
OPETTAJAN KONKREETTISIA KONSTEJA

Oppaita, vinkkejä ja neuvojia riittää, mutta… 

AMMATTI-IDENTITEETTI



VINKKAUKSIA



Lapset oppivat tunteiden säätelyä opettajien tuella

- sosioemotionaalisesti haasteellisissa tilanteissa opettajan tuki muuttaa olennaisesti 
varhaiskasvatusikäisten lasten säätelystrategioiden käyttöä: itsenäisesti toimiessaan 
lapset turvautuvat usein fyysisiin ja verbaalisiin keinoihin vaikuttaakseen toisten 
toimintaan, kun taas opettajan tukiessa lapset säätelevät enemmän itseään ja omaa 
toimintaansa

- opettaja voi haasteellisissa tilanteissa auttaa lasta ymmärtämään omia tunteitaan, 
tilanteen luonnetta ja muiden näkökulmia; opettaja voi myös auttaa lasta 
valitsemaan toimivampia strategioita ja tukemaan lasta niiden käytössä; opettajat 
kuitenkin useammin keskittävät tukensa haastavan tilanteen ratkaisemiseen kuin 
lasten tunteiden käsittelyyn.

- tunteisiin ja käyttäytymiseen liittyvien säätelytaitojen tukeminen vaatii opettajilta ymmärrystä itsesäätely-

prosesseista ja opettajan toiminnan vaikutuksista lasten itsesäätelytaitojen kehittymiseen; haasteelliset 
tilanteet eivät ainoastaan tarjoa mahdollisuutta harjoitella toimivia tapoja ratkoa ongelmia, vaan ne tulisi 

nähdä myös tilaisuuksina tehdä lapset tietoisiksi omista ja muiden tunteista

- sosioemotionaalisia haasteita tulisi päiväkoti- ja koulukonteksteissa pitää oppimistilanteina, joissa 
opettajan eri tavoin tarjoama tuki ja ohjaus auttavat lasta oppimaan ja harjoittelemaan tunteiden ja 

käyttäytymisen säätelyä ja siihen liittyviä strategioita 

- haasteellisten tilanteiden ratkaiseminen ja niissä heränneiden tunteiden säätely on olennaista myös, jotta 

muut oppimiseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa
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(http://www.aamuset.fi/uutiset/3742968/Vaitos+Lapset+oppivat+tunteiden+saatelya+opettajien+tuella)
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HIRVENSALO, S. 2018. "Enempää en mielestäni voisi ymmärtää" -
Luokanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia sosioemotionaalisesta 
tuesta yleisopetuksessa
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Lapsuuden emotionaalinen laiminlyönti heijastuu aikuisiän mielenterveyteen (Väitös: LKT, VTM Raimo K. R. Salokangas, 27.11.2020, psykologia) | Turun yliopisto (utu.fi)
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Kolmen vaativan erityisen tuen 
toimijan tilannekuva osana 
VIP-verkoston kehittämistä
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Omia viime aikaisia 
tekemisiä tällä sektorilla.



Kuntoutuksesta tukeen 
Erityisopetuksen paradigmamuutos
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Tutkimusperustaa ja käsitteiden yhtenäistämistä kansallisesti 
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• tutkimusperustainen koko koulun toimintamalli 
käyttäytymisen ongelmien 
ennaltaehkäisemiseen

• OKM, UEF, Niilo Mäki –instituutti

1. Sitoudumme yhdessä ohjaamaan
käyttäytymistä.

2. Määrittelemme yhdessä oppilaiden
ja huoltajien kanssa keskeiset 
käyttäytymisodotukset.

3. Teemme käyttäytymisodotuksista
selkeät toimintaohjeet koulun eri 
tilanteisiin.

4. Opetamme toimintaohjeet oppilaille.

5. Ohjaamme käyttäytymistä 
positiivisella palautteella ja käytämme 
yhteisesti sovittua palkkiojärjestelmää.

6. Puutumme ei-toivottuun 
käyttäytymiseen yhteisesti sovituilla
tavoilla.

7. Kehitämme 
toimintakulttuuriamme koulusta
koottuun tietoon perustuen.

8. Uudistamme käyttäytymisen
tehostetun tuen ryhmässä 
oppimista tukevaksi.

9. Uudistamme käyttäytymisen 
erityisen tuen ryhmässä oppimista
tukevaksi.

10. Käyttäytymistä tukeva,
yhteistyössä kehittyvä 
toimintakulttuuri!
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(https://papunet.net/materiaalia) verkossa 

valtavasti 
maksutonta 

materiaalia –
mihin koulun 

vähät rahat 
tarkoituksen-

mukaisinta 
käyttää…

”Tein ite ja 

säästin” -tapa

Tärkeä pointti

https://papunet.net/materiaalia
https://papunet.net/materiaalia
https://papunet.net/materiaalia


Näkyvät toiminnassani 
hyvässä, oletan: 

Saattaisi olla säätövaraa:

MINÄ VÄLITTÄVÄNA OPETTAJANA

OPETTAJAN TUNNETILALLA on suurempi vaikutus 
oppilaiden oppimiseen kuin muulla pedagogisella 

käyttäytymisellä. 
(Becker 2014.)



Ote Pinterestistä: ”sosiaaliset taidot”

Virikkeiksi ja ideoiksi omaan toimintaan; runsaasti harjoituspohjia.



INKLUSIIVINEN TOIMINTAKULTTUURI

(https://www2.viu.ca/disabilityservices/disability/accommodation.asp)

koulussa, luokassa – opetuksessa, kohtaamisessa, olemisessa 

Kouluun, opintoihin ja yhteiskuntaan kiinnittymistä tukeva

(https://medium.com/@CRA1G/the-evolution-of-an-accidental-meme-ddc4e139e0e4)

YLITYYDYTETYT

vs.

ALITYYDYTETYT

lapset ja nuoret

Mikä on koko kansan 

kouluttamisen 

alkuperäinen ajatus? Mikä 

on nykykoulun tehtävä?

(https://learningneverstops.wordpress.com/2013/04/24/inclusion-integration-

segregation-exclusion/)

https://learningneverstops.wordpress.com/2013/04/24/inclusion-integration-
https://www2.viu.ca/disabilityservices/disability/accommodation.asp
https://medium.com/@CRA1G/the-evolution-of-an-accidental-meme-ddc4e139e0e4
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Mitä on ”syrjäytymisen ehkäiseminen” koulussa?

(Äärelä 2012, 241.)

”Tärkeintä tämän ryhmän 
auttamisessa, 

kuten auttamistyössä 
yleensäkin, on ryhtyminen. 

Tutkimus tuloksineen ja 
pelkkään tietämiseen 

perustuva asiantuntijuus 
eivät riitä. Meidän on 

ryhdyttävä välittämällä ja 
yhdessä elämällä 

tukemaan 
syrjäytymisuhanalaisia 

lapsiamme ja 
nuoriamme.” 

(Koro 1994: Erityispedagogiikka 2.)



vähintäänkin

aikuisella
KOHTAAMISEN 

TAITO



”Jätkien kans sille aina 

huueltiin, ku näytti ettei se ees 

pese aina ittiään, että semmosen 

likasen näkönen oli. Se oli 

muutenki semmonen vähän 

lihava ja tosi vihanen, että 

sanottiin sille monesti että 

hanki elämä, että tee jotaki 

ittelles’. Ettei tää niin ku voi 

olla sun koko elämäs’, että 

huonosti menee jos on.”

Sosiaalityöntekijä ja opettaja sijoittuvat samalle ulottuvuudelle työn 
kuormittavuudessa psyykkisen hyvinvoinnin, fyysisen terveyden ja 

työtyytyväisyyden ulottuvuuksilla. r

(Johnson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor & Millet 2005. The Experience of work-

elated stress across occupations. Journal of Managerial Psychology 20 (2), 178–187.)

Tunnistatko itseäsi kuvista? Jos, mistä, ja toimithan, jos kuva antaa aihetta.

OMA JAKSAMINEN – pidäthän huolta itsestäsi!



KOHTAAMISEN VOIMA

”Helppohan niitä hyviä on 
opettaa, ne oppii kumminki.”

(opetusneuvos Martti Hellströmin aforismikokoelma)

(opetusneuvos Martti Hellströmin aforismikokoelma)



KESKUSTELTAVAKSI OMASSA YHTEISÖSSÄNNE

- Miten kohtaat moninaisuutta työssäsi? 

- Miten kohtaaminen vaikuttaa yhteistyökumppaneihisi (oppilaat, opettajat, huoltajat ym.)?

- Miten toimit, opetat ja kasvatat niin, ettet ulkopuolista ketään (huomaamattasikaan)?

- Miten varmistatte koulussa, että jokaisella oppilaalla on koulussa ainakin yksi 

hänen mielestään turvallinen aikuinen?

- Miten saatte eri toimialojen ihmiset toimimaan tapauskohtaisesti luontevasti 

yhteistyössä kunkin oppilaan parhaaksi?

- Kuinka tunnistatte järjestelmien siiloutuneet ja syrjäyttävät käytännöt, kuten 

poislähettämisen kulttuurin tai salassapitovelvoitteiden tai eriytettyjen budjettien 

aiheuttamat haasteet, ja vaikutatte ne huomioiden kouluun kiinnittymistä tukien?

- Kuinka toimitte, kun tunnistatte oppilaan irtautumisvaaran? 

Onko koulussamme tästä jaettu ymmärrys ja toimintatapa? Vaikka olisikin, pohtikaa 

teemaa säännöllisesti yhdessä ja etsikää keinoja tukea oppilaita ja toisianne.



Anni Koikkalainen
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lakitallenteet.
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