostaman tu-

kiverkon ansiosta tapahtunut ei päässyt horjuttamaan lapselle tärkeää turvallisuuden tunnetta. 

Lisäksi kyseinen tapahtuma myötäilee enemmän kehityksellisen kriisin piirteitä, joiden käsit-

telyn rajaamme tämän tutkielman ulkopuolelle. Kehityksellisten kriisien, eli normatiivisten 

kriisien katsotaan tarkoittavan kasvuun ja ikääntymiseen liittyviä elämänmuutosten tuomia so-

peutumishaasteita, jotka ovat kaikille väistämättömiä, eikä niistä yleensä koidu henkilölle suu-

rempaa haittaa (Henriksson & Lönnqvist, 2014).   
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Haluamme tutkia traumaattisten kriisien vaikutusta lapseen, koska tulevina luokanopettajina 

koemme aiheen olevan jokseenkin luonnollinen osa työuraamme. Aihe on tärkeä, sillä opettajan 

on joka päivä kohdattava lapsi yksilönä, omat erityistarpeensa omaavana olentona. Apua voi-

daan tarvita niin kengännauhojen sitomisessa kuin äkillisen, pelottavan ja järkyttävänkin tilan-

teen kohtaamisessa. Huoltajien ohella opettaja on merkittävä aikuinen etenkin nuorempien op-

pilaiden elämässä, jonka kanssa he ovat päivittäin tekemisissä. Luokanopettajan ammatissa kas-

vatuksellisen ammattiosaamisen tärkeys korostuu pedagogisten taitojen ohella; olemmehan te-

kemisissä pienten, vasta elämänsä alussa olevien ihmistaimien kanssa.   

Surun ja järkyttävän elämäntapahtuman keskellä myös opettajilla tulisi olla työkaluja kohdata 

lapsi tavalla, joka auttaisi tätä parhain mahdollisin keinoin eteenpäin toipumisprosessissa. Niin 

kuin muissakin jokapäiväisissä kohtaamisissa, luottamus aikuisen ja lapsen välillä on ensiar-

voisen tärkeää. Kun aikuinen on arkisissa tilanteissa aidosti kiinnostunut lapsesta ja malttaa 

kuunnella häntä, on lapsen helpompi turvata kyseiseen aikuiseen myös vaikeissakin tilanteissa. 

Aikuisen tukea tarvitaan erityisesti silloin, kun lapsi kohtaa erilaisia tunteita ja pohtii ikävienkin 

tapahtumien syitä ja seurauksia (Holm & Turunen, 2005, 42). Tämän teorian toimintaperiaatteet 

pätevät samalla tavalla niin lapsen vanhempaan kuin esimerkiksi opettajaankin. Opetustyön li-

säksi koulun tehtävä on myös kasvattaa. Kodin ja koulun välillä voidaankin nähdä tietynlainen 

kasvatuskumppanuus ja niiden yhteistyötä korostetaan Opetushallituksen (2016, 62) laatimassa 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa etenkin silloin, kun oppilaan tuen tarve kasvaa. Luon-

nollisesti voidaankin ajatella, että mitä suurempi turvallisten aikuisten tukiverkosto lasta ym-

päröi, sitä todennäköisemmin hän saa tarvitsemaansa apua vaikeissakin elämäntilanteissa.  

Tutkielman aihetta pohtiessamme tulimme ajatelleeksi myös sitä, mikä saa traumaattisen kriisin 

todella jäämään historiaan, eikä kehittymään esimerkiksi pitkäaikaiseksi mielenterveyden häi-

riöksi. Henriksson ja Lönnqvist (2014) kertovatkin lapsuudessa ja nuoruudessa kohdattujen 

traumaattisten tapahtumien voivan olla osatekijöitä erinäisissä mielenterveydellisissä häiri-

öissä, kuten persoonallisuus- ja mielialahäiriöissä. He jatkavat, että toisaalta tällaisten vakavien 

tapahtumien kohtaaminen ja niiden onnistunut läpikäynti voivat kasvattaa henkilön psyykkistä 

kestokykyä, eli resilienssiä.   
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2. Tutkielman toteutus  

  

Avainkäsitteitä tutkielmassamme ovat traumaattinen kriisi, tunnetaidot, psykososiaalinen tuki, 

kouluhyvinvointi, positiivinen pedagogiikka ja resilienssi. Teoriaosiossa avaamme traumaatti-

sen kriisin käsitettä, hyödyntäen aiempaa lähdekirjallisuutta sekä teorioita aiheesta. Pureu-

dumme myös traumaattisen kriisin eri etenemisvaiheisiin sekä niille ominaisiin reaktio- sekä 

toimintamalleihin sekä tyypillisiin psyykkisiin tunnusmerkkeihin. Traumaattiseen tapahtumaan 

liittyy lähes poikkeuksetta surua, joten avaamme tutkielmassamme myös sitä, millaisia reakti-

oita se lapsessa aiheuttaa.  

Koska tutkielma keskittyy tarkastelemaan lapsen tapaa kohdata traumaattinen kriisi, on olen-

naista ymmärtää lapsen tunne-elämän kehittymistä. Mistä tunnetaidot koostuvat sekä miten esi-

merkiksi koulu voi olla apuna tunnetaitojen säätelyssä ja hallitsemisessa. Tutkimme, minkä-

laista tunnekasvatusta esiintyy kouluissa ja kuinka perusopetuksen opetussuunnitelma nostaa 

tunnetaitoja esille. Tunnetaitojen kehittymisen myötä avaamme myös lapsen kuolemankäsityk-

sen muotoutumista, mikä vaikuttaa esimerkiksi lapsen tapaan käsitellä vanhemman menetystä.   

Viimeisessä luvussa käsittelemme koulun mahdollisuuksia sekä velvoitteita tarjota kriisiapua. 

Koska traumaattiset kriisit vaativat aina ammatillista psykologista tukea, tulee muistaa, että 

koulun henkilökunnan tarjoama tuki rajoittuu sen ulkopuolelle eikä yksinään riitä tapahtuman 

käsittelyssä. Koulun tarjoamasta tuesta voidaan käyttää nimitystä psykososiaalinen tuki. Käsit-

telemmekin myös sitä, miten kouluhyvinvointiin panostamalla voidaan tukea lasta ja oppimista. 

Kouluissa voidaan panostaa niin sanottuun ennaltaehkäisevään toimintaan ja kasvatukseen, joi-

den avulla lasta voidaan valmistaa kohtaamaan myös negatiivisia elämäntapahtumia. Avaamme 

siis myös positiivisen pedagogiikan periaatteita sekä sen mahdollisuuksia vahvistaa lapsen re-

silienssin muodostumista.  

2.1 Tutkimusmenetelmä  

  

Tämän tutkimuksen toteutamme kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Salmisen (2011, s. 4) 

mukaan kirjallisuuskatsaus hyödyntää aiemmin tehtyä tutkimusta tehden siitä uutta tutkimus-

tietoa. Pohjaamme tutkimuksemme siis jo aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, joita yhdistelemällä 

pyrimme vastaamaan omaan tutkimuskysymykseemme. Salminen (2011, s. 5) kuitenkin muis-
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tuttaa, ettei kirjallisuuskatsaus ole tiivistelmä tai kirja-arvostelu. Hyvä ja luotettava kirjallisuus-

katsaus tarkastelee lähteitään kriittisesti ja tarkasti arvioiden, yhtenä kokonaisuutena, eikä ir-

rallisina teoksina (Salminen, 2011, s. 5).   

Tutkimussuunnitelmamme etenee Kangasniemen ja kollegoiden (2013) kuvaamalla nelivaihei-

sella tavalla. Ensimmäiseksi muodostamme tutkimuskysymyksen, ja jatkamme tutkielman ko-

koamista hankkimalla monipuolisesti lähteitä eri tietokannoista. Tämän jälkeen on vuorossa 

kerättyjen aineistojen vertailu, sekä niiden pohjalta tutkimuskysymykseen vastaaminen. Lo-

puksi esittelemme tutkielman tulokset. Lähteinä käytämme tarkoin valittuja eettisesti toteutet-

tuja sekä relevantteja tutkimuksia ja teoksia. Luotettaviksi lähteiksi olemme määritelleet muun 

muassa tieteelliset artikkelit sekä teokset, jotka on kirjoittanut monitieteellinen sekä moniam-

matillinen asiantuntijaryhmä.  

Tutkimuskysymyksiksi muodostui:  

• Miten lapsi kokee traumaattisen kriisin ja miten sen vaikutukset ilmenevät?  

• Millaisin keinoin koulu voi tukea lapsen oppimista ja hyvinvointia traumaattisen 

kriisin kohdatessa?  
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3. Traumaattinen kriisi  

  

Kriisit voivat Poijulan (2007, 30) mukaan olla joko kehityksellisiä tai traumaattisia. Tässä tut-

kielmassa käsittelemme oppilaan kokemaa traumaattista kriisiä ja oppilaalla tarkoitamme 6–

12-vuotiasta alakoululaista. Oppilas on voinut kokea traumaattisen tilanteen jo ennen koulun 

aloittamista tai se voi kohdata oppilaan ollessa kouluikäinen. Keskitymme tämän tutkielman 

aikana siihen, miten oppilasta voidaan tukea akuutissa tilanteessa eli kun traumaattinen kriisi 

on oppilaan elämässä ajankohtainen.   

Traumaattinen kriisi määritellään Poijulan (2007, 32) mukaan poikkeavaksi, ihmisen elämän-

kulkuunkuulumattomaksi ulkoiseksi tapahtumaksi, joka voi puhjeta missä tahansa elämänvai-

heessa, ja sille tyypillistä on ennakoimattomuus sekä yhtäkkisyys. Tämänkaltaisia tilanteita voi-

vat esimerkiksi olla läheisen menetys tai sairaus mutta yhtä hyvin myös perheen taloudelliset 

haasteet. Traumaattinen kriisi koettelee henkilöä huomattavasti voimakkaammalla tavalla kuin 

yksittäinen lievempi vastoinkäyminen elämässä ja koettelemuksen luonnolliseen parantumi-

seen kuuluu tiettyjen tunteiden sekä ajatusten tukahduttaminen. Tämä mahdollistaa kriisin ko-

keneen fyysisen ja psyykkisen tasapainon säilyttämisen, silloin kun uhkaavat ja järkyttävät ti-

lanteet ovat liian paljon kerralla sulatettaviksi.  Se on tila, josta henkilö ei kykene selviytymään 

sen hetkisillä voimavaroillaan tai selviytymiskeinoillaan, vaan tarvitsee tukea ja turvaa ympä-

rillä olevilta ihmisiltä. (Poijula, 2007, 32–33.)  

Huomasimme lähteitä läpikäydessä eroavaisuuksia traumaattisen kriisin vaihemalleissa sekä 

niiden määrittelyissä. Esimerkiksi Poijulan (2007, 33) mukaan vaiheet jaetaan sokin, reaktion 

sekä läpityöskentelyn ja integraation vaiheisiin. Palosaari (2008, 65) puolestaan määrittelee vii-

meisen vaiheen työstämis- ja käsittelyvaiheena. Kuitenkin suurin eroavaisuus näkyy Taipaleen 

(1998, 191) määrittelemissä vaiheiden nimityksissä, joita ovat sokkivaihe, suojautumisvaihe ja 

työskentelyvaihe. Syynä eroavaisuuteen voi olla, että Poijulan (2007) sekä Palosaaren (2008) 

teokset ovat uudempia kuin Taipaleen (1998) teos, joten tieto ja käsitys aiheesta on kehittynyt 

vuosien varrella. Tästä syystä keskitymme enemmän Poijulan ja Palosaaren määrittämiin vai-

hemalleihin. Kyseisiin vaihemalleihin tutustuessa eroavaisuudet näkyivät enemmän vaiheiden 

nimityksissä eikä niinkään vaiheiden sisällöissä. Eli kyse on enemmänkin siitä, mitä käsitettä 

kirjoittaja on päätynyt käyttämään, mikä loikin hieman hämmennystä. Selkeyttä olisi tuonut 

yhtenäinen vaihemalli, jonka määritettä käytetään tänäkin päivänä. Mieli ry (2022), joka on 

maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, on listannut vertaistukiryhmäläisten laa-

timat vaiheet, jotka kuvaavat heidän mielestään hyvin traumaattisen tilanteen käsittelyä. Tässä 
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kontekstissa vaiheet oli jaettu neljään osaan, jotka koostuivat pohjimmiltaan kuitenkin samoi-

hin teemoihin kuin Poijulan ja Palosaarenkin vaiheet. Tästä syystä voimmekin pitää Poijulan ja 

Palosaaren lähteitä relevantteina, koska tutkimustieto on pysynyt vuosien aikana samanlaisena, 

vaikka nimitykset ovatkin hieman vaihdelleet.   

Poijula (2007, 32) toteaa, että lapsille kohdennettua trauman ja toipumisen teoriaa ei ole vielä 

saatavilla, vaan lapsiin sovelletaan aikuisten kriisiteorioita. Taipale (1998, 190) nostaa esille, 

että lapset ovat aikuisia alttiimpia kriisille, koska lapset ovat riippuvaisia niin psyykkisesti, fyy-

sisesti kuin emotionaalisesti ympärillään olevista aikuisista ja perheestään. Hän myös toteaa, 

että lapsuusiällä psyykkiset puolustusmekanismit eivät ole vielä kehittyneet tarpeeksi suojaa-

maan lasta eikä lapsella ole tarpeeksi aikaisempia kokemuksia, joihin tukeutua. Poijula (2007, 

36) huomauttaa, että lapsen on tärkeää ymmärtää, että kriisillä on alku, keskikohta ja loppu.  

  

3.1 Sokkivaihe  

  

Kriisi voidaan jakaa eri vaiheisiin, joista ensimmäinen on sokkivaihe. Nurmi (2006) luonnehtii 

sokkia eräänlaiseksi turvallisuuden ja koskemattomuuden illuusion rikkoutumiseksi. Jokapäi-

väisessä elämässä emme jatkuvasti ajattele ja pelkää esimerkiksi onnettomuuksien tai katastro-

fien sattuvan omalle kohdallemme, vaan tällaisten tapahtumien kuvitellaan aina osuvan muiden 

ihmisten kohdalle. Tätä niin kutsutussa suojakuplassa elämistä voidaan luonnehtia hyvin omi-

naiseksi etenkin pohjoismaalaisille ihmisille, joiden ei tarvitse kantaa jatkuvaa huolta esimer-

kiksi luonnonvoimien tai ihmisten aiheuttamista vaaroista. Tämä kupla kuitenkin puhkeaa, kun 

jotain kamalaa tapahtuu. (Nurmi, 2006, 36.)  

Palosaaren (2008, 54) mukaan sokkivaiheessa ihmisen sietämättömät tunteet puutuvat, mikä 

auttaa häntä toimimaan arkipäiväisissä askareissa enimmäkseen tarkoituksenmukaisesti. Hän 

jatkaa, että sokki ei ole sekaisin menemistä ja järjen menettämistä, toisin kuin aluksi voisi aja-

tella. Sokin pohjalla on vahvoja tunnelatauksia kuten säikähdyksiä, tuskaa sekä kauhutiloja, 

joita ihminen ehtii joskus havaita, mutta usein sokki sulkee elämykset niin nopeasti, että niitä 

on haastava tahdonalaisesti edes muistaa (Palosaari, 2008, 54.)   

Tutkiessamme sokkivaiheen kuvailua eri lähteissä, huomasimme, että tyypillisestä reagointita-

vasta järisyttävään elämäntapahtumaan on esitetty kahta toimintamallia; lamaantuminen tai vä-

litön toiminta. Nurmen (2006, 37) mukaan ihminen toimii sokissa hyvin vaistonvaraisesti, ja 
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elimistö reagoi tapahtumiin hyvin samalla tavalla kuin paniikkitilassakin. Kykenemme teke-

mään asioita, kuten juoksemaan hyvin pitkän matkan, johon emme välttämättä normaalisti pys-

tyisi. Taipale (1998, 191) puolestaan kuvailee, että henkilö voi toimia sokkivaiheessa täysin 

harkitsemattomasti ja toiminnalle ominaisia piirteitä voivat olla kaoottisuus sekä tietynlainen 

luhistuminen. Hän lisää, että toisaalta myös primitiivisen minän suojakeinot eli tapahtuneen 

kieltäminen ja torjunta, ovat mahdollisia reaktioita. Tämä siis voisi mahdollistaa niin sanotun 

normaalin arjesta selviytymisen, mikä taas myötäilee Palosaaren (2008) tulkintaa aiheesta.   

Taipaleen (1998, 191) mukaan sokkivaihe voi kestää hyvin vaihtelevasti muutamista tunneista 

aina useampaan viikkoon asti, jolloin henkilön vastaanottokyky on suppeaa. Nurmen (2006, 

166) mukaan taas sokkivaihe kestää usein vain ensimmäisen vuorokauden, jolloin henkilö ei 

voi käsittää tai uskoa tapahtunutta todeksi, vaan käyttäytyy sekavasti. Välittömän reagoinnin 

aikana suuret ja monimutkaiset informaatioryöpyt eivät ole tarpeen, vaan olennaisia asioita tu-

lisi tiivistää hyvin yksinkertaiseen, helposti ymmärrettävään muotoon (Taipale, 1998, 191–

192.)   

  

3.2 Reaktiovaihe  

  

Palosaaren (2008, 63) mukaan siinä missä sokkivaiheessa tunteita pyritään tukahduttamaan, 

reaktiovaiheessa ne päästetään irti. Tunteet saattavat liikkua hänen mukaansa laidasta laitaan ja 

tunteiden vaihtuminen voi tapahtua, ilman että yksilö oikein itsekään osaa niitä selittää. Mieleen 

alkaa tunkeutua muistoja tapahtuneesta lyhyinä välähdyksinä, unina sekä mielikuvina. Kysy-

mys on pirstaloituneista aistihavainnoista, jotka pyrkivät tunkeutumaan takaisin tietoisuuteen. 

Ajatus katkeilee, asioiden painaminen muistiin tuntuu haastavalta ja olo voi olla levoton, jopa 

hajanainen. Näiden lisäksi Palosaari (2008, 64) huomauttaa, että reaktiovaihe ilmenee myös 

kehollisesti. Vapina ja pahoinvointi ovat kehon irti päästämiä fyysisiä reaktioita, jotka sokki on 

sulkenut pois. Tällaiset muisti- ja keskittymisvaikeudet saattavat jatkua pitkälle työstymis- ja 

käsittelyvaiheeseenkin. (Palosaari, 2008, 63–64.)  

Reaktiovaiheessa mieleen tunkeutuvat tapahtumat pakottavat Poijulan (2007, 33) mukaan hen-

kilön kohtaamaan todellisuuden sekä sen tuomat tunteet ja reaktiot. Hän nostaa esille, että yksi 

reaktiovaiheen olennaisin osa on surureaktio ja hänen mukaansa reaktiovaihe kestää useita viik-

koja. Myös Palosaari (2008, 65) myötäilee kyseistä ajallista kestoa ja muistuttaa, että yksilölli-

set erot saattavat olla hyvinkin suuret. Reaktiovaihe on hyvin raskas ja ottaa voimille, jonka 
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takia sen ohittaminen voi kuulostaa hyvältä idealta. On kuitenkin tärkeää käsitellä vaihe perus-

teellisesti, koska tämän aikana mieli alkaa avautua sille, mitä on tapahtunut ja mikä tapahtuneen 

merkitys elämässä on. (Palosaari, 2008, 65.) Tämän vaiheen aikana yksilössä käynnistyvät Poi-

julan (2007, 33) mukaan puolustusmekanismit kuten kieltäminen tai dissosiaatio. Dissosiaa-

tiolla tarkoitetaan katkosta tietoisuuden jatkuvuudessa, jotka vaikuttavat yksilön käyttäytymi-

seen, ajatteluun sekä tunteisiin. Myös Nurmi (2006, 167) listaa epäsuotaviin puolustusmeka-

nismeihin muun muassa runsaan alkoholin käytön, huumeet sekä tapahtuneen kieltämisen. Suo-

tavia keinoja puolestaan ovat tukeutuminen lähiomaisiin, hyviin ystäviin sekä ammattiautta-

jiin.   

  

3.2.1 Surureaktio  

  

Reaktiovaiheessa suurena osana esiintyy suru ja monesti suru yhdistetään kuolemaan. Tämä voi 

johtua siitä, että läheisen kuolema aiheuttaa yksilössä niin vahvoja tunteita, että sen käsittele-

minen on luonnollista nostaa esille surua määriteltäessä. Poijulan (2002, 18) mukaan suru on 

yksilöllinen prosessi, joka on joukko pitkäkestoisia mielipahan tunteita ja murheita. Hän lisää, 

että surevien reaktiot vaihtelevat kuin myös niiden kesto ja niihin vaikuttavat yksilön persoo-

nallisuus, aikaisemmat kokemukset sekä yksilön ympärillä oleva tuki tai tuen puute. Poijulan 

(2008, 34) mukaan sureva pyrkii hahmottaan tapahtunutta ja toistamaan itselleen, miksi kysei-

nen koettelemus tapahtui juuri hänelle. Mielessä pyörivät epäoikeidenmukaisuus ja yksilö yrit-

tää vältellä tapahtumasta muistuttavia tekijöitä, joita voivat esimerkiksi olla aiheesta puhumi-

nen ja aiheen ajatteleminen.   

Suomen mielenterveysseuran ja Laimion (2004, 9) tuottamassa teoksessa määritellään, että su-

rutyö edellyttää traumatyön läpikäymistä, jonka aikana pyritään ymmärtämään ja näkemään 

traumaattisen kokemuksen yksityiskohtia realistisessa valossa. Työstämällä menetystä ja siihen 

kohdistuvia ajatuksia yksilö pystyy sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Lapsen kohdalla trau-

maattinen tilanne tuntuu jo todelliselta ja surutyön työstäminen alkaa lohduttavien muistojen 

etsimisellä ja täten hän on valmis käsittelemään tapahtunutta. (Suomen mielenterveysseura, 

2004, 9.)  

Poijula (2002, 41) tuo esille vanhan ja uuden suruteorian, joiden eroavaisuus näkyy siinä, että 

ennen surevan ajateltiin palaavan normaaliin elämään surutyön jälkeen, mutta nykyajattelun 

mukaan suru muuttaa ihmistä oleellisella tavalla. Kyse on kasvusta ja paradoksaalisesti menetys 
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voi johtaa jopa positiiviseen muutokseen, koska surutyön aikana yksilö keskittää huomionsa 

elämässä esiintyvien komponenttien tärkeysjärjestykseen ja näin uudelleen arvioi niiden mer-

kitystä elämässään.    

Tavallisempia lasten surureaktioita ovat Dyregrovin (1996, 18) mukaan ahdistus, unihäiriöt, 

voimakkaat muistot, viha ja huomiota vaativa käytös, syyllisyys, itsesyytökset, häpeä sekä kou-

luvaikeudet. Alakouluikäisen lapsen ajattelu on edelleen konkreettista, joten hän tarvitsee su-

rutyönsä tueksi konkreettisia ilmauksia, kuten rituaaleja ja kuvia. Lapsen tavat käsitellä esimer-

kiksi kuolemaa ja siihen liittyvää surua tulisikin hyväksyä. Erkkilän (2003) mukaan muun mu-

assa kuolemaleikit ovat tärkeä osa suruprosessia, ja ne osaltaan kasvattavat ja lisäävät lapsen 

ymmärrystä asiasta. Myös syyt ja seuraukset ovat lapselle tärkeitä surutyön aikana. Mitä van-

hemmaksi lapsi kasvaa, sitä paremmin lapsi oppii ymmärtämään tapahtumien taustalla vaikut-

tavia tekijöitä. Lapsi voi kouluikäisenä alkaa peitellä tunteitaan ja etenkin poikien kohdalla sen 

on koettu olevan yleistä. Heille voi olla haastavaa avautua tunteistaan vanhemmille, minkä takia 

he sulkevat surun tunteen sisälleen. (Dyregrov, 1996, 15.)  

  

3.3 Työstymis- ja käsittelyvaihe  

  

Työstymis- ja käsittelyvaiheessa Palosaaren (2008, 107) mukaan pahin myrsky on jo laantunut 

ja on aika käsitellä tilannetta. Tämä vaihe antaa tilaa traumaattisen kriisin rauhalliseen käsitte-

lyyn ja läpikäymiseen. Tämän lisäksi Palosaari (2008, 65) huomauttaa, että työstymis- ja käsit-

telyvaiheelle ominaista on oikea luopuminen, mutta tällä ei kuitenkaan tarkoiteta luovuttamista. 

Perimmäinen tarkoitus on hyväksyä tapahtunut ja se, että tapahtunutta ei enää voida muuttaa. 

Väistämättömän luopumisen merkittävimpiä tunteita on suru.  Suru voi kestää pitkään, jopa 

vuosia, ja näin vähitellen väistyä syrjään. Yksilö voi kokea tämän vaiheen vapauttavaksi, koska 

hän kokee kohdanneensa jotain niin suurta surua, että mikään ei tunnu enää horjuttavan mieltä. 

(Palosaari, 2008, 65–66.)   

Poijula (2008, 34) puolestaan tuo esille, että tämän vaiheen aikana yksilö hyväksyy uuden elä-

mänvaiheen ja horjunut itsetunto on vähitellen tasapainottunut. Hän huomauttaa, että ihanteel-

lisin lopputulos olisi, että kriisin jälkeen lapsen selviytymisvoimavarat ja –kyvyt ovat vahvem-

mat kuin ennen. Jos tämä vaihe jää käsittelemättä, trauma alkaa rajoittaa yksilön elämää ja seu-

rauksena voi olla psyykkisen häiriön kehittyminen. (Poijula, 2008, 34–35.)  
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3.4 Kriisitilanteita   

  

Traumaattisen kriisin voi aiheuttaa moni tapahtuma, joka uhkaa yksilön turvallisuutta, fyysistä 

olemassaoloa tai sosiaalisia suhteita. Seuraavaksi tulemme kuvailemaan tyypillisiä kriisitilan-

teita, jotka tässä tutkielmassa rajaamme lapselle läheisen perheenjäsenen kuolemaan, perheen-

jäsenen tekemään itsemurhaan sekä vakaviin onnettomuuksiin. Tällaisiin traumaattisiin tapah-

tumiin liittyy monenlaisia tunteita, joita etenkin lapsen voi olla hyvin vaikea ymmärtää. Lapsen 

maailmankuva onkin kehittyvän mielen nojalla yleensä hyvin erilainen kuin aikuisen.  

Suomen mielenterveysseuran ja Laimion (2004, 13) mukaan traumaattisin menetys, jonka lapsi 

voi elämässään kokea on vanhemman kuolema. Tätä selittää se, että lapsen suhde omaan van-

hempaansa muodostaa perustan ihmissuhteille ja turvallisuudelle, jonka vuoksi menetys vie 

mukanaan myös palan lapsesta. Vanhempi on lapselle se henkilö, johon ensimmäinen kiinty-

myssuhde luodaan ja keltä lapsi hakee lohtua hänen sitä tarvitessaan. Holmin ja Turusen (2005, 

21) mukaan vanhemman kuolema tulee yleensä odottamattomasti ja yllättäen. He muistuttavat, 

että tilanne järkyttää myös mahdollista toista vanhempaa sekä muita perheenjäseniä, minkä 

vuoksi heidän voi olla vaikeaa antaa tukea lapselle hetkenä, jolloin hän sitä eniten tarvitsisi. 

Kumppanin menettänyt vanhempi on myös itse surullinen sekä ahdistunut, minkä vuoksi lapsi 

voi hetkellisesti menettää toisenkin vanhempansa psyykkisellä tasolla. Samankaltainen tilanne 

voi esiintyä, jos perhe on menettänyt yhden sisaruksista. Sisaruksen menettänyt lapsi voi hel-

posti jäädä surunsa kanssa yksin, kun lapsensa menettäneet vanhemmat ovat samanaikaisesti 

keskellä traumaattista tunnemyrskyä. Tämän lisäksi Holm ja Turunen (2005, 23) muistuttavat 

lapsen lojaaliudesta surevia vanhempia kohtaan. Lapsi voi yrittää piilottaa oman pahan olonsa 

siinä toivossa, ettei tuottaisi lisätuskaa vanhemmilleen. Lisäksi vanhempien hyvää tarkoittavat 

kehotukset vahvana pysymisestä voivat vaikuttaa negatiivisesti lapsen mieleen, jolloin tunteet 

patoutuvat eikä surutyö etene. Voi myös olla niin, että lapsi menettää molemmat vanhempansa 

konkreettisesti, jolloin muun lähiverkoston, kuten isovanhempien tai opettajien merkitys turvan 

ja lohdun tuojina korostuu (Holm & Turunen, 2005, 21.)  

Läheisen itsemurha on järkyttävä tapahtuma kaikille perheenjäsenille. Suru ja tilanteen trau-

maattisuus koskettavat lapsia eri tavoin kuin aikuisia, sillä heidän kykynsä käsitellä tapahtu-

nutta on vielä hyvin rajallinen. Poijulan (2007, 259) mukaan voimakkaat syyllisyyden, hylä-

tyksi tulemisen sekä vihan tunteet ovat vahvasti läsnä tällaisessa tilanteessa. Lapsi voi pohtia, 

eikö hän ole tarpeeksi rakastettu, olisiko hän voinut estää tapahtuneen tai toimia toisin tai onko 
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lapsessa itsessään jotain vikaa, kun tällainen tapahtuma koskettaa juuri hänen perhettään. Täl-

laisena aikana lapsi voi siis kyseenalaistaa koko ihmisarvonsa, mikä uhkaa erityisesti hänen 

minäkuvaansa sekä itsetuntoaan. (Suomen mielenterveysseura & Laimio, 2004, 16.) Poijula 

(2007, 259) lisää, että lapset ovat erityisen herkkiä läheisten aikuisten reaktioille ja tilanteesta 

selviytyminen riippuu paljon siitä, miten aikuisen suruprosessi etenee. Esimerkiksi vanhemman 

eristäytyneisyys sekä vaikeneminen tilanteesta pakottavat lapsen suremaan yksin. Myös tilan-

teesta johtuvat vuorovaikutukselliset häiriöt perheen sisällä voivat hänen mukaansa vaarantaa 

lapsen kehityksen. Perheenjäsenten on tuettava toinen toisiaan ja avoin keskustelukulttuuri sekä 

kaikkien tunteiden kohtaaminen ja hyväksyminen edistävätkin Poijulan (2007, 260) mukaan 

koko perheen toipumista.  

Liikenneonnettomuudet tai tapaturmat voivat myös aiheuttaa traumaattisen kriisin.  Onnetto-

muudet, olivat ne sitten suuronnettomuuksia tai yksittäistä henkilöä koskevia, vaikuttavat 

yleensä koko perheeseen. Onnettomuuksiin voi liittyä oma tai läheisen loukkaantuminen sekä 

kuolemantapaukset. Poijulan (2007, 252–253; 281) mukaan sukupuoli, ikä sekä aikaisempi 

trauma lisäävät muun muassa onnettomuudesta johtuvan psyykkisen oireilun riskiä. Myös sub-

jektiivinen kokemus tilanteen vaarallisuudesta on merkittävämpi tekijä tälle riskille, kuin itse 

vamman vakavuus. Poijulan (2007, 282–283) mukaan lapsi mallintaa vanhempiaan selviyty-

misprosessissa, minkä vuoksi vanhempien tapa reagoida sekä sopeutua vaikuttaa olennaisesti 

myös lapsen selviytymiseen. Hän jatkaa, että myös lapsen ja vanhemman suhde voi muuttua ja 

lapsi tarvitsee vanhempaansa yhä kiperämmin sekä voi kärsiä voimakkaasta eroahdistuksesta.  

Kriisin vaikutukset heijastuvat myös lapsen arkielämään, ja yleensä se kokeekin melkoisen 

muutoksen traumaattisen tapahtuman jälkeen. Tunne-elämä voi häiriintyä, painajaisunet sekä 

univaikeudet voivat yleistyä sekä onnettomuuteen liittyvät ajatukset voivat pyöriä lapsen mie-

lessä sekä leikeissä. (Poijula, 2007, 253.)  Lapsi siis ilmaisee monin eri keinoin, mitä hän käy 

läpi elämässään. Henrikssonin ja Lönnqvistin (2014, 352) mukaan mielen sisäiset sekä ulkoiset 

ärsykkeet lisääntyvät kriisitilanteissa, mikä johtaa mielenterveydellisten voimavarojen ylikuor-

mittumiseen ja sitä myötä edellä mainittujen oireiden ilmaantumiseen.  
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4. Lapsi ja tunteet  

  

Tässä luvussa käsittelemme lapsen tunnetaitoja ja kuinka niitä opitaan säätelemään sekä hallit-

semaan. Tunnetaidoilla tarkoitetaan Lahtisen ja Rantasen (2019, 24) mukaan kykyä tunnistaa, 

käsitellä ja ilmaista tunteita rakentavasti. Tunnetaitojen kehittyminen sijoittuu vahvasti varhais-

lapsuuteen, mutta tunnetaitojen kehittäminen jatkuu läpi elämän ja yksilö oppii yhä paremmin 

ymmärtämään ja käsittelemään omia sekä muiden tunteita. Mieli ry (2022) tuokin esille, että 

tunnetaitojen kanssa ei ikinä olla valmiita, vaan kehitys on elämänmittainen prosessi. Tunnesää-

tely eli se, millä keinoin henkilö säätelee koettuja tunteita, niiden voimakkuutta sekä ilmaisua, 

nousee äärimmäisen tärkeäksi, kun yksilöä kohtaa järkyttävä ja traumatisoiva tapahtuma (Lah-

tinen & Rantanen, 2019, 26). Käsittelemme myös sitä, mitkä tekijät muodostavat lapsen kuole-

mankäsityksen sekä kuinka kuolemasta tulisi puhua lasten kanssa. Nostamme esiin seikkoja, 

jotka voivat vaikuttaa lapsen epärealistiseen kuvaan kuolemasta. Lopuksi perehdymme siihen, 

minkälaista tunnekasvatusta esiintyy koulumaailmassa ja minkälainen rooli opettajalla on op-

pilaan tunnetaitojen kehittämisessä.   

  

4.1 Tunnetaitojen kehittyminen  

  

Tunteet ovat Kinnusen (2005, 108) mukaan ensimmäisiä informaation käsittelykeinoja, joita 

lapsi kokee. Tunne on reaktio, jolloin aivojen tunnekeskukset antavat käskyjä tunteen ilmaise-

miseen. Tunteita herättää kaikki aistiemme kautta tulevat vaikutelmat ja voimakkaimmat tun-

teet tulevat esille myös fyysisenä reaktiona. Alamme käsittelemään tunteita jo vauvasta lähtien, 

jolloin ensimmäisiä tunteita ovat mielihyvä ja mielipaha. Näiden kautta lapsi ilmaisee mitä hä-

nelle kuuluu, ja vanhempien tavoitteena on tällöin pitää lapsen tunnetila tasapainossa vastaa-

malla hänen tarpeisiinsa. Hellä huolenpito ja turvallisuus on perusta positiivisille tunteille ja 

myönteiselle suhtautumiselle. (Kinnunen, 2005, 109.)   

Kinnunen (2005, 111) tuo esille, että tunteiden hallinta ja sen opettelu on hyvin verrattavissa 

puheen oppimiseen. Tärkeäksi nousee aikuisen esimerkki, tuki ja ymmärrys siitä, että lapsi 

vasta opettelee ja on keskenkasvuinen (Kinnunen, 2005,112). Lapsi on vahvasti tunteiden val-

lassa, jotka ohjaavat hänen tekemisiään. Virtanen (2015, 27) esittelee tilannetta kuvaavan van-
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han vertauksen järjen ja tunteiden suhteesta, missä järkeä pidetään ratsastajana villihevosen se-

lässä. Siinä ratsastaja pyrkii hallitsemaan itseään paljon suurempaa ja voimakkaampaa hevosta, 

joka tuntuu mahdottomalta. Virtanen (2015, 27) vertaa taidokkaasti siihen, kuinka aloitteleva 

ratsastaja on hevosen vietävissä aivan kuin lapsi omien tunteidensa armoilla. Oppimisen myötä 

ratsastaja kehittyy taitavaksi samoin kuin lapsi oppii hallitsemaan ja käsittelemään tunnetaito-

jaan. Kyetäkseen tähän ratsastajan eli älyn ja hevosen eli tunteiden on opittava tuntemaan toi-

sensa, jolloin yhteiset taidot yhdistyvät tunneälyksi. Virtanen (2015, 28) kuitenkin huomauttaa, 

että käsitteenä tunneäly on varsin uusi käsite. Tunnetta ja älyä on aiemmin pidetty yhtä erillisinä 

kuin itää ja länttä. Käsitteitä alettiin yhdistämään vasta 1980-luvulla tutkimuksien myötä ja 

varsinainen läpimurto tapahtui vuonna 1995 (Virtanen, 2015, 28). Tässä tutkielmassa käy-

tämme ennemmin tunnetaidon käsitettä kuin tunneälyä. Lahtista ja Rantasta (2019, 25) myö-

täillen koemme, että “tunnetaidot” antavat selkeämmän kuvan niistä taidoista, joita jokainen 

voi harjoittelemalla oppia.   

Kinnunen (2005, 112) tuo esille, että on tärkeää kertoa lapselle, että kaikki tunteet ovat sallit-

tuja, eikä tunteita tarvitse peitellä. Tavoitteena on oppia hallitsemaan omia tunteitaan ja käsit-

telemään niitä oikeaoppisesti. Lahtinen ja Rantanen (2019, 27) lisäävät, että tunnetaitoisuudella 

tarkoitetaan tunteiden tunnistamista ja niiden sovittamista omaan toimintaan. Heidän mukaansa 

on olennaista tiedostaa, että kaikkien tilanteiden takana on monta erilaista tunnetta, jotka täytyy 

ottaa jollain tapaa huomioon. On kuitenkin tärkeää huomioida, että kuusivuotias voi käsitellä 

tunteita hyvin erillä tavalla kuin 12-vuotias. Kanninen ja Sigfrids (2012, 91) nostavat esille, että 

pieni lapsi aistii ja tulkitsee tunteita herkemmin, koska heidän tunnesäätelytaitonsa eivät ole 

vielä yhtä kehittyneet. Tämä voi vaikuttaa vahvasti siihen, miten lapsi käsittelee äkillistä ja 

traumaattista kokemusta. Vanhempi lapsi on enemmän tietoinen siitä, miten tunteet toimivat ja 

kuinka niitä käsitellään ja säädellään.   

  

4.1.1 Kuolemankäsityksestä  

  

Kuoleman ymmärtämiseen liittyy paljon ajatuksia. Muun muassa lapsen ikä ja ajattelun kehit-

tyminen vaikuttavat siihen, miten lapsi ymmärtää kuoleman, mutta ikä ja ymmärtäminen eivät 

kuitenkaan aina korreloi positiivisesti toistensa kanssa. Kehitykselliset sekä ympäristölliset te-

kijät voivatkin muodostaa lapselle hänen ikätasoaan kehittyneemmän, täysin rakentuneen käsi-

tyksen kuolemasta jo 6–8 vuoden iässä, kun normaalin kehityksen mukaan tämä saavutetaan 



18 

 

noin 10 vuoden iässä. (Suomen mielenterveysseura & Laimio, 2004, 11; Erkkilä, 2003.) Olen-

naiset käsitteet, jotka lapsen on ymmärrettävä saadakseen todenmukaisen käsityksen kuole-

masta ovat kuoleman universaalius, peruuttamattomuus sekä kuolleen ruumiin kykenemättö-

myys minkäänlaisiin tuntemuksiin. Kuoleman universaaliudella tarkoitetaan, että kaikki elolli-

nen kuolee joskus, riippumatta siitä kuinka hyvä ihminen on kyseessä. Peruuttamattomuudella 

taas tarkoitetaan, ettei kuollutta voi tuoda takaisin, vaikka kuinka toivoisi. (Poijula, 2008, 98.)  

Alakouluikäisten lasten käsitykset kuolemasta siis vaihtelevat myös iän mukaan. Suomen mie-

lenterveysseura ja Laimio (2004, 12) kertovat kuusi- ja kahdeksanvuotiaan kuolemankäsityk-

selle olevan ominaista se, että lapsi pystyy jo ymmärtämään kuoleman lopullisuuden sekä uni-

versaaliuden. Häntä voi lisäksi kiinnostaa spesifimmät tiedot siitä, miten kuolema tapahtuu bio-

logisesti. Ominaista kuitenkin on, että kuolema voidaan mieltää jopa henkilöksi, joka esiintyy 

pahaa edustavana hahmona esimerkiksi lastenkirjoissa. Tällöin voi syntyä pelkoa siitä, että lä-

heisen ihmisen menehdyttyä esimerkiksi sairauteen, lapsi ajattelee tämän kuolemaa edustavan 

henkilön tulevan hakemaan myös häntä itseään tai hänen vanhempiaan. (Suomen mielenter-

veysseura & Laimio, 2004, 12.)  

8–12-vuotiaat puolestaan kykenevät jo abstraktimpaan ajatteluun, jolloin ymmärrys kuoleman 

peruuttamattomuudesta sekä olemassaolon rajallisuudesta selkeytyvät (Suomen mielenterveys-

seura & Laimio, 2004, 12). Tämä voikin Poijulan (2007, 98–99) mukaan olla hyvin pelottava 

sekä tuskallinen ajatus ja elämästä voi lapsen mielessä tulla vaarallisempaa, kun elämä ei ole-

kaan ikuista.  

Longbottom ja Slaughter (2018) huomauttavat, että nykypäivänä lapsilla on hyvin rajallinen 

pääsy realistiseen tietoon kuolemasta ja kuolemisesta, mikä johtunee osittain siitä, että nykyisen 

sosiokulttuurisen kehityssuunnan mukaisesti kuolema käsitteenä ja ilmiönä on irtaantunut ar-

jesta sekä jokapäiväisestä elämästä. He jatkavat, että etenkin aikuisten ja vanhempien tyyli käyt-

tää kiertoilmauksia kuolemasta puhuttaessa vieraannuttaa lapsia siitä tosiasiasta, että kuolema 

on biologinen fakta sekä luonnollinen osa elämänkulkua. Tällaisia ilmauksia ovat esimerkiksi 

“hän nukkui pois” tai “hän ei ole enää kanssamme”. Tämä lapsia suojeleva tapa kertoa jonkun 

kuolemasta ei ole virheellinen, mutta kasvattajien tulisi kiinnittää huomiota toimintaansa sekä 

sanavalintoihinsa, jotta kuolemasta muotoutuisi realistinen käsitys. Näin lapsi saa puolestaan 

paremmat lähtökohdat käsitellä kuolemantapausta sellaisen kohdatessa hänen elämäänsä.  
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4.2 Tunnekasvatus koulussa  

  

Tunteet ovat vahvasti yhteydessä oppimiseen ja oppiminen itsessään herättää monenlaisia tun-

teita. Välillä tunnemme turhautuneisuutta ja ärtymistä, kun taas välillä koemme oivaltamisen 

iloa ja innokkuuden tunteita. Lahtinen ja Rantanen (2019, 20) huomauttavatkin, että on virheel-

listä uskoa, että voisimme käsitellä tietoa ilman tunteita. Tunteet ovat ratkaiseva tekijä oppisen 

kannalta, joka onkin koulun tärkein tavoite. Tunteilla on vahva vaikutus muistiimme, keskitty-

miseen, ohjautumiseen, päättelykyyn sekä energisyyteemme. On tärkeää, että opettaja tuntee 

oppilaansa ja näin ymmärtää, kuinka he käsittelevät ja säätelevät tunteitaan. Mitä paremmin 

opettaja ja oppilas tuntevat toisensa, sitä paremmin he ymmärtävät toisiaan ja toistensa toimin-

taa. Virtanen (2015, 13) huomauttaa, että tässä tilanteessa opettaja on paradoksaalisessa suh-

teessa oppilaisiin. Tällä hän tarkoittaa tilannetta, jossa opettajalta odotetaan samanaikaisesti 

tunnepitoista välittämistä oppilaistaa, mutta samalla ammatillista etäisyyttä. Tunnekasvatus on 

kuitenkin tärkeää huomioida koulumaailmassa ja sen kehittäminen niin oppilailla kuin opetta-

jallakin on kannattavaa.  (Lahtinen & Rantanen, 2019, 19.) Sutton tuo esille, että opettajan tai-

tava tunneilmaisu edistää tehokkaasti myös lapsen oppimista (mainittu lähteessä Lahtinen & 

Rantanen, 2019, 21). Myös Lahtinen ja Rantanen (2019, 23) väittävät, että tunnetaitojen opis-

kelu on yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä.  

Mieli ry (2022) määrittelee, että tunnekasvatus alkaa omien tunteiden tunnistamisesta, nimeä-

misestä ja ilmaisemisesta. Heidän mukaansa tämän jälkeen keskitytään ymmärtämään toisten 

ihmisten tunteita, empatiaa sekä haastavien tunteiden hallintaa. Opetushallitus (2016, 156) nos-

taa esille perusopetuksen opetussuunnitelmassa yhtenä laaja-alaisen osaamisen tavoitteena it-

sestään huolehtimisen ja arjen taidot. Laaja-alainen osaaminen on kokonaisuus, joka muodos-

tuu tiedoista, taidoista, arvoista, asenteista ja tahdosta (Opetushallitus, 2016, 20). Lisäksi osaa-

misella tarkoitetaan kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen tarvitsemalla tavalla. Itsestään huo-

lehtimisen ja arjen taitojen yhteydessä Opetushallitus (2016, 20) nostaa esille tunnetaitojen ke-

hittämisen yhteisen tekemisen kautta, jolloin lapsi oppii ymmärtämään esimerkiksi luottamuk-

sen merkityksen ja omien tunteiden hallintaa. Oulun normaalikoulun perusopetuksen opetus-

suunnitelmassa (2017) mainitaan tunnetaitojen erittely ikäluokittain. Ensimmäisillä luokilla 

keskitytään tunnistamaan ja hallitseman omia tunteitaan, kun ylemmillä luokilla pyritään laa-

jentamaan sisältöaluetta ottaen enemmän vastuuta itsestä, mutta myös muiden tunteista ja nii-

den kohtaamisesta. Tunnetaitojen kehittäminen on osa tunnekasvatusta, mutta huomasimme 
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kuitenkin, että tunnekasvatusta ei muuten määritellä erikseen käsitteenä eikä se ole osana pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.   

Linnenbrink & Pintrich tuovat esille, että traumaattisen kriisin kohdatessa yksilön ajatukset ja 

tunteet käsittelevät vahvasti negatiivisia tunteita, jotka heikentävät työmuistia, jolloin tietojen 

käsitteleminen ja säilyttäminen muuttuu haasteelliseksi (mainittu lähteessä Fried, 2011, 118). 

Fried (2011, 118) toteaa, että tällöin lapsen aivot keskittyvät enemmän selviytymiseen ja tur-

vallisuuden tunteen varmistamiseen, joten monipuolinen ajattelu jää vähemmälle ja huomio 

keskittyy pelkoa herättäviin yksityiskohtiin. Lahtinen ja Rantanen (2019, 24) tuovat esille, että 

jotta opettaja pystyy auttamaan ja tukemaan oppilaiden tunnetaitoja, hänen on tärkeää ensin itse 

selvitä omien tunteidensa kanssa ja voi näin esimerkillään näyttää mallia oppilaille. He kuiten-

kin huomauttavat, että tunnetaitoihin kuuluu myös käsitellä tilanteet, jolloin oma tunteiden hal-

linta on pettänyt. Miten tapahtuneesta voidaan keskustella rakentavasti, miten tilanteessa olisi 

voinut toimia paremmin ja mitä tästä opimme? Miten pyydetään anteeksi, kun on pahoittanut 

toisen mielen?    
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5. Koulu osana kriisiauttamista  

  

Kriisivalmiussuunnitelmien laatiminen kouluihin on verrattain hyvin uusi käytäntö. Opetushal-

lituksen (2022) mukaan 1990-luvun kuluessa, samaan aikaan kun paikallisia kriisivalmiusryh-

miä perustettiin terveydenhuollon yksiköihin, alettiin kriisisuunnitelmia laatia myös kouluihin. 

Toimintaa tuki myös koulujen kriisitoimintaa kehittävä hanke, joka kytkeytyi suomalaiseen it-

semurhaprojektiin.   

Kriisisuunnitelmien laatiminen sekä panostaminen yksityiskohtaisiin psyykkistä hyvinvointia 

koskeviin kysymyksiin ei ole aina ollut mahdollista, sillä ennen terveydenhuollon kehittymistä 

sen nykyiseen tilaan, resursseja kuormittivat muun muassa erinäiset vakavat sairaudet. (Ope-

tushallitus, 2022.) Hyvinvointiyhteiskunnan kehittyessä mielenterveydellisen sekä psyykkisen 

hyvinvoinnin merkityksen tärkeys onkin kasvattanut asemiaan tarkasteltaessa koko yhteiskun-

nan toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä. Yksilöiden sekä heidän läheistensä kantaman taakan li-

säksi mielenterveydelliset haasteet ja häiriöt kuormittavat huomattavasti henkisellä sekä talou-

dellisella tasolla myös yhteiskuntaa (Lönnqvist & Lehtonen, 2014). Mielenterveystyöhön pa-

nostaminen ajaa siis kaikkien etua.  

Nykyisin jokaisen koulun opetussuunnitelman liitteistä löytyy erillisiä hyvinvointiin liittyviä 

suunnitelmia, kuten kriisisuunnitelma. Kriisitoimintasuunnitelman lisäksi on oltava kriisi-

ryhmä, joka toimii koulun sisällä. Se voi olla esimerkiksi oppilashuoltoryhmä, jossa on sovitusti 

myös ketä tahansa muita toimijoita, kuten koulun talonmies tai keittäjä. Ryhmässä toimivan 

henkilön koulutuksella ei siis ole väliä. Kriisitoimintasuunnitelmat taas laaditaan usein yhdessä 

paikallisten kriisivalmiusryhmien sekä koulun terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. (Ope-

tushallitus, 2022.) Kriisitilanteessa tarjottavasta tuesta voidaan käyttää nimitystä psykososiaa-

linen tuki ja se voidaan määritellä sellaiseksi toiminnaksi, joka kattaa kaikki järjestelyt psyyk-

kisen stressin sekä ihmisiin kohdistuvien seuraamusten torjumiseksi esimerkiksi onnettomuus- 

tai muissa erityistilanteissa (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2009, 50). Psykososiaalisen toimin-

nan periaatteilla puolestaan tarkoitetaan niin koulun aikuisten kuin kriisiammattilaistenkin toi-

mintaa (Opetushallitus, 2022.)   

Seuraavissa kappaleissa tulemme esittelemään koulun mahdollisuuksia sekä velvoitteita järjes-

tää psykososiaalista tukea kriisitilanteiden sattuessa. Niin kuin aiemmin määrittelimme, kriisi-

tilanteet on rajattu oppilaan henkilökohtaisessa elämässä tapahtuneisiin kuolemantapauksiin 

sekä onnettomuuksiin, minkä vuoksi emme käsittele kouluympäristössä koulupäivän aikana ta-

pahtuvia tilanteita, kuten väkivaltatekoihin liittyvää psykososiaalisen tuen järjestämistä sekä 
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käytäntöjä. Psykososiaalisen tuen lisäksi käsittelemme omissa alaluvuissaan kouluhyvinvointia 

ja positiivista pedagogiikkaa sekä lapsen resilienssin vahvistamista kyseisen suuntauksen mu-

kaisin keinoin. Puhuttaessa traumaattisen kriisin yhteydessä tarjottavasta tuesta, on akuutin tuen 

ohella kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten lasta on kasvatettu sekä tuettu jo aiemmin 

koulun arjessa. Yksi koulun kasvatustehtävistä on vahvistaa lapsen itsetuntoa sekä luoda myön-

teisiä tulevaisuusodotuksia, joilla on roolinsa myös kriiseistä selviytymisessä. Miten koulu tu-

kee oppilaan kouluhyvinvointia ja millainen rooli hyvinvoinnilla on perusopetuksen opetus-

suunnitelmassa.   

  

5.1 Psykososiaalinen tuki  

  

Koulu on merkittävä osa lapsen elämää, ja yleensä hänen henkilökohtaisen elämänsä aallot nä-

kyvät myös koulupäivien aikana. Niin kuin aiemmin totesimme, tunteilla on suuri vaikutus op-

pimiseen, jolloin oppilaan henkinen hyvinvointi sekä psyykkinen jaksaminen on otettava huo-

mioon opetustyössä. Kriisitilanteissa on syytä muistaa, että niiden käsittelyssä tarvitaan aina 

terveydenhoitoalan ammattilaisten apua niin psyykkisistä kuin mahdollisista fyysisistäkin vam-

moista toipumiseen. Koulun tulee tarjota keinoja tämän prosessin tukemiseen ja Opetushallitus 

(2022) painottaakin, että kriisitilanteissa koulun ensisijainen tehtävä on helpottaa kriisireakti-

oita sekä vahvistaa oppilaan pystyvyyden tunnetta. Syviin tunnekäsittelyihin ei siis heidän mu-

kaansa tule kuitenkaan lähteä. Tästä huolimatta vuorovaikutuksen on oltava aitoa ja yhteisön 

aikuisten tulee viestittää oppilaalle, että häntä tuetaan ja hänen omia selviytymiskeinojaan py-

ritään vahvistamaan.  

Opetushallituksen (2022) laatimassa aineistossa koskien kriiseihin varautumista sekä kriisityötä 

kouluissa, on kerrottu psykososiaalisen tuen järjestämisestä äkillisissä kriisitilanteissa. Yleinen 

oppilashuollon tarjoama tuki esimerkiksi pitkäaikaisten mielenterveysongelmien hoidossa on 

hyvin erilaista tukea kuin psykososiaalinen työ kriisitilanteissa. Tällaisessa työskentelyssä sekä 

sen suunnittelussa huomioidaan psykososiaalisen tuen periaatteet, eli henkilön luonnollinen 

reagointi kriisitilanteeseen sekä sen asettamat ehdot havaitsemiselle, tuntemiselle ja toipumi-

selle. (Opetushallitus, 2022.)  Lapsen opettajan on esimerkiksi hyvä huomioida, miten henkilö-

kohtaisen elämän sekoittamat tunteet vaikuttavat lapsen kykyyn pysyä opetuksen mukana. Li-

säaika tehtävien tekemisen tai tukiopetus voivat olla inhimillinen tarve tällaisen tilanteen sattu-

essa.  
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Äkillisissä kriiseissä tilannetta hoidetaan koulun toimesta Opetushallituksen (2022) määrittele-

mien kolmen vaiheen kautta. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu kriisiryhmän kouluttautuminen, 

harjoittelu sekä itse kriisisuunnitelman laatiminen. Tämä edellyttää myös laajaa yhteistyötä eri 

tahojen, kuten kouluterveydenhuollon kanssa. Toiseen vaiheeseen kuuluu psyykkinen ensiapu, 

jota tarvitaan esimerkiksi silloin, kun lapsen lähiomainen menehtyy koulupäivän aikana. Täl-

löin käynnistetään sokkivaiheen välitön tukitoiminta. Varhainen puuttuminen, eli kolmas vaihe, 

on ajankohtainen reaktiovaiheessa sekä osittain myös työstymis- ja käsittelyvaiheen tuessa. Poi-

jula (2007, 169–170) muistuttaa, että kouluun palaamista ja arjesta selviytymistä tulisi tukea 

etenkin varhaisen auttamisen aikana. Tämä voi tarkoittaa tuen tarvetta hyvin tavallisissakin jo-

kapäiväisissä asioissa. Nopea arkeen sekä kouluun palaaminen on erittäin tärkeää lapsen tur-

vallisuuden tunteen säilymisen tai syntymisen vuoksi. (Murtomaa ym., 1998, 30.)  

Niemelän (2003, 119) mukaan opettajan on oltava erittäin hienotunteinen, mikäli luokassa on 

lapsi, joka käsittelee menetyksestä johtuvaa surua. Hän muistuttaa, että lapset voivat monesti 

vaieta asiasta ajatellen, että siten tapahtunut ei olisikaan totta. Puhumaan pakottaminen ei kui-

tenkaan ole vaihtoehto. Murtomaan ja kollegojen (1998, 30) mukaan lapsia on informoitava 

avoimesti sekä rehellisesti tapahtuneesta ja tavoitteena on, että läheisin aikuinen tai esimerkiksi 

tuttu opettaja kertoo asiasta sekä vastaa lapsen esittämiin kysymyksiin keskustelun yhteydessä. 

Psykososiaalisen työn onnistumista ei koskaan mitata sillä, kuinka voimakkaat tunteet lapsessa 

saadaan heräämään, vaan jokainen lapsi käsittelee menetystä hyvin eri tavoin. Tapahtuma onkin 

syytä ottaa puheeksi tavalla, joka sopii lapselle tai hänen vanhemmilleen ja huoltajilleen. Tällä 

tavoin asiasta ei muodostu tabua, jota on vaikeaa rikkoa myöhemmin. (Niemelä, 2003, 119; 

124.)   

Vanhempien sekä koulun yhteistyö on tärkeää lapsen hyvinvoinnin kannalta tavallisessa ar-

jessa, mutta korostuu entisestään kriisitilanteissa. Etenkin yksittäistä oppilasta koskevassa ta-

pahtumassa opettajien sekä koulun muun henkilökunnan on tärkeää kuunnella kotien toiveita 

sekä tietoa tilanteesta, jotta oppilaan saama tuki olisi mahdollisimman yhtenäistä ja selkeälin-

jaista. (Opetushallitus, 2022.) On myös syytä muistaa, että kotona lapsi voi käyttäytyä ja esiin-

tyä hyvin erilaisena kuin koulussa, jolloin opettajan antamat kommentit koskien lapsen käytöstä 

voivat hämmentää vanhempia. Tätä selittää se, että läheisissä ihmissuhteissa tunne-elämään 

liittyvät vaikeudet näkyvät yleensä selvimmin. (Niemelä, 2003, 119.) Koulussa lapsi voi käyt-

täytyä varsin normaalisti, kun taas kotona tapahtuneen aiheuttamat reaktiot voivat olla varsin 

ilmeisiä.   
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Opetushallituksen (2022) mukaan traumaattisen kriisin sattuessa luokan oppilaan kohdalle 

opettajien on hyvä muistaa, että lapset usein toivovat yleistä keskustelua maailmalla tai lähipii-

rissä tapahtuneista onnettomuuksista tai kuolemantapauksista, varsinkin, jos heidän tuntemansa 

henkilö on ollut osa tapahtunutta. Tämän vuoksi tietyistä asioista on syytä puhua myös yhtei-

sesti koko luokassa. Niemelän (2003, 120) mukaan vanhempien ja lapsen toiveesta luokassa 

voidaan järjestää esimerkiksi pieni muistotilaisuus. Hän muistuttaa, että esimerkiksi perheenjä-

senen kuoleman jälkeen kouluun palaaminen voi pelottaa ja jännittää lasta luokkatoverien nä-

kemisen sekä heidän esittämiensä kommenttiensa vuoksi. Tämän vuoksi hyvä menettelytapa 

on puhua etukäteen aiheesta sekä sopivista tavoista kohdata menetyksen kokenut lapsi.  

  

5.2 Kouluhyvinvoinnin tukeminen  

  

Yhteiskunnan muuttuessa muuttuu myös käsitys siitä, kuinka paljon koulun tulisi keskittyä ja 

vaikuttaa esimerkiksi oppilaan hyvinvoinnin tukemiseen. Nykyään sen tärkeys lisääntyy ja Ah-

tola (2016, 14) nostaakin esille, kuinka nykyään opiskeluhuoltolaki ja perusopetuslaki säätävät 

koulun hyvinvointitehtävästä. Koetaan, että jos yhteiskunta haluaa vaikuttaa tulevien sukupol-

vien hyvinvointiin, niin se onnistuu parhaiten koulumaailman kautta. Ahtolan (2016, 14) mu-

kaan tämä perustuu siihen, että koulussa on käytännössä kaikki lapset ja nuoret, joita koulu 

valmistaa ja kasvattaa tulevaan. Suomessa kouluja rahoittaa ja säätelee yhteiskunta ja niin lain-

säädäntö kuin opetussuunnitelman perusteet vaikuttavat opetuksen järjestämiseen, mikä puo-

lestaan on yhteydessä oppilaiden hyvinvointiin. Tämän myötä Ahtola (2016, 14) kuitenkin huo-

mauttaa, että oppilaan kouluhyvinvoinnin tukeminen jää edelleen liian vähälle huomiolle. Hon-

kasen ja Suomalan (2009, 10) mukaan hyvinvointi on vahvasti yhteydessä oppimiseen. Kun 

lapsen ja nuoren hyvinvoinnista huolehditaan yhdessä, kouluhyvinvointi ja motivaatio kasva-

vat. Tämän myötä oppilaan oppiminen edistyy, mikä puolestaan lisää hänen hyvinvointiinsa. 

Kyse on siis positiivisesta kierteestä, missä oppija kokee olonsa hyväksi ja turvalliseksi ja jonka 

myötä hän oppii ja voimaantuu. (Honkanen & Suomala, 2009, 10.) Hyvinvoinnin edistäminen 

ja kasvatustehtävä vaatii reilusti käytännön valmiuksia, joita kuitenkin koetaan Ahtolan (2016, 

14) mukaan olevan niukasti.   

Hyvinvoinnilla tarkoitetaan Honkasen ja Suomalan (2009, 11) mukaan oppilaan psyykkistä ja 

fyysistä terveyttä, henkilökohtaista hyvinvoinnin tunnetta, sosioemotionaalisia suhteita sekä 

kunnollisia elinoloja, joihin kuuluu esimerkiksi asuminen ja perheen toimeentulo. Määritelmä 
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on siis Honkasen ja Suomalan (2009, 11) mukaan jokaisen henkilökohtainen ja jolla tarkoite-

taan muun muassa sitä, että hyvinvoiva ihminen kykenee tunnistamaan sekä hallitsemaan eri-

laisia tunnetiloja. Kriisitilanteissa on tärkeää, että yksilön hyvinvointi on jo vakaalla pohjalla, 

jotta oppilaalla on hyvät valmiudet käsitellä traumaattista tilannetta. Turvallisuus, luottamus, 

kunnioitus, läheisyys ja kontrolli on perustarpeita psyykkiselle hyvinvoinnille, joita koulun tu-

lee tukea oman toiminnan kautta (Honkanen & Suomala, 2009, 11).   

Ahtola (2016, 16) tuo esille, että nykyään hyvinvoinnin tavoitteet määritellään niin opiskelu-

huoltolaissa kuin opetussuunnitelman perusteissa. Opetussuunnitelman perusteissa (Opetushal-

litus, 2016) hyvinvointia käsitellään omana lukunaan, missä käsitellään tekijöitä koulutyössä, 

jotka edistävät oppimista sekä hyvinvointia. Luvussa nousee esille esimerkiksi yhteinen vastuu, 

yhteistyö sekä opetuksen järjestystavat. Etenkin yhteistyö koulun ja kodin välillä on kaiken 

perusta tavoitteiden saavuttamisessa. (Opetushallitus, 2016.) Toisaalta oppilaiden ja koko yh-

teisön hyvinvoinnin osatekijät kulkevat mukana koko Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet. Erillisten oppiaineiden tavoitteissa mainitaan osatekijät yhteydessä muuhun toimintaan 

ja pyritään löytämään yhteys oppiaineen ja hyvinvoinnin välillä. Miten esimerkiksi musiikilla 

voidaan tukea oppilaan hyvinvointia tai miten yhteinen tekeminen luokkahuoneessa edistää niin 

oppilaiden kuin koko yhteisön toimintakykyä, voimavaroja sekä kykyä selviytyä ja suoriutua 

elämässä?   

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen ja tarvittaessa eri tasoista tukea tarjoavaan oppimis-

ympäristöön. Yksi opettajan tehtävistä on huolehtia oppilaidensa hyvinvoinnista ja sen tukemi-

sesta, mikä määritellään myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opetushallitus 

(2016) huomauttaa myös, että opettaja on osaltaan vastuussa siitä, että oppilaiden oikeudet oh-

jaukseen sekä opetukselliseen ja oppilashuollolliseen tukeen toteutuu. Tässäkin tärkeäksi teki-

jäksi nousee koulun ja kodin välinen yhteistyö. Etenkin jos oppilas on kokenut traumaattisen 

tapahtuman, on hänen oikeutensa oppilashuoltoon ja tukeen varsin tärkeää huomioida. Näihin 

tilanteisiin on erilliset suunnitelmat, jotka mainitsemmekin edellisessä kappaleessa. Ahtola 

(2016, 14) toteaa lopuksi hyvin, että jokainen lapsen kanssa työskentelevä aikuinen vaikuttaa 

lapsen hyvinvointiin, halusi sitä tai ei.  
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5.3 Positiivinen pedagogiikka  

  

Positiivisen pedagogiikan taustavaikuttajana toimii positiivinen psykologia. Se on kiinnostunut 

positiivisten prosessien ja olosuhteiden merkityksestä ihmisen elämään ja kehitykseen sekä hy-

vinvointiin. (Kumpulainen ym., 2015). Ihmisen voimavarojen ja onnellisuuden tutkiminen ovat 

kyseisen suuntauksen keskiössä. Positiivinen psykologia syntyi häiriökeskeisen psykologian 

rinnalle 1990-luvun lopussa. (Trogen, 2020.)  

Positiivisen pedagogiikan ja sen tutkimuksen keskiössä ovat siis Kumpulaisen ja kollegojen 

(2015) mukaan myönteiset tunteet, osallisuus ja vahvuudet. Tavoitteena toimivat oppimisen ilo 

ja sen mielekkyys, lapsia kannattelevat tekijät, myönteinen merkityksenanto toiminnalle sekä 

osallisuuden tukeminen. He lisäävät, että on tärkeää kiinnittää huomiota niihin asioihin ja sosi-

aalisesti luotuihin merkityksiin, jotka tuottavat lapselle hyvää oloa. Lapsen vahvuuksia pyritään 

tuomaan esille tutuissa arjen toimintaympäristöissä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa merki-

tyksellisten ihmisten kanssa. (Kumpulainen ym., 2015.) Lapsen kehuminen hänen onnistues-

saan jossakin tehtävässä tai asiassa on siis ensiarvoisen tärkeää.    

Hotulaisen, Lappalaisen ja Soinnun (2015) sanoin vahvuuksille rakentuvassa kasvatusnäkökul-

massa keskeistä on nimenomaisesti se, että yksilön resurssit, jo olemassa oleva tai kehittyvä 

osaaminen, otetaan käyttöön toiminnassa, johon ihminen kussakin hetkessä paneutuu. Omien 

vahvuuksien tunnistaminen puolestaan lisää heidän mukaansa itsearvostusta ja vahvistaa itse-

tuntoa, mikä on yhteydessä positiivisiin tulevaisuuden odotuksiin. Tämä lisää hyvinvointia elä-

män eri osa-alueilla ja voi helpottaa selviytymistä myös vaikeissa hetkissä. Lisäksi erilaisten 

hyvinvoinnin taitojen ja hyvän luonteen opettaminen varustavat oppilaita konkreettisesti tule-

vaa elämää varten ja onkin tämän vuoksi heille erityisen mielekäs ja tärkeä sisältöalue (Leski-

senoja, 2017.)  

Myönteinen minäkuva tarkoittaa puolestaan, että henkilö kykenee tunnistamaan omat vahvuu-

tensa. Laaja minäkäsitys koostuukin siitä, minkälaisen kuvan ihminen muodostaa itsestään. 

(Hotulainen ym., 2015.) Itsetunnon ja omien vahvuuksien tunnistamiseen vaikuttaa myös hen-

kilön sosioemotionaalinen kehitys, joka on niin ikään yhteydessä positiiviseen pedagogiikkaan. 

Sosioemotionaalisella kehityksellä ja taidoilla tarkoitetaan lapsen kykyä säädellä ja ilmaista 

tunteita sekä olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Ahonen, 2017, 16). Esimer-

kiksi kehittyneillä tunteiden säätelytaidoilla on edistävä vaikutus menetykseen sopeutumiseen 

(Poijula, 2007, 115.)  
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Koska positiivinen pedagogiikka ja sen tutkimus korostavat vahvuuksien ja tunteiden tunnista-

mista sekä myönteisen minäkuvan, itsetunnon ja pystyvyyden tunteen voimistamista, liittyy 

siihen olennaisesti ihmisen resilienssin vahvistaminen. Positiivisen pedagogiikan ja resilienssin 

käsitteet nivoutuvatkin yhteen siten, että positiivisen pedagogiikan ydinajatus on vahvistaa juuri 

niitä henkilön ominaisuuksia, jotka tukevat myös resilienssin muodostumista. Tällä voi olla 

merkittävää vaikutusta traumaattisista tapahtumista selviämiseen. Avaamme resilienssin käsi-

tettä sekä sen yhteyttä selviytymiseen seuraavassa kappaleessa.  

  

5.3.1 Resilienssin vahvistaminen  

  

Traumaattiset tapahtumat vaikuttavat yksilöihin eri tavalla. Ihmiset tulevat eri taustoista ja 

heillä on erilaisia kokemuksia, ominaisuuksia, luonteenpiirteitä sekä eri määrät psyykkistä ja 

sosiaalista kompetenssia. Osa näistä tekijöistä kulkee henkilön mukana syntymästä asti ja osa 

niistä syntyy ympäristön sekä vuorovaikutussuhteiden muovaamina. Myös vastoinkäymiset 

sekä epäonnistumiset muokkaavat ihmistä ja voivat osaltaan kasvattaa hänen resilienssiään. 

Poijulan (2018, 16) mukaan resilienssi voidaan suomentaa englannin kielen sanasta resilience, 

ja sillä tarkoitetaan muun muassa joustavuutta, kimmoisuutta, lannistumattomuutta, sopeutu-

mis- ja selviytymiskykyisyyttä, sinnikkyyttä sekä kriisikestävyyttä. Resilienssi voidaan myös 

määritellä kyvyksi säilyttää vakaus, sopeutua, toipua sekä kehittyä haastavissa elämäntilan-

teissa (Hedrenius & Johansson, 2013, 156).  Resilienssistä puhuttaessa esille nousee usein myös 

termi selviytyminen (coping), jolla tarkoitetaan henkilön kykyä ylläpitää psykososiaalista va-

kautta elämässään myös stressaavien sekä haastavien kausien aikana. Se kattaa niin käyttäyty-

miseen liittyvät kuin kognitiivisetkin pyrkimykset vähentää tai poistaa stressiä sekä emotionaa-

lista ahdistusta haastavissa elämäntilanteissa. (Holahan, Moos & Schaefer, 1996.)  

Resilienssi siis ilmenee vaikeissa, stressaavissa elämäntapahtumissa tai elämänvaiheissa, jotka 

vaativat lapselta sopeutumista. Fysiologia ja genetiikka vaikuttavat osaltaan ihmisen resiliens-

siin, mutta resilientiksi voi myös oppia kehittämällä ominaisuuksia, jotka auttavat sopeutumaan 

ja toipumaan tai selviytymään stressistä.  (Poijula, 2018, 17.) Tähän kehitykseen lapsi tarvitsee 

aikuisia, jotka auttavat ja opettavat häntä tunnistamaan sekä käyttämään vahvuuksiaan sekä 

voimistamaan lapsen pystyvyyden tunnetta.  

Lapsen vahvan resilienssin kehittymiseen vaikuttavat siis monet tekijät. Tällaisia faktoreita ovat 

esimerkiksi läheinen suhde huoltajiin tai muihin aikuisiin sekä huoltajan tai vanhemman oma 
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resilienssi, käytetyt positiiviset vanhemmuustaidot, kehittyneet itsesäätelytaidot, lapsen emo-

tionaalinen ja sosiaalinen terveys sekä hyvät sosiaaliset yhteydet (Poijula, 2018, 100.) Näitä 

voidaan kutsua lapsen kehitystä suojaaviksi tekijöiksi, joiden puuttuminen puolestaan olennai-

sesti heikentää resilienssiä. Tärkein lapsen resilienssiin vaikuttava, myönteinen tekijä on Poiju-

lan (2018, 114) mukaan vuorovaikutussuhde samaistuttavaan, vastoinkäymisten hetkillä voi-

maa antavaan, läheiseen ja hoivaavaan aikuiseen. Lisäksi lapsen resilienssin kehittymisessä yk-

sittäisenä tekijänä on korostettu sosiaalisen tuen saamista (Hedrenius & Johansson, 2013, 157). 

Kokemusta sosiaalisesta tuesta ja sen merkityksestä sekä sosiaalisten resurssien vahvistumista 

tulisi korostaa myös traumaattisesta tapahtumasta selviytymisessä, sillä ne vähentävät psyyk-

kistä oireilua ja lisäävät yksilön hyvinvointia (Lipponen, 2020, 199).  

Resilientti yksilö reagoi positiivisesti epäonnistumiseen tai vastoinkäymiseen (Perkins-Gough, 

2013, 14). Tällaisilla henkilöillä ja lapsilla on Wernerin tutkimuksen mukaan ollut edes yksi 

ihminen, jolta he ovat saaneet hyväksyntää temperamentista, fyysisestä viehättävyydestä tai 

älykkyystasosta huolimatta (viitattu lähteessä Poijula, 2018, 114). Opettajan merkitystä kasvat-

tajana ei siis tule väheksyä, vaan päinvastoin, hänen mahdollisuutensa tukea lapsen hyvinvoin-

tia ja selviytymistä tulisi ottaa huomioon jokapäiväisessä kouluarjessa.  Tärkein lapsen re-

silienssiin vaikuttava, myönteinen tekijä on Poijulan (2018, 114) mukaan vuorovaikutussuhde 

samaistuttavaan, vastoinkäymisten hetkillä voimaa antavaan, läheiseen ja hoivaavaan aikui-

seen.  

Myönteinen kasvuympäristö edesauttaa lapsen yksilöllisten resilienssiin liittyvien ominaisuuk-

sien, kuten tunteiden säätely- sekä ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä, jonka lisäksi se edistää 

lapsen omatoimisuutta, ystävyyssuhteiden ylläpitämistä sekä turvallista kiintymistä vanhem-

paan tai huoltajaan. (Southwick, Sippel & Krystal, 2016.) Myönteinen kasvuympäristö kattaa 

niin kodin kuin koulunkin vaikutuspiirin, jolloin opettajalla sekä muilla lapsen kanssa tekemi-

sissä olevilla koulun henkilökunnan jäsenillä on mahdollisuus ylläpitää kyseistä kasvatustyyliä. 

Yleisesti lapsen resilienssi kehittyykin juuri sosiaalisessa ympäristössä, jossa hän saa osakseen 

rakkautta, emotionaalista herkkyyttä, johdonmukaisuutta sekä luotettavuutta. Sosiaalisten ja 

ympäristöön liittyvien tekijöiden ansiosta lapsen resilienssi voi kehittyä myös haasteellisissa 

sekä stressaavissa tilanteissa. (Southwick, Sippel & Krystal, 2016.)  
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6. Yhteenveto ja pohdinta   

  

Tässä tutkielmassa lähdimme tutkimaan oppilaan kohtaamia kriisejä ja sitä, miten koulu pystyy 

auttamaan ja tukemaan yksilöä tämän traumaattisen tapahtuman yhteydessä. Aiheemme tarken-

tui kriisin muodoista traumaattisiin kriiseihin, jotka ovat luonteeltaan äkillisiä ja odottamatto-

mia, kuten läheisen menetys tai itsemurha ja onnettomuudet. Keskustelun myötä päädyimme 

myös siihen, että rajaamme aihetta vielä spesifimmin kriiseihin, jotka ovat yksilön elämässä 

ajankohtaisia. Ennen kuin pystyimme käsittelemään sitä, miten lapsi kokee kriisin ja mikä on 

koulun ja opettajan rooli tilanteessa, täytyi meidän ensin perehtyä siihen, miten tunnetaidot ke-

hittyvät ja miten lapsi kokee tunteet eri ikäluokilla.  Tunnetaidon käsite ei ole yksikäsitteinen 

vaan huomasimme siitä puhuttavan myös sanoilla tunneäly, itsesäätely ja sosioemotionaalinen 

taito. Pääasiassa käsitteillä tarkoitetaan samaa, vaikkakin pieniä eroavaisuuksia voi esiintyä. 

Tunnetaidot ovat yksilön taitoa tunnistaa, säädellä ja kehittää kokemiaan tunteita. Tämän myötä 

lähdimme tutkimaan, kuinka koulu on apuna näiden taitojen kehittämisessä ja tukemisessa eten-

kin, kun oppilasta kohtaa traumaattinen kriisi.  Myös resilienssillä on merkitystä lapsen selviy-

tymiseen kriisin hetkellä, joten tutkimme myös sen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.  

Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme kuului seuraavasti: Miten lapsi kokee traumaattisen 

kriisin ja miten sen vaikutukset ilmenevät? Kaikki saa alkunsa siitä, miten lapsen tunteet kehit-

tyvät sekä minkälaista tunnekasvatusta esiintyy. Tunteiden kehittyminen alkaa aivan pienestä 

asti, jolloin tunnemme enimmäkseen mielihyvää ja mielipahaa. Tämän myötä alamme vähitel-

len tunnistamaan sekä nimeämään erilaisia tunteita ja turvallisen kasvuympäristön avulla sää-

telemään ja käsittelemään niitä. Pieni lapsi reagoi tunteisiin herkemmin, koska heidän tunnesää-

telytaitonsa eivät ole vielä yhtä kehittyneet. Tällä on myös vahva yhteys siihen, miten traumaat-

tinen tapahtuma näkyy ja vaikuttaa lapseen. Vanhempi lapsi osaa jo tiedostaa enemmän tuntei-

taan ja sen myötä käsittelemään ja säätelemään niitä tarvittavalla tavalla.  Tunnetaidoista mai-

nitaan myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2016) eri oppiaineiden yh-

teydessä, mutta tunnekasvatusta ei kuitenkaan määritellä omana kappaleenaan. Monipuolinen 

tunnetaitojen kehittäminen antaa valmiuksia kohdata kriittisetkin hetket, jolloin tilanteesta sel-

viytymiseen on paremmat lähtökohdat.   

Traumaattinen kriisi etenee vaiheittain ja vaiheiden pituus sekä reaktioiden voimakkuudet vaih-

televat yksilöittäin. Joillakin alun shokkivaihe voi kestää pitkään, kun taas toisella shokki laan-

tuu nopeampaa ja reaktiovaiheeseen siirtyminen ja sitä kautta tilanteen käsitteleminen tapahtuu 

aiemmin. Tähän voi vaikuttaa myös vahvasti se, millainen traumaattinen kriisi on kyseessä. 
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Esimerkiksi vanhemman menettäminen on monelle elämän traumaattisimpia tapahtumia ja toi-

puminen kestää vuosia, kun taas onnettomuuden käsitteleminen voi kestää lyhyemmän ajan, 

tietenkin onnettomuuden vakavuudesta riippuen. Toisilla shokkivaihe näkyy lamaantumisena 

ja arkisetkaan askareet eivät onnistu ilman muiden avustusta, kun taas toisilla se esiintyy välit-

tömänä toimintana, jolloin paikallaan pysyminen voi tuntua jopa mahdottomalta. Tämä voi nä-

kyä koulumaailmassa oppilaan tuntiaktiivisuudessa. On tärkeää huomioida, että jokainen käsit-

telee asiaa omalla tavallaan, eikä reaktiolle ole selkeää kaavaa, jonka mukaan kukin toimii.   

Reaktiovaihe on vaiheista raskain, jolloin yksilö kohtaa tilanteen ensimmäistä kertaa shokin 

jälkeen. Muistot tapahtuneesta palaavat mieleen ja tapahtunut alkaa konkretisoitumaan. Tunte-

mukset ja ajatukset voivat tuntua pelottavilta, mutta ne ovat tärkeä kohdata ja käsitellä, jotta on 

mahdollista siirtyä reaktiovaiheesta työstymis- ja käsittelyvaiheeseen. Surulla on reaktiovai-

heen kohdalla suuri rooli, ja lapset kokevatkin surua erillä tavalla kuin aikuiset. Lapsi ei välttä-

mättä koe menetystä realistisesti, jolloin sururektiokin nousee erillä tavalla esille. Tästä huo-

mautettiinkin useassa lähteessä, että olisi tärkeää tuoda lapselle todellinen kuva kuolemasta, 

jotta tapahtuneen käsittely ei vääristyisi. Tärkeitä huomioita oli tuoda esille kuoleman univer-

saalius, peruuttamattomuus sekä kuolleen ruumiin kykenemättömyys minkäänlaisiin tuntemuk-

siin. Keskustelua herätti se, kuinka joissakin teoksissa esitettiin erittäin brutaalisti tapoja, joilla 

puhua lapsen kanssa kuolemasta. Näiden mukaan lapselle voidaan tuoda asia ilmi tarinan 

kautta, jossa kerrotaan esimerkiksi, miten isä on tappanut äidin tai miten läheinen on kuollut 

onnettomuudessa. Tällaisissa tilanteissa monesti ajatellaan, että lasta tulisi ehdottomasti suo-

jella järkyttäviltä ja joskus jopa raaoilta tapahtumilta tuoden asia sensitiivisemmin esille. Poi-

julan (2007, 261) mukaan aikuisen on kuitenkin tärkeää kertoa asiasta yksityiskohtia myöten, 

jotta lapsi saa realistisen käsityksen tapahtuneesta. Hän lisää, että tässä yhteydessä on huomi-

oitava lapsen ajattelun kehitys. Nuorempien lasten minäkeskeisyys ja syy-seuraus-ajattelun 

konkreettisuus voi luoda lapsille kuvan, että henkilön kuolema on voinut johtua hänen teois-

taan, vaikka sillä ei olisi minkäänlaista yhteyttä tapahtuneeseen.  

Viimeisessä vaiheessa eli työstymis- ja käsittelyvaiheessa shokki ja tunnemyrsky on jo laantu-

nut, jolloin yksilö myöntyy siihen, ettei tapahtunutta voi enää muuttaa ja asia tulee pysymään 

hänen elämässään. Asian hyväksyminen auttaa pääsemään elämässä eteenpäin ja horjunut itse-

tunto tasapainottuu pikkuhiljaa. Jokaisen vaiheen käsitteleminen syventyvästi on tärkeää, jotta 

traumaattisesta kriisistä ei pääse kehittymään psyykkistä häiriötä. Lapsi tarvitsee turvallisen 

tukiverkoston, johon tukeutua ja joka on valmis kuuntelemaan, jolloin tunteiden ja ajatusten 

käsitteleminen on mahdollista.  Olisi myös tärkeää tunnistaa, missä kriisin vaiheissa ollaan me-

nossa ja sitä kautta toimia sekä tukea vaiheeseen sopivalla tavalla. Tämä voi kuitenkin koitua 
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haasteelliseksi, koska jokainen kokee vaiheet eri tavoin ja vaiheiden pituus voi vaihdella suu-

resti. Kriisin vaiheiden läpi vaikuttaa vahvasti yksilön resilienssi, joka määrää osaltaan sen, 

kuinka kauan kriisistä toipuminen kestää. Kuten Lipponen (2020, 31) tuo esille, resilienssi ei 

kuitenkaan poista kipua, vaan se on kykyä auttaa itseään vastoinkäymisten kohdatessa. Hän 

lisää, että elämä voi muokkaantua tapahtuneen myötä, mutta katse pyritään suuntaamaan siihen, 

mitä kaikkea ei ole menettänyt. Mikä kaikesta huolimatta on hyvin?  

Toisena halusimme löytää vastauksen kysymykseen: Millaisin keinoin koulu voi tukea lapsen 

oppimista ja hyvinvointia traumaattisen kriisin kohdatessa? Koulun tehtävä oppilaan hyvin-

voinnin tukemisessa määritellään niin perusopetuslaissa kuin opiskeluhuoltolaissa. Koulujen 

omakohtaisissa opetussuunnitelmissa tuodaan vielä erikseen esille erilaisia hyvinvointisuunni-

telmia eri tilanteisiin, kuten kriisisuunnitelma. Oli mielenkiintoista huomata, että lapsille ei ole 

erillistä kriisiteoriaa vaan ne on koottu soveltamalla aikuisten kriisiteorioita. Holm ja Turunen 

(2005, 11) nostavatkin esille hyvän huomautuksen siitä, että aikuisilla ja lapsilla on samat krii-

siteoriat, mutta aikuisen ja lapsen surua ei kuitenkaan saisi verrata toisiinsa. Tämä johtuu siitä, 

että lapset kokevat ja käsittelevät surua hyvin erillä tavalla kuin aikuiset.   

Jokaisella on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja opettajan tehtävä on luoda ilmapiiri, jossa 

keskustelu ja tunteiden näyttäminen on mieluisaa ja turvallista. Kun oppilaan hyvinvointi on 

vakaalla pohjalla, on yksilöllä paremmat valmiudet selvitä itsetuntoa ja hyvinvointia horjutta-

vasta kriisistä. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan Honkasen ja Suomalan (2009, 11) mukaan oppilaan 

psyykkistä ja fyysistä terveyttä, henkilökohtaista hyvinvoinnin tunnetta, sosioemotionaalisia 

suhteita sekä kunnollisia elinoloja, joihin kuuluu esimerkiksi asuminen ja perheen toimeentulo. 

Oppilaan hyvinvoinnista huolehtiminen kehittää myös oppimista. Kun huolehdimme oppilai-

den hyvinvoinnista, heidän motivaationsa koulua kohtaan kasvaa ja niin myös kouluhyvinvointi 

paranee. Tämän myötä oppilaan kehityksessä näkyy positiivinen vaikutus, joka puolestaan edis-

tää lisää hyvinvointia.  

Opettajien on tärkeää tutustua mahdollisimman moniin lapsen kannalta merkityksellisiin ihmi-

siin, jotta he voisivat ymmärtää lapsen todellisuutta. Näin opettaja osaa suhtautua ja toimia oi-

kein tukiessaan lapsen hyvinvointia kriittisilläkin hetkillä. Opettaja voi auttaa lasta toipumaan 

traumaattisesta kriisistä ja Palosaaren (2008, 195) mukaan tavoittelemaan integraatiota, jolla 

tarkoitetaan kovankin kokemuksen liittämistä ja osakseen hyväksymistä osaksi oman elämänsä 

käsikirjoitusta. Hän kuitenkin huomauttaa, että hyväksymisellä ei tarkoiteta tapahtuman tai uh-

riksi joutumisen hyväksymistä, vaan hyväksymistä siitä, että kyseinen sattumus on saattanut 

osua hänen elämäänsä.  Opettajan ja oppilaan välinen suhde on paljon puhuttava aihe ja eroa-
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vaisuuksia näkyy ihmisten mielipiteissä esimerkiksi siinä, kuinka läheisesti opettajan tulisi tun-

tea oppilaansa. Tämä aihe herätti myös meidän välillämme keskustelua ja pohdimmekin Virta-

sen (2015, 13) tuomaa huomautusta opettajan paradoksaalisesta suhteesta oppilaisiin, jolloin 

häneltä odotetaan samanaikaisesti ammatillista etäisyyttä sekä tunnepitoista välittämistä. Missä 

kulkee raja? Tähän kysymykseen on varmasti eriäviä mielipiteitä, jotka koostuvat vahvasti siitä, 

mitä opettaja itse arvostaa ja kokee tärkeäksi työnkuvassaan.   

Tuki, jota koulussa voidaan lapselle tarjota, on pääasiassa psykososiaalista tukea. Koska trau-

maattiset tapahtumat vaativat aina psykologista läpikäyntiä, on muistettava, ettei koululla ole 

mielenterveydellistä pätevyyttä tarjota lapselle esimerkiksi terapeuttista tukea. On kuitenkin 

tärkeää, että koulu tekee tiivistä yhteistyötä traumaattisesta kriisistä kärsivän lapsen vanhem-

pien sekä monialaisen asiantuntijajoukon kanssa. Opettajaa voidaan esimerkiksi konsultoida 

tavoista, jotka tukevat lapsen suruprosessia sekä kriisistä toipumista koulun arjessa. Poijula 

(2008, 167) painottaa, että niin kotona kuin koulussakin on tärkeää korostaa rehellisyyttä sekä 

avoimuutta tapahtuneesta ja luoda sellainen ympäristö, jossa lapsi voi esimerkiksi piirtäen, leik-

kien tai puhuen ilmaista tapahtunutta. Se on lapsen tapa prosessoida vaikeitakin tunteita. Koulu 

on siis tärkeä paikka, jossa lapsen kehitystä ja vointia seurataan lähes päivittäin ja mutkaton 

sekä luottamuksellinen kodin ja koulun välinen yhteistyö lapsen edun tavoittelemiseksi on kiis-

tatta merkittävä hyvinvointia edistävä tekijä.  

Tietty inhimillisyys määrittää myös koulun roolia avun antajana. Opettajan on oltava sensitii-

vinen lapsen psyykkiselle kantokyvylle, ja tarjottava tarpeen mukaan tukiopetusta sekä pyrit-

tävä joustamaan. Hänen on huomioitava myös muuta luokkaa menetyksestä kärsivän lapsen 

palattua kouluun ja sovittava lapsen vanhempien kanssa tavasta, jolla lapsi tulee kohdata myös 

luokkatoverien puolesta.  

Tutkiessamme opettajan ja koulun mahdollisuuksia vaikuttaa lapsen hyvinvointiin sekä tarjota 

tukea traumaattisen kriisin keskellä ilmi, että akuutin tuen tarjoamisen lisäksi lasta voi auttaa 

selviytymään myös ennakoivasti. Positiivinen pedagogiikka on suuntaus, joka korostaa vah-

vuuksien sekä minäpystyvyyden merkitystä oppimisessa sekä kehityksessä. Se pyrkii positiivi-

sin keinoin kasvattamaan lapsen itsetuntoa sekä sen myötä myönteistä käsitystä itsestä oppi-

jana.   

Positiivinen pedagogiikka sekä sen filosofia kulkee käsikädessä lapsen resilienssin vahvistami-

sen kanssa. Resilienssillä tarkoitetaan mielenterveydellisessä näkökulmassa henkilön kykyä so-

peutua muutokseen, kestää negatiivisia ajanjaksoja sekä tapahtumia ilman kehityksen häiriin-

tymistä sekä osaltaan myös joustavuutta sekä sinnikkyyttä. Poijulan (2018, 85) mukaan re-

silientti yksilö esimerkiksi ilmaisee suruun liittyviä kielteisiä tunteita vähemmän kuin muut 
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heikomman resilienssin omaavat henkilöt, ja tämä puolestaan auttaa arjesta selviytymistä sekä 

sopeutumista uuteen tilanteeseen. Resilientit lapset omaavat myös hyvät tunnesäätelytaidot 

sekä myönteisen ja vahvan itsetunnon, mikä osaltaan suojaa heitä menetyksen sekä katkenneen 

ihmissuhteen tuomalta järkytykseltä. Resilienssi kehittyy läpi elämän sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa ja vaikka vanhemmat ovat ensisijaisia kasvattajia, ovat myös opettajat ja vertaiset 

suuressa roolissa lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä.   
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