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» Sanna Hirvensalo, KT,
erityisopettaja

Luokanopettajien kokemuksia ja 
näkemyksiä käyttäytymisen ja tunne-
elämän tukemisesta yleisopetuksessa
Perusopetuksen opettajien työuupumus herättää aika ajoin julkista keskustelua ja yleistä huo-
lestuneisuutta. Yhdeksi suurimmista rasitustekijöistä nimetään työrauhahäiriöt, jotka johtuvat 
oppilaiden käyttäytymisen ongelmista ja ylisuuriksi koetuista heterogeenisista opetusryhmistä. 
Esimerkiksi Koulutuksen arviointikeskus KARVI:n tutkimuksen (Julin & Rumpu 2018) mukaan joka 
kolmas opettaja kokee häiriötilanteiden lisääntyneen. Kyse on yhteiskunnallisesti merkittävästä 
asiasta, johon tulisi tarttua nykyistä johdonmukaisemmin ja ponnekkaammin. Toisaalta mielikuva 
siitä, että käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet lisääntyvät ja pahenevat vuosi vuodelta, on 
elänyt vahvana jo monia vuosikymmeniä. Furlong (1985, 2) toteaa, että ainakin 1960-luvulta läh-
tien on ollut moraalinen paniikki häiritsevän käyttäytymisen ja lintsaamisen takia. Lehdistössä on 
säännöllisesti seurattu kurittomuuden ja opettajien ahdistuksen lisääntymistä kouluissa. 

Häiriökäyttäytyminen luokassa henkilöityy usein 
tiettyihin oppilaisiin, jotka tarvitsevat tukea käyt-
täytymisen ja tunne-elämän alueella. Tarkastelin 
väitöstutkimuksessani luokanopettajien oma-
kohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä tällaisten 
oppilaiden opettamisesta yleisopetuksen ope-
tusryhmässä. Vuonna 2012 toteuttamaani kyse-
lytutkimukseen osallistui eri puolilta Suomea 55 
luokanopettajaa, joiden opetusryhmässä opiskeli 
käyttäytymiseensä ja/tai tunne-elämäänsä tehos-
tettua tai erityistä tukea tarvitseva oppilas. Tut-
kimuksen pääteemoina oli, miten sosioemotio-
naalinen tuki määritellään, millaiselle oppilaalle 
sitä annetaan ja mikä on tärkeintä sen kannalta, 
että opettaja kokee voivansa onnistua tehtävässä. 
Aihetta ei juuri ole tutkittu yleisopetuksen ja luo-
kanopettajien näkökulmasta, vaikka perusope-
tuslaki edellyttää oppimiseen ja koulunkäyntiin 
tarvittavan tuen antamista ensisijaisesti oppilaan 
omassa tavallisessa opetusryhmässä. 

Jo alussa kävi selväksi, että tarkastelemani ilmiöt 
ovat suhteellisia ja moniulotteisia. ”Sosioemotio-

naalista tukea tarvitseva oppilas” on sosiaalisen 
ympäristön luoma konstruktio, ja määrittely riip-
puu pitkälti siitä, mitä ympäristössä pidetään hy-
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väksyttävänä. Tämä ryhmä oppilaita, joita koulu-
maailmassa saatetaan kutsua ”sos.em. oppilaiksi” 
on hyvin hajanainen kattaen koko kirjon suurin-
piirtein Vaahteramäen Eemelistä äärimmäisiä 
väkivaltaiskuja kouluihin tehneisiin henkilöihin. 
Myös tuen tasojen määrittely osoittautui kon-
tekstisidonnaiseksi. Tehostetun ja erityisen tuen 
oppilaiden välillä ei ilmennyt systemaattista eroa, 
joka olisi osoittanut erityisen tuen oppilaiden tai-
tojen olevan heikompia tai vaikeuksien suurem-
pia kuin tehostetun tuen oppilailla.

Sosioemotionaalinen tuki määritellään yleisim-
min vammaisuuden yksilölliseen malliin perus-
tuen. Ongelmien nähdään kumpuavan oppilaan 
henkilökohtaisista ei-toivottavista ominaisuuk-
sista. Sosioemotionaalista tukea tarvitsevan op-
pilaan heikoimmaksi taitoalueeksi arvioitiin 
useimmiten tunteiden säätely, käytännössä ne-
gatiivisten tunteiden hallinta pettymis- ja epä-
onnistumistilanteissa. Vastaavasti vaikeusnäkö-
kulmasta keskeisimmiksi koulussa ilmeneviksi 
vaikeuksiksi määriteltiin itsesäätelyn vaikeudet. 
Samaan aikaan oppilaan ajateltiin osaavan käyt-
täytyä hyvin, jos vain haluaa. Tämä kertoo siitä, 
että käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeuksia 
ei pidetä oppimisvaikeuksina, joita tulisi kun-
touttaa osataitoja harjoittelemalla kuten muitakin 
oppimisvaikeuksia, vaan niitä pidetään tahtotilan 
ja suoriutumisen puutteina. Seurauksena on se, 
että oppilaan katsotaan olevan syypää omiin on-
gelmiinsa ja vastuullinen niistä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
(2014) määrittelee melko tarkasti keinot, joita voi 
ja tulee käyttää oppimisen tukemiseen kullakin 
tuen tasolla, jos oppilaalla on vaikeuksia omaksua 
oppiaineiden sisältöjä. Kun oppilas tarvitsee tukea 
käyttäytymiseen ja tunne-elämään, opetussuun-
nitelman perusteet on paljon niukkasanaisempi. 
Oppimisen tuen yleiset periaatteet sopivat toki näi-

hinkin tapauksiin. Oppilaan saaman tuen tulee olla 
joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tar-
peen mukaan muuttuvaa. Sen tehtävänä on ehkäistä 
ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä 
pitkäaikaisvaikutuksia. Ja niin edelleen. Konkreetti-
sia tukitoimia ei kuitenkaan ole esitetty samaan ta-
paan kuin oppiaineisiin liittyvissä haasteissa. 

Tutkimuksessani ilmeni, että oppilaan käyttäy-
tymisen ja tunne-elämän tukemisessa opettajaa 
pidetään keskeisimpänä toimijana, ja useimmi-
ten toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti suo-
raan yksittäisen oppilaan tilanteiden käsittelyyn. 
Luokanopettajat raportoivat luoneensa rutiineja, 
struktuureja, selkeyttä ja ennakoitavuutta ope-
tukseensa, mutta muilta osin systemaattinen ote 
oppilaan tukemiseen puuttuu. Käyttäytymisen ja 
tunne-elämän taitoja ei opeteta suunnitelmalli-
sesti. Tutkitusti toimivia toimintamalleja ja inter-
ventio-ohjelmia käytetään hyvin vähän, vaikka 
niiden toteuttaminen oli erityisopettajan tuen 
ohella voimakkaimmin yhteydessä positiviisiin 
kehitysarvioihin oppilaasta. Useimmissa tapauk-
sissa kouluyhteisössä ei myöskään ollut mietitty 
etukäteen yhteisiä toimintamalleja haastaviin 
tilanteisiin. Pedagogisia suunnitelmia (oppimis-
suunnitelmaa ja HOJKSia) ei pidetty tärkeinä tai 
hyödyllisinä eikä niitä edes ollut tehty kaikille. 

Vain puolessa tapauksista sosioemotionaalista tu-
kea tarvitseva oppilas oli saanut erityisopettajan 
apua. Näissä tapauksissa tuki oli koettu erittäin 
tulokselliseksi. Oppilashuollon ammattilaisten 
apua oli saanut vielä pienempi osa, ja arviot sen 
tuloksellisuudesta olivat huomattavan alhaisia. 
Erityisopettajan suhteellisen pieni rooli ihmetyt-
tää. Oppilas ja opiskelijahuoltolaki tuli takaamaan 
koulupsykologi- ja -kuraattoripalvelut kaikille 
vasta tutkimuksen suorittamisen jälkeen, mut-
ta erityisopetusta uskon olleen saatavilla kaikissa 
kouluissa jo tuolloin. Onko erityisopettajan roo-
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li näissä tapauksissa epäselvempi kuin jos tukea 
tarvitaan esimerkiksi matematiikan opiskelussa? 
Eikö nähdä, mitä erityisopettajalla voisi olla an-
nettavanaan tällaisissa tapauksissa? Vai onko kyse 
siitä, miten erityisopettaja itse hahmottaa oman 
tehtävänkuvansa ja priorisoi ajankäyttöään? Voi 
toki olla, että tämän oppilasryhmän ollessa ky-
seessä myös erityisopettajat kokevat ammattitai-
don puutteita. Se koetaan haastavimmaksi myös 
erityisopetuksessa (Seppovaara 1998). 

Luokanopettajat kokivat puutteita ammatillisissa 
valmiuksissaan kohdata haastavia tilanteita tai an-
taa oppilaille heidän tarvitsemaansa tukea. Omat 
ammatilliset valmiudet arvioitiin parhaiksi, kun 
kyse on huoltajayhteistyöstä ja oppimisympäris-
tön muokkaamisesta. Eniten ammatillista epävar-
muutta puolestaan koetaan käyttäytymisen ja tun-
ne-elämän taitojen opettamisessa sekä vertaissuh-
teiden, itsetunnon ja itsetuntemuksen tukemisessa 
ja tilanteissa, joissa räätälöidään yksilöllisiä järjes-
telyjä oppilaalle. Tukitoimien valintaa ja toteut-
tamista ohjaa niiden helppous, eivät arviot siitä, 
kuinka tuloksellisia ne ovat. Toisin sanoen se, että 
tiettyä tuen muotoa käytetään laajalti, ei perustu 
siihen, että sitä pidettäisiin erityisen tuloksellisena. 

Sosioemotionaalista tukea tarvitsevien oppilai-
den opettaminen tavallisissa opetusryhmissä 
herättää eniten vastustusta vaikeimmin vam-
maisten ohella (Kuorelahti & Vehkakoski 2009; 
Savolainen, Engelbrecht, Nel & Malinen 2012; 
Malinen & Savolainen 2016). Omassa tutkimuk-
sessani luokanopettajat suhtautuivat etupäässä 
varauksellisesti inklusiiviseen opetukseen ylei-
sellä tasolla, mutta vain kuudesosa piti omakoh-
taista kokemustaan tukea tarvitsevan oppilaan 
opettamisesta kielteisenä. Luokanopettajat olivat 
myös sitoutuneita tukea tarvitsevan oppilaansa 
opettamiseen. Vain yksi seitsemästä ilmoitti, et-
tei jatkaisi oppilaan opettajana, jos voisi valita. 

Suurin osa piti opetusjärjestelyjä yleisopetuksen 
luokassa oppilaalle oikeana ratkaisuna, vaikka 
vain vajaa kolmannes opettajista katsoo, että re-
surssit tuen toteuttamiseksi kunnolla ovat olleet 
riittävät. Opettajat kokivat myös onnistumista 
oppilaan opettajina, vaikka yli puolet heistä arvi-
oi, että oppilas ei ole saavuttanut hänelle asetettu-
ja sosioemotionaalisia tavoitteita. Vaikuttaa siltä, 
että omakohtainen kokemus sosioemotionaalista 
tukea tarvitsevan oppilaan opettamisesta lisää 
positiivista asennoitumista inkluusioon. Vastaa-
vasti ne, jotka suhtautuvat inkluusioon yleisellä 
tasolla positiivisesti, kokevat myös jaksamisensa 
ja oppilaaseen sitoutumisensa vahvemmaksi kuin 
kriittisesti suhtautuvat. Tämä ei ollut yhteydessä 
oppilaan vaikeuksien arvioituun tasoon. 

Ensisijaisen tärkeänä inklusiivisessa opetuksessa 
pidetään riittävää henkilöstöresursointia eli ai-
kuisten ja lasten lukumäärien suhdetta opetusryh-
mässä. Sitä voidaan saada suotuisammaksi joko 
pienentämällä opetusryhmän kokoa tai lisäämällä 
aikuisten määrää ryhmässä. Vaikka luokanopet-
tajilla on vahva näkemys pienen opetusryhmän 
eduista, ne eivät näy muissa tutkimustuloksissa: 
pienissä ja suurissa opetusryhmissä oppilaiden 
taitoja ja kehitystä ei arvioitu erilaisiksi eikä tuen 
saatavuudessa, toteuttamisessa tai tulokselliseksi 
kokemisessa ollut eroja. Tämän valossa opetus-
ryhmän suuren koon – johon luokanopettaja ei 
yleensä itse juuri voi vaikuttaa – ei tule antaa lan-
nistaa tai halvaannuttaa pedagogista kehittämistä. 
Toiseksi avaintekijäksi opetusjärjestelyn tuloksel-
lisuuden kannalta nostettiin opettajan oppilasläh-
töinen asennoituminen ja tietoinen hyvän, henki-
lökohtaisen suhteen rakentaminen oppilaaseen. 

Vaikka oppilaan käyttäytymisen ja tunne-elämän 
vaikeuksissa ei aina ole kyse oppimisvaikeudesta, 
oppilaat hyötyvät systemaattisesta ja analyyttisesta 
lähestymistavasta, jota oppimisvaikeuksien kun-
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touttamiseen käytetään. Ensimmäinen vaihe on 
kartoittaa oppilaan tilanne samaan tapaan kuin 
jos kyse olisi vaikkapa äidinkielen oppimisen vai-
keuksista. Mitä oppilas jo osaa? Mitkä taidot ja ti-
lanteet ovat vaikeita? Miten vaihtelevat ympäristöt 
ja vuorovaikutus niiden kanssa vaikuttavat oppi-
laaseen? Entä onko oppilaalla sellaisia vahvuuksia, 
joiden avulla oppilas saa positiivisia kokemuksia? 
Kun kaikilla osapuolilla oppilas mukaan lukien 
on yhteinen näkemys tilanteesta, on aika etsiä 
ratkaisuja. Selvitetään toimintamahdollisuudet 
ja tehdään suunnitelmat vaikkapa tutkimukseni 
luokitteluja hyödyntäen: millaista kontekstuaa-
lista, yhteisöllistä, vertaisvuorovaikutuksellista ja 
yksilökohtaista tukea oppilaalle annetaan? Miten 
muokataan fyysistä, sosiaalista ja toiminnallista 
oppimisympäristöä? Oppilaan tilanne tulisi nähdä 
yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen tulokse-
na, ja painopistettä olisi siirrettävä ennaltaehkäise-
vään kaikille suunnattavaan tukeen. Mitä asioita 
kannattaa käsitellä koko ryhmän kanssa, esimer-
kiksi miten opettaa käyttäytymisen ja tunne-elä-
män taitoja koko ryhmälle? Miten tukea oppilaan 
vertaissuhteita ja hyödyntää niitä? Entä miten 
kohdistaa tukea oppilaaseen itseensä? 

Koulun koko henkilökunta otetaan mukaan 
suunnittelemaan, miten oppilasta autetaan, ei 
vain päivittelemään oppilaan tilannetta. Oppi-
missuunnitelma tai HOJKS laaditaan mahdolli-
simman konkreettiseksi. Siihen kirjataan sellaiset 
pienin askelin etenevät konkreettiset tavoitteet, 
joiden saavuttamista oppilas itsekin pystyy seu-
raamaan ja arvioimaan ja jotka auttavat häntä 
ymmärtämään, mitä häneltä odotetaan. Selvi-
tetään, onko mahdollista hyödyntää valmiita 
interventio-ohjelmia ja ovatko ne tarkoituksen-
mukaisia. Erityisopettajan, avustajan, koulupsy-
kologin ja/tai kuraattorin sekä huoltajien rooleja 
suunnitellaan yhdessä. Mietitään yhdessä, mikä 

on koulun johdon rooli oppilaan ja opettajien tu-
kemisessa ja miten tilannetta seurataan.

Tutkimukseni osoitti, että luokanopettajat tarvit-
sisivat lisää koulutusta sosioemotionaalisten tai-
tojen opettamiseen ja vaikeuksien kohtaamiseen. 
Oppilaan tukeminen – saati sosioemotionaalinen 
tukeminen – on mitättömässä roolissa luokanopet-
tajakoulutuksessa. Täydennyskoulutusta on kyllä 
tarjolla, mutta se näyttää olevan yksityisten toimi-
joiden kenttä, ja kunnissa ei useinkaan osata näh-
dä maksullisia koulutuksia tuottavana sijoituksena 
tulevaisuuteen, vaikka erityisesti tällä saralla epä-
onnistumiset tulevat kalliiksi. Reilun kymmenvuo-
tisen erityisopettajakokemukseni pohjalta uskallan 
todeta, että ratkaiseva merkitys on myös ajankäytöl-
lisillä paineilla koulun arjessa. Vaikka opetussuun-
nitelmassa käyttäytymisen ja tunne-elämän taitoja 
tuodaan entistä enemmän, kouluissa se koetaan 
edelleen jonain ylimääräisenä, johon käytetty aika 
on pois oppiaineiden opiskelusta. Mielestäni ei ole 
lainkaan liioiteltua esittää, että käyttäytymisen ja 
tunne-elämän taitojen pitäisi olla oma oppiaineensa.
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