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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisin keinoin alakoulussa työskentelevät eri-

tyisopettajat tukevat oppilasta, jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä. Tutkimuksen avulla 

pyrittiin löytämään erilaisia käytännön keinoja käyttäytymisen hallinnan tukemiseen, 

mutta myös perusteluita, miksi erityisopettajat käyttävät mainitsemiaan keinoja oppilaan 

käyttäytymisen tukemisessa.  

Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja tutkimuksen aineisto kerättiin verk-

kokyselylomakkeella. Tutkimukseen osallistui 22 alakoulussa työskentelevää erityisopet-

tajaa, joilla oli kokemusta oppilaista, joilla ilmeni häiriökäyttäytymistä. Tutkimusaineisto 

analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.  

Erityisopettajien käyttämät keinot muodostivat kuusi pääluokkaa, jotka olivat 

struktuuri, oppilaan yksilöllinen kohtaaminen, oppimisympäristön ilmapiiri ja palaute 

käyttäytymisestä, käyttäytymisen ohjaus ja taitojen opettaminen, yhteistyö aikuisten kes-

ken sekä muut oppilaan häiriökäyttäytymistä vähentävät keinot. Lukuunottamatta vii-

meistä pääluokkaa, jokainen pääluokka sisälsi vähintään viisi keinoa, joilla erityisopetta-

jat tukivat oppilaan käyttäytymisen hallintaa. Opettajien vastauksista löytyi yhteensä 44 

erilaista keinoa.  

Erityisopettajien perustelut käyttämiensä keinojen taustalla vaihtelivat käytetyn 

keinon mukaan. Eniten keinoja perusteltiin oppilaan itsesäätelytaitojen tukemisella, tur-

vallisuuden tunteen lisäämisellä, kuormituksen vähentämisellä, itsetunnon tukemisella 

sekä oppilaan ja opettajan välisen vuorovaikutussuhteen rakentamisella.  
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1 JOHDANTO 

Lähes jokaisella lapsella on kehityksensä aikana käytöksensä hallinnassa vaikeuksia. Vä-

hitellen vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa useimmat lapset oppivat hallitsemaan 

käyttäytymistään ikätasoisella tavalla, mutta joillakin lapsilla aggressiivinen tai sääntöjä 

rikkova käyttäytyminen jatkuu ikätasosta poikkeavana tai alkaa jossakin kehityksen vai-

heessa. (Aronen 2016.) Vuonna 2011 suomalaisille vanhemmille toteutetussa kyselyssä 

jopa 11 % kyselyyn vastanneista vanhemmista kertoi 4-12-vuotiaalla lapsellaan ilmene-

vän käyttäytymisen ongelmia, kuten toistuvia kiukunpuuskia tai kiivastumista, tappele-

mista, kiusaamista tai tottelemattomuutta (Aronen 2016). Onkin tärkeää tiedostaa, millai-

nen käyttäytyminen kuuluu eri kehitysvaiheisiin ja millainen käytös on ikätasosta poik-

keavaa. Puustjärvi ja Repokari (2017) korostavat, että uhmaiät ja rajojen kokeilu kuuluvat 

lapsen kehitykseen, mutta voimakas ja pitkäkestoinen väkivaltainen käytös eivät. 

Lapsen häiriökäyttäytymisellä tarkoitetaan ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäy-

tymistä, joka näyttäytyy ikätasosta poikkeavana aggression hallintavaikeutena, uhmak-

kaana ja sääntöjä rikkovana käyttäytymisenä tai vaikeuksina sosiaalisissa suhteissa (Aro-

nen 2016). Lapsen häiriökäyttäytyminen kuormittaa usein lapsen itsensä lisäksi myös hä-

nen vanhempiaan, mutta se tuo haasteita myös lapsen kanssa työskenteleville aikuisille, 

kuten opettajille.  Sivolan, Närhen ja Savolaisen (2018) mukaan lapsen häiriökäyttäyty-

minen voi näyttäytyä koulussa esimerkiksi vaikeuksina toisten lasten kanssa toimimisessa 

ja yhteisiin sääntöihin sopeutumisessa sekä heikkona epäonnistumisten sietokykynä. 

Vuonna 2016 Yle uutisoi (yle.fi/uutiset/) oppilaiden lisääntyvien käytösongelmien kas-

vattavan erityisopettajien kokemaa uupumusta. Ylen kyselyyn osallistuneiden erityis-

opettajien mukaan oppilaiden häiriökäyttäytyminen ilmeni muun muassa arvaamatto-

mana käyttäytymisenä sekä väkivaltaisuuden lisääntymisenä. 

Lapsen häiriökäyttäytyminen ei ole lääketieteellinen diagnoosi, mutta häiriökäyt-

täytymisen oireiden, kuten aggressiivisuuden, uhmakkuuden ja säännöistä piittaamatto-

man käyttäytymisen pitkittyessä (yli 6 kuukautta) voidaan lapselle diagnosoida ICD-10-

tautiluokituksen mukainen käytöshäiriö (F91). Käytöshäiriölle (F91) on ominaista tois-

tuva ja pitkäaikainen iänmukaisista odotuksista poikkeava epäsosiaalinen, aggressiivinen 

tai uhmakas käyttäytyminen. Suomalaisten lasten keskuudessa käytöshäiriön (F91) esiin-

tyvyys on noin 3-5 % ja sitä esiintyy 2-4 kertaa useammin pojilla kuin tytöillä. (Sourander 

& Aronen 2017, 624; Suvisaari & Manninen 2009, 1.)  

https://yle.fi/uutiset/3-8853897
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Tutkimusten mukaan mahdollisimman varhainen häiriökäyttäytymisen oireiden 

tunnistaminen ja oikea-aikaisen tuen aloittaminen vaikuttavat käytösongelmien pysyvyy-

teen ja sen myötä ennusteeseen. Käytöshäiriöiden ennusteeseen voidaan siis vaikuttaa sitä 

paremmin, mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan (Suvisaari & Manninen 

2009.) Häiriökäyttäytymisen alkamisen varhainen ajankohta sekä sen pysyvyys ovat yh-

teydessä nuoruusiässä muun muassa heikompaan koulumenestykseen, päihteiden käyt-

töön, mielenterveyshäiriöihin sekä tunne-elämän ongelmiin (ks. esim. Sourander, Jensen 

& Davies 2007; Sourander & Aronen, 2017). Lapsuudessa tai nuoruudessa alkanut py-

syvä häiriökäyttäytyminen on aikuisiässä yhteydessä muun muassa mielenterveys- ja 

päihdehäiriöihin, väkivaltaisuuteen, alhaiseen sosioekonomiseen asemaan sekä epäsosi-

aaliseen persoonallisuuteen (ks. esim. Aronen & Lindberg 2016; Elkins, McGue & Iacono 

2007; Kim-Cohen ym. 2003; Odgers, Caspi & Broadbent 2007; Storm-Mathisen & 

Vaglum 1994). 

Tehokkaimmin lapsen häiriökäyttäytymiseen puututaan moniammatillisin menetel-

min, joissa tukea suunnataan lapsen lisäksi myös perheeseen. Kokonaisvaltaista tukea 

suunniteltaessa tulee ottaa huomioon lapsen yksilöllisyys, mukaan lukien yksilölliset 

taustatekijät, kuten muut samanaikaiset häiriöt sekä perheen tilanne. (Suvisaari & Man-

ninen 2009.) Arosen (2016) mukaan tärkeässä osassa moniammatillista tukea ovat koulun 

tukitoimet sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö. Osana kokonaisvaltaista ja suunnitel-

mallista tukea, koulun tukitoimilla voidaan vaikuttaa lapsen käyttäytymisen taitojen, ku-

ten sosioemotionaalisten ja toiminnanohjaustaitojen kehittymiseen, joiden kehittymistä 

voidaan tukea muun muassa johdonmukaisella ohjaamisella, positiivisella vahvistami-

sella, pedagogisilla ratkaisuilla sekä tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisukeinojen 

opettamisella (Karhu 2018; Puustjärvi & Repokari 2017; Roiha & Polso 2018). Opettajan 

oppilaantuntemuksella sekä ympäristön lämpimillä vuorovaikutussuhteilla on keskeinen 

rooli tukitoimien suunnittelussa ja uusien taitojen oppimisessa (Kiiski, Närhi & Peitso 

2012).  
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2 HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMISEN TAUSTALLA  

Tässä luvussa tarkastellaan ensin, millaisia riskitekijöitä tutkimusten mukaan lapsen häi-

riökäyttäytymisen taustalla voi olla. Toisessa alaluvussa keskitytään tarkemmin keskei-

simpiin käyttäytymisen taitoihin, joita ovat toiminnanohjaus sekä sosioemotionaalinen 

kompetenssi, jonka osa-alueista erityisesti itsesäätelyllä on keskeinen rooli käyttäytymi-

sen hallinnassa (Klenberg ym. 2020; Poikkeus 2011).  

2.1 Häiriökäyttäytymisen riskitekijät 

Lapsen käyttäytymisen ilmiasuun vaikuttavat monet lapseen, lapsen kasvuympäristöön 

sekä näiden väliseen vuorovaikutukseen liittyvät tekijät (Suvisaari & Manninen 2009). 

Arosen (2016) mukaan häiriökäyttäytymisen etiologiasta on vaikea osoittaa lineaarisia 

syysuhteita, mutta tutkimukset ovat löytäneet keskeisiä riskitekijöitä, jotka voivat selittää 

lapsen häiriökäyttäytymistä (ks. esim. Scott 2015). Häiriökäyttäytymisen taustalla voi 

olla geneettisiä, neurobiologiaan, lapsen temperamenttiin ja persoonallisuuteen, sosiaali-

seen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen sekä ympäristöön liittyviä tekijöitä (Aronen 

2016; Scott 2015; Suvisaari & Manninen 2009.) On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei use-

ampikaan riskitekijä välttämättä aiheuta häiriökäyttäytymistä tai käytöshäiriö-diagnoosia, 

vaan tausta on monitekijäinen (Murray & Farrington 2010).  

Perinnölliset tekijät voivat olla yhteydessä lapsen häiriökäyttäytymisen ilmenemi-

seen (mm. Hatoum ym. 2018). Perintötekijät voivat vaikuttaa erityisesti tunteettomuuteen 

ja aggressiivisuusalttiuteen (Baker ym. 2007). Myös tunnekylmät piirteet, kuten persoo-

nallisuuden piirteistä vuorovaikutuksen ja tunne-elämän poikkeavuudet ovat vahvasti pe-

riytyviä, joskin on tärkeää muistaa, että lapsen kasvuympäristö pystyy joko edistämään 

tai hillitsemään edellä mainittujen piirteiden kehittymistä (Viding ym. 2008; Fontaine ym. 

2010). Raskaudenaikaisista tekijöistä äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja tupa-

kointi (mm. Murray ym. 2016) sekä stressi ja ahdistuneisuus (Glover 2011) lisäävät riskiä 

lapsen häiriökäyttäytymiselle.  

Lapseen liittyvistä yksilöllisistä tekijöistä yksi merkittävimmistä häiriökäyttäyty-

misen riskitekijöistä on miessukupuoli, sillä lapsuusiässä häiriökäyttäytyminen on pojilla 

noin kaksi kertaa yleisempää kuin tytöillä ja teini-iässä erot sukupuolten välillä kasvaa 

vielä suuremmaksi (Scott 2015). Häiriökäyttäytymisen ilmenemisen riskitekijöitä ovat 
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myös lapsen temperamenttipiirteistä negatiivinen emotionaalisuus sekä ADHD-oireisiin 

kuuluvat piirteet, kuten rauhattomuus, tarkkaamattomuus, impulsiivisuus ja hyperaktiivi-

suus (Scott 2015; Murray & Farrington 2010). On tyypillistä, että erilaiset neuropsykiat-

riset häiriöt, kuten ADHD, autisminkirjon häiriö, Touretten oireyhtymä tai erilaiset oppi-

misvaikeudet esiintyvät päällekkäin, jolloin puhutaan häiriöiden komorbiditeetista. Neu-

ropsykiatrisiin häiriöihin liittyy usein lieveoireina puutteita muun muassa sosioemotio-

naalisessa kompetenssissa, kommunikaatiokyvyssä, toiminnanohjauksessa tai kaikissa 

edellä mainituissa. Puutteet näissä taidoissa voivat johtaa häiriökäyttäytymiseen, jolloin 

ilman riittävää häiriöiden hoitoa ja ympäristön tarjoamaa tukea, kasvaa riski häiriökäyt-

täytymiselle. (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017; Simpson, Peterson & 

Smith 2011.) 

Lapsen kasvuympäristöön liittyvät taustatekijät eli psykososiaaliset tekijät toimivat 

myös usein riskitekijöinä lapsen häiriökäyttäytymisen ilmenemiselle. Vanhemmuuteen 

liittyvistä tekijöistä erityisesti vanhemmuuskäytännöt sekä pitkäaikaiset perheen sisäiset 

ristiriidat ja vanhempien ja lapsen välinen kiintymyssuhde ovat yhteydessä lapsen häiriö-

käyttäytymiseen (Laajasalo, Saukkonen & Aronen 2014). Vähäiset kiintymyksen ja läm-

mön ilmaisut sekä epäjohdonmukainen ja autoritaarinen vanhemmuustyyli eli kova, ran-

kaiseva ja arvaamaton kurinpito lisäävät lapsen häiriökäyttäytymisen riskiä (Laajasalo, 

Saukkonen & Aronen 2014; Murray & Farrington 2010; Blair, Leibenluft & Pine 2014). 

Lapsen häiriökäyttäytymisen ilmenemistä ennustavat myös vanhempien väliset konflik-

tit, väkivalta ja riitely sekä vanhemman rikollisuus, epäsosiaalinen käytös sekä päihteiden 

käyttö (Murray & Farrington 2010).  

Vanhemmuuteen liittyvien tekijöiden lisäksi keskeisiä psykososiaalisia riskiteki-

jöitä lapsen häiriökäyttäytymiselle ovat lapsen kaltoinkohtelu ja traumaattiset kokemuk-

set. Lapsuudenaikainen seksuaalinen hyväksikäyttö, fyysinen tai henkinen väkivalta sekä 

lapsen laiminlyönti ennustavat lapsen häiriökäyttäytymistä (Maniglio 2015). Myös lapsen 

ongelmat sosiaalisissa suhteissa (Scott 2015), perheen heikko sosioekonominen asema 

sekä lapsen asuinympäristöön liittyvät tekijät voivat ennustaa lapsen häiriökäyttäytymistä 

(Murray & Farrington 2010). Asuinalue, jossa ilmenee paljon rikollisuutta ja levotto-

muutta sekä koulu, jossa ilmenee paljon konflikteja aikuisten ja lasten välillä tai lasten 

kesken, ja jossa on epäselvät säännöt ja turvattomuutta lisäävät lapsen häiriökäyttäytymi-

sen riskiä. (Murray & Farrington 2010.) 

On tärkeää tiedostaa lapsen häiriökäyttäytymisen moninaiset taustatekijät, jotka 

voivat toimia riskitekijänä häiriökäyttäytymisen esiintymiseen.  Kun kartoitetaan lapsen 
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perinnölliset ja synnynnäiset yksilölliset taustatekijät sekä psykososiaaliset eli lapsen 

elinympäristön taustatekijät, pystytään moniammatillisessa yhteistyössä lapsen kuntoutus 

ja hoito linjaamaan tarkoituksenmukaisella tavalla. (Käytöshäiriöt, lapset ja nuoret: 

Käypä hoito -suositus, 2018.) Vaikka lapsen häiriökäyttäytymisen riskitekijät muodosta-

vat laajan verkoston, eivät ne suoraan aiheuta lapselle koko lapsuuden ja nuoruuden kes-

täviä käyttäytymisen ongelmia. Karhu, Paananen ja Närhi (2017) korostavat, että tausta-

tekijät tulee ottaa huomioon, mutta on pidettävä mielessä, että käyttäytyminen on taito, 

jota voi oppia ja opettaa. Opettaja on vanhempien rinnalla lapselle keskeisimpiä aikuisia 

opettamaan lapselle käyttäytymisen hallintaa. (Karhu, Paananen & Närhi 2017.) 

2.2 Käyttäytymisen taidot 

Moninaisista taustatekijöistä johtuen lapsilla, joilla ilmenee häiriökäyttäytymistä, esiin-

tyy usein puutteita toiminnanohjauksessa sekä sosioemotionaalisessa kompetenssissa, 

erityisesti sen osa-alueista itsesäätelyssä ja tunnetaidoissa. Käyttäytymisen hallintaan liit-

tyvillä taidoilla on biologinen perusta, johon vaikuttavat lapsen perimä ja synnynnäiset 

tekijät, mutta ympäristöllä ja kokemuksilla on suuri merkitys taitojen kehittymiselle 

(Klenberg ym. 2020, 14). Puutteelliset taidot sosioemotionaalisessa kompetenssissa vai-

kuttavat muun muassa lapsen sosiaalisiin taitoihin, tunteiden säätelytaitoihin sekä minä-

käsitykseen (Poikkeus 2011) ja haasteet toiminnanohjauksessa muun muassa oman toi-

minnan säätelyyn, lyhytkestoisen muistin toimintaan sekä sääntöjen oppimiseen ja sovel-

tamiseen (Scott 2015). 

2.2.1 Sosioemotionaalinen kompetenssi 

Sosioemotionaalinen kompetenssi sisältää nimensä mukaisesti sosiaalisen sekä emotio-

naalisen kompetenssin eli kyvykkyyden. Sosioemotionaalisen kompetenssin tavoitteena 

on saavuttaa yksilön toivomia vuorovaikutuksen päämääriä solmien ja säilyttäen myön-

teisiä suhteita (Poikkeus 2011, 86; Salmivalli 2005, 71; Rubin & Rose-Krasnor 1992, 

285). Tutkimukset osoittavat, että sosioemotionaalisen kompetenssin puutteet eivät ole 

yhteydessä ainoastaan tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteisiin - ne vaikuttavat kiel-

teisesti myös oppimisvaikeuksiin, minäkäsitykseen, itsearvostukseen sekä itsetunnon pul-

miin, mutta myös lapsen toiminnanohjaukseen. (mm. Kavale & Forness 1996; Lappalai-

nen ym. 2008.) Myös Holopainen ja Savolainen (2008, 98) korostavat oppimisen vai-

keuksien sekä emotionaalisten vaikeuksien ja häiriökäyttäytymisen yhteyttä.  
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Poikkeus (2011, 86) jakaa sosioemotionaalisen kompetenssin viiteen keskeiseen 

osa-alueeseen, jotka ottavat huomioon sekä sosiaalisen että emotionaalisen kyvykkyyden. 

Osa-alueita ovat itsesäätely ja tunnetaidot, sosiokognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot, 

kiintymyssiteet ja osallisuus sekä minäkuva (ks. Taulukko 1).  

 

TAULUKKO 1. Poikkeuksen (2011, 86) viittä sosioemotionaalisen kompetenssin osa-aluetta mu-

kaillen 

 

Itsesäätely ja 

tunnetaidot 

 

Sosiokognitii-

viset taidot 

 

Sosiaaliset tai-

dot 

 

Kiintymyssi-

teet ja osalli-

suus 

 

 

 

Minäkuva 

Tunteiden tunnis-

taminen ja säätely 

 

Havainnot ja tul-

kinnat 

Kommunikointi Tyytyväisyys ikä-

tovereihin ja per-

hesuhteisiin 

Itsetunto 

Kuunteleminen ja 

reagointi 

Toisen asemaan 

asettuminen 

Aloitteellisuus Odotukset 

Empatiakyky Jakaminen Yhteisöllisyys 

Tavoitteiden ja 

ratkaisujen suo-

tuisuus 

Auttaminen 

Impulssien hal-

linta 

Yhteistyökyky Kuulumisen tunne Uskomukset 

Seuraamusten en-

nakointi ja arvi-

ointi 

Assertiivisuus 

 

Itsesäätely 

Sosioemotionaalisista taidoista erityisesti puutteelliset tunnetaidot ja pulmat itsesääte-

lyssä korostuvat lapsilla, joilla esiintyy häiriökäyttäytymistä (Klenberg ym. 2020). Laa-

jasti määriteltynä itsesäätelyllä tarkoitetaan ihmisestä itsestään lähtevää säätelyä, joka 

muuntaa ja muokkaa hänen sisäistä tilaansa, tunteitaan, ajatuksiaan ja hänen käyttäyty-

mistään. Itsesäätely voidaan jakaa automaattiseen (esim. taistele-pakene-reaktio) ja tah-

donalaiseen itsesäätelyyn (esim. pelon tunteen rauhoittaminen ajatusten avulla), mutta 

niiden raja ei ole selkeä, sillä alkujaan tahdonalainen säätely voi muuttua toiston ja oppi-

misen kautta automaattiseksi säätelyksi. (Klenberg ym. 2020, 11.)  

Kuten muissakin Poikkeuksen (2011, 86) esille nostamissa sosioemotionaalisen 

kompetenssin osa-alueissa, myös itsesäätelyn valmiuksilla on biologinen pohja eli lapsen 

synnynnäiset piirteet, kuten temperamenttiin liittyvä reagointitaipumus, luovat yksilölli-

sen pohjan taitojen kehittymiselle (Rueda, Posner & Rothbart 2005). Klenberg ja kump-

panit (2020) kuitenkin korostavat, että kehityksen edetessä ympäristö ja kokemukset vai-

kuttavat ratkaisevasti itsesäätelytaitojen muovautumiseen. Ympäristö vaikuttaa kaikkien 
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lasten itsesäätelyn kehittymiseen, mutta vaikutukset ovat erilaisia eri lapsilla. Eroihin vai-

kuttavat esimerkiksi lapsen reagointitaipumus. Vaikutus on myös kaksisuuntainen, sillä 

lasten erilaiset reagointitaipumukset (esimerkiksi kuinka voimakkaasti lapsi kokee nega-

tiivisia tunteita tai vetäytyy uhkaavista tilanteista) vaikuttavat myös ympäristön toimin-

taan ja sitä kautta lapsen kokemuksiin erilaisista tilanteista. Erot temperamentissa vaikut-

tavat siihen, millaista ja miten paljon tukea lapsi tarvitsee ympäristöltä. (Klenberg ym. 

2020, 18-19.)  

Itsesäätelyvaikeuksista voidaan puhua, kun lapsella on toistuvia ja pysyviä vaikeuk-

sia säädellä ajatuksiaan, tunteitaan tai toimintaansa. Itsesäätelyvaikeudet näyttäytyvät 

useimmiten ali- tai ylisäätelynä. (Poikkeus 2011; Klenberg ym. 2020.) Yleisin itsesääte-

lyvaikeuden ilmeneminen on alisäätelyä, jossa on kyse siitä, että automaattinen itsesää-

tely (esim. vahva reagointitaipumus tai puutteellinen inhibitio, ks. lisää alta) hallitsee yk-

silön toimintaa tavalla, joka ei ole tilanteen kannalta suotuisaa. Lapsella, jolla ilmenee 

alisäätelyä, ei ole riittävästi itsesäätelyn taitoja, eikä ympäristön tuki ole kyennyt kom-

pensoimaan puutetta. Sen sijaan ylisäätelyssä on kyse tunteiden ja niihin liittyvän käyt-

täytymisen voimakkaasta ja liiallisesta estämisestä ja rajoittamisesta, jolloin yksilön toi-

minta voi näyttäytyä ujoutena, estyneisyytenä tai vetäytyneisyytenä. (Aro 2011, 106; 

Klenberg ym. 2020, 26-27.) 

Vaikka sekä automaattinen että tahdonalainen itsesäätely on tarpeellista, itsesääte-

lyn tukemisen kannalta tahdonalainen itsesäätely on säätelyä, johon voidaan vaikuttaa 

toimintaympäristön ja vuorovaikutuksen muuttamisen sekä taitojen vahvistamisen kautta 

(Klenberg ym. 2020, 10). Hofmann, Smeichel ja Baddeley (2012, 174-180) ovat jakaneet 

tahdonalaisen itsesäätelyn kolmeen keskeiseen osaan, jotka ovat suunta, motivaatio ja ka-

pasiteetti. Suunnalla tarkoitetaan joko sisäisiä tai ympäristön asettamia tavoitteita, nor-

meja, ohjeita ja sääntöjä, joiden suuntaisesti lapsi toimii. Suunnan tulee olla riittävän sel-

keästi ymmärrettävissä ja havaittavissa, jotta itsesäätelyssä voidaan onnistua. Motivaati-

olla tarkoitetaan joko sisäisiä tai ulkoisia voimia, jotka aktivoivat lasta toimimaan. 

Vaikka suurin osa koulutyöskentelystä saattaakin liittyä ulkoiseen motivaatioon, voi si-

säinen motivaatio syntyä ulkoisen motivaation kautta, kun ihminen sisäistää ympäristön 

arvoja ja harjoittelee uusia toimintatapoja. Uudet toimintatavat sisäistyvät, kun lapsi saa 

onnistumisen kokemuksia, kannustavaa palautetta, ympäristön hyväksyntää sekä koke-

muksen osallisuudesta tavoitteiden asetteluun. Kolmas tahdonalaisen itsesäätelyn osa-
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alue, kapasiteetti, tarkoittaa itsesäätelyyn tarvittavia kykyjä ja taitoja, kuten toiminnan-

ohjaustaitoja, joiden avulla tavoitteiden ylläpitäminen, aktiivinen reaktioiden kontrolloi-

minen sekä toiminnan sujuva eteneminen mahdollistuu. (Hofmann ym. 2012, 174-180.)  

2.2.2 Toiminnanohjaus 

Lapsilla, joilla esiintyy häiriökäyttäytymistä, on keskimääräistä heikompi toiminnanoh-

jaus, joka on usein myös itsesäätelyvaikeuksien taustalla (Saarinen ym. 2015; Hofmann 

ym. 2012). Toiminnanohjauksella tarkoitetaan kykyjä suunnata, yhdistää ja kontrolloida 

kognitiivisia toimintoja ja käyttäytymistä (Klenberg 2015, 10). Puutteet toiminnanoh-

jauksessa voivat ilmetä lapsella esimerkiksi sääntöjen oppimisessa ja soveltamisessa, 

abstraktissa päättelyssä, päätöksenteossa, ongelmanratkaisutaidoissa, oman toiminnan 

säätelyssä sekä tarkkaavuuden ylläpitämisessä, keskittymisessä ja lyhytkestoisen muistin 

toiminnassa (Scott 2015; Fairchild ym. 2009; Saarinen ym. 2015). Itsesäätelyn näkökul-

masta toiminnanohjausta käytetään, kun automatisoitunut itsesäätely ei toimi tai sovellu 

tilanteeseen. Toiminnanohjausta käytetään siis tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen tah-

donalaiseen säätelyyn. (Klenberg ym. 2020, 10-14.)  

Kuten itsesäätely, myös toiminnanohjaus voidaan jakaa keskeisiin perustoimintoi-

hin. Miyake ja kumppanit (2000) jakavat toiminnanohjauksen kolmen perustoiminnon 

varaan, jotka ovat inhibitio, työmuisti ja joustavuus. Kognitiivisena toimintona inhibiti-

olla on kaksi tärkeää tehtävää: kyky kontrolloida sekä omia reaktioita että erilaisten är-

sykkeiden vaikutusta omaan toimintaan. Tilanteen tai päämäärän kannalta ei-toivotun 

käyttäytymisen hillitsemiseen tarvitaan reaktioiden inhibitiota, mutta inhibitiota tarvitaan 

myös toimintaan haitallisesti vaikuttavien ärsykkeiden kontrolloimiseen, kuten ympärillä 

olevien tapahtumien huomiotta jättämiseen. (Myake ym. 2000.) Työmuistin tehtävänä sen 

sijaan on säilyttää lyhytkestoisesti ja ylläpitää tilanteen ja toiminnan kannalta keskeistä 

informaatiota. Työmuistissa prosessoidaan tapahtumahetkellä havaittavia asioita, mutta 

muistiin tulee kyetä myös palauttamaan aikaisempia tietoja ja tapahtumia pitkäkestoisesta 

muistista. Itsesäätelyssä työmuistikapasiteetti vaikuttaa siihen, miten hyvin tavoitteet ja 

niiden saavuttamiseen tarvittavat keinot säilyvät mielessä. Työmuistia haastaa erityisesti 

provokatiiviset ja tunnelatautuneet tilanteet. (Miyake ym. 2000.) Kolmas taito, jonka 

Miyake ja kumppanit (2000) nostavat toiminnanohjauksen perustoiminnoksi, on jousta-

vuus, joka tarkoittaa kykyä vaihtaa toiminnan kohdetta, toimintatapaa tai näkökulmaa. 

Joustavuutta toiminnanohjauksessa tarvitaan esimerkiksi siirtymätilanteissa, kun yksilön 
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tulee lopettaa ja aloittaa jokin uusi toiminto, mutta joustavuutta tarvitaan myös ajattelu-

toimintaan, kuten erilaisten näkökulmien valintaan ja vertailuun. (Miyake ym. 2000; Hof-

mann ym. 2012.)  

Koska tiedetään, että lapsilla, joilla ilmenee häiriökäyttäytymistä, esiintyy usein so-

sioemotionaalisia pulmia sekä toiminnanohjauksen haasteita, tulisi näiden keskeisten 

käyttäytymisen taitojen perustoimintoihin kiinnittää erityistä huomiota, kun suunnitellaan 

oppilaalle oikea-aikaista ja sopivaa tukea kouluympäristössä.  
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3 OPPILAAN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMINEN 

KOULUSSA 

Tässä luvussa käsitellään oppilaan käyttäytymisen tukemista kouluympäristössä. Ensin 

tutustutaan perusopetuslakiin sekä perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2014), jotka ra-

kentavat perustan oppilaan käyttäytymisen tukemiselle suomalaisessa peruskoulussa. 

Toisessa alaluvussa keskitytään tarkemmin funktionaaliseen käyttäytymisen arviointiin, 

jonka avulla oppilaalle pystytään suunnittelemaan sopiva ja oikea-aikainen tuki koulu-

ympäristöön. Tämän jälkeen tutustutaan tekijöihin oppimisympäristön rakenteessa ja toi-

mintatavoissa, joihin huomiota kiinnittämällä pystytään tukemaan oppilasta käyttäytymi-

sen hallinnassa.  

3.1 Perusopetuslaki ja perusopetuksen opetussuunnitelma 

Suomessa perusopetuslaki ja perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) rakentavat poh-

jan oppimisen ja koulunkäynnin tuelle. Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla 

on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä 

(Perusopetuslaki, 30 §). Vuodesta 2011 Suomen perusopetuksessa on ollut käytössä kol-

miportaisen tuen malli, joka koostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta (POPS 

2014; Perusopetuslaki, 16 a §, 17 §).  

Kolmiportaisen tuen mallin ensimmäinen tuen taso on yleinen tuki, joka on ensim-

mäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

(2014) yleisen tuen keinoiksi on määritelty mm. yksittäiset pedagogiset ratkaisut sekä 

ohjaus- ja tukitoimet, joilla tilanteeseen pyritään vaikuttamaan mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa (POPS 2014). Mikäli oppilaan oppiminen ja koulunkäynti tarvitsee ylei-

sestä tuesta intensiivisempää, monipuolisempaa ja säännöllisempää tukea, hänen tulee 

saada tehostettua tukea. Tällöin oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään 

yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja niin kauan, kun oppilas sitä tarvitsee. Kun oppimisen 

ja koulunkäynnin tuki kasvaa, korostuu myös oppilaan ja huoltajien kanssa tehtävä yh-

teistyö.  

Erityinen tuki on kolmas ja intensiivisin tuen taso Suomen perusopetuksessa. Mi-

käli oppilaan kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu 

muilla tuen tasoilla, on oppilaalle annettava erityistä tukea (POPS 2014). Oppilaan, joka 
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saa erityistä tukea, opetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset 

huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan pienluokalla tai 

muussa soveltuvassa paikassa (Perusopetuslaki, 17 §).  

Ennen syykohtaisen tilastoinnin lopettamista vuonna 2010, vuosina 2001-2010 eri-

tyisopetusta saavien oppilaiden yksi keskeisistä perusteista erityisopetukselle olivat 

tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus (Suomen virallinen tilasto SVT; 

Kirjavainen, Pulkkinen & Jahnukainen 2014). Tunne-elämän häiriöllä ja sosiaalisella so-

peutumattomuudella viitataan sisään- ja ulospäin suuntautuviin käyttäytymisen ongel-

miin (Sivola, Närhi & Savolainen 2018, 36). Kirjavaisen ja kumppanien (2014) mukaan 

ensisijaisesti käyttäytymiseen liittyvien haasteiden vuoksi erityisopetusta saaneet oppilaat 

muodostivat merkittävän osan erityisopetusta saaneista peruskoulun oppilaista ja heidän 

osuutensa erityisopetusta saaneista peruskoulun oppilaista kasvoi vuoteen 2010 saakka. 

Sivolan ym. (2018, 36) mukaan syykohtaisen tilastoinnin lopettamisesta huolimatta voi-

daan uskoa, ettei käyttäytymisen vuoksi erityistä tukea saavien oppilaiden osuus perus-

koulussa ole 2010-luvulla ainakaan laskenut.  

Sivola ja kumppanit (2018) uskovat, että käyttäytymiseen liittyvien ongelmien 

vuoksi erityistä tukea saavista oppilaista suuri osa opiskelee pienluokissa vielä tänäkin 

päivänä. Kuten edellisessä luvussa on kerrottu, puutteet sosioemotionaalisessa kompe-

tenssissa näyttäytyvät usein häiriökäyttäytymisenä, jolloin panostamalla muun muassa 

sosioemotionaalisen kompetenssin tukemiseen peruskouluissa voidaan ennaltaehkäistä ja 

lievittää häiriökäyttäytymisen ilmenemistä. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) 

sosioemotionaalisen kompetenssin keskeisten osa-alueiden, kuten sosiaalisten ja tunne-

taitojen tukeminen on asetettu peruskoulun tehtäväksi, jolloin kyse ei ole ainoastaan mah-

dollisuudesta tukea oppilaiden sosioemotionaalisen kyvykkyyden kehitystä, vaan se on 

myös koulun velvollisuus (Lappalainen ym. 2008; POPS 2014).  

3.2 Käyttäytymispsykologinen teoria 

Kuten oppimisvaikeuksien kohdalla, oppilaalla, jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä, kuten 

toisiin kohdistuvaa aggressiivisuutta, uhmakkuutta ja säännöistä piittaamatonta käyttäy-

tymistä tai vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa, on oikeus saada tukea käyttäytymisen hal-

lintaan. On tärkeää tiedostaa, että käyttäytyminen on taito, jota voi oppia ja opettaa, jol-

loin opettamalla käyttäytymisen taitoja, kuten sosioemotionaalisia ja toiminnanohjauksen 

taitoja, oppilas voi sisäistää uusia toimintatapoja käyttäytymisen hallintaan. (mm. Greene 
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2007; Karhu 2018; Sivola, Närhi & Savolainen 2018.) Jotta oppilaalle voidaan antaa 

suunnitelmallista käyttäytymisen tukea, tulee oppilaan tilanteesta tehdä arvio, jossa kar-

toitetaan ympäristön tekijöitä, jotka aikaansaavat, ylläpitävät ja vahvistavat häiriökäyt-

täytymistä. Tämänkaltaisesta arviosta käytetään usein nimitystä funktionaalinen käyttäy-

tymisen arviointi (FKA), mutta arviosta on käytetty myös termejä tilanneanalyysi tai A-

B-C-malli (antecedent - behavior - consequence). (Karhu, Paananen & Närhi 2017; Karhu 

2018), ja se on tutkitusti toimiva arviointimenetelmä käyttäytymisen haasteiden kartoit-

tamiseen ja interventioiden suunnitteluun (ks. esim. Kypärä 2009).  

Funktionaalinen käyttäytymisen arviointi pohjautuu käyttäytymispsykologiseen 

teoriaan, jonka mukaan oppilaan häiriökäyttäytymistä voidaan oppia ennakoimaan, jol-

loin lapselle on mahdollista opettaa korvaavia toimintatapoja (Karhu 2018). FKA:n toi-

mintatapa perustuu tilannekartoitukseen, jolloin selvitetään oppilaan tausta- ja tilannete-

kijät sekä käyttäytymisestä saatu palaute, jonka myötä oppilaalle voidaan rakentaa sopiva 

ja oikea-aikainen tuki (Karhu 2018; Steege & Watson 2009). Funktionaalisen käyttäyty-

misen arvioinnin perusideana on, ettei oppilaan käyttäytymistä lähdetä selittämään yksin-

omaan taustatekijöistä käsin, kuten lääketieteellisellä diagnoosilla, vaan ensisijaisesti ti-

lannetekijöillä (Karhu, Paananen & Närhi 2017).  

Taustatekijät, joista kirjallisuudessa on ajoittain puhuttu myös altistavina tai haa-

voittuvuustekijöinä, ovat tekijöitä, jotka ovat pitkäaikaisia, lapsen elämään kuuluvia si-

sältöjä, joihin opettajan voi olla vaikeaa vaikuttaa. Taustatekijöitä, kuten synnynnäisiä 

erityispiirteitä ja psykososiaalisia tekijöitä on avattu tarkemmin tutkimuksen alaluvussa 

2.2 Häiriökäyttäytymisen taustatekijät.  

Karhun (2018) mukaan koulun tukitoimet suuntautuvat luontevasti tilannetekijöi-

hin. Tilannetekijöistä voidaan käyttää myös käsitteitä laukaisevat tekijät tai aktivoivat te-

kijät (ks. esim. Riihonen & Koskinen 2020; Steege & Watson 2009). Tilannetekijöitä 

pohtiessa arvioidaan, millaiset tekijät laukaisevat oppilaan aggressiivisen, uhmakkaan tai 

sääntöjä rikkovan käytöksen tai millaisissa sosiaalisissa tilanteissa lapsella on vaikeuksia. 

Käytännössä tilannetekijät voivat olla hyvin monenlaisia, kuten yksin jäämisen tai hylä-

tyksi tulemisen pelkoa, hetkellisiä koulunkäynnin ongelmia, kuten tylsiä tehtäviä, erilai-

sia muutostilanteita koulun arjessa, tilanteita, joissa oppilas kokee tunnelman ahdista-

vaksi tai väkivaltaiseksi, kiusatuksi tulemisen pelkoa, turvattomuuden tunnetta, muiden 

ihmisten voimakkaita tunteita, kiireen tuntua, kurinpitotilanteita tai tilanteita, joissa lapsi 

kokee osaamattomuutta tai hän ei tiedä, miten tilanteessa tulisi toimia. Usein erilaiset pet-
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tymystilanteet sekä tyydyttämättömät fyysiset tarpeet, kuten väsymys ja nälkä ovat tilan-

netekijöitä, jotka laukaisevat häiriökäyttäytymistä (Riihonen & Koskinen 2020.) Karhu 

ja kumppanit (2017) korostavat oppilaiden ja koulun aikuisten vuorovaikutuksen merki-

tystä tilannetekijöinä, jolloin muuttamalla vuorovaikutusta voidaan vaikuttaa yksilön 

käyttäytymiseen. Karhun (2018) mukaan tilannetekijöiden kartoituksen myötä koulussa 

pystytään paremmin ennakoimaan ja muokkaamaan fyysistä ja pedagogista ympäristöä 

vahvemmin toivottua käyttäytymistä tukevaksi.  

Kolmas FKA:n tilannekartoituksen osa-alue on käyttäytymisestä saatu palaute eli 

seuraukset tietynlaisesta käyttäytymisestä. Karhun ja kumppaneiden (2017) mukaan käyt-

täytymistä saatu palaute vaikuttaa siihen, miten käytös toistuu tulevaisuudessa. Steege ja 

Watson (2009) ovat jakaneet käyttäytymisestä saadun palautteen tai seuraukset karkeasti 

positiiviseen vahvistamiseen, kuten kehuihin ja palkkioihin, sekä negatiivisen vahvista-

miseen, kuten rangaistuksien käyttämiseen. Tutkimusten mukaan rangaistusten käyttämi-

nen käyttäytymisen haasteissa on tehotonta (Puustjärvi & Repokari 2017). Riikosen ja 

Koskisen (2020) mukaan rangaistusten keskeinen ongelma on, ettei oppilas opi niistä mi-

tään - rangaistus ei auta lasta ymmärtämään, miten hänen pitäisi toimia. Niiden sijaan 

tulisi käyttää positiivista vahvistamista sekä luonnollisia seurauksia. Luonnollisten seu-

rausten tarkoituksena on opettaa lapselle arkisia syy-seuraussuhteita, jolloin kyseessä on 

uusia näkökulmia tuottava oppimiskokemus. (Riikonen & Koskinen 2020.) Karhun ja 

kumppaneiden (2017) mukaan onnistumiset rakentavat onnistumisia, jolloin positiivisen 

huomioimiseen tulisi koulussa kiinnittää erityistä huomiota. Alla kuvio funktionaalisen 

käyttäytymisen arvioinnin kokonaisuudesta.  

 

 

 

 

KUVIO 1. Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät funktionaalisen käyttäytymisen arvioinnin mukai-
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Funktionaalisen käyttäytymisen arvioinnin myötä saadaan kokonaisvaltainen kuva häi-

riökäyttäytymisen luonteesta - tekijöistä, jotka aikaansaavat, ylläpitävät ja vahvistavat 

tietynlaista käyttäytymistä (Karhu 2018). Käyttäytymisen arvioinnin ja erityisesti tilan-

netekijöiden kartoittamisen jälkeen kyetään keskittymään oikea-aikaiseen ja sopivaan 

käyttäytymisen tukemiseen, tilanteita ennakoimalla. (Karhu, Paananen & Närhi 2017). 

Seuraavaksi keskitytään tarkemmin keinoihin, jotka hyödyttävät kaikkia luokan oppilaita 

yhteisöllisesti, mutta erityisen tärkeiksi ne muodostuvat, kun luokassa on oppilas, jolla 

ilmenee häiriökäyttäytymistä.   

3.3 Oppimisympäristön rakenne ja toimintatavat 

Mitä varhaisemmassa vaiheessa käyttäytymisen haasteisiin pystytään puuttumaan, sitä 

tehokkaammin oppilas kykenee omaksumaan toivotun käyttäytymisen taitoja (Karhu 

2018). Klenbergin ja kumppaneiden (2020) mukaan yksilöllisempi käyttäytymisen tuki 

eroaa koko koulun tai luokan käyttäytymisen tukitoimista käytännössä vain tuen intensi-

teetissä: mitä enemmän oppilaalla ilmenee häiriökäyttäytymistä, sitä enemmän tukea hän 

tarvitsee. Aiempien tutkimusten perusteella on löydetty keskeisiä oppimisympäristön ra-

kenteeseen ja toimintatapoihin liittyviä tekijöitä, joihin huomiota kiinnittämällä pystytään 

tukemaan oppilaan käyttäytymisen hallintaa ja vähentämään häiriökäyttäytymistä. Näitä 

tekijöitä ovat erityisesti oppimisympäristön struktuuri (mm. Saloviita 2014; Sivola, Närhi 

& Savolainen 2018), positiivinen vahvistaminen (mm. Campbell 1999; Kiiski, Närhi & 

Peitso 2012) sekä oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutussuhde (mm. Hamre & Pi-

anta 2001; O’Connor, Dearling & Collins 2011). Näiden lisäksi eriyttämisellä voidaan 

nähdä olevan keskeinen rooli käyttäytymisen hallinnassa (Roiha & Polso 2018). 

Karhu (2018, 20-21) muistuttaa, että olivat koulun valitsemat tukikeinot käyttäyty-

misen hallintaan mitä tahansa, tulisi niissä toteutua 1) käyttäytymisen taitojen systemaat-

tinen opettaminen, 2) opetuksen toteutus selkeästi tiettyihin taitoihin, 3) riittävä ajan va-

raaminen taidon oppimiseen sekä 4) positiivisella palautteella käyttäytymisen vahvista-

minen.  
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3.3.1 Struktuuri 

Jokainen oppilas hyötyy oppimisympäristön struktuurista, sillä ennakoitava ja johdonmu-

kainen koulupäivä luo oppimisympäristöön turvallisuuden tunnetta (Puustjärvi & Repo-

kari 2017). Johdonmukainen struktuuri sisältää selkeän oppituntien rakenteen sekä luo-

kan yhteiset sopimukset, rutiinit ja odotukset, joista oppilailla tulisi olla selkeä kuva (Si-

vola, Närhi & Savolainen 2018). Sigridsin (2009, 93) mukaan toivotun käyttäytymisen 

toteutumisen perusedellytys on turvallinen oppimisympäristö, jossa opettajalla ja oppi-

lailla on yhteiset ja selkeät säännöt siitä, miten toimitaan. Mikäli säännöt tai toimintatavat 

ovat epäselviä tai oppilaat eivät tiedä, miten erilaisissa tilanteissa tulisi toimia, käytöson-

gelmat ja työrauhaongelmat kasvavat (Saloviita 2014). Tästä syystä sääntöjen ja ohjeiden 

tulisi olla yksiselitteisiä ja tarvittaessa tuettuja visuaalisesti, esimerkiksi kuvakorttien 

avulla (Karhu 2018, 19). Käyttäytymissääntöihin liittyvää struktuuria voidaan tarvittaessa 

lisätä myös esimerkiksi käyttäytymisodotusten seurantakortilla, josta esimerkiksi Niilo 

Mäki Instituutti on toteuttanut yksilöllisen interventiomaisen käyttäytymisen tuen, Check 

in Check out -menetelmän (Karhu, Paananen & Närhi 2017).  

Käyttäytymisodotusten ja -sopimusten lisäksi oppituntien rakenne ja rutiinit edistä-

vät toivotun käyttäytymisen edistämistä (Kiiski, Närhi & Peitso 2012, 17; Sivola, Närhi 

& Savolainen 2018). Kiiski ja kumppanit (2012, 17-18) korostavat oppituntien aloitusten, 

rakenteen ja lopetusten merkitystä: rauhallinen oppitunnin aloitus ja lopetus sekä rutii-

ninomainen opetustuokion rakenne, josta oppilailla on selkeä kuva, ehkäisee häiriökäyt-

täytymistä.  

Johdonmukaiseen ja ennakoitavaan struktuuriin voidaan katsoa kuuluvan myös op-

pilaiden istumajärjestyksen ja rauhoittumistilan suunnittelu. Erityisesti oppilaat, joilla on 

toiminnanohjauksen haasteita, hyötyvät suuresti omasta istumapaikasta, jonka sijainti on 

mietitty etukäteen (Kattilakoski 2018). Tarvittaessa oppilaalla tulisi olla myös tiedossa 

turvalliseksi koettu rauhoittumistila, minne siirtyä rauhoittumaan esimerkiksi ikävän tun-

teen noustessa pintaan tai konfliktitilanteen jälkeen (Elvén 2016). 

3.3.2 Positiivinen vahvistaminen 

Johdonmukaisen struktuurin rinnalla ympäristön tarjoamat myönteiset käyttäytymismal-

lit ovat keskeisessä roolissa toivotun käyttäytymisen kehittymisessä. Myönteiset käyttäy-

tymismallit rakentuvat positiivisesta ilmapiiristä, joka tukee lapsen itsetunnon kehitty-

mistä. Campbellin (1999, 4-5) mukaan oppilaiden itsetunnon tukeminen on yksi opettajan 
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merkityksellisimpiä tehtäviä. Mikäli oppilas kokee itsensä huonoksi, hänellä todennäköi-

semmin ilmenee myös häiriökäyttäytymistä. (Campbell 1999, 4-5.) Positiivinen ilmapiiri 

ja oppilaiden itsetunnon tukeminen lähtevät kannustavasta, välittömästä ja johdonmukai-

sesta palautteenannosta. Oppilaiden vahvuuksien ja onnistumisten löytäminen ja sanoit-

taminen johtavat vähitellen oppilaiden itsetunnon vahvistumiseen ja erilaisten itsesääte-

lymekanismien käyttämiseen käyttäytymisen hallinnassa (Kiiski, Närhi & Peitso 2012, 

16). Kiisken ja kumppaneiden (2012) mukaan käyttäytyminen, johon opettaja kiinnittää 

eniten huomiota, on käytöstä, jota hän tulee jatkossa eniten kohtaamaan.  

Positiivisessa vahvistamisessa on kuitenkin tärkeää huomioida, että mitä suurempia 

vaikeuksia oppilaalla on käyttäytymisen säätelyssä, sitä nopeammin palautteen tulisi seu-

rata käyttäytymistä. (Kiiski, Närhi & Peitso 2012, 15-16.) Toisaalta palautteen intensi-

teettiä voidaan lisätä myös palkkiojärjestelmillä, jotka konkretisoivat opettajan antamaa 

palautetta ja näin vahvistavat toivottua käyttäytymistä (Karhu 2018).  

3.3.3 Oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutussuhde 

Kannustava, välitön ja johdonmukainen palautteenanto edistää myös oppilaan ja opetta-

jan välistä vuorovaikutussuhdetta. Oppilailla, joilla ilmenee häiriökäyttäytymistä, on 

usein kielteisempi vuorovaikutussuhde opettajaan verrattuna oppilaisiin, joilla käyttäyty-

misen haasteita ei ole (Hamre & Pianta 2001). Myös O’Connorin, Dearlingin ja Collinsin 

(2011) tutkimuksessa todettiin, että oppilailla, joilla on hyvä vuorovaikutussuhde opetta-

jaan, on myös vähemmän käytöshäiriöitä. Hyvä vuorovaikutussuhde oppilaisiin koostuu 

emotionaalisesti lämpimästä, vain vähän konflikteja sisältävästä suhteesta, johon kuuluu 

opettajan herkkyys tunnistaan oppilaiden tarpeita. (O’Connor, Dearling & Collins 2011.)  

Oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutussuhdetta edistetään myös tunnetaitoja 

opettamalla. Tutkimusten mukaan opettajan antamalla tunnetuella eli lämpimällä vuoro-

vaikutuksella ja tunteiden sanoittamisella tuetaan oppilaan käyttäytymisen hallintaa 

(Elvén 2016). Opettajan antama tunnetuki ei edistä ainoastaan oppilaan itsesäätelyä ja 

toiminnanohjausta, vaan sillä tutkitusti vaikutusta myös sosiaalisiin ja akateemisiin tai-

toihin (Hamre & Pianta 2001).  

3.3.4 Eriyttäminen 

Myös opetuksen eriyttäminen ehkäisee oppilaiden häiriökäyttäytymistä, sillä eriyttämi-

nen vähentää oppimisen vaikeuksia ja vaikuttaa oppilaiden minäkuvaan ja itsetuntoon 
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(Roiha & Polso 2018). Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) monipuolinen eriyt-

täminen nähdään opetuksen pedagogisena lähtökohtana.  

Eriyttävällä opetuksella tarkoitetaan opetusjärjestelyjen, oppimisympäristön, ope-

tusmenetelmien, oppimisen tukimateriaalin ja oppimisen arvioinnin joustavaa valikointia 

ottaen huomioon oppilaiden yksilöllisyys. Oppilaan yksilöllisyys koostuu hänen kiinnos-

tuksen kohteistaan, valmiuksistaan, tarpeistaan, motivaatiostaan, persoonallisuudestaan 

ja oppimisprofiilistaan. (Roiha & Polso 2018.) Perusopetuksen opetussuunnitelman 

(2014) mukaan oppilaiden itsetunnon, kouluviihtyvyyden ja akateemisen suoriutumisen 

vuoksi on tärkeää, että jokainen oppilas saa oman taitotasonsa mukaisia ja sopivan haas-

tavia tehtäviä.  
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisin eri tavoin alakoululaisten parissa työs-

kentelevät erityisopettajat tukevat oppilasta, jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä. Tässä tut-

kimuksessa keinot voivat olla esimerkiksi oppimisympäristöön liittyviä järjestelyjä, tie-

tynlaisen ilmapiirin luontia tai palautteenantoa, pedagogisia menetelmiä, terapeuttisia ele-

menttejä, opetustuokioita, erilaisia välineitä ynnä muita keinoja, jotka auttavat suunnitel-

mallisesti oppilasta hallitsemaan käyttäytymistään paremmin. Keinojen mainitsemisen li-

säksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten erityisopettajat käyttävät keinoja käytän-

nössä sekä millä tavoin käytetyt keinot auttavat tutkimukseen osallistuvien erityisopetta-

jien mukaan oppilasta hallitsemaan käyttäytymistään paremmin. Keinojen käytännön to-

teutusta selvitettiin, jotta tutkijana kykenen ymmärtämään laajemmin, millaisista kei-

noista on kyse. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat:  

 

1. Millaisia keinoja tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat käyttävät vähentääk-

seen oppilaan häiriökäyttäytymistä? 

 

2. Millä tavoin tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat perustelevat käyttämiään 

keinoja?  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimukseen osallistujat  

Tutkimukseen osallistui yhteensä 22 alakoululaisten parissa työskentelevää erityisopetta-

jaa, joista 17 (77 %) toimi erityisluokanopettajana ja viisi (23 %) laaja-alaisena erityis-

opettajana. Osallistujien työkokemus erityisopettajana jakautui niin, että seitsemän osal-

listujaa (32 %) oli työskennellyt erityisopettajana 0-5 vuotta, kaksi osallistujaa (9 %) 6-

10 vuotta, kuusi osallistujaa (27 %) 11-15 vuotta sekä seitsemän osallistujaa (32 %) yli 

15 vuotta. Tutkimukseen osallistuminen edellytti, että osallistuja työskentelee tai on työs-

kennellyt aiemmin oppilaiden parissa, joilla ilmenee tai on ilmennyt häiriökäyttäytymistä 

kouluympäristössä. Sekä tutkimuksen tiedotteessa että verkkokyselyssä määriteltiin, mitä 

häiriökäyttäytymisellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa. 

5.2 Aineistonkeruu 

Tutkimuksessa aineistonkeruu tehtiin Webropol-kyselylomakkeella (liite 1). Tutkimusai-

neisto kerättiin anonyymisti. Kyselylomake koostui kahdesta taustakysymyksestä (vas-

taajan työkokemus ja nykyinen työtehtävä) sekä yhdestä laajemmasta kysymyksestä. Tä-

män laajemman tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, mitä keinoja tutkimukseen osal-

listuneet erityisopettajat käyttävät, miten he käyttävät keinoja käytännössä sekä miksi he 

käyttävät kyseisiä keinoja. Kyselylomakkeen laaja kysymys sisälsi myös apukysymyksiä. 

Osallistujat saivat lisätä vastauskenttään enintään 10 keinoa, joilla he tukevat suunnitel-

mallisesti häiriökäyttäytyvää oppilasta hallitsemaan käyttäytymistään paremmin. Kysy-

mysten lisäksi kyselylomakkeessa määriteltiin, mitä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan häi-

riökäyttäytymisellä (Aronen 2016).  

Kyselylomaketta esitestattiin pienellä joukolla, jonka jälkeen kyselomakkeen kysy-

myksiä ja kielellistä rakennetta muokattiin korjausehdotusten perusteella. Kyselylomake 

lähetettiin joulukuussa 2020 ensin viidelle tutkijan valitseman koulun rehtorille, joita 

pyydettiin jakamaan tutkimuksen tiedote, tietosuojailmoitus sekä linkki verkkokyselyyn 

koulun erityisopettajille, joilla on kokemusta oppilaista, joilla ilmenee tutkimuksessa käy-

tetyn määritelmän mukaista häiriökäyttäytymistä. Viidestä koulusta vastauksia kertyi jou-

lukuun aikana vain kuusi, joten tutkimuksen tiedote, tietosuojailmoitus sekä linkki verk-

kokyselyyn saatesanoilla laitettiin tammikuussa 2021 Facebookin Alakoulun aarreaitta -
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ryhmään, jotta kysely tavoittaisi enemmän erityisopettajia, joilla oli kokemusta häiriö-

käyttäytyvien oppilaiden käyttäytymisen edistämisestä. Lopulta tutkimukseen osallistui 

yhteensä 22 erityisopettajaa, jotka mainitsivat yhteensä 132 keinoa, joilla tukea oppilasta, 

jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä.  

5.3 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen aineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, sillä halusin 

esittää tutkimukseen osallistuvien erityisopettajien mainitsemia keinoja käyttäytymisen 

edistämiseen tiivistetyssä ja selkeässä muodossa kadottamatta sen sisäistä informaatiota. 

Tähän sopii Tuomen ja Sarajärven (2009, 94-95) mukaan sisällönanalyysi. Aineistoläh-

töinen sisällönanalyysi on prosessi, joka koostuu kolmesta osasta: aineiston redusoinnista 

eli pelkistämisestä, klusteroinnista eli aineiston ryhmittelystä sekä abstrahoinnista, joka 

tarkoittaa aineiston käsitteellistämistä (Eskola & Suoranta 2014; Tuomi & Sarajärvi 

2009). 

Aloitin aineiston analysoinnin tuomalla tutkimusaineiston Webropol-kyselystä Ex-

cel-taulukkoon, jolloin aineiston käsittely oli helpompaa. Perehdyttyäni aineistoon, 

redusoin tutkimukseen osallistuvien erityisopettajien mainitsemat 132 keinoa 44 pelkis-

tettyyn keinoon. Keinojen määrä väheni, kun keinojen samankaltaisuudet otettiin huomi-

oon. Redusoinnissa tuli ottaa tarkasti huomioon erityisopettajan nimeämän keinon lisäksi 

myös keinon käytännön toteutus sekä syyt keinon käyttämiseen, jotta todellinen ymmär-

rys keinon luonteesta ja käyttötavasta muodostui.  

Redusoinnin jälkeen tulostin pelkistetyn aineiston klusterointia varten. Ryhmitel-

tyäni aineiston, järjestyivät 44 pelkistettyä keinoa 14 alaluokkaan, joista viimeisin ala-

luokka, Muut oppilaan häiriökäyttäytymistä vähentävät keinot, sisälsi kaksi keinoa, jotka 

eivät sopineet muihin muodostettuihin alaluokkiin. Alaryhmien muodostamisen ja nimeä-

misen jälkeen aloitin aineiston abstrahoinnin, jolloin muodostin alaluokista pääluokkia 

eli tutkimusaineiston yläkäsitteitä (Taulukko 1). Pääluokkien muodostamisen yhteydessä 

yhdestä alaluokasta (Muut oppilaan häiriökäyttäytymistä vähentävät keinot) muodostui-

kin itsenäinen pääluokka, koska kyseinen alaluokka ei sopinut muihin muodostettuihin 

pääluokkiin. Näin ollen lopulta tutkimuksen aineisto oli ryhmitelty kuuteen pääluokkaan, 

joista jakautui yhteensä 13 alaluokkaa.  
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TAULUKKO 1. Esimerkki analyysin etenemisestä 

Alkuperäinen il-

maus 

Pelkistetty keino Alaluokka Pääluokka 

”Oppilaalle sallitaan 

taukohetki erillisessä 

tilassa” 

   

Erillinen rauhoittumis-

tila 

Rauhoittumistila  

Oppimisympäristön järjes-

tely 

 

Struktuuri 

”Luokan järjestelyt, 

esim. oma paikka” 

   

”Istumapaikan strategi-

nen sijoittelu” 

Istumapaikka   

”Selkeät rajat, säännöt 

ja struktuurit” 

Yhteiset käyttäytymissään-

nöt 

Käyttäytymisodotukset  

 

5.4 Luotettavuus ja eettiset ratkaisut 

Tässä luvussa arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä ratkaisuja, jotka ovat kulke-

neet mukana läpi tutkimusprosessin. Tieteellistä tutkimusta tulee toteuttaa aina hyvää tie-

teellistä käytäntöä noudattaen, joka tarkoittaa rehellisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta 

tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimuksessa tulee ottaa huomioon myös muiden tutkijoiden 

työt ja saavutukset viittaamalla niihin asianmukaisella tavalla. (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta 2012, 6). Olen pyrkinyt noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä läpi tutki-

muksen, tutkimuksen tavoitteen pohtimisesta aina tutkimustulosten raportointiin ja joh-

topäätöksiin.  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa tulee kiinnittää huomiota tutkimuksen siir-

rettävyyteen eli tutkimuksen toistettavuuteen sekä validiteettiin eli pätevyyteen (Eskola 

& Suoranta 2014; Tuomi & Sarajärvi 2009). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen siirrettä-

vyyttä lisää tutkimuksen eri vaiheiden riittävän tarkka raportointi. Tällöin toisen tutkijan 

on mahdollista tarvittaessa toistaa tutkimus (Eskola & Suoranta 2014). Tutkimuksen va-

liditeettia, ts. kuinka hyvin mittari mittaa haluttua ominaisuutta, lisää tarkoin laadittu ky-

selylomake, jonka laatiminen vaatii tutkijalta aikaa sekä laajaa tietämystä tutkittavasta 

teemasta (Eskola & Suoranta 2014). Myös tutkimukselle keskeisten käsitteiden määrittä-

minen tutkittaville ennen tutkimukseen osallistumista lisää tutkimuksen validiteettia 
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(Tuomi & Sarajärvi 2009). Ennen aineistonkeruuta tutustuin kattavasti tutkittavaan aihee-

seen, jonka jälkeen kykenin muodostamaan tutkimuksen validiteettia lisäävän kyselylo-

makkeen. Tämän lisäksi esitestasin kyselylomaketta pienellä joukolla, joiden korjauseh-

dotuksien myötä kykenin tekemään pieniä korjauksia lomakkeeseen ennen aineistonke-

ruuta. Koska häiriökäyttäytyminen terminä voi luoda ihmisillä erilaisia mielikuvia ja 

määritelmiä, käytin tässä tutkimuksessa lastenpsykiatrian professori Eeva Arosen määri-

telmää lasten häiriökäyttäytymisestä (Aronen 2016), jonka toin tutkimukseen osallistu-

ville esille niin tutkimuskutsussa, tietosuojailmoituksessa, tutkimuksen tiedotteessa kuin 

verkkokyselylomakkeessa.  

Aineistokeruun toteutus ja tutkittavien suoja ovat keskeisiä osia tutkimuksen eetti-

syyttä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). Tutkimukseen osallistujat tutustuivat tutkimuksen 

tietosuojailmoitukseen sekä tutkimuksen tiedotteeseen ennen tutkimukseen osallistu-

mista. Tutkimuksen tietosuojailmoituksessa tuotiin ilmi, että tutkimukseen osallistuvalta 

kerätään henkilötietoja vain työnkuvasta, työkokemuksesta vuosina sekä verkkokysely-

vastaukset. Tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti on säilynyt läpi tutkimuksen. Tä-

män lisäksi kerättyjä henkilötietoja kuten muutakin tutkimuksen aineistoa on käsitelty 

läpi tutkimuksen huolellisesti salasanalla turvatulla tutkijan tietokoneella. Tutkimuksen 

tiedotteessa tutkimukseen osallistuville tuotiin ilmi tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä, 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus sekä tutkimuksen kulku. 
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6 TULOKSET 

Tutkimukseen osallistuneiden erityisopettajien (22) vastauksista muodostui aineisto, joka 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin jälkeen järjestyi 44 keinoon, jotka rakentuivat kuuteen 

pääluokkaan ja kolmeentoista alaluokkaan. Pääluokiksi muodostuivat struktuuri, oppi-

laan yksilöllinen kohtaaminen, ilmapiiri ja palaute käyttäytymisestä, käyttäytymisen oh-

jaus ja taitojen opettaminen sekä muut oppilaan häiriökäyttäytymistä vähentävät keinot, 

jotka sisältävät kaksi keinoa, jotka eivät sisällöltään sopineet muihin ala- tai pääluokkiin 

(Kuvio 2). Seuraavaksi esitellään yksi pääluokka kerrallaan keinot sekä niiden perustelut, 

jotta lukija saa kokonaisvaltaisemman käsityksen keinojen toteutuksesta perusteluineen.  

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Pääluokat  

6.1 Struktuuri 

Oppimisympäristön ja erityisopettajan toimintatapojen struktuuri nousi aineistosta kes-

keisenä kokonaisuutena, jonka avulla tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat edistävät 

oppilaan häiriökäyttäytymisen vähenemistä. Struktuuri -pääluokan alaluokiksi muodos-

tuivat käyttäytymisodotukset, päiväohjelman struktuuri sekä oppimisympäristön järjes-

tely, joiden sisältämät keinot sekä syyt keinojen hyödyntämiseen esitellään seuraavaksi. 

Ilmapiiri ja pa-
laute käyttäy-

tymisestä 

Yhteistyö ai-
kuisten kesken 

Käyttäytymi-
sen ohjaus ja 

taitojen opetta-
minen 

Struktuuri 
Oppilaan yksi-

löllinen kohtaa-

minen 

Muut 
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6.1.1 Käyttäytymisodotukset  

Struktuuri -pääluokan ensimmäinen alaluokka, käyttäytymisodotukset, sisältää neljä kei-

noa, jotka ovat yhteiset käyttäytymissäännöt, sovitut toimintatavat ja -mallit, allekirjoite-

tut sopimukset oppilaan kanssa sekä napakka rajojen asettaminen. Keinot ja niiden perus-

telut esitetään alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa taulukossa 2.  

 

Yhteiset käyttäytymissäännöt  

Useat tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat korostivat oppimisympäristön yhteisten 

sääntöjen merkitystä, kun halutaan edistää oppilaan häiriökäyttäytymisen vähenemistä. 

Vastauksissa korostuivat, että sääntöjen tulee olla selkeitä eli helposti ymmärrettäviä, 

niitä ei tule olla liikaa ja niistä muistutetaan johdonmukaisesti oppitunneilla.  

Moni erityisopettaja perusteli selkeitä käyttäytymissääntöjä sillä, että ne auttavat 

oppilaita käyttäytymään paremmin, kun heillä on tiedossa ja aina tarpeen tullen tarkastet-

tavissa luokan seinältä yhteiset säännöt. Myös opettajan toiminta sääntöjen valvomisessa 

nousi aineistosta. Eräs tutkimukseen osallistunut erityisopettaja korosti, ettei muutos ta-

pahdu hetkessä: 

 

”Eihän se mene niin, että sanot toiselle, että ole hiljaa omalla paikalla niin sit hän vain osaa heti sen 

asian. Ajan kanssa toivon tästä tulevan tuloksia ja hyötyä oppilaille.” (opettaja 10) 

 

Sovitut toimintatavat ja -mallit 

Käyttäytymisodotukset -alaluokan toiseksi keinoksi aineistosta nousivat sovitut toimin-

tatavat ja -mallit. Sovitut toimintatavat ja -mallit eroavat yhteisistä käyttäytymissään-

nöistä siten, että toimintatavat ja -mallit ovat yksityiskohtaisempia tiettyihin tilanteisiin 

luotuja konkreettisia toimintaohjeita. Sovituista toimintatavoista ja -malleista voidaan 

tehdä kirjattuja ja/tai kuvitettuja ohjeita, kuten eräs erityisopettaja kertoi: 

 

”Pulpetilla ohjeistus kuvallisena, mitä tehdä, kun harmittaa.” (opettaja 3) 

 

Toisaalta toimintatavat ja -mallit voivat olla oppilaan kanssa yhteisesti sovittuja toimin-

taohjeita, kuinka oppilaan tulisi toimia, kun hänellä alkaa tunnekuohu nousta, kuten eräs 

opettaja kertoi:  

 

”Oppilas saa poistua luokasta ryhmätilaan rauhoittumaan sovitusta merkistä. Merkki voi tulla mi-

nulta, jos huomaan, että nyt ollaan ”rajoilla” tai oppilaalta itseltään.” (opettaja 13) 
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Toimintatavat ja -mallit voivat olla oppilaan pulpetin sijaan myös esimerkiksi luokan sei-

nällä, jolloin tarvittaessa koko oppilasryhmä voi sisäistää keinoja hallita omaa käyttäyty-

mistään toimintaohjeen avulla. Eräällä erityisopettajalla oli käytössään rauhoittumiskol-

mio, jolla tuettiin oppilaiden itsesäätelyä ja toiminnanohjausta:  

 
”Rauhoittumiskolmio seinällä: alimpana on ne asiat, joita voi tehdä, kun vähän harmittaa (peli, lu-

keminen jne.). Keskellä ne asiat, kun suututtaa enemmän (poistun omaan tilaan). Ylimpänä, mitä 

tapahtuu, jos ei toimi (esim. kiinnipito).” (opettaja 3) 

 

Kyselyyn osallistuneiden erityisopettajien vastauksista ilmeni, että ennalta sovitut toimin-

tatavat ja -mallit auttavat oppilasta ennakoimaan tilanteita, joka luo turvallisuuden tun-

netta ja onnistumisen kokemuksia. Toisaalta ennalta sovittuja toimintatapoja ja -malleja 

perusteltiin myös sillä, että niiden myötä oppilaan kanssa toimivat aikuiset osaavat toimia 

sovituilla tavoilla esimerkiksi oppilaan käyttäytyessä aggressiivisesti. Sovittujen toimin-

tatapojen ja -mallien nähtiin myös opettavan oppilaalle itsesäätely- ja toiminnanohjaus-

taitoja sekä tukee itsetuntoa, kuten eräs opettaja perusteli:  

 
”Oppilaan itseluottamus kasvaa, kun hän huomaa kykenevänsä toimimaan ohjeen mukaan ja hallit-

semaan tunnekuohujaan. Oppilas oppii huomaamaan paremmin tilanteet, joissa hermo menee. Sil-

loin tilanteita pystytään ennakoimaan paremmin ja konfliktit vähenevät. […] Onnistumiset on teh-

tävä näkyväksi, eli palaute on tärkeää.” (opettaja 14) 

 

Allekirjoitetut sopimukset oppilaan kanssa 

Kolmantena keinona käyttäytymisodotukset -alaluokkaan aineistosta nousi yksilölliset 

sopimukset käyttäytymisodotuksista, jotka allekirjoitetaan oppilaan kanssa. Toisinaan so-

pimukset voivat muistuttaa oppilaan kanssa sovittuja toimintatapoja ja -malleja, mutta ne 

usein ne ovat yksilöllisempiä ja sisältävät laajempia tietoja, kuten useampia erilaisia ti-

lanteita sekä seuraamuksia kuten palkintoja ja rangaistuksia. Usein allekirjoitetuissa so-

pimuksissa oppilaan huoltajat otetaan mukaan sopimuksen laadintaan, kuten eräs erityis-

opettaja kertoi:  

 
”Erityisen haastavien ja aggressiivisten lasten kanssa olemme tehneet yhteistyössä kotiväen kanssa 

koululaisen sopimuksen, johon on kirjattu tarkasti koulussa sallitut ja kielletyt toimet. Sopimukseen 

kirjataan palkinnot ja rangaistukset, jotka sopimuksen noudattamisesta tai rikkomisesta seuraa.” 

(opettaja 17) 

 

Opettajat, jotka mainitsivat yhtenä keinona allekirjoitetut sopimukset oppilaan kanssa, 

kertoivat sopimusten luovan turvaa ja vahvistavan toivottua käyttäytymistä enemmän 

kuin suulliset sopimukset. Kirjallisten sopimusten nähtiin kehittävän myös oppilaan ym-

märrystä oman toimintansa syy-seuraussuhteista.  
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Napakka rajojen asettaminen 

Käyttäytymisodotukset -alaluokan neljäs ja viimeinen keino on napakka rajojen asetta-

minen, joka liittyy niin yhteisistä käyttäytymissäännöistä, sovituista toimintatavoista ja -

malleista kuin oppilaan kanssa sovituista sopimuksista kiinni pitämiseen opettajan toi-

mesta.  

Erityisopettajat, jotka mainitsivat napakan rajojen asettamisen keinona edistää op-

pilaan käyttäytymisen hallintaa, näkivät sen luovan oppimisympäristöön struktuuria, joka 

lisää oppimisympäristön työrauhaa, jolloin kaikilla oppimisympäristössä on turvallisempi 

olla ja oppia.  

 

TAULUKKO 2. Käyttäytymisodotukset -alaluokan keinot ja niiden perustelut 

Keino Perustelut 

Yhteiset käyttäytymissäännöt - Säännöt tiedossa ja tarkastettavissa 

- Lisää johdonmukaisuutta ympäristöön 

Sovitut toimintatavat ja -mallit - Oppilas pystyy ennakoimaan tilanteita 

- Oppilaalla odotukset tiedossa  

- Aikuisilla tieto, miten oppilaan odotetaan toimi-

van eri tilanteissa  

- Oppilaan itseluottamus kasvaa 

Allekirjoitetut sopimukset - Auttaa oppilasta ymmärtämään syy-seuraussuh-

teita 

- Vahvempi kuin suullinen sopimus 

- Luo turvaa 

Napakka rajojen asettaminen - Luo turvallisuuden tunnetta 

- Lisää työrauhaa 

 

6.1.2 Päiväohjelman struktuuri 

Struktuuri -pääluokan toinen alaluokka on päiväohjelman struktuuri, joka sisältää kaksi 

keinoa. Keinot ovat kuvitetut päiväohjelmat ja niiden läpikäyminen sekä siirtymien en-

nakointi. Keinot ja niiden perustelut esitetään alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa 

taulukossa 3.  

 

Kuvitetut päiväohjelmat ja niiden läpikäyminen 

Kuvitetut päiväohjelmat, jonka useat tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat mainitsi-

vat vastauksissaan, sijoitetaan usein taululle tai luokan seinälle luomaan struktuuria kou-

lupäivään koko oppilasryhmälle. Toisaalta päiväohjelma saatettiin kiinnittää myös tukea 

tarvitsevan oppilaan pulpetille tai naulakolle, jolloin oppilas kykeni helpommin seuraa-

maan päivän kulkua.  
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Selkeän ja kuvitetun päiväohjelman lisäksi monet tutkimukseen osallistuneet eri-

tyisopettajat korostivat päiväohjelman läpikäymistä ennakoivasti ja rutiininomaisesti 

joko koko oppilasryhmän tai yksilöllisesti oppilaan kanssa sekä siihen palaamista koulu-

päivän aikana.  

Eräs erityisopettaja mainitsi myös käyttävänsä yhden oppilaansa kanssa henkilö-

kohtaista viikko-ohjelmaa, joka auttaa oppilasta ennakoimaan koko viikon tapahtumia ja 

mahdollisia muutoksia. 

Tutkimukseen osallistuneiden erityisopettajien mukaan kuvitetut päiväohjelmat ja 

niiden läpikäyminen auttavat oppilaita ennakoimaan tilanteita, luovat turvallisuuden tun-

netta, rauhoittavat oppilaita sekä vähentävät yleistä häiritsevää käyttäytymistä oppilas-

ryhmässä. Eräs erityisopettaja perusteli kuvallisia päiväohjelmia seuraavasti: 

 
”Selkeys ja ennakoitavuus tuo turvaa ja auttaa toimimaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sekava 

tilanne altistaa häröilylle. Tieto tulevasta auttaa asennoitumaan oikein.” (opettaja 3) 

 

Siirtymien ennakointi 

Toinen keino, joka sisältyy päiväohjelman struktuuri -alaluokkaan, on siirtymien enna-

kointi. Usein oppilailla sisältyy koulupäivään monia siirtymiä, kuten välitunnille lähtöä 

ja paluuta luokkaan, ruokailuja sekä liikuntasaliin siirtymisiä. Vaikka siirtymiä on useita 

koulupäivän aikana, ovat ne useimmiten ennakoitavissa, kuten eräs erityisopettaja kertoi:  

 
”Oppilas jää omalle paikalle syömään välipalakeksin muiden lähtiessä naulakoille pukemaan. Ku-

hina ehtii laantua keksin syömisen aikana ja naulakoilla on väljempää pukea rauhassa.” (opettaja 2) 

 

Koska siirtymätilanteissa on usein heikompi struktuuri verrattuna oppitunteihin, syntyy 

niissä myös herkemmin konflikteja oppilaiden välillä. Erityisopettaja, joka kertoi yllä ole-

vassa sitaatissa antavansa välipalakeksin eräälle oppilaalle muiden lähtiessä pukemaan, 

toimi siirtymätilanteissa ennakoivasti porrastamalla, jolla hän ehkäisee oppilaiden välisiä 

riitatilanteita.  

 

 TAULUKKO 3. Päiväohjelman struktuuri -alaluokan keinot ja niiden perustelut 

Keino Perustelut 

Kuvitetut päiväohjelmat - Lisää turvallisuuden tunnetta 

- Auttaa oppilasta ennakoimaan tilanteita 

- Helpottaa hahmottamaan päivän kulkua 

Siirtymien ennakointi - Vähentää konflikteja siirtymätilanteissa 
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6.1.3 Oppimisympäristön järjestely 

Struktuuri -pääluokan kolmas alaluokka on oppimisympäristön järjestely, joka sisältää 

yhteensä neljä keinoa. Keinoja ovat istumapaikan ja -järjestyksen suunnittelu, erillinen 

rauhoittumistila, ruokailupaikan suunnittelu sekä oppimisympäristön kulkureittien mer-

kitseminen. Keinot ja niiden perustelut esitetään alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa 

taulukossa 4.  

 

Istumapaikan ja -järjestyksen suunnittelu 

Useampi tutkimukseen osallistunut erityisopettaja mainitsi istumapaikan ja -järjestyksen 

suunnittelun yhtenä keinona vähentää oppilaan häiriökäyttäytymistä. Istumapaikan ja -

järjestyksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon oppilaantuntemus, sillä ei ole olemassa 

yhtä oikeaa istumapaikkaa oppilaalle, jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä. Yksi oppilas 

voi esimerkiksi hyötyä siitä, että istuu lähellä opettajaa, toiselle sopivin paikka voi olla 

lähellä luokan ovea tai luokan takana. Muutama erityisopettaja mainitsi myös nä-

kösermien hyödyntämisen oppilaan istumapaikan suunnittelussa.  

Tutkimukseen osallistuneiden erityisopettajien mukaan istumapaikan suunnittelulla 

pystytään reagoimaan tarvittaessa nopeasti tai ennaltaehkäisemään häiriökäyttäytymistä, 

kuten karsimalla aistikuormitusta tai sallimalla luokasta poistumisen, kuten eräs erityis-

opettaja kertoi:  

 
”Oven lähellä, jolloin oppilaalla on mahdollisuus ’käydä wc:ssä’ eli poistua hetkeksi käytävään rau-

hoittumaan jos tilanne niin vaatii.” (opettaja 15) 

 

Erillinen rauhoittumistila 

Kolmas keino, joka sisältyy oppimisympäristön järjestely -alaluokkaan, on erillisen rau-

hoittumistilan mahdollistaminen oppilaalle, jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä. Myös 

erillistä rauhoittumistilaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon oppilaantuntemus ja 

kouluympäristö. Riippuen oppilaasta, kyselyyn osallistuneet erityisopettajat mahdollisti-

vat oppilaille rauhoittumistilan esimerkiksi luokan viereiseen huoneeseen, koulun käytä-

välle, luokan taakse tai oman pulpetin alle. Oli paikka mikä hyvänsä, rauhoittumistilan 

tavoitteena oli mahdollistaa oppilaalle paikka, jossa rauhoittua omaan tahtiin. Eräs eri-

tyisopettaja hyödynsi erillistä rauhoittumistilaa seuraavasti:  

 

”Kun oppilaan aggressio jostain syystä kasvaa, hänellä on mahdollisuus mennä eri tilaan rauhoittu-

maan ja välttää konfliktitilanteen syntyminen. Rauhoituttuaan oppilas voi palata yhteiseen tilaan.” 

(opettaja 7) 
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Tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan erillisellä rauhoittumistilalla py-

ritään ennaltaehkäisemään väkivaltatilanteita, mutta myös opettamaan oppilaalle itsesää-

telytaitoja ja ratkaisukeskeisyyttä, kuten eräs erityisopettaja kertoi: 

 

”Lapsi oppii itse säätelemään olotilaansa ja kokee, että huonokin olo on hyväksyttyä.” (opettaja 13) 

 

Ruokailupaikan suunnittelu 

Kolmas päiväohjelman struktuuri -alaluokkaan sisältyvä keino on ruokailupaikan suun-

nittelu, jolla tarkoitetaan ruokailuun liittyviä järjestelyjä, kuten oppilaan istumapaikkaa 

ruokailussa. Oppilas voidaan sijoittaa istumaan omaan rauhaan tai esimerkiksi ohjaajan 

tai opettajan viereen.  

Erityisopettajat, jotka mainitsivat oppilaan ruokailupaikan sijoittelun yhtenä kei-

nona edistää oppilaan käyttäytymisen hallintaa, perustelivat sitä oppilaan aistikuormituk-

sen vähentämisellä sekä ruokailurauhan parantamisella.  

 

Oppimisympäristön kulkureittien merkitseminen 

Eräs tutkimukseen osallistunut erityisopettaja mainitsi yhtenä keinona edistää oppilaan 

häiriökäyttäytymisen vähenemistä merkitsemällä teipillä oppimisympäristöön kulkurei-

tit. Opettaja perusteli keinoaan sillä, että merkitsemällä sallitut kulkureitit oppimisympä-

ristöön vähennetään muiden oppilaiden häiritsemistä ja ärsyttämistä. 

 

”Eräs oppilas ei välittänyt muiden oppilaiden pyynnöistä olla kulkematta heidän selkänsä takaa vaan 

hän tunki väkisin itsensä tuolien ja seinän välistä hakiessaan tavaroitaan kaapista. Ohjattu reitti nuo-

lien avulla muistuttaa kulkemaan väljempää reittiä kaapille, ilman että häiritään ja ärsytetään muita 

oppilaita.” (opettaja 2) 

 

TAULUKKO 4. Oppimisympäristön järjestely -alaluokan keinot ja niiden perustelut 

Keino Perustelut 

Istumapaikan suunnittelu - Helpotetaan luokasta poistumista 

- Pystytään reagoimaan nopeammin 

- Karsitaan aistikuormitusta 

Erillinen rauhoittumistila - Tukee oppilaan itsesäätelyä 

- Opettaa oppilaalle ratkaisukeskeisyyttä 

- Ennaltaehkäistään väkivaltatilanteita 

Ruokailupaikan suunnittelu - Parannetaan ruokailurauhaa 

- Mahdollistetaan syömisen harjoittelu 

Kulkureittien merkitseminen - Vähennetään konfliktitilanteita 
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6.2 Oppilaan yksilöllinen kohtaaminen 

Toinen pääluokka, joka muodostui tutkimusaineistosta, on oppilaan yksilöllinen kohtaa-

minen. Pääluokka sisältää kolme alaluokkaa, jotka ovat opettajan ja oppilaan välinen vuo-

rovaikutus, eriyttäminen sekä apuvälineet. 

6.2.1 Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus 

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus -alaluokka sisältää neljä keinoa, jotka ovat 

haastavien tilanteiden käsitteleminen kahden kesken, kahdenkeskisen ajan viettäminen, 

henkilökohtainen huomio oppilaan saapuessa kouluun sekä opettajan kohtaamistaidot. 

Keinot ja niiden perustelut esitetään alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa taulukossa 

5.  

 

Haastavien tilanteiden käsitteleminen kahden kesken 

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus -alaluokan ensimmäinen keino on haastavien 

tilanteiden käsitteleminen kahden kesken, jolla tarkoitetaan oppilaan ja opettajan välisiä 

hetkiä, joissa käsitellään oppilaan toimintaa tilanteissa ja tapahtumissa, kun oppilaalla on 

ilmennyt häiriökäyttäytymistä. Kahdenkeskisissä hetkissä voidaan esimerkiksi käsitellä 

käyttäytymistä edeltäviä tapahtumia, selventää henkilökohtaisia käyttäytymistavoitteita 

sekä muistella oppilaan onnistumisen hetkiä. Toisaalta konfliktitilanteita voidaan käsi-

tellä myös esimerkiksi yhdessä piirtäen tai kirjoittaen, kuten eräs opettaja kertoo:  

 

”Joidenkin oppilaiden kohdalla kirjoittaminen ja piirtäminen toimivat asioita käsitellessä paremmin 

kuin keskustelu. Esim. konfliktitilanteen jälkeen oppilas ei suostu puhumaan tapahtuneesta, mutta 

saattaa kuitenkin pystyä kirjoittamaan tilanteesta. Yleensä pyydän oppilasta kirjoittamaan oman nä-

kemyksensä tapahtumista ja tuntemuksistaan. Sen jälkeen yleensä päästäänkin jo keskustelemaan 

kirjoituksen pohjalta. Saatan pyytää oppilasta myös kirjoittamaan kirjoituksen, jossa hän kuvailee 

miten tilanteen olisi voinut hoitaa paremmin.” (opettaja 14) 

 

Tilanteiden käsittelyä oppilaan kanssa kahden kesken perusteltiin muun muassa sillä, että 

se edesauttaa oppilaan ja opettajan välisen luottamuksen rakentumista, kehittää oppilaan 

käyttäytymisen taitoja sekä opettajan oppilaantuntemusta. Haastavien tilanteiden käsitte-

lemisellä kahden kesken autetaan oppilasta jäsentämään ajatuksiaan ja ymmärtämään, 

mitä esimerkiksi ristiriitatilanteissa tapahtui. Kaksi erityisopettajaa perusteli kahdenkes-

kisiä hetkiä oppilaalle haastavissa hetkissä seuraavasti:  
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”Ohjataan oppilasta huomaamaan asiat, jotka aiheuttavat hänessä huonoa oloa ja häiriökäyttäyty-

mistä, ohjataan häntä huomaamaan vaihtoehtoisia toimintamalleja ja apukeinoja itsehillintään ja it-

seohjailuun.” (opettaja 15) 

 

”Keskusteluiden avulla voidaan käydä läpi tapahtuneet – nähdä mitä oli jäävuoren alla – miksi käyt-

täydyit näin? Miksi joku toinen käyttäytyy noin? Mitä voisi muuttaa? Missä minä voin opettajana 

auttaa? Keskustelussa on aina se sävy, että me harjoitellaan tätä – oppilas ei ole paha tai huono, 

mutta käytös on voinut olla huonoa ja vaatii harjoitusta.” (opettaja 10) 

 

Toisaalta eräs erityisopettaja mainitsi myös, että kahdenkeskinen hetki voi jo itsessään 

muuttaa oppilaan käyttäytymistä niin, että häiriökäyttäytyminen vähenee.  

 

”Joskus oppilaan käytös muuttuu paremmaksi, jos hän saa rauhallisen hetken aikuisen kanssa.” 

(opettaja 11) 

 

Kahdenkeskisen ajan viettäminen  

Oppilaan ja opettajan välisen kahdenkeskisen ajan viettämisen ei kuitenkaan tarvitse liit-

tyä konfliktitilanteiden käsittelemiseen. Toinen keino, joka sisältyy oppilaan ja opettajan 

välinen vuorovaikutus -alaluokkaan, on kahdenkeskisen ajan viettäminen, jolla tarkoite-

taan oppilaan ja opettajan kesken vietettyä aikaa esimerkiksi yhdessä puuhastellen ja op-

pilaaseen tutustuen, ennaltaehkäisten häiriökäyttäytymistä. Eräs erityisopettaja kertoi 

seuraavasti: 

 

”Tutustun oppilaaseen tekemällä sekä koulutöitä hänen kanssaan että tekemällä jotain muuta puu-

haa, kuten pelaamalla pelejä, ulkoilemalla, värittämällä värityskuvia jne.” (opettaja 3) 

 

Kahden kesken oppilaan kanssa vietettyä aikaa perusteltiin oppilaantuntemuksen lisää-

misellä sekä luottamuksen rakentamisella, jonka yksi kyselyyn vastannut erityisopettaja 

mainitsi olevan ”kaiken perusta”:  

 

”Suhteen luominen on kaiken perusta. Oppilaan luottamus tulee ansaita. Kuunteleminen ja kohtaa-

minen ovat avainasemassa. Tämän jälkeen pystymme oppilaan kanssa pohtimaan, mitkä asiat ovat 

hänelle haasteellisia ja mitkä häntä kuormittaa. Asioita pystyy työstämään sen jälkeen. Vapaissa 

tilanteissa saa oppilaasta toisen näkökulman kuin oppimistilanteessa. (opettaja 3) 

 

Henkilökohtainen huomio oppilaan saapuessa kouluun 

Kolmas oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus -alaluokan keino on henkilökohtai-

sen huomion antaminen oppilaalle saapuessaan kouluun. Vaikka kahden kesken oppilaan 

kanssa vietetty aika liittyy myös henkilökohtaisen huomion saamiseen, eräs tutkimukseen 

osallistunut erityisopettaja kertoi kahdesta keinosta, joilla hän huomioi oppilasta jo kou-

lupäivän alkaessa: 
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”Halaamme oppilaan kanssa aamuisin ja kerrotaan mitä syöty aamupalaksi. Joka aamuisin toistuu 

tämä halaus + keskustelutuokio.” (opettaja 11) 

 

”Aloitamme jokaisen päivän tarinan lukemisella siten, että luokkani ohjaaja lukee oppilaille ja näyt-

tää dokukameralla kirjan kuvia. Samaan aikaan kun ohjaaja lukee, minä käyn juttelemassa oppi-

laalle, jos huomaan hänellä olevan huono aamu.” (opettaja 11) 

 

Henkilökohtaisen huomion antamisella heti oppilaan saapuessa kouluun opettaja kykenee 

aistimaan paremmin oppilaan tunnetilaa jo aamusta, vahvistaa oppilaan ja opettajan vä-

listä vuorovaikutussuhdetta ja rakentaa luottamusta oppilaan ja opettajan välille. Opettaja, 

joka halasi oppilasta aina aamuisin, koki keinon parantavan ennen kaikkea luottamuksel-

lisen suhteen rakentamista: 

 

”Näin päivät saavat hyvän alun ja huomaan heti, jos oppilas on pahalla tuulella jo kouluun saapuessa 

(ei silloin tule halaamaan vaan painelee suoraan paikalleen). Oppilas tulee halaamaan innoissaan, 

eli ei ole pakotettu tähän. Tämä on ollut paras tukikeino oppilaan ja minun suhteen vahvistamiseen 

ja luottamuksen luomiseen.” (opettaja 11) 

 

Opettajan kohtaamistaidot 

Neljäs keino, joka sisältyy oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus -alaluokkaan, on 

opettajan kohtaamistaidot, joilla tarkoitetaan tietynlaisia piirteitä kohdatessa oppilasta, 

jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä. Aineistossa mainittuja opettajan kohtaamistaitoihin 

sisältyviä piirteitä olivat rauhallisuus, johdonmukaisuus, rehellisyys, aito välittäminen, 

ratkaisukeskeisyys, joustavuus sekä katsekontakti. Muutama erityisopettaja korosti opet-

tajan oman toiminnan merkitystä sekä oppilaan aitoa kohtaamista seuraavasti: 

 

”Johdonmukaisuus, rehellisyys ja aito välittäminen. Pyrin selvittämään tilanteet myös oppilaan nä-

kökulmasta. Perustelen oman toimintani myös oppilaalle. En tee liian nopeita johtopäätöksiä tilan-

teesta ennen kuin olen kuullut oppilaan kokemuksen. Jos mokaan, pyydän anteeksi.” (opettaja 14) 

 

”Pyrin jokaisessa konfliktissa etsimään myönteisiä ratkaisuja ongelmien korostamisen sijaan. Oppi-

laan oman mielipiteen ja näkemysten selvittäminen on tässä äärimmäisen tärkeää.” (opettaja 8) 

 

”Oppilaalla itsellään saattaa olla keinoja, joiden avulla selviytyy haastavista tilanteista. Esimerkiksi 

mahdollisuus tuoda takki luokkaan naulakoilla tapahtuvien ristiriitatilanteiden välttämiseksi, mah-

dollisuus olla yksin välitunnin ajan luokassa.” (opettaja 12) 

 

Tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat, jotka mainitsivat opettajan kohtaamistaidot 

yhtenä keinona edistää oppilaan käyttäytymisen hallintaa, näkivät sen lisäävän oppilaan 

luottamusta opettajaan, kasvattavan oppilaan osallisuuden tunnetta sekä helpottavan ti-

lanteiden läpikäymistä. Eräs erityisopettaja perusteli aitoa ja välittävää kohtaamista seu-

raavasti:  
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”Kokemukseni mukaan moni aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi ei luota siihen, että hänen kantansa 

kuullaan. Hänet nähdään kouluyhteisössä ongelmana ja usein hän näkee myös itsensä niin. Kun op-

pilas saa kokemuksia siitä, että hänet nähdään ja kuullaan ja hyväksytään myös hankalissa tilan-

teissa, käytöksen haasteet alkavat hiljalleen helpottaa.” (opettaja 14) 

 

TAULUKKO 5. Oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus -alaluokan keinot ja niiden perus-

telut 

Keino Perustelut 

Haastavien tilanteiden käsitteleminen 

kahden kesken 

- Rakentaa oppilaan ja opettajan välistä luotta-

musta 

- Kehittää oppilaan käyttäytymisen taitoja 

- Auttaa oppilasta jäsentämään ajatuksiaan 

- Kehittää opettajan oppilaantuntemusta 

Kahdenkeskisen ajan viettäminen - Kehittää opettajan oppilaantuntemusta 

- Rakentaa oppilaan ja opettajan luottamusta 

Henk. koht. huomio oppilaan saapu-

essa kouluun 

- Saadaan tietoa oppilaan tunnetiloista 

- Päivät saavat paremman alun 

- Rakentaa oppilaan ja opettajan välistä luotta-

musta 

Opettajan kohtaamistaidot - Rakentaa oppilaan luottamusta opettajaan 

- Kasvattaa oppilaan osallisuuden tunnetta 

- Helpottaa tilanteiden läpikäymistä  

  

6.2.2 Eriyttäminen 

Oppilaan yksilöllinen kohtaaminen -pääluokan toinen alaluokka on eriyttäminen, joka si-

sältää viisi keinoa, joilla vähentää oppilaan häiriökäyttäytymistä. Suurin osa aineistossa 

mainituista eriyttämisen keinoista liittyvät opetuksen eriyttämiseen, mutta myös opetus-

tilan eriyttäminen oli mainittu. Aineistosta nousseita eriyttämisen keinoja ovat urakka-

tauko-työskentelymalli, työskentelytilan eriyttäminen, tehtävien räätälöinti, vastuutehtä-

vien antaminen sekä tuntimäärän pienentäminen. Keinot ja niiden perustelut esitetään ala-

luvun lopussa tiivistetyssä muodossa taulukossa 6.  

 

Urakka-tauko-työskentelymalli 

Ensimmäinen eriyttäminen -alaluokkaan sisältyvä keino on urakka-tauko-työskentely-

malli, jonka keskeinen toimintaperiaate on selkeiden oppimistuokion tavoitteiden sopi-

minen ennakkoon oppilaan kanssa niin, että oppilas tiedostaa pääsevänsä pitämään salli-

tun tauon, kun sovittu tehtävämäärä on tehty. Oppitunnin pilkkominen ja tauottaminen 

toistui useamman kyselyyn osallistuneen erityisopettajan vastauksissa.  
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Erityisopettajat, jotka olivat maininneet yhtenä keinona urakka-tauko-työskentely-

malliin liittyvän eriyttämisen, näkivät sen vähentävän oppilaan ylikuormittumista, lisää-

vän työrauhaa sekä tuovan aikuisjohtoisuutta oppimistuokioihin. Eräs erityisopettaja pe-

rusteli urakka-tauko-työskentelymallia myös motivaation ja keskittymiskyvyn ylläpitä-

misen näkökulmasta:  

 

”Pilkotut tehtävät auttavat oppilasta tsemppaamaan ja keskittymään sovitun hetken verran, sitten saa 

valita mieleisensä taukopuuhan.” (opettaja 2) 

 

Työskentelytilan eriyttäminen 

Toinen keino, joka sisältyy eriyttäminen -alaluokkaan, on työskentelytilan eriyttäminen, 

jota käytetään joustavasti oppitunneilla koulupäivän aikana. Työskentelytilaa eriytetään 

kyselyyn vastanneiden erityisopettajien mukaan esimerkiksi laaja-alaisen erityisopettajan 

huoneeseen tai muuhun luokan omasta oppimisympäristöstä erilliseen tilaan. Eräs opet-

taja nosti esiin myös tärkeän huomion työskentelytilan eriyttämiseen liittyen: 

 

”Oppilas pitää pystyä lähettämään erilliseen työskentelytilaan sopuisasti, ilman että tilanne tuntuu 

rangaistukselta.” (opettaja 22) 

 

Työskentelytilan eriyttämisen nähtiin ennen kaikkea vähentävän oppilaan aistikuormi-

tusta, mutta myös muun oppilasryhmän työrauha mainittiin perusteluna.  

 

Tehtävien räätälöinti 

Eriyttäminen -alaluokkaan sisältyvä kolmas keino on tehtävien räätälöinti, jota toteutet-

tiin siten, että oppilaalle annettiin hänen taitotasoon ja senhetkiseen henkiseen ja fyysi-

seen olotilaan sopivia tehtäviä opetustuokioissa. Toisaalta tehtävien räätälöintiä saatettiin 

toteuttaa myös niin, että tehtävät valittiin oppilaan kanssa yhdessä: annettiin vaihtoehtoja, 

joista oppilas sai valita omasta mielestään sopivammat tehtävät.  

Yksi kyselyyn osallistunut erityisopettaja nosti vastauksissaan esille yksilöllisen 

motivoinnin, joka oppilaasta riippuen liittyy myös tehtävien räätälöintiin. Mikäli oppi-

laalla on vaikeuksia ryhtyä koulutehtävien tekoon, opettaja kykenee oppilaantuntemuk-

sen myötä motivoimaan oppilasta hänelle sopivalla tavalla: 

 

”Motivointi – Miksi teemme? Keskustellen, kysellen, liitän lapsen mielenkiinnon kohteisiin.” (opet-

taja 1) 
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Kyselyyn osallistuneet erityisopettajat, jotka mainitsivat tehtävien räätälöimisen yhtenä 

keinona vähentää oppilaan häiriökäyttäytymistä, perustelivat sitä erityisesti oppilaan on-

nistumisen kokemusten lisäämisellä, kuten eräs erityisopettaja kertoi: 

 

”Onnistumisen kokemukset, minä pystyn-fiilikset. Niillä oppilas ratsastaa pitkälle.” (opettaja 9) 

 

Vaihtoehtojen antaminen sen sijaan nähtiin lisäävän oppilaan vaikutusmahdollisuuksia.  

 

Vastuutehtävien antaminen 

Neljäntenä keinona eriyttäminen -alaluokassa on vastuutehtävien antaminen oppilaalle. 

Tutkimukseen osallistuneiden erityisopettajien mukaan oppilaan voidaan antaa auttaa 

opettajaa erilaisissa pienissä tehtävissä, kuten laminoinnissa, tavaroiden kantamisessa tai 

oppilastöiden esille laittamisessa.  

Kuten monia muita eriyttämiseen liittyviä keinoja, myös vastuutehtävien nähtiin 

lisäävän oppilaan onnistumisen kokemuksia, jotka kohottavat oppilaan itsetuntoa. Eräs 

erityisopettaja korosti erityisesti niiden oppilaiden itsetunnon tukemista, joilla ilmenee 

häiriökäyttäytymistä: 

 

”Näillä oppilailla oman kokemuksen mukaan huono itsetunto. Vastuutehtävät kohottavat itsetuntoa 

ja avuksi oleminen tuo hyvän mielen myös itselle.” (opettaja 12) 

 

Tuntimäärän pienentäminen  

Viimeinen keino eriyttäminen -alaluokassa on tuntimäärän pienentäminen, jonka eräs tut-

kimukseen osallistunut erityisopettaja mainitsi yhtenä keinona vähentää oppilaan häiriö-

käyttäytymistä:  

 

”Hojksissa huoltajan kanssa sovittu tuntimäärästä, muutama oppimistuokio aamupäivällä, ruokailun 

jälkeen tunnin tauko verttitilassa leikkien tai päiväunet nukkuen, sitten taas 1-2 tuokiota.” (opettaja 

6) 

 

Tuntimäärän pienentämisen nähtiin vähentävän oppilaan ylikuormittumista. Opettaja 

nosti myös esille, että oppilaalla tulisi riittää kapasiteettia hallita käyttäytymistään myös 

koulupäivän jälkeen, esimerkiksi iltapäiväkerhossa.  
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TAULUKKO 6. Eriyttäminen -alaluokan keinot ja niiden perustelut 

Keino Perustelut 

Urakka-tauko-työskentelymalli - Vähentää oppilaan ylikuormittumista 

- Lisää työskentelyrauhaa 

- Lisää aikuisjohtoisuutta 

- Parantaa oppilaan keskittymiskykyä 

- Parantaa oppilaan motivaatiota 

Työskentelytilan eriyttäminen - Vähentää oppilaan aistikuormitusta 

- Parantaa luokan työrauhaa 

- Edistää oppilaan itsehillintää 

Tehtävien räätälöinti - Lisää oppilaan onnistumisten kokemuksia 

- Lisää oppilaan motivaatiota 

- Lisää oppilaan vaikutusmahdollisuuksia 

Vastuutehtävien antaminen - Luo oppilaalle onnistumisten kokemuksia 

Tuntimäärän pienentäminen - Vähentää oppilaan ylikuormittumista 

 

6.2.3 Apuvälineet 

Oppilaan yksilöllinen kohtaaminen -pääluokan kolmas alaluokka on apuvälineet, joilla 

voidaan tukea yksilöllisesti oppilaan koulunkäyntiä. Apuvälineet- alaluokka sisältää neljä 

keinoa, jotka ovat aktiivisuus-apuvälineet, aistikuormitusta vähentävät apuvälineet, mör-

kövihko sekä henkilökohtainen iPad apusovelluksineen. Keinot ja niiden perustelut esi-

tetään alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa taulukossa 7.  

 

Aktiivisuus-apuvälineet 

Ensimmäinen keino, joka sisältyy apuvälineet -alaluokkaan, on aktiivisuus-apuvälineet, 

joita kyselyyn osallistuneet erityisopettajat mainitsivat useampia. Aineistossa mainittuja 

aktiivisuus-apuvälineitä olivat erilaiset hypistelylelut, jumppapallo, painoeläimet, aktii-

vityyny, kuminauha pulpetin jaloissa sekä up-tuoli. Eräs erityisopettaja hyödynsi monia 

edellä mainittuja apuvälineitä hyvin monipuolisesti:  

 

”Jotain näprättävää käsissä auttaa keskittymään ja pysymään paikoillaan, painoeläimet auttavat pai-

koillaan istumisessa, kuminauha tuolin/pulpetin jaloissa sallii liikkeen jaloille, tuolina up-tuoli tai 

jumppapallo tai aktiivityyny sallivat liikkeen ja auttavat pysymään paikoillaan.” (opettaja 15) 

 

Aktiivisuus-apuvälineiden hyödyntämistä perusteltiin oppilaan keskittymiskyvyn paran-

tamisella, sillä ne mahdollistavat oppilaalle sallittua liikettä oppimisympäristössä ja aut-

tavat pysymään omalla paikallaan. Aktiivisuus-apuvälineiden nähtiin myös vähentävän 

provosoitumista muista oppilaista.  
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Aistikuormitusta vähentävät apuvälineet  

Apuvälineet -alaluokan toinen keino on aistikuormitusta vähentävät apuvälineet. Aisti-

kuormitusta vähentäviksi apuvälineiksi tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat mai-

nitsivat kuulosuojaimet sekä sermit. Kuulosuojaimia ei hyödynnetty pelkästään oppimis-

ympäristössä, vaan osalla ne saattoivat kulkea mukana myös koulun yhteisissä tilaisuuk-

sissa.  

Aistikuormitusta vähentävien apuvälineiden tavoitteena on nimensä mukaisesti vä-

hentää oppilaan aistikuormitusta, kuten toisten ihmisten ääniä, ilmeitä tai liikehdintää, 

jolloin oppilas ei provosoidu toisista, vaan kykenee hallitsemaan omaa käyttäytymistään 

paremmin. 

 

Mörkövihko  

Apuvälineet -alaluokan kolmas keino on mörkövihko, jonka eräs tutkimukseen osallistu-

nut erityisopettaja mainitsi keinona vähentää oppilaan häiriökäyttäytymistä. Mörkövih-

kon ideana on kohdistaa aggressiota sallittuun asiaan, tässä tapauksessa vihkoon: 

 

”Oppilas sai vihkon, jota on lupa sutata, repiä ja kirjoittaa vaikka kirosanoja.” (opettaja 2) 

 

Erityisopettajan mukaan mörkövihkon käyttö edistää oppimisympäristön työrauhaa sekä 

vähentää oppikirjoihin kohdistettua turhautumista.  

 

Henkilökohtainen iPad apusovelluksineen  

Neljäs keino, joka sisältyy apuvälineet -alaluokkaan, on henkilökohtainen iPad, jossa on 

esimerkiksi Gotalknow- ja Moi-kalenteri -sovellukset. Eräs tutkimukseen osallistunut eri-

tyisopettaja kertoi henkilökohtaisen iPadin edellä mainituilla sovelluksilla auttavan oppi-

lasta, jolla oli niukka sanavarasto, muun muassa kommunikoinnissa, ajan hahmottami-

sessa sekä haastavien tilanteiden käsittelyssä selvittelyssä.  

Erityisopettajan mukaan henkilökohtainen iPad apusovelluksineen mahdollistaa 

kommunikoinnin ja sen myötä tuottaa oppilaalle osallisuuden kokemuksia:   

 

”Oppilas tuottaa vain muutamia sanoja sekä itse keksimiään viittomia. Kommunikointi onnistuu 

näin ja oppilas osoittaa kiinnostusta kertomalla omista asioistaan. Osallisuuden kokemuksen tuotta-

miseksi. Jotta paremmin ymmärtäisin oppilaan toiveita ja tarpeita.” (opettaja 6) 
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TAULUKKO 7. Apuvälineet -alaluokan keinot ja niiden perustelut 

Keino Perustelut 

Aktiivisuus-apuvälineet - Parantaa oppilaan keskittymiskykyä 

- Vähentää oppilaan provosoitumista 

Kuormitusta vähentävät apuvälineet - Vähentää oppilaan ylikuormittumista 

Mörkövihko - Edistää luokan työrauhaa 

- Vähentää koulun tavaroiden rikkomista 

iPad apusovelluksineen - Tukee oppilaan kommunikaatiota 

- Tuottaa oppilaalle osallisuuden kokemuksia  

 

6.3 Ilmapiiri ja palaute käyttäytymisestä 

Kolmas tutkimusaineistosta muodostettu pääluokka on ilmapiiri ja palaute käyttäytymi-

sestä, joka sisältää kaksi alaluokkaa: positiivinen vahvistaminen sekä oppimisympäristön 

ilmapiiri.  

6.3.1 Positiivinen vahvistaminen 

Ilmapiiri ja palaute käyttäytymisestä -pääluokan ensimmäinen alaluokka on positiivinen 

vahvistaminen, joka sisältää kaksi keinoa: suullinen palautteenanto sekä palkkiojärjestel-

mät. Keinot ja niiden perustelut esitetään alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa taulu-

kossa 8.  

 

Suullinen palautteenanto 

Useat tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat mainitsivat suullisen palautteenannon 

keinona vähentää oppilaan häiriökäyttäytymistä. Opettajien mainitsemissa keinoissa, 

jotka liittyivät suulliseen palautteenantoon, korostuivat pientenkin onnistumisten sanoit-

taminen, yrittämisestä kehuminen sekä kannustaminen useita kertoja koulupäivän aikana.  

Opettajat, jotka käyttivät erityisesti myönteistä palautteenantoa keinona edistää op-

pilaan käyttäytymisen hallintaa, kertoivat sen vahvistavan oppilaan minäkuvaa ja itsetun-

toa sekä lisäävän oppilaan motivaatiota. Välittömän suullisen palautteenannon nähtiin 

myös antavan konkreettista vahvistusta siitä, mikä on koulussa toivottua käytöstä. Useissa 

vastauksissa korostuivat juuri ”huomaa hyvä”-ajatus, eli kiinnitetään huomiota oppilaan 

toimintaan silloin, kun hän käyttäytyy toivotusti:  

 

”Positiiviset keinot toimivat paremmin kuin rangaistukset.” (opettaja 7) 
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Palkkiojärjestelmät 

Toinen keino, joka sisältyy positiivinen vahvistaminen -alaluokkaan, on palkkiojärjestel-

mät. Monet tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat kertoivat hyödyntävänsä palk-

kiojärjestelmiä keinona vähentää oppilaan häiriökäyttäytymistä. Palkkiojärjestelmien 

keskeinen ajatus on, oppilas kerää jonkinlaisia konkreettisia merkkejä, joita hän saa opet-

tajalta käyttäytyessään yhdessä määriteltyjen käyttäytymistavoitteiden mukaisesti. Kun 

sovittu määrä merkkejä on kerätty, oppilas palkitaan yhdessä sovitulla palkkiolla.  Eräs 

opettaja kertoi toteuttavansa palkkiojärjestelmiä seuraavasti:  

 

”Tavoitevihkoon kirjataan tavoite toivotusta käytöksestä, jota oppilas harjoittelee ja jokaisesta on-

nistumisesta saa hymyn. Tavoitteet pitää olla konkreettisia ja saavutettavissa. Esim. Teen annetut 

tehtävät. Pyydän apua. Jos hermostuttaa, menen omaan tilaan.” (opettaja 3) 

 

Vastauksissa korostui myös riittävän välittömän huomioinnin merkitys:  

 

”Annan tarran tmv. merkin jokaisesta pienestäkin onnistumisesta, jopa viiden minuutin välein. Esi-

merkiksi jos osaa olla paikallaan hiljaa 5 minuuttia. Kun tarpeeksi merkkejä, saa tehdä jotain kivaa 

(pelata pingistä, nintendoa, soittaa kitaraa jne.)” (opettaja 12) 

 

Opettajat, jotka mainitsivat käyttävänsä palkkiojärjestelmiä, kertoivat merkkien keräämi-

sen ja palkkion tavoittelun lisäävän oppilaan motivaatiota sekä vahvistavan minäkuvaa ja 

toivottua käyttäytymistä. Eräs erityisopettaja perusteli palkkiojärjestelmiä myös seuraa-

vasti:  

 

”Haluan keskittyä positiivisen ylläpitämiseen, en negatiivisen (sitä ovat varmasti saaneet kuulla 

koko ikänsä). Konkreettinen merkki tehokkaampi ja sen muistaa vielä jälkeenpäin, kun on saanut 

kasattua pinon. Merkit todella tärkeitä.” (opettaja 12) 

 

Toisaalta palkkioita saatettiin käyttää yksittäisinä ulkoisen motivaation lisääjinä, kuten 

eräs erityisopettaja kertoi:  

 

”Joihinkin haastaviin tilanteisiin käytetään ulkoista palkkiota, esimerkiksi suklaata, saippuakuplia, 

sormiväreillä maalaamista yms., jos lapsen sisäinen motivaatio ei vaan kanna houkutusten tai im-

pulssien yli. Haastavat kuvaamataidot on saatu sujumaan, kun on sovittu, että ensin tehdään open 

antama kuvistyö, sen jälkeen saa maalata sormiväreillä.” (opettaja 7) 
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TAULUKKO 8. Positiivinen vahvistaminen -alaluokan keinot ja niiden perustelut 

Keino Perustelut 

Suullinen palautteenanto - Tukee oppilaan itsetuntoa 

- Vahvistaa oppilaan minäkuvaa 

- Lisää oppilaan motivaatiota 

- Vahvistaa toivottua käyttäytymistä 

Palkkiojärjestelmät - Lisää oppilaan motivaatiota 

- Vahvistaa oppilaan minäkuvaa 

- Vahvistaa toivottua käyttäytymistä 

 

6.3.2 Oppimisympäristön ilmapiiri 

Ilmapiiri ja käyttäytymisestä saatu palaute -pääluokan toinen alaluokka, oppimisympäris-

tön ilmapiiri, sisältää kolme keinoa. Keinot ovat oppilasryhmän ryhmäyttäminen, aamu-

piiri sekä lämmin, kaikki huomioon ottava ja turvallinen ilmapiiri. Keinot ja niiden pe-

rustelut esitetään alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa taulukossa 9.  

 

Oppilasryhmän ryhmäyttäminen 

Oppimisympäristön ilmapiiri -alaluokan ensimmäinen keino on oppilasryhmän ryhmäyt-

täminen, jolla tarkoitetaan luokan oppilaiden keskinäisten suhteiden parantamista opetta-

jalähtöisesti. Käytännössä ryhmäyttäminen toteutui monipuolisella yhteisellä tekemi-

sellä, kuten yhteisillä pelituokioilla tai visailuilla. Eräs opettaja korosti ryhmäyttämisen 

vahvistavan ryhmän ”me-henkeä”:  

 

”Paljon yhteistä tekemistä. Paljon kannustamista, huumoria ja sopivasti haasteita, joista selvitään 

yhdessä.” (opettaja 14) 

 

Tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat, jotka mainitsivat oppilasryhmän ryhmäyttä-

misen keinona vähentää häiriökäyttäytymistä, perustelivat sen erityisesti kehittävän op-

pilaiden sosiaalisia taitoja. Ryhmäyttämisen nähtiin myös vahvistavan oppilaiden keski-

näistä tuntemusta, vertaissuhteita sekä yleistä ilmapiiriä.  

 

Aamupiiri 

Toinen oppimisympäristön ilmapiiri -alaluokkaan sisältyvä keino on aamupiiri, jonka 

eräs tutkimukseen osallistunut erityisopettaja mainitsi yhtenä keinona vähentää oppilai-

den häiriökäyttäytymistä. Opettaja toteutti aamupiiriä seuraavanlaisesti: 

 

”Jokainen aamu alkaa ”aamupiirillä”, missä katsotaan viikonpäivä, pvm, nimipäiväsankarit, sääti-

lanne sekä koko päivän lukujärjestys ruokailuineen. Lisäksi kukin saa kertoa, millä mielellä on tullut 
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kouluun (tunnekuvat taululla) ja miksi. Myös luokan aikuiset jakavat tunteensa/kuulumisensa. Li-

säksi maanantai aamuisin käymme läpi viikonlopun kuulumiset. Jokaisessa aamussa on myös tilai-

suus kertoa, mitä kuuluu, onko jotain semmoista tapahtunut minkä haluaa jakaa muille.” (opettaja 

9) 

 

Erityisopettaja, joka mainitsi aamupiirin keinona vähentää häiriökäyttäytymistä, näki aa-

mupiirin vahvistavan oppimisympäristön ilmapiiriä, kun jokainen oppilas tulee kohda-

tuksi heti aamusta. Opettaja korosti myös aikuisten kuulumisten ja tuntemusten jakamista, 

sillä sen nähtiin lisäävän mallioppimista.  Hän myös näki aamupiirin edustavan sitä, mikä 

on tärkeintä kouluympäristössä: 

 

”Ei ole tärkeämpää kuin pysähtyä oppilaan kuulumisten äärelle, aloittaa aamu sillä, että kukin kokee 

tulleensa kuulluksi.” (opettaja 9) 

 

Lämmin, kaikki huomioon ottava ja turvallinen ilmapiiri 

Kolmas keino, joka sisältyy oppimisympäristön ilmapiiri -alaluokkaan, on lämmin, kaikki 

huomioon ottava ja turvallinen ilmapiiri. Useat tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat 

korostivat omin sanoin ilmapiirin merkitystä keinona vähentää oppilaiden häiriökäyttäy-

tymistä. Ilmapiiriin liittyvissä vastauksissa korostuivat turvallisuus, lempeys ja hyväk-

syntä sekä tasapuolisuus. Opettajan nähtiin toimivan esimerkkinä oikeanlaisen ilmapiirin 

rakentumisessa.  

Oikeanlaisen ilmapiirin luomista luokkaan perusteltiin muun muassa sillä, että se 

lisää oppilaiden kouluviihtyvyyttä sekä edesauttaa sekä käyttäytymisen taitojen että aka-

teemisten taitojen oppimista koulussa. Eräs tutkimukseen osallistunut opettaja perusteli 

oikeanlaisen ilmapiirin luomista seuraavasti: 

 

”Koulu on monelle ahdistava paikka. Jotta oppimista ja kasvua voi tapahtua, on tärkeää, että oppilas 

pääsääntöisesti viihtyy koulussa. Se ei tarkoita, etteikö pidä vaatia asioita, mutta ilmapiiri ei saa olla 

oppilaan pahaa oloa lisäävä.” (opettaja 14) 

 

TAULUKKO 9. Oppimisympäristön ilmapiiri -alaluokan keinot ja niiden perustelut 

Keino Perustelut 

Ryhmäyttäminen - Kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja 

- Lisää oppilaiden toistensa tuntemusta 

- Vahvistaa oppilaiden keskinäisiä suhteita 

- Edistää luokan ilmapiiriä 

Aamupiiri - Jokainen oppilas tulee kohdatuksi päivittäin 

- Mallioppiminen 

Lämmin, kaikki huomioon ottava ja 

turvallinen ilmapiiri 

- Lisää kouluviihtyvyyttä 

- Edistää niin käyttäytymisen taitojen kuin akatee-

misten taitojen oppimista 

 



46 
 

6.4 Käyttäytymisen ohjaus ja taitojen opettaminen 

Neljäs aineistosta muodostettu pääluokka on käyttäytymisen ohjaus ja taitojen opettami-

nen, joka sisältää kaksi alaluokkaa: käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymisen taitojen 

opettaminen. Käyttäytymisen ohjaus -alaluokka sisältää keinoja, joilla opettaja ohjaa op-

pilasta sillä hetkellä, kun hän käyttäytyy esimerkiksi aggressiivisesti tai uhmakkaasti. 

Käyttäytymisen taitojen opettaminen -alaluokkaan sisältyy keinoja, joilla opettaja kyke-

nee opettamaan oppilaille käyttäytymisen taitoja, kuten tunne-, toiminnanohjaus- ja sosi-

aalisia taitoja.  

6.4.1 Käyttäytymisen ohjaus 

Ensimmäinen alaluokka on käyttäytymisen ohjaus, joka sisältää viisi keinoa. Keinot ovat 

ennakointi ja tunteiden sanoittaminen, joustavuuden harjoittelu, ensin/sitten -kortit, na-

pakka puuttuminen sekä HFR eli hallittu fyysisen rajoittaminen. Keinot ja niiden perus-

telut esitetään alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa taulukossa 10.  

 

Ennakointi ja tunteiden sanoittaminen 

Käyttäytymisen ohjaus -alaluokan ensimmäinen keino on ennakointi ja tunteiden sanoit-

taminen, jonka useat tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat olivat maininneet kei-

nona vähentää häiriökäyttäytymistä. Käytännössä opettajat pyrkivät esimerkiksi havain-

noimaan oppilaan tunnetiloja ja ennakoivasti ohjaamaan oppilaan toimintaa ennen 

kuin ”kierrokset nousevat liikaa”, esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuutta pieneen tau-

koon tai toisenlaiseen tekemiseen. Tunteita sanoittaessa vastauksissa korostuivat oppilaan 

kunnioitus sekä rauhallinen ja empaattinen kohtaaminen. Eräs opettaja kertoi toimivansa 

seuraavasti, kun oppilaalla esiintyi itsesäätelyn pulmia:  

 

”Käsken hengittämään rauhallisesti, sanoitan tunteita ja tilanteita, mitä tehdään.” (opettaja 21) 

 

Ennakointia ja tunteiden sanoittamista tilanteissa, joissa oppilaalla tunteiden voimakkuus 

on kasvamassa tai häiriökäyttäytymistä jo ilmenee, perusteltiin muun muassa sillä, että se 

luo oppilaalle turvallisuuden tunnetta ja kasvattaa oppilaan omaa kompetenssia tunnistaa 

omia tunnetiloja, kuten kaksi erityisopettajaa kertoivat: 

 

”Tekniikka auttaa lasta laskemaan kierroksia ja pääsemään yli vaikeasta tilanteesta.” (opettaja 13) 

 

”Haluan välittää tunteen, että olen tässä, enkä hylkää.” (opettaja 9) 
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Joustavuuden harjoittelu 

Toinen keino, joka sisältyy käyttäytymisen ohjaus -alaluokkaan, on joustavuuden harjoit-

telu tilanteissa, joissa oppilaalla ilmenee häiriökäyttäytymistä, kuten uhmakkuutta tai 

säännöistä piittaamattomuutta. Joustavuuden harjoitteluun liittyvissä vastauksissa koros-

tuivat oppilaan kuunteleminen ja oppilasta kunnioittava kohtaaminen sekä aikuisjohtoi-

suus.  

Joustavuuden harjoittelua perusteltiin muun muassa sillä, että oppilaan ajatuksia 

kuuntelemalla, mutta aikuisjohtoisella toiminnalla oppilaan luottamus opettajaan kasvaa, 

oppilas oppii joustavuutta ja pikkuhiljaa toimimaan paremmin opettajan antamien ohjei-

den mukaisesti. Eräs opettaja perusteli joustavuuden harjoittelua seuraavasti: 

 

Joustavuutta harjoitellessa en tyrmää oppilaan ajatusta, sillä joustavuus lisää joustavuutta. Kun ai-

kuinen joustaa ja kuuntelee, ei anna periksi vaan on edelleen turvallinen aikuinen, mutta ottaa huo-

mioon oppilaan ajatuksen.” (opettaja 3) 

 

Ensin/sitten -kortit 

Käyttäytymisen ohjaus -alaluokan kolmas keino on ensin/sitten -kortit, jotka liittyvät vah-

vasti joustavuuden harjoitteluun, mutta konkreettisena tapana ohjata oppilaan käyttäyty-

mistä se esitellään omana keinonaan. Ensin/sitten -kortit luovat struktuuria tilanteisiin, 

joissa oppilas haluaisi saada oman tahtonsa läpi esimerkiksi kieltäytymällä tehtävien te-

kemisestä pääsemällä mukavamman tekemisen pariin. Vastauksissa ilmeni, että ensin/sit-

ten -kortit voivat toimia hyvin esimerkiksi tilanteissa, joissa oppilas on ajautumassa ”ju-

mitilanteeseen”, eikä hänellä itsellään ole riittäviä keinoja päästä tilanteesta eteenpäin.  

Kuten edellä oleva joustavuuden harjoittelu -keino, ensin/sitten -kortit opettavat op-

pilaalle joustavuutta, kuitenkaan oppilaan mielipiteitä jyräämättä. Oppilasta kuunnellaan, 

mutta tilanteita johtavat aikuiset. Eräs erityisopettaja perusteli fyysisiä ensin/sitten -kort-

teja seuraavasti: 

 

”Kortit toimii lisästruktuurina, konkretisoi sen, että mieluisa asia tapahtuu kyllä, kunhan muut asiat 

on hoidettu ensin.” (opettaja 7) 

 

Napakka puuttuminen  

Neljäs keino, joka sisältyy käyttäytymisen ohjaus -alaluokkaan, on napakka puuttuminen, 

jolla tarkoitetaan opettajan varhaista, selkeää ja riittävän vahvaa reagoimista oppilaan häi-

riökäyttäytymiseen. Käytännössä napakka puuttuminen näyttäytyi opettajien vastausten 
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perusteella puheella ohjaamisena tilanteissa, kun häiriökäyttäytymistä ilmenee tai on al-

kamassa ilmenemään. Eräs opettaja kertoi napakan puuttumisen toteutuvan esimerkiksi 

seuraavanlaisesti:  

 

”’Lopeta, menee kohta yli’. Tämä käytössä melkein kaikkien oppilaiden kanssa. Eniten käytössä 

tilanteissa, jossa oppilaat vitsailevat tai pelleilevät ja minä näen sen, että nämä vitsit ja leikit voivat 

noin 10sek-2min päästä johtaa tappeluun. […] Joskus riittää huomautus opepöydän takaa, joskus 

kyykistyn oppilaan viereen ja kosketan, otan katsekontaktin ja sanon tämän.” (opettaja 10) 

 

Napakkaa puuttumista perusteltiin varhaisella puuttumisella, jonka myötä oppilaan haas-

teisiin pystytään paremmin vastaamaan. Varhainen, selkeä ja riittävän vahva reagoiminen 

koettiin myös auttavan oppilasta tunnistamaan itse tilanteita, jotka johtavat konflikteihin.  

 

Hallittu fyysinen rajoittaminen  

Käyttäytymisen ohjaus -alaluokan viides keino on HFR eli hallittu fyysinen rajoittami-

nen, jolla tarkoitetaan oppilaan rajoittamista fyysisesti esimerkiksi kiinnipidolla, mikäli 

oppilas käyttäytyy itseään tai muita kohtaan aggressiivisesti. HFR-keinoon liittyvissä vas-

tauksissa korostuivat oikeanlaiset kiinnipitomenetelmät, joihin opettajilla on saatavilla 

koulutusta, kuten eräs opettaja kertoi: 

 

”Kun oppilas on aggressiivinen ja pyrkii vahingoittamaan itseä tai toisia, häneen sovelletaan hallitun 

fyysisen rajoittamisen menetelmiä. Oppilasta siis pidellään kiinni opituilla menetelmillä, joihin on 

saatu koulutus.” (opettaja 7) 

 

Oppilaan fyysistä rajoittamista perusteltiin sillä, että mikäli oppilas ei kykene hallitse-

maan käyttäytymistään ja toimii aggressiivisesti itseään tai toisia kohtaan, kaikkien osa-

puolien kannalta tilanne tulee turvata suurempien vahinkojen välttämiseksi.  

 

TAULUKKO 10. Käyttäytymisen ohjaus -alaluokan keinot ja niiden perustelut 

Keino Perustelut 

Ennakointi ja tunteiden sanoittami-

nen 

- Luo turvallisuuden tunnetta 

- Edistää oppilaan itsesäätelytaitoja 

Joustavuuden harjoittelu - Edistää oppilaan luottamusta opettajaan 

- Kehittää oppilaan joustavuutta 

Ensin/sitten -kortit - Kehittää oppilaan joustavuutta 

- Tukee oppilaan itsesäätelyä 

Napakka puuttuminen - Varhainen puuttuminen – helpompi vaikuttaa 

- Edistää oppilaan itsesäätelyä 

Fyysinen rajoittaminen - Suurempien vahinkojen välttäminen  
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6.4.2 Käyttäytymisen taitojen opettaminen 

Käyttäytymisen ohjaus ja taitojen opettaminen -pääluokan toinen alaluokka on käyttäy-

tymisen taitojen opettaminen, jolla tarkoitetaan säännöllistä käyttäytymisen taitojen, ku-

ten tunne-, toiminnanohjaus- ja sosiaalisten taitojen harjoittelua. Käyttäytymisen taitojen 

opettaminen -alaluokkaan sisältyy kolme keinoa, jotka ovat säännöllinen tunnetaitojen 

opettaminen, säännöllinen sosiaalisten taitojen opettaminen sekä Maltti-ryhmäkuntoutus, 

jolla edistetään oppilaiden tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitoja. Keinot ja niiden 

perustelut esitetään alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa taulukossa 11.  

 

Säännöllinen tunnetaitojen opettaminen  

Ensimmäinen keino, joka sisältyy käyttäytymisen taitojen opettamiseen, on säännöllinen 

tunnetaitojen opettaminen. Useat tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat mainitsivat 

säännöllisen tunnetaitojen harjoittelun yhtenä keinona vähentää häiriökäyttäytymistä. 

Vastauksissa korostuivat tunnetaitojen harjoittelun monipuolisuus, joita opetetaan esi-

merkiksi leikkien, draaman tai rentoutusharjoitusten kautta. Eräs erityisopettaja toteutti 

tunnetaitojen opetusta seuraavasti: 

 

”Tunteiden tunnistamista ja niistä keskustelua, missä tuntuvat ja miten niiden kanssa voi toimia. 

Pohditaan yhdessä, huomaatko itse, kun alkaa hermostuttamaan, missä se tuntuu. […]Yrittämisestä 

palkitaan ja positiivista palautetta.” (opettaja 3) 

 

Opettajien, jotka mainitsivat tunnetaitojen harjoittelun keinona vähentää häiriökäyttäyty-

mistä, kertoivat systemaattisen tunnetaitojen harjoittelun kehittävän oppilaiden itsetunte-

musta sekä itsesäätelytaitoja, kuten eräs opettaja kertoi: 

 

”Jotta voi hallita käytöstään, tulee tunnistaa itsessään tunne, mikä aiheuttaa erilaisia tunteita ja mm. 

aggressiivisen reaktion. Kun tunnistaa tunteen, voi opetella toimimaan niin, ettei reaktio aiheuta 

pahaa. Tunteet tulee ensin tunnistaa, oppia nimeämään ja sitten pystyy harjoittelemaan säätelyä.” 

(opettaja 3) 

 

Säännöllinen sosiaalisten taitojen opettaminen  

Käyttäytymistaitojen opettaminen -alaluokan toinen keino on säännöllinen sosiaalisten 

taitojen opettaminen. Kuten säännöllisen tunnetaitojen opettamisen, useat tutkimukseen 

osallistuneet erityisopettajat kertoivat käyttävänsä sosiaalisten taitojen opettamista kei-

nona vähentää oppilaan häiriökäyttäytymistä. Sosiaalisten taitojen harjoittelussa koros-

tuivat erilaisten toimintatapojen pohtiminen ja konkreettinen harjoittelu, syy-seuraussuh-

teiden ymmärtäminen sekä empatiakyvyn lisääminen. Sosiaalisten taitojen harjoittelussa 
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saatettiin hyödyntää myös erilaisia kokonaisuuksia, kuten kivakoulu tai askeleittain -ma-

teriaaleja.  Eräs erityisopettaja kertoi hyödyntävänsä myös Viitottu rakkaus -sivustoa: 

 

”Netissä on esim. Viitottu rakkaus-sivusto, jossa on paljon kuvallista materiaalia sosiaalisten tilan-

teiden läpikäymiseen. Mietitään keinoja oppilaan kanssa hankalista tilanteista selviämiseen kuvien 

ja puhumisen avulla.” (opettaja 3) 

 

Säännöllistä sosiaalisten taitojen opettamista perusteltiin muun muassa sillä, että syste-

maattisen harjoittelun kautta kehitetään syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä sekä toisen 

ihmisen asemaan asettumista. Opettajien mukaan säännöllinen sosiaalisten taitojen har-

joittelu auttaa oppilasta omaksumaan taitoja, jotka myöhemmin tulevat käyttöön laajem-

min erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Eräs erityisopettaja perusteli säännöllistä sosiaa-

listen taitojen opettamista seuraavasti: 

 

”Jokainen oppilas käyttäytyy hyvin, jos vain osaa. Jokaisella on halu selvitä toisten kanssa. Harjoit-

telemalla voi oppia leikkimään ja olemaan toisten kanssa, jos taidot eivät tule itsestään. Oppilas 

tarvitsee aikuisen tuekseen harjoitellakseen sosiaalisia taitoja.” (opettaja 3) 

 

Maltti-ryhmäkuntoutus 

Kolmas keino, joka sisältyy käyttäytymisen taitojen opettaminen -alaluokkaan, on Niilo 

Mäki Instituutin Maltti-ryhmäkuntoutus, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden tarkkaa-

vuuden ja toiminnanohjauksen kehitystä. Ryhmäkuntoutusta toteutettiin systemaattisesti 

viikoittain pienryhmissä.  

Tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat, jotka mainitsivat käyttävänsä Maltti-

ryhmäkuntoutusta keinona vähentää häiriökäyttäytymistä, kertoivat sen tukevan oppilai-

den itsesäätelyn kehitystä. Myös materiaalin tutkimusperustaisuus sekä helppokäyttöi-

syys nousivat esille.  

 

TAULUKKO 11. Käyttäytymisen taitojen opettaminen -alaluokan keinot ja niiden perustelut 

Keino Perustelut 

Sään. tunnetaitojen opettaminen - Kehittää oppilaan itsesäätelytaitoja 

- Kehittää oppilaan itsetuntemusta 

Sään. sosiaalisten taitojen opettami-

nen 

- Kehittää syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä 

- Kehittää empatiataitoja 

- Tukee uusien, vaihtoehtoisten toimintatapojen si-

säistämistä 

Maltti-ryhmäkuntoutus - Kehittää oppilaan itsesäätelytaitoja 

- Helppokäyttöisyys 

- Tutkitusti toimiva menetelmä 
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6.5 Yhteistyö aikuisten kesken 

Viides pääluokka, joka sisältää keinoja vähentää oppilaan häiriökäyttäytymistä, on yh-

teistyö aikuisten kesken. Yhteistyö aikuisten kesken on jaettu kolmeen alaluokkaan, jotka 

ovat yhteistyö vanhempien kanssa, yhteistyö koulun aikuisten kesken sekä moniamma-

tillinen yhteistyö.   

6.5.1 Yhteistyö vanhempien kanssa 

Yhteistyö aikuisten kesken -pääluokan ensimmäinen alaluokka on yhteistyö vanhempien 

kanssa, joka sisältää yhden, mutta sitäkin tärkeämmän keinon: yhteydenpidon huoltajien 

kanssa. Keino ja sen perustelu esitetään alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa taulu-

kossa 12.  

 

Yhteydenpito huoltajien kanssa 

Tutkimukseen osallistuneet erityisopettajien, jotka kertoivat yhteydenpidon huoltajien 

kanssa yhtenä keinona vähentää oppilaan häiriökäyttäytymistä, vastauksissa korostettiin 

yhteydenpidon säännöllisyyttä ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Yhteyttä pidettiin puhe-

limitse sekä wilma-viestein, mutta vastauksissa korostui myös kasvokkain tapaamisen 

merkitys.  

Yhteydenpitoa huoltajien kanssa perusteltiin sillä, että säännöllisellä ja kunnioitta-

valla yhteydenpidolla kyettiin saavuttamaan luottamuksellinen ilmapiiri kodin ja koulun 

välille. Vastauksissa esiintyi myös kasvatuskumppanuus, kuten eräs erityisopettaja ker-

toi: 

 

”Luodakseni luottamuksellisen ilmapiirin ja saavuttaakseni aidon ’kasvatuskumppanuuden’ huolta-

jien kanssa.” (opettaja 8) 

 

TAULUKKO 12. Yhteistyö vanhempien kanssa -alaluokan keino ja perustelut 

Keino Perustelut 

Yhteydenpito huoltajien kanssa - Luo luottamuksellista ilmapiiriä 

- Saavutetaan aitoa kasvatuskumppanuutta 
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6.5.2 Yhteistyö koulun aikuisten kesken 

Toinen alaluokka, joka sisältyy yhteistyö koulun aikuisten kesken -pääluokkaan, on yh-

teistyö koulun aikuisten kesken. Alaluokka sisältää kaksi keinoa, jotka ovat yhteiset pe-

lisäännöt sekä koulunkäynninohjaajan tuki ja yhteistyö. Keinot ja niiden perustelut esite-

tään alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa taulukossa 13.  

 

Yhteiset pelisäännöt 

Yhteistyö koulun aikuisten kesken -alaluokan ensimmäinen keino on yhteiset pelisään-

nöt, jolla tarkoitetaan avoimuutta, yhteishenkeä, kunnioittavaa kommunikaatiota sekä sa-

manlaisia toimintatapoja koulun aikuisten välillä.  

Tutkimukseen osallistuneet opettajat, jotka mainitsivat koulun aikuisten yhteiset 

pelisäännöt keinona vähentää häiriökäyttäytymistä, näkivät niiden luovan oppimisympä-

ristöön turvallisuutta ja ennakoitavuutta. Eräs erityisopettaja kertoi niiden edistävän myös 

oppilaan käyttäytymisen taitojen kehittymistä:  

 

”Lapsen on helpompi harjoitella toivottua käytöstä, kun ei tarvitse kokeilla rajoja jokaisen aikuisen 

kanssa erikseen.” (opettaja 3) 

 

Koulunkäynninohjaajan tuki ja yhteistyö 

Toinen keino, joka sisältyy yhteistyö koulun aikuisten kesken -alaluokkaan, on koulun-

käynninohjaajan tuki ja yhteistyö, jolla tarkoitetaan koulunkäynninohjaajan antamaa tu-

kea kouluarjessa oppilaalle, jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä. Useampi erityisopettaja 

korosti koulunkäynninohjaajan merkitystä oppilaiden käyttäytymisen hallinnan tukemi-

sessa. Koulunkäynninohjaaja kykeni keskittymään oppilaan käyttäytymisen tukemiseen 

istumalla tukea tarvitsevan oppilaan lähellä oppimisympäristössä tukien oppilaan toimin-

nanohjausta ja itsesäätelyä.  

Koulunkäynninohjaajan tukea ja yhteistyötä pidettiin tärkeänä tekijänä oppilaan 

käyttäytymisen tukemisessa, sillä koulunkäynninohjaajan tuella oppilas, jolla ilmenee 

häiriökäyttäytymistä, kykenee paremmin onnistumaan käyttäytymisodotuksissa ja va-

pauttaa myös muille oppilaille opettajan antamaa aikaa. Eräs tutkimukseen osallistunut 

erityisopettaja perusteli koulunkäynninohjaajan tukea seuraavasti: 

 

”Koulunkäynninohjaaja auttaa oppilasta keskittymään oleelliseen, vähentää aggressiota, antaa oppi-

laalle mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin.” (opettaja 6) 
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TAULUKKO 13. Yhteistyö koulun aikuisten kesken -alaluokan keinot ja perustelut 

Keino Perustelut 

Yhteiset pelisäännöt - Luo turvallisuutta 

- Luo ennakoitavuutta 

- Tukee oppilaan käyttäytymisen taitoja 

Koulunkäynninohjaajan tuki ja yh-

teistyö 

- Tukee oppilaan käyttäytymisen taitoja 

- Vapauttaa opettajan aikaa  

 

6.5.3 Moniammatillinen yhteistyö  

Yhteistyö aikuisten kesken -pääluokan kolmas alaluokka on moniammatillinen yhteistyö, 

jolla tarkoitetaan muun muassa koulupsykologin, kuraattorin, nepsyohjaajan tai kou-

lusosionomin kanssa tehtävää yhteistyötä. Moniammatillinen yhteistyö -alaluokkaan si-

sältyy kolme keinoa, jotka ovat verkostotapaamiset, nepsyohjaajan tuki ja yhteistyö sekä 

koulusosionomin tuki ja yhteistyö. Keinot ja niiden perustelut esitetään alaluvun lopussa 

tiivistetyssä muodossa taulukossa 14.  

 

Verkostotapaamiset 

Ensimmäinen keino, joka sisältyy moniammatillinen yhteistyö -alaluokkaan, on verkos-

totapaamiset, jolla tarkoitetaan moniammatillisia palavereja oppilaan kannalta tärkeiden 

toimijoiden kesken. Moniammatillisissa verkostotapaamisissa tavoitteena on pohtia ja 

tehdä linjauksia oppilaan tukitoimista sekä koulussa että laaja-alaisesti koulun ulkopuo-

lella, jolloin tuki on riittävän kokonaisvaltaista ja oikea-aikaista.  

 

”Kun oppilaan tilanne vaikeutuu tai haasteet kasvavat, kutsun koolle verkoston, jossa on oppilaan 

kannalta tärkeät toimijat mukana.” (opettaja 8) 

 

Moniammatillisia verkostotapaamisia perusteltiin siten, että niiden avulla kyetään tarkas-

telemaan oppilaan tilanne riittävän kokonaisvaltaisesti, jonka myötä oppilaalle pystytään 

päättämään sopivat tukijärjestelyt moniammatillisessa yhteistyössä. Eräs erityisopettaja 

perusteli moniammatillista yhteistyötä juuri häiriökäyttäytymisen taustatekijöiden selvit-

tämisellä: 

 

”Jotta päästään käsiksi häiriökäyttäytymisen syyhyn ja alkulähteeseen.” (opettaja 17) 
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Nepsyohjaajan tuki ja yhteistyö 

Moniammatillinen yhteistyö -alaluokan toinen keino on nepsyohjaajan tuki ja yhteistyö, 

jolla tarkoitetaan kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin perehtyneen ohjaajan an-

tamaa tukea ja yhteistyötä kouluarjessa. Eräs tutkimukseen osallistunut erityisopettaja 

kertoi nepsyohjaajan tukevan oppilaiden käyttäytymisen taitoja seuraavasti: 

 

”Nepsyohjaajan kanssa oppilaat havainnoivat omaa toimintaansa ja keksivät vaihtoehtoisia tapoja 

toimia tilanteissa. Tilanteissa usein toimitaan impulsiivisesti ja opitulla tavalla pohtimatta ollenkaan, 

miksi näin toimii. Harjoittelulla voidaan saada vaihtoehtoisia tapoja toimia arjen tilanteissa.” (opet-

taja 12) 

 

Koulusosionomin tuki ja yhteistyö  

Kolmas keino, joka sisältyy moniammatillinen yhteistyö -alaluokkaan, on koulusosiono-

min tuki ja yhteistyö. Tutkimukseen osallistunut erityisopettaja, joka mainitsi koulusosio-

nomin tuen ja yhteistyön yhdeksi keinoksi vähentää oppilaan häiriökäyttäytymistä, kertoi 

koulusosionomin tapaavan oppilasta päivittäin. Tapaamisissa vaihdettiin kuulumisia sekä 

pohdittiin yksilöllisiä käyttäytymistavoitteita. Koulusosionomin tuen nähtiin tukevan op-

pilaan käyttäytymisen säätelyä ja käyttäytymistavoitteissa onnistumista.  

 

TAULUKKO 14. Moniammatillinen yhteistyö -alaluokan keinot ja perustelut 

Keino Perustelut 

Verkostotapaamiset - Päästään tarkastelemaan oppilaan tilannetta kokonais-

valtaisesti 

- Pystytään rakentamaan oppilaalle sopivat tukijärjeste-

lyt 

Nepsyohjaajan tuki ja yhteistyö - Tukee oppilaan käyttäytymisen taitojen kehittymistä 

Koulusosionomin tuki ja yhteistyö - Tukee oppilasta käyttäytymistavoitteissa onnistumi-

sessa 

 

6.6 Muut oppilaan häiriökäyttäytymistä vähentävät keinot 

Muut oppilaan häiriökäyttäytymistä vähentävät keinot muodostavat kuudennen pääluo-

kan, joka sisältää kaksi konkreettista keinoa, jotka eivät aineiston sisällönanalyysissa so-

pineet muihin ala- tai pääluokkiin. Nämä keinot ovat tilanteiden ja tapausten muistiin 

kirjaaminen sekä opettajan oma opiskelu aiheesta. Keinot ja niiden perustelut esitetään 

alaluvun lopussa tiivistetyssä muodossa taulukossa 15.  
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Tilanteiden ja tapausten muistiin kirjaaminen 

Tilanteiden ja tapausten muistiin kirjaamisen mainitsi yksi tutkimukseen osallistunut eri-

tyisopettaja ja sillä tarkoitetaan tietynlaisen päiväkirjan pitämistä tapahtumista, jolloin 

oppilas käyttäytyy esimerkiksi aggressiivisesti tai uhmakkaasti.  

Tilanteiden ja tapausten muistiin kirjaamista perusteltiin sillä, että tällöin opettaja 

kykenee paremmin tarkkailemaan oppilaan käytöstä tilanteen ulkopuolelta, joka auttaa 

oppilaalle sopivan tuen löytämisessä. Tilanteiden ja tapausten muistiin kirjaamisesta ko-

ettiin olevan hyötyä myös esimerkiksi verkostotapaamissa ja yhteistyössä huoltajien 

kanssa:  

 

”Ohjaan opettajaa havainnoimaan tilannetta, jolloin asiaa on helpompi kuvata vanhemmille ja muille 

oppilas-palaveriin osallistuville.” (opettaja 22) 

 

Opettajan oma opiskelu aiheesta  

Toinen keino, joka sisältyy muut oppilaan häiriökäyttäytymistä vähentävät keinot -pää-

luokkaan, on opettajan oma opiskelu aiheesta. Tutkimukseen osallistunut erityisopettaja, 

joka mainitsi etsivänsä tietoa oppilaiden häiriökäyttäytymisestä, pyrki kehittämään itse-

ään, jotta voi tukea oppilaita paremmin.  

 

”Yritän sivistää itseäni ja oppia uusia keinoja. Haaste voi olla myös opettajassa.” (opettaja 18) 

 

TAULUKKO 15. Muut oppilaan häiriökäyttäytymistä vähentävät -pääluokan keinot ja niiden pe-

rustelut 

Keino Perustelut 

Tilanteiden ja tapausten muistiin 

kirjaaminen 

- Hyötyä verkostotapaamisiin ja vanhempien kanssa 

tehtävään yhteistyöhön 

Opettajan oma opiskelu aiheesta - Opettaa opettajalle uusia keinoja kohdata oppilas, 

jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä 
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7 POHDINTA 

Kun lapsella ilmenee häiriökäyttäytymistä, osana kokonaisvaltaista moniammatillista tu-

kea koulun tukitoimilla on merkitystä oppilaan häiriökäyttäytymisen pysyvyyteen. Tä-

män tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisin eri tavoin alakoululaisten parissa 

työskentelevät erityisopettajat tukevat oppilasta, jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä. Tut-

kimuksen aineisto koostui 22 erityisopettajan verkkokyselylomakevastauksista. Tutki-

muskysymyksiksi muodostuivat ”Millaisia keinoja tutkimukseen osallistuneet erityis-

opettajat käyttävät vähentääkseen oppilaan häiriökäyttäytymistä?” sekä ”Millä tavoin tut-

kimukseen osallistuneet erityisopettajat perustelevat käyttämiään keinoja?”.  

Tutkimukseen osallistuneiden erityisopettajien mainitsemista keinoista muodostui-

vat 44 erilaista keinoa (kokoava taulukko keinoista liitteenä 2), jotka jakautuivat kuuteen 

pääluokkaan: struktuuri, oppilaan yksilöllinen kohtaaminen, ilmapiiri ja palaute käyttäy-

tymisestä, käyttäytymisen ohjaus ja taitojen opettaminen, yhteistyö aikuisten kesken sekä 

muut oppilaan häiriökäyttäytymistä vähentävät keinot. Perustelut keinojen käyttämiseen 

vaihtelivat tietysti paljon käytettävästä keinosta riippuen, mutta keskeisimmät tutkimuk-

seen osallistuneiden erityisopettajien perustelut keinojen käyttämiseen liittyivät turvalli-

suuden tunteen lisäämiseen, itsesäätelytaitojen ja itsetunnon tukemiseen, kuormituksen 

vähentämiseen sekä oppilaan ja opettajan välisen luottamuksen rakentamiseen.   

7.1 Tulosten tarkastelu  

Tässä luvussa keskitytään tutkimuksesta saatuihin tuloksiin tarkemmin, pohtien samalla 

tulosten suhdetta teoriaan ja aiempaan tietoon. Toisin kuin tulosluvussa, seuraavaksi tar-

kastellaan tutkimustuloksia tutkimukseen osallistuvien erityisopettajien mainitsemien 

keinojen keskeisimmistä perusteluista käsin.  

 

Itsesäätelytaitojen tukeminen 

Tutkimukseen osallistuneiden erityisopettajien mainitsemista keinoista suurinta osaa pe-

rusteltiin oppilaan itsesäätelytaitojen tukemisella, jonka myötä oppilaan käyttäytymisen 

hallinta kehittyy ja häiriökäyttäytyminen vähenee. Aiempien tutkimusten mukaan oppi-

laan häiriökäyttäytymisen taustalla ovat usein puutteelliset itsesäätelytaidot (mm. Elven 
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2016; Klenberg ym. 2020), jolloin itsesäätelytaitoihin tulisikin kiinnittää huomiota, kun 

tuetaan oppilaan käyttäytymisen hallintaa.  

Tässä tutkimuksessa oppilaan itsesäätelytaitoja tuettiin erityisesti opettamalla sään-

nöllisesti käyttäytymisen taitoja sekä sanoittamalla tunteita oppilaalle vaikeissa tilan-

teissa. Hofmannin ja kumppaneiden (2012) mukaan säännöllisellä tunnesäätely- ja toi-

minnanohjaustaitojen opettamisella sekä tunteiden sanoittamisella pystytään edistämään 

lapsen itsesäätely- ja toiminnanohjauskapasiteettia, jolloin muun muassa tavoitteiden yl-

läpitäminen ja aktiivinen reaktioiden kontrolloiminen kehittyvät.  

Vaikka useampi tutkimukseen osallistunut erityisopettaja mainitsi opettavansa 

käyttäytymisen taitoja säännöllisesti, esimerkiksi viikoittain, on yhtenä haasteena sään-

nöllisten käyttäytymisen taitojen opettaminen opettajasta, koulusta tai kunnasta riippuen, 

jolloin oppilaat saattavat olla epätasa-arvoisessa asemassa opetuksen suhteen. Vaikka 

käyttäytymisen hallinnan keskeisiä taitoja, kuten sosiaalisia ja tunteiden käsittelytaitoja 

korostetaankin tämänhetkisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014), käyttäyty-

misen taidot eivät ole oppiaine. Aihe on herättänyt viime aikoina keskustelua mediassa ja 

vireillä on myös kansalaisaloite, jossa vaaditaan vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiai-

neen lisäystä peruskoulun opetussuunnitelmaan (https://www.kansalais-

aloite.fi/fi/aloite/6032), joka toteutuessaan voisi lisätä koulujen tasa-arvoisuutta, mahdol-

listamalla kaikille oppilaille, riippumatta opettajan, koulun tai kunnan hankkeista tai ar-

vovalinnoista, käyttäytymisen taitojen opetusta. 

Toinen keskeinen osa-alue, jolla tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat tukivat 

oppilaiden itsesäätelytaitoja, liittyi käyttäytymisodotuksiin: yhteisten käyttäytymissään-

töjen sekä sovittujen toimintatapojen ja -mallien koettiin tulosten mukaan edistävän op-

pilaiden itsesäätelytaitoja. Myös aiempi tutkimustieto tukee erityisopettajien perusteluita: 

selkeät ja kuvitetut käyttäytymissäännöt ja toimintaohjeet tukevat erityisesti yhtä itsesää-

telytaitojen keskeistä osa-aluetta, suuntaa, jonka tulee olla riittävän selkeästi ymmärret-

tävissä, jotta itsesäätelyssä voidaan onnistua (Hofmann ym. 2012).  

Kiisken, Närhen ja Peitson (2012) mukaan toimivia keinoja edistää lapsen itsesää-

telytaitoja ovat lämmin oppimisympäristön ilmapiiri sekä positiivinen vahvistus. Tämä 

näkyi myös tämän tutkimuksen tuloksissa, sillä tutkimukseen osallistuneet erityisopetta-

jat kokivat positiivisen suullisen palautteenannon sekä lämpimän ilmapiirin tukevan op-

pilaiden itsesäätelyä vähentäen näin häiriökäyttäytymisen ilmenemistä.  

 

 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6032
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6032
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Kuormituksen vähentäminen 

Toiseksi eniten tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat perustelivat käyttämiänsä kei-

noja oppilaan kuormituksen vähentämisellä, jonka myötä oppilas kykenisi hallitsemaan 

paremmin käyttäytymistään. Oppilaan kuormituksen vähentäminen tukee lapsen toimin-

nanohjausta, erityisesti yhtä sen perustoimintoa, inhibitiota (Myake ym. 2000). Kuten tie-

detään, oppilailla, joilla ilmenee häiriökäyttäytymistä, on usein heikommat toiminnanoh-

jaustaidot, jolloin myös inhibitio- eli häiriöherkkyys on matalampi (mm. Klenberg ym. 

2020; Saarinen ym. 2015). Tulosten mukaan opettajat vähensivät oppilaiden kuormitusta 

erilaisilla apuvälineillä, eriyttämisellä sekä luomalla struktuuria oppimisympäristöön. 

Kun oppilaalla on puutteita inhibitiossa, hänellä voi olla vaikeuksia kontrolloida omia 

reaktioitaan suhteessa ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin (Miyake ym. 2000). Tällöin tut-

kimukseen osallistuneiden erityisopettajien mainitsemat erilaiset apuvälineet, kuten kuu-

losuojaimet tai mörkövihko sekä eriyttäminen, kuten urakka-tauko-työskentelymalli tai 

tuntimäärän pienentäminen voivat toimia hyvin juuri lapsen toiminnanohjauksen tukemi-

sessa.  

Tulosten mukaan opettajat vähensivät oppilaiden kuormitusta myös luomalla struk-

tuuria oppimisympäristöön. Myös struktuuri tukee oppilaan toiminnanohjausta, erityisesti 

toista sen perustoimintoa, työmuistia (Miyake ym. 2000). Mikäli oppilaalla on puutteita 

työmuistikapasiteetissa, hänen voi olla vaikeaa pitää mielessään esimerkiksi yhteisiä 

sääntöjä, toimintamalleja tai päiväohjelmaa. Jatkuva ponnistelu muistamisessa lisää op-

pilaan kuormitusta, jolloin myös yksilön itsesäätelykapasiteetti heikkenee ja häiriökäyt-

täytymisen todennäköisyys kasvaa.  

 

Turvallisuuden tunne 

Tutkimukseen osallistuneiden erityisopettajien mainitsemien keinojen perusteluna käy-

tettiin usein myös turvallisuuden tunteen luomista oppimisympäristöön. Kuten tuloksista 

huomataan, turvallisuuden tunnetta lisättiin struktuurilla, ennakoimalla ja tunteita sanoit-

tamalla sekä koulun aikuisten sovituilla yhteisillä pelisäännöillä.  

Kuten Saloviita (2014) toteaa, käytösongelmat kasvavat, mikäli oppilas ei tiedä, 

miten erilaisissa tilanteissa tulisi toimia. Voisi siis ajatella, että oppilas kokee turvatto-

muutta epäselvistä käyttäytymisodotuksista tai toimintatavoista. Yksiselitteisillä ja kuvi-

tetuilla säännöillä ja toimintaohjeilla luodaan oppimisympäristöön struktuuria ja ne aut-

tavat oppilasta hahmottamaan, miten tulee toimia erilaisissa tilanteissa (mm. Karhu 

2018).  
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Tutkimusten mukaan myös aikuisten johdonmukaisella toiminnalla lisätään oppi-

laiden turvallisuuden tunnetta oppimisympäristössä (mm. Karhu 2018). Koulun aikuisten 

yhteiset pelisäännöt nousivat myös tämän tutkimuksen aineistossa, joiden myötä oppilas 

pystyy luottamaan siihen, että yhteiset toimintaohjeet ja käyttäytymissäännöt pätevät riip-

pumatta aikuisesta tai tilanteesta.  

Vaikka erään tutkimukseen osallistuneen erityisopettajan mainitsema keino, aamu-

piiri, saattaa vaikuttaakin vain yhdeltä keinolta muiden joukossa, oikein toteutettuna se 

voi edistää keskeisesti oppilasryhmän kollektiivista turvallisuuden tunnetta: jokainen saa 

vuoron jakaa omia kuulumisiaan ja toisia arvostetaan kuuntelemalla heidän kuulumisiaan. 

Sen lisäksi se voi tukea oppilaan sosioemotionaalisia taitoja, kuten toisen asemaan aset-

tumista ja empatiakykyä, kommunikointia, kuuntelemista ja reagoimista sekä kuulumisen 

tunnetta ja yhteisöllisyyttä (Poikkeus 2011).  

 

Itsetunnon tukeminen  

Tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat edistivät oppilaiden häiriökäyttäytymisen vä-

henemistä tukemalla heidän itsetuntoaan. Itsetuntoa tuettiin erityisesti positiivisen vah-

vistamisen keinoilla, kuten suullisella palautteenannolla ja palkkiojärjestelmillä mutta 

myös eriyttämisen keinoilla, kuten vastuutehtäviä antamalla ja tehtäviä räätälöimällä op-

pilaan taitotasoon sopivaksi.  

Myös tutkimusten mukaan positiivisella vahvistamisella tuetaan lapsen itsetuntoa 

eli pätevyyttä itsestään, jolloin käyttäytymisen hallinta paranee. Oikein mitoitetuilla ja 

riittävän selkeillä käyttäytymistavoitteilla, johdonmukaisella ja välittömällä palautteella 

sekä pientenkin onnistumisten huomioimisella opettaja kykenee vahvistamaan oppilaiden 

itsetuntoa. (mm. Karhu ym. 2018; Kiiski 2012; Saloviita 2014.) Hyvänä esimerkkinä toi-

mii myös muun muassa tutkitusti toimiva menetelmä Check in Check out, jossa juuri 

positiivista palautetta annetaan aiempaa säännöllisemmin, välittömämmin ja sitä vahvis-

tetaan hyödyntämällä konkreettisia palkkioita (Karhu ym. 2018).  

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan opetusta eriyttämällä eli oppi-

laan oman taitotason mukaisten ja sopivan haastavien tehtävien antamisella oppilaalle 

pystytään vaikuttamaan oppilaan itsetuntoon. Tämä näkyi myös tässä tutkimuksessa, sillä 

muun muassa tehtävien räätälöinnillä rakennettiin oppilaalle sopivat tehtäväkokonaisuu-

det, jonka myötä oppilaalle luotiin onnistumisen kokemuksia vahvistaen hänen minäku-

vaansa. Toisaalta tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat vahvistivat oppilaan itsetun-
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toa myös antamalla hänelle vastuutehtäviä, kuten apuopettajan roolin, joissa onnistumi-

nen vahvistaa oppilaan pätevyyden kokemusta itsestään, jolla edistää itsetunnon vahvis-

tumista ja näin ollen voi vaikuttaa häiriökäyttäytymisen esiintymiseen.  

 

Oppilaan ja opettajan välisen luottamuksen rakentaminen 

Tutkimukseen osallistuneet erityisopettajat perustelivat erityisesti opettajan ja oppilaan 

välinen vuorovaikutus -alaluokan keinoja luottamuksen rakentamisella, jolla edistetään 

oppilaan käyttäytymisen hallintaa. Myös aiemmat tutkimukset puoltavat oppilaan ja opet-

tajan välisen luottamuksen vähentävän oppilaiden häiriökäyttäytymistä (mm. Hamre & 

Pianta 2001; O’Connor, Dearling & Collins 2011).  

O’Connorin, Dearlingin ja Collinsin (2011) mukaan opettajan lämpimyydellä ja lä-

heisyydellä oppilaisiin vähennetään häiriökäyttäytymistä oppimisympäristössä. Toisaalta 

lämpimän ja läheisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen oppilaan kanssa, joka käyttäy-

tyy aggressiivisesti tai uhmakkaasti, voi varmasti olla ajoittain haasteellista opettajalle. 

Saloviidan (2014) mukaan opettajat saattavatkin kiinnittää alitajuisesti huomiotaan luo-

kassa paljon enemmän häiriötekijöihin, jolloin valitettavan usein ei-toivotulla tavalla 

käyttäytyvä oppilas saa huomattavasti enemmän negatiivista kuin positiivista palautetta 

opettajalta, ehkäisten lämpimän, läheisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luo-

misen oppilaan kanssa.  

Kun tiedetään, että ongelmallisesti käyttäytyvillä oppilailla on usein kielteisempi 

opettajasuhde verrattuna oppilaisiin, joilla käyttäytymisen haasteita ei ilmene (Hamre & 

Pianta 2001), on opettajalta järkevää panostaa luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen 

rakentamiseen toki jokaisen oppilaan kanssa, mutta keskittyä erityisesti oppilaisiin, joilla 

ilmenee häiriökäyttäytymistä.  

7.2 Tutkimuksen rajoitukset 

Vaikka verkkokyselylomake rakennettiin niin, että kyselyyn vastaajat kertovat myös, mi-

ten he toteuttavat keinoja käytännössä ja mistä syistä he toteuttavat mainitsemiaan kei-

noja, on verkkokyselylomakkeessa keskeisenä haasteena se, etten tutkijana pystynyt ky-

symään tarkentavia kysymyksiä opettajien mainitsemista keinoista. Tarkentavia kysy-

myksiä olisi voitu kysyä, mikäli aineisto olisi kerätty haastatteluin, mutta tällöin tutkitta-

vien määrä ja näin ollen käytettyjen keinojen lukumäärä olisi saattanut jäädä pienem-

mäksi.  
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Koska halusin löytää mahdollisimman monipuolisesti erilaisia keinoja, joilla eri-

tyisopettajat tukevat oppilasta, jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä, ja tutkimuksen toteu-

tukseen oli rajallisesti aikaa käytettävänä, koen, että verkkokyselylomake oli sopiva ai-

neistonkeruumenetelmä tutkimuksen tavoitteen näkökulmasta. Sen sijaan tutkimuksen ai-

neistonkeruussa käytettyä kyselylomaketta olisi voinut parantaa esimerkiksi siten, että 

vastauslaatikot olisivat olleet suurempia, joka olisi kannustanut tutkimukseen osallistuvia 

erityisopettajia vastaamaan vielä kattavammin. Myös kyselylomakkeen tarkentavia apu-

kysymyksiä olisi voinut olla enemmän, joka olisi voinut ohjata opettajia mainitsemien 

keinojen kattavampaan tarkasteluun.  

Toinen tutkimuksen rajoitus on se, kuinka opettajat itse kokevat, millaista on oppi-

laan häiriökäyttäytyminen, jolloin jää opettajan vastuulle määritellä, onko hänen luokas-

saan oppilas, jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä. Voinee siis olettaa, että tutkimukseen 

osallistuvien erityisopettajien mainitsemien tukitoimien toimivuus vaihtelee sen mukaan, 

kuinka suuria ulospäin suuntautuvia käyttäytymisen pulmia oppilaalla todellisuudessa il-

menee.  

Edellä mainituista rajoituksista huolimatta kerätystä tutkimusaineistosta voidaan 

kuitenkin todeta, että tutkimukseen osallistuneilla opettajilla oli paljon sanottavaa, ja suu-

rin osa vastauksista oli kattavia ja selkeitä. Vaikka opettajan vastuulle jäikin määritellä, 

löytyykö hänen luokastaan oppilasta, jolla ilmenee häiriökäyttäytymistä, tutkimuksen 

luotettavuutta lisäsi tässä tutkimuksessa käytetyn häiriökäyttäytymisen määritelmän tut-

kittaville esille tuonti niin tutkimuksen tiedotteessa, tietosuojailmoituksessa kuin verkko-

kyselylomakkeessa.  

7.3 Jatkotutkimusideat 

Tutkimus tuotti paljon laadullista tietoa siitä, millaisin keinoin alakoulussa työskentelevät 

erityisopettajat tukevat oppilaan käyttäytymisen hallintaa, kun oppilaalla ilmenee häiriö-

käyttäytymistä. Tutkimusaineistoa analysoidessa mieleeni kuitenkin heräsi muutamia jat-

kotutkimusideoita, joita tämän tutkimuksen pohjalta olisi kiinnostavaa jatkossa selvittää.  

Jo pelkästään tässä tutkimuksessa käytettyä runsasta aineistoa voisi analysoida jat-

kossa vielä pidemmälle, sillä vaikka tutkijana olisi tehnyt mieli jatkaa erilaisiin tutkimus-

kysymyksiin ja jatkoanalysointiin, tuli tutkimuksessa pysyä tiukkana tutkimuksen tavoit-

teesta ja pro gradu -tutkielmalle annetuista sisältö- ja pituusohjeista. Erityisesti tutkimuk-
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seen osallistuneiden erityisopettajien käyttämien keinojen perusteluita voisi tutkia jat-

kossa tarkemmin, sillä vaikka suurin osa perusteluista liittyivät itsesäätelytaitojen tuke-

miseen, oppilaan kuormituksen vähentämiseen, turvallisuuden tunteeseen, itsetunnon tu-

kemiseen sekä oppilaan ja opettajan välisen luottamuksen rakentamiseen, keinoja perus-

teltiin myös muun muassa oppilaan tuntemuksen lisäämisellä, oppilaan motivaation li-

säämisellä sekä uusien, vaihtoehtoisten toimintatapojen opettamisella.  

Toisaalta jatkossa olisi myös mielenkiintoista selvittää, kokevatko opettajat, että 

heillä on riittävästi keinoja kohdata oppilaan häiriökäyttäytymistä ja pyrkiä vähentämään 

sitä tehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Oman kokemukseni mukaan opettaja saattaa jopa 

tiedostaa, etteivät tällä hetkellä käytetyt keinot välttämättä tue oppilaan käyttäytymisen 

taitojen edistymistä suunnitelmallisesti, mutta esimerkiksi uuden tiedon etsiminen, sisäis-

täminen ja käyttöönottaminen hektisessä kouluarjessa saattaa tuntua kuormittavalta. 

Opettajien kiireestä, riittämättömyyden tunteesta ja oppilasryhmien koosta on myös uuti-

soitu viime vuosina (ks. esim. https://www.opettaja.fi/tyossa/opettajat-kertovat-tyon-vaa-

tivuudesta-loppu-salalle-kiireelle-ja-arvostuksen-puutteelle/), joten voi olla mahdollista, 

että jatkuvan kiireentunnun vuoksi opettajilla ei välttämättä riitä resursseja etsiä, sisäistää 

ja ottaa käyttöön uutta tietoa ja toimivia keinoja esimerkiksi oppilaan käyttäytymisen hal-

lintaan. 

Kolmantena jatkotutkimusideana on tullut mieleen alakoulussa ja yläkoulussa käy-

tettävien keinojen eroavaisuudet ja samankaltaisuudet, eli siis selvittää yläkoulussa työs-

kentelevien erityisopettajien käyttämiä keinoja ja verrata niitä tässä tutkimuksessa kerät-

tyyn aineistoon. Aiempien tutkimusten (ks. esim. Kiiski, Närhi & Peitso 2012) mukaan 

oli kyseessä lapsi tai nuori, samankaltaiset teemat pätevät käyttäytymisen hallinnan tuke-

misessa (mm. struktuuri, positiivinen vahvistaminen, ilmapiiri, luottamuksellinen vuoro-

vaikutussuhde), mutta voi olla, että yläkoulussa työskentelevien opettajien käyttämät 

konkreettiset keinot voivat olla erilaisia alakoululaisten parissa käytettäviin keinoihin.  

https://www.opettaja.fi/tyossa/opettajat-kertovat-tyon-vaativuudesta-loppu-salalle-kiireelle-ja-arvostuksen-puutteelle/
https://www.opettaja.fi/tyossa/opettajat-kertovat-tyon-vaativuudesta-loppu-salalle-kiireelle-ja-arvostuksen-puutteelle/
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