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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaiset valmiudet luokanopettajilla, 

erityisluokanopettajilla ja erityisopettajilla on kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas 

peruskoulussa. Tutkielman tarkoituksena oli myös selvittää, millaisia kokemuksia opettajilla 

on ollut psyykkisen trauman kokeneen oppilaan tai oppilaiden kanssa. Tutkielman teoreettinen 

viitekehys rakentuu erilaisista trauman määritelmistä, trauman vaikutuksista etenkin lapsiin ja 

heidän koulunkäyntiinsä ja erilaisista tukimuodoista peruskoulussa. Psyykkisen trauman 

kokeneet oppilaat koskettavat suurta osaa peruskoulussa työskentelevistä opettajista muun 

muassa vallitsevan maailmantilanteen ja oppilaiden moninaisten kotitaustojen vuoksi, jonka 

vuoksi aiheen tutkiminen on perusteltua. Psyykkisen trauman kokeneita oppilaita 

suomalaisessa peruskoulukontekstissa on myös tutkittu verrattain vähän.  

Tutkielma on toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmin ja aineisto on analyso itu 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkielman aineisto on kerätty sähköisellä 

kyselylomakkeella kesäkuussa 2022 ja tutkielmaan vastasi yhteensä 50 peruskoulussa 

työskentelevää opettajaa (N=50). Luokanopettajia kyselyyn vastasi 20, erityisluokanopettaj ia 

22 ja erityisopettajia 8. Opettajista suurin osa (n=47) on kohdannut psyykkisen trauman 

kokeneen oppilaan peruskoulussa monesti. 

Tulokset osoittavat psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden oireilun peruskoulussa olevan 

hyvin moninaista. Haasteet näkyvät oppilaiden psykososiaalisella puolella tai akateemisissa 

taidoissa. Oireet näkyvät oppilaan koulunkäynnissä muun muassa muuttuneessa käytöksessä, 

joka on helpommin havaittavissa. Muuttuneen käyttäytymisen lisäksi psyykkiset traumat voivat 

näkyä oppilaiden koulusuoriutumisessa alisuoriutumisena tai korostuneena pärjäämisenä. 

Oppilaan traumakokemuksen tunnistamista edesauttaa eri toimijoiden välinen tiedonsiirto ja 

hyvä opettaja-oppilassuhde. Tutkimustulokset osoittavat, että opettajan kokemus, tuki ja 

työnohjaus sekä koulutus ja konsultointi edistävät opettajien valmiuksia kohdata psyykkisen 

trauman kokenut oppilas peruskoulussa. 

Tutkielman tulokset osoittavat, että peruskoulussa työskentelevät opettajat kykenevät omalla 

toiminnallaan tukemaan psyykkisen trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa, mutta 

opettajat kokevat tarvitsevansa enemmän tietoa ja menetelmiä. Tarve tulisi huomioida jo 

opettajankoulutuksessa, mutta myös kouluyhteisöissä sekä moniammatillisessa yhteistyössä.  

Opettajien valmiuksien ja kokemusten lisäksi tulisi saada lisätutkimusta myös peruskoulussa 

työskentelevien rehtoreiden valmiuksista ja kokemuksista psyykkisen trauman kokeneiden 

oppilaiden kanssa.  
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 Johdanto 

Psyykkisille traumoille altistuminen on yleistä lapsuudessa. Haravuoren, Marttusen ja 

Viheriälän (2016) mukaan kaikki lapset ja nuoret kokevat elämässään psyykkisest i 

kuormittavia tekijöitä sekä arkeen kuuluvia kriisejä. Usein lapset ja nuoret reagoivat näihin 

tilanteisiin lyhytkestoisesti, eivätkä kokemukset ole aina esteenä lapsen terveelle kehitykselle 

(Haravuori ym., 2016). Kuitenkin osa lapsista ja nuorista kokee ennen aikuisikää vakavan 

psyykkisesti traumaattisen tapahtuman ja tällaisella kokemuksella voi olla merkittäviä 

vaikutuksia yksilön hyvinvointiin sekä koulussa suoriutumiseen (Perfect, Turley, Carson, 

Yohanna & Saint Gilles (2016). 

Perfect ja kollegat (2016) esittävät psyykkisen trauman kokeneilla lapsilla olevan lisääntynyt 

riski tunnetoiminnan puutteellisuuteen. Heidän mukaansa psyykkisen trauman vaikutukset 

voivat näkyä myös yksilön käyttäytymisessä, sosiaalisissa taidoissa sekä akateemisessa 

suoriutumisessa. Useat tutkimukset osoittavat myös, että traumaattisille tapahtumille 

altistumisella ja nuorisorikollisuuden välillä on merkittävä yhteys (Kerig, Bennet, Thompson 

& Becker, 2012; Moreland & Ressler, 2021). Chafouleasin, Koriakinin, Roundfield ja 

Overstreet (2019) esittävät, että traumaattiset kokemukset voivat näkyä myös mielenterveyden 

haasteina ja kognitiivisten kykyjen, kuten muistin heikkoutena. Näin ollen psyykkisten 

traumojen vaikutukset koskettavat myös peruskoulussa työskenteleviä opettajia, vaikka 

diagnosoitujen häiriöiden hoitovastuu onkin terveydenhuollolla (Laajasalo, 2020).  

Tavallisesti Suomessa lasten ja nuorten kokemat vakavat psyykkisesti traumaattiset tapahtumat 

ovat muun muassa oma tai läheisen vakava sairastuminen, onnettomuudet, läheisen kuolema ja 

fyysinen ja henkinen väkivalta (Haravuori ym., 2016), joiden vaikutukset voivat näkyä myös 

koulussa. Tämän lisäksi ulkomaalaistaustaisten oppilaiden osuus on kasvanut Suomessa 

nopeasti viime vuosien aikana ja oppilaiden taustat ovat hyvin moninaiset (Laatikainen ym., 

2013). Monissa maissa lapset ja nuoret kohtaavat sotaa, terroritekoja, pakolaisuutta sekä 

luonnonkatastrofeja (Haravuori ym., 2016). Psyykkisen trauman kokeneet oppilaat koskettavat 

useita opettajia muun muassa vallitsevan maailmantilanteen vuoksi. Tälläkin hetkellä 

suomalaisiin kouluihin on saapunut Venäjän hyökkäyssodan takia oppilaita, jotka ovat 

kokeneet sotatilanteen kotimaassaan ja mahdollisesti kohdanneet tilanteen aiheuttamia 

traumaattisia tapahtumia (Opetushallitus, 9.6.2022). 
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Opetushallituksen (9.6.2022) tilastojen mukaan perusopetuksen valmistavassa opetuksessa 

opiskeli toukokuun 2022 lopussa 2702 Ukrainasta paennutta lasta ja nuorta. Valmistavan 

opetuksen lisäksi Ukrainasta paenneet voivat opiskella myös yleisopetuksessa, jolloin heidän 

lukumääräänsä ei ole huomioitu tässä tilastossa. Venäjän hyökkäyssota on heijastunut myös 

suomalaisiin lapsiin ja heidän hyvinvointiinsa. Täytyy muistaa, että sotatilanne ei ole ainut 

traumatisoitumista aiheuttava tekijä, vaan opettajat kohtaavat oppilaita hyvin moninais is ta 

taustoista. Bergerin, Martinin ja Phalin (2020) tutkimus osoittaa, että opettajat ovat raportoineet 

koulutuksen puutteesta kohdata psyykkisen trauman kokenut tai traumatisoitunut oppilas 

koulussa, joten lisätutkimus aiheesta on tarpeellista. Tämän tutkielman tavoitteena on kartoittaa 

millaiset valmiudet peruskoulun luokanopettajilla, erityisluokanopettajilla ja erityisopettaj illa 

on kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas. Tutkielman tavoitteena on myös kartoittaa, 

millaisia kokemuksia opettajilla on psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden kanssa ja 

kuinka he ovat toimineet heidän kanssaan. Opettajien kokemukset antavat arvokasta tietoa 

aiheesta ja nostavat esiin mahdolliset ongelmakohdat. Ymmärryksen lisääntymisen myötä 

ongelmia pystytään jatkossa huomioimaan paremmin. Tutkielman tulokset hyödyttävät 

parhaimmillaan muuta opetushenkilöstöä, moniammatillista yhteistyöverkos toa, 

opettajankoulutusta sekä opetushallintoa.  

Aihe koskettaa minua tulevana erityisopettajana henkilökohtaisesti. Aihe koskettaa myös 

kaikkia opettajia ja peruskoulussa työskenteleviä, sillä oppilaiden taustat ovat hyvin 

moninaiset. Aikaisempien tutkimusten perusteella (Perfect ym., 2016) voidaan todeta, että 

opettajat kohtaavat jossain kohtaa työurallaan psyykkisen trauman kokeneen oppilaan. On 

tärkeää, että peruskoulun opettajilla olisi oikeanlaiset toimintamuodot kohdata ja tukea 

psyykkisen trauman kokeneita oppilaita, jotta oppilaiden moninaisiin haasteisiin osattaisiin 

vastata oikealla tavalla (Lawson ym., 2019). Lapset ja nuoret viettävät suuren osan ajastaan 

perusopetuksen kehitysympäristössä (Perälä, Halme & Kanste, 2013) ja koulu on eräs 

merkittävimpiä ympäristöjä lasten ja nuorten arjessa (Laatikainen ym., 2013). Trauman 

kokeneet oppilaat ovat myös koulujärjestelmämme haastavimpia oppilaita johtuen siitä, että 

joillakin esiintyy vakavia ja kroonisia oppimis-, käyttäytymis- ja psykososiaalisia haasteita 

(Berger ym., 2020).  

 

 

 



6 

 

1 Psyykkinen trauma 

Psyykkinen trauma syntyy äärimmäisen stressaavan olosuhteen johdosta (Leikola, 2014). 

Psyykkisten traumojen vaikutukset voivat ulottua myös trauman kokeneen ympäristöön. Van 

der Kolkin (2017, s. 9) mukaan traumat ulottuvat trauman kokijaan, heidän läheisiinsä ja 

lähipiiriin. Traumojen vaikutukset voivat ulottua myös laajempiin yhteisöihin muun muassa 

korkean pakolaismäärän vuoksi, jolloin niiden vaikutukset voivat näkyä myös koko maassa 

(Cavanaugh, 2016). Näin ollen traumat koskettavat myös trauman kokeneen oppilaan opettajia 

sekä muita oppilaita ja koulun koko henkilökuntaa. Seuraavissa alaluvuissa määritellään 

tarkemmin psyykkinen trauma ja sen syntyprosessi. Syntyprosessin lisäksi alaluvut esittelevät 

myös psyykkisen trauman vaikutuksia yksilöön. Tutkielma esittelee lyhyesti myös 

kiintymyssuhdeteorian, sillä psyykkiset traumat voivat ilmetä yksilön kiintymyssuhte issa 

kiintymyssuhdetraumoina tai spesifin kiintymyssuhteen uupumisena (Vasquez & Miller, 2018). 

Psyykkiseen traumaan viitatessa tutkielmassa puhutaan myös pelkästään traumasta, jolla 

tarkoitetaan tässä tutkielmassa psyykkistä traumaa. 

1.1 Psyykkisen trauman ja traumatisoitumisen määrittely 

Traumaattisille tapahtumille altistuminen on yleistä kaikkialla maailmassa (Kessler ym., 2017). 

Trauma-asiantuntija psykiatri Bessel van der Kolk (2017) toteaa traumaattisten tapahtumien 

olevan mittasuhteiltaan erilaisia. Hän jatkaa traumaattisten tapahtumien voivan olevan muun 

muassa perheen sisällä tapahtuvia asioita, historiallisia tai kulttuuriin vaikuttavia asioita. 

Leikola (2014) lisää, että psyykkisellä traumalla viitataan yksilön reaktiota äärimmäisen 

stressaavaan elämänolosuhteeseen. Psyykkinen trauma syntyy, kun jokin tapahtuma ylittää 

yksilön kapasiteettikyvyn selviytyä stressaavasta elämänolosuhteesta (Leikola, 2014, s. 48–49). 

Van der Kolk (2017, s. 9) jatkaa, että tällaiset stressaavat traumaattiset elämänolosuhteet ovat 

tyypillisesti yksilölle odottamattomia sekä hallitsemattomia. Haravuori ja kollegat (2016) 

toteavat, että kokemus ennakoimattomasta tapahtumasta, johon liittyy vakava uhka elämälle, 

kuolema tai fyysisen koskemattomuuden rikkoutuminen voi ylittää psyykkisen tasapainon 

säätelykeinot johtaen psyykkisen trauman syntymiseen. He jatkavat, että traumaatt is ia 

kokemuksia voivat olla muun muassa liikenneonnettomuudet, muut onnettomuudet, tulipa lot, 

myrskyt, läheisen tai oma vakava sairastuminen, pahoinpitely, raiskaus ja läheisen äkillinen 

kuolema. Leikolan (2014, s. 75) mukaan tällaisia kokemuksia on vaikea integroida osaksi 

yksilön elämänkokemuksia ja se voi johtaa traumatisoitumiseen. Elämänkokemusten 
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integraatiolla tarkoitetaan yksilön kykyä erotella erilaisia elämänkokemuksia sekä niiden 

liittämistä osaksi omaa persoonallisuutta (Steele, Boon & van der Hart, 2018, s. 20). 

Suomessa psyykkiset traumat luokitellaan ICD-10 mukaisesti. Käypä hoito -suosituksen 

nettisivujen mukaisesti traumaperäisethäiriöt jaetaan ICD-10-luokituksissa akuutiks i 

stressireaktioksi (ASR) ja traumaperäiseksi stressihäiriöksi (posttraumatic stress disorder, 

PTSD). Traumaperäinen stressihäiriön syntyminen edellyttää voimakkaan traumaatt isen 

kokemuksen kokemista (Laajasalo & Peltonen, 2021). Arosen ja Suomalaisen (2016) mukaan 

traumaattisen tapahtuman voimakkuus, kesto, laatu ja sen ajoitus vaikuttavat mahdollisen 

traumaperäisen stressihäiriön syntymiseen. He lisäävät, että myös biologinen ja psyykkinen 

terveys vaikuttavat siihen syntyykö henkilölle traumaperäinen stressihäiriö. Yleisimmät syyt 

traumaperäisen stressihäiriön syntymiseen aiheuttavat traumaattiset kokemukset ovat 

kokemukset, johon liittyy rakkaan ihmisen odottamaton kuolema ja läheisen henkilön 

aiheuttama seksuaalinen väkivalta (Kessler ym., 2017).  

Laajasalo ja Peltonen (2021) toteavat, että traumaperäisen stressihäiriön eräs keskeinen oire on 

traumaattisten takaumien kokeminen, jolloin tapahtuma koetaan uudelleen toistuvina 

muistikuvina. Keskeisiä oireita ovat myös traumaattista tapahtumasta mieleen tulevien asioiden 

välttäminen sekä ylivireysoireet (Laajasalo & Peltonen, 2021). Näiden lisäksi 

kykenemättömyys muistaa jotain keskeistä, joka liittyy traumaattiseen tapahtumaan, tai jatkuva 

psyykkinen herkistyminen liittyvät traumaperäiseen stressihäiriöön (Laajasalo & Peltonen, 

2021). Traumojen vaikutukset voivat ulottua myös elintoimintoihin, aivoihin, kognitiiviseen 

kykyyn, toiminnanohjaukseen sekä immuunijärjestelmään (Steele ym., 2018, s. 119; van der 

Kolk, 2017, s. 9). Moreland & Ressler (2021) kirjoittavat traumaperäisen stressihäiriön olevan 

yhteydessä myös kohonneeseen riskiin sairastua moniin sydän- ja verisuonisairauks i in, 

aineenvaihdunta- ja tulehdussairauksiin sekä syöpään. Traumaperäinen stressihäiriö lisää riskiä 

myös päihteiden väärinkäyttöön ja rikolliseen toimintaan (Moreland & Ressler, 2021). 

Traumaperäisen stressihäiriön oireet ovat tyypillisesti suhteellisen pysyviä (Kessler ym., 2017) 

ja se voi aiheuttaa pysyviä muutoksia persoonallisuuteen, mutta siitä on mahdollisuus myös 

toipua oikeanlaisen tuen avulla (Kauppi, 2018).  

Leikola (2014) esittää, että traumatisoitumisesta voidaan puhua silloin, kun se voidaan todeta 

kliinisesti ja henkilöllä esiintyy jonkin asteista dissosiaatiota, eli persoonallisuuden 

rakenteellista jakautumista. Sinkkonen (2018) jatkaa dissosiaation olevan eräänlainen 

psyykkinen suojautumiskeino sellaisilta tunteilta, tapahtumilta tai asioilta, jotka ylittävät 
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käsittelykyvyn. Hän lisää, että posttraumaattinen stressireaktio on ihmismie len 

suojautumiskeino, jolloin se lasketaan dissosiatiiviseksi ilmiöksi. Dissosiatiivisuus voi näkyä 

äärimmillään hyvin vaikeana persoonallisuuden jakautumisena eri osiin ja identiteettihäir iönä 

(Sinkkonen, 2018, s. 127; Steele ym., 2018). Dissosiatiivisia oireita ovat muun muassa 

kyvyttömyys yhdistää tunteita, ajatuksia sekä muistoja loogisiksi kokonaisuuksiksi (Aronen & 

Suomalainen, 2016). Dissosiaation on tarkoitus suojella ihmisen psyykettä äärimmäisessä 

stressitilanteessa (Kauppi, 2018; Steele ym., 2018, s. 23).  

Traumojen vaikutukset ihmiseen voivat olla siis hyvin kokonaisvaltaisia ja niiden vaikutukset 

voivat näkyä yksilössä pitkään (Jacobson, 2021). Sinkkosen ja Korhosen (2015, s. 256) mukaan 

traumat voivat näkyä ihmisen käyttäytymisessä taisteluna, pakenemisena, jähmettymisenä tai 

alistumisena. Nämä käytösmallit voivat näkyä ihmisen käyttäytymisessä esimerkik s i 

aggressiivisuutena, pelkotiloina, epätodellisuuden tunteena tai shokkitilana (Jacobson, 2021). 

Sinkkonen ja Korhonen (2015) jatkavat, että traumat voivat vaikuttaa ihmisen kehoon muun 

muassa jännittyneisyytenä, uniongelmina, säpsähtelynä ja rentoutumisen vaikeutena. 

Akuuteissa traumatilanteissa ihminen voi kokea tunnetasolla olevansa avuton, aistit voivat 

vääristyä, ihminen voi kokea olevansa haavoittunut tai hän voi kokea syyllisyyden tunteita 

(Sinkkonen & Korhonen, 2015, s. 256).   

Traumat voivat muovata myös ihmisen tunnemaailmaa sekä tunteita (Jacobson, 2021). Leikola 

(2014) lisää, että traumatisoituneilla ihmisillä voi ilmetä depressiivistä mielialaa, ahdistusta, 

seksuaalisia häiriökäyttäytymistä, vaikeuksia ihmissuhteissa, itsemurhaimpulsseja ja heillä voi 

olla työelämässä erilaisia haasteita. Edellä mainittujen ongelmien kasaantuminen on yleistä, jos 

traumat koetaan varhaisessa vaiheessa (Leikola, 2014). Varhaisessa vaiheessa koetuissa 

traumaattisilla tilanteilla voi olla vaikutuksia myös kiintymyssuhdemallin muodostumisessa, 

jos traumat koetaan tärkeissä ihmissuhteissa (Jacobson, 2021; Ringel, 2019). Kaikista 

vakavimmiksi traumoiksi lasketaan varhaisessa vuorovaikutuksessa syntyneet traumat sekä 

traumaperäinen stressihäiriö (Leikola, 2014, s. 50, 73). 

Kiintymyssuhdemallit syntyvät vanhemman ja lapsen välisissä vuorovaikutustilanteissa, joista 

muodostuu ajan kuluessa laajempi kokonaisuus (Nurmi ym., 2014; Sinkkonen & Kalland, 

2016). Kiintymyssuhdemallit ja kiintymyssuhdeteorian on kehitellyt John Bowlby (1907–

1990) yhdessä Mary Ainsworthin (1913–1999) kanssa. Bowlbyn (1997) teos esittää 

kiintymyssuhdeteorian perustuvan käsitykseen siitä, että lapsella on luontainen tarve kiinnit tyä 

ensisijaiseen hoivaajaansa, jotta lapsen turvallisuudentarve täyttyy. Ainsworth havaitsi, että 
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kiintymyssuhde voidaan jaotella erilaisiin kiintymyssuhdemalleihin sen perusteella, kuinka 

hoivaaja on vastannut lapsen tarpeisiin (Ringel, 2019). Ainsworthin (1978) ja Bowlbyn teorian 

mukaisesti eri kiintymyssuhde mallit jaotellaan lapsen tavan mukaan pyytää apua silloin, kun 

lapsella on jokin hätä. Ainsworthin mukaan kiintymyssuhdemalli voi olla turvallinen, turvaton 

-välttelevä tai turvaton -ristiriitainen (Ringel, 2019). Sinkkonen ja Kalland (2016) toteavat, että 

turvallinen kiintymyssuhdemalli muodostuu, kun hoivaaja vastaa lapsen tarpeisiin oikea-

aikaisesti ja sensitiivisesti. He jatkavat, että turvaton -välttelevä kiintymyssuhdemall i 

muodostuu silloin, kun lapsen hoivaaja ei vastaa lapsen tunnekuohuihin lohduttamalla, vaan 

lapsi joutuu selviytymään tunnekuohuista itse. Puolestaan turvaton -ristiriita inen 

kiintymyssuhdemalli syntyy hoivaajan ollessa epäjohdonmukainen, jolloin lapsen on haastavaa 

tulkita hoivaajan käytöstä (Sinkkonen & Kalland, 2016). Ainsworth (1978) jatkaa hoivaajan 

sensitiivisyyden vaikuttavan kiintymyssuhdemallin muodostumiseen ja sen turvallisuuteen.  

Ringel (2019) lisää, että myöhemmin on havaittu pitkään kaltoinkohtelua kokeneiden lasten 

sopimattomuuden edellä mainittuihin kiintymyssuhdemalleihin. Hän lisää, että tämän vuoksi 

on luotu neljäs kiintymyssuhdemalli, jota kutsutaan organisoitumattomaks i 

kiintymyssuhdemalliksi. Steele ja kollegat (2018, s. 67) jatkavat, että organisoitumattoman 

kiintymyssuhdemallin muodostuvan pitkäkestoista kaltoinkohtelua kokeneille lapsille. 

Sinkkonen (2018) lisää, että tutkimukset ovat osoittaneet, että noin 80 prosenttia 

kaltoinkohdelluista lapsista omaavat organisoitumattoman kiintymyssuhdemall in.  

Kiintymyskäyttäytyminen voi näkyä pelokkuutena, päämäärättömyytenä sekä sekavana  

käytöksenä (Sinkkonen, 2018, s. 128). Organisoitumaton kiintymyssuhdemalli syntyy sillo in, 

kun hoivaajan käyttäytyminen on epäsensitiivistä, mielivaltaista tai hoivaajan käyttäytymine n 

on pelottavaa tai hän on itse pelokas (Ringel, 2019; Sinkkonen & Kalland, 2016). Sinkkonen 

(2018) lisää, että organisoitumaton kiintymyssuhdemalli on yhteydessä myös muihin 

psyykkisiin häiriöihin ja niiden syntymiseen. Ringelin (2019) mukaan tämän 

kiintymyssuhdemallin omaavien käyttäytyminen voi näkyä muun muassa aggressiivisuutena, 

käytöshäiriöinä tai aikuista vastustavana käyttäytymisenä. Sinkkonen esittää, että 

käyttäytyminen voi näyttäytyä myös kontakteista vetäytymisenä ja ylitsevuotavina 

raivokohtauksina. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että organisoitumattoman 

kiintymyssuhdemallin omaavien lasten käyttäytyminen voi näyttäytyä ADHD-tyyppisenä 

käyttäytymisenä ja tämän vuoksi osa lapsista on saanut diagnoosin virheellisesti (Myllynen, 

2014; Sinkkonen, 2018, s. 80–81). 
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Kiintymyssuhdemallien tyypilliset käyttäytymispiirteet on hyvä tiedostaa ja tunnistaa myös 

koulussa, jotta vältyttäisiin virheellisiltä diagnooseilta. Opettajien tehtävänä ei ole diagnosoida 

lasta, vaan diagnoosin tekee aina lääketieteen ammattilaiset (Myllynen, 2014; Aalto-Setälä ym., 

2020), mutta yleensä myös opettajien havainnot lapsen koulutyöskentelystä huomioidaan 

hoitotahon puolella (Aalto-Setälä ym., 2020). Voi olla hyvin haastavaa tunnistaa mikä 

käyttäytyminen johtuu traumaattisista kokemuksista ja mikä kiintymyssuhteen 

turvattomuudesta, sillä nämä liittyvät toisiinsa hyvin vahvasti (Sinkkonen & Kalland, 2016). 

Kiintymyssuhdemallien tunteminen voi edesauttaa kasvattajia ymmärtämään lapsen 

käyttäytymistä kokonaisvaltaisesti ja lapsen käyttäytymiseen osataan näin ollen vastata oikealla 

tavalla. Runsas, monipuolinen ja tiivis tuki edesauttaa turvattoman kiintymyssuhteen 

kehittymistä turvallisempaan suuntaan (Ringel, 2019; Sinkkonen, 2018, s. 127–129) ja tällais ta 

tukea opettaja voi antaa oppilaalle myös peruskoulun puolella.  

Leikola (2014, s. 50) toteaa, että traumojen jättämä jälki riippuu siitä, missä kehitysvaiheessa 

se tapahtuu. Varhaisimmissa kehitysvaiheissa koetut traumat vahingoittavat ihmisen psyykettä 

kaikista eniten ja täten sillä on myös vaikutuksia trauman asteeseen (Laajasalo & Peltonen, 

2021). Aronen ja Suomalainen (2016) lisäävät, että traumojen ja traumatisoitumisen asteen 

vaikeuteen vaikuttavan myös traumaattisten tapahtumien jälkeinen saatu tuki. Heidän 

mukaansa toipumista tukee turvalliset aikuiset, normaaliin arkielämään palaaminen ja 

strukturoitu sekä ennakoitava ympäristö (Aronen & Suomalainen, 2016). Traumat voivat myös 

periytyä ja niiden vaikutus voi ulottua sukupolvelta toiselle. Tällaista traumatisoitumis ta 

kutsutaan ylisukupolviseksi traumaksi (Kauppi, 2018). Asianmukaisella hoidolla ja traumojen 

käsittelemisellä ylisukupolvinen trauma voidaan pysäyttää (van der Kolk, 2017, s. 9).  

Traumatisoituminen ja traumojen vaikutukset ovat kuitenkin yksilöllisiä, ja kaikki eivät saa 

traumaattisia stressioireita, vaikka olisivatkin kokeneet traumaattisen kokemuksen (Reinbergs 

& Fefer, 2018). Seuraavassa alaluvussa määritellään erilaiset traumatyypit tarkemmin.  

1.2 Erilaiset traumatyypit 

Haravuori ja kollegat (2016) toteavat, että psyykkiset traumat voidaan jakaa I- ja II-tyypin 

traumatyyppeihin niiden syntymisprosessin perusteella. Myös traumatyypistä riippuen 

traumaoireet vaihtelevat. Eroja tarkasteltaessa on huomioitava muun muassa se, missä 

kehitysvaiheessa potentiaalinen traumakokemus on koettu. Leikola (2014) jatkaa, että on 

merkittävää, kohdataanko traumaattinen kokemus lapsena vai aikuisena. Söderholmin ja Politin 
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(2012) mukaan lapset eivät kykene vaikuttamaan kaltoinkohteluun yhtä hyvin kuin aikuiset ja 

lapset eivät myöskään osaa aina kertoa kokemuksistaan muille henkilöille (Söderholm & Politi, 

2012) ja tämän vuoksi he eivät saa välttämättä tarvitsemaansa tunnetukea traumaattis ten 

kokemusten jälkeen. Aikuisuudessa koetut traumaattiset tapahtumat on myös helpompi jäsentää 

mielessä ja näistä kokemuksista voi olla helpompi kertoa muille (Leikola, 2014, s. 79–80). 

Toipumiseen vaikuttavat kyky jäsennellä traumaattisia kokemuksia ja asioita sekä kyky puhua 

näistä kokemuksista muille. 

I-tyypin traumoihin kuuluvat lyhytaikaiset, äkillisesti ja odottamattomasti tapahtuneet traumat. 

Chafouleas ja kollegat (2019) toteavat, että I-tyypin traumat syntyvät muun muassa koettujen 

luonnonkatastrofien, sodan, pakolaisuuden ja erilaisten onnettomuuksien vuoksi. Heidän 

mukaansa myös traagiset ihmisten tekemät asiat, kuten muun muassa raiskauksen, ryöstön tai 

sieppauksen kohteeksi joutuminen altistavat myös I-tyypin trauman syntymiselle (Chafouleas 

ym., 2019). II-tyypin traumat syntyvät kroonisessa ja jatkuvassa alistumisen kohteen alaisena 

olemisessa (Leikola, 2014). Chafouleas ja kollegat (2019) jatkavat, että II-tyypin traumat 

syntyvät muun muassa vanhempien mielenterveyden haasteille altistumisen, krooniseen 

sairauteen sairastumisen, vakavan lasten kaltoinkohtelun tai laiminlyönnin seurauksena. Lasten 

kaltoinkohtelu sisältää fyysisen ja psyykkisen pahoinpitelyn muodot. Lasten kaltoinkohtelu voi 

esiintyä muun muassa seksuaalisena hyväksikäyttönä, pahoinpitelynä, perheväkiva llan 

kokemisena tai sen todistamisena, varhaisena läheisten ihmisten menettämisenä tai muuna 

emotionaalisena laiminlyöntinä (Chafouleas ym., 2019; Jacobson, 2021; Leikola, 2014, s. 48 ja 

81). 

II-tyypin traumat voivat muovata joidenkin lasten ja nuorten käsitystä omasta positiivises ta 

tulevaisuudesta (Kauppi, 2018). Leikola (2014) toteaa II-tyypin traumojen syntyvät 

lapsuudessa, jolloin ihmisen hermosto on vasta kehittymässä ja tämän vuoksi lapsuuden 

haitallisilla kokemuksilla on hänen mukaansa merkittäviä haittoja yksilölle. Nämä kokemukset 

ovat Leikolan mukaan yhteydessä myös aikuisuudessa esiintyviin mielenterveyden haasteis iin. 

Hän jatkaa toteamalla, että joistakin lapsuuden haitallisista traumaattisista kokemuksista 

puhutaan myös kiintymyssuhdetraumoina. Kiintymyssuhdetraumat syntyvät 

varhaislapsuudessa puutteellisen vanhemmuuden yhteydessä (Laajasalo & Peltonen, 2021; 

Leikola, 2014, s. 79–81; Sinkkonen & Korhonen, 2015, s. 257).  

Puutteellisen vanhemmuuden yhteydessä voidaan puhua kiintymyssuhdetrauman lisäksi myös 

laiminlyöntitraumasta. Laiminlyönti on monimuotoinen ongelma lapsen kehitykselle. Leikola 
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(2014) esittää laiminlyöntitrauman syntyvän silloin, kun kasvatuksessa on merkittäviä puutteita 

hoidossa, huolenpidossa, vuorovaikutuksessa ja lapsen perustarpeisiin ei vastata. Söderholm ja 

Politi (2012) lisäävät edellä mainittujen puutteiden kuvaavan laiminlyönnin määritelmän. 

Perustarpeisiin lasketaan hoito, hoiva, turva, rakkaus, iänmukaisten virikkeiden tarjoaminen, 

terveydenhuolto, koulutus ja tarpeeksi nähdyksi sekä kuulluksi tuleminen (Söderholm & Politi, 

2012). Laiminlyönnistä johtuvilla traumoilla on todettu olevan vakavampia seurauksia, kuin 

väkivallalle altistumisella (Leikola, 2014, s. 81), vaikka Söderholmin ja Politin (2012) mukaan 

useat eri viranomaiset pitävätkin väkivaltaa lasta vahingoittavampana tekijänä. Viranomais ten 

on usein hankala tunnistaa lapsen laiminlyöntiä, jos siitä ei ole fyysisiä merkkejä ja tämän 

vuoksi siihen on haastavaa puuttua (Söderholm & Poiti, 2012). 

Myös Sinkkonen (2018, s. 123) toteaa, että henkisestä kaltoinkohtelusta ei jää fyysis iä 

merkkejä, jonka vuoksi puuttuminen on haastavaa. Hän jatkaa, että kaltoinkohte luun 

puuttumista on tämän vuoksi myös usein vaikea perustella vanhemmille (Sinkkonen, 2018, s. 

123). Kauppi (2018) lisää, että lapsen voi olla haastavaa kertoa tapahtumista turvallis ille 

aikuisille, sillä hänellä ei välttämättä riitä ymmärrys ja tietämys tapahtuneeseen. Tämän vuoksi 

viranomaisten ja kasvattajien olisi tärkeää tiedostaa kaltoinkohtelun ja laiminlyönnis tä 

aiheutuvat tunnusmerkit sekä siihen johtavat riskitekijät. Riskitekijöiden tunnistamisen avulla 

pystytään ehkäisemään väkivaltaa ja kehittämään palveluita (Laajasalo & Peltonen, 2021). 

Söderholmin ja Politin (2012) mukaan lapsen laiminlyönnin voi tunnistaa lapsen 

käyttäytymisestä. Käyttäytyminen voi ilmetä muun muassa lapsen erilaisina pelkoina, lapsen 

vanhemmista huolehtimisena ja lapsen kertomista huolestuttavista kertomuksista. He jatkavat, 

että myös vanhempien päihteidenkäyttö on riskitekijä kaltoinkohtelulle altistumise lle . 

Laiminlyöntiä kokeneet lapset ovat tärkeä tunnistaa ja heidät tulee ohjata oikeanlaisen tuen 

piiriin. Laiminlyöntiä kokevat lapset tarvitsevat tuekseen laajan tukiverkon lastensuojelus ta 

terveydenhuollon eri ammattilaisiin (Söderholm & Politi, 2012). Kuvio 1 tiivistää erilaiset 

traumatyypit niiden syntyprosessin perusteella.  
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Kuvio 1. Traumatyypit. 

1.3 Psyykkisen trauman vaikutukset neurobiologiaan 

Mäntymaa, Puura, Aronen ja Carlson (2016) esittävät aivojen kehittyvän raskauden alusta 

sikiöikäisestä aina nuoruusikään asti. Mäkelä ja Sajaniemi (2013) lisäävät aivojen muovautuvan 

toiminnan ja kokemusten myötä, jolloin ympäristö ja yksilöllinen perimä kietoutuvat 

elimellisesti yhteen. Näin ollen myös traumaattiset kokemukset vaikuttavat aivojen 

kehittymiseen merkittävästi (Ringel, 2019). Van der Kolk (2017) jatkaa, että psyykkiset traumat 

aiheuttavat aivojen rakenteisiin fysiologisia muutoksia muovaten aivojen rakenteita 

hetkellisesti tai pysyvästi. Aivojen rakenteelliset muutokset riippuvat trauman laadusta ja siitä 

missä kehitysvaiheessa se ihmisen elämässä ajoittuu (Mäntymaa & Puura, 2011). Kaikista 

varhaisimmassa vaiheessa koetut traumaattiset kokemukset aiheuttavat suurimpia muutoks ia, 

sillä aivot ja hermosto ovat varhaislapsuudessa kiihkeän kehityksen vaiheessa ja näin ollen 

aivot ovat herkimmässä tilassa muutoksille (Kauppi, 2018; Leikola, 2014, s. 57). Traumat 

muovaava aivojen rakenteita sekä mielen tapaa käsitellä ulkopuolelta tulevia ärsykkeitä (van 

der Kolk, 2017, s. 11, 31). Aivojen muovaantumisen traumakokemusten vuoksi on todettu 

olevan henkiinjäämisen kannalta olennaista (Mäntymaa & Puura, 2011).  

Traumatisoituneille henkilöille voi olla haastavaa sanallistaa omaa kokemustaan niin, että 

traumakokemuksella on alku, keskivaihe ja loppu (van der Kolk, 2017). Traumaatt iset 

kokemukset voivat heikentää lapsen kykyä ilmaista tunteita sanoilla tai muilla kielen 

kehityksen osa-alueilla ja muutokset voivat aiheuttaa puutteita myös kognitiivisiin taitoihin 

(Söderholm & Politi, 2012; Willis & Nagel, 2015), kuten muun muassa muistin toimintaan 

(Mäntymaa & Puura, 2011). Traumojen sanallistaminen vaikeus ei tarkoita sitä, että ne 

katoaisivat mielestä, vaan van der Kolkin (2017) mukaan traumaattiset kokemukset voivat 
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palata mieleen muun muassa toistuvien painajaisten tai traumatakaumien kokemisena. 

Traumaattisiin tilanteisiin liittyvät käsittelemättömät asiat kuten tuntoaistimukset, äänet ja hajut 

tallentuvat traumatarinasta erilleen (van der Kolk, 2017, s. 57–59) ja tämän vuoksi pienetkin 

traumaattista tilannetta muistuttavat asiat saattavat aiheuttaa traumatakauman. Traumaatt iset 

kokemukset voivat muovata hermoverkostoa niin, että pienikin traumaattista asiaa muistut tava 

asia saattaa laukaista stressihormonipurkauksen (Mäntymaa & Puura, 2011; van der Kolk, 

2017).  

1.4 Psyykkiseltä traumalta suojaavat tekijät 

Traumatisoituminen on yksilöllistä ja psyykkisten traumojen syntymiseen vaikuttavat useat eri 

tekijät, jotka liittyvät yksilöllisiin ominaisuuksiin ja ympäristössä tarjottavaan sosiaaliseen 

tukeen (ks. Kuvio 2.). Lehto-Salo (2011) esittää riittävien suojaavien tekijöiden voivan 

ehkäisevän traumatisoitumisen traumaattisilla hetkillä, tai vaikutukset pysyvät suojaavien 

tekijöiden vuoksi verrattain pieninä. Leikola (2014, s. 48) lisää, että eräänä yksilöä suojaavana 

tekijänä toimii kyky integroida muistoja omiksi elämäntapahtumiksi. Myös hyvällä 

sosiaalisella tuella ihminen kykenee liittämään traumaattiset tapahtumat helpommin osaksi 

omia elämänkerrallisia muistoja (Leikola, 2014). Van der Kolk (2017, s. 257) esittää hyvän 

sosiaalisen tuen ja tärkeiden kiintymyssuhteiden merkittävämmäksi suojaavaksi tekijäksi. 

Mäntymaa ja kollegat (2016) muistuttavat, että lapsi tarvitsee psyykkisen kehityksen tuekseen 

huolta pitävän aikuisen emotionaalista ymmärrystä, ohjausta sekä tukea. Lapselle riittää yksi 

turvallinen kiintymyssuhde suojaavaksi tekijäksi (Lehto-Salo, 2011).  

Arosen ja Suomalaisen (2016) mukaan vanhemmuuden laatu ja ympäristön antama 

oikeanaikainen ja oikeanlainen tuki vaikuttaa siihen kehittyykö lapselle traumaperä inen 

stressihäiriö. Vanhempien oikea-aikainen ja sensitiivinen tuki lasten traumakokemusten 

hetkillä, tai sen jälkeen toimivat suojaavana tekijänä traumatisoitumista vastaan (Aronen & 

Suomalainen, 2016). Varsinkin leikki-ikäiselle perusturvallisuuden säilyminen ja vanhempien 

antama oikea-aikainen tuki toimii traumatisoitumista ennaltaehkäisevinä tekijöinä (Sinkkonen 

& Korhonen, 2015, s. 255). Lapsen ikä vaikuttaa siihen, kuinka paljon hänellä on kykyjä 

selviytyä traumaattisista tapahtumista yksin. Mitä nuorempi lapsi on, sitä vähemmän hänellä 

sosiaalisia, emotionaalisia, neurobiologisia ja kognitiivisia kykyjä, jotka liittyvät traumaatt isen 

tapahtuman ymmärrykseen ja siitä selviytymiseen (Price, Higa-McMillan, Kim & Frueh, 2013). 

Tämän takia lapsi kaipaa henkistä tukea, kosketusta ja hoivaa merkittäviltä 
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kiintymyssuhteiltaan traumaattisten tapahtumien jälkeen (van der Kolk, 2017, s. 267). Myös 

lapsen temperamentti ja lapsen kognitiivinen taso voivat toimia suojaavina tekijöinä (Price ym., 

2013; Söderholm & Politi, 2012). 

Sinkkonen ja Korhonen (2015) esittävät leikki-ikäistä vanhemmilla lapsilla olevan usein 

erilaisia stressinhallintakeinoja ja näin ollen heillä on parempi ymmärrys tapahtune ista. He 

jatkavat, että erilaiset stressinhallinta keinot ja kyky ymmärtää tapahtunutta edesauttaa 

traumaattisten tapahtumien sisäistämistä. Leikki-ikäistä vanhemmilla lapsilla on usein myös 

oman perheen ulkopuolisia merkittäviä ihmissuhteita, jotka voivat toimia myös lapsen 

suojaavina tekijöinä (Sinkkonen & Korhonen, 2015, s. 255). Lasten kaltoinkohtelu, kuten 

perheväkivalta tai seksuaalinen hyväksikäyttö on usein perheen sisällä tapahtuvia asioita, 

jolloin lapselta viedään merkittävin suojaava tekijä, eli läheiset kiintymyssuhteet (Ringel, 2019; 

van der Kolk, 2017, s. 258). Tällöin perheen ulkopuolisen sosiaalisen tuen merkitys kasvaa.  

Nurmi ja kollegat (2014, s. 133) muistuttavat, että hyvä opettaja-oppilassuhde tukee 

kaltoinkohtelua kokeneiden oppilaiden jaksamista. Opettaja-oppilassuhteella tarkoitetaan 

opettajan ja oppilaan välistä vakaata ja pysyvää yhteyttä (Äikäs, Vellonen, Lappalainen, 

Atjonen & Holopainen, 2020). Myös Poikkeus ja kollegat (2013) esittävät, että oppilaan 

oppimisympäristö voi toimia parhaimmillaan oppilasta suojaavana tekijänä ja se voi tarjota 

mahdollisuuden myönteisiin käännekohtiin oppilaan elämässä. Heidän mukaansa hyvät 

vuorovaikutussuhteet ja opettajien sensitiiviset ohjauskäytännöt edesauttavat tällaisen 

oppimisympäristön luomista. Opettajan sensitiivisestä, mutta lujasta tuesta hyötyvät erityises t i 

kiintymyssuhteeltaan turvattomasti kiintyneet (Sinkkonen, 2018, s. 78). Myös koulun muu 

henkilökunta opettajan lisäksi voi toimia merkittävänä sosiaalisena tukena ja 

kiintymyssuhteena oppilaalle. Lehto-Salo (2011) lisää myös, että muun muassa koulunkäynnin 

ohjaaja voi olla opettajan lisäksi merkittävä tuki oppilaalle. Näin ollen voidaan olettaa, että 

turvallinen kouluympäristö sekä turvalliset koulun kasvattajat vaikuttavat myönteisellä tavalla  

psyykkisen traumakokemuksen kokeneiden tai traumatisoituneiden oppilaiden tukemiseen ja 

siitä toipumiseen.  

Laajasalo ja Peltonen (2021) kirjoittavat, että posttraumaattinen kasvu ja resilienssi käsitteinä 

ovat olennaisia lasten mielenterveyden ymmärryksessä. Traumaattisista kokemuksista 

selviytymiseen voi liittyä posttraumaattista kasvua (Laajasalo & Peltonen, 2021). Kun 

tarkastellaan traumaattisen tapahtuman vaikutuksia pidemmällä aikavälillä, vaikuttaa trauman 

oireisiin myös ihmisen resilienssi, eli yksilön psyykkinen palautumiskyky ja pärjäävyys 
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(Söderholm & Politi, 2012). Posttraumaattisella kasvulla ja resilienssillä voidaan selittää 

oireiden puuttumista tai poikkeuksellisen hyvää selviytymistä traumakokemuksista (Laajasalo 

& Peltonen, 2021). Taipaleen (2014) mukaan resilienssillä tarkoitetaan psyykkistä 

palautumiskykyä silloin, kun ihminen kohtaa vaikean, yllättävän, muuttuvan tai traumaatt isen 

tapahtuman (Taipale, 2014). Resilienssi on yksilöllinen ja se voi kehittyä elämänkokemusten 

sekä harjoittelun myötä (Lahti, 2014). Taipale (2014) lisää, että resilienssi kasvaa silloin, kun 

ihmisellä on tunne siitä, että hän kykenee selviytymään haastavistakin olosuhteista. Hän jatkaa, 

että resilienssi kasvaa myös silloin, kun ihminen kokee elämänsä olevan mielekästä ja 

merkityksellistä (Taipale, 2014). Resilienssiin yhteydessä ovat myös hyvät 

ongelmanratkaisutaidot, tunteiden säätelykyky, optimismi, pystyvyyden tunne ja taito nähdä 

epäonnistumiset oppimiskokemuksina (Lahti, 2014) Laajasalo ja Peltonen (2021) kuvailevat 

posttraumaattisen kasvun ja resilienssin voidaan kuvata myös johtavan ”valoon tunne lin 

päässä” traumakokemuksen jälkeen. Heidän mukaansa perheeltä saatu tuki, kiitollisuuden 

kokeminen ja optimismi toimivat traumalta suojaavina tekijöinä, jotka voivat lisätä resilienss iä 

ja posttraumaattista kasvua. Resilienssin vahvistaminen on tärkeää kaltoinkohtelua kokeneiden 

lasten kehityksen tukemisen kannalta (Laajasalo & Peltonen, 2021). Kuviossa 2 esitellään 

suojaavat tekijät, jotka tukevat yksilöä psyykkisen trauman jälkeen. 

 

Kuvio 2. Psyykkiseltä traumalta suojaavat tekijät, jotka liittyvät yksilöllisiin ominaisuuksiin ja 

sosiaaliseen tukeen 

Psyykkisen trauman vaikutukset yksilöön ovat yksilöllisiä ja siihen vaikuttavat muun muassa 

traumaattinen tapahtuma ja sen kesto sekä yksilöä suojaavat tekijät. Kappaleessa 2 käydään 

psyykkisen trauman vaikutukset lapseen syvällisemmin.  
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2 Psyykkinen trauma ja lapsi 

Psyykkisen trauman kokeneiden tai traumatisoituneiden kouluikäisten lasten tarkkaa 

lukumäärää on haasteellista tietää tarkalleen. Vuonna 2019 traumaperäinen stressireaktio oli 

lasten- ja nuorisopsykiatrian osastohoidon ja avokäyntien pää- tai sivudiagnoosina 1101 alle 

täysi-ikäisellä (Laajasalo, 2020) ja tämän lisäksi toimintakykyä heikentäviä traumaperäis iä 

oireita esiintyy huomattavasti useammalla lapsella tai nuorella (Laajasalo & Peltonen, 2021). 

Gonzalezin, Monzonin, Solisin, Jaycoxin ja Langleyn (2016) tekemä tutkimus osoittaa, että 

noin kaksi kolmesta altistuu potentiaaliselle traumakokemukselle ennen täysi-ikää. Tämän 

tutkimuksen tulosta tukee myös Salokankaan (2020) tekemä väitöskirja. Lasten ja nuorten 

posttraumaattista stressiä ja sen esiintyvyyttä on alettu tutkimaan vasta viime vuosien aikana 

(Aronen & Suomalainen, 2016) ja tämän vuoksi tarkkoja lukumääriä ei vielä ole (Kauppi, 

2018). 

Perfect ja kollegat (2016) esittävät psyykkisen trauman syntymiseen tai traumatisoitumiseen 

riittää yksikin altistuminen tapahtumalle, joka ylittää yksilön sietokyvyn. He lisäävät, että näitä 

tapahtumia voi olla muun muassa erilaiset onnettomuudet, väkivallalle altistuminen tai 

luonnonkatastrofin kokeminen. Aronen ja Suomalainen (2016) jatkavat, että lasten 

traumatisoitumisen voi aiheuttaa myös seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn kohteeksi 

joutuminen, vanhempien menetys, vammautuminen, vakavat sairaudet, vanhemman 

pahoinpitelyn todistaminen tai erilaiset vakavat onnettomuudet. Traumatisoituminen voi johtua 

myös jatkuvan stressin kokemisesta kuten altistumisesta epävakaalle vanhemmuudelle (Perfect 

ym., 2016). Kauppi (2018) lisää lapsen traumatisoituminen voi tapahtua samalla tavalla kuin 

aikuisen. 

Kaupin (2018) mukaan traumatisoituneen lapsen oireet muistuttavat pitkälti aikuisen 

traumaoireistoa. Kuitenkin psyykkisen trauman kokeminen ja traumatisoituminen näkyy 

lapsissa yksilöllisesti ja kaikki traumaattiset tapahtumat eivät ole esteenä lapsen terveelle 

kehitykselle (Gonzalez ym., 2016; Sinkkonen & Korhonen, 2015). Lasten ja nuorten 

reagointitavat psyykkisen trauman jälkeen vaihtelevat ja reagointi voi olla monimuotois ta, 

jolloin sitä voi olla hankalaa yhdistää traumaan liittyväksi (Haravuori ym., 2016). Mitä 

nuoremmassa iässä traumaattinen tapahtuma koetaan, sitä alttiimmaksi lapsi tulee 

traumatisoitumiselle (Sinkkonen & Korhonen, 2015, s. 255). Gonzalezin ja kollegoiden (2016) 

tutkimus osoittaa, että lasten posttraumaattisen stressin oireet lisääntyivät, jos lapsi altistui 

useammalle erilaiselle traumaattiselle tapahtumalle. Pricen ja kollegoiden (2013) 
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tutkimuksessa pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö tai muu emotionaalinen kaltoinkohte lu 

ja sen kokeminen on yhteydessä myöhemmille mielenterveydenhaasteille. Ihmissuhte iden 

vuoksi traumatisoituneet lapsien myöhemmät mielenterveydenhaasteet ovat myös yleisemp iä, 

kuin muulla tavalla traumatisoituneiden (Price ym., 2013).  

Traumaattiset tapahtumat vaikuttavat lapseen riippuen trauman luonteesta ja sen vakavuude sta. 

Myös lapsen ikä, kehitysvaihe ja lapsen yksilölliset riski- sekä haavoittuvuustekijät ovat 

yhteydessä traumatisoitumiseen (Sinkkonen & Korhonen, 2015, s. 255). Arosen ja Suomala isen 

(2016) mukaan varhaiset, toistuvat ja vakavat traumakokemukset vaikuttavat lapsen 

kehittymiseen kokonaisvaltaisesti. Trauman asteeseen ja sen vakavuuden riskiä lisää varhaisten 

vuosien kiintymyssuhteissa tapahtuva traumatilanne, kuten esimerkiksi perheväkiva lta 

(Laajasalo & Peltonen, 2021). Varhaisessa iässä koetut traumaattiset kokemukset, jotka ovat 

pitkäkestoisia ja joihin lapsi ei saa välittömiä korjaavia kokemuksia ja tarvittavaa tukea ovat 

yhteydessä neurobiologiseen, kognitiiviseen ja psyykkiseen kehitykseen (Aronen & 

Suomalainen, 2016; Price ym., 2013). Tällaiset muutokset ovat yhteydessä lapsen sosiaalis ten 

taitojen kehittymiseen, keskittymiskykyyn, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn, muistiin ja 

dissosiaation muodostumiseen (Aronen & Suomalainen, 2016; Laajasalo & Peltonen, 2021; 

Price ym., 2013). Toistuvat traumaattiset tapahtumat ovat yhteydessä oppimistulos ten 

laskemiseen sekä käyttäytymisenhaasteisiin (Perfect ym., 2016). Varhainen puuttuminen 

traumaoireisiin on yhteydessä traumatisoitumisen ennaltaehkäisyyn sekä siitä on hyötyä 

traumoista johtuvien oireiden hoitamisessa (Gonzalez ym., 2016). 

Price ja kollegat (2013) toteavat traumaattisen tapahtuman kokeneiden lasten käyttäytyminen 

voi näkyä pelokkuutena ja lapset saattavat elää maailmassa, jossa heitä ympäröi jatkuva pelko, 

vaikka suoranaista uhkatilannetta ei olisikaan. Traumatisoituneet lapset voivat tulkita 

vaarattomat tilanteet vaaralliseksi, jolloin käyttäytyminen voi muuttua epävakaaksi (Kauppi, 

2018). Aronen ja Suomalainen (2016) lisäävät lasten oireet akuuteissa tai meneillään olevissa 

stressitilanteissa voi näyttäytyä esimerkiksi erilaisina somaattisina ongelmina kuten 

mustelmina, ituisuutena, keskittymisvaikeuksina, pelkoina, käyttäytymisen taantumisena, 

eroahdistuksena, uniongelmina ja uusien taitojen katoamisena. Tällaiset oireet ovat tyypillises t i 

uusia oireita lapsella (Aronen & Suomalainen, 2016) ja näiden oireiden tiedostaminen ja 

tunnistaminen voi auttaa psyykkisten traumojen tunnistamisessa. Käyttäytyminen voi olla myös 

aggressiivista, impulsiivista ja lapsella voi esiintyä oppimisvaikeuksia, masentuneisuutta, 

ahdistuneisuutta sekä itsetunnon alentumista (Aronen & Suomalainen, 2016; Kauppi, 2018; 

Price ym., 2013). Jumittuminen traumaattiseen tilanteeseen voi näkyä lapsessa niin, että lapsi 



19 

 

kirjoittaa tai piirtää tapahtuneesta usein (Kauppi, 2018). Psyykkisen trauman kokeneilla tai 

traumatisoituneilla lapsilla voi olla myös kontrolloituja ruokailutottumuksia, joustamattomia 

käyttäytymismalleja, välttelyreaktioita sekä itseä vahingoittavaa käyttäytymistä (Price ym., 

2013).  
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3 Perusopetus ja psyykkisesti traumatisoitunut oppilas 

Kirjallisuuden perusteella psyykkisen trauman kokeneiden tai traumatisoituneiden lasten 

tukemisessa esiin nousee traumatietoisuuteen perustuvat lähestymistavat ja seuraavat termit : 

traumatietoinen koulu ja traumatietoinen opetus. Nämä termit esiintyvät myös tässä 

tutkielmassa. Reinbergsin ja Feferin (2018) laajassa tutkimusartikkeleihin perustuvassa 

kirjallisuuskatsauksessa useat tutkimukset ovat osoittaneet, että koulut ovat parhaimmillaan 

hyviä paikkoja tukea psyykkisen trauman kokeneiden tai traumatisoituneiden oppilaiden 

traumakokemuksia. Tätä tukee myös Markkasen (2022) tutkimus. Reinbergs ja Fefer jatkavat, 

että kyetäkseen vastamaan oppilaiden traumakokemuksiin koulujen tulee kuitenkin omata 

riittävästi tietotaitoa kohdata psyykkisen trauman kokenut tai traumatisoitunut oppilas. Jotta 

oppilaiden traumakokemuksiin pystytään vastaamaan, tulee kouluissa tunnustaa traumojen 

vaikutukset oppilaisiin ja heidän oppimiseensa (Berger, 2019; Chafouleas ym., 2019). Koko 

kouluyhteisön tulee myös sitoutua traumatietoiseen opetukseen, jotta oppilaan haasteis iin 

kyetään vastaamaan kokonaisvaltaisesti (Chafouleas ym., 2019; Reinbergs & Fefer, 2018).  

Vaikka koko koulun sitoutuminen traumatietoiseen opetukseen on tärkeää, on oppilaan oman 

opettajan antama tuki tärkeässä roolissa oppilaan hyvinvoinnin tukemisessa. Opettaja voi 

toimia tärkeänä roolimallina mielenterveyden tukemisessa (Markkanen, 2022). Seuraavissa 

alaluvuissa määritellään tarkemmin kuinka psyykkinen trauma vaikuttaa lapsen 

koulunkäyntiin ja kuinka yksittäinen opettaja sekä koko kouluyhteisö pystyy tukemaan 

psyykkisen trauman kokeneita oppilaita. On kuitenkin huomioitava, että koska traumojen 

vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä heidän koulunkäyntiinsä on tutkittu vasta muutamien 

vuosien ajan, ei kouluilla tämän vuoksi ole välttämättä vakiintuneita keinoja tukea psyykkisen 

trauman kokeneita tai traumatisoituneita oppilaita (Chafouleas ym., 2019; Gherardi, Flinn & 

Jaure, 2020). Berger (2019) toteaa, että koulujen keinoista tukea psyykkisen trauman kokeneita 

tai traumatisoituneita oppilaita on tarpeen tutkia enemmän. 

3.1 Psyykkisen trauman vaikutukset lapsen koulunkäyntiin 

Nurmen ja kollegoiden (2014, s. 140) mukaan oppimista tukee tasapainoinen, sosiaalinen sekä 

tunne-elämän kehitys. Traumaattiset kokemukset horjuttavat lapsen oppimista tukevaa 

ympäristöä ja ne voivat vaikuttaa negatiivisesti lapsen koulunkäyntiin sekä koulumenestyks een. 

Koulumenestys sisältää akateemiset taidot, fyysisen terveyden, kielen kehityksen, motivaat ion, 
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sosioemotionaalisen kehityksen sekä luovuuden (Crouch, Radcliff & Bennet, 2019). Perfect ja 

kollegat (2016) toteavat, että koulujärjestelmän tulisi tunnistaa lapset, jotka ovat alttiimp ia 

traumatisoitumiselle. He jatkavat, että erityisesti lapset, joiden perheolosuhteet ovat 

epäsuotuisat ovat vaarassa traumatisoitumiselle. Traumaattiset kokemukset luovat osalle 

oppilaista merkittäviä esteitä oppimiselle ja traumaattiset kokemukset voivat näkyä koulussa 

psykososiaalisella ja akateemisella tavalla (Berger, 2019; Gonzalez ym., 2016; Jacobson, 2021; 

Reinbergs & Fefer, 2018). Posttraumaattista stressiä sairastavilla lapsilla on enemmän haasteita 

koulussa verrattuna niihin lapsiin, jotka ovat kokeneet traumaattisen tapahtuman, mutta eivät 

olet sairastuneet posttraumaattiseen stressiin (Berger, 2019). 

Perfectin ja kollegoiden (2016) mukaan traumaattisille tapahtumille altistuminen on yhteydessä 

matalampiin akateemisiin suorituksiin, matalampaan älykkyysosamäärään, heikentyneeseen 

työmuistiin ja kielen ja sanaston viivästymiseen. Willis ja Nagel (2015) jatkavat, että 

traumatisoituminen on yhteydessä lapsen kielen kehitykseen ja tämän vuoksi trauman lyhyet 

sekä pitkät vaikutukset oppimiseen voivat olla merkittäviä, sillä kielen kehitys ja sen 

käyttäminen ovat tärkeitä ymmärryksen kannalta. Heidän mukaansa traumakokemusten on 

havaittu aiheuttavan lapsen oppimiseen ”aukkoja”. Opettajat ovat myös havainneet sota-alueilta 

tulevien oppilaiden tietotaidoissa olevan puutteita (Willis & Nagel, 2015). Tietotaito jen 

puutteet voivat selittyä myös maiden välisillä eroilla, mutta useat tutkimukset ovat osoittaneet, 

että traumat vaikuttavat akateemiseen suoriutumiseen ja kognitiiviseen kykyyn (Steele ym., 

2018, s. 117). Useat tutkimukset osoittavat, että traumalle altistuneet oppilaat ovat suoriutuneet 

heikommin muun muassa lukemisessa ja matematiikassa (Chafouleas ym., 2019; Gonzalez 

ym., 2016). Koulumenestys voi näyttäytyä myös aaltoilevana suoriutumisena koulussa. Oppilas 

voi suoriutua toisena päivänä mallikkaasti, kun taas toisena päivänä hänen suoriutumisensa voi 

heikentyä esimerkiksi traumasta johtuvan takauman vuoksi (Myllynen, 2014). Psyykkisen 

trauman kokeneen lapsen toiminta voi olla myös ylisuoriutumista ja se voi näyttäytyä vaativana 

käyttäytymisenä itseään ja koulusuoriutumista kohtaan (Dobos, Piko & Mellor, 2021). 

Traumatisoituneilla oppilailla on todettu olevan myös muita useammin häiritseviä 

käyttäytymismalleja, hyperaktiivisuutta, aggressiivisuutta, impulsiivisuutta, uhmakkuutta, 

poissaoloja, koulun keskeytymistä, matalia arvosanoja, ahdistusta, masennusta, heikkoa 

itsetuntoa ja hankaluuksia ihmissuhteissa (Berger, 2019; Chafouleas ym., 2019; Perfect ym., 

2016). Myllynen (2014) toteaa varsinkin alakouluikäisen lapsen käyttäytyminen voi ilmetä 

koulussa levottomuutena sekä keskittymisen vaikeuksina. Yläkouluikäisillä käyttäytyminen voi 

olla levotonta ja keskittymisessä esiintyy haasteita, oppilaalla voi olla paljon koulupoissao lo ja 
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ja päihdeongelmia (Crouch, Radcliff & Bennet, 2019; Myllynen, 2014). Traumatisoituminen ja 

traumakokemukset ovat yhteydessä myös luokan kertaamiseen (Crouch ym., 2019; Gonzalez 

ym., 2016) ja todennäköisyyteen saada koulussa erityisopetusta (Chafouleas ym., 2019). 

Traumoille altistuneet lapset voivat muita useammin kokea useita siirtoja eri luokkien ja 

koulujen välillä (Chafouleas ym., 2019) ja tällaiset luokka- ja koulusiirrot eivät tue 

traumatisoituneiden lasten koulunkäyntiä.  

Bergerin ja kollegoiden (2020) mukaan traumatisoituneet oppilaiden luottamus 

koulujärjestelmää ja koulua kohtaan ovat usein heikot. Traumatisoituneet oppilaat ovat 

raportoineet vähäisestä luottamuksesta kouluhenkilöstöä kohtaan ja kouluhenkilöstön kykyihin 

vastata heidän traumaattiseen taustaansa ja siitä kumpuaviin haasteisiin (Berger ym., 2020). 

Opettajien tulisikin pyrkiä luomaan luottamuksellinen suhde oppilaisiinsa, jotta heillä olisi 

oikeanlaiset toimintamallit tukea heitä. On todettu, että traumatisoituminen voi altistaa lapsen 

epäsuotuisalle kehityspolulle ja tämän vuoksi heitä tulisi tukea, jotta tällainen kehityspo lku 

saataisiin katkaistua. Trauman kokeneet tai traumatisoituneet oppilaat ovat koulujärjeste lmän 

haastavimpia oppilaita johtuen siitä, että heidän haasteensa voivat olla kroonisista oppimis - , 

käyttäytymis- ja psykososiaalisia haasteita (Berger ym., 2020). Opettajan täytyy kuitenk in 

huomioida, että kaikki edellä mainittu käyttäytyminen ei ole välttämättä yhteydessä 

traumakokemuksiin tai traumatisoitumiseen, vaan syyt voivat löytyä myös muista tekijöistä, 

joiden oirekuvat ovat samankaltaiset kuin trauman aiheuttamat oireet (Reinbergs & Fefer, 

2018). Seuraavassa luvussa esitellään tutkimuksia koulujen sekä opettajien toimintamalle ja 

tukea psyykkisen trauman kokenutta tai traumatisoitunutta oppilasta peruskoulussa.  

3.2 Opettajien keinot tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta luokkatasolla 

Opettajat kohtaavat koulussa ja luokissaan hyvin heterogeenisen oppilasaineiston ja oppilaiden 

taustat ovat hyvin moninaiset. Reinbergs ja Fefer (2018) toteaa, että opettajat työskentelevät 

usein liian pienillä resursseilla haastavissa olosuhteissa. Heidän mukaansa opettajat ovat myös 

raportoineet koulutuksen puutteesta kohdata heterogeeninen oppilasaineisto. Myös Markkasen 

(2022) tutkimus tukee tätä. Reinbergs ja Fefer lisäävät, että tästä huolimatta opettajien voivan 

omalla toiminnallaan tukea psyykkisen trauman kokeneita tai traumatisoituneita oppilaita, jos 

he ovat tietoisia traumaa tukevista keinoista koulussa. Opettajaa tukee kuitenk in 

työskentelyssään asianmukainen koulutus traumoihin liittyen. He jatkavat, että opettajien tulee 

tehdä myös tiivistä yhteistyötä oppilaiden huoltajien kanssa sekä tiivistä moniammatillista työtä 
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eri toimijoiden kanssa. Moniammatillisen ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön lisäks i 

opettajan tulee tunnistaa traumojen vaikutukset oppilaaseen (Reinbergs & Fefer, 2018). 

Oppilaiden oireiden perusteella ei tule kuitenkaan olettaa oppilaan kokeneen traumaatt is ia 

kokemuksia, jos siitä ei ole täyttä varmuutta (Aronen & Suomalainen, 2016).  

Opetushallituksessa ohjeistetaan (Opetushallitus, n.d.) opettajia olemaan puuttumatta 

traumojen hoitamiseen tai niiden avaamiseen koulussa, sillä se kuuluu trauma-alan 

asiantuntijoiden työnkuvaan. Opettajien tulee kuitenkin tiedostaa traumojen vaikutukset  

oppilaisiin ja opettajat voivat kuunnella oppilaiden traumakertomuksia pelottomasti ja toimia 

turvallisena aikuisena oppilaalle. Opettajia ohjeistetaan myös kehottamaan oppilaita palaamaan 

nykyhetkeen ja tunnistamaan turvallisuutta ympärillään (Opetushallitus, n.d.). Myös useat 

tutkijat esittävät, että traumojen purkaminen kuuluu alan asiantuntijoille, eikä se ole opettajien 

tehtävä (Lawson ym., 2019; Reinbergs & Fefer, 2018). Tästä huolimatta koulut voivat omalla 

toiminnallaan tukea traumatisoituneiden oppilaiden koulussa oloa, jos se tehdään kouluun 

sopivalla tavalla (Reinbergs & Fefer, 2018). 

Bergerin ja kollegoiden (2020) tekemä tutkimus osoittaa, että opettajat kokevat etteivät he ole 

saaneet riittävää koulutusta kohdata ja tukea psyykkisen trauman kokeneita tai 

traumatisoituneita oppilaita oikealla tavalla. Tätä tutkimusta tukee myös Bergerin 2019 

tutkimus. Opettajilla ei välttämättä ole kuitenkaan mahdollisuutta osallistua traumoihin 

liittyviin koulutuksiin resurssien tai ajanpuutteen vuoksi (Reinbergs & Fefer, 2018). Tulee 

muistaa, että koulutuksen puutteesta huolimatta opettaja voi toimia merkittävä tukena trauman 

kokeneelle tai traumatisoituneelle oppilaalle. Koulutuksen ja kouluttautumisen on todettu 

olevan keskeinen lasta suojaava tekijä oppilaan tulevaisuuden kannalta, ja tämän vuoksi koulu 

sekä opettajat ovat merkittävässä roolissa oppilaan tulevaisuutta ajatellen (Willis & Nagel, 

2015).  

Traumatisoituminen voi näkyä myös kiintymyssuhdetraumana ja opettajan rooli merkittävänä 

sekä turvallisena aikuisena voi eheyttää muun muassa oppilaan kiintymyssuhdetraumoja 

(Nurmi ym., 2014, s. 133). Opettajat voivat olla oppilaiden tukena luomalla turvallisen ja 

tukevan luokkahuoneen sekä kouluympäristön (Chafouleas ym., 2019), jolloin jo tämä toimi 

tukee psyykkisen trauman kokenutta oppilasta. Myös tunnetaitojen opetuksella ja positiivise lla 

pedagogiikalla on todettu olevan suotuisia vaikutuksia traumatisoituneiden oppilaiden 

käytökseen ja hyvinvointiin (Cavanaugh, 2016). Nämä menetelmät eivät välttämättä vaadi 

opettajalta erillistä koulutusta, vaan opettaja voi sisällyttää nämä toimintaansa ilman 
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kouluttautumista aiheeseen. Traumatietoiset menetelmät hyödyttävät koko koulun sekä luokan 

toimintaa (Berger, 2019), jolloin on jo perusteltua käyttää näitä menetelmiä. 

Tulee huomioida myös opettajien jaksaminen, sillä psyykkisen trauman kokeneiden tai 

traumatisoituneiden oppilaiden kohtaaminen voi olla henkisesti hyvin kuormittavaa. Opettajat 

ovat raportoineet kokevan muun muassa emotionaalista stressiä, uupumusta ja avuttomuutta 

työskennellessään traumatisoituneiden oppilaiden kanssa (Berger ym., 2020). Reinbergsin ja 

Feferin (2018) mukaan opettajat ovat myös alttiita sijaistraumatisoitumiselle työskennellessään 

traumatisoituneiden oppilaiden kanssa. Sijaistraumatisoitumisella tarkoitetaan ahdistusta, joka 

juontuu toisten traumakertomuksista sekä työskentelystä traumatisoituneiden kanssa 

(Reinbergs & Fefer, 2018). On tärkeää, että myös opettajat saavat tarvitsemaansa tukea 

ulkopuolelta, jotta sijaistraumatisoitumista ei tapahdu. Opettajien saaman ulkopuolisen 

henkisen tuen on osoitettu pienentävän sijaistraumatisoitumisen riskiä (Berger, Martin & Phal, 

2020). Sijaistraumatisoitumisen lisäksi opettajat ovat vaarassa muulle työuupumise lle 

työskennellessään psyykkisen trauman kokeneen oppilaan kanssa (Lawson ym., 2019) ja tämän 

vuoksi työyhteisön tulisikin huomioida erityisesti opettajan jaksaminen.  

3.2.1 Traumatietoinen opetus 

Kuten aiemmin on todettu, psyykkisen trauman kokeneita tai traumatisoituneita oppilaita tukee 

traumatietoinen opetus, johon koko koulun on sitoutunut järjestelmällisesti (Cavanaugh, 2016). 

Traumatietoinen opetus sisältää trauman ymmärtämisen, tunnistamisen, siihen vastaamisen ja 

sen ennaltaehkäisyn (Chafouleas ym., 2019). Traumatietoinen opetus on oppilaan 

kokonaisvaltaista tukemista (Reinbergs & Fefer, 2018). Oppilaan tuen tulee pyrkiä 

ennaltaehkäisyn lisäksi varhaiseen puuttumiseen ja resurssien järkevään kohdentamiseen 

(Reinbergs & Fefer, 2018). Varhaisella puuttumisella ja ennaltaehkäisyllä on todettu olevan 

positiivisia vaikutuksia traumaoireiden vähentymiseen. Varhainen puuttuminen 

ennaltaehkäisee myös tunne-elämän vaikeuksien kehittymistä ja se tukee oppilasta hänen 

käyttäytymisensä haasteissa, sosiaalisissa taidoissa ja akateemisessa osaamisessa (Gonzalez 

ym., 2016). 

Traumatietoinen opetus tunnustaa lapsuuden traumojen esiintyvyyden ja sen vaikutukset 

oppilaaseen, luokkahuoneeseen sekä koko kouluun (Reinbergs & Fefer, 2018). 

Traumatietoisella opetuksella pyritään luomaan turvallinen sekä johdonmukainen ilmapiiri ja 

se keskittyy suhteiden rakentamiseen ja tunnetaitojen opettamiseen rangaistusten sijaan 
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(Chafouleas ym., 2019; Reinbergs & Fefer, 2018). Traumatietoiseen opetukseen kuuluu 

odotetun käyttäytymisen opettaminen ja sen vahvistaminen muun muassa erilaisten palkintojen 

avulla (Chafouleas ym., 2019). Traumatietoiseen opetukseen kuuluu myös oppilaiden 

itsesäätelyn, joustavuuden ja sinnikkyyden ja tunnetaitojen tukeminen ja opettaminen 

(Chafouleas ym., 2019). Opettajan on tärkeää tiedostaa trauman vaikutukset oppilaaseen, jotta 

hän kykenee ennaltaehkäisemään traumaattisia takaumia ja uudelleen traumatisoitumisen riski 

pienenee (Chafouleas ym., 2019). Yksilölliset opetusjärjestelyt kuten oppilaan tiedottaminen 

esimerkiksi tulevista harjoituspalohälytyksistä tukee psyykkisen trauman kokenutta oppilasta 

(Cavanaugh, 2016). Jotta opettaja kykenee huomioimaan oppilaan traumakokemukset, tulee 

hänen tuntea oppilaasta mahdollisesti uudelleentraumatisoivat asiat, jotta nämä asiat pystytään 

huomioimaan peruskoulun puolella. Tämä vaatii tiedonsiirtoa opettajalle muilta toimijoilta. 

3.2.2 Tunnetaitojen opettaminen 

Traumatietoiseen opetukseen kuuluu tunnetaitojen opettaminen (Chafouleas ym., 2019). 

Traumat vaikuttavat myös oppilaiden tunneilmaisuun, tunnetaitoihin ja tunteiden säätelyyn 

negatiivisesti ja opettajien on tärkeää opettaa oppilailleen myös tunnetaitoja oppilaiden ikätason 

mukaisesti. Tunnetaitojen opetus hyödyttää kaikkia oppilaita, mutta psyykkisen trauman 

kokeneet tai traumatisoituneet oppilaat hyötyvät siitä erityisesti (Reinbergs & Fefer, 2018). 

Lahtinen ja Rantanen (2019) toteavat tunnetaitojen tarkoittavan kykyä erilaisia tunteita, kykyä 

ilmaista tunteita tilanteeseen sopivalla tavalla sekä kykyä säädellä niitä. Opettajan tulee omata 

myös itse hyvät tunnetaidot ja olla läsnä oppilaille, jotta hän kykenee opettamaan tunnetaito ja 

oppilailleen (Lahtinen & Rantanen, 2019, s. 17, 22). Tunnetaitoja voidaan opettaa koulussa 

useilla tavoilla. Kokkonen (2017) esittää, että opettajat voivat käyttää tunnetaitojen opettamisen 

tukena erilaisia näyttöön perustuvia kasvatusinterventioita, joiden on osoitettu hyödyttävän 

myös traumatisoituneita oppilaita. Tällaisia kasvatusinterventioita ovat Suomessa esimerkik s i 

Askeleittain-ohjelma ja Lions Quest-ohjelma (Kokkonen, 2017, s. 86–87).    

Myös Perusopetuksen opetussuunnitelmassa ohjataan opettajia tunnetaitojen opettamiseen. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2016) mukaan sosiaalisten taitojen ja 

tunnetaitojen harjaannuttaminen on osa laaja-alaisen oppimisen kokonaisuutta läpi 

peruskoulun. Tunnetaitoja tulisi harjoitella opetussuunnitelmaan perustuen läpi peruskoulun. 

Vuosiluokilla 1–2 tunnetaitojen opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tunnistamaan eri 

tunteita ja harjoitella niiden ilmaisua erilaisten leikkien kautta (OPH, 2016). Vuosiluokilla 3–6 
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tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja harjaannutetaan ikätason mukaisesti (OPH, 2016). Yläkoulun 

vuosiluokilla 7–9 harjoitellaan ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten kohtaamista sekä niiden 

hallintaa (OPH, 2016). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden perusteella voidaan 

todeta, että tunnetaidot ja niiden opettaminen kuuluvat olennaisesti opettajan työnkuvaan 

peruskoulussa. Opettajat voivat opettaa tunnetaitoja myös ilman interventioita. Tunnetaito ja 

voidaan harjoitella koko koulupäivän ajan oppitunneilla, välitunneilla ja siirtymissä. Opettaja 

voi edistää oppilaidensa tunne-elämän kehittymistä esimerkiksi keskustelemalla omista ja 

oppilaiden tunnekokemuksistaan yhdessä oppilaidensa kanssa (Nurmi ym., 2014, s. 119). 

Tällaisia keskusteluja voi syntyä pitkin päivää eri tilanteissa kouluarjessa.   

3.2.3 Oppilaiden resilienssin vahvistaminen 

Lapsuuden kiintymyssuhde, hyvä huolenpito, saatu sosiaalinen tuki ja turvallinen 

kasvuympäristö ennustaa yksilön resilienssin kasvua (Masten ym., 2021). Opettaja voi tukea 

psyykkisen trauman kokeneita tai traumatisoituneita oppilaita myös vahvistamalla heidän 

resilienssiään, koska traumojen pitkäaikaisiin vaikutuksiin vaikuttaa oppilaan resilienssin taso 

(Laajasalo & Peltonen, 2021; Söderholm & Politi, 2012). Resilienssin kehittymiseen vaikuttaa 

suurimmin lapsen perhe ja kasvuympäristö, mutta myös koulu voi toimia tukevana ympäristönä 

resilienssin kasvuun. Resilienssin kasvua ja kehitystä tukee opettajan toiminta, jossa hän tukee 

oppilaiden vuorovaikutus- sekä ongelmanratkaisutaitoja, pystyvyyden tunnetta, optimismia, 

rohkeutta olla vajavainen sekä kasvun asennetta (Leskisenoja, 2017, s. 113). Lipposen (2020) 

mukaan opettajat voivat tukea oppilaidensa resilienssin kasvua myös positiivisen pedagogiikan 

ja positiivisen psykologian menetelmien avulla. Hän jatkaa, että myös oppilaiden vahvuuks ien 

tukeminen ja optimistisen asenteen kasvattaminen edesauttavat oppilaiden resilienssin kasvua 

(Lipponen, 2020, s. 46–47). Positiivinen pedagogiikka ja oppilaan vahvuuksien löytäminen ja 

niiden hyödyntäminen hyödyttää tutkitusti psyykkisen trauman kokeneita oppilaita 

(Cavanaugh, 2016).  

3.2.4 Yhteistyö oppilaan huoltajien kanssa 

Huoltajat ovat yleensä lapsensa parhaita asiantuntijoita ja tämän vuoksi opettajan on tärkeää 

tehdä tiivistä yhteistyötä oppilaan huoltajien kanssa (Cavanaugh, 2016). Koulun ja kodin 

toimivalla yhteistyöllä on suotuisia vaikutuksia oppilaan opintojen ja hyvinvoinnin suhteen 

(Laatikainen ym., 2013). Huoltajien kokemustieto ja heidän kuulemisensa on tärkeää ja 
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oppilaan sosioemotionaalisten taitojen opettamisessa on saatu parhaimmat tulokset silloin, kun 

niihin on otettu mukaan kouluyhteisön lisäksi oppilaan perhe (Lakkala & Lantela, 2020). 

Huoltajat pystyvät myös avaamaan lapsen kokemaa traumakokemusta, jolloin opettajan on 

helpompi luoda oppilaalle kouluympäristö, joka tukee ja huomioi traumakokemuksen. 

Kouluissa käytettävissä traumainterventioissa käytetään myös tiivistä yhteistyötä oppilaan 

huoltajien kanssa. On tärkeää, että oppilaan huoltajat ja koulu käyttävät samoja keinoja tukea 

psyykkisen trauman kokenutta tai traumatisoitunutta oppilasta. Koulun ja kodin välille 

rakennettu luottamus ja hyvä yhteistyö edesauttaa myös vanhempien sitoutumista koulun 

tukitoimiin (Laatikainen ym., 2013).   

Myllysen (2014) mukaan ennaltaehkäisevä perhetyö on tärkeää riskiperheiden kohdalla. 

Lapsen ja nuoren lisäksi myös vanhemmat ja koko perhe tarvitsee tukea psyykkisten 

traumakokemusten jälkeen (Haravuori ym., 2016). Myös Sinkkonen ja Korhonen (2015) 

kirjoittavat vanhempien tarvitsevan usein ohjausta ja neuvontaa traumaattisten tapahtumien 

jälkeen. Opettaja voi ohjata vanhemmat oikeanlaisen tuen piiriin. Sinkkonen ja Korhonen 

esittävät, että vanhempia voidaan ohjata muun muassa perheneuvolaan, terveyskeskuksiin sekä 

lastensuojelun avun piiriin. Sinkkonen (2018) lisää, että tavanomaiset lastenpsykiatrian tai 

lastensuojelun auttamismenetelmät ovat kuitenkin harvoin riittäviä traumatisoituneiden lasten 

kohdalla. Hän jatkaa parhaan keinon vastata perheiden haasteisiin on lähestyä perheitä niin, että 

vastataan suoraan perheen omaan tunnemaailmaan, logiikkaan ja perheen toimintatapo ihin 

(Sinkkonen, 2018, s. 123). Vanhemmat voivat saada moniammatilliselta yhteistyöverkosto lta 

myös kotiinsa käytännön apua ja tukea, jotka hyödyttävät psyykkisen trauman kokenutta tai 

traumatisoitunutta lasta (Sinkkonen & Korhonen, 2015, s. 258). 

3.3 Peruskoulun ja kouluyhteisön keinot tukea psyykkisen trauman kokenutta 

oppilasta  

Myös peruskoulut voivat tukea toimivilla rakenteillaan psyykkisen trauman kokenutta 

oppilasta koulutasolla. Tämä on mahdollista silloin, kun koulut omaavat tarpeeksi 

traumatietoisuutta ja koko koulun henkilökunta sitoutuu tukemaan oppilasta (Chafouleas ym., 

2019). Traumatisoituneita oppilaita tukee traumatietoinen koulu, jossa koulun henkilökunta 

omaa tarvittavat tietotaidot ja on sitoutunut niihin. Koulujen tulee traumatietoiseen opetukseen 

sitoutumisen lisäksi myös pyrkiä ennaltaehkäisemään traumojen mahdollisia negatiivis ia 

vaikutuksia ja pyrkiä kohdentamaan resurssien jakaminen järkevästi (Reinbergs & Fefer, 
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2018). Jotta oppilaiden traumakokemuksiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollise lla 

tavalla, on tärkeää, että koko koulu saa tarvittavat tietotaidot traumoihin liittyen, jotta 

koulunhenkilökunnalla on valmiudet kohdata trauman kokenut tai traumatisoitunut oppilas 

oikealla tavalla. Puuttuva tietotaito voi johtaa siihen, että oppilaan käyttäytymistä tulkitaan 

väärin ja väärällä tavalla käyttäytymiseen vastaaminen voi uudelleen traumatisoida oppilaan 

(Chafouleas ym., 2019).  

Traumatietoisessa koulussa pyritään luomaan turvallisen ja positiivisen kouluympäristön, joka 

tukee traumatisoituneiden oppilaiden koulussa olemista, jolla on todettu olevan 

ennaltaehkäiseviä vaikutuksia traumaattisten takaumien syntyyn (Chafouleas ym., 2019; 

Gherardi, Flinn & Jaure, 2020). Koulu on trauman kokeneille oppilaille eräänlainen 

turvapaikka, jossa oppilailla on mahdollisuus tärkeisiin ihmissuhteisiin ja onnistumisen 

kokemuksiin (Markkanen, 2022) ja traumatietoisessa koulussa tällainen on mahdollis ta 

(Cavanaugh, 2016). Traumatietoinen koulu pyrkii oppilaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen 

mukaan lukien sosiaalisten taitojen, itsesäätelyn ja akateemisten taitojen opettamisen (Gherardi, 

Flinn & Jaure, 2020). Oppilaat, joilla on traumakokemusten vuoksi haasteita koulussa hyötyvät 

traumatietoisen opettajan opetuksesta yksilö- tai pienryhmässä (Chafouleas ym., 2019). 

Tällaisen tuen antaminen vaatii opettajan mahdollisuuksia antaa oppilaille yksilö- tai 

pienryhmätukea, traumatietoisuuteen kouluttautumista ja koko koulun sitoutumista tuen 

antamiseen.  

3.3.1 Turvallinen kouluympäristö oppilaan hyvinvoinnin tukena 

Psyykkisen trauman kokeneille tai traumatisoituneille oppilaille on tärkeää, että koulu- ja 

luokkaympäristö on heille turvallinen sekä tuttu. Chafouleas ja kollegat (2019) toteavat, että 

opettajan sekä koko kouluyhteisön on tärkeä luoda oppimisympäristö, joka on turvallinen, ja 

jossa opettaja kykenee vastaamaan oikealla tavalla traumojen aiheuttamiin oireisiin. Heidän 

mukaansa tällainen oppimisympäristö edistää myönteisiä sosiaalisia suhteita Chafouleas ja 

kollegat jatkavat, että traumatisoituneita oppilaita tukee myös positiivinen ilmapiiri, jossa 

oppilaiden tarpeisiin vastataan sensitiivisesti ja oppilaita ymmärtävällä tavalla. Opettajan ja 

oppilaan lämmin suhde voi vähentää perhetaustaan liittyvien riskitekijöiden kielteis iä 

vaikutuksia oppimiseen (Poikkeus ym., 2013). Lämpimällä opettaja-oppilassuhde voi toimia 

merkittävänä tekijänä oppilaan suotuisan koulutien rakentumisessa (Poikkeus ym., 2013). On 

tärkeää huomioida, että vääränlaiset kurinpitomenetelmät voivat laukaista oppilaiden 
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traumaattiset takaumat ja tämä voi johtaa oppilaiden luottamuksen vähenemiseen koulua ja 

koulujärjestelmää kohtaan (Chafouleas ym., 2019).  

Äikkään ja kollegoiden (2020) mukaan opettajan on tärkeää omata kyky, jolla luokkaan voidaan 

luoda positiivinen ilmapiiri. He jatkavat, että tämä on edellytys sille, että luokkaan on 

mahdollista rakentaa oppimista ja vuorovaikutusta tukeva ympäristö. He jatkavat, että 

keskeisessä roolissa on erityisesti opettajan sensitiivisyys havaita oppilaiden yksilöll iset 

tarpeet. Läheinen opettaja-oppilassuhde muodostuu avoimen kommunikaation avulla, mutta 

myös opettajan lähestyttävyydellä ja luottamuksella on suuri merkitys (Äikäs ym., 2020). 

Struktuurin avulla luokkaan ja kouluun voidaan rakentaa ennakoitava ja turvallinen 

kouluympäristö, joka tukee traumatisoituneiden oppilaiden koulunkäyntiä. Sandbergin (2018) 

mukaan struktuuri oppitunnilla tarkoittaa oppitunnin rakentamista niin, että oppitunti on selkeä 

ja sen rakenne on avattu oppilaille etukäteen. Myös koko koulupäivä tai kouluviikko voidaan 

strukturoida ja tämän avulla opettaja pystyy luomaan oppilailleen turvallisen kouluympäristön, 

joka on suotuisa oppimiselle ja joka tukee psyykkisen trauman kokeneita oppilaita.  

3.3.2 Moniammatillinen yhteistyö 

Koulujen hyvinvointityö on usein oppilashuoltoryhmän tehtävä. Opettajan tekemä 

moniammatillinen yhteistyö on tärkeää oppilaiden kokonaisvaltaisessa tukemisessa ja 

oppilashuoltotyö kuuluu kaikille koulussa työskenteleville henkilöille (Kuitunen & 

Kumpulainen, 2016). Oppilashuoltoryhmään kuuluvat henkilöt ovat usein koulupsykologit, 

kuraattorit, terveydenhoitajat, erityisopettajat, rehtorit sekä oppilaanohjaajat (Laatikainen ym., 

2013). Aalto-Setälän ja kollegoiden (2020) mukaan mielenterveyden häiriöiden hoitamisen 

velvoite on terveyskeskuksilla, mutta lapsia ja nuoria hoidetaan myös perustason palveluissa. 

He lisäävät, että myös peruskoulu lukeutuu perustason palveluihin. Opiskeluhuollon tehtävänä 

on edistää mielenterveyttä sekä tarjota varhaista tukea oppilaalle (Aalto-Setälä ym., 2020). 

Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on käsitellä yksittäisten oppilaiden tilannetta, jos on tarvetta 

puuttua muun muassa käyttäytymisen tai oppimisvaikeuksien vuoksi (Laatikainen ym., 2013).  

Opettajan on tehtävä tiivistä yhteistyötä koulun sekä koulun ulkopuolella työskentelevien 

muiden ammattilaisten kanssa, jotta perheille voidaan taata riittävät palvelut ja oppilas saa 

riittävän tuen (Kauffman & Landrum, 2018, s. 125). Reinbergs & Fefer (2018) jatkavat, että 

opettaja tarvitsee tuekseen moniammatillisen työryhmän, jotta hän kykenee tukemaan 

psyykkisen trauman kokeneita tai traumatisoituneita oppilaita. Opettaja voi tehdä yhteistyö tä 
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muun muassa sosiaalityöntekijöiden, terapeuttien tai erikoissairaanhoidon kanssa. Reinbergs ja 

Fefer lisäävät, että opettajien traumatietoisuus helpottaa moniammatillisen yhteistyön 

tekemistä ja tämä helpottaa tiedonsiirtoa eri ammattilaisten välillä. Näin ollen voidaan ajatella, 

että opettajilla tulisi olla riittävästi traumatietoisuutta, jotta moniammatillinen yhteistyö olisi 

mahdollisimman sulavaa. Opettaja voi tehdä yhteistyötä myös varhaiskasvatuksenopettaj ien 

kanssa. Traumatisoituneilla ja organisoitumattoman kiintymyssuhdemallin omaavilla oppilailla 

on todettu olevan erilaisia oireita jo varhaiskasvatuksen puolella ja tämän vuoksi yhteistyö 

koulun ja varhaiskasvatuksen välillä on merkittävää (Sinkkonen, 2018, s. 80), jotta tiedonsiirto 

kouluun siirtyessä tulee opettajien ja koulun tietoon heti koulun alkaessa. Varhaisella 

puuttumisella on osoitettu olevan myönteisiä vaikutuksia traumatisoituneiden oppilaiden 

elämään (Price ym., 2013) ja yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa edesauttaa mahdollisen tuen 

siirtymisen myös peruskoulun puolelle.  

Bergerin ja kollegoiden (2020) mukaan koulun johtoa, eli rehtoreita on pidetty tärkeänä osana 

mielenterveydenhaasteista kärsivien oppilaiden tukemisessa. He jatkavat, että koulun johto 

kykenee omalla toiminnallaan edistämään suhteita oppilaisiin ja heidän vanhempiinsa sekä 

tarjoamaan mielenterveyttä edistäviä palveluita myös peruskoulussa. Berger ja kollegat ovat 

myös tutkineet koulun johtajien näkemyksiä ja kokemuksia psyykkisesti traumatisoitune iden 

oppilaiden kohtaamisista. Tutkimuksessa selvisi, että sekä koulun johdolla ja opettajilla on 

puutteellinen koulutus kohdata psyykkisen trauman kokeneita tai traumatisoituneita oppilaita 

koulussa. Koulujen johtajat tarvitsevat lisäkoulutusta ja lisäresursseja, jotta he kykenevät 

tarjoamaan kannustavan ja traumatietoisen kouluympäristön traumoista kärsiville oppilaille 

(Berger ym., 2020). Myös koulun opettajat kokevat epävarmuutta ja epäpätevyyttä 

kohdatessaan traumatisoituneita oppilaita (Berger, 2019). Tämän vuoksi moniammatillisen 

yhteistyön merkitys kasvaa, jotta koulun johto ja opettajat saisivat riittävät tietotaidot kohdata 

psyykkisiä traumoja kokeneita oppilaita peruskoulussa.  

Lastenlääkäreiden ja erikoissairaanhoidon rooli moniammatillisessa yhteistyössä on 

psyykkisen traumankokeneiden oppilaiden tukemisessa merkittävä. Traumojen purkaminen ja 

niiden läpikäyminen on aina trauma-alan asiantuntijoiden tehtävä, joten lastenlääkäreiden rooli 

heidän auttamisessaan ja tuen suunnittelussa korostuu. Crouch ja kollegat (2019) esittävät 

lastenlääkärien voivan tarjota traumatisoituneille lapsille ennaltaehkäisevää hoitoa, hoitoa ja 

sosioemotionaalisen kehityksen seurantaa. He lisäävät, että lastenlääkäreiden tulisi myös jakaa 

traumatietoisuutta lapsen perheille sekä tiedottaa huoltajia traumojen laajoista vaikutuks is ta 

lapsen koulunkäyntiin liittyen (Crouch ym., 2019). Lastenlääkäreillä on tärkeä rooli myös 
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yhteistyössä lapsen opettajan kanssa. Opettajien tulisi saada Reinbergsin ja Feferin (2018) 

mukaan konsultaatioapua lääkäreiltä, jotta he pystyisivät tukemaan oppilasta oikealla tavalla . 

Konsultaatioavun on osoitettu olevan ennaltaehkäisevä apu myös opettajan 

sijaistraumatisoitumista vastaan (Reinbergs & Fefer, 2018) ja tämä tukee opettajien 

hyvinvointia ja työssäjaksamista merkittävästi. Näin ollen opettajien tulisi saada 

moniammatillinen yhteistyöverkko työskentelynsä tueksi, jotta psyykkisen trauman kokeneita 

oppilaita tai traumatisoituneiden oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin voidaan vastata oikealla 

otteella myös peruskoulun puolella ja jotta opettajan jaksaminen tulee huomioiduksi.  

3.3.3 Traumainterventiot koulussa 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että koulussa voidaan tukea traumatisoituneita oppilaita myös 

erilaisten traumainterventioiden avulla. Traumainterventiot pyrkivät tyypillisesti erilais ten 

traumoista johtuvien oireiden lievittämiseen (Chafouleas ym., 2019). Koulut voivat järjestää 

erilaisia interventioita traumatisoituneiden oppilaiden tueksi, jos koulusta löytyy 

interventioihin koulutettua henkilökuntaa. Reinbergsin ja Feferin (2018) mukaan kouluissa 

järjestetyillä interventioilla on osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia oppilaiden 

koulunkäyntiin ja traumaoireiston vähentymiseen. Myös Markkasen (2022) mielestä koulut 

ovat otollisia paikkoja interventioille, jotka tukevat lasten mielenterveyttä ja hyvinvoint ia. 

Interventioiden on osoitettu hyödyttävän eri ikäisiä peruskoulussa olevia oppilaita (Chafouleas 

ym., 2019). Traumatisoituneita lapsia hoidetaan usein kognitiivisen käyttäytymisterap ian 

avulla ja sen on todettu olevan tehokkaimpia keinoja lasten traumojen hoidossa (Chafouleas 

ym., 2019; Kauppi, 2018). Kognitiivinen käyttäytymisterapia pohjautuu ajatukselle, jossa 

traumaattisen tapahtuman kokenut altistetaan häntä häiritsevälle ärsykkeelle turvallises t i, 

jolloin hänen ahdistuksensa lievittyy säännöllisen harjoittelun myötä (van der Kolk, 2017, s. 

269). Kouluissa käytetyt interventiotavat pohjautuvat hyvin usein kognitiiviseen 

käyttäytymisterapiaan (Chafouleas ym., 2019). Kognitiivinen käyttäytymisterap ia 

suunnitellaan aina yksilön traumaan pohjautuen yksilöllisesti (Kauppi, 2018). 

Reinbergsin ja Feferin (2018) mukaan kognitiivisen käyttäytymisterapian eräs koulussa 

käytettävistä interventioista on nimeltään Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in 

Schools (CBITS). Interventio on Chafouleasin ja kollegoiden (2019) mukaan eräs parhaiten 

dokumentoiduista koulupohjaisista interventioista. Interventiota pitää koulutuksen saaneet 

koulun mielenterveysalan ammattilaiset pienissä alle kymmenen hengen oppilaan ryhmissä 
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(Chafouleas ym., 2019). Reinbergsin ja Feferin (2018) mukaan intervention kesto on 

kymmenen erillistä tunnin kertaa. Heidän mukaansa intervention tavoitteena on tunnis taa 

traumaattiset tapahtumat. Tunnistuksen jälkeen interventio pyrkii muuttamaan tapahtumiin 

liittyviä ajatusprosesseja. Chafouleasin ja kollegat (2019) jatkavat, että intervention tavoitteena 

on oppia uusia taitoja niin, että opitut taidot ulottuvat myös käytännöntaitoihin kouluarjessa ja 

kouluarjen ulkopuolella. Interventio suunnitellaan oppilaan kertoman traumaatt isen 

tapahtuman ympärille yksittäisissä istunnoissa yhdestä kolmeen kertaan, jotka tapahtuvat 

erillään traumainterventioryhmästä (Chafouleas ym., 2019). Interventio sisältää myös kaksi tai 

kolme tapaamista oppilaan huoltajien kanssa ja opettajan kanssa käydyn moniammatillisen 

palaverin (Chafouleas ym., 2019; Reinbergs & Fefer, 2018). 

Reinbergs ja Fefer (2018) lisäävät, että trauman kokeneita oppilaita tukee myös interventiot, 

jotka sisältävät sosioemotionaalisten taitojen harjoittelua. Heidän mukaansa myös koko koulun 

laajuiset positiivisen käyttäytymisen interventiot ja tuet hyödyttävät trauman kokenutta tai 

traumatisoituneita oppilaita. Berger (2019) jatkaa, että trauman kokenutta tai traumatisoitune ita 

oppilaita hyödyttää myös koulujen kehittelemät erilaiset tukimenetelmät, jotka vastaavat 

oppilaiden muihin mielenterveydenhaasteisiin yksilöllisesti. Vaikka traumainterventio iden 

käyttö Suomessa ei ole vielä yleistä, niin kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että niiden 

käyttö olisi hyödyllistä myös suomalaisessa peruskoulussa, sillä psyykkisten traumojen 

vaikutukset oppilaisiin ovat kuitenkin universaalit (Kauppi, 2018).  
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4 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää luokanopettajien, erityisluokanopettaj ien 

ja erityisopettajien valmiuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa. 

Tutkielman tavoitteena on myös kartoittaa opettajienkokemuksia kohdata ja tukea psyykkisen 

trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa. Tutkielman tuloksena tuotetaan tietoa opettajien 

traumatietoisuudesta ja työskentelystä psyykkisen trauman kokeneen oppilaan kanssa ja sen 

mahdollisista puutteista. Lasten ja nuorten psyykkisten traumojen vaikutuksista koulunkäynti in 

ja opettajien kokemuksia on tutkittu vasta verrattain vähän. Suurin osa tutkimuksista on tehty 

Yhdysvalloissa ja Suomessa aihetta ei ole juurikaan tutkittu. Tutkielma on toteutettu 

laadullisena tutkimuksena ja kerätty aineisto on analysoitu hyödyntäen aineistolähtö is tä 

sisällönanalyysiä. 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkielman tutkimuskysymyksien tavoitteena on selvittää opettajien valmiuksia ja kokemuksia 

kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas ja tuen muodot. 

1. Millaiseksi opettajat arvioivat omat valmiutensa kohdata psyykkisen trauman kokenut 

oppilas peruskoulussa?  

 

1.1. Miten opettajat ymmärtävät psyykkisen trauman? 

1.2. Miten opettajat kokevat psyykkisen trauman vaikuttavan oppilaan toimintaan ja 

akateemiseen menestymiseen? 

1.3. Minkälaisia valmiuksia opettajien kokemusten mukaan heillä pitäisi olla kohdatessaan 

psyykkisen trauman kokenut oppilas? 

 

2. Millaisia kokemuksia opettajilla on psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden kanssa? 

 

2.1. Millä tavalla opettajat itse ovat tukeneet psyykkisen trauman kokeneita oppilaita? 

2.2. Miten ympäristö, työyhteisö ja moniammatillinen tuki ovat olleet opettajan 

kokemuksen mukaan tukena ja apuna? 
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4.2 Tutkimusote 

Tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus kohdistuu tutkimaan 

tyypillisesti ihmisten subjektiivisia kokemuksia ja näkemyksiä (Puusa, 2020). Laadullisen 

aineiston analyysi on usein tyyliltään kuvailevaa ja usein tutkimus lähtee liikkeelle aiheen 

valinnalla (Alasuutari, 2011). Tutkielman aiheen valinta pohjautui ensisijaises t i 

henkilökohtaisen kiinnostuksen perusteella (ks. Hirsjärvi, Remes & Saajavaara, 2013). Olen 

tehnyt kandidaatintutkielmassani laadullisen kirjallisuuskatsauksen psyykkisten traumojen 

vaikutuksia lapsen koulunkäyntiin ja peruskoulun välineisiin tukea oppilasta. 

Kandidaatintutkielman perusteella ja sieltä heränneiden lisätutkimuskysymysten perusteella  

halusin jatkaa aiheen parissa myös pro gradu -tutkielmassa. Valikoin pro gradu -tutkielmaani 

opettajien valmiudet ja kokemukset, koska ajattelen opettajien kokemusten olevan arvokasta 

tietoa opettajille, rehtoreille, viranomaistahoille sekä opettajankoulutukselle. Koska omasin jo 

kirjallisuuskatsauksen vuoksi aiheesta teoriatietoa, pyrin huomioimaan ennakkotietoni 

erityisesti aineiston analyysin vaiheessa, jotta tutkimuksen luotettavuus ei kärsi 

(Metsämuuronen, 2011). Tiedostamalla omat ennakko-oletukset pystyin tarkastelemaan 

aineistoa objektiivisesti välttämällä ennakko-oletuksia. Tutkijan tulee päästää irti alkuperäis is tä 

oletuksista tutkittavaan ilmiöön liittyen ja olla avoin uusille asioille, jotka tutkielmassa voi 

nousta esiin (Metsämuuronen, 2011).  

Oman mielenkiinnon lisäksi aihe on hyvin ajankohtainen muun muassa vallitsevan Venäjän 

hyökkäyssodan takia. Traumatisoituneet tai potentiaalisia traumakokemuksia kokeneet oppilaat 

koskettavat tällä hetkellä useita opettajia vallitsevan maailmantilanteen vuoksi. Myös Covid-

19-epidempia on lisännyt lasten ja nuorten pahoinvointia yhteiskunnassamme (Saariluoma ym., 

2021). Tämän lisäksi oppilaiden kotitaustat ja kokemukset ovat hyvin moninaiset ja voidaan 

ajatella, että opettajat kohtaavat jossain vaiheessa työuraansa oppilaan tai oppilaita, jotka ovat 

kokeneet potentiaalisen traumakokemuksen. Tämän vuoksi traumojen vaikutuksista oppilaan 

koulunkäyntiin sekä hyvinvointiin on tärkeää saada, jotta opettajat osaisivat vastata oppilaiden 

mahdollisiin haasteisiin oikealla tavalla. Opettajien kokemukset antavat myös suuntaa suoraan 

opettajankoulutukselle siitä, ovatko he saaneet oikeanlaista koulutusta jo 

opettajankoulutuksessa. Tämän tiedon valossa myös opettajankoulutusta voidaan tarvittaessa 

kehittää oikeanlaiseen suuntaan. 
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4.3 Aineiston keruu ja kuvaus 

Tutkielman aineiston keruu toteutettiin sähköisesti. Sähköisen kyselyn tein Google Forms-

työkalun avulla. Valitsin sähköisen kyselylomakkeen, sillä opettajien kesäloman takia 

aineistonkeruu olisi haastavampaa. Tämän lisäksi sähköisen kyselylomakkeen aineistonkeruun 

tehokkuus toimi aineistonkeruumenetelmän yhtenä valintaperusteena (Valli & Perkkilä. 2018). 

Kyselylomakkeen vastaukset saa myös nopeasti käyttöön, sillä aineistoa ei tarvitse litteroida ja 

näin myös tutkijan tekemät kirjoitus- ja syöttövirheet jäävät pois, lisäten tutkielman 

luotettavuutta (Valli & Perkkilä, 2018). Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa luokanopettaj ien, 

erityisluokanopettajien ja erityisopettajien valmiuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut 

oppilas peruskoulussa. Kyselyllä kerättiin opettajilta kokemuksia myös työskentelys tä 

psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden kanssa. 

Kyselyn kysymysten muotoilussa tulee olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen 

onnistumiselle (Hirsjärvi ym., 2013). Ennen julkaisua lähetin kyselylomakkeen muutamalle 

henkilölle, jotta he voisivat testata sen toimivuutta ja sitä, kuinka kauan lomakkeen täyttäminen 

kestää. Annettujen palautteiden perusteella muokkasin sähköistä kyselylomaketta ja laitoin sen 

vielä kertaalleen muutamalle henkilölle, jotta he pystyivät arvioimaan sen toimivuutta ja 

kyselyn lopullista kieliasua. Kyselylomake löytyy liitteestä 1. Kyselyyn vastaaminen oli täysin 

anonyymia ja henkilötietoja ei kerätty kyselyn missään vaiheessa. Osallistujien oli tästä 

huolimatta mahdollisuus perua osallistuminen tutkielmaan halutessaan, ottamalla yhteyttä 

tutkijaan. Sähköinen kyselylomake oli avoinna vastattavaksi 9.6.2022-10.6.2022 välillä ja 

määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 50 opettajaa.  

Kyselylomakkeessa määriteltiin psyykkinen trauma ja sen syntyminen lyhyesti. Määrittelyllä 

pyrin lisäämään vastaajien mielenkiintoa sekä helppoutta vastata kyselyyn, sillä sen avulla 

opettajat tiesivät mitä psyykkinen trauma tieteellisen tutkimuksen valossa tarkoittaa. Tämän 

lisäksi kyselyn alussa kerrottiin tutkielmaan osallistumisen tarkoitus ja vastaajan oikeudet. 

Hirsjärven ja kollegoiden (2013) mukaan kyselyn alkuun sijoitetaan yleisesti kysymyksiä, jotka 

kartoittavat vastaajan taustatietoja. Kysely sisälsi kaksi pakollista taustatietoja kartoittavaa 

kysymystä ja yhden vapaaehtoisen työkokemusta kartoittavan kysymyksen. Pakolliset 

taustatietoja kartoittavat kysymykset sisälsivät ammattinimikkeen ja työvuosien määrän 

nykyisessä ammatissa vastaamishetkellä. Tämän jälkeen kyselyssä siirryttiin opettajien 

valmiuksiin ja kokemuksiin.  
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Kyselyä tehdessäni pyrin tekemään siitä sellaisen, joka motivoisi opettajia vastaamaan siihen 

heidän valmiuksistaan tai kokemuksistaan riippumatta. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä 

vastauksia opettajilta, jotka olivat kohdanneet psyykkisen trauman kokeneen oppilaan 

peruskoulussa ja opettajilta, jotka eivät olleet kohdanneet psyykkisen trauman kokenutta 

oppilasta. Opettajien kokemus on huomioitu kyselylomakkeessa ja vastaajille on vaihtoehto is et 

kysymykset, johon kysyjä vastaa omien kokemustensa perusteella. Tällä tavoin pyrin 

huomioimaan myös sellaiset opettajat, jotka eivät olleet kohdanneet psyykkisen trauman 

kokenutta oppilasta peruskoulussa. Kysymyksillä kartoitin opettajien valmiuksia ja 

kokemuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa, jotka ovat 

tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta merkityksellisiä (ks. Tuomi ja 

Sarajärvi, 2018, s. 65). Pituuden ja helppokäyttöisyyden, joka lisää vastaajan mielenkiintoa 

vastata kyselyyn (Valli & Perkkilä, 2018) huomioin sillä, että kyselylomakkeessa on yhteensä 

viisi eri osiota, johon jaottelin kysymyksiä teemoittain vastaamisen helpottamiseksi. Hirsjärven 

ja kollegoiden (2013) mukaan kyselyä laatiessa on hyvä harkita myös kysymysten määrä ja 

järjestys, jotta kyselyyn vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa. (Hirsjärvi ym., 2013, s. 

203).  

Sähköinen kyselylomake sisälsi avoimia- ja monivalintakysymyksiä. Avointen kysymysten 

avulla pyrin saamaan vastauksia, joissa opettajat pystyvät kertomaan ja perustelemaan 

kokemuksiaan monipuolisesti, jolloin mahdollisuus uusien näkökulmien tuomisesta aineistoon 

mahdollistuu (ks. Hirsjärvi ym., 2013; Valli, 2018). Kyselyä tehdessä huomioin kuitenkin sen, 

että avoimiin kysymyksiin jätetään helposti vastaamatta ja vastaukset ovat epätarkkoja tai 

niukkoja, jonka vuoksi laitoin kyselyyn myös monivalintakysymyksiä (ks. Hirsjärvi ym., 2013, 

s. 201). Kysely sisälsi opettajille, jotka olivat kohdanneet psyykkisen trauman kokeneen 

oppilaan seitsemän pakollista avointa kysymystä. Tämän lisäksi kyselyssä oli yksi avoin 

kysymys, johon vastattiin monivalinnan vastauksen perusteella. Tähän kysymykseen vastasi 

vain opettajat, jotka vastasivat monivalinnassa kieltävästi kyselyyn. Kyselyn lopuksi oli myös 

avoin kysymys, johon opettajat saivat vastata halutessaan, jos kokivat, että kysely ei ottanut 

kaikkea ilmiöön liittyvää huomioon.  

Opettajille, jotka eivät olleet kohdanneet psyykkisen trauman kokenutta oppilasta kysely sisälsi 

kuusi pakollista avointa kysymystä ja yhden vapaaehtoisen avoimen kysymyksen. Kysely 

sisälsi myös molemmille vastaajakunnille viisi monivalintakysymystä. Monivalintakysymykset 

olivat pakollisia kaikille vastaajille ja niissä kartoitettiin muun muassa sitä, kuinka usein 

opettaja on kohdannut psyykkisen trauman kokeneen oppilaan, opettajan kokemaa valmiutta 
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kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas, opettajankoulutuksessa saamaa koulutusta sekä 

opettajan tekemää moniammatillista työtä eri ammattiryhmien kanssa. Vastaajien jättämissä 

vastauksissa oli kirjavuutta pituuksia verratessa. Joukossa oli hyvin monipuolista ja hyvin 

kuvailtuja vastauksia, mutta pieni osa vastauksista oli hyvin niukkoja, tai osa vastaajista ei ollut 

vastannut kaikkiin kysymyksiin sanallisesti, vaan pakolliset kysymykset oli ohitettu ”-”-

merkinnällä. Suurin osa vastauksista oli kuitenkin sellaisia, joita pystyin hyödyntämään 

sisällönanalyysissä.  

Sosiaalisen median avulla tutkija voi tavoittaa aihepiiristä kiinnostuneita ja aiheesta tietäviä 

vastaajia nopeasti ja helposti (Valli & Perkkilä, 2018). Tämän vuoksi valitsin sähköisen 

kyselylomakkeen jakamiseen sosiaalisen median. Valmiin sähköisen kyselylomakkeen laitoin 

jakoon Facebookissa erityisluokanopettajille ja erityisopettajille tarkoitetussa Erkkamaikat -

ryhmässä. Tämän lisäksi jaoin kyselyn VALOA! Maahanmuuttajien valmistava opetus -

ryhmässä sekä Alakoulun aarreaitta – Ideoita ja oivalluksia opetuksen tueksi -ryhmässä. 

Facebook-ryhmien lisäksi jaoin lomakkeen vielä WhatsApp-sovelluksessa Oulun yliopisto ssa 

opiskelleille tai opiskelevien erityisopettajaopiskelijoille tarkoitetussa ryhmässä, jossa pyysin 

jo valmistuneita erityisluokanopettajia tai erityisopettajia vastaamaan kyselyyn. Nämä ryhmät 

valikoituivat opettajille tarkoitetuista ryhmistä, jotta saisin kyselyyn mahdollisimman laajan 

kattauksen vastauksia niin luokanopettajilta kun erityisluokanopettajilta ja erityisopettajilta.  

Tavoitteena oli saavuttaa kolmen kohderyhmän edustajia eli, luokanopettaj ia, 

erityisluokanopettajia sekä erityisopettajia ja kyselyn sulkeuduttua vastauksia oli saapunut 

kaikilta kolmen kohderyhmän edustajilta. Sähköiseen kyselyyn vastasi yhteensä 50 opettajaa. 

Opettajista 47 oli kohdannut peruskoulussa psyykkisen trauman kokeneen oppilaan ja kolme 

vastaajista ilmoitti, että eivät olleet kohdanneet psyykkisen trauman kokenutta oppilasta  

peruskoulussa. Taulukossa 1 on esitetty myös vastaajien työkokemusvuodet vastaamishe tken 

ammattinimikkeen perusteella. Suurin osa kyselyyn osallistuvista opettajista olivat 

erityisluokanopettajia tai luokanopettajia. Tämän lisäksi kyselyyn vastasi kahdeksan 

erityisopettajaa. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli työskennellyt nykyisessä työssään yli 

kymmenen vuotta (n = 20). Toiseksi suurin vastaajajoukko oli 0-3 vuotta (n = 15) työssään 

olleet.   
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Taulukko 1. Vastaajajakauma työnimikkeen ja työkokemuksen mukaan 

Ammattinimike Työkokemus 
0–3 vuotta 

Työkokemus 
3–5 vuotta 

Työkokemus 
5–10 vuotta 

Työkokemus 
yli 10 vuotta 

    Yhteensä 

Luokanopettaja     6    3       4         7 20 

Erityisluokanopettaja     6    2       4        10 22 

Erityisopettaja     3    -       2         3 8 

Yhteensä    15                       5       10        20 50 

 

Vastaajista luokanopettajina työskenteli 20 vastaajaa, erityisluokanopettajina työskenteli 22 ja 

erityisopettajina työskenteli 8 henkilöä. Kyselylomakkeessa haluttiin kartoittaa nimenomaises t i 

tämänhetkisen ammattinimikkeen työkokemusvuodet. Halutessaan opettajat pystyivät 

kertomaan lyhyesti myös työkokemuksestaan avoimeen vastauslaatikkoon. Vastausten 

perusteella kyselyyn vastasi suhteellisen heterogeenisen työkokemuksen omaavia opettajia. 

Luokanopettajien työkokemukset vaihtelivat vastavalmistuneesta muutamia kuukauden 

sijaisuuksia tehneistä yli kolmekymmenen vuoden työkokemuksen omanneisiin opettajiin. 

Luokanopettajista osa oli työskennellyt myös aineenopettajana yläkoulun puolella aiemmin. 

Erityisluokan opettajien vastauksissa ilmeni, että vastaajat työskentelivät erityiskouluissa, 

sairaalakouluissa tai erilaisissa alueellisissa erityisluokissa. Vastaajien joukossa oli myös 

resurssiopettajana työskentelevä erityisluokanopettaja. Erityisopettajista osa kertoi omaavansa 

aineenopettajan ja erityisopettajan kokemusta yhteensä yli 20 vuotta, osalla erityisopetta jana 

työskentelystä oli kokemusta ala- ja yläkoulun puolelta, ja osa oli työskennellyt 

erityisopettajana noin vuoden verran.  

Tutkielman tuloksissa on nostettu esiin esimerkkejä aineistosta analysoinnin ja tutkijan 

tulkintojen tueksi. Suorien lainausten kohdalla on ilmaistu myös vastaajan ammattiryhmä. 

Luokanopettajista käytetään lyhennettä LO, erityisluokanopettajista lyhennettä ELO ja 

erityisopettajista EO. Tämän lisäksi opettajien perässä on yksilöity numero, joka erottaa 

vastaajat toisistaan. Luokanopettajat on numeroitu LO1-LO20 välillä, erityisluokanopettajat 

ELO1-ELO22 välillä ja erityisopettajat EO1-EO8 välillä. Opettajat on numeroitu lomakkeeseen 

vastaamisajankohdan perusteella. Joitakin esimerkkejä on lyhennetty karsimalla tutkielman 

kannalta epäolennainen pois. Jos opettajien vastauksista on karsittu tutkimuskysymyksiin 

liittymättömiä asioita, näkyvät sitaattien lyhennykset tuloksissa niin, että sitaattien alussa, 



39 

 

keskellä tai lopussa on käytetty […] -merkintää. Aineiston sisältöä kuvattaessa on pyritty 

ilmaisemaan analysoidun luokan esiintymistiheyttä eli kuinka monta mainintaa tietystä asiasta 

aineistossa esiintyy.  

4.4 Laadullisen aineiston analyysi 

Tutkielman aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyys i 

soveltuu monenlaisen laadullisen tutkimuksen käyttöön ja sitä käytetään laadullisessa 

tutkimuksessa laajalti (Puusa, 2020, s. 143). Aineiston analysointiin valittiin sisällönanalyys i, 

sillä sen avulla aineistosta pyritään saamaan selkeä, tiivis ja yleinen kuvaus aiheesta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Aineiston avulla on pyritty lisäämään informaatiota luotettavalla tavalla, joka 

on sisällönanalyysin eräs keskeisistä tavoitteista (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 90). 

Sisällönanalyysi sisältää useita eri vaiheita, joita ovat muun muassa: analyysiyksikön valinta, 

aineistoon tutustuminen, aineiston pelkistäminen, aineiston kategorisointi ja teemoittelu sekä 

aineiston tulkinta (Puusa, 2020, s. 144).  

Aineiston analysointi lähti liikenteeseen aineistoon tutustumisesta heti, kun sähköiseen 

kyselylomakkeeseen oli tullut tarpeeksi vastauksia (ks. Puusa, 2020). Sähköisen aineiston 

siirsin Word-tiedostoon sellaisenaan ja kävin materiaalin huolellisesti läpi. Työskennelle ssä 

aineiston parissa kävin sen useaan kertaan läpi ja pyrin huolellisesti perehtymään kerättyyn 

aineistoon, jotta olennaiset tai tutkimuksellisesti arvokkaat tiedot eivät jäisi pois 

analyysivaiheesta, joka on Puusan (2020) mukaan aineistoon tutustumisessa tärkeää. 

Aineistoon tutustumisen jälkeen lähdin tarkastelemaan opettajien vastauksia 

ammattinimikkeen mukaan. Erottelin luokanopettajat, erityisluokanopettajat ja erityisopettajat 

toisistaan ja lähdin tarkastelemaan vastauksia ammattiryhmittäin. Vaikka tutkielma tutkiik in 

opettajien valmiuksia ja kokemuksia, halusin tarkastella aineistoa myös ammattiryhmittä in, 

jotta aineistosta saisi syvällisemmän kuvan. Aineistoon perehtymisen jälkeen lähdin etsimään 

aineistosta tutkimuskysymykseen liittyviä vastauksia. Karsin aineistosta pois sellaiset 

materiaalit, jotka eivät hyödyttänyt minua tutkimuskysymyksissä. Karsin aineistosta myös 

yhdellä sanalla vastatut, tai pelkällä viivalla ilmaistut asiat, sillä lyhyesti ilmaistut asiat  

hankaloittivat niiden syvempää analysointia. Karsin opettajien vastauksista tutkielmaan 

liittymättömät asiat pois ja tutkimuskysymykseen vastaavat vastaukset yliviivasin samalla 

värillä, jotta aineistoa olisi helpompi analysoida.  
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Tämän jälkeen keräsin vastaukset allekkain ja siirryin aineiston pelkistämiseen, eli redusoint i in 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018) ja lähdin pelkistämään alkuperäisilmauksia. Pelkistetyt ilmaisut ovat 

tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 92). Samaa kuvaavat ilma isut 

merkitsin samalla värillä ja sen jälkeen listasin ne allekkain erilleen muusta aineistos ta. 

Alkuperäisten ilmaisujen allekkain listaaminen luo pohjan klusteroinnille, jossa samaa ilmiö tä 

kuvaavat pelkistetyt ilmaukset yhdistetään omiksi ryhmiksi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 92). 

Taulukossa 2 esitetään esimerkki alkuperäisilmauksien redusoinnista. 

Taulukko 2. Esimerkki alkuperäisilmauksien redusoinnista aiheesta opettajien keinoja tukea 

psyykkisen trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa. 

Alkuperäisilmaukset  Pelkistetyt ilmaukset 

”Olen rauhallisesti kuunnellut, keskustellut  
ja tukenut osoittamalla, että otan hänen 
kokemuksensa vakavasti.” LO15 

 

Opettaja kuunnellut 
Keskustelu 
Tukeminen 

”Tukemalla yksilöllisesti tarpeiden mukaan: 
tauottaminen, strukturointi, selkeät rajat, 

myönteinen oppilaslähtöinen 
oppimisilmapiiri” ELO8 
 

Tukeminen yksilöllisesti 
Tauot 

Struktuuri 
Selkeät rajat 
Myönteinen oppimisilmapiiri 

 

Aineiston pelkistämisen jälkeen siirryin sisällönanalyysissä aineiston klusterointiin, eli 

aineiston ryhmittelyyn (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Listasin samankaltaiset pelkistetyt ilmaukset 

allekkain ja muodostin näille yhteisen alaluokan. Alaluokka nimetään sisältöä kuvaavalla 

käsitteellä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Klusterointi luo pohjan tutkimuksen perusrakenteelle 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018). Taulokossa 3 esitetään aineiston klusteroinnista, eli pelkistettyjen 

ilmauksien yhdistämistä erilaisiin alaluokkiin. 
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Taulukko 3. Esimerkki aineiston luokittelusta aiheesta opettajien keinoja tukea psyykkisen 

trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokat 

Kuuntelu ja hetkessä oleminen 
Kuuntelu tärkeää 

Opettaja kysynyt kuulumisia 
 

Tuen ja läsnäolon tarjoaminen 
Läsnäolo ja lapsenkohtaaminen 
Opettaja valvonut leirikoulussa lapsen kanssa 

ja rauhoitellut lasta 
 

Opettaja luotettava 
Luottamuksen saaminen 
Luottamuksen saaminen 

Luotettavan aikuisen läsnäolo 
 

Oppilaan kanssa juttelu 
Opettaja keskustellut oppilaan kanssa 
Kertonut olevan käytettävissä 

 
Kuuntelu 

 
 

 
Läsnäolo 
 

 
 

 
Luottamus 
 

 
 

 
Keskustelu 

 

Klusteroinnin jälkeen sisällönanalyysissä seuraa aineiston abstrahointi, eli aineiston 

käsitteellistäminen (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Aineiston käsitteellistämisessä muodostetaan 

teoreettisia käsitteitä tutkimuksen kannalta oleellisen tiedon avulla (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä luokituksia niin pitkälle, kuin se on aineiston sisällön 

mukaan mahdollista (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

muodostui neljä yhdistävää pääluokkaa: traumatyyppejä, psyykkisen trauman kokeneiden 

oppilaiden oireita, lisääviä keinoja tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta 

peruskoulussa ja keinoja tunnistaa psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa. Toiseen 

tutkimuskysymykseen muodostui vastausten perusteella kolme yhdistävää luokkaa: 

moniammatillisia yhteistyömalleja, koulun käytänteitä ja keinoja tukea psyykkisen trauman 

kokenutta oppilasta. Taulukossa 4 on esitetty, millaisia keinoja kerätyn aineiston perusteella 

peruskoulun opettajilla on käytössään tukiessaan psyykkisen trauman kokenutta oppilasta. 

Taulukko 4 havainnollistaa aineiston klusteroinnista pääluokkaan saakka.  
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Taulukko 4. Esimerkki aineiston klusteroinnista pääluokkaan saakka keinoja tukea psyykkisen 

trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Ennakointi 
Johdonmukaisuus 

Empatia 
Luottamus 

Keskustelu 
Kuuntelu 
Läsnäolo 

Turvallinen 
kouluympäristö 

 

 

 

Tunnetaitojen tukeminen 
Sosiaalisten taitojen 
tukeminen  

Itsetunnon vahvistaminen 

Tunnetaitojen 
vahvistaminen 

Traumatietoinen 
opetus 

Opiskelupaikan 
huomiointi 

Yksilöllinen tuki  
Erityisopetus 

Yksilöllinen lukujärjestys 
Yksilölliset tehtävät 
Turvallisuus 

Yksilölliset 
opetusjärjestelyt 

 

Traumatietoisuus Traumatietoinen opettaja  

Yhteistyö koulun 

henkilökunnan kanssa 
Yhteistyö koulun 

ulkopuolisten tahojen 
kanssa 

Moniammatillinen 

yhteistyö 

 

Huoltajat 
Vanhemmat 

Sijaisvanhemmat 
Lastensuojelu 

Yhteistyö huoltaj ien 
kanssa 

Traumatietoinen koulu 
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5 Tulokset 

Tutkielman tavoitteena on selvittää opettajien ymmärrystä trauman syistä ja traumatyype is tä 

perusopetuksessa ja heidän valmiuksiansa ja kokemuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut 

oppilas peruskoulussa. Lisäksi kartoitettiin tukitoimet, joita on opettajien kokemuksien mukaan 

ollut saatavilla. Tutkielman aineiston analyysissa on hyödynnetty aineistolähtö is tä 

sisällönanalyysiä. Tulosten havainnollistamiseksi aineistosta on käytetty esimerkkeinä suoria 

lainauksia opettajien vastauksista. Lainausten yhteydessä luokanopettajista käytetään lyhente itä 

LO (LO1-LO20), erityisluokanopettajista ELO (ELO1-22) ja erityisopettajista EO (EO1-EO8). 

5.1 Opettajien kuvaukset trauman syistä, traumatyypeistä ja oppilaiden traumaoireista 

perusopetuksessa 

Kyselylomakkeessa ei erikseen pyydetä opettajia määrittelemään psyykkistä traumaa, mutta 

kerätyn aineiston perusteella pystytään tarkastelemaan opettajien käsityksiä siitä, millaisena he 

psyykkisen trauman ajattelevat olevan. Oppilaiden traumaoireilua opettajat kuvailevat hyvin 

moninaisesti ja haasteet saattavat näkyä oppilaan usealla eri osa-alueella psykososiaalisella tai 

akateemisella puolella. Opettajat myös kuvailevat valmiuksia lisääviä tekijöitä samankaltaises t i 

ammattinimikkeestä tai työkokemuksesta riippumatta. Tulosten perusteella opettajien valmiutta 

lisääviä tekijöitä ovat opettajan kokemus, ulkopuolelta saatu tuki ja työnohjaus sekä koulutus 

ja konsultointi.  

5.1.1 Opettajien kuvailemia traumaan johtaneita syitä 

Opettajat kuvailivat oppilaiden erilaisia traumakokemuksia tiedostaen sen mahdollises t i 

aiheuttavan oppilaalle psyykkisen trauman. Opettajien kuvailevia keinoja tunnistaa psyykkisen 

trauman kokenut oppilas oli Tiedonsaanti tai Opettajan havainnot oppilaasta. Opettajat olivat 

saaneet tiedon oppilaan traumakokemuksesta oppilaan huoltajalta, oppilaalta, kollegalta,  

moniammatilliselta yhteistyökumppanilta tai opettaja oli itse ollut traumatietoa omaava, jolloin 

hänellä oli tietoa tapahtumista, jotka voivat aiheuttaa psyykkisen trauman. Opettajan tehtävänä 

ei ole diagnosoida oppilaita, vaan sen hoitavat aina lääkärit (Aalto-Setälä ym., 2020). Kuitenkin 

opettajan ja koulun muun henkilökunnan rooli tunnistamisessa, arvioimisessa ja käytännön 

tukitoimien tarjoamisessa on merkittävä (Aalto-Setälä ym., 2020). Hyvä opettaja-oppilassuhde 

mahdollisti luottamukselliset ja avoimet keskustelut opettajan ja oppilaan välillä, jolloin 
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oppilaat olivat kertoneet traumaattisista tapahtumista opettajalle. Opettajien vastauksista nousi 

esiin myös tiedonsiirron tärkeys oppilasasioissa, jolloin opettaja pystyi ymmärtämään ja 

tukemaan oppilasta kokonaisvaltaisesti.  

”Olen ollut tietoinen oppilaan kokemasta mahdollisesti traumaattisesta tapahtumasta. 
Tällaisia ovat olleet esimerkiksi sota, vanhemman kuolema sekä oppilaaseen 

kohdistunut törkeä pahoinpitely vanhemman tekemänä…” LO11 

 

”Usein ollut "lastensuojelulapsi" tai sos.toimen tukitoimenpiteiden piirissä oleva...” 

ELO7 

 

”Pakolaisuus on aina trauma, ja usein taustalla myös muita traumaattisia 

kokemuksia” EO7 

Traumaattiset tapahtumat kuten vanhemman kuolema, perhesuhteet ja kotiolot sekä myös 

globaalit ilmiöt kuten sota ymmärretään traumaattisiksi kokemuksiksi. Traumaan johtane ita 

syitä avataan seuraavissa kappeleissa tarkemmin.  

Traumaan johtaneet syyt 

Aineiston perusteella opettajien kuvailemiksi erilaisiksi traumatyypeiksi nousi kahdenlais ia 

traumatyyppejä. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla opettajien kuvailemien 

traumatyyppien perusteella muodostui yksi pääluokka: Traumatyypit. Traumatyypit jaettiin 

sisällönanalyysin avulla kahteen yläluokkaan: Oppilaan kokema kaltoinkohtelu ja Oppilaan 

kokema yllättävä traumaattinen tapahtuma. Myös kirjallisuus ja tutkimukset jakavat erilaiset 

traumat niiden syntyperän perusteella ja traumakokemuksia voidaan kuvata myös erilais ik s i 

traumatyypeiksi.  

Oppilaan kokemat kaltoinkohtelukokemukset saattoivat opettajien kuvailemina tarkoittaa 

muun muassa oppilaaseen kohdistuvaa pahoinpitelyä vanhemman tekemänä. Opettajat myös 

kuvailivat osan oppilaistaan olevan lastensuojelun- tai sosiaalituenpiirissä olleita, jolloin 

oppilaiden kasvuympäristö ei ole välttämättä kasvulle ja kehitykselle kaikista optimaalisinta , 

jolloin on riski kokea erilaisia lapsuuden aikaisia haitallisia kokemuksia, jotka ovat yhteydessä 

psyykkisen trauman syntymiseen (Lawson ym., 2019). Ei voida olettaa, että kaikki 

lastensuojelun tai sosiaalitoimen piirissä olevat oppilaat olisivat kokeneet psyykkisen 

trauman tai olisivat traumatisoituneet, mutta voidaan kuitenkin olettaa sen olevan eräs 

riskitekijä lapsuuden kaltoinkohtelulle ja näin ollen psyykkisen trauman kokemukse l le. 

Oppilaan kokema kaltoinkohtelua kokeneet oppilaat olivat myös saattaneet kokea seksuaalista 
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hyväksikäyttöä. Tällaiset kokemukset ovat yhteydessä II-tyypin trauman syntymiseen 

(Chafouleas ym., 2019; Leikola, 2014). Yllättävät traumaattiset tapahtumat olivat opettajien 

kuvailemina kokemuksia läheisen menetyksestä, pakolaisuudesta tai sodasta. Opettajien 

kertomuksissa mainittiin useamman kerran vanhemman tai läheisen menetys. Nämä yllättävät 

traumaattiset kokemukset ovat yhteydessä taas I-tyypin trauman syntymiseen (Chafouleas ym., 

2019). Trauman kokeneiden oppilaiden oirehtiminen näkyy koulutyössä (Perfect ym., 2019) ja 

seuraavaksi tarkastellaan, minkälaisia oireita opettajat ovat havainneet perusopetuksessa.  

5.1.2 Opettajien kuvailemia psyykkisen trauman kokeneen oppilaan oireita peruskoulussa 

Opettajat kuvailivat oppilaiden psyykkisen trauman jälkeistä oireilua ammattinimikkees tä 

riippumatta hyvin samalla tavalla ja tulokset esitellään erottelematta opettajien 

ammattinimikettä toisistaan. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla on muodostettu kaksi 

eri pääluokkaa, jotka kuvailevat opettajien kertomia psyykkisen trauman kokeneiden 

oppilaiden oireita koulussa. Oppilaiden oireet on jaettu kahteen eri pääluokkaan: 

Psykososiaalisuus ja Akateemiset taidot. Psyykkinen trauma voi näkyä opettajien kokemusten 

mukaan oppilaan psykososiaalisella puolella tai sen vaikutukset voivat ulottua oppilaan 

akateemisiin taitoihin. 

Sisällönanalyysin avulla pääluokat on jaoteltu vielä yläluokkiin ja psykososiaalisuuden 

yläluokiksi muodostui Somaattiset oireet ja Käyttäytymisen haasteet. Akateemiset taidot 

jaettiin kolmeen eri yläluokkaan: Akateemiset haasteet, Kognitiiviset haasteet ja 

Ylitunnollisuus. Opettajien vastaukset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa ja 

aikaisemmissa tutkimuksissa oppilaiden oireet on jaoteltu samalla tavalla, kuin tässä 

tutkielmassa (mm. Berger, 2019; Gonzalez ym., 2016; Reinbergs & Fefer, 2018). Traumaatt iset 

kokemukset luovat osalle oppilaista merkittäviä esteitä oppimiselle ja traumaattiset kokemukset 

voivat näkyä koulussa psykososiaalisella ja akateemisella tavalla (Berger, 2019). Kuviossa 3 

havainnollistetaan opettajien kuvailemia psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden oireita, 

jotka nousivat aineistosta. 
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Kuvio 3. Opettajien kuvailemia psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden oireita. 

Opettajien näkemysten mukaan psyykkisten traumojen vaikutukset oppilaaseen ovat hyvin 

moninaiset ja vaikutukset näkyvät oppilaissa yksilöllisesti. Opettajien vastauksissa nousi esiin 

muun muassa kuinka erilaiset traumaattiset kokemukset vaikuttavat oppilaan käyttäytymiseen 

eri tavoin. Psyykkisen trauman vaikutukset oppilaan kouluarkeen saattoivat näkyä usealla eri 

osa-alueella, vain jollain osa-alueella tai oppilaat eivät reagoineet siihen lainkaan huomattavas t i 

koulussa, vaan he pystyivät jatkamaan kouluarkeaan normaalisti. 

”Trauma vaikuttaa kaikkeen olemiseen ja opiskeluun. Niihin on vaikea keskittyä, koska 

lapsi on niin ahdistunut. On ollut häiriökäytöstä, huutamista, raivoamista, kiroilua ja 

keskittymiskyvyttömyyttä. Levottomuutta, jota lapsi itse ei osaa sanallistaa.” ELO11 

 

”Jokainen trauma jättää omanlaisen jäljen, mikä näkyy eri tavalla ja siten vaatii aina 

tapauskohtaisen lähestymisen...” LO18 
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”Minulla on ollut muutamia traumaoppilaita, jotka oireilleet todella sekalaisest i: 

haasteita on kaikilla ollut käyttäytymisessä, keskittymisessä ja tarkkaavaisuuden 

suuntaamisessa, hahmottamisessa, oppimisessa, tunnetaidoissa.” LO16 

Opettajat ilmaisevat oppilailla olevan monenlaisia oireita, jotka näkyvät eri tavalla tuoden 

esille, että oppilaita täytyy myös lähestyä tapauskohtaisesti, yksilöinä ja yksilön 

subjektiivisen kokemuksen huomioiden. 

Myös ne opettajat, keillä ei ollut kokemuksia psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden 

kanssa (n=3), arvelivat psyykkisen trauman vaikutusten näkyvän koulussa oppilaissa erilais ina 

yllättävinä oireiluina. Opettajien arvelujen mukaan traumat saattaisivat näkyä muun muassa 

oppilaiden käyttäytymisen muutoksena. Opettajat, jotka eivät olleet kohdanneet psyykkisen 

trauman kokenutta oppilasta arvelivat toimivansa psyykkisen trauman kokeneen oppilaan 

kohdatessaan konsultoivan moniammatillisia yhteistyötahoja varmistaakseen epäilynsä 

oikeaksi. Opettajat nostivat esiin myös tiedonsiirron tärkeyden, jotta psyykkisen trauman 

huomiointi ei jäisi vain opettajan oman tietotaidon varaan.   

”Oletan että trauma voi ilmetä useilla eri tavoilla, kahtena mahdollisuutena mieleen 

tulee joko hiljaisuus tai sitten häiritsevä käytös. Ja jokin asia voi ymmärtääkseni 
käynnistää stressireaktion, joita on käsittääkseni myös erilaisia. Mikäli en olisi kysynyt 
kokeneemmalta opettajalta apua oppilaan tilanteeseen jo ennen trauman 

tunnistamista, niin viimeistään sitten kysyisin.” LO8 

 

”Hmm, en tiedä tunnistaisinko ilman ennakkotietoja. En ainakaan välttämättä heti. 

Ehkä voisi päätellä jos tietää että oppilas tullut muusta maasta Suomeen ja käytöksessä 
olisi jotain erikoista. Olisi erittäin tärkeää, että opettaja saa ennakkotiedon, jotta osaa 

huomioida asian paremmin.” ELO6 

Opettajat, jotka eivät olleet kohdanneet psyykkisen trauman kokenutta oppilasta korostivat 

tiedonsiirron tärkeyttä, jotta osaisivat ottaa huomioon oppilaan tarvitseman tuen. 

Kokemattomat opettajat arvelevat oppilaiden oireiden näkyvän muun muassa oppilaiden 

psykososiaalisella puolella, kuten oppilaan mielialojen tai käyttäytymisen muutoksena, jotka 

nousivat esiin myös kokeneiden opettajien vastauksista.  

Psykososiaalisuus 

Somaattiset oireet 

Psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden oireilu saattoi näkyä oppilaissa heidän 

psykososiaalisella puolellansa, ja oireet näkyivät oppilailla erilaisina somaattisina oireiluina. 
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Somaattiset oireet voivat Arosen ja Suomalaisen (2016) mukaan näkyä oppilaissa muun muassa 

keskittymisvaikeuksina, pelkotiloina, käyttäytymisen taantumisena, eroahdistuksena, 

uniongelmina, uusien opittujen taitojen kadottamisena, mustelmina tai itkuisuutena. Opettajat 

kuvailivat oppilaiden somaattisia oireita samankaltaisin tavoin, kuin tutkimukset ovat ne 

esittäneet. Somaattiset oireet näkyivät oppilaissa opettajien kuvailun mukaan fyysis inä 

merkkeinä, mielialojen muutoksina, käyttäytymisen haasteina, sosiaalisissa suhteissa ja 

tunnetaidoissa sekä päihde- ja seksuaali- ja itsetuhoisuutena.  

Opettajien vastauksista nousi esiin oppilaiden mielialat, joita opettajat kuvailivat muun muassa 

oppilaiden alakuloisella olemuksella, itkuisuutena, pelkotiloina ja käyttäytymisen äkillisenä 

muutoksena. Tämän lisäksi opettajat kuvailivat psyykkisen trauman kokeneilla oppilailla 

olevan usein ahdistusta, väsymystä, mielialojen vaihtelua, puhumattomuutta ja vetäytymistä.  

”Näkyvinä ovat olleet mielialan vaihtelut. Oppilas on saattanut kuin uppoutua toiseen 
maailmaan. Tästä ovat kärsineet niin akateemiset kuin sosiaaliset taidotkin. Fiksun ja 

taitavan oppilaan arkuus, onnettomuus ja epävarmuus ovat selkeästi lisääntyneet  
näissä hetkissä. Usein tilanteet ovat menneet melko nopeasti ohi, mutta toisinaan on 
esiintynyt kausia jolloin ajatukset ovat useammin menneissä ikävissä tapahtumissa.” 

LO20 

 

”Surullinen,alakuloinen, hiljainen, itkuinen, pelokas, asioita peittelevä tai välttelevä, 

riippuen traumasta” EO6 

Mielialojen muutosten tai alakuloisuuden lisäksi merkittävä joukko opettajista ilmoitti, että 

psyykkisen trauman kokeneilla oppilailla on myös suuria haasteita sosiaalisissa suhteissa, jotka 

heijastuvat oppilaan kaverisuhteisiin ja opettaja-oppilassuhteiseen. Opettajat kuvailivat myös 

osalla oppilaista olevan tunnetaidoissa puutteita.  

”…Sosiaalisissa suhteissa tosi paljon haasteita. Ei oikein ole keinoja toimia, jos toinen 
on eri mieltä. Tilanteesta riippuen joko tunne räjähtänyt tai oppilas on vetäytynyt 

täysin yksin. Kavereiden saaminen ja niiden pitäminen on ollut tosi vaikeaa. 
Tunnetaidot ovat olleet haasteellisia, joko niiden immaiseminen / nimeäminen ja / tai 

hallinta. Akateemisesti aika fiksuja olleet, mutta keskittyminen on voinut olla muussa 

kun opiskelussa. Varsinkin jos joku tilanne on tuonut muistoja pintaan.” ELO10 

 

”Oppilaan käyttäytyminen on ollut poikkeavaa esim. erittäin suuri vaikeus keskittyä, 

tunnetilojen ailahtelua, aggressioita tai "sulkeutumista/jumittumista 

puolustusasemiin" ns. melko tavallisissa koulumaailman tilanteissa, karkailua tms…” 

ELO14 
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Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen puutteiden lisäksi osalla oppilaista oli myös opettajien 

kuvailemina itsetuhoista käyttäytymistä, joka näkyi viiltelynä. Osalla oppilaista on esiintynyt 

myös heikkoa minäpystyvyyttä. Näiden oireiden lisäksi osa opettajista kuvaili oppilaiden 

oireilun näkyvän myös päihde- ja seksuaaliongelmina. Myös tutkimusten mukaan 

yläkouluikäisillä oppilailla koettu psyykkinen trauma voi näkyä muun muassa päihdeongelmina 

(Crouch, Radcliff & Bennet, 2019; Myllynen, 2014). 

”Näkyvät merkit esim. viiltely tai hurjat poissaolomäärät tai muuten alakuloinen” 

EO2 

 

”Trauma näkyy voimakkaina käytöshaasteina koulussa, holtittomuutena esim. 
päihteiden ja seksin kanssa vapaa-ajalla. Monilla tarve vetää kovisroolia, rankat 
kokemukset ja esim. oma päihteidenkäyttö ja selkkaukset poliisin kanssa ovat vahvasti 

esillä puheissa.” ELO4 

Psyykkisen trauman vaikutukset oppilaaseen on tulosten mukaan hyvin yksilöllistä. Oppilaat 

reagoivat psyykkiseen traumaan opettajien kuvailemina hyvin moninaisesti. Somaattiset oireet 

näkyivät oppilaissa opettajien kuvailujen mukaan fyysisinä merkkeinä, mielialojen muutoks ina, 

sosiaalisissa suhteissa ja tunnetaidoissa sekä päihde- ja seksuaali- ja itsetuhoisuutena. Osalla 

oppilaista somaattiset oireet olivat näkyviä fyysisiä merkkejä huonosta olosta ja osa oppilaista 

oireili sisäänpäin, jolloin psyykkisen trauman vaikutukset näkyivät muun muassa 

vetäytymisenä tai sulkeutumisena. Psyykkiset traumat näkyvät opettajien kuvailemina myös 

osassa oppilaissa käyttäytymisen haasteina.  

Käyttäytymisen haasteet 

Merkittävä osa opettajista, melkein kaikki, ilmoittivat psyykkisen trauman kokeneen oppilaan 

omaavan erilaisia käyttäytymisen haasteita, jotka näkyivät luokkahuoneessa, 

kouluympäristössä ja kouluarjen ulkopuolella. Opettajien vastauksista nousi esiin myös 

psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden vaativan käyttäytymisestään johtuen opettajilta ja 

koulun muulta henkilökunnalta paljon aikaa ja ymmärrystä. Oppilaiden käyttäytymisen 

haasteet näkyivät oppilaissa eri tilanteissa esimerkiksi häiriökäyttäytymisenä, 

äkkipikaisuutena, huomionhakuisuutena, aggressiivisuutena, keskittymisen pulmina, 

yliaktiivisuutena ja levottomuutena. Opettajien kuvailemat käyttäytymisen haasteet ovat  

linjassa aiempien tutkimusten kanssa (mm. Berger, 2019; Chafouleas ym., 2019; Perfect ym., 

2016). Aggressiivinen käyttäytyminen on saattanut näkyä oppilaissa fyysisenä väkivaltana tai 

se on voinut olla verbaalista väkivaltaa. Aggressiivinen käytös on saattanut kohdistua 
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opettajaan, koulun muuhun henkilökuntaan tai luokkakavereihin. Aggressiivinen 

käyttäytyminen ja muut käyttäytymisen haasteet ovat näkyneet välituntitilanteissa, tunneilla tai 

siirtymätilanteissa. Oppilaiden käyttäytyminen on saattanut olla vaihtelevaa ja yllättävää ja aina 

opettajien ennakointi tai johdonmukainen käyttäytyminenkään ei ole aina estänyt oppilaiden 

haastavaa käyttäytymistä ja aggressiota. Myllysen (2014) mukaan erityisesti alakouluikäis illä 

potentiaaliset traumakokemukset voivat näkyä koulussa levottomuutena ja keskittymisen 

haasteina. 

”Tällaiset oppilaat vaativat aikuisen huomiota todella paljon ja käyttäytyvät usein 

huomionhakuisesti sekä aggressiivisesti.” ELO9 

 

”Sen on nähnyt pitkälle. Oppilas on voinut äärettömän huonosti. Ei pysty olemaan 

luokkahuoneessa, ei pysty toimimaan kaverisuhteissa, raivarit kestää tuntikausia. 

Ainut tapa jolla pystyy kertoa että aikuinen on tärkeä, on "vitun huora missä sä olit?" 

Kyseessä siis 7-9v lapset. Se on raskasta katsottavaa ja kuunneltavaa. Tunnistamisen 

jälkeen olen pyrkinyt vain ymmärtämään, että oppilas ei pysty muuhun ja ollut  

kuunteleva korva jos haluaa puhua. Olen myös ymmärtänyt esim. tilanteita eri tavalla. 

Esimerkiksi oppilas lyö toista. Kysyttäessä hän vastaa "näin isikin tekee äidille kun ne 

riitelee".” ELO10 

Tulosten mukaan psyykkisen trauman vaikutukset näkyvät oppilaissa usein heidän 

käyttäytymisessänsä. Oppilaiden käyttäytymisen haasteet vaativat opettajilta paljon 

resurssia, jotta haasteisiin voidaan vastata. Käyttäytymisen haasteiden lisäksi psyykk ise t 

traumat vaikuttavat osassa oppilaissa heidän akateemisissa taidoissansa.   

Akateemiset taidot 

Akateemiset haasteet 

Opettajat kuvailivat psyykkisen trauman kokeneilla oppilailla olevan myös joskus erilais ia 

akateemisia haasteita. Akateemiset haasteet saattoivat näkyä oppilaissa kouluun 

sitoutumattomuutena. Kouluun sitoutumattomuus näkyi muun muassa oppilaiden 

alisuoriutumisena, karkailuna ja koulupoissaoloina. Opettajien vastauksia tukee myös Perfectin 

ja kollegoiden (2016) tutkimus. Osalla akateemiset haasteet saattoivat näkyä myös 

matemaattisissa taidoissa, jolloin oppilailla oli opettajien mukaan matematiikassa erilais ia 

haasteita. Myös tutkimusten valossa psyykkisen trauman kokeneilla oppilailla on todettu olevan 

muita enemmän ongelmia matematiikassa ja äidinkielessä (Chafouleas ym., 2019; Gonzalez 

ym., 2016).   
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”Heikentyneet oppimisen edellytykset, erityisesti matematiikan oppimisen haasteet, 
mielialan/mielenterveyden vaihtelun mukaan vaihteleva taitotaso, muistin merkittävät 
haasteet, keskittymisen vaikeudet, triggeröityminen "pienestä" -aggressio, tunteiden 

nopeat heilahtelut, ahdistuneisuus, itsetuhoiset puheet/ käytös, itkuisuus, aikuisen 

"kaipuu" tai välttely (riippuen traumasta),” ELO12 

Psyykkisten traumojen vaikutukset näkyivät osassa oppilaista heidän akateemisessa 

suoriutumisessansa, joka näkyi opettajien kuvailemina muun muassa karkaamis ina, 

koulupoissaoloina tai alisuoriutumisena ja matematiikan haasteina. Matematiikan haasteet 

saattavat johtua myös oppilaiden kognitiivisista haasteista, sillä psyykkiset traumat näkyvät 

osalla oppilaista myös tulosten perusteella kognitiivisina haasteina.   

Kognitiiviset haasteet 

Psyykkiset traumat voivat vaikuttaa myös kognitiiviseen kykyyn (Aronen & Suomalainen, 

2016) ja myös kyselyyn vastanneista opettajista osa oli huomannut kokemusten vaikuttavan 

oppilaiden kognitiiviseen kyvykkyyteen. Opettajien mukaan psyykkisen trauman kokeneilla 

oppilailla ilmeni joskus esimerkiksi hahmottamisen haasteita, muistiin painamisen vaikeutta ja 

keskittymisen haasteita. Psyykkiset traumat voivat vaikuttaa oppilaan muistiin ja muuhun 

kognitiiviseen kykyyn, sillä psyykkiset traumat muovaavat myös aivojen rakennetta (Willis & 

Nagel, 2015). 

”Muistiinpainamisen vaikeus (kogn kuormitus), väsyminen, reaktiivisuus tai tunne-

elämän latteus, dissot (poissaolo / "tiloissa" olo), minäpystyvyyden ongelmat” ELO18 

 

”Käytöshäiriöt, masennus, tunne-elämän häiriöt, muistivaikeudet , 

keskittymiskyvyttömyys” ELO2 

Tulosten perusteella osa opettajista kuvaili oppilaiden kognitiivisten haasteiden näkyvän 

heidän muistissansa. Vaikka osalla oppilaista psyykkiset traumat vaikuttavat merkittäväst i 

kognitiiviseen kyvykkyyteen, kuten muistiin, niin osa oppilaista suoriutuu koulusta tulosten 

mukaan hyvin tai jopa ylitunnollisesti.  

Ylitunnollisuus 

Oppilaiden käyttäytyminen saattoi näkyä kouluarjessa myös ylitunnollisuutena, jolloin 

opettajan on haastavampaa tunnistaa tai havaita oppilaan kokemaa psyykkistä traumaa. 

Tällainen käyttäytyminen on myös tutkimuksen mukaan tyypillistä käyttäytymistä osalla 

psyykkisen trauman kokeneilla oppilailla (Dobos, Piko & Mellor, 2021). Opettajat kuvailivat, 

että oppilaiden käyttäytyminen saattaa näyttäytyä opettajalle ylisuoriutumisena 
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koulutehtävissä, jolloin oppilaat suorittavat ikätasoansa haastavampia tehtäviä tai heidän 

käyttäytyminensä muuten on ikätasoonsa nähden korkeampaa tai pikkuvanhaa.     

”…Toisaalta ylikorostuneena pärjäämisen yrittämisenä/itsenäisyytenä ikätasoon 

nähden.” LO7 

Osalla oppilaista ei opettajien kokemusten mukaan ollut näkyviä merkkejä traumaatt isen 

tapahtuman jälkeen, vaan oppilas kykeni toimimaan ja suoriutumaan kouluarjestaan tavallise lla 

tavalla. Muutaman opettajan mukaan koulu saattoi toimia oppilaille eräänlaisena 

levähdyspaikkana, jossa oppilaat kykenivät toimimaan normaalissa arjessa koulupäivän ajan.  

Myös Markkanen (2022) muistuttaa, että koulu voi toimia oppilaille eräänlaisena 

turvapaikkana, jossa oppilaalla on mahdollisuus turvallisiin ihmissuhteisiin ja onnistumisen 

kokemuksiin. 

Voidaan ajatella, että myös oppilaan reagoimattomuus psyykkisiin traumoihin on joskus 

oppilaan ylisuoriutumisesta raskaiden kokemusten jälkeen, sillä oppilas ei välttämättä uskalla 

näyttää pahaa oloaan koulussa, vaan pyrkii hallitsemaan omia tunteitaan ylikorostunees t i. 

Vanhempien kaltoinkohtelu voi johtaa muun muassa lapsen perfektionismin syntyyn (Dobos, 

Piko & Mellor, 2021). Täytyy kuitenkin myös muistaa, että psyykkinen trauma vaikuttaa eri 

tavoin ja oikeanaikaisella tuella potentiaalinen traumakokemus ei välttämättä aiheuta 

merkittäviä haasteita (Dobos, Piko, Mellor, 2021), jolloin oppilaan käyttäytyminen normaalis t i 

traumakokemuksen jälkeen on joissakin tapauksissa normaalia.  

”Olen kohdannut kaksi traumatisoitunutta lasta. Toinen oli koulussa hiljainen 
oppitunneilla, mutta kavereiden kesken "normaalisti". Toinen oppilaista käyttäytyi 

minun silmissäni tavallisesti, mutta hän ei ollut luokallani.” LO10 

 

”Suurimmalla osalla ei juuri ole näkynyt arjessa…” LO3 

Tulokset osoittavat, että oppilaat oirehtivat vaihtelevasti luokassa ja osalla oppilaista ei näy 

havaittavaa oirehtimista opettajien kokemusten mukaan. Tosin jotkut opettajista kertovat op-

pilaan tuntemuksella olevan osansa siinä, miten hyvin pystyy tunnis tamaan erilais ta 

käyttäytymistä, joka mahdollisesti liittyy psyykkiseen traumaan. Hyvä oppilaan tuntemus ja 

opettaja-oppilassuhde nousee esille myös opettajien kuvaillessa valmiuksia lisääviä keinoja. 
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5.2 Opettajien valmiuksia vahvistavia keinoja kohdata psyykkisen trauman kokenut 

oppilas peruskoulussa 

Aineiston perusteella ilmeni, että opettajien kokemukset opettajankoulutuksessa saamastaan 

koulutuksesta psyykkisiin traumoihin liittyen ovat yhtenäiset ammattinimikkeestä huolimatta. 

Suurin osa opettajista, 60 prosenttia (n=30) ilmoittivat, että he eivät olleet saaneet lainkaan 

koulutusta psyykkisiin traumaan liittyen ja 34 prosenttia (n=17) vastaajista oli saanut sitä vain 

harvoin. Kuusi prosenttia (n=3) oli saanut sitä puolestaan muutamia kertoja 

opettajankoulutuksen aikana. Opettajilta kysyttiin kyselylomakkeessa, kuinka he kokivat omien 

valmiuksiensa olevan kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas. Vaihtoehtoina opettajilla 

oli Erittäin hyvät valmiudet, Riittävät valmiudet, Heikot valmiudet, Puutteelliset valmiudet ja 

Ei valmiuksia ollenkaan.  

Vaikka suurin osa kyselyyn vastaajista kertoi koulutuksen puutteesta opettajankoulutuksen 

puolelta psyykkisiä traumoihin liittyen, niin jos tarkastellaan opettajien kokonaisjoukkoa, 

suurin osa, 54 prosenttia (n=27) koki omaavansa riittävät valmiudet kohdata psyykkisen 

trauman kokenut oppilas peruskoulussa. Tämän lisäksi vastaajista 10 prosenttia (n=5) koki 

omaavansa erittäin hyvät valmiudet kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas 

peruskoulussa. Suuri osa tämän kyselyn vastaajista koki omaavansa riittävät tai erittäin hyvät 

valmiudet, oli vastaajien joukossa myös merkittävä joukko opettajia, jotka vastasivat 

valmiuksiensa olevan heikot tai puutteelliset. Opettajista 24 prosenttia (n=12) ilmaisi omien 

valmiuksiensa olevan heikot ja 12 prosenttia (n=6) ilmoitti niiden olevan puutteelliset. 

Vastaajista kukaan ei ilmoittanut omaavansa valmiuksia ollenkaan. Taulukko 5 esittää 

opettajien lukumäärien vastaukset kokemastaan valmiudesta kohdata psyykkisen trauman 

kokenut oppilas peruskoulussa ammattinimikkeen mukaisesti. Suuria eroja 

ammattinimikkeiden välisissä opettajien kokemissa valmiuksissa ei ollut aineiston perusteella. 

Taulukko 5. Opettajien kokema valmius kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas 

peruskoulussa ammattinimikkeittäin luokiteltuna. 

Ammattinimike Erittäin hyvät 
valmiudet 

Riittävät 
valmiudet 

Heikot 
valmiudet 

Puutteelliset 
valmiudet 

Yhteensä 

Luokanopettaja 2 10 5 3 20 

Erityisluokanopettaja 3 11 6 2 22 

Erityisopettaja - 6 1 1 8 

Yhteensä 5 27 12 6 50 
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Erittäin hyvät valmiudet omaavat opettajat 

Jos tarkastellaan erikseen vastaajia, jotka ilmoittivat omaavansa erittäin hyvät valmiudet 

kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa (n=5), nousi näiden vastaajien 

vastausten joukosta yhteneväisiä asioita ammattinimikkeestä riippumatta, jotka lisäsivät heidän 

valmiuksiansa kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa. Kaksi vastaajista 

omasi 5–10 vuoden työkokemuksen ja kolme vastaajista oli työskennellyt opettajana yli 10 

vuotta. Jokainen vastaajista oli kohdannut psyykkisen trauman kokeneen oppilaan monta 

kertaa, usein tai erittäin usein. Vastaajat olivat kerenneet työskentelemään opettajina jo hyvän 

aikaa, jolloin kokemuksia erilaisista oppilaista ja tilanteista oli kertynyt opettajille usean 

vuoden ajalta. Kolme vastaajista oli saanut erillistä koulutusta aiheeseen liittyen tai omassa 

perhepiirissä oli ollut traumataustaa, jolloin tietotaitoa oli kerääntynyt sitä kautta. Yksi 

opettajista oli tehnyt myös pro gradu -tutkielman aiheesta ja myöhemmin kouluttautunut 

aiheeseen liittyen lisää. Vastausten perusteella voidaankin tulkita, että riittävät 

työkokemusvuodet, riittävä määrä kohtaamisia psyykkisen trauman kokeneiden oppila iden 

kanssa ja aiheeseen kouluttautuminen ja perehtyminen lisää opettajien valmiuksia kohdata 

psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa. 

Heikot valmiudet omaavat opettajat 

Jos puolestaan tarkastellaan vastaajia, jotka ilmoittivat omaavansa heikot valmiudet (n=12) tai 

puutteelliset valmiudet (n=6) yhdisti näitä vastaajia myös toistensa kanssa samankalta iset 

vastaukset, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Suurin osa opettajista, jotka ilmoitt ivat 

omaavansa puuteelliset valmiudet kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa, 

omasivat 0–3 vuoden työkokemuksen ja he olivat kohdanneet psyykkisen trauman kokeneen 

oppilaan harvoin tai ei lainkaan työuransa aikana. Kuitenkin vastaajien joukosta löytyi myös 

poikkeuksia, jolloin pitkän työuran tehneistä opettajista muutama vastasi omaavansa 

puutteelliset valmiudet. Heikkoja ja puutteellisia valmiuksia omaavien vastauksia yhdist i 

opettajien kouluttamattomuus psyykkisiin traumoihin liittyen. Osa opettajista oli kohdannut 

työuransa aikana psyykkisen trauman kokeneen oppilaan useasti tai monta kertaa, mutta 

opettajat eivät olleet saaneet koulutusta yliopiston puolelta tai he eivät olleet kouluttautuneet 

työn ohessa aiheeseen, jolloin heiltä puuttui teoriatieto aiheesta.  
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Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla aineistosta nousi esiin opettajien kuvailemia 

valmiuksia lisääviä keinoja kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa. 

Sisällönanalyysin avulla vastauksien yhteiseksi pääluokaksi tuli Opettajien valmiuksien 

vahvistaminen. Pääluokka jaettiin kolmeen eri yläluokkaan: Kokemus, Tuki ja työnohjaus ja 

Koulutus ja konsultointi. Kuvio 4 havainnollistaa opettajien kuvailemia valmiuksia lisääviä 

keinoja kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa. 

 

Kuvio 4. Opettajien valmiuksia lisääviä keinoja kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas 

peruskoulussa. 

 

Opettajien valmiuksien vahvistaminen 

Kokemus 

Tuloksissa opettajien työkokemus ja työkokemusvuodet lisäsivät opettajien valmiuksia kohdata 

psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa. Suurin osa opettajista, jotka olivat 

työskennelleet 5–10 vuotta tai yli 10 vuotta kokivat, että heillä oli riittävät tai erittäin hyvät 

valmiudet kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa. Opettajat, jotka olivat 

kohdanneet psyykkisen trauman kokeneen oppilaan peruskoulussa useasti tai monta kertaa 

kokivat omaavansa hyvät tai riittävät valmiudet kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas 

peruskoulussa. Myös oma traumatausta tai perheenjäsenten traumatausta oli lisännyt opettajien 
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traumatietoisuutta, ja valmiuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa.  

Oma traumatausta tai lähipiirissä koettu traumakokemuksen vuoksi osa opettajista oli 

perehtynyt psyykkisiin traumoihin tutkimusten valossa, jolloin he pystyivät hyödyntämään tätä 

tietotaitoa myös työssänsä opettajana.  

Toisaalta oli myös yksittäisiä opettajia, jotka olivat tehneet töitä yli 10 vuotta ja kohdanneet 

psyykkisen trauman kokeneen oppilaan monta kertaa ja jotka kokivat, etteivät omaa tarpeeksi 

valmiuksia kohdata psyykkisen trauman kokenutta oppilasta. Opettajien kokemukset ovat siis 

yksilöllisiä ja aina opettajan työkokemus ei korreloi opettajan kokemaan valmiuteen kohdata 

psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa, vaan koettu valmius on yksilöllis tä. 

Opettajat tarvitsevat työkokemuksen lisäksi myös teoriatietoa psyykkisistä traumoista ja 

ulkopuolelta tulevaa tukea, jotta kokevat omaavansa riittävät valmiudet kohdata psyykkisen 

trauman kokenut oppilas peruskoulussa ja tämä kävi myös ilmi opettajien toiveissa saada 

lisäkoulutusta psyykkisiin traumoihin liittyen työn ohessa tai jo yliopiston puolella opettajaksi 

opiskeltaessa. 

Tuki ja työnohjaus 

Opettajien valmiuksia nostavia tekijöitä on myös opettajan saama ulkopuolelta tuleva tuki ja 

työnohjaus. Tuloksissa opettajien henkilökohtainen tarve saada tukea työlleen ulkopuole lta, 

kun opettaja työskentelee psyykkisen trauman kokeneiden tai muuten psyykkisesti oireilevien 

oppilaiden parissa. Erityisesti erityisluokanopettajat tarvitsevat työnohjausta työnsä tueksi, 

jonka voidaan olettaa johtuvan myös heidän muutenkin henkisesti kuormittavasta työstä.  

Tutkimukset myös osoittavat, että opettajat, jotka työskentelevät psyykkisen trauman kokeneen 

oppilaan kanssa ovat vaarassa sijaistraumatisoitumiselle (Reinbergs & Fefer, 2018; Lawson 

ym., 2019), jolloin opettajan työhyvinvointi ja jaksaminen tulee huomioida. Työnohjaus ja 

opettajan saama ulkopuolinen tuki pienentävät opettajien sijaistraumatisoitumista ja heidän 

työhyvinvointinsa kasvaa (Lawson ym., 2019). 

”Työnohjaus. Todella tärkeää omalle jaksamiselle. Myös keskustelutuki tarpeen 

verkoston asiantuntijoiden kanssa.” ELO9 

 

”Haluaisin vielä sanoa, että oppilaiden kohtaamat kriisit ja traumat voivat myös jäädä 

opettajien mieleen pyörimään ja hekin saattavat tarvita tukea kuulemansa ja 

näkemänsä käsittelyyn.” EO4 
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”Eri vaihtoehtojen pohdintaan eli mihin ottaisin yhteyttä, kaipaisin apua. Työnohjaus 
oman jaksamisen edistämiseksi olisi ehdotonta. Joskus kuullut tarinat ovat melko 

graaveja” ELO15 

 

”Hoitavan tahon ohjeita käytännön arkitilanteisiin: mitä kannattaa huomioida ja 

miten toimia oppilaan kanssa” ELO12 

Opettajien toiveissa oli, että saisivat moniammatillisilta yhteistyöverkostoilta tarvittavat 

tietotaidot kohdata ja konkreettisia keinoja tukea oppilasta peruskoulun puolella. Osa opettajista 

koki omaavansa teoriatietoa psyykkisiin traumoihin liittyen, mutta koulun puolella opettajan 

käytössä olevat konkreettiset keinot eivät olleet opettajien mukaan riittäviä. Työnohjauksen ja 

ulkopuolelta tulevan tuen lisäksi opettajat kaipasivat lisäkoulutusta psyykkisiin traumoihin 

liittyen.  

Koulutus ja konsultointi 

Opettajat, jotka ovat saaneet koulutusta psyykkisiin traumoihin, tai ovat perehtyneet aiheeseen 

itse, kokevat omaavansa riittävät tai erittäin hyvät valmiudet kohdata psyykkisen trauman 

kokenut oppilas peruskoulussa. Osa opettajista on tehnyt pro gradu -tutkielman aiheesta, jolloin 

he kokevat perehtyneensä aiheeseen riittävästi. Tämän lisäksi hyvä yhteistyön koulun 

ulkopuolisten tahojen kanssa auttaa opettajia tukemaan oppilasta myös peruskoulun puolella. 

Opettajien toiveena on opettajankoulutuksessa annettavalle erilliselle traumakoulutukse lle, 

jonka ajatellaan nostavan opettajien valmiuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas 

peruskoulussa. Vain pieni osa opettajista on saanut jonkinnäköistä koulutusta aiheen tiimo ilta 

jo yliopiston puolella. Opettajat toivovat koulutuksen olevan perustietoa psyykkisis tä 

traumoista ja sen vaikutuksista oppilaaseen. Tämän lisäksi koulutukselta toivottaan myös 

konkreettisia keinoja tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa. 

”Ylipäätään psyykkiset ongelmat olivat koulutuksessa ihan häviävän pienessä roolissa 

verrattuna siihen, miten keskeisiä nämä asiat ovat omassa työssä. Traumoista on tullut  

korkeintaan sivulauseessa, ja muuhunkaan arkipäivän peruskauraan kuten sosiaalinen 

ahdistus, masennus, itsetuhoisuus yms ei kyllä ole saanut riittäviä työkaluja.” ELO4 

Myös työn ohessa käytäville täydennyskoulutuksille on opettajien mukaan tarvetta ja opettajien 

vastauksista nousee toive kouluttaa myös opettajien traumatietoisuutta, jotta he osaisivat toimia 

oikealla otteella myös peruskoulun puolella. Useat opettajat mainitsevat, että olisivat valmiita 

osallistumaan aiheen tiimoilta järjestettäviin koulutuksiin, jos sellaisia olisi tarjolla. Opettajat 

toivovat erityisesti terveydenhuollon puolelta tulevaa kouluun soveltuvaa koulutus ta. 

Opettajien toiveissa on myös erilaiset tunnetaito-, resilienssi- ja traumainterventiokoulutukset.  
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”Perustiedot riittäisivät useimmille: trauma voi vaikuttaa käyttäytymiseen, vaikutus 

kouluarjen kuormittavuuden kokemukseen, kuinka voidaan arjessa tukea + arvioida 

tuen tarpeesta huolimatta” ELO8 

 

”Haluaisin kyllä esim. jonkun koulutuksen aiheesta. Tätä aihetta ei ole käsitelty 

aineenopettajan eikä erityisopettajan opinnoissa.” EO3 

Opettajat kaipaavat myös työnsä tueksi selkeitä ohjeita, mistä opettaja voi lähteä hakemaan 

oppilaalle apua. Opettajien vastauksista ilmenee myös, kuinka haastavaa on joskus saada eri 

ammattiryhmiä kiinni, ja tämän vuoksi opettajat jäävät ilman tarvitsemaansa konsultaatiotukea. 

Jos tarkastellaan opettajien vastauksia ammattinimikkeen mukaan, niin erityisluokanopettaj ien 

vastauksista esiin nousee erityisesti se, että erityisluokanopettajista seitsemän vastasi, että oli 

saanut ulkopuolelta tukea harvoin työnsä tueksi ja kaksi ei ollut saanut sitä lainkaan. Näiden 

vastausten perusteella erityisluokanopettajista melkein puolet vastaajista on saanut apua työnsä 

tueksi harvoin, tai ei lainkaan, vaikka tutkimusten mukaan opettajat tarvitsevat työnsä tuekseen 

moniammatillisen yhteistyöverkoston työskennellessään psyykkisen trauman kokeneen 

oppilaan kanssa (Reinbergs & Fefer, 2018). Myös opettajien vastauksista on ilmennyt 

moniammatillisen yhteistyön ja ulkopuolelta tulevan konsultaatioavun olevan merkittävää 

opettajalle silloin, kun he työskentelevät psyykkisen trauman kokeneen oppilaan kanssa.  

”Toivoisin tiiviimpää yhteistyötä myös ”alemman portaan” kuin sairaalakoulun 
kanssa ja että ope ei olisi yksin toimimassa traumatisoituneen oppilaan kanssa, vaan 

yhteistyössä. Näiden rankkojen juttujen pitäisi olla useamman henkilön harteilla, ei 

kenenkään yksin!” ELO19 

Opettajat myös tuovat vastauksissaan ilmi, että aina tiedonsiirto oppilasasioissa ei ole sulavaa 

ja opettajalla ei ole tarpeeksi tietoa oppilasasioissa, jolloin oppilaan tukeminen oikealla otteella 

on mahdotonta. Tiedonsiirron ja ulkopuolisten ammattilaisten konsultaation kuitenkin oletetaan 

lisäävän opettajien valmiuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa ja 

tätä tukee myös tutkimukset. Erityisesti lastenlääkäreiden tulisi konsultoida psyykkisen 

trauman kokeneen oppilaan opettajia, jotta heillä olisi tarvittavat tietotaidot oppilaan asioissa 

(Crouch, Radcliff & Bennet, 2019) 

”Näkisin, että hoitotahon olisi tarpeen konsultoida opettajaa kun luokassa on 

traumatisoitunut oppilas.” ELO14 

 

”Tärkein olisi se, että opettajalla olisi riittävästi tietoa oppilaista. Esimerkiksi 

seksuaalista häirintää käsittelevällä oppitunnilla olisi olennaista tietää, jos joku 
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oppilaista on kokenut hyväksikäyttöä. Toki nämä ovat usein asioita, jotka pitää ottaa 
huomioon joka tapauksessa, oli tietoa tai ei, ja ikäänkuin olettaa, että luokassa voi 

hyvinkin olla oppilaita, joita aihe koskettaa omakohtaisesti.” LO11 

Tulosten mukaan opettajien valmiuksia lisää kokemus, tuki ja työnohjaus sekä koulutus ja 

konsultointi. Yhteistyö ja tiedonsiirto koulun ulkopuolisten tahojen kanssa korostui usean 

opettajan vastauksista. Seuraava kappale vastaa toiseen tutkimuskysymykseen, jonka 

tarkoituksena oli selvittää opettajien kokemuksia psyykkisen trauman kokeneiden oppila iden 

kanssa. 

5.3 Opettajien kokemuksia työskentelystä psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden 

kanssa 

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia 

luokanopettajilla, erityisluokanopettajilla ja erityisopettajilla on ollut oppilaiden kanssa, jotka 

ovat kokeneet psyykkisen trauman.  Aineiston perusteella opettajien vastauksissa korostui 

erityisesti yksittäisen opettajan rooli oppilaan tukemisessa ja moniammatillisien yhteistyön 

tärkeys. Opettajien vastauksissa ei ilmennyt suuria eroja ammattinimikkeestä riippuen.  

Opettajien vastauksista nousi esiin useita keinoja, jolla opettajien on mahdollista tukea 

psyykkisen trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa oppilasta tukevasti ja rakentavast i. 

Myös Cavanaughin (2016) tutkimuksen mukaan opettajien on tärkeä tukea psyykkisen trauman 

kokenutta oppilasta traumatietoisten käytänteiden mukaisesti.  

Sisällönanalyysin avulla opettajien vastauksista heidän keinoihinsa tukea psyykkisen trauman 

kokenutta oppilasta peruskoulussa nousi esiin kaksi eri pääluokkaa Traumatietoinen opetus ja 

Traumatietoinen koulu. Kuvio 5 havainnollistaa opettajien keinoja tukea psyykkisen trauman 

kokenutta oppilasta peruskoulussa. Aineiston perusteella pystyttiin tarkastelemaan erikseen 

myös koulun toimintaa ja moniammatillisia yhteistyömalleja. 
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Kuvio 5. Opettajien keinoja tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa. 

5.3.1 Opettajien kuvailemia keinoja tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta 

peruskoulussa 

Traumatietoinen opetus 

Traumatietoisen opetuksen keinoihin tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta 

peruskoulussa nousi aineiston perusteella neljä yläluokkaa: Traumatietoinen opettaja, 

Turvallinen kouluympäristö, Taitojen vahvistaminen ja Yksilölliset opetusjärjestelyt. 

Traumatietoinen opetus on yksittäisen opettajan keino tukea psyykkisen trauman kokenutta 

oppilasta luokkahuoneessa.  

Traumatietoinen opettaja 

Traumatietoinen opetus vaatii traumatietoisen opettajan, jolloin oppilasta tukee opettajan oma 

traumatietoisuus (Chafouleas ym., 2019). Opettajat kuvailevat eräänä keinonaan tukea 

psyykkisen trauman kokenutta oppilasta olevan lisätiedon hankkimisen psyykkisiin traumoihin 
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liittyen, jotta he ymmärtäisivät ilmiötä ja osaisivat vastata oppilaan oireisiin oikealla otteella. 

Lisätiedon hankkiminen ja aiheeseen kouluttautuminen luonnollisesti lisää opettajan 

traumatietoisuutta.  

”Olen pyrkinyt hankkimaan lisätietoa, kouluttautumaan lisää, keskustelemaan ja 
hakemaan konsultointiapua. Oppilasta olen pyrkinyt lähestymään hitaasti, luomaan 
turvallisen työskentely-ympäristön, pitämään selkeän arkirytmin, saamaan 

luottamuksen, painostamatta mihinkään, pienin askelin, luomaan onnistumisen 

kokemuksia aivan pienistäkin asioista.” ELO7 

 

”Ollut sensitiivinen traumaan liittyvistä asioista puhuttaessa yleisesti, ollut  

ymmärtäväinen puuttuvista läksyistä” LO4 

Luokanopettaja (LO4) kuvailee oman toimintansa olevan sensitiivistä traumaan liittyvissä 

asioissa ja hän kuvailee, kuinka on ymmärtäväinen muun muassa oppilaan puuttuvista läksyistä, 

joka viittaa opettajan omaavan traumatietoisuutta ja ymmärrystä psyykkisen trauman 

vaikutuksista oppilaan oireiluun. Opettajan ollessa myös traumatietoinen on hänen mahdollis ta 

käyttää erilaisia tutkimustiedon valossa esitettyjä keinoja tukea psyykkisen trauman kokenutta 

oppilasta myös peruskoulun puolella.  

Turvallinen kouluympäristö  

Useat opettajista korostivat turvallisen kouluympäristön tärkeyden luomista psyykkisen 

trauman kokeneen oppilaan tueksi. Myös tutkimukset osoittavat, että opettajan on mahdollis ta 

tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa luomalla oppilaille turvallinen 

kouluympäristö (mm. Cavanaugh, 2016). Turvallinen kouluympäristö opettajan keinona tukea 

psyykkisen trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa pitää sisällään opettajien kuvailemina 

opettajan ennakointitaidot eri tilanteissa ja opettajan johdonmukaisen käyttäytymisen 

kouluarjessa. Tätä tukee myös Cavanaughin (2016) tutkimus. Usea opettaja korosti erilais ten 

strukturointikeinojen olevan tärkeässä osassa oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen ja 

kouluturvallisuuden muodostumisessa.  

Erityisesti erityisluokanopettajat ja erityisopettajat kuvailivat käyttävänsä strukturoinnissa 

kuvatukea ja piirustuksia puheensa tukena, mutta tämä nousi myös luokanopettajien keinona 

tukea psyykkisen trauman kokeneita oppilaita. Tämän lisäksi opettajat kertoivat luokan ja 

koulun säännöllisten rutiinien tukevan oppilaiden turvallisuuden tunnetta koulussa. Oppilaiden 

turvallisuudentunnetta lisää tieto siitä, mitä koulussa tapahtuu koulupäivän aikana (Cavanaugh, 

2016). Näiden keinojen lisäksi turvallinen kouluympäristö on mahdollista rakentaa opettajien 
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mukaan lämpimän opettaja-oppilassuhteen avulla, jolloin opettajan käyttäytyminen näkyy 

empatiana, luottamuksellisena suhteena, keskusteluna, kuunteluna ja läsnäolona. Turvallinen 

oppimisympäristö edistää myönteisten sosiaalisten suhteiden muodostumista, joka tukee 

psyykkisen trauman kokenutta oppilasta (Chafouleas ym., 2019). 

”Struktuuri ja johdonmukaisuus koulupäivässä. Kuvien piirtäminen tilanteiden 

selvittelyssä, joihin voi myös tarvittaessa palata. Koitan järjestää päivittäin aikaa 
huomioida. Vaadin kunnioittavaa käyttäytymistä ja opastan toimimaan sen mukaisesti 
mm omalla mallintamisella. Annan lapselle aikaa ja mahdollisuuksia kertoa 

halutessaan asioistaan, mutten tungettele. Jos tiedän, että molemmat tiedämme 
asiasta, saatan jutella sopivan hetken tullen myös aroista asioista, mutta silloin ei saa 

olla kiire eikä tulla keskeytyksiä. Koitan luoda uskoa vaikeassakin tilanteessa. En 

kuitenkaan rakenna pilvilinnoja.” ELO9 

 

”Turvallinen oppimisilmapiiri kaikkein tärkein. Tutut toistuvat rutiinit, turvalliset  
aikuiset, selvät säännöt ja ohjeet miten toimitaan, lämmin ja välittävä vuorovaikutus. 
Erityisen tärkeää kiinnittää huomiota esim siihen, että oppilas ymmärtää mitä 

tapahtuu koulussa, tähän esim.kuvatuki hyvä apu” ELO6 

Tulosten perusteella psyykkisen trauman kokeneita oppilaita tukee turvall inen 

kouluympäristö, jossa heillä on selkeät ja toistuvat rutiinit. Lämmin opettaja-oppilassuhde 

mahdollistaa turvallisen luokkaympäristön luomisen. 

Tunnetaitojen vahvistaminen  

Taitojen vahvistaminen opettajan keinona tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta pitää 

opettajien kuvailemina sisällään oppilaiden tunnetaitojen, sosiaalisten taitojen tukemista ja 

oppilaiden itsetunnon vahvistamista. Psyykkisen trauman kokeneilla oppilailla on usein 

haasteita sosiaalisissa suhteissa ja tunnetaidoissa ja heillä voi esiintyä myös heikkoa itsetuntoa 

(Jacobson, 2021). Näiden taitojen vahvistaminen tukee opettajien mukaan oppilaan 

hyvinvointia ja koulussa oloa. Opettajat kuvailevat painottavansa tunnetaitojen opettamista, 

sekä tukevansa oppilaita erilaisissa sosiaalisissa suhteissa eri tilanteissa. Opettajat tukevat 

oppilaita muun muassa kaverisuhteissa sekä erilaisissa selvitystä vaadittavissa asioissa, kuten 

riitatilanteissa.      

”…Painottanut tunnetaitojen harjoittelua päivittäin. Ollut paljon yhteydessä 

huoltajiin.” ELO1 

 

”Kaikin mahdollisin tuen keinoin, minulla kaikki näistä lapsista olleet  
tehostetun/erityisen tuen oppilaita, kun haasteet niin laajat. Todella paljon aikuisen 
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läsnäoloa ja tukea eri tilanteissa, tiivis ennakointi ja asioiden läpikäyminen, tiukka 
struktuuri, eriyttäminen ja tukiopetis, erkan pikkutunnit, tuki sosiaalisiin tilanteisiin ja 
niissä auttaminen. Siiman ja tilan antaminen (ei voi vaatia samoja asioita), aikaa 

kasvaa ja oppia. Jatkuva yhteydenpito kotiin. Oppilashuoltoryhmä. Koulupäivien 

helpottaminen.” LO16 

Psyykkisen trauman kokeneet oppilaat tarvitsevat opettajien mukaan usein tukea 

tunnetaidoissa. Useat opettajat panostavat tunnetaitojen opetukseen tunneilla, tai tuntien 

ulkopuolella tukien oppilaiden sosiaalisia suhteita. 

Yksilölliset opetusjärjestelyt 

Opettajan on mahdollista tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta myös yksilöllis ten 

opetusjärjestelyjen avulla (Cavanaugh, 2016). Myös aineistosta nousi esiin eräänä opettajan 

keinona tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta olevan yksilölliset opetusjärjeste lyt. 

Opettajat kuvailivat muun muassa huomioineensa oppilaan yksilöllisen tarpeen opiskelupa ikan 

valinnassa. Opettajien mukaan osa oppilaista tarvitsee rauhallisen ja turvallisen paikan 

opiskella. Opettajien mukaan oppilaalle voidaan antaa myös yksilöllistä tukea eri keinoin 

opiskelupaikan lisäksi. Oppilaalle voidaan räätälöidä lukujärjestys oppilaalle sopivaksi hänen 

jaksamisensa mukaan ja hänelle voidaan tarjota myös yksilöllisiä koulutehtäviä ja kotiläksyjä. 

Tarvittaessa oppilaan tuen muoto tarkistetaan hänelle sopivaksi ja oppilaalle voidaan antaa 

myös erityisopetusta. 

”Oppilaalta ei siinä tilanteessa vaadita samaa kuin normaalisti. Yritän olla läsnä, jos 

lapsi haluaa aikuisen turvaa tai jutella aikuisen kanssa. Joskus olen pyrkinyt  

lohduttamaan lasta.” LO1 

 

”Olen ottanut lapsen työskentelemään tarvittaessa yksin, järjestänyt hänelle 

kahdenkeskeistä aikaa muilta töiltä ja ollut yhteydessä kotiin ja heidän luvallaan 
tarvittaessa terkkariin tai psykologiin. Kuitenkin olen pyrkinyt myös pitämään 
kouluarken mahdollisimman ennakoitavana, tavallisena ja rutiininomaisena. Olen 

tukenut lapsen kaverisuhteita ja jutellut muille lapsille ikätasoisesti huoltajien 

luvalla.” ELO5 

Yksilölliset opetusjärjestelyt toimivat eräänä keinona tukea psyykkisen trauman kokeneita 

oppilaita. Oppilaiden lukujärjestystä voidaan keventää, opiskeluryhmää tai paikkaa 

mietitään yksilöllisesti, tai koulutehtäviä eriytetään oppilaiden jaksamisen mukaan. 

Opettajilla on useita keinoja tukea oppilaita luokkahuoneen sisällä, mutta tämän lisäksi koko 

peruskoulu kykenee tukemaan oppilaita, jos koulun rakenteet mahdollistavat tämän.  

Traumatietoinen koulu 
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Opettajien keinoihin tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta nousee aineiston 

perusteella yksittäisen opettajan keinojen lisäksi myös traumatietoinen koulu ja koululta saatu 

tuki. Psyykkisen trauman kokenutta oppilasta tukee koko koulun sitoutuminen traumatietoiseen 

opetukseen ja traumatietoiseen kouluun (Lawson ym., 2019). Opettajien keinoja tukea 

psyykkisen trauman kokenutta oppilasta hyödyttää koko koulun antama kokonaisvaltainen ja 

säännöllinen tuki oppilaalle. Traumatietoinen koulu on sitoutunut tukemaan oppilasta 

kokonaisvaltaisesti ja opettajien mukaan traumatietoisen koulun toiminta näkyy yhteistyön 

tekemisenä moniammatillisesti ja yhteistyön tekemisenä myös oppilaan huoltajien kanssa. 

Yhteistyö huoltajien kanssa 

Traumatietoinen koulu vaatii yhteistyön tekemistä opettajalta sekä koko kouluyhteistö ltä  

oppilaan huoltajien kanssa (Jacobson, 2021). Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää, 

sillä heillä on paras tuntemus oppilaan asioissa (Cavanaugh, 2016), joka auttaa opettajaa 

huomioimaan psyykkisen trauman kokeneen oppilaan parhaalla mahdollisella tavalla myös 

kouluympäristössä. Opettajat kokevat huoltajien kanssa tehdyn yhteistyön olevan tärkeää 

oppilaan tukikeinoja rakennettaessa, sillä huoltajat osasivat usein kertoa, millaiset keinot 

tukisivat heidän lastansa parhaiten myös kouluympäristössä.  

”Opettajan taito käyttää eril menetelmiä, joissa otetaan sekä lapsi yksilönä, mutta 

myös ryhmän jäsenenä huomioon. Hyvä yhteistyö huoltajien kanssa” ELO1 

 

”Kuuntelen vanhempia (ja lasta) ja kysyn, mitä tulee ottaa huomioon. Olen toiminut  

normaalisti, kuten toimisin kenen tahansa lapsen kohdalla. Jatkuva sensitiivisyys ja 

kyky ymmärtää syy- ja seuraussuhteita on tärkeää.” LO3 

Hyvä yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa mahdollistaa hyvän oppilastuntemuksen ja 

oppilaan huomioiminen peruskoulun puolella helpottuu. Tiiviin yhteistyön huoltajien kanssa 

psyykkisen trauman kokeneet oppilaat tarvitsevat usein tuekseen moniammatillisen 

yhteistyöryhmän, jotta heidän tukemisensa kokonaisvaltaisesti onnistuu.  

Moniammatillinen yhteistyö 

Traumatietoinen koulu sisältää traumatietoa omaavan henkilökunnan (Chafouleas ym., 2019). 

Aineiston perusteella suurin osa opettajista tekee moniammatillista yhteistyötä erilais ten 

toimijoiden kanssa tukiessaan psyykkisen trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa.  

Opettajat korostavat tarvitsevansa moniammatillisen yhteistyöverkoston työnsä tueksi, jotta 
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oppilaan kokonaisvaltainen tukeminen peruskoulussa onnistuu. Opettajien mukaan 

moniammatillinen yhteistyö sisältää yhteistyön tekemistä koulun sisäisten toimijoiden kanssa 

ja tarvittaessa myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

”Koonnut moniammatillisen palaverin ja selvittänyt oppilaan perhetaustoja, 

tarvittaessa vähentänyt kuormaa koulussa huoltajan yhdessä sopimana” EO1 

 

”Tarvittaessa esim. Koulupsykologin tuki. Ymmärrystä poissaoloihin ja tehtävien 

tekemisen vaikeuteen.” LO6 

Moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä korostetaan melkeinpä kaikkien opettajien vastauksissa 

heidän kokemistaan valmiuksistaan tai työuran pituudesta riippumatta. Moniammatillinen 

yhteistyö toimii tutkielman perusteella opettajan eräänä keskeisenä keinona tukea psyykkisen 

trauman kokenutta oppilasta. Myös Lawsonin ja kollegoiden (2019) tutkimus korostaa 

moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä. Kerätyn aineiston perusteella voidaan tarkastella myös 

opettajien kuvailemia moniammatillisia yhteistyömalleja ja sen toimivuutta. Opettajien 

kuvailemien moniammatillisten yhteistyömallien pääluokiksi muodostui sisällönanalyys in 

avulla kaksi eri pääluokkaa: Moniammatilliset yhteistyötahot ja Moniammatillinen yhteistyö 

toimintana. Moniammatilliset yhteistyötahot pitävät sisällään kaksi eri yläluokkaa : 

Moniammatillisen yhteistyön koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja Moniammatillisen 

yhteistyön sisäisten toimijoiden kanssa. Moniammatillinen yhteistyötoimintana on jaettu 

kolmeen eri yläluokkaan: Toimintamalli, Resurssit ja Tuki. Kuvio 6 havainnollistaa opettajien 

kuvailemia moniammatillisia yhteistyömallien pääluokkien, yläluokkien ja alaluokk ien 

muodostumisen.  
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Kuvio 6. Moniammatillisia yhteistyömalleja. 

Moniammatilliset yhteistyötahot 

Moniammatillinen yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa 

Opettajien vastauksista ilmenee, että opettajat tekevät yhteistyötä myös mahdollisesti koulun 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa riippuen oppilaan yksilöllisistä tarpeista. Koulun ulkopuolis ia 

yhteistyötahoja olivat muun muassa yhteistyö hoitotahon, sosiaalitoimen ja eri terapeuttien 

kuten toiminta- tai puheterapeuttien kanssa. Myös tutkimusten mukaan opettajia hyödyttää 

yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opettajat hyötyvät eritoten hoitatahon 

puolelta annettavasta konsultaatioavusta (Reinbergs & Fefer, 2018) ja myös aineistosta nousi 

esiin toive hoitotaholta tulevaan konsultaatioapuun opettajan toiminnan tueksi.    

”Koulupalaverit, hoitoneuvottelut, säännöllinen yhteydenpito hoitokontakteihin, 

kuraattorin tai tehoavon konsultaatio akuuteissa tilanteissa” EO2 

Opettajat tekevät yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja tämän lisäks i 

tukiessaan psyykkisen trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa yhteistyötä tehdään myös 

koulun sisäisten toimijoiden kanssa.  
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Moniammatillinen yhteistyö sisäisten toimijoiden kanssa 

Opettajien vastauksista nousi esiin myös opettajien tekemä yhteistyö koulun sisäisten 

toimijoiden kanssa. Opettajien tekemä yhteistyö koulun sisäisten toimijoiden kanssa riippui 

oppilaan yksilöllisistä tarpeista, mutta siihen vaikuttivat myös koulun resurssit ja 

kuntakohtaiset erot. Aineiston perusteella opettajien tukena on hyvin usein koulun rehtori ja 

oppilashuoltoryhmä. Rehtorien ja apulaisrehtorien antama tuki opettajille oppila iden 

mielenterveyden haasteiden tukemisessa on myös Lawsonin ja kollegoiden (2019) 

tutkimuksen mukaan hyvin tärkeää. Rehtorien oma traumatietoisuus korostuu psyykkisen 

trauman kokeneiden oppilaiden tukemisessa, sillä he määrittelevät muun muassa koulun 

resurssien jakamisen (Lawson ym., 2019). Myös opettajien vastauksissa ilmeni toive koulun 

johdon vahvasta johtamisesta ja tarvittavien resurssien määrittelystä oppilaan hyvinvoinnin 

tukemiseen.  

”Selkeitä käytäntöjä siitä, miten olisi hyvä toimia. Rohkeaa johtajuutta irrottaa 

oppilaan tueksi kulloinkin parhaiten tilanteeseen sopivat henkilöt esimerkiksi koulun 

sisäisin järjestelyin.” LO5 

 

”Esihenkilöltä apua kohtaamisiin ja jatkotoimenpide-ehdotuksia ja ehdottomasti 

koulutusta aiheesta” EO1 

Koulukuraattorin ja koulupsykologin tukea psyykkisen trauman kokeneen oppilaan 

tukemisessa korostettiin myös erityisesti. Opettajat tekivät yhteistyötä myös erityisopettajan 

tai koulun muiden opettajien kanssa. Tämän lisäksi usea opettaja totesi koulunkäynnin 

ohjaan tuella olevan suuri rooli psyykkisen trauman kokeneen oppilaan tukemisessa. 

Yksittäiset opettajat mainitsivat myös koulupsyykkarin, eli kouluilla työskentelevän 

psykiatrisen sairaanhoitajan tuovan koululle tarvittavaa syvällisempää tietotaitoa oppila iden 

mielenterveyden haasteiden tukemisessa.  

”Tärkein tuki koulunkäynnin ohjaaja, joka tukee ja auttaa lasta arjessa. Esimerkiksi 

Koulutehtävissä auttaminen, siirtymissä huolehtii, että oppilas liikkuu muiden mukana. 
Muuten moniammatillinen yhteistyö ollut nimellistä, pedagoginen selvitys erityistä 

tukea varten moniammatillisesti käyty läpi.” ELO6 

 

”…Psyykkari tuonut yhteistyöhön syvyyttä ja eheyttä- koululla osataan paremmin 

tukea lasta psyykkarin ohjeiden mukaan.” ELO12 
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”Resurssia kouluarkeen, jotta koulupäivät turvallisia kaikille. Ammattiapua oppilaalle 
esim. koulupsykologi/kuraattoritapaamiset säännöllisesti/riittävän usein, jotta 

opettaja ei ole ainoa tukea antava henkilö lapsen mahdollisiin pohdintoihin...” LO12 

Taulukossa 6 esitellään millaisten ammattiryhmien kanssa opettajat ovat tehneet 

moniammatillista yhteistyötä koulun ulkopuolisten ja koulun sisäisten toimijoiden kanssa 

silloin, kun ovat kohdanneet psyykkisen trauman kokeneen oppilaan. Kuvio erottelee 

ammattinimikkeet toisistaan. Ammattinimikkeen alla oleva lukumäärä kertoo, kuinka moni 

opettaja on tehnyt yhteistyötä moniammatillisen yhteistyökumppanin kanssa. Opettajien 

tekemä moniammatillinen yhteistyö ei eroa juurikaan toisistaan ammattinimikke itä 

tarkasteltaessa, vaan luokanopettajat, erityisluokanopettajat ja erityisopettajat ovat tehneet 

moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa tasaisesti. 
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Taulukko 6. Opettajien tekemä moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

ammattinimikkeen mukaan jaoteltuna. 

Moniammatillinen 

yhteistyökumppani 

LO ELO EO Yhteensä 

Luokanopettaja         10 7 3 20 

Erityisluokanopettaja 5 4 1 10 

Erityisopettaja 11 6           3          20 

Rehtori 15 16 4 35 

Koulukuraattori 12 15 6 33 

Koulupsykologi 13 16 5 34 

Terveydenhoitaja 11 11 4 26 

Koulunkäynnin ohjaaja 10 14 2 26 

Koululääkäri 3 6 2 11 

Sosiaalityöntekijä 13 13 4 30 

Terapiatahot - 4 - 4 

Sairaalakoulu - 3 - 3 

Erikoissairaanhoito 2 4 - 6 

Koulupsyykkari - 2 - 2 

Perheneuvola - 2 - 2 

Lastenkoti - 2 - 2 

Maahanmuuttokoordinaattori - - 1 1 

Nuorisotoimi 1 1 - 2 

Kouluvalmentaja - - 1           1 

Seurakunta 1 - -           1 

Vastaajien lukumäärä (n=19) (n=21) (n=7) (N=47) 

 

Tulosten mukaan yhteistyötä tehdään koulun johdon kanssa tiiviisti. Lähes jokainen vastaajista 

ilmoittaa tekevänsä esihenkilön kanssa yhteistyötä. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään usein 

koulukuraattorin, koulupsykologin ja sosiaalityön kanssa. Erityisluokanopettajat tekevät myös 

tiivistä yhteistyötä työparinsa koulunkäynninohjaajan kanssa. Yhteistyökumppane ihin 

vaikuttaa myös koulun resurssit, sillä osa opettajista tekee yhteistyötä myös muun muassa 
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koulupsyykkarin kanssa, mutta kaikista kouluista ei tällaista toimijaa löydy. Vastauksista 

nousee esiin se, kuinka yksilöllisesti ja oppilaskohtaisesti yhteistyötä tehdään eri toimijo iden 

kanssa. Moniammatillisia yhteistyökumppaneita ja ammattinimikkeiden välisi eroja 

tarkasteltaessa erityisluokanopettajat tekevät yhteistyötä luokanopettajia ja erityisopettaj ia 

enemmän eri toimijoiden kanssa.  

Moniammatillinen yhteistyö toimintana 

Tuki 

Opettajat kuvailivat onnistunutta moniammatillista yhteistyötä, jossa oppilaalle oli saatu 

tarvittava tuki yhteistyössä toimien. Parhaimmillaan moniammatillinen yhteistyön tekeminen 

on opettajien kuvailemina hedelmällistä opettajalle, oppilaalle sekä koko moniammatillise lle 

yhteistyöverkostolle. Opettajat kuvailevat toimivan moniammatillisen tuen olevan säännöllis tä 

yhteistyön tekemistä eri toimijoiden kanssa. Moniammatillinen yhteistyö on toimivaa myös 

silloin, kun eri ammattiryhmät jakoivat tarpeeksi tietoa ja konkreettisia keinoja tukea oppilasta 

peruskoulussa. Opettajien mukaan onnistuneessa yhteistyössä eri toimijat vahvistavat toisen 

ammatillisuutta ja jossa eri ammattiryhmät sopivat yhdessä käytänteet oppilaan tukemiseksi.  

”Tapauksessani oppilas oli jo moniammatillisen tuen piirissä ja osaavassa 
hoitoyksikössa. Yhteistyötä teimme säännöllisesti ja hoitotaho piti hyvin yhteyttä 

kouluun. Toisen oppilaan kohdalla käynnistimme moniammatillisen yhteistyön 
koulukuraattorin kanssa yhteistyössä ja saimme mukaan perhetyötä. Tämä kantoi myös 

hedelmää oppilaan parhaaksi.” ELO15 

 

”Yhteistyö toteutunut usein ja saatu esimerkiksi toimintaterapeuttia tai 

koulupsykologille käyntejä sovittua tai aggressiivisuuskurssille oppilas mukaan.” EO1 

Onnistuneessa moniammatillisessa yhteistyössä oppilaan opettaja saa ulkopuolelta tukea 

työhönsä, jotta oppilaan kokonaisvaltainen ja yksilöllinen tuki mahdollistuu. 

Moniammatillinen yhteistyö vaatii kuitenkin paljon aikaa opettajalta ja muilta toimijoilta.    

Toimintamalli 

Moniammatillinen yhteistyö kuvataan monella tapaa haastavaksi, mutta myös oppilaan 

kannalta tärkeäksi mahdollisuudeksi tukea oppilasta parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyö  

on usein aikaa vievää johtuen useista oppilaspalavereista, moniammatillisen tiimin 

kokoamisesta ja yhteisten aikataulujen sovittamisesta tai opettajien havainnoint ien 

raportoimisesta koulun ulkopuolisille toimijoille. Opettajat kokevat toimivansa eräänlaisena 



71 

 

tiedonantajana koulun ulkopuolisille tahoille, mutta jäävänsä itse vaille tarvittavia tietoja 

oppilaasta. Tiedonsiirron katsotaan olevan haastavaa erilaisista tietosuojaan liittyvistä asioista 

johtuen, jolloin kaikilla opettajilla tai koulun muulla henkilökunnalla ei ollut tarvittavia tietoja 

oppilaista. Tämä haastaa opettajien mahdollisuuksia tukea oppilasta peruskoulun puolella. 

Myös tutkimusten valossa on todettu, että usein opettaja jää vaille tarvittavia tietoja ja näin ollen 

hänen työotteensa voi olla ristiriidassa muiden toimijoiden kanssa (Lawson ym., 2019).  

”Tapauksissa, joissa tapahtuma on menneisyydessä, tieto on tullut aika 

sattumanvaraisesti. Voi hyvin olla, että on paljonkin tapauksia, josta en ole edes 

tiennyt.” LO11 

 

”…Tietosuojakäytänteet haastavat oppilashuollon ja hoitavan tahon kanssa 

toimimisen- ammattilaiset ovat hyvin varovaisia antamaan koululle tietoja, vaikka 

niistä olisi merkittävää hyötyä arkitilanteissa…” ELO12 

Opettajat toivovat avoimuutta moniammatilliseen työskentelyyn, jotta oppilaiden tukeminen 

koulussa onnistuisi parhaimmalla mahdollisimmalla tavalla. Moniammatilliset palaverit eivät 

aina johda opettajien kokemusten mukaan konkreettisiin keinoihin peruskoulun puolella. 

Savolaisen (2022) tutkimuksessa moniammatillisen yhteistyön tärkeys tunnustetaan eri 

ammattilaisten keskuudessa, mutta rakenteet eivät aina mahdollista kattavan yhteistyön 

tekemistä. Tämä on yksi syy siihen, että lasten kanssa työskentelevien ammattilais ten 

tyytyväisyys lasten mielenterveyden edistämiseen on heikkoa. Väitöstutkimuksen mukaan 

peruskoulunopettajat eivät ole tyytyväisiä erityissairaanhoidon läheteprosessiin eikä 

erityissairaanhoidon antamaan ammatilliseen neuvontaan (Savolainen, 2022). Tämän 

tutkielman tulokset tukevat Savolaisen väitöskirjaa.  

”Koen tärkeänä saumattoman yhteistyön, jos se epäonnistuu, epäonnistuu koko tuki.” 

LO2 

 

”Yhteistyö oli enempi tiedon jakamista minulta heille. Minä en saanut tietää 

aineenopettajana mitään mutta annoin heille tietoa oppilaan jaksamisesta ja 

tekemisestä tunneilla.” EO8 

 

”Hidasta, kokoontumiseen menee yleensä 1-2kk että aikataulut käy kaikille… 

Epäonnistunutta se, että perhe ei saa ajoissa tarvitsemaansa apua ja tukea, 

sosiaalityöntekijät vaihtuvat ja asiat jää hoitamatta. Myös sosiaalityöntekijöiden 

tietojen sanomattajättäminen silloin, kun asia vaikuttaa selvästi myös koulunkäyntiin. 

Moniammatillinen yhteistyö tulisi saada avoimemmaksi. Opettajilta odotetaan 
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osallistumista ja kaikkien papereiden ja muistioiden täyttämistä, mutta usein tuntuu, 

että muilta ammattilaisilta ei niin perinpohjaista apua tule” EO1 

Moniammatillinen yhteistyö on hidasta, mikä estää oppilasta ja perhettä saaman ajoissa 

tukea ja apua, varsinkin, jos koulunkäynnissä on ongelmia. Oikeanaikaisen tuen tarjoaminen 

on opettajista tärkeää. Tulosten perusteella moniammatillinen yhteistyö ei ole aina toimivaa, 

johtuen tiedonsiirron ja konkretian puutteesta. Palaverit eivät opettajien mukaan johda 

läheskään aina konkretiaan, vaan oppilaan tukitoimet jäävät keskustelutasolle. Tästä syystä 

moniammatillisen yhteistyön toimintaa tulisi myös tarkastella ja kehittää, jotta oppilaat 

saisivat tarvitsemansa tuen. Moniammatillisen yhteistyön toimintaan liittyy myös kunta- ja 

koulukohtaiset resurssit.   

Resurssit 

Vaikka opettaja olisi traumatietoinen ja hän omaisi tarvittavat keinot tukea psyykkisen trauman 

kokenutta oppilasta peruskoulussa, ei hänellä välttämättä ole mahdollisuutta tukea oppilasta 

opettajan muun työn tai koulun resursseista johtuen tuella, joka hyödyttäisi psyykkisen trauman 

kokenutta oppilasta. Tämä tuli ilmi usean opettajan vastauksista. Koulun ja kunnan resurssit 

määrittelevät osakseen opettajan työtä ja sitä, millaiset resurssit opettajalla on työnsä tukena. 

Tätä tukee myös tutkimukset (Reinbergs & Fefer, 2018; Savolainen, 2022). Savolaisen mukaan 

kuntien resurssit ovat esteenä lasten mielenterveyden tukemiseen optimaalisella tavalla 

(Savolainen, 2022). Aineiston perusteella useasta koulusta uupui koulupsykologi tai 

oppilashuolto ei ollut koululla jokaisena päivänä, mikä haastaa oppilaan saamaa 

kokonaisvaltaista tukea. Myös sosiaalityöntekijöiden kiire ja pitkät jonot palveluiden pariin 

mainittiin useaan kertaan. Usean opettajan vastauksessa tuli ilmi myös yksittäisen opettajan 

liian suuri vastuu oppilaan tukemisessa.  

”Sellanen tuli mieleen, että monesti tuntuu, että resurssit ei riitä yksittäisen oppilaan 

kohtaamiseen. Jos vaikka traumatisoitunut oppilas tarvitsee henkilökohtaista tukea ja 
luokassa on käynnissä kaaos, luokanope on aika kädetön. Tai jos vaikka laajari 

iroottautuu siihen, joku toinen jää ilman opetusta. Pienissä kouluissa kuraattori, 
terkka tai psykologi ei ole paikalla joka päivä, vaikka aika usein ne on sitten järjestetty 
paikalle. On hyvä, että joissain kouluissa työskentelee esim. erilaisia tsemppareita, 

jotka on vaan oppilaita varten.” ELO5 

 

”Erot eri paikkakunnilla ovat valitettavasti hyvin hyvin suuret. Tämä on yksi syy, miksi 

olen etsinyt työtä muualta. Traumaoireilua ei saisi koskaan kuitata oppilaan pelleilynä 

ja tehdä naurunalaista opettajasta, joka yrittää hankkia lapselle apua. Joillain 
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työyhteisöillä ei ole alkeellisiakaan valmiuksia kohdata traumoja. Lisää psykiatrisia 

sairaanhoitajia kouluihin ja työnohjausta myös opettajille!!” ELO19 

Toimiva moniammatillinen yhteistyö vaatii riittävät kunta- ja koulukohtaiset resurssit. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kaikissa kouluissa ei ole tarvittavia resursseja tukea 

psyykkisen trauman kokenutta oppilasta, sillä osasta kouluista uupuu muun muassa 

koulupsykologi. Myös koulujen käytänteet tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilas ta  

eroavat toisistaan tulosten perusteella.  

5.3.2 Opettajien kuvailemia koulun käytänteitä 

Aineiston perusteella pystytään tarkastelemaan myös koulukohtaisia eroja ja opettajien 

kuvailemia koulun käytänteitä psyykkisiin traumoihin liittyen. Opettajien kuvailemien koulun 

käytänteiden pääluokaksi muodostui Toiminta. Opettajat kuvailivat peruskoulun 

toimintakulttuurin psyykkisiin traumoihin liittyen näkyvän joko koulun yhteisten linjojen 

puutteena tai kouluyhteisön sovittuina sääntöinä kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas 

peruskoulussa.  

Toiminta 

Yhteisten linjojen puute 

Kysyttäessä opettajilta kuinka koulu on tukenut psyykkisen trauman kokenutta oppilasta 

yksittäisen opettajien lisäksi, hyvin useassa vastauksessa nousee esiin yksittäisen opettajan 

vastuu ja toiminta oppilaan tukemisessa.  

”…Mutta opettajana olen kokenut olevani se, joka tunnistaa avuntarpeen ja on 

pyytämässä oppilaalle apua. Jos minä en sitä tee, lapsi jää ilman tukea. Edes aina koti 

ei tunnista avuntarvetta.” LO19 

Opettajien vastauksista ilmenee, että koulun henkilökunta ammattinimikkeestä huolimatta 

omaavat harvoin tarpeeksi traumatietoa siitä, kuinka tukea psyykkisen trauman kokenutta 

oppilasta. Usean opettajan vastauksesta nousee esiin myös koulujen yhteisten linjojen puute ja 

toimintatavat kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa. Yhteisten linjojen ja 

toimintatapojen puute haastaa oppilaan saamaa tukea peruskoulussa kokonaisvaltaises t i. 

Opettajat kuvailevat, kuinka joutuvat työskentelemään ilman yhteisiä koulun pelisääntöjä oman 

harkinnan ja tietotaitonsa mukaisesti. 
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”Yhteisötasolla heikommin sillä usein pelätään tietosuoja-asioita. Näin yhteiset  

"pelisäännöt" tai toimintamallit jäävät sopimatta.” ELO12 

 

”Täysin mututuntumalla mennään tilanne kerrallaan, kuten melkein kaikessa 

muussakin!” ELO 4 

 

”Yhteistä linjaa ei ole. Oppilaan kokemasta traumasta ei useinkaan tieto mene 

välttämättä kaikille opettajille, tietosuojan vuoksi.” ELO7 

Opettajien vastauksista ilmenee myös heidän huolensa opettajien ja muiden koulussa 

työskentelevien opettajien tai koulun rehtorien tietotaidon uupumisesta, sillä heidän mukaansa 

osa oppilaista on joutuneet kohtaamaan epäasiallista käytöstä koulun henkilökunnan puolesta. 

Koulutuksen tai tiedonsiirron puutteista johtuen opettajat ovat saattaneet reagoida psyykkisen 

trauman kokeneen oppilaan traumaoireiluun tavalla, joka ei ole traumatieto isen 

lähestymistavan mukaista. Koulun henkilökunnan puuttuva traumatietoisuus voi johtaa siihen, 

että oppilaan käyttäytyminen tulkitaan väärin ja siihen reagoidaan tavalla, joka voi uudelleen 

traumatisoida oppilaan (Chafouleas ym., 2019). Traumatietoisen koulun eräs tärkeimmis tä 

asioista on kyky reagoida asianmukaisesti oppilaisiin, joiden psyykkisen trauman vaikutukset 

ilmenevät ulkoisina käyttäytymismuotoina (Jacobson, 2021). 

”Omassa koulussani luokanopettaja asettui oppilasta vastaan ja väitti hänen vain 
pelleilevän ja hakevan huomiota käytöksellään. Itse näin, miten vakava juttu oli ja 
hankin oppilaalle apua. Valitettavasti luokanopettaja käänsi tämän näin, että olen 

häntä vastaan, kun puolustan oppilasta eli asetun hänen asemaansa. Olen uhrannut  
oman asemani työyhteisössä oppilaan eteen. Kannatti. Oppilas pääsi ylös syvistä 

vesistä. Koulun tuki minulle ja oppilaalle oli 0.” ELO19 

 

”Meillä opettajilla on hyvät mahdollisuudet aiheuttaa traumoja oppilaalle: liika 

vaativuus oppilaan voimavaroista välittämättä (esim. kohtuuton tehtävien määrä 

etäopiskelijoille tai kun opettaja "kilpailee" kollegaa vastaan luokkien 

paremmuudesta: tämäkin totta valitettavasti), asiaton vuorovaikutus (tänä talvena 

tullut tieto oppilailta, että työyhteisössä pätevä opettaja on nimitellyt oppilaita 

toistuvasti alhaisiksi rotiksi jne. ollessaan keinoton ottamaan tilanteita haltuun). 

Kouluyhteisöissä on tabu puhua siitä että kaikki eivät pysty ammatilliseen toimintaan 

arkitilanteissa. Eräs rehtori pohti, että milloin opettajalle voidaan todeta, ettei hän 

toimi riittävän ammattimaisesti samalla kun opettaja vaatii oppilaita sopeutumaan 

hänen tyyliinsä.” ELO12 
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”Luulen ettei suurimmalla osalla peruskoulussa työskentelevistä ole riittävästi 

osaamista kohdata traumatisoitunutta oppilasta…” LO20 

Tulokset osoittavat, että osasta kouluista puuttuvat yhteiset säännöt kohdata psyykkisen 

trauman kokenut oppilas peruskoulussa, jonka vuoksi oppilaan kokonaisvaltainen tuki jää 

saamatta kouluyhteisössä. Ymmärtämättömyys psyykkisiin traumoihin ja niiden 

ilmentymistapaan voi johtaa opettajan väärään tulkintaan oppilaan käytöksestä ja näin siihen 

saatetaan vastata haitallisella tavalla. Tuloksista nousee myös esiin kouluyhteisöjä, joissa 

psyykkiset traumat on huomioitu koko koulun tasolla.  

Kouluyhteisön sovitut säännöt 

Toisena opettajien kuvailemina koulunkäytänteinä ja koulun toimintatapoina on aineiston 

perusteella kouluyhteisön sovitut säännöt, jonka voidaan ajatella toimivan traumatieto isen 

koulun mukaisesti. Cavanaugh (2016) mukaan traumatietoinen koulu, joka sisältää yhteiset 

säännöt, ymmärtää psyykkisen trauman vaikutukset oppilaaseen ja sen mahdollisen 

toipumisreitin. Tämän lisäksi traumatietoisessa koulussa henkilökunta omaa tarvittavat 

tietotaidot havaita erilaisia merkkejä psyykkisestä traumasta ja se pyrkii tukemaan oppilasta 

kokonaisvaltaisesti. Traumatietoinen koulu pyrkii myös aktiivisesti vastustamaan oppilaan 

uudelleen traumatisoitumista (Cavanaugh, 2016). Osa opettajista kuvailee koulun tukevan 

psyykkisen trauman kokenutta oppilasta yhteisöllisesti, jolloin koululla on yhteiset säännöt 

kirjattu koulun suunnitelmaan. 

”Koulun kriisisuunnitelmassa on oma kohtansa tähän ja kuvauksia joistakin 

yksittäisistä tilanteista” EO4 

Traumatietoisessa koulussa oppilasta tuetaan opettajien kuvailemina yksilöllisesti oppilaan 

tarpeet huomioiden ja moniammatillinen yhteistyö on yhdessä miettinyt, kuinka oppialasta 

tuetaan kouluyhteisön puolella. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on osassa kouluja 

lisännyt opettajien traumatietoisuutta ja traumatietoisen koulun käytänteitä, sillä opettajille on 

tulosten mukaan jaettu lisätietoa traumatisoituneiden oppilaiden kohtaamisesta koulussa. Nämä 

käytänteet perustuvat traumatietoiseen lähestymistapaan ja tukevat psyykkisen trauman 

kokenutta oppilasta peruskoulussa. Tiedonsiirto oppilaan asioissa on hoidettu asianmuka is in 

tavoin, jolloin tieto tavoittaa kaikki oppilaan kanssa työskentelevät.  

”…Ukrainan sodan myötä kouluille on jaettu lisätietoa traumatisoituneiden 

oppilaiden kohtaamisesta.” ELO17 
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”Moniammatillinen tiimi on aktivoitunut heti. On järjestetty ohr tai muuten keskusteltu 
huoltajien luvalla tiiviisti. Myös ohjaajaa on infottu ja ohjattu huomioimaan oppilas 

erityisesti.” ELO5 

Psyykkisiin traumoihin vastaaminen kouluyhteisön tasolla on tulosten perustee lla 

vaihtelevaa. Kouluyhteisön sovitut säännöt lisäävät opettajien valmiuksia toimia oppilaan 

edun mukaisesti, kun oppilaan tarvitsema tuki on huomioitu koko yhteisön tasolla. Seuraava 

luku tiivistää tutkielman päätulokset ja johtopäätökset. 
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6 Pohdintaa 

Tutkielman tavoitteena tarkasteltiin peruskoulun opettajien valmiuksia kohdata psyykkisen 

trauman kokenut oppilas peruskoulussa. Lisäksi tarkoituksen oli selvittää opettajien 

omakohtaisia kokemuksia psyykkisen trauman kokeneen oppilaan kanssa. Aiheen 

ajankohtaisuuden lisäksi opettajat toivat esille heillä olevan useita kokemuksia psyykkisen 

trauman kokeneiden oppilaiden kanssa peruskoulussa. Tutkielman tulokset osoittivat, että 

opettajien valmiuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas lisää opettajan kokemus, 

tuki ja työnohjaus sekä koulutus ja konsultointi. Tulokset osoittivat myös, että psyykkisen 

trauman kokeneiden oppilaiden haasteet koulussa ovat hyvin moninaiset ja haasteet voivat 

näkyä oppilaan psykososiaalisella tai akateemisella puolella. Opettajien keinoja tunnis taa 

psyykkisen trauman kokenut oppilas oli tiedonsaanti tai opettajan omat havainnot ja tieto siitä, 

millaisia oireita psyykkinen trauma voi aiheuttaa oppilaassa. 

Opettajien vastauksista ammattinimikkeestä huolimatta kävi ilmi, että psyykkisestä traumasta 

tai traumatisoitumisesta ei juuri puhuta opettajankoulutuksessa, vaikka psyykkisten traumojen 

kokeminen on hyvin yleistä (Jacobson, 2021). Tutkielman tulokset osoittivat, että opettajien 

valmiuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa lisää opettajien 

kouluttautuminen aiheeseen. Tulisiko opettajankoulutuksen vastata koulutuksen puutteeseen ja 

ottaa psyykkiset traumat opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaan mukaan 

ammattinimikkeestään huolimatta, jolloin jo opiskeluaikana peruskoulussa työskentelevät 

opettajat saisivat tarvittavat tiedot ja valmiudet kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas 

peruskoulussa. Yliopistolta saatu koulutus tukisi niin oppilaita, kuin myös opettajia ja heidän 

hyvinvointiaan. Kyrö-Ämmälän ja Armisen (2020) mukaan suomalaista opettajankoulutus ta 

tulisikin kehittää, jotta peruskoulussa työskentelevillä opettajilla olisi mahdollisuus vastata 

oppilaiden moninaisiin haasteisiin (Kyrö-Ämmälä & Arminen, 2020). Tällä hetkellä opettajien 

traumatietoisuus ja siihen perehtyminen on opettajien oman mielenkiinnon kohteen varassa, 

jolloin ei voida olettaa, että kaikki opettajat välttämättä kouluttautuisivat aiheen pariin ja näin 

ollen osa psyykkisen trauman kokeneista oppilaista ei saa tarvitsemaansa tukea peruskoulussa . 

Tulokset osoittivat, että ne opettajat, jotka eivät olleet kohdanneet psyykkisen trauman 

kokenutta oppilasta peruskoulussa ilmoittivat omien valmiuksiensa olevan heikot tai 

puutteelliset. Opettajien valmiuksia nosti tulosten mukaan opettajien työkokemus tai työn 

ulkopuoliset kokemukset psyykkisen trauman kokeneiden kanssa. Jos opettajilla olisi edes 
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pohjatiedot psyykkisistä traumoista työuransa alussa nostaisi tämä opettajien valmiuks ia 

kohdata oppilaita. Opettajat kuitenkin raportoivat myös työn ohessa käytyjen koulutus ten 

puutteista psyykkisiin traumoihin liittyen, jolloin heidän ei ollut mahdollista käydä aiheeseen 

liittyvää koulutusta myöskään työn ohessa. Tämän perusteella myös jo valmistuneille opettajille 

tulisi kehitellä työn ohessa tarjottavaa täydennyskoulutusta. Se, että opettajille tarjottais iin 

tarvittavaa traumatietoisuuteen liittyvää koulutusta, vaatisi myös koulun johdon sekä 

koulutussuunnittelijoiden perehtymistä psyykkisiin traumoihin ja tämä voisi lisätä psyykkis iin 

traumoihin liittyvää koulutusta myös opettajille. 

Tulokset osoittivat myös, että opettajat tarvitsevat työnsä tueksi ulkopuolelta tulevaa tukea. 

Tukea kaivattiin opettajan oman henkisen jaksamisen ja oppilaan tukemiseksi. Opettajat ovat 

vaarassa sijaistraumatisoitumiselle työskennellessään psyykkisen trauman kokeneen oppilaan 

kanssa ja heidän tulisikin saada tarvittavaa työnohjausta, jotta heidän työkykynsä säilyisi (Ber-

ger ym., 2020). Opettajille tulisikin tarjota työnohjausta sekä moniammatillinen tuki työnsä 

tueksi, jotta sijaistraumatisoitumista ei pääse tapahtumaan. Työnohjaukseen ja 

moniammatilliseen tukeen vaikuttavat kuitenkin koulu- ja kuntakohtaiset erot. Opettajien 

työhyvin-vointi tulisi huomioida, sillä sijaistraumatisoitumisen on todettu johtavan opettajien 

työuupumukseen ja alanvaihtoon (Jacobson, 2021). Opettajien työhyvinvointi tulisi ottaa 

huomioon, jotta opettajilla olisi tarpeeksi henkistä pääomaa tukea oppilaita myös peruskoulun 

puolella. 

Opettajat kuvailivat psyykkisen trauman näkyvän oppilaissa heidän psykososiaalise lla 

puolellansa, tai heidän akateemisissa taidoissansa. Jos opettajat eivät ymmärrä tai tiedosta 

psyykkisen trauman vaikutuksia oppilaaseen, saattaa hän reagoida oppilaan käyttäytymiseen 

väärällä tavalla, joka ei tue oppilaan hyvinvointia. Opettajien kuvailemat psyykkisen trauman 

vaikutukset oppilaaseen ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa (mm. Jacobson, 2021). 

Opettajat kuvailivat psyykkisen trauman vaikuttavan oppilaaseen joko hyvin näkyvästi, jolloin 

oppilaat vaativat opettajan ja koulun muun henkilökunnan vahvaa tukea, mutta tulosten mukaan 

psyykkisen trauman vaikutukset oppilaassa voi näkyä myös ylisuoriutumisena tai ei juuri 

lainkaan. Se, että osa oppilaista reagoi psyykkiseen traumaan ylisuoriutumisella ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita sitä, että oppilas voisi henkisesti hyvin, vaikka koulusuoritukset pysyisivät 

hyvänä. Hyvällä opettaja-oppilassuhteella opettaja kuitenkin voi luoda oppilaaseen suhteen, 

jolloin oppilas kykenee kertomaan opettajalle raskaista kokemuksistaan ja näin myös ne 

oppilaat, jotka 
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eivät reagoi näkyvästi tulevat huomioiduksi. Tämä edesauttaa oppilaan saamaa henkistä tukea 

ja tarvittaessa opettaja kykenee ohjaamaan oppilaan moniammatillisen tuen piiriin. 

Tulosten mukaan opettajat kykenevät tukemaan psyykkisen trauman kokenutta oppilasta 

usealla keinolla myös peruskoulun puolella. Eräänä keinona tukea psyykkisen trauman 

kokenutta oppilasta on erilaisten taitojen opettaminen kuten muun muassa tunnetaito jen 

opettaminen. Tunnetaitojen opettaminen kuuluu myös traumatietoiseen opetukseen myös 

kansainvälisten tutkimusten mukaan (Reinbergs & Fefer, 2018). Tunnetaitojen opettaminen on 

kuitenkin tällä hetkellä suomalaisessa peruskoulussa opettajan oman harkinnan varassa ja 

tunnetaitojen opettamisessa on kunta- ja koulukohtaisia eroja, vaikka tunnetaitojen opettaminen 

mainitaankin useaan otteeseen myös opetussuunnitelmassa (ks. OPH, 2016, s. 100, 132, 283). 

Tunnetaitojen opettaminen hyödyttää myös luokan ja koulun muita oppilaita ja nämä taidot 

tukevat oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. 

Tulokset osoittivat, että psyykkisen trauman kokeneita oppilaita hyödyttää yksittäisen opettajan 

lisäksi traumatietoinen koulu, jolloin koulun henkilökunta omaa tarvittavat tietotaidot kohdata 

psyykkisen trauman kokenut oppilas. Traumatietoisten käytäntöjen avulla kouluilla on 

mahdollisuus tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta (Jacobson, 2021). Tutkielman 

tulokset osoittivat, että aineiston perusteella peruskoulujen traumatietoisuudessa on eroja, jotka 

asettavat oppilaat eriarvoiseen asemaan. Tulosten mukaan kaikissa kouluissa ei ollut tarvittavia 

tietoja psyykkisiin traumoihin liittyen, vaan kouluttautuminen traumoihin ja oppilaan 

tukeminen on usein yksittäisen opettajan vastuulla. Yleinen keskustelu traumatietoises ta 

koulusta on vielä vähäistä, vaikka koulut ovat usein paikkoja, jotka ohjaavat oppilaat 

mielenterveyttä tukeviin palveluihin (Cavanaugh, 2016) ja tämä voi selittää koulujen väliset 

erot sekä opettajien tietotaitojen puutteet. Myös ajatus traumatietoisesta kouluista on opettajille 

ja rehtoreille vielä uusi (Lawson ym., 2019), jolloin voidaan ajatella, että kaikissa kouluissa ei 

ole tarvittavia tietotaitoja psyykkisiin traumoihin liittyen ja tällöin niiden huomiointi koko 

koulun kesken on puutteellista.  

Opettajien vastauksista ilmeni, että osassa kouluissa ei ollut yhteisiä sääntöjä tai keinoja tukea 

oppilaita tiedonsiirron vuoksi. Voidaan kuitenkin ajatella, että jos koko koulun henkilökunta 

perehtyisi psyykkisiin traumoihin tukisi tämä myös niitä yksittäisiä oppilaita, joiden tietoja ei 

kaikille opettajille voida syystä tai toisesta siirtää. Tuloksista kävi ilmi myös, että opettajat 

tarvitsevat vahvan ja toimivan moniammatillisen yhteistyöverkoston tukiessaan psyykkisen 

trauman kokenutta oppilasta. Tätä tukee myös Lawsonin ja kollegoiden (2019) tutkimus. 
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Opettajien kuvailemien moniammatillisten yhteistyömallien perusteella toimiva yhteistyö tuki 

sekä oppilasta ja opettajaa. Usein moniammatillisen yhteistyön toimintaa saattoi kuitenk in 

haastaa koulun tai kunnan resurssit tai moniammatillisen yhteistyön toimintamalli. Tulokset 

osoittivat muun muassa tiedonsiirron olevan usein haastavaa, jolloin opettajilla ei ollut 

tarvittavia tietoja oppilaasta. Aina oppilaiden kokemat trauma-kokemukset eivät tule opettajien 

tietoon johtuen muun muassa erilaisista tietosuojaan tai huoltajiin liittyvistä syistä johtuen.  

Tutkielman tulokset kuitenkin osoittivat, että tulisi tarkastella myös kriittises t i 

moniammatillisen yhteistyön toimivuutta ja tiedonsiirtoa peruskoulun ja muiden toimijo iden 

välillä ja kehittää sitä toimivampaan suuntaan, jotta opettajat saisivat tarvittavat tiedot 

oppilaista ja oppilaat saisivat tarvitsemansa tuen myös peruskoulun puolella. 

6.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa, tulee arvioida 

myös käytettyä lähdekirjallisuutta. Metsämuurosen (2011) mukaan relevantteja lähteitä 

tutkimuksen tekemiseen ovat muun muassa tieteelliset julkaisut. Tämän pro gradu -tutkielman 

luotettavuutta on pyritty parantamaan valitsemalla lähdekirjallisuus tarkasti. Lähdekirjallisuus 

on hankittu luotettavista tieteellisistä tietokannoista, joissa haku on rajattu ajankohtaisiin ja 

vertaisarvioituihin tutkimusjulkaisuihin. Tässä tutkielmassa on käytetty runsaasti 

kansainvälisiä tutkimusjulkaisuja. Lähdekirjallisuuteen on valittu myös tarkasti muu 

kirjallisuus. Kirjallisuuteen valikoitui vain aiheen asiantuntijoista koostuvat kirjoittajat. 

Tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta on myös pyritty parantamaan merkitsemällä 

lähdeviittaukset oikeaoppisesti läpi koko tutkielman. Oikeaoppisesti merkatut lähdeviittaukset 

noudattavat Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ohjeistuksia.  

Tutkielman luotettavuutta tarkasteltaessa tulee huomioida se, että tutkielman aineisto on kerätty 

anonyymisti, joten tarkentavia kysymyksiä opettajien vastauksiin ei ole ollut mahdollista tehdä. 

Kyselylomakkeen rajoituksiin kuuluu myös se, että vastaajat saattavat tulkita kysymykset eri 

tavalla, jolloin vastaukset eivät välttämättä ole vertailukelpoisia (Hirsjärvi, Remes & 

Saajavaara, 2013). Olen pyrkinyt huomioimaan tämän tulosten analysoinnissa. Tutkielman otos 

on myös melko pieni (N= 50), jolloin yleistyksiä opettajien kokemuksista ja valmiuks is ta 

kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa ei vielä voida tehdä tämän 

aineiston perusteella. 
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Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, jolloin täytyy huomioida se, että kyselyyn vastanneet 

ovat todennäköisesti opettajia, jotka pitävät psyykkisen trauman tutkimista koulukontekst issa 

merkittävänä ja tämä saattaa ohjata vastausten sisältöä ja laatua ja siten vaikuttaa tutkielman 

tuloksiin. Tutkielma pyrkii vastamaan peruskoulussa työskentelevien opettajien valmiuksien ja 

kokemusten tarkasteluun. Kuitenkin tutkielman luotettavuutta lisää tulosten ollessa linjassa 

aikaisempien tutkimusten kanssa. 

Tutkielmassa raportoituihin tuloksiin tuleekin suhtautua suuntaa antavina opettajien 

valmiuksina ja kokemuksina. Tutkielma tuo lähinnä syvempää ymmärrystä yksittäis ten 

opettajien valmiuksista ja kokemuksista. Tutkielma herättää myös keskustelua käsiteltäväs tä 

aiheesta opettajien kokemusten avulla ja nostaa esiin aiheen lisätutkimisen tarpeellisuuden. 

Tutkielman luotettavuutta lisäisi muun muassa täydentävien haastattelujen tekeminen tai 

tutkimuksen toistaminen. Luotettavuutta tarkasteltaessa on huomioitava myös se, että tulosten 

analysointi on yhden tutkijan toteuttama. Puusan ja Julkusen (2020) mukaan useiden tutkijoiden 

tekemät tulkinnat parhaillaan rikastavat ja syventävät tutkimusta. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön on laadittu ohjeistus ja tutkielmaa tehdessä on huomioitava 

myös tutkielman eettisyys. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ohjeistuksen mukaan 

tutkimuksen teossa tulee noudattaa rehellisyyttä, tarkkuutta, huolellisuutta ja avoimuutta 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta [TENK], 2012). Tähän tutkielmaan osallistuminen oli 

kaikille osallistujille vapaaehtoista ja osallistumisen pystyi keskeyttämään niin kauan, kun pro 

gradu -tutkielma on julkaistu. Osallistujat pystyivät halutessaan kysymään lisätieto ja 

tutkielman tarkoituksesta ja sen etenemisestä puhelimitse tai sähköpostein. Tutkielma 

toteutettiin anonyymisti ja tutkittavien henkilötiedot pysyivät koko tutkimusprosessin ajan 

salattuina. Tutkielmaan osallistuvien henkilötietoja ei kerätty missään vaiheessa prosessia, vaan 

vastaaminen kyselylomakkeeseen tapahtui ilman henkilötietojen keruuta. Tämän lisäksi 

tutkielmaan osallistuvillekerrottiin tarkasti tutkimuksen tarkoituksesta, sisällöstä sekä aineiston 

säilyttämisestä ja sen tuhoamisesta. Tutkielmaan osallistuville kerrottiin, että kerätty aineisto 

säilytetään niin kauan, kun pro gradu -tutkielma on hyväksytty opinnäytetyö. Tämän jälkeen 

kerätty aineisto tuhotaan asiamukaisella tavalla. 

6.2 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkielman tulokset osoittavat, että psyykkisesti traumaattisia oppilaista on suurimmalla osalla 

opettajista kokemuksia perusopetuksessa, mutta tietoa ja tukitoimia ei kuitenkaan ole riittäväs t i. 
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Psyykkisten traumojen tutkiminen koulukontekstissa herättää useita jatkotutkimusaihe ita 

aiheen ajankohtaisuuden ja oppilaiden mielenhyvinvoinnin tukemisen kannalta. Tämän 

tutkielman myötä saamme arvokasta tietoa peruskoulun puolella työskentelevien opettajien 

valmiuksista kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa ja heidän 

kokemuksistaan psyykkisten trauman kokeneiden oppilaiden kanssa. Haastatteluilla aiheesta 

saisi yksityiskohtaisempaa tietoa, miten opettajat huomioivat traumatisoituneet oppilaat ja 

miten he kokevat tuen auttaneen oppilaita. Tämän lisäksi traumatisoituneen oppilaan 

näkökulma lisäisi ymmärrystä toimivista tukitoimista. Tämä tutkielma rajaa ulos myös 

peruskoulussa työskentelevistä rehtorit, joiden näkemyksiä traumatisoituneen oppilaan 

tukitoimista hallinnon näkökulmasta olisi tärkeää kartoittaa. 

 Olisi myös tärkeää tutkia sodan takia Ukrainasta tulleiden oppilaiden opettajien kokemuksia 

tukea sieltä tulleita oppilaita. Opettajien haasteena on mahdollisten traumaoireiden lisäksi myös 

puuttuva yhteinen kieli. Olisi mielenkiintoista saada tarkemmin näiden opettajien kokemuksia 

ja konkreettisia keinoja tukea psyykkisen trauman kokenutta oppilasta – millaisia mahdollis ia 

haasteita puuttuva kielitaito tuo opettajan työskentelyyn? Samoin psyykkisen trauman 

kokeneiden oppilaiden kokemukset tuesta ja sen laadusta. Oppilaiden näkökulma toisi 

arvokasta tietoa opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle, jotta oppilaita voisi tukea 

parhaalla mahdollisella tavalla käytäntöjä kehittämällä. 
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Liite 1 

Opettajien valmiuksia ja kokemuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas  

peruskoulussa.  

Hei,  

Olen erityispedagogiikan opiskelija ja teen Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 
maisterin tutkintoon kuuluvaa opinnäytettä opettajien valmiuksista ja kokemuksista kohdata 

psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa.  

Opinnäytteen tavoitteena on selvittää luokanopettajien, erityisluokanopettajien ja 

erityisopettajien valmiuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa. 
Tarkoituksena on myös selvittää minkälaisia kokemuksia opettajilla on kohdata psyykkisen 

trauman kokenut oppilas peruskoulussa. Toivoisin, että myös sinä, jolla ei ole vielä kokemuksia 
kohdata trauman kokenutta oppilasta, vastaisit kyselyyn, jotta voin kartoittaa kentällä toimivien 
opettajien valmiuksia kohdata trauman kokenut oppilas. Aihe on hyvin ajankohtainen ja tärkeä 

muun muassa vallitsevan maailmantilanteen vuoksi ja tämän takia on merkityksellistä saada 
aiheesta tutkimustietoa, jotta traumatietoisuutta voidaan edistää peruskoulussa ja 

opettajankoulutuksessa.  

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15–30 minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja tuloksia 

raportoidaan yleisellä tasolla. Kyselyaineisto säilytetään asianmukaisesti suojatulla 
tallennusasemalla ja on vain opinnäytetyön tekijän saatavilla. Opinnäytetyön hyväksymisen 
jälkeen kerätty aineisto hävitetään. Kyselyyn vastaamalla annat tekijälle luvan käyttää aineistoa 

opinnäytteessä. Sinulla on mahdollisuus peruuttaa osallistumisesi tai kieltää tuottamas i 
materiaalinkäyttö opinnäytetyön prosessin aikana opinnäytetyön julkaisemiseen asti ottamalla 

yhteyttä allekirjoittaneeseen.  

Annan tarvittaessa lisätietoja puhelimitse tai sähköpostitse. Kiitän jo etukäteen suuresti 

avustanne ja odotan innolla vastauksianne.  

 

 

Ystävällisin terveisin  

 

Meritta Mattila 

Oulun yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta  

memattil19@student.oulu.fi  

p. 0442982790 
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Vastaajan taustatiedot ja psyykkisen trauman kuvailu lyhyesti:  

Käypä hoito -suositusten nettisivujen (05.02.2020) mukaan traumaperäiset stressireaktiot ja 

häiriöt määritellään seuraavalla tavalla: 

Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joita esiintyy 

järkyttävien kokemusten jälkeen. Ne ovat melko tavallisia, ja niitä esiintyy kaikenikäisillä. 

Poikkeukselliset tapahtumat saattavat järkyttää, olipa henkilö itse vahingoittunut tilanteessa tai 

ei. Vaikutusta on lisäksi sillä, kuinka vakava ja millainen järkyttävän tapahtuman luonne on 

ollut. Poikkeuksellisen järkyttävä tilanne voi olla esimerkiksi läheisen tai lapsen kuolema, 

väkivaltakokemus ja seksuaalinen väkivalta, suuronnettomuus, kidutus tai sota. Traumaatt isen 

tapahtuman jälkeen oireet voivat näkyä akuuttina stressireaktiona tai traumaperäisenä 

stressihäiriönä. 

Trauma-asiantuntija psykiatri Bessel van der Kolkin (2017) mukaan traumaattiset tapahtumat 

eivät ole aina mittasuhteiltaan samankaltaisia. Hänen mukaansa traumaattiset tapahtumat voivat 

olla muun muassa perheen sisällä tapahtuvia asioita, historiallisia tai kulttuuriin vaikuttavia 

asioita. Leikolan (2014) mukaan nykyaikaisen traumateorian mukaisesti traumalla viitataan 

yksilön reaktiota äärimmäisen stressaavaan elämänolosuhteeseen.  

Traumateorian mukaisesti trauma syntyy, kun jokin tapahtuma ylittää yksilön kapasiteettikyvyn 

selviytyä äärimmäisen stressaavasta elämänolosuhteesta (Leikola, 2014). Van der Kolkin 

(2017) mukaan tällaiset äärimmäisen stressaavat traumaattiset elämänolosuhteet ovat 

tyypillisesti odottamattomia sekä hallitsemattomia. Leikolan (2014) mukaan tällais ia 

kokemuksia on vaikea integroida osaksi yksilön elämänkokemuksia. Elämänkokemusten 

integraatiolla tarkoitetaan yksilön kykyä erotella erilaisia elämänkokemuksia sekä niiden 

liittämistä osaksi omaa persoonallisuutta (Boon, Steele & van der Hart, 2018).  

 

 

 

Lähteet: 

Leikola, A. (2014). Katkennut totuus: Traumatutkielma: emotionaalinen trauma, rakenteelli-

nen dissosiaatio ja psykopatologia. Espoo: Prometheus kustannus Oy.  

Van der Kolk, B. A. (2017). Jäljet kehossa - Trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon 

avulla. Helsinki: Viisas Elämä.  

Steele, K., Boon, S., Hart, O. v. d. & Holländer, P. (2018). Traumaperäisen dissosiaation hoito: 

Käytännöllinen, integroiva lähestymistapa. Helsingin ja Oulun Traumaterapiakeskus ry.  

https://www.kaypahoito.fi/khp00086s 
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Osio 1/5 

Olen: * 

Luokanopettaja 

Erityisluokanopettaja 

Erityisopettaja 

 

Työkokemus nykyisessä tehtävässä: * 

0–3 vuotta 

3–5 vuotta 

5–10 vuotta 

yli 10 vuotta 

 

Voit halutessasi avata työkokemustasi lyhyesti: 

 

 

Osio 2/5 

Opettajien kokemukset ja valmiudet 

Vastaa monivalintaan ja sen jälkeen toiseen vastauslaatikkoon. 

 

Oletko kohdannut traumatisoituneen tai trauman kokeneen oppilaan peruskoulussa: * 

Erittäin usein – vastaa kysymykseen A) 

Usein - vastaa kysymykseen A) 

Monta kertaa - vastaa kysymykseen A) 

Harvoin - vastaa kysymykseen A) 
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En lainkaan* - vastaa kysymykseen B) 

A) Millä tavalla olet tunnistanut oppilaan, jonka taustalla on traumatisoituminen tai 

traumakokemukset? Miten olet toiminut tunnistamisen jälkeen? * 

 

*B) Jos et ole työurallasi kohdannut oppilasta, joka on traumatisoitunut niin kerro, 

miten mahdollisesti tunnistaisit traumatisoituneet oppilaan. Ja miten toimisit 

tunnistamisen jälkeen? 

 

 

 

Osio 3/5 

Opettajien kokemukset ja valmiudet 

Vastaa toiseen vastauslaatikkoon 

 

Jos olet kohdannut traumatisoituneen tai trauman kokeneen oppilaan, niin millä tavalla 

oppilaan traumakokemukset näkyivät hänen toiminnassaan ja käyttäytymisessä 

peruskoulussa (mm. käyttäytyminen, akateemiset taidot, sosiaaliset taidot, tunnetaidot 

ym.): * 

 

Jos et ole kohdannut oppilasta, mutta jossain uran varrella mahdollisesti tulet 

kohtamaan traumatisoituneen oppilaan niin miten ajattelisit sen näkyvän hänen 

toiminnassaan ja käyttäytymisessä peruskoulussa (mm. käyttäytyminen, akateemiset 

taidot, sosiaaliset taidot, tunnetaidot ym.): * 
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Jos olet kohdannut peruskoulussa traumatisoituneen tai trauman kokeneen oppilaan, 

niin millä tavalla sinä olet opettajana ottanut tämän huomioon: * 

Kuvailisitko vielä, millä tavalla peruskoulussa (yksittäisten opettajien lisäksi) 

huomioidaan traumatisoitunut tai trauman kokenut oppilasta: * (vastaa myös, vaikka et 

ole kohdannut, millä tavalla peruskoulussa toimitaan): 

 

Jos olet kohdannut traumatisoituneen tai trauman kokeneen oppilaan peruskoulussa, 

niin oletko tehnyt moniammatillista yhteistyötä tässä tilanteessa? Jos olet, niin 

kenen/keiden kanssa: * 

Luokanopettaja 

Erityisluokanopettaja 

Erityisopettaja 

Rehtori 

Koulukuraattori 

Koulupsykologi 

Terveydenhoitaja 

Koulunkäynnin ohjaaja 

Koululääkäri 

Sosiaalityöntekijä 

Muu: 

 

Kuvaile millaista moniammatillinen yhteistyö oli ja kerro konkreettisia esimerkkejä 

toteutuneesta yhteistyöstä (myös toteutumatta jääneestä ja syitä siihen): * 

 

Vaikka et ole kohdannut niin minkälaista yhteistyötä arvelet peruskoulussa eri tahojen 

kanssa tehtävän ja minkälaista? 
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Opettajien kokemukset ja valmiudet 

 

Oletko opettajana saanut tarpeeksi tukea ulkopuolelta traumatisoituneen tai trauman 

kokeneen oppilaan tukemiseksi: * 

Usein 

Monesti 

Harvoin 

En lainkaan 

En ole tarvinnut, koska en ole kohdannut traumatisoitunutta oppilasta 

En ole tarvinnut, koska minulla on riittävästi tietoa ja osaamista kohdata traumatisoitunut oppilas. 

 

 

Jos vastasit kieltävästi, niin millaista tukea kaipaisit/olisit kaivannut työsi tueksi? 

 

 

Koetko, että sinulla opettajana on tarvittavat valmiudet kohdata ja tukea 

traumatisoitunutta tai trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa: * 

Erittäin hyvä valmiudet 

Riittävät valmiudet 

Heikot valmiudet 

Puutteelliset valmiudet 

Ei valmiuksia ollenkaan 

 

Käsiteltiinkö opettajankoulutuksessa traumatisoitumista tai trauman kokeneita 

oppilaita: * 

Useammilla opintojaksoilla 

Vain harjoittelussa 
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Muutamia kertoja koulutuksen aikana 

Harvoin koulutuksen aikana 

Ei ollenkaan 

 

Oletko hakeutunut lisäkoulutukseen, ja jos olet niin kuvailisitko millaista koulutusta ja 

kenen järjestämänä, miten ja miksi hait koulutukseen: * 

 

Millaista koulusta tulisi tarjota psyykkisiin traumoihin liittyen 

perusopettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa? * 

 

 

Lopuksi vielä voit vapaasti kertoa, mikä on mielestäsi olennaista tähän teemaan liittyen 

ja mitä ei tässä kyselyssä ole huomioitu: 
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