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VAATIVA ERITYINEN TUKI =

”Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja 
kuntoutumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä 
pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin 

kirjoa. 

Lisäksi tähän ryhmään saattaa kuulua ”kotiopetuksessa” olevia lapsia” 

(Vaativan erityisen tuen VETURI – tutkimus- ja kehittämishanke 2011-2015)

Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. 

Kehittämisryhmän loppuraportti. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-495-5 

https://www.facebook.com/vaativaerityinentuki/
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OPETTAJUUS

Tavoiteltua, arvostettua, antoisaa, palkitsevaa, mukavaa ammattilaisuutta.

Vaativaa, autonomista, henkisesti raskasta ja stressaavaa akateemista ihmissuhdetyötä

Kuormitus:  

 opettaja-oppilas-vuorovaikutussuhde 

 sosiaalisesti ja pedagogisesti haasteelliset ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut (Onnismaa 2010).

oppilaiden häiriökäyttäytyminen ja 

pulmat opetusryhmän hallinnassa (Kokkinos 2007; Sutton & Wheatley 2003; Tsouloupos ym. 2010). 

opettajan toiminnan aiheuttamat häiriöt ryhmän työrauhaan (Holopainen ym. 2009)

muut eettiset ristiriidat

Opettajan hyvinvointi ja opettajanhuoneen ilmapiiriongelmat heijastuvat 

oppilaiden hyvinvointiin.

(muk. Onnismaa 2010).
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PSYYKKINEN OIREILU (OJALA 2017 )
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-väljä, monenlaisia ja keskenään erilaisillakin ei-toivotuilla tavoilla 

ilmenevää toimintaa,

joka voi liittyä käyttäytymiseen ja | tai mielenterveyteen +

sisältää käyttäytymiseen & mielenterveyteen liittyvän 

sisäänpäin sulkeutuneen ja ulospäin kääntyneen oireilun

Oireilu 

vs.

pulma, häiriö, ongelma



OPETTAJIEN KOKEMUKSIA OPPILAIDEN PSYYKKISESTÄ
OIREILUSTA 1/2

246 opettajaa, kyselyt, kirjoitelmat ja haastattelut, 2012-2015

Kiroileva, haistatteleva, aggressiivinen, väkivaltainen, impulsiivinen, levoton | 
vetäytynyt, ahdistunut, apaattinen lapsi

“Osaanko kohdata heidät oikein?” 

Oireilun tunnistaminen | toimenpiteitä vaativan oireilun tunnistaminen

Toimintaan puuttuminen | “muu luokka jää samalla huomion ulkopuolelle” | aika

“Osaanko tavallisena luokanopettajana antaa sellaista tukea, jota lapsi tarvitsee?

Ammatillinen osaamattomuus, neuvottomuus, riittämättömyys | OKL

“Missä menee koulukuntoisuuden raja?”
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KOULUNKÄYNTIKYVYN ARVIOINTI PUUSTJÄRVI 2017

stjärvi 2
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Yksilön terveydentila:
yleinen hyvinvointi,

fyyysiset oireet,

psyykkiset oireet,

oppimisvaikeudet

Opiskeluympäristö:
fyysiset tilat ja olosuhteet

ryhmän koko ja dynamiikka,

muiden erityisoppilaiden määrä,

aikuisten määrä ja toiminta,

luokka- ja kouluyhteisö,

opettajien yhteisöilmapiiri, odotukset, arvot

Opetus:
resurssit

tukitoimet ja vaikeuksien huomioiminen,

pedagogiset menetelmät

ryhmän ohjaus

opettajien asenne

opettajan saama tuki

Yksilön toimintakyky:
toiminnanohjaus,

ajanhallinta,

tavaroista ja tehtävistä huolehtiminen,

sosiaaliset taidot,

tunteiden ja käyttäytymisen säätely,

aggression halllinta,

ongelmanratkaisutaidot

Opiskelutaidot:
orientaatio,

käsitys itsestä oppijana,

opetetut ja omaksutut tekniikat,

ajankäyttö

Yksilön voimavarat:
oersoonallisuus,

resilienssi,

elämänhallinta,

vahvuudet,

itsetuntemus, 

hoito ja tukitoimet

Motivaatioon vaikuttavat

tekijät:
aiemmat kokemukset,

minäkuva,

omaksuttu malli,

odotettavissa oleva subjektiivinen / 

objektiivinen hyöty

Yksilön elämäntilanne:
perheen ja ympäristön tuki koulunkäynnille, 

huolenpito perustarpeista,

elämäntilanteen vakaus,

muutokset,

stressaavat kokemukset, kiusaaminen

KOULUNKÄYNTI-

KYKY



OPETTAJIEN KOKEMUKSIA OPPILAIDEN PSYYKKISESTÄ OIREILUSTA 2/2

poislähettämisen kulttuuri |

opettajien yhteistyö | 

moniammatillinen yhteistyö: 

kokoukset

oppilashuoltotyöskentely

tuki opettajan työlle
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TYÖNOHJAUKSEN JA VERTAISTUEN TARVE

Työnohjauksen tarve I kysely N=49 

(kelpoisuus: eo, elo 44,9%)

II kysely N=25

(sairaalaopetus ja valtion

koulukodit; kelp. eo, elo 80%)

Kyllä 35 18

Ei 13 5

Ei vastausta 1 2

Yhteensä 49 25
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Vertaistuen tarve I kysely N=49 II kysely N=25

Kyllä 32 18

Ei 15 5

Ei vastausta 2 2

Yhteensä 49 25



TÄMÄN TUTKIMUKSEN PERUSTEELLA NÄYTTÄÄ SILTÄ, ETTÄ

osa opettajista kokee työssään:

 usein yksinäisyyttä ja 

 kollegiaalisen tuen puutetta,

 vajetta (täydennys)koulutuksesta ->

syntyy kokemus neuvottomuudesta ja

osaamattomuudesta

 moniammatillisen yhteistyön annin vähäiseksi.

Lisäksi: yhteiset toimintaprosessit ja-tavat näyttäisivät

puuttuvan joistain kouluista.

Voimavarat vähenevät, jaksaminen/hyvinvointi laskee, stressi ja uupumus
lisääntyvät
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Pedagogisen hallinnan

tunteen

vähäisyys/puute



AIKUISET VASTAAVAT LASTEN HYVINVOINNISTA

Psyykkisesti oireileva lapsi ei voi hyvin, hän tarvitsee lähiympäristönsä aikuisten
apua, tukea ja huolenpitoa tavanomaista enemmän. 

Nähdyksi, kuulluksi tuleminen.

“Opettaja odottaa minua”

Aikuisen tehtävä on muuttaa toimintaansa tunnistamaan ja kohtaamaan

lapsen signaalit ja tarpeet. 

Edellytyksenä hyvinvoiva ja jaksava opettaja, 

jota tukee hyvinvoiva työyhteisö
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VOIKO OMAA JA KOLLEGAN JAKSAMISTA EDISTÄÄ?

TERHI OJALA 2017

Mitä tulee tilaan, kun minä tulen? Oman tekemisen, olemisen (kriittinenkin) tarkkailu: tietoisuus

itsestä, myös varjoista. Myönteisyyden vahvistaminen, hyvän havainnointi.

Sana voivat olla seinä tai silta. Puheella ja kielellä rakennetaan todellisuutta: sanavalinnat jne.

Tunteet tarttuvat.  Tunteita voi oppia, opetella ja opettaa.

On kaksi korvaa, yksi suu. Vuorovaikutustaitoja on harvoin kellään liikaa. Kuuntelun taito.

Pyydä, anna, ota vastaan, odota, vaihda ja vuorottele. Ryhmätyö- ja yhteistyötaidot, 

ryhmädynamiikka.

Selkeys ja ennakoitavuus. Yrittämisen, osaamisen ja onnistumisen huomaaminen. Ilo. Huumori.

Oman temperamentin tiedostaminen. Mitä tarkoittaa suhteessa oppilaaseen | kollegoihin?



VUOROVAIKUTUKSEN LAATU ON TÄRKEIN SELITTÄJÄ
TIIMIN MENESTYKSELLE

MYÖS OPEHUONEESSA JA MONIAMMATILLISISSA KOKOUKSISSA

Miten parantaa vuorovaikutusta työyhteisössä:

1. Lyhyet puheenvuorot, ei monologeja

2. Responsiivisuus (mukautuminen, joustavuus, sopeutuminen)

3. Kaikki pääsevät ääneen

4. Empatiataidot (taito tuntea toisen tunteet omina, myötätuntoa,  mielikuvitusta)

-Katri Saarikivi, aivotutkija, 2017-
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YHTEISÖLLINEN (MM. TOIMINTAKULTTUURI , TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA -PROSESSIT)

KOULUN KEHITTÄMINEN
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kuuluu koko työyhteisölle | jokaiselle jäsenelle

rehtorin johdolla -> 

yhteinen pyrkimys pedagogisen yhteistyön ja jakamisen

luottamukselliseen toimintakulttuuriin.

Yhteinen vastuu.

 työparityö | yhteisopettajuus, tiimityöskentely, jakaminen

 tekemisen havainnointi, peilaus ja kehittäminen

 tekemisen jatkuva reflektointi yhdessä

 selkeät prosessit ja vastuut

 kokouskäytänteet

 työnohjaus

 vertaistuki

 kouluttautuminen



LOPUKSI

People you should surround yourself with:

The positive

The passionate

The motivated

The grateful

The open-minded

The honest

The loyal
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