
”Kuvittele, ett’ se oppilaasi on oma tai jonku 
läheises’ lapsi, miten sitä pitää kohdella. En mä 

usko ett’ ne sitte niitä niin haukkuis ja näin, mutt’ 
ku ne on vaan outojen lapsia niin ihan sama.” 

– 18-vuotias vanki, jonka isä oli vankilassa ja äiti kuollut –

Tanja Äärelä
erityispedagogiikan dosentti (UEF)

erityispedagogiikan yliopistonlehtori

”Helppohan niitä hyviä on opettaa, ne oppii kumminki. 
Pitäis meitä muitaki ymmärtää ja osata olla.”

- 19-vuotias vanki, tuomio taposta -

(Alkuperäinen kuva Aku Ankasta; 
tein joskus tällaisia kortteja 

oppilailleni, kun he 
olivat kotiutumassa)

HAASTAVAN OPPILAAN KOHTAAMINEN JA OHJAAMINEN
– välittämistä, kannustusta, ymmärrystä, tunnustusta ja tukea

Oppilaanohjauksen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Turku 19.11.2021 



KOSKELAN TEINISURMA

”Jos pieni lapsi on tällaista joutunut kokemaan, ehkä 

meillä [aikuisilla] on kanttia katsoa, mitä se on ollut.” 
– Eija Velitski, Vilja Eerikan tapauksen syyttäjä –

Pahatkin teot tulee voida kohdata, jos edistää mielii:

(https://yle.fi/uutiset/3-11793277)

Yle 17.2.2021

”Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus.” – Martin Luther King – –

https://yle.fi/uutiset/3-11793277
https://yle.fi/uutiset/3-11793277


KARUA VIIME PÄIVILTÄ
18.11.2021

”Kaiken perustana on arvostus. Halu ymmärtää, 
nähdä, kuulla ja kohdata, olla läsnä ja huomata 

hyvä kantaa monen huonon hetken yli.”

Miina Weckroth, projektipäällikkö, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten tukiliitto ry

Elina Kontu, professori, autismikirjo ja kehitysvammapsykologia, 

Tampereen yliopisto



Mikä on ”sopiva” 
tuomio? Missä on 

tekijöiden paikka?

Lyhytaikaisvankien (n=351) arviot nykyisen vankeutensa vaikutuksista vapautumisen 

jälkeiseen elämään (Kivivuori & Linderborg 2009).

VANKEUDEN KUNTOUTTAVASTA VAIKUTUKSESTA

PRISONAATIO



https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/tuomas-kyro-nuori-paatyy-jengiin-nuori-lyo-puukolla-mutta-olisiko-kaikki-voinut-menna-toisin

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/12/tuomas-kyro-
teinien-kanssa-pitaa-osata-positiivisen-manipuloinnin-taito

https://www.oph.
fi/fi/tilastot-ja-
julkaisut/julkaisut
/kouluakaymatto
myys-suomessa

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kouluakaymattomyys-suomessa
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/tuomas-kyro-nuori-paatyy-jengiin-nuori-lyo-puukolla-mutta-olisiko-kaikki-voinut-menna-toisin
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/12/tuomas-kyro-teinien-kanssa-pitaa-osata-positiivisen-manipuloinnin-taito
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/12/tuomas-kyro-teinien-kanssa-pitaa-osata-positiivisen-manipuloinnin-taito
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kouluakaymattomyys-suomessa
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kouluakaymattomyys-suomessa
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kouluakaymattomyys-suomessa
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kouluakaymattomyys-suomessa
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kouluakaymattomyys-suomessa


TUNNUSTUKSEN DIALEKTIIKKA

Perustavin taso on tulla rakastetuksi ja 

hyväksytyksi sellaisena ihmisenä kuin on, 

ilman ehtoja tai suorituksia. 

Vasta sen jälkeen on mahdollista hakea 

tunnustusta työn kautta, eli tulla tunnustetuksi 

jostakin sellaisesta, mitä on itse tehnyt ja saanut aikaan. 

Kolmas tunnustuksen muoto on tulla hyväksytyksi täysivaltaisena 

kansalaisena, itsemääräämisoikeuden omaavana yhteiskunnan jäsenenä.
(Honneth, A. 1996. Struggle for recognition. The moral grammar of social conflicts.) 

Oletko tänä lukuvuonna saanut töissä tunnustusta joltakin? Miltä tuntui? 

Oletko tänä lukuvuonna antanut töissä tunnustusta jollekin? ANNA LISÄÄ!

- taustateoria ja sen mallinnus käytäntöön; 
takuulla edistää ryhmänhallintaa ja kahdenkeskisiä suhteita -

Kuvattu Nepenmäen koulun 
4C-luokan seinältä. 



TUNNUSTUKSEN ANTAMINEN
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”Just se ku saa kehuja ja tämmösiä, niin ne on hirveän tärkeitä asioita. 

Jos joku homma onnistuu, niin siitä pittää aina erikseen tavallaan 

kehua. Mun mielestä se oli ainaki minun kohalla sillai, että minusta 

tuntu tosi hyvältä, ku opettaja sano että mä oon jossaki hyvä.”

Opettaja ku sannoo, että [nimi], hienosti osasit tämän tai olit tehny 

tehtävät. Että huomaa, vaikka olis hiljanenki. Se on tärkiää sille 

koululaiselle. Ku se niin jännättää, eikä tiiä, että ossaako vai ei, ja sitte 

koko ajan tullee kaikkia uutta ja näin. … Sitte tietäis, että on hyvä. … 

Mulle se olis ollu ainaki tärkeetä, ku mä olin siellä jotenki niin 

epävarma.” 

(18-vuotias vanki)

(19-vuotias vanki)



TUNNE VÄLITTÄMISESTÄ
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”Ei se oo mitään semmosta isoa, niin ku että pitää jotain 

erikseen tehdä. Ei, sellainen on enemmänkin ärsyttävää. Vaikea 

selittää, silleen. Sellaista että on vaan kiinnostunut, tai niin ku 

että on luonnollinen ja tulee vaan sellanen tunne, että tuo on 

oikeesti susta kiinnostunu eikä vaan yritä esittää. Tietty jos ei 

oo kiinnostunu, sitte vaikeempaa. Kyllä nuori huomaa onko se 

aikuinen aito.”

”Ei se oo vaikeeta, mutta siihen ei pysty, ellei välitä niistä 

nuorista. Jos välittää, se vaan tulee ja sen huomaa.” 

(18-vuotias vanki)

(18-vuotias vanki)



”KELPO POIKA”



Eläkkeelle jääneen kaupungin kunnossapitotyöntekijän Johannes Grönroosin mielestä 
empatialla ja ystävällisyydellä pärjää elämässä pitkälle.

Hänen elämäänsä ohjaa ajatus, että pienilläkin teoilla ja eleillä on merkitystä. Oli se sitten ihmisten 
huolien kuuntelua, auttamista elämässä ja askareissa tai vain yksinkertainen tervehtiminen, on Grönroos 
sitä mieltä, että ne antavat ihmisille paljon.

”Monille tuntuu riittävän, että he vain näkevät minut.”

”Ihmiset jotenkin vaistoavat sen, että otan heidät henkilökohtaisesti ja tosissaan. Olen heistä aidosti 
kiinnostunut. Kukaan ei mielestäni ole vain ihminen ihmisten joukossa. En minä muuten sitä osaa 
selittää.
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https://yhdessakoettua.fi/2017/12/hyvameissa-kohtaamisen-6-koota/

”Porin KOHDATESSA!? -seminaarissa 22.5. Satanuoret esittelivät kohtaamisen 6 periaatetta. Kohtaamisen arvoperustana on lasten ja nuorten näkeminen osaavina ja 
ajattelevina toimijoina. Heillä on ainutlaatuinen asiantuntijuus omasta hyvinvoinnistaan, ja heille tulee antaa aikaa ja tilaa kertoa siitä. Kaikilla on tärkeää sanottavaa 
omista kokemuksistaan ja tavoistaan pärjätä elämässä. Kaikki kaipaavat inhimillistä kohtaamista, jonka Satanuorten 6 Koota mahdollistaa.”

https://pesapuublog.wordpress.com/tag/kohtaaminen/

https://pesapuublog.wordpress.com/tag/kohtaaminen/
https://yhdessakoettua.fi/2017/12/hyvameissa-kohtaamisen-6-koota/
https://yhdessakoettua.fi/2017/12/hyvameissa-kohtaamisen-6-koota/
https://pesapuublog.wordpress.com/tag/kohtaaminen/


VÄLITTÄVÄT OPETTAJAT 
vs. VALITTAVAT OPETTAJAT

”On niissä opettajissa varmaan silleen ihan mukaviaki, 

mutt’ se ei jotenki vaan silleen näy siellä koulussa, että 

aika mulkkuja ovat. … Niitä voi niin ku miettii niitä 

tilanteita, joissa niitä vaikeuksia tulee. Onhan nuoret 

hankalia, en mä sitä, mutta että kai opettajilla pitäis’ 

jotenki paremmin olla keinoja niin ku kasvattaa tai 

niin ku ojentaa, ku vaikka vanahemmilla – kotona 

huuetan päät punasina ja sama homma jatkuu sitte 

koulussa, niin ku aikusetki siis, opettajat ja reksit. 

Ei hyvä helvetti, ja palkkaa siitä vielä saavat.”



KOULUNKÄYNTIKYKY

Mitä on koulunkäyntikyky ja 
miten sitä tulisi arvioida? 

https://vip-verkosto.fi/vip-tietoiskut/

Puustjärvi, A. 2017. Koulukuntoisuus / Koulunkäyntikyky. Julkaisussa Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. Kehittämisryhmän loppuraportti. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:34, 38–42.

Puustjärvi, A. & Luoma, I. 2019. ”Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 3(73), 114–119.

opiskelukyky 

toimintakyky 

https://vip-verkosto.fi/vip-tietoiskut/
https://vip-verkosto.fi/vip-tietoiskut/
https://vip-verkosto.fi/vip-tietoiskut/
https://vip-verkosto.fi/vip-tietoiskut/
https://vip-verkosto.fi/vip-tietoiskut/


”LAPSET 
TOIMIVAT OIKEIN 

JOS OSAAVAT” 

”LAPSET 
TOIMIVAT OIKEIN 

JOS HALUAVAT” 

Opettamalla lapselle sosioemotionaalisia taitoja vähennämme  
häiriökäyttäytymistä ja parannamme vuorovaikutusta. 

KÄYTÖSOIREISIIN VAIKUTTAMINEN

(Puustjärvi & Repokari 2017)

Mihin voi vaikuttaa? Keinot?

(Ross W. Greene 2008: Koulun hukkaamat lapset)

kasvuympäristöissä



OPETTAJAT TOIMIVAT OIKEIN 
JOS OSAAVAT

OPETTAJAT TOIMIVAT OIKEIN 
JOS HALUAVAT

Omat taustamme, kokemusmaailmamme ja muun muassa varhaislapsuuden 
kiintymyssuhteemme ohjaavat toimintaamme ja reaktioitamme etenkin tiukoissa 

tilanteissa ja kun toinen ei käyttäydy toivomallamme tavalla.

OMA KÄSITYKSESI OPETTAJASTA

Milloin /missä 
tilanteissa 

opettajat 

toimivat oikein? 

Milloin ja missä 
tilanteissa  

opettajat 

toimivat 

VÄÄRIN? 

Greenen ajatusta mukaillen
REHTORISTA AIKUISESTA



”LASTEN KÄYTÖSHÄIRIÖIHIN TULEE 
PUUTTUA AJOISSA”

Huomiota 
puuttumisen 

tapaan!



(https://yle.fi/uutiset/3-11873123)

• Kognitiivis-behavioraalista teoriaa, sosiaalista 

oppimista, operanttia ehdollistumista sekä 

kiintymyssuhdeteoriaa hyödyntävä strukturoitu 

vanhemmuustaito-ohjaus ja vanhempi–lapsi-

vuorovaikutuksen välitön ohjaaminen vähentää 

lasten käytösoireita.

• Eri ikäryhmien käytöshäiriöissä toimivat 

ilmeisesti erilaiset psykososiaalisen hoidon 

kohdentamistavat. Alle kouluikäisille lapsille 

tuloksellisinta on vanhempainohjaus, 

kouluikäisille hoitoon ilmeisesti kannattaa liittää 

lapselle itselleen suunnattu komponentti ja 

nuoruusikäisille tuloksellisimpia ovat ilmeisesti 

nuorille itselleen, heidän vanhemmilleen ja 

heidän laajeneviin toimintaympäristöihinsä 

tarveharkitusti suunnatut psykososiaaliset 

interventiot. Yhdistelmäinterventioissa 

vanhempien ohjaaminen on keskeistä.

(https://www.kaypahoito.fi/kht00135)

https://www.kaypahoito.fi/kht00135
https://yle.fi/uutiset/3-11873123
https://yle.fi/uutiset/3-11873123
https://www.kaypahoito.fi/kht00135


SYRJÄYTYMINEN

(https://learningneverstops.wordpress.com/2013/04/24/

inclusion-integration-segregation-exclusion/)

OSALLISTAMMEKO vai 

SYRJÄYTÄMMEKÖ

omilla toiminnoillamme –

pyrimmekö systemaattisesti ja 

~ koulua käymättömyys? väsymättä vaikuttamaan?

~ ulkopuolisuus

~ irtautuminen

~ kiinnittymättömyys

Miten liittyy kohtaamiseen?

https://learningneverstops.wordpress.com/2013/04/24/
https://learningneverstops.wordpress.com/2013/04/24/


”Huomio pitää kohdistaa kasvatukseen, nuorten 

heitteillejättöön, rajojen asettamiseen, koveneviin 

arvoihin, ydinperheiden pirstoutumiseen, kilpailun 

lisääntymiseen, rikoskierteisiin, yksinäisyyteen, 

koululaitokseen, päiväkoteihin, neuvoloihin, 

väkivaltaviihteeseen, opettajien mahdollisuuksiin, 

säästötoimiin, uusiin toimintatapoihin, voimavaroihin, 

yhteistoimintaan, virka-aikaan, ennaltaehkäisyyn, 

toimenpiteiden nopeuttamiseen, niiden aientamiseen, 

vanhempien vastuun ensisijaisuuteen, huonoihin 

kotioloihin, ihmisten väliseen taloudelliseen ja henkiseen 

eriarvoisuuteen, vanhempien piittaamattomuuteen tai 

voimattomuuteen, päihteidenkäyttöön, nuorten 

ylikorostuneeseen seikkailunhaluun, perheiden 

tukemiseen, oikeuskasvatukseen, jengikulttuuriin, 

avohuollollisiin toimenpiteisiin.”

SYRJÄYTYMINEN ja sen ehkäisy

(Sami Mahkonen 1993: Nuori vastaan laki)
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https://asemanlapset.fi/toimintamuotomme/

https://asemanlapset.fi/toimintamuotomme/
https://asemanlapset.fi/toimintamuotomme/
https://www.loviisansanomat.fi/paikalliset/3134866
https://asemanlapset.fi/toimintamuotomme/


KEHITYS
Samoin on opettajan työssä 
pedagogisen ”tutkimuksen” 
näkökulmasta:

http://www.psyli.fi/psykologiliitto/tieteellinen_neuvottelukunta/
suositus_lapsen_sosioemotionaalisen_kehityksen_arvioimisesta

Psykologiliiton 

SOSIOEMOTIONAALINEN KASVU
Mikä kasvussa ja kasvatuksessa keskiössä?

http://www.psyli.fi/psykologiliitto/tieteellinen_neuvottelukunta/suositus_lapsen_sosioemotionaalisen_kehityksen_arvioimisesta
http://www.psyli.fi/psykologiliitto/tieteellinen_neuvottelukunta/suositus_lapsen_sosioemotionaalisen_kehityksen_arvioimisesta
http://www.psyli.fi/psykologiliitto/tieteellinen_neuvottelukunta/suositus_lapsen_sosioemotionaalisen_kehityksen_arvioimisesta


- Turvallisesti kiinnittyneellä lapsella on usein hyvä tunneäly, eli hän osaa käyttää 
vuorovaikutuksessaan logiikkaa, mutta osaa myös eläytyä toisten tunteisiin. 
Tämä on eduksi sekä sosiaalisten suhteiden että oppimisen kannalta.

- Välttelevästi kiinnittyneen lapsen kasvatuksessa on korostettu rationaalisuutta, 

omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Lieväasteinen, ”sosiaalisesti helppo” kiintymyssuhde 
on ainakin aikaisemmin ollut melkeinpä suomalainen normi (Sinkkonen 2018, 79): 
reippautta ja tunteidenhallintaa on arvostettu ja kiukuttelua paheksuttu. Reippaiden 
ja opettajan aloitteisiin positiivisesti suhtautuvien lasten kanssa on helpointa tulla 
toimeen. He voivat olla vaatia itseltään liikaa ja olla turhankin tunnollisia; heihin voi 
aina luottaa eivätkä he aiheuta koskaan häiriötä.

- Ristiriitaista kiintymyssuhdetta kuvaa arvaamaton ja tunnepitoinen käyttäytyminen; 
lapsen on täytynyt ponnistella tavalla tai toisella saadakseen hoitajansa 
huomion. Nämä lapset voivat pyrkiä saamaan tahtonsa läpi marisemalla
ja kiukuttelemalla. Vuorovaikutusmalli on opettajan näkökulmasta
ongelmallinen ja haasteellinen. Lapsen vahvuuksiin ei kuulu 
auktoriteeteille alistuminen ja lapsi saattaakin usein haastaa opettajaansa
”henkien taisteluun”. Lapsi saattaa karjaista opettajalleen: ”Enkä tee”, kun 
pitäisi tehdä esim. kirjoitustehtävä. Koulu rutiineineen voi olla juuri sitä,
mitä ristiriitaisesti kiinnittynyt lapsi tarvitsee.

2018

Varhaisista kiintymyssuhteista



KUUNTELE https://areena.yle.fi/audio/1-4606052 VINKKAUS
(kesto 53:34)

2018

https://areena.yle.fi/audio/1-4606052
https://areena.yle.fi/audio/1-4606052


SOSIAALINEN 
~ ulospäin suuntautunutta, 
vuorovaikutuksessa 
ilmenevää; ”tekoja”; 
eksternalisoivaa

EMOTIONAALINEN 
~ sisäänpäin suuntautunutta; 
tunne-elämään liittyvää; 
”yksilön tila”; internalisoivaa

SOSIOEMOTIONAALINEN
Mihin tulee vaikuttaa?



SOSIOEMOTIONAALISET TAIDOT
- sosioemotionaalisilla taidoilla tarkoitetaan ihmisen taitoa ja kykyä tulla 

toimeen itsensä ja toisten kanssa
- sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joilla ihminen ratkaisee sosiaalisissa 

tilanteissa ilmeneviä ristiriitoja

- emotionaalisella tarkoitetaan ihmisen kykyä tunnistaa omia tunnetilojaan sekä kykyä 
kontrolloida tunteitaan

- sosioemotionaalisten taitojen oppiminen on keskeinen lapsuuden, 
nuoruuden ja myös läpi koko elämän jatkuva kehitystehtävä

- koululaisten sosiaalisten taitojen, tunne-elämätaitojen, vuorovaikutus-

taitojen ja yhteistyötaitojen kehittämisen tarve on ollut vahvasti esillä viime 
vuosien keskustelussa

- uusi opetussuunnitelma vastaa osaltaan tähän tiedostettuun tarpeeseen
- tunnetaidot, mukaan lukien tunteiden säätelytaidot, ovat uusissa varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen opetussuunnitelmissa keskeisessä roolissa

- sosioemotionaaliset taidot edistävät kouluun sopeutumista, mikä on 

yhteydessä motivaatioon ja voi edesauttaa hyviin oppimistuloksiin pääsyä



SOSIOEMOTIONAALISET HAASTEET

- sosioemotionaaliset haasteet ovat useiden tutkimusten mukaan 
yhteydessä mm. seuraavanlaisiin ongelmiin myöhemmässä elämässä:

- koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät vaikeudet, esim. 
lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, matematiikan 
oppimisvaikeudet, heikko koulumenestys, runsaat poissaolot, 
luokalle jääminen, koulusta irtautuminen ja putoaminen

- minäkäsityksen, itsearvostuksen ja itsetunnon ongelmat

- toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn ongelmat

- tunne-elämän vaikeudet (mm. masentuneisuus, ahdistuneisuus, 
vetäytyminen sosiaalisista suhteista)

- käyttäytymisen häiriöt ja sosiaaliset ongelmat (aggressiivisuus, 
tarkkaavaisuuden ongelmat, antisosiaalisuus)



ilman aggressiota).

TUNNETAIDOT SOSIAALISET TAIDOT

SOSIOEMOTIONAALINEN KASVU

- Mitä tunteita huomaan?

- Mitä tarpeita tunteiden takana on?

- Millä tavoin lähestyn tässä tilanteessa ja 

tässä yhteydessä myönteisesti?

- Kokeile, onnistut takuulla joskus!



SOSIAALISET TAIDOT
Goldstein, Glick & Gibbs 2016: ART - Aggression Replacement Training -

Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille

Aseta ITSELLESI sosiaalisen kasvun
tavoitteita – tule tietoisemmaksi
OMIEN TAITOJESI tasosta.



Tunteesta tunteeseen – ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin

(https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/tunteesta-tunteeseen-ohjaajan-opas/104-tunnetta-aakkosjarjestyksessa)

https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/tunteesta-tunteeseen-ohjaajan-opas/104-tunnetta-aakkosjarjestyksessa
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/tunteesta-tunteeseen-ohjaajan-opas/104-tunnetta-aakkosjarjestyksessa
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/tunteesta-tunteeseen-ohjaajan-opas/104-tunnetta-aakkosjarjestyksessa


Vasta AIKUISEN TOISIN TOIMIMINEN 
MAHDOLLISTAA nuoren toisin toimimisen

1. Tilannekuvaus – mikä on ongelma? 

2. Kenelle se on ongelma?

3. Mitkä ovat todellisten vaihtoehtojen 

todelliset mahdolliset seuraukset?

4. Olisiko aikuisen toisin toimimisesta 

jollekin haittaa – jos, kenelle?

Apuja PATTITILANTEEN pohdintaan:


