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1 Johdanto 
 

Sensitiivisyyden käsitettä on kansainvälisesti lähestytty erilaisista näkökulmista käsin. 

Sensitiivisyyden kansainvälistä tutkimusta on tehty kehityspsykologian, kasvatustietei-

den ja erityispedagogiikan saralla. Kansainvälisesti tutkimus painottuu pääosin vanhem-

man ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen, mutta myös opettajien sensitiivisyyttä sekä 

sen kehittämistä on tutkittu. (ks. Rimm-Kaufman ym., 2002; Rimm-Kaufman ym., 2003; 

Nind & Hewett, 2005; Van Manen, 2008; Siegel, 2012.) Kehityspsykologisessa tutkimuk-

sessa on korostettu aikuisen ja lapsen välisen sensitiivisen vuorovaikutuksen tärkeyttä 

lapsen suotuisan kehityksen kannalta. Sensitiivinen vuorovaikutus edistääkin lapsen so-

siaalista, emotionaalista ja akateemista oppimista. (Rimm-Kaufman, Voorhes, Snell & La 

Paro, 2003, s.151.)  

 

Tutkimuksen aiheen valintaan johti kiinnostukseni tukea oppilaan hyvinvointia opettajan 

oman toiminnan ja käytöksen avulla, sillä kaikella mitä opettajat tekevät ja sanovat tai 

jättävät sanomatta ja tekemättä katsotaan olevan käytännöllinen pedagoginen merkitys 

(”practical pedagogical significance”, van Manen, 2008, s.1). Opettajan käytännön tietä-

mys itse toiminnassa vaatiikin pedagogista sensitiivisyyttä, jolla taas tarkoitetaan huo-

maavaisuutta, tahdikkuutta sekä ymmärrystä oppilaan kokemuksesta, mutta myös ym-

märrystä, joka kumpuaa yksinkertaisesta tavastamme sekä olla ympäristössämme, että 

olla tekemisissä sen kanssa. (van Manen, 2008, s.1.) Lisäksi opettajan merkitys opetta-

jan ja oppilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa on eittämättä ilmeinen, sillä tämä vuo-

rovaikutussuhde voi huomattavasti vaikuttaa oppilaan ajatuksiin itsestään, sekä hänen 

identiteettinsä muodostumiseen, että hänen tulevaisuutensa valintoihin. (Hovila, 2004, 

s. 182; Gerlander & Kostiainen, 2005, s. 68).  Määttä ja Uusautti (2012, s.33) puhuvatkin 

hyvistä opettajista, jotka osaavat näyttää esimerkkiä oppilailleen haastavissakin tilan-

teissa ja ohjata oppilaitaan ymmärtämään mitä tulevaisuudella on heille tarjottavana. Li-

säksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, s.14–18) velvoittaa opetta-

jia järjestämään opetuksen oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että 

se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Kehityspsykologian näkökulmasta 

tämä tarkoittaisi siis huomion kiinnittämistä myös opettajan ja oppilaan väliseen sensitii-

viseen vuorovaikutukseen. 

 

Sensitiivisyys voikin toimia hyödyllisenä piirteenä opettaja–oppilasvuorovaikutussuhteen 

luomisessa. Hughesin (2011, s.16-18) mukaan aikuisen tehtävä on saada selville lasten 
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käyttäytymisen taustalla vaikuttavat seikat, eli se mitä lapset tuntevat, ajattelevat, toivo-

vat tai mihin he pyrkivät ja mitkä asiat vaikuttavat heidän käytökseensä. Aikuisten tulisi 

vastata lasten käytökseen vastavuoroisella vuorovaikutussuhteella ja yhteistyöllä. Vas-

tavuoroisen vuorovaikutuksen sekä aikuisen luoman turvallisuuden ja tuen kautta lap-

sella on mahdollisuus kokea syvempää luottamusta ja sitoutumista aikuista kohtaan, 

joka taas edistää lasta tuntemaan ja arvostamaan itseään paremmin.  

 

Opettajan sensitiivisyys on siis olennaista ja tärkeää opettajan ammatissa erityisesti op-

pilaan hyvinvoinnin näkökulmasta. Van Manenin (2008, s.5) mukaan voimme mieltää 

opettamisen myös hoitoammatiksi ja tämän ajatuksen pohjalta sen tulisi sisältää autta-

mista, rohkaisemista, nuhtelua, kehumista, kannustamista ja huolehtimista sekä yksittäi-

sistä oppilaista että kokonaisesta luokasta. Loppujen lopuksi opettajille merkityksellistä 

on se, että he ovat pystyneet mahdollistamaan oppilailleen positiivisia kokemuksia ja 

luomaan luokkaan hyvän ilmapiirin, jossa oppilaat tuntevat olevansa turvassa ja menes-

tyvänsä oppimistehtävissä. Opettajat pitävät merkityksellisenä myös oppilaiden henkilö-

kohtaisten ongelmien selvittämistä, sillä se parantaa niin oppilaiden kuin opettajankin 

elämää. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin pedagogisen kielen puute, jolla opettaja voisi 

ammatillisesta näkökulmasta ilmaista omaa toimintaansa, sillä opetuksen pedagoginen 

ulottuvuus voi myös perustua asioihin, joita on vaikea sanallistaa käsitteellisillä tai teo-

reettisilla kielillä. 

 

Pelkästään pedagogisen kielen puute ei ole ongelma vaan myös alati muuttuva ja glo-

balisoituva maailma, jossa kaiken ja kaikkien on oltava osana muutosta. Koulu elää 

muun yhteiskunnan tapaan muutoksen keskellä, jolloin opettajilta edellytetään entistä 

enemmän laaja-alaista ammattitaitoa (Blomberg, 2010, s.40; Virtanen, 2013, s.197). 

Opettajilta edellytetään opettamisen, opiskelun sekä oppimisen asiantuntijuuden lisäksi 

kykyä havaita ja hallita opetus- ja kasvatustilanteita sekä luoda ja ylläpitää myönteistä 

oppimisilmapiiriä. (Blomberg, 2010, s.40.) Nämä vaatimukset haastavat opettajat kehit-

tämään herkkyyttään ja tunnetaitojaan siten, että he osaavat toimia taitavasti eettisissä 

ongelmatilanteissa ja ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin (Blomberg, 2010, s.40). 

Sensitiivisyys ja eettinen herkkyys voidaankin nähdä osana opettajan ammattitaitoa (ks. 

Heikkinen, 1999; Martikainen, 2005; Van Manen, 2008; Huhtinen-Hilden, 2012), jolloin 

opettajan tekemät valinnat heijastelevat hänen omaa arvomaailmaansa ja sitä, kuinka 

tärkeää oppilaan hyvinvointi hänelle on. 
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Opettajan työssä, kiireisen arjen ja muutosten keskellä pedagogiikan teoreettiset näkö-

kulmat saattavat olla vain hämärästi taustalla vaikuttavia asioita, joihin ei paneuduta tar-

kemmin. Näin on nähtävästi tapahtunut myös sensitiivisyyden käsitteelle, joka esiintyy 

erittäin merkittävänä, mutta suhteellisen määrittelemättömänä käsitteenä kasvatustie-

teellisessä keskustelussa. Niin ikään Suomalaista tutkimustietoa luokanopettajien sen-

sitiivisyydestä ja sen merkityksestä opettajan työssä löytyy melko vähän, joten koin mer-

kitykselliseksi käsitteen tarkemman määrittelyn myös Pro gradu -tutkielmassani. Eittä-

mättä sensitiivisen vuorovaikutuksen tärkeys on kuitenkin tunnistettu Suomessa varhais-

kasvatuksen puolella, ja varhaiskasvatuksenopettajien sensitiivisyyttä on tutkittu (ks. Ali-

joki, Suhonen, Nislin, Kontu, & Sajaniemi, 2013). Lisäksi Huhtinen-Hilden (2012) on tut-

kinut taidepedagogin sensitiivisyyttä ja Rämä (2015) dynaamista sensitiivisyyttä, joka 

nähdään pedagogisen sensitiivisyyden ja tahdikkuuden rinnakkaiskäsitteenä suomalai-

sessa tutkimuksessa. Tämä tutkimus vastaa tarpeeseen selkeyttää opettajan sensitiivi-

syyden käsitettä ja sensitiivisyyden merkityksellisyyttä, että havainnollistaa tilanteita kou-

lussa, joissa opettajan sensitiivisyys ja heidän käyttämänsä toimintatavat ovat tilanteen 

ratkeamisen kannalta avainasemassa. 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on tarve nostaa julki luokanopettajien esille tuomia sensitiivi-

syyttä vaativia tilanteita ja heidän toimintatapojaan kyseisissä tilanteissa. Määrittelen 

opettajan sensitiivisyyden käsitteen aikaisemman tutkimuksen sekä haastatteluissa esiin 

nousseiden seikkojen perusteella. Kiinnostukseni tässä tutkimuksessa kohdistuukin sen-

sitiivisyyttä vaativiin tilanteisiin ja opettajien toimintatapoihin kyseisissä tilanteissa, sen-

sitiivisyyden käsitteen määrittelyn tarkentamiseen sekä sivuten sensitiivisyyden hyötyi-

hin oppilaan hyvinvoinnin kannalta. 

 

Selvennykseksi lukijalle, että olen tehnyt kandidaatintutkielmani Jyväskylän yliopistossa 

aiheesta ”Luokanopettajien käsityksiä opettajan sensitiivisyydestä” (Andersson & Lun-

dell), jossa keskityin tutkijaparini Moona Lundellin kanssa opettajan sensitiivisyyden kä-

sitteen määrittelyyn sekä opettajan sensitiivisyyden kehittymiseen. Aiheen rajaamisen ja 

aineiston keräämisen jälkeen huomasimme aiheen sekä aineiston olevan liian suuri ja 

jouduimme rajaaman tutkielmasta paljon kiinnostavia asioita pois. Tässä tutkielmassa 

jatkan itsenäisesti jo kandidaatintutkielmassa keräämäämme tiedon ja aineiston pohjalta 

aiheen tarkoituksenmukaista käsittelyä ja tutkimista. Liitteiden tarkoituksena on tehdä 

koko tutkielmaprosessin kulku lukijalle alusta loppuun läpinäkyväksi.  
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2 Sensitiivisyys 
 

Sensitiivisyyttä voi myös lähestyä verrattain eri tulokulmista ja siksi perehdynkin tässä 

sensitiivisyyden eri muotoihin. Keskityn sensitiivisyyteen ja sen rinnakkaiskäsitteisiin ni-

menomaan opettajan ammatin ja siihen liittyvien olennaisten asioiden perspektiivistä. 

Ensiksi tuon esiin mitä sensitiivisyys pelkkänä käsitteenä tarkoittaa, jonka jälkeen otan 

käsittelyn kohteeksi opettajan sensitiivisyyden perspektiivin sekä siihen liittyvät erilaiset 

käsitteet. 

 

2.1 Sensitiivisyys käsitteenä 

  

Sanoilla sensitiivinen ja sensitiivisyys viitataan herkkyyteen ja kykyyn aistia. Sanalla sen-

sitiivinen tarkoitetaan Kielitoimiston sanakirjan (2020) mukaan herkkätuntoista, herkkää 

tai arkaa. Sensitiivisyys ympäristötieteellisenä käsitteenä viittaa myös herkkyyteen ja on 

eliön kykyä ottaa vastaan ärsykkeitä (Tieteen termipankki, 2020a). Aronin (2013, s.25) 

näkökulma herkkyydestä ihmisen ominaisuutena mukailee edeltävää, sillä hänen mu-

kaansa herkkyys ilmaisee sitä, että ihminen on vastaanottavaisempi ärsykkeille.   

 

Sensitiivisyydellä on kaksi eri lähestymistapaa. Sensitiivisyys voidaan nähdä psykofyy-

sisenä ominaisuutena, joka pohjautuu hermojärjestelmän herkkään reagoivuuteen. Sil-

loin se on sensorista herkkyyttä, jolloin ihmisen haju, maku, näkö, kuulo ja tunto ovat 

erityisen herkkiä ja saattavat haitata hänen arkeaan. (Satri, 2014, s.17; Keltikangas-Jär-

vinen, 2016, s.90–91.) Vuorovaikutuksen kannalta olennaisempaa on sensitiivisyyden 

sosiaalinen tulokulma. Sensitiivisyydellä voidaan siis tarkoittaa myös sosiaalista herk-

kyyttä, jolla tarkoitetaan ihmisen kykyä havaita vuorovaikutukseen kytkeytyviä yksityis-

kohtia seikkaperäisesti. Sensitiivinen ihminen aistii helposti ihmisten tunnetiloja ja tilan-

teissa vallitsevia ilmapiirejä sekä niiden muutoksia. Hän onkin sosiaalisesti taitava osa-

tessaan tulkita sanatonta viestintää ja sosiaalisia vihjeitä usein muita helpommin. (Satri, 

2014, s.24; Heiskanen, 2016, s.21–22; Keltikangas-Järvinen, 2016, s.91.) Myös Karppi-

nen ja Pihlava (2016, s.122) kuvailevat sensitiivistä opettajaa aikuiseksi, joka on kyke-

nevä tunnistamaan ja vastaamaan lasten mielen sisäisiin tarpeisiin.    

 

Sensitiivisyys-sanan arkikäyttö on osittain ongelmallista, sillä samaa sanaa käytetään 

useissa eri merkityksissä, joko rinnakkaiskäsitteenä tai kuvailtaessa hyvin erilaisia ai-

heita. Heiskanen (2016, s.14, 36) nostaakin esille herkän ihmisen elämäntapaoppaassa, 

kuinka sensitiivisyydellä, herkkyydellä ja erityisherkkyydellä voidaan tarkoittaa samaa ja 
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ne saatetaan joissakin tilanteissa nähdä toistensa rinnakkaiskäsitteinä. Varsinkin erityis-

herkkyydestä puhuttaessa yhdistyvät useimmiten tunne- ja aistiherkkyys, empatiakyky, 

tunnollisuus ja kyky tehdä tarkkoja havaintoja sekä kyky syvällisyyteen. Tärkeää on kui-

tenkin muistaa, että herkkyydellä ei tarkoiteta aina erityisherkkyyttä. Toisinaan se voi-

daan yhdistää opittuun tai kokemusten myötä kehittyneeseen herkistymiseen, jonka 

taustalla voi joissakin tapauksissa olla erityisherkkyyttä. Olennaista olisikin tunnistaa erot 

synnynnäisen ja opitun herkkyyden välillä, sillä herkkyyttä on myös mahdollista kehittää.  

 

Tässä tutkimuksessa mukailen edellä olevia määritelmiä ja rajaan sensitiivisyyden tar-

koittamaan henkilön kykyä aistia ja havainnoida vuorovaikutustilanteita, jolloin sensitiivi-

syys määrittyy sosiaalisena herkkyytenä. 

 

2.2 Opettajan sensitiivisyys 

 
Erittäin keskeisiksi käsitteiksi opettajan sensitiivisyyden kannalta nousevat pedagogi-

nen sensitiivisyys ja pedagoginen tahdikkuus sekä dynaaminen sensitiivisyys, jotka 

nähdään aiemmassa kirjallisuudessa (van Manen, 1991; van Manen, 2008; Rämä, 2015) 

pitkälti rinnakkaiskäsitteinä. Sensitiivisyytensä avulla opettaja kykenee ymmärtämään 

lapsen perustarpeita ja kohtelee häntä kunnioittavasti sekä tasa-arvoisesti, eikä asetu 

auktoriteettiasemansa taakse (Kalliala, 2008, s.68; Kallio, 2016, s.108).  

  

2.2.1 Pedagoginen sensitiivisyys 
 
Opettajan sensitiivisyyttä on kuvattu aikaisemmissa tutkimuksissa pedagogisen sensitii-

visyyden käsitteen avulla. Pedagogiseen sensitiivisyyteen kuuluu olennaisesti läsnä ole-

van aikuisen tuki, lapsen yksilöllinen kohtaaminen sekä hänen tunteidensa tunnistami-

nen sekä niihin vastaaminen asianmukaisella tavalla, eli yksinkertaisesti toisen ihmisen 

ja hänen tarpeidensa huomiointi. Aikuinen vastaa lapsen tarpeisiin antamalla hänelle 

huomiota, emotionaalista tukea ja turvaa. (Kalliala, 2008, s.68; Alijoki, Suhonen, Nislin, 

Kontu & Sajaniemi, 2012, s.42). Sensitiivinen opettaja myös tunnistaa lapsien rakenta-

van merkityksiä tai heidän omaa ymmärrystään omien kokemuksien ja näkökulmien poh-

jalta (Alward, Nourot, Scales & Van Hoorn, 2015, s.83). Kalliala (2008, s.69) myös muis-

tuttaa, että sensitiivinen aikuinen on kykenevä lukemaan ja tulkitsemaan sekä lapsen 

verbaalista, että nonverbaalista viestintää. Myös Van Manen (2008, s.2–4) identifioi pe-

dagogisen sensitiivisyyden olevan luokassa tapahtuvien tilanteiden ja oppilaissa esiin 

tulevien tunteiden ymmärtämistä sekä toimimista niiden mukaan tarvittavalla herkkyy-

dellä ja harkitsevalla ajattelevaisuudella. Jälkimmäisellä hän tarkoittaa, että sensitiiviset 
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opettajat osaavat lukea tilannetta ja esimerkiksi kehua vain silloin, kun se on oppilaalle 

eduksi, vaikkakin pedagogisesti sensitiiviset opettajat antaisivat mielellään tunnustusta 

kaikille oppilailleen heidän sen ansaitessaan. 

 

Van Manen (2008, s.4) näkee pedagogisen sensitiivisyyden muodostavan koko opetta-

juuden ytimen. Myös Huhtinen–Hilden (2012, s.227–229) kuvaa pedagogisen sensitiivi-

syyden olevan taidepedagogin asiantuntijuuden ydintä. Hänen tutkimuksessaan peda-

goginen sensitiivisyys on musiikkipedagogin ammatillisessa toiminnassa tarvittavaa hil-

jaista tietoa, jonka Hakkarainen ja Paavola (2008, s.59) määrittelevät erittäin oleellisena 

ihmisen toimintaa säätelevänä, mutta vaikeasti kuvattavana tietona. He kuvailevat sitä 

seuraavanlaisesti: ”hiljaisella tietämyksellä tarkoitetaan niitä tietämyksen ulottuvuuksia, 

jotka jäävät käsitteellisen ja kielellisen tiedon ulkopuolelle ja esiintyvät usein sosiaalisiin 

käytäntöihin valautuneina.” Pedagoginen sensitiivisyys tuli Huhtinen-Hildenin (2012, 

s.227) aineistossa esille pedagogisena läsnäolona, kohtaamisena ja taiteellisen proses-

sin kannatteluna. Tutkimuksen osallistujat sanoittivat näitä esimerkiksi pedagogisella 

läsnäololla ja tuntisuunnitelmasta irtautumisena elävän opetustilanteen vaatimalla ta-

valla. 

 

Pedagogisen sensitiivisyyden näkökulmasta kaikki hetket ja kohtaamiset ovat keskeisiä 

lapsen elämässä, joten jokainen ihmissuhde voikin olla hyvin merkityksellinen lapsen 

kannalta (Sajaniemi, Suhonen, Nislin & Mäkelä, 2015, s.57–58). Pedagogisen sensitiivi-

syyden koetaan olevan hyödyllistä ja merkityksellistä oppilaille, varsinkin sellaisille oppi-

laille, jotka kohtaavat vuorovaikutustilanteet ongelmallisiksi tai haastaviksi. Opettajan ol-

lessa sensitiivinen, hän on kykenevä havainnoimaan kyseisiä oppilaita ja ymmärtämään 

heidän tarpeitaan sekä toimintatapojaan paremmin samalla mahdollistaen tilaa oppilaan 

omalle spontaanille kommunikaatiolle. (Rämä, 2015, s.20.) 

 

2.2.2 Pedagoginen tahdikkuus  
 
Van Manenin (1991, s.125–126) mukaan tahdikkuudella tai toisin sanoen hienotuntei-

suudella tarkoitetaan sensitiivistä, tietoista ja esteettistä havaintokykyä. Siihen kuuluu 

jokaisen pienenkin tekijän havaitseminen yksittäisessä tilanteessa ja välittömän arvioin-

nin tekeminen tilanteesta. Tahdikkuudella on monenlaisia ominaisuuksia, jotka ilmaan-

tuvat nimenomaan pedagogisessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa ja soveltuvat sii-

hen erityisen hyvin. Siljander (2002, s.87) kuitenkin muistuttaa pedagogiseen tahdikkuu-

teen kuuluvan kasvattajan kyvyn lisäksi hänen halunsa oivaltaa kasvatettavan tilanne.  
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Haavion (1954, s.48–51) ja Van Manenin (1991, s.125–126) näkemyksiä myötäillen 

voimme puhua moraalisesta intuitiivisuudesta puhuessamme tahdikkuudesta, silloin ih-

minen välittömästi tietää tai pystyy havaitsemaan mitä hänen tulee tehdä tai mikä on 

oikea vaihtoehto ollessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Heidän mukaansa tahdi-

kas ihminen osaa toimia nopeasti, epäröimättä, itsevarmasti ja tarkoituksenmukaisesti 

vaikeissa tai arkaluonteisissakin tilanteissa. Tällainen henkilö pystyy myös usein sensi-

tiivisesti tulkitsemaan muiden ihmisten sisäisiä ajatuksia, tunteita ja haluja jo pelkästään 

epäsuorista vihjeistä kuten eleistä, käytöksestä, ilmauksista ja kehon kielestä. Heidän 

mukaansa tahdikas ihminen on siis niin sanotusti kykenevä näkemään pintaa syvem-

mälle ja tulkitsemaan mitä toisen ihmisen sisällä tapahtuu. Lisäksi heidän mukaansa tah-

dikas ihminen kykenee näkemään motiivien läpi ja tunnistamaan syy- ja seuraussuhteet, 

eli esimerkiksi syyt ihmisen epäkohteliaisuuden, vihaisuuden, surullisuuden tai iloisuu-

den taustalla. 

 

Van Maenin (1991, s.126–127) mukaan hyvää vanhemmuutta tai kasvattajuutta voi ku-

vata tahdikkuudella. Kasvattajan ollessa tahdikas, hän on muun muassa huomaavainen, 

sensitiivinen, tarkkanäköinen, hienotunteinen, huomioon ottava, järkevä, ymmärtäväi-

nen, armollinen, harkitsevainen ja huolellinen. Hänen mukaansa nämä käsitteet nimen-

omaan täydentävät toisiaan, sillä ilman huomaavaisuutta ei ole tahdikkuutta eikä ilman 

tahdikkuutta ole huomaavaisuutta. Tahdikkuus on enneminkin toimintaa kuin tietoa ja 

oikeastaan se on sensitiivinen huomaavaisuuden käytäntö.  

 
Pedagoginen tahdikkuus pedagogisen suhteen näkökulmasta kiteytyy siihen, että aikui-

nen on ennen kaikkea olemassa lasta varten, eikä toisinpäin (van Manen, 1991, s.128; 

Saevi & Eilifsen, 2008, s.2). Tahdikkuus ei niinkään tarkoita pehmeää tai lempeää herk-

kyyttä, ja onkin tähdennettävä ihmisien kykyä olla samanaikaisesti sekä vahva että 

herkkä. Tässä yhteydessä vahvuudella tarkoitetaan ihmisen luontaista kykyä olla avoin, 

rehellinen ja vilpitön muita ihmisiä kohtaan, näin ollen myös tahdikkuuden on aina oltava 

aitoa. (van Manen, 1991, s.125.) Pedagogisesti tahdikas opettaja on kyvykäs olemaan 

samanaikaisesti sekä rakastava ja lämmin, että asiantunteva ja auktoriteetin omaava. 

Hänellä on kyky havaita oppilaiden tunteet ja tarpeet, lisäksi hän kunnioittaa sekä arvos-

taa oppilaitaan ja haluaa aidosti edistää heidän oppimistaan. Opettajan opittua tunte-

maan oppilaansa, hän kykenee ymmärtämään yksittäisten oppilaiden erilaiset tarpeet. 

Taitava opettaja pystyykin havainnoimaan oppilaitaan ja arvioimaan tarvitsevatko he 

enemmän läheisempää tukea vai etäisempää yksinomaan opetukseen liittyvä asiantun-

tijuutta. Opettajan onkin erittäin tärkeää muistaa oppilaiden olevan yksilöitä, jotka rea-

goivat asioihin eri tavoin, eikä opettaja voi koskaan luoda oppimisympäristöä, joka olisi 
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jokaiselle oppilaalle jokaisessa tilanteessa suosiollinen. (Määttä & Uusautti, 2012, s.27, 

30–31.) 

 

Tahdikkuutta voikin pitää opettajan pedagogisena apuvälineenä, jolla opettaja pystyy 

kääntämään epäsuotuisan tai haitallisen tilanteen pedagogisesti positiiviseksi tapahtu-

maksi. Itse asiassa juuri pedagoginen hetki tai tilanne mahdollistaa aikuiselle pedagogi-

sesti tahdikkaan toiminnan. (van Manen, 1991, s.130, 133.) Sen avulla opettaja pystyy 

havainnoimaan ja arvioimaan, miten hänen oma reaktionsa vaikuttaa tilanteeseen sekä 

yksittäiseen oppilaaseen, että koko ryhmään (Haavio, 1954, s.49). Tahdikkuutta on mah-

dollista miettiä konkreettisen esimerkin avulla; kosketus tai koskematta jättäminen voi 

olla harmillista oppilaalle. Pedagoginen tahdikkuus luo eron tähän kosketukseen ja kos-

kematta jättämiseen, sillä sen pohjalta toiminta on aina perusteltua ja todettu olevan siinä 

tilanteessa tälle yksilölliselle lapselle hyväksi. (Saevi & Eilifsen, 2008, s.7). Pedagogi-

sesti tahdikas opettaja pystyy arviomaan, onko esimerkiksi fyysinen kosketus, kuten ha-

laus tarpeellinen vai tarpeeton tietylle oppilaalle tietyssä hetkessä.  

 

Van Manen (1991, s.128) puhuu myös yleisestä sosiaalisesta tahdikkuudesta, joka 

eroaa pedagogisesta tahdikkuudesta, sillä yleinen sosiaalinen tahdikkuus tapahtuu ai-

kuisten välisessä symmetrisessä vuorovaikutuksessa, kun taas pedagoginen tahdikkuus 

on aikuisen ja lapsen välistä, epäsymmetristä vuorovaikutusta. Aikuisten kesken ai-

kuisethan odottavat tahdikkaan käyttäytymisen olevan vastavuoroista, mutta lapsilta 

emme voi odottaa samaa, sillä vasta opetamme heille sosiaalista tahdikkuutta. Ocal ja 

Altinok (2016, s.62) puolestaan puhuvat sosiaalisesta herkkyydestä, jonka voi mieltää 

heidän määritelmänsä mukaan sosiaalisen tahdikkuuden rinnakkaiskäsitteeksi. Heidän 

mukaansa sosiaalinen herkkyys kehittää muiden vaatimuksia noudattavaa tarkoituksen-

mukaista käyttäytymistä, mukaan lukien positiivista sosiaalista käyttäytymistä. Ope-

tamme siis lapsia olemaan avoimia ja sensitiivisiä muiden ihmisten intellektuaaliselle ja 

emotionaaliselle elämälle sekä kunnioittamaan muita ihmisiä ja heidän subjektiivisuut-

taan huolimatta siitä minkä ikäisiä muut ihmiset ovat (van Manen, 1991, s.128.) 

 

Van Manenin (1991, s.128) mukaan myös lapset näyttävät meille paljon uusia tapoja ja 

mahdollisuuksia sekä kokea, että nähdä maailmaa. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei heillä 

ole samanlaista pedagogista velvoitetta suojella ja auttaa heidän vanhempiaan tai opet-

tajiaan kasvamaan sekä kehittymään, kun taas aikuisilla on lapsia kohtaan. Myös Heik-

kisen (1999, s.285) ja Martikaisen (2005, s.72) näkemyksen mukaan opettajalla on vielä 

erityinen ammatillinen rooli kasvattajana. Opettaja välittää oppilailleen niitä tietoja, taitoja 

ja arvoja, joita kulttuurissa pidetään arvokkaina. Hän myös itse arvottaa asioita uudelleen 
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ja näin eettinen herkkyys tulee esille opettajan ammatissa, sillä tehdessään pedagogisia 

valintoja opettaja arvottaa asioita tietynlaiseen tärkeysjärjestykseen.   

 

Kiinnitämme huomiota tahdikkuuteen usein vasta sen uupuessa, kokiessamme jonkun 

toimivan väärin joko itseämme tai muita ihmisiä, erityisesti lapsia kohtaan. Onneksemme 

aikuiset ovat useimmiten kuitenkin anteliaita ja auttavaisia lapsia kohtaan, koska he pi-

tävät lapsia haavoittuvaisina ja puolustuskyvyttöminä. Sen tähden monet vanhemmat 

olisivatkin valmiita uhraamaan kaiken oman lapsensa hyvinvoinnin vuoksi. Vasta näh-

dessämme lapsen kärsivän pystymme aidosti olemaan kyseisessä hetkessä vain ja ai-

noastaan lasta varten sekä siirtämään itsemme pois oman elämämme keskipisteestä. 

(van Manen, 1991, s.137–143.) 

 

Van Manen (1991, s.135–136) korostaa, kuinka tahdikkuus voi myös saada alkunsa eri-

laisista lähtökohdista ja olennaista onkin erottaa epäaito sekä aito tahdikkuus toisistaan. 

Hänen mukaansa aito tahdikkuus ei koskaan kumpua itsekkäistä lähtökohdista, kun taas 

valheellisen tahdikkuuden taustalla on aina oman edun tavoittelu naamioituna tahdik-

kaan käytöksen alle. Tällöin ihminen ei aidosti ole kiinnostunut toisen ihmisen parhaasta, 

vaan ainoastaan esittää olevansa sensitiivinen toisen tunteille. Van Manen myös painot-

taa tärkeyttä ymmärtää tahdikkuuden aina olevan sen henkilön palveluksessa, jota koh-

taan se on alun perin suunnattu.  

 

2.2.3 Dynaaminen sensitiivisyys  
 
Suomalaisessa tutkimuksessa dynaaminen sensitiivisyys on nähty rinnakkaiskäsitteeksi 

pedagogiselle sensitiivisyydelle ja tahdikkuudelle (ks. Rämä, s.2015). Sillä tarkoitetaan 

opettajan pedagogisesti herkkää ja avointa käyttäytymistä nimenomaan vuorovaikutus-

tilanteissa. Dynaaminen sensitiivisyys rakentuu opettajan omista elämänvarrelta kerty-

neistä kokemuksista, opettajan ammatillisuudesta sekä työkokemuksesta, lisäksi siihen 

voi vaikuttaa opettajilla oleva hiljainen tieto sekä oppilaiden kanssa luotu vuorovaikutus-

ympäristö. Dynaamisen sensitiivisyyden hyötynä nähdään sen avulla luotu joustavuus 

sekä opettajan harjoittamaan pedagogiikkaan, että jokaiseen hetkeen, jossa opetusta 

toteutetaan. (Rämä, 2015, s.42.) 

 

Rämä (2015, s.43-44) kuvailee dynaamista sensitiivisyyttä henkilökohtaisena ominai-

suutena, jonka kehittymistä hän pitää mahdollisena. Kehitys tapahtuu pääosin vuorovai-

kutuksessa muiden ihmisten kanssa, erilaisten kokemusten ja vuorovaikutuskumppanei-

den avulla. Dynaamisessa ja pedagogisessa sensitiivisyydessä sekä tahdikkuudessa on 

hyvin paljon samaa, mutta Rämän (2015, s.44) tekemän määritelmän mukaan niiden 
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erona voidaan nähdä dynaamisen sensitiivisyyden määrittyminen vuorovaikutuksen 

pohjalta, kun taas pedagoginen sensitiivisyys määrittyy osittain myös kiintymyksen poh-

jalta. 
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3 Sensitiivisen opettajan piirteitä ja sensitiivinen toi-
minta 

 
 
Sensitiivistä opettajaa ei ole asetettu tarkkaan muottiin, mutta tunnistettavissa on kuiten-

kin yhteneviä piirteitä. Esimerkiksi Rimm-Kaufman ym. (2003) tarkastelivat omassa tut-

kimuksessaan heidän mielestään viittä sensitiivisen opettajan ominaista piirrettä; äänen-

paino, sanaton viestintä, kuuntelu, vuorottelu ja puhuminen sekä huomioiminen ja vas-

taanottavaisuus (responsiviness vrt. Rimm-Kaufman ym., 2003, s.153,15). Pedagogi-

sesti taitavalla opettajalla on monenlaisia piirteitä ja ominaisuuksia, mutta tässä keskityn 

nimenomaan hyvän opettajan piirteisiin sensitiivisyyden näkökulmasta.  

 

3.1 Pedagogisesti taitava opettajuus sensitiivisyyden pohjana  

 
Pedagogisesti taitava opettajuus koostuu monista eri asioista, eikä kaikkia sen eri as-

pekteja ole mahdollista tarkastella tässä tutkielmassa. Oivallisena esimerkkinä toimii kui-

tenkin Tynjälän (2004, s.177-179) opettajan asiantuntijuuden ryhmittely kolmeen erilli-

seen osa-alueeseen: teoreettiseen tietoon, käytännölliseen tai kokemukselliseen tietoon 

sekä itsesäätelytietoon. Teoreettinen tieto sisältää tiedon opetettavista aineista sekä pe-

dagogisen vuorovaikutukseen ja etiikkaan liittyvän tiedon. Käytännöllinen tieto puoles-

taan perustuu kokemuksiin ja on usein luonteeltaan informaalia ja implisiittistä. Kolmas 

asiantuntijuuden osa–alue on itsesäätely, johon liittyvät metakognitiiviset taidot ja reflek-

tiivisyys. Asiantuntijuudessa nämä kolme osa–aluetta integroituvat yhteen.  

 

Bakxi, Koopman, de Kruijf, ja den Brok (2015, s.546.) puhuvat hyvistä opettajista, jotka 

osaavat yhdistää yksityisen ja ammatillisen ulottuvuuden sekä niihin sisältyvät eri tahoilta 

tulevat vaatimukset yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. He eivät tee päätöksiä pelkäs-

tään esimerkiksi teorian pohjalta vaan pystyvät ottamaan oman identiteettinsä mukaan 

opetuksen yhteydessä tapahtuvaan päätöksentekoon. He ovat myös tietoisia omista 

suotuisimmista rooleistaan ja pystyvät vaihtelemaan sekä tasapainottelemaan näiden 

välillä. Toisin sanoen hyvän opettajan on tunnettava itsensä läpikotaisin. 

 

Opettajalla ja hänen olemuksellaan on myös suuri vaikutus oppilaisiin ja heidän menes-

tymiseensä. Bakx ym. (2015, s.544) eivät pidä mitenkään epätodennäköisenä, että op-

pilaat ovat motivoituneempia ja saavuttavat parempia oppimistuloksia, kun he kokevat 

olevansa hyvän opettajan opetuksessa. On myös vanhempaa tutkimusnäyttöä siitä, että 

oppilaiden (7–17 -vuotiaiden) mielestä muiden ominaisuuksien ohella opettajan tapa vä-
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littää ja huolehtia oppilaistaan sekä opettajan luotettavuus ovat merkittäviä ominaisuuk-

sia hyvässä opettajassa. Ikähaarukan keskiosassa oppilaat pitivät myös tärkeänä oppi-

laiden yksilöllisten tarpeiden tunnistamista ja kaikista vanhimmat oppilaat osasivat jo 

nostaa esiin, kuinka opettajien tulisi olla sensitiivisiä oppilaiden tarpeille, mutta myös 

osata reagoida niihin nopeasti. (Kutnick & Jules, 1993, s.400.) Bakxin ja kumppaneiden 

(2015, s.552–559) tutkimuksessa oppilaat nostivat hyvän opettajan piirteissä esille mui-

den tekijöiden ohella persoonallisuuteen liittyvät, kuten kiltteyden, kärsivällisyyden, lem-

peyden ja rehellisyyden. Yhtenä kategoriana olivat myös kommunikaatio taidot sekä pe-

dagogiset taidot, joihin taas kuuluvat opettajien tapa olla tekemisissä oppilaidensa 

kanssa, heidän helposti lähestyttävyytensä, luotettavuutensa ja opettajien taito kuun-

nella oppilaita.  

 

3.2 Reflektoiva opettaja 

 
Reflektointia pidetään kasvattajan elämässä hyvin keskeisenä ammatillisena piirteenä. 

Reflektiivinen opettaja on kykenevä näkemään työnsä yhteiskunnalliset yhteydet ja osaa 

toimia itsenäisesti liikaa nojautumatta ylhäältä tuleviin ohjeisiin (Heikkinen, 2000, s.10). 

Hän on myös pedagogisesti sensitiivinen oppilailleen ja sille mitä tai miten he opettavat. 

Reflektoivat käytännöt ja opettajat ovat nostettu kunniaan myös opettajien koulutusoh-

jelmissa, mutta opettaja opiskelijoilta puuttuu tieto, miten reflektoinnin tulisi olla osa ope-

tusta. Monesti onkin syntynyt kuva jatkuvasti reflektoivasta huippuopettajasta, joka pys-

tyy tilanteessa kuin tilanteessa muuttamaan suunnitelmaansa tai reflektoimaan oppilai-

den käyttäytymistä. (van Manen, 2008, s.6, 12.)  

 

Aidot opetustilanteet herättävät opettajissa kysymyksiä, kuten: Mikä on tämän lapsen 

etujen mukaista? Mitä nyt tulisi tehdä? Kuinka opettajan tulisi säätää äänensävyään eri 

tilanteissa ja olosuhteissa? Tai minkälaiset kokemukset koulussa ovat hyväksi lapselle?  

Opettajat joutuvatkin kaiken aikaa tekemään pikaisia tilannekohtaisia ratkaisuja työs-

sään (Kettunen, 2007, s.156–157). Esimerkkinä opettajan yksittäiset valinnat toimia ja 

käsitellä asioita oppitunnin tai koulupäivän aikana (Martikainen, 2005, s.72).  Oikeissa 

opetustilanteissa opettajalle ei kuitenkaan jää aikaa tai kiinnostusta aidosti pohtia edellä 

mainittuja kysymyksiä. Heidän on toimittava heti ja jatkuvasti tavoilla, jotka toivon mu-

kaan osoittavat pohdiskelevaa hienotunteisuutta. Reflektointi tulee kuvioihin vasta jälki-

käteen opettajan pohtiessa tapahtumia ja tilanteita, joista hän aiemmin ollut mukana. 

(van Manen, 2008, s.2.)   
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Opettamisessa on hyväksyttävä reflektoinnin puute aktiivissa ja vuorovaikutteisissa arjen 

tilanteissa. Kysyessä opettajilta syitä heidän toimintansa taustalla vastaukset voivat olla 

yksiselitteisiä ja selkeitä, totuus on kuitenkin toisenlainen. Kokeneet opettajat myöntävät 

tekevänsä päivän aikana lukemattomia päätöksiä, joihin ei ole sisältynyt reflektoivaa 

ajattelua, koska suurta osaa päätöksistä ei ole mahdollista tehdä reflektion pohjalta. Aito 

reflektio on problemaattista, sillä elämä luokkahuoneissa on sattumanvaraista, dynaa-

mista ja jatkuvasti muuttuvaa. Kaikki on tilannekohtaista ja välillä opettajan on toimittava 

välittömästi, sillä kahden sekunnin päästä tilanne voi jo olla ohi. Näissä tilanteissa opet-

tajan on mahdotonta astua taaksepäin reflektoimaan oman toimintansa lukuisia vaihto-

ehtoja ja seurauksia. Loppujen lopuksi kaiken kiireisenkin arjen keskellä hyvät opettajat 

omaavat kyvyn toimia ajattelevasti, tarkoituksenmukaisesti ja välittömällä näkemyksellä. 

Itse asiassa reflektointi voisi jopa olla haitallista siinä hetkessä tapahtuvalle opetukselle 

tai toiminnalle. (van Manen, 2008, s.8–12.) 

 

3.3 Läsnä oleva opettaja  

 
Läsnäoloa voi kuvailla olotilana, kun olemme täysin hereillä, silloin ihminen on tietoisesti 

valpas ja vastaanottavainen. Opettajan tapauksessa opettaja on siis yhteydessä jokai-

seen yksilöön sekä ryhmään, että kaikkeen heidän mielelliseen, emotionaaliseen ja fyy-

siseen toimintaan oppilaiden omissa oppimisympäristöissään. Läsnä oleva opettaja 

omaa kyvyn vastata oppilailleen harkitusti ja myötätuntoisesti tarkoituksenmukaisella ta-

valla. Läsnäolon käsite avautuu parhaiten oman kokemuksen pohjalta, jos on kohdannut 

opettajan, joka on pystynyt antamaan juuri sen mitä olemme tarvinneet, ei sen enempää 

tai vähempää. Opettaja on ollut läsnä ja hän on pystynyt ymmärtämään tarpeemme, 

mutta myös näkemään vahvuutemme sekä kokemuksemme oppijoina ja vastaamaan 

näihin kaikkiin onnistuneesti. (Rodges & Raider-Roth, 2006, s.266-267, 284.) 

 

Opettajan kuunnellessa ja ollessa aidosti läsnä oppilas kokee, että opettaja on kyennyt 

ymmärtämään ja tunnistamaan heidän tunteensa sekä emotionaalisesti että kognitiivi-

sesti, fyysisesti ja mahdollisesti myös henkisesti. Tällöin oppilas voi tuntea olevansa tur-

vassa ja kokea opettajan suojelevan sekä ohjaavan häntä (Rodges & Raider-Roth, 2006, 

s.267, 274; Kallio, 2016, s.142.) Opettaja taas näkee läsnäolon kokemuksena, jolla hän 

saattaa oppilaat täydelliseen huomioon, jonka avulla opettaja pystyy havaitsemaan mitä 

kyseisessä hetkessä oikeasti tapahtuu. Oppilaan intohimon hyödyntäminen, hänen op-

pimisensa laajentaminen, haasteiden ymmärtäminen sekä yhteyden luominen ympärillä 

olevaan kontekstiin ovat esimerkkejä siitä, että opettaja on läsnä oppilaan oppimiskoke-

muksessa. (Rodges & Raider-Roth, 2006, s.267, 274.) 
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Rodgesin ja Raider-Rothin (2006, s.272–273) mukaan opettajan läsnäolo saattaa kärsiä, 

jos opettaja ei pysty olemaan aito itsensä opettajana, vaan erottelee arkiminänsä erittäin 

voimakkaasti opettajaminästään. Sellaisen keinotekoisen opettajan luominen, joka ei ole 

luonteenomaista itselle ja omalle persoonalle on vaarallista. Silloin omat arvot, velvoit-

teet ja opetuskäsitykset jakautuvat ja muotoutuvat usein epäselväksi sotkuksi. Tärkeintä 

on, että opettajalle itsellään on selkeä ja vahva kuva sekä tuntemus itsestään ja omasta 

ammattitaidostaan, näin hän pystyy panostamaan enemmän oppilaisiin ja heidän oppi-

miseen. Yhteyden löytäminen itsensä, opetettavan aihealueen sekä kontekstin välillä on 

olennaista, jotta opettaja pystyy joustavasti vaihtelemaan näiden välillä.  

 

On käytännössä mahdotonta olla läsnä kaikille oppilailleen alituisesti ja monesti opettaja 

voi kokonaan menettää yhteyden oppilaisiinsa. Nämä hetket voivat kuitenkin olla kaikista 

merkittävämpiä aidon ja toimivan yhteyden löytämisen näkökulmasta. Silloin opettajan 

on välttämättä tarkasteltava mitkä asiat ovat vaikuttaneet yhteyden katoamiseen alun 

perin, eli mikä on ajanut opettajan pois oppilaidensa luota. Toisin sanoen, mikä on ajanut 

hänet pois heidän kokemuksistaan sekä oppimisestaan. Tämä tilanne mahdollistaa op-

pilaiden mukaan ottamisen keskusteluun ja usein myös hedelmällisen keskustelun. Oi-

keiden oivalluksien avulla sekä oppilaille että opettajalle avautuu mahdollisuus päästä 

entistä lähemmäs toisiaan. Hidastamalla tahtia opettajan on helpompi luoda yhteys op-

pilaisiinsa. Silloin opettaja pystyy observoimaan oppilaiden vuorovaikutusta aihealueen 

kanssa, sekä havainnoida omia reaktioitaan suhteessa oppilaisiinsa ja heidän oppimi-

seensa. Lisäksi opettaja voi luoda yhteyden jaetulla dialogilla niin oppilaiden, kun heidän 

vanhempiensa, kollegoiden ja muiden ympärillä olevien ihmisten kanssa. (Rodges & 

Raider-Roth, 2006, s.276, 284.) 

 

3.4 Sensitiivinen vuorovaikutus 

 

Oppilaiden koulumenestyksen kannalta oppilaiden ja opettajan välistä suhdetta on pi-

detty merkittävänä tekijänä opetustaitojen ja opetuksen laadun ohella. Aidon yhteyden 

luominen oppilaisiin vaatii kuitenkin toimivuutta ja tehokkuutta. Lisäksi merkittävässä 

asemassa on opettajalta tuleva kunnioitus sille mitä oppilaat tuovat mukanaan luokkaan. 

Opettajan tulee sallia lasten kokemukset, jotta oppilaat voivat kokea hyväksynnän tun-

teen luokassa. Opetuksen ydin ja sen suuri menestys liittyvätkin siihen, kuinka opettaja 

reagoi oppilaan reaktioihin luokkahuoneen alati muuttuvissa tilanteissa. (Hattie, 2009, 

s.2, 118). 
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Vuorovaikutuksella voidaan tarkoittaa prosessia, jossa kaksi tai useampi viestijä ilmaisee 

omia merkityksiään käyttämällä verbaalisia tai nonverbaalisia merkkijärjestelmiä. Sa-

maan aikaan viestijöiden tulisi myös reagoida muiden viesteihin ja tulkita niitä.  (Tieteen 

termipankki, 2020b.) Tyynnyttävä sensitiivinen vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä 

on lapsen tarpeet kuulevaa vuorovaikutusta, jossa aikuinen vastaa lapsen tarpeisiin. Ai-

kuisen reaktion eli vasteen saa aikaiseksi lapsen kehossa olevat aistijärjestelmät, jotka 

ilmaisevat lapsen tarpeita. Aikuisen reagoidessa vauvan tarpeisiin lapsi tottuu saa-

maansa hoivaan ja huolenpitoon. (Siegel, 2012, s.91; Sajaniemi ym., 2015, s.19–20.)  

 

Sensitiivisen vuorovaikutuksen tärkeys korostuu ihmisten ilmaistessa tunteita toisilleen. 

Kun ihmiset tulkitsevat toisen ihmisen toiveita ja pelkoja tai ilmaisevat omiaan, he ovat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa erilaisten eleiden välityksellä. Vain läheinen ja jat-

kuva yhteistyö voi varmistaa ihmissuhteissa vaaditun sensitiivisyyden toisen toiveille ja 

peloille. (Trevarthen, 2005, s.67.) Kun lapsi kohtaa esimerkiksi pelkoa, ahdistusta tai su-

rua, hoivaajat voivat tarjota lapselle turvasataman epämiellyttävien tunteiden kohtaa-

miseksi samalla rauhoittaen lasta (Siegel, 2012, s.91). Sensitiivisesti toimimiseen liittyy 

myös hienotunteisuus toisia ihmisiä kohtaan sekä toisen mielialojen mukana eläminen 

eli empatia (Keltikangas–Järvinen, 2016, s.91). 

 

Tilanteiden ja viestinnän havainnointi sekä tulkitseminen ovatkin olennaisia opettajan 

ammatissa opettajan ja oppilaan läheisen vuorovaikutussuhteen vuoksi. Sensitiivinen ja 

herkkä opettaja Rimm-Kaufmanin ym. (2003) määritelmän mukaan on lasten kanssa yh-

teensopivassa ja samanaikaisesti tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Opettajan ja oppi-

laan välinen vuorovaikutussuhde voidaan ymmärtää olevan kaksisuuntainen viestin-

täsuhde, jossa muodostuvat sekä opettajan että oppilaan identiteetit, mutta myös suh-

teen dimensiot. Viestintäprosessista vuorovaikutusta tekee toisen esiin tuomien merki-

tysten tulkinta ja niiden huomioonottaminen. Kaksisuuntaisessa viestintäsuhteessa ha-

lutaankin korostaa opettajan ja oppijan samanaikaisesti tapahtuvia toimintoja ja tietoi-

suutta. (Gerlander & Kostiainen, 2005, s.68–71.) 

 

Sensitiivistä vuorovaikutusta on kuvailtu paljon äidin ja vauvan suhteen näkökulmasta 

(ks. Ainsworth, Blehar, Wall, Waters, 2014, s.142–143), mutta tähän vuorovaikutussuh-

teeseen perustuva tutkimus tukee myös muiden sensitiivisten ja vastaanottavaisten (res-

ponsiviness vrt. Rimm-Kaufman ym., 2003, s.153,154) suhteiden merkityksellisyyttä lap-

sen elämässä (Rimm-Kaufman ym., 2003, s.153,154). Sensitiivinen vuorovaikutuskump-

pani omaa kyvyn asettua toisen asemaan ja hän pystyy näkemään asiat toisen ihmisen 
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perspektiivistä, samalla ollen jatkuvasti valppaana tulkitsemaan sekä vastaamaan toisen 

signaaleihin tarkoituksenmukaisella tavalla (Ainsworth ym., 2014, s.142). Sensitiiviset 

opettajat ovatkin tehokkaita vastaamaan lasten vihjeisiin ja arvioimaan lapsen tuen tar-

peen. He osoittavat johdonmukaisia odotuksia ja vaatimuksia sekä positiivista huomiota 

lapsia kohtaan. He myös toimivat lapsilähtöisesti ja osoittavat näin kykynsä asettua lap-

sen asemaan. Lapsen ollessa tarkkaamaton sensitiivinen opettaja kykenee herättämään 

lapsen mielenkiinnon uudestaan tavalla, joka osoittaa tietoisuutta lapsen tyypillisestä op-

pimistyylistä ja mieltymyksistä. (Rimm-Kaufman ym., 2003, s.151–152.) Opettajan ja op-

pilaan välisessä vuorovaikutuksensarjassa opettaja siis vastaa oppilaiden signaaleihin 

ja käytökseen sensitiivisesti samalla säädellen vihjeiden avulla jatkuvasti sekä tiedosta-

mattomasti omaa käytöstään ja toimintaansa (Nind & Hewett, 2005, s.8). 
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4 Sensitiivisyyttä vaativien tilanteiden kohtaaminen 
koulun arjessa 

 

Opettajan tulee hienotunteisesti käsitellä niin oppilaan persoonaa kuin kaikkea hänen 

yksityiselämäänsäkin liittyviä asioita sekä huomioida elämän eri osa-alueiden vaikutuk-

set oppilaan käytökseen (Kallio, 2016, s.114; Tirri & Kuusisto, 2019, s.14). Oppilaiden 

erilaiset ongelmat vaikeuttavat heidän koulutyötään eri tavoin, yhdellä oppilaalla voi olla 

ongelmia koko koulupolun ajan, kun toisella ongelmat taas voivat liittyä yksittäiseen muu-

tokseen elämässä (Savolainen, 2010, s.28). 

 

Wihersaaren (2011, s.89, 114–119) mukaan kasvatuksen näkökulmasta on oleellista ta-

voitella aitoja kohtaamisia, jolla tarkoittaa sen olevan jotain oppilaan ja opettajan välillä 

tapahtuvaa, joka taas tarkoittaa ontologisessa suhteessa olemista, jossa opettaja ja op-

pilas ovat osa samaa olemuksellista ulottuvuutta. Kohtaamiseen kuuluu ajatus toisesta 

ihmisestä, joka on kohtaamistilanteessa välittömässä läheisyydessä oikea ja elävä per-

soona. Leinosen (2002, s.42) mukaan kohtaamisella voidaan tarkoittaa kummankin osa-

puolen molemminpuolista ymmärtämistä ja hänen mukaansa opettamisessa onkin aina 

ollut kyse kohtaamisesta. Hyvän kohtaamisen saavuttamiseksi on kuitenkin nähtävä vai-

vaa, sillä se ei ole jotain automaattisesti tapahtuvaa, vaan siihen liittyy useimmiten levol-

linen läsnäolo, kuuntelu ja kuulluksi tuleminen (Wihersaari 2011, s.114). Hovilan (2004, 

s.163–165) tutkimuksessa taas opettajat kokivat tärkeiksi tekijöiksi oppilaan kohtaami-

sessa esimerkiksi opettajan herkkyyden huomioida yksilöllisyys ja tunnesiteen syntymi-

sen kasvattajan ja kasvatettavan välille.  

 

4.1 Oppilaan taustojen huomioiminen 

 
Sensitiivisyyden käsitettä käytetään kuvaamaan oppilaiden yksilöllisyyden ja erilaisten 

taustojen huomioimista opetuksessa. Sensitiivisyyden käsite liitetään esimerkiksi oppi-

misen yksilöllisyyden, sukupuolen, sosioekonomisen luokan tai kulttuurisen taustan huo-

mioimiseen, jolloin puhutaan esimerkiksi sukupuoli– tai kulttuurisensitiivisyydestä (ks. 

Dumas ym. 1999; Rimm-Kaufman ym. 2003; Keskitalo 2010; Kivimäki 2014).  

 

Luokkasensitiivisyys. Siljanderin (2002, s.174) kriittisen kasvatustieteen näkökulman 

mukaan opettajan tärkeänä tehtävänä on asettua ristiriitatilanteissa aina heikomman 

puolelle ja ehkäistävä luokkasortoa sekä kaikenlaista epätasa-arvoa. Kivimäki (2014, s. 

145–147) onkin hahmotellut ajatusta luokkasensitiivisyydestä, jossa eri yhteiskuntaluok-

kien osalta kaikkien oppilaiden erilaiset lähtökohdat, taustat ja orientaatiot tunnustetaan 
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sekä huomioidaan. Luokkasensitiivisyyteen liittyy ajatus, että muodollisesti samanlaisten 

mahdollisuuksien tarjoaminen ei konkreettisesti avaa samoja mahdollisuuksia eri ihmi-

sille. Perhetausta voi silti avata tai rajata yksilölle mahdollisia valintoja. Luokkasensitiivi-

syydessä eroja ei täysin sivuuteta, mutta tavoitteena on erojen merkitysten lieventämi-

nen ja tasapainottaminen. Sen vuoksi koulun ja kodin yhteistyössä tuleekin ottaa huomi-

oon perheiden moninaisuus sekä perheiden eriävät tiedon sekä tuen tarpeet (POPS, 

2014, s.35). 

 

Sukupuolisensitiivisyys. Sukupuolisensitiivisessä ohjauksessa sukupuolittuneita käsi-

tyksiä ja uskomuksia pyritään purkamaan ja rakentamaan niiden tilalle uusia merkityksiä. 

Tällainen prosessi mahdollistuu sukupuoleen liittyvien ja usein intuitiivisten havaitsemis- 

ja tulkintatapojen tultua ihmisten tietoisuuteen. Ammatillisena osaamisena sukupuolisen-

sitiivisyys merkitsee esimerkiksi sitä, että ohjaaja tiedostaa maailman olevan monessa 

suhteessa erilainen naisille ja miehille. Hän arvioi kriittisesti omia asenteitaan ja toimin-

taansa ohjausprosessissa sekä pyrkii itse tunnistamaan esimerkiksi sukupuolia katego-

risoivia kielellisiä elementtejä. (Juutilainen, 2005, s.31.) 

 
Kulttuurisensitiivisyys. Opettajien tulee ottaa huomioon myös oppilaiden kulttuurisia 

taustoja. Soilamon (2008, s.165–179) mukaan opettajalla tulisi olla kasvatuksellista herk-

kyyttä erilaisten oppilaiden kasvun tukijana, jolloin hän on kulttuurisesti joustava ja tar-

kastelee yhteiskunnallista arvoympäristöä kriittisesti. Erilaisuuden huomioiminen on 

olennaista maahanmuuttajataustaisen lapsen myönteisten oppimiskokemuksien synty-

miseksi sekä identiteetin rakentumiselle. Hänen tutkimuksessaan opettajien kulttuurien 

välistä kohtaamista sekä eri kulttuuritaustaisten oppilaiden kasvattamista ja opettamista 

hankaloittivat opettajien riittämättömät pedagogiset valmiudet. Opettajat kaipasivat lisää 

koulutusta eri kulttuureista ja uskonnoista sekä niihin liittyvistä arvoista ja toimintata-

voista. 

 

4.2 Kriisin kohtaaminen koulussa 

 

Oppilaan yksityiselämässä voi tapahtua hyvinkin traumaattisia kokemuksia tai suuria 

muutoksia, jotka vaikuttavat koulutyöskentelyyn ja -menestykseen. Järkyttävät kokemuk-

set voivat olla mitä vain; vanhempien ero, koulukiusaaminen, vanhemman irtisanominen, 

vakava sairaus, onnettomuus, läheisen itsemurha tai kuolema. Huonoimmassa loppu-

ratkaisussa ihmisillä ei ole mahdollisuutta käsitellä lapsena tapahtunutta traumaa, jolloin 

sen vaikutukset näkyvät mahdollisesti jopa ylisukupolvien. Tämän vuoksi opettajan yh-

dessä vanhempien ja muiden ammattilaisten kanssa onkin erittäin tärkeää osata auttaa 
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tunne-elämän vaikeuksista kärsivää tai käyttäytymisongelmaista lasta hänen sitä tarvi-

tessaan. Lapsi tarvitsee aikuisen luomaa turvaa ja suojelua, mutta myös empaattista 

vuorovaikutusta. Ongelmaksi muodostuu usein, että aikuisen voi monesti olla hankalaa 

ymmärtää lapsen käytöksen olevan seurausta aiemmin tapahtuneesta ja käsittelemättö-

mästä traumasta. (Poijula, 2016, s.11–13.) 

 

Opettaja tulee siis olla osana muiden aikuisten verkostoa ja tukea lapsen toipumista krii-

sistä. Kaikki apu ja jokainen ihminen ovat korvaamattomia, siksi koulu suurena sosiaali-

sena verkostona on velvollinen kantamaan oman vastuunsa. Nimenomaan arjen lämmin 

vuorovaikutus on merkittävä tekijä kriisistä selviytymisen kannalta.  Kriisisauttamisessa 

on ensisijaisen tärkeää luoda tunne yhteisöllisyydestä eli siitä, että on osa jotakin ja ym-

pärillä on turvallinen sosiaalinen verkosto. (Poijula, 2016, s.14.) Lapselle tämä voisi esi-

merkiksi olla oma luokka, joka on jo ennestään tuttu ja turvallinen.  

 

Lapsen suurin menetys on siis usein vanhemman tai muun läheisen kuoleminen tai pel-

kästään vanhemmasta eroon joutuminen. Odotettavissa olevaan kuolemaan opettaja voi 

valmistaa oppilaitaan tehostamalla menetykseen valmistavaa työtä, mutta opettajien on 

myös tehtävä taukoamatta töitä koulun arjessa kuolemaan koskevaan kasvatukseen liit-

tyen. Näin lapset oppivat suhtautumaan siihen paremmin, eivätkä joudu miettimään niin 

isoja asioita yksin. Lapsi ei ole kykeneväinen ymmärtämään kuolemaa aikuisen tavoin 

ennen ikävuosia 11–12, joka myös hankaloittaa surun käsittelyä. Usein ennen yhdek-

sänvuoden ikää vaikeinta on ymmärtää kuoleman olevan luonnollinen ja lopullinen, kai-

kille tapahtuva asia. Lasten kysymykset kuolemasta voivat myös olla hyvin konkreettisia, 

mikä saattaa järisyttää surevaa aikuista, siksi näitä asioita olisikin tärkeää käsitellä kodin 

lisäksi myös koulussa. Lasta voi valmistaa odotettavissa olevaan läheisen kuolemaan 

antamalla tietoa siitä mitä tapahtuu milläkin hetkellä. Tulee kuitenkin tarkkailla, milloin 

lapsi on valmis vastaanottamaan tietoa ja minkä verran. Kuolemaa voi esimerkiksi käsi-

tellä erilaisten tarinoiden avulla, mutta tässäkin tulee sensitiivisesti ottaa huomioon per-

heiden erilaiset uskonnot, uskomukset ja käsitykset kuoleman jälkeisestä elämästä. (Poi-

jula, 2016, s.98–113.)  

 

Lapsen suru usein näyttäytyy lyhytkestoisempana kuin se oikeasti on, opettajien tuleekin 

ymmärtää tämä, jotta he ymmärtävät surun pitkäkestoisuuden ja sen vaikutukset lapsen 

toimintaan vielä pitkänkin ajan jälkeen. Suru voi ilmentyä esimerkiksi somaattisina oi-

reina tai aggressiivisuutena. Aikuisen herkkyys ymmärtää ja tulkita lasta on erittäin oleel-

linen kyky, jotta hän osaa liittää normaalista poikkeavan käytöksen suruun. Silloin hän ei 

rankaise oppilasta huonosta käytöksestä vaan pikemminkin ohjaa häntä ilmaisemaan 
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kielteisiä tunteita muilla tavoin. Traumatisoitunut lapsi voi puolestaan olla jopa ylivireinen. 

Opettaja voi huomata oppilaansa olevansa traumatisoitunut oppilaan käytöksen muuttu-

essa säikyksi ja hänen keskittymiskykynsä sekä muistinsa huonontuessa läheisen kuo-

leman jälkeen. Oli kyseessä sitten suru tai trauma, lapsi usein oireilee jollain tavalla ja 

hänen koulusuoriutumisensa on heikompaa. Arkirutiinien varmistaminen koulussa voi 

auttaa lasta merkittävästikin tuttujen asioiden pysyessä ennallaan. (Poijula, 2016, s.118–

130). 

 

4.3 Haasteellisen lapsen kohtaaminen  

 
Oppilailla voi olla erilaisia haasteita ja ne voivat näyttäytyä eritasoisina eri opettajille. 

Tyypillisimpiä ovat käytöshäiriöt, pelot ja ahdistuneisuus, itsetuhoinen käyttäytyminen, 

mielialan vaihtelut, tarkkaavuuden ja keskittymisen hankaluudet, oppimisvaikeudet, toi-

minnanohjauksen vaikeudet sekä sosiaalisten taitojen vaikeudet. Samanaikaissairasta-

minen on hyvin tyypillistä yhdestä häiriöistä tai oireesta kärsivälle. (ks. Savolainen, 

2010.) 

 

Käytöshäiriöt. On hyvin todennäköistä, että jokaisen opettajan työuralle mahtuu käy-

töshäiriöisiä oppilaita, sillä tutkimusten mukaan 3–14 prosentilla lapsista ja nuorista on 

havaittavissa käytöshäiriö. Ne voivat olla muodoltaan erilaisia, ICD-10-tautiluokituksen 

käytöshäiriöihin kuuluu perheen sisäinen, epäsosiaalinen ja sosiaalinen käytöshäiriö, uh-

makkuushäiriö sekä masennusoireinen käytöshäiriö. Lisäksi on myös olemassa hyper-

kineettinen käytöshäiriö. Nämä häiriöt voivat olla vaikeusasteeltaan lieviä, keskivaikeita 

tai vaikeita sekä alkaa lapsena eli ennen ikävuotta 10 tai nuorena eli ikävuoden 10 jäl-

keen. Epäsosiaalisen käytöshäiriön muoto alkaa lapsena ja sosiaalisen käytöshäiriön 

muoto taas nuorena. Lapsena alkava käytöshäiriö onkin haasteellisempi, sillä silloin lap-

sella on hyvin todennäköisesti jonkinlaisia neuropsykologisia ongelmia, kun taas nuo-

ruuden häiriöihin vaikuttaa pääsääntöisesti tietynlaiseen ystäväpiiriin ajautuminen. Käy-

töshäiriöiset kärsivät usein muistakin häiriöistä ja siksi olisikin ensisijaisen tärkeää ha-

vaita mahdollinen käytöshäiriö mahdollisimman varhain, ettei se jäisi muiden häiriöiden 

varjoon, ja jotta sitä olisi mahdollista ennaltaehkäistä vähentämällä riskitekijöitä sekä li-

säämällä suojaavia tekijöitä. Tuleva käytöshäiriö on mahdollista havaita jo varhain lap-

sen temperamenttiongelmista tai vaikeahoitoisuudesta, joista ensiksi kehittyy käytöson-

gelmia tai koulunkäynnin vaikeuksia ja lopulta mahdollisesti käytöshäiriö. Tietynlaiset te-

kijät ja tapahtumat lapsen elämässä, kuten vanhemman ja lapsen välinen turvaton kiin-
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tymyssuhde, ympäristötekijät, geneettinen perimä, antisosiaalisuus, aggressiivinen käy-

tös, vanhempien erinäiset ongelmat tai sosioekonominen asema antavat osviittaa tule-

vasta käytöshäiriöstä. (Lehto-Salo & Marttunen, 2006, s.99–105.) 

 

Käytöshäiriöiset lapset levittävät pahaa oloaan myös ympärilleen ja opettajan onkin ol-

tava valmis vastaanottamaan heidän pahaa olonsa sekä osattava käsitellä sitä tilanteen 

vaatimalla tavalla. Tämä ei tarkoita huonon käytöksen hyväksymistä, vaan enneminkin 

oppilaan tunteiden sanoittamista ja käsittelemistä. (Savolainen, 2010, s.29.) Opettaja ei 

voi yksinään auttaa käytöshäiriöstä kärsivää oppilasta, mutta hänen on ammattilaisena 

oltava kykenevä arvioimaan missä vaiheessa oppilas tulee ohjata lastensuojeluviran-

omaisten luokse. Opettaja ei voi myöskään vaikuttaa lapsen ja vanhemman välisen erit-

täin merkityksellisen kiintymyssuhteen muodostumiseen varhaislapsuudessa, mutta on 

kuitenkin asioita joihin opettaja voi kiinnittää huomiota ja vaikuttaa. Ensinnäkin eri taho-

jen, kuten koulun ja sosiaalitoimen yhteistyö on erittäin oleellista, jotta opettajalla on tar-

vittavat tiedot oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Tärkeää on painottaa muun muassa 

säännöllisiä rutiineja koulupäivän aikana sekä luoda realistiset oppimistavoitteet, että 

suotuisa oppimisympäristö. Lisäksi opettaja voi tukea oppilasta luomaan uusia terveitä 

ikätoverisuhteita esimerkiksi erilaisten toiminnallisten tehtävien ja aktiviteettien kautta 

sekä kannustaa osallistumaan koulupäivän ulkopuolella tapahtuvaan harrastustoimin-

taan. Opettaja voi myös pyrkiä olemaan merkittävä ja luotettava aikuinen oppilaan elä-

mässä. (Lehto-Salo & Marttunen, 2006, s.104–106.) 

 

Ahdistuneisuushäiriöt. Oppilailla voi myös olla erilaisia pelkoja tai ahdistuneisuutta, 

jotka hankaloittavat koulutyöskentelyä. Lasten ja nuorten pelot eroavat toisistaan, sillä 

lapsilla ne ovat hyvin konkreettisia ja tilannesidonnaisia, nuorilla ne taas liittyvät nuoreen 

itseensä, kuten hänen ulkonäköönsä ja olemukseensa sekä oman ajattelun kehittymi-

seen. Lisäksi ajatus muiden ihmisten arvioinnin kohteeksi joutumisesta ja itsensä ver-

taaminen muihin lisäävät ahdistuneisuutta. Ahdistuneisuushäiriöstä puhutaan ahdistu-

neisuuden aiheuttaessa jonkinlaista toimintahaittaa kuten vaikeuksia ikätoverisuhteissa, 

koulunkäynnissä tai harrastuksissa. Myös pelko-oireiset häiriöt, paniikkihäiriö, yleistynyt 

ahdistuneisuushäiriö, eroahdistuhäiriö ja traumaperäiset häiriöt kuuluvat ahdistunei-

suushäiriöihin. Nämä ovat hyvin yleisiä häiriöitä ja kyseiset oppilaat kärsivät monesti sa-

manaikaisesti useammasta häiriöstä. Pahimmassa tapauksessa ahdistuneisuushäiriöt 

voivat enteillä aikuisiän ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta. Ahdistuneisuushäiriöille 

altistumisessa on erilaisia riskitekijöitä, kuten perinnölliset tekijät (geneettiset tekijät sekä 

perheen ahdistuneisuutta ja pelkoja mallintavat käytännöt) ja ympäristöön liittyvät tekijät 
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(kiintymyssuhteen turvattomuus sekä varhaiset stressi- ja traumakokemukset). (Ranta, 

2006, s.66–69.) 

 

Tässäkään tapauksessa opettaja ei voi omalla toiminnallaan poistaa oppilaiden ahdistu-

neisuushäiriöitä vaikuttavien tekijöiden ollessa lähinnä opettajasta riippumattomia. Opet-

taja voi kuitenkin havaita oppilaan ahdistuneisuushäiriön oppilaan ollessa toistuvasti 

poissa koulusta tai jatkuvista sekä epämääräisistä somaattisista oireista kuten vatsaki-

vuista, päänsäryistä ja lihaskivuista. Myös oppilaan vaikeudet suoriutua tehtävistä tai toi-

minnoista riittävän ripeästi voi enteillä ahdistuneisuushäiriöstä. Oppilaat myös välttelevät 

tietoisesti tilanteita koulussa, jotka voivat aiheuttaa heille ahdistuneisuutta tai luovat tur-

vakäyttäytymisen mallin, jonka avulla he peittävät omaa ahdistuneisuuttaan esimerkiksi 

puhumalla hiljaa tai välttämällä katsekontaktia sosiaalisissa tilanteissa. Opettaja pystyy 

kuitenkin tunnistamaan näitä tilanteita ja arvioimaan mistä oppilaan kummallinen käytös 

voi johtua. Varsinkin välttäytymiskäyttäytymiseen on tärkeä puuttua välittömästi, ettei op-

pilas luule sen olevan ainoa tapa välttyä ahdistukselta. Tämän vuoksi yli viikonkin jatkuva 

poissaolo koulusta voi olla erittäin kriittistä ja hankaloittaa asian käsittelyä. Opettajalla on 

myös merkittävä rooli oppilaan kouluun paluussa ja hänen on oltava tietoinen oppilaan 

tilanteesta, jotta hän voi yhteistyössä oppilaan kanssa sopia yhteisesti hyväksytyt toimin-

tatavat koulussa. (Ranta, 2006, s.69–70.) 

 

Itsetuhoinen käyttäytyminen. Marttusen (2006, s.127–128) mukaan itsetuhoinen käy-

tös ilmenee nuorilla eri tavoin, se voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Tiedostamatto-

maan eli epäsuoraan käytökseen kuuluu suurien riskien ottaminen ilman, että siihen liit-

tyy itsetuhoisia ajatuksia. Tietoiseen eli suoraan itsetuhoisuuteen taas kuuluu itsemurha-

ajatukset, -yritykset ja itsemurhat. Opettajan saadessa selville oppilaan itsetuhoisia aja-

tuksia tai huomatessa itsetuhoista käytöstä on hänen välittömästi otettava asia puheeksi 

ja toimittava tilanteen vaatimalla tavalla (Savolainen, 2010, s.30). Nuoren itsetuhoajatuk-

sien tai -aikeiden selville saaminen voi kuitenkin olla hyvin haastavaa, sillä nuori ei vält-

tämättä kerro niistä edes ammattilaisille. Oppilaan itsemurha-aikeita epäillessä ja tilan-

teen ollessa turvallinen myös opettaja voi kysyä suoraan oppilaalta asiasta. Tässä tilan-

teessa aikuisen tulee olla aidosti kiinnostunut nuoresta ja puhua asioista avoimesti sekä 

suoraan, asioita sen enempää kaunistelematta. Opettajan työnkuvaan ei kuulu nuoren 

mielenterveyden hoito, mutta opettaja on osa oppilaidensa sosiaalista tukiverkkoa ja 

nuori tarvitseekin usein aikuisen tukea hakiessaan itselleen ammattiapua. Koulut voivat 

myös ennaltaehkäistä itsemurhia yhteisöllisellä tasolla organisoimalla erilaisia kursseja 

tai ohjelmia oppilaiden itsetunnon kohottamisen sekä ongelmanratkaisutaitojen vahvis-

tamiseksi. (Marttunen, 2006, s.131–134.) 
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Mielialan vaihtelut ja mielialahäiriöt. Mielialahäiriöt ovat yleisempiä nuorilla kuin lap-

silla, niiden on kuitenkin arvioitu alkavan yhä varhaisemmassa iässä. Lapsuuden ja nuo-

ruuden erinäisillä masennusoireilla on myös suuri vaikutus aikuisuuden henkiseen tasa-

painoon ja hyvinvointiin. Nuoruuteen kuuluu myös lyhytkestoisia mielialan vaihteluja, 

jotka ovat normaali osa nuoren elämää eivätkä vaikuta hänen toimintakykyynsä. Nuorten 

mielialahäiriöistä puhuttaessa usein on kyseessä masennustila, pitkäaikainen masennus 

tai kaksisuuntainen mielialahäiriö. (Korhonen & Marttunen, 2006, s.79–80.) 

 

Aikuisten voikin välillä olla vaikeaa erottaa normaalia alakuloisuutta mielenterveyshäiri-

öistä, mutta opettaja voi havaita oppilaan avun tarpeen tietynlaisesta vihjeistä kuten kou-

lunkäynnin haasteista, elämänilon menettämisestä, heikommasta hygieniatasosta ja 

oman terveyden väheksymisestä. Ilmiselviä merkkejä, jotka eivät välttämättä näy niin 

helposti opettajalle ovat viiltelyjäljet, liiallinen päihteiden käyttö tai riskikäyttäytyminen lii-

kenteessä. Havaitessaan oppilaan olevan aikaisempaa passiivisempi, alakuloisempi ja 

epäsosiaalisempi opettajan onkin tärkeää reagoida tähän ja ohjata oppilas psykiatrisen 

avun piiriin. Vaikeiden asioiden esille ottamista ei saa myöskään vieroksua, sillä pelkäs-

tään asioista keskusteleminen voi parantaa nuoren oloa huomattavasti. (Korhonen & 

Marttunen, 2006, s.79–83.) 

 

Tarkkaavaisuushäiriöt. Tarkkaavaisuushäiriöstä kärsiville on hyvin tyypillistä tarkkaa-

mattomuus sekä impulsiivinen ja yliaktiivinen käytös, joka voi monessa tapauksessa olla 

jopa perinnöllistä ja liittyä keskushermoston toiminnan poikkeavuuteen. Tarkkaavaisuus-

häiriöiselle rutiineista poikkeava tilanteet aiheuttavat haasteita ja monesti taustalla voi 

vaikuttaa muut häiriöt kuten, käytös- tai ahdistuneisuushäiriö. Opettajan tulisikin olla tie-

toinen, minkälaiset tilanteet aiheuttavat haasteita tällaiselle oppilaalle, jotta hän voisi val-

mistua näihin etukäteen yhdessä oppilaan kanssa. Ongelmaksi muodostuu usein se, 

että tarkkaavaisuushäiriöisen on vaikea nähdä tilanteen suurempaa kuvaa, eli mitä hä-

nen ympärillään tapahtuu. Ristiriitatilanteissa tulee helposti takerruttua pieniin yksityis-

kohtiin, eikä oppilas kykene näkemään syitä toisen osapuolen toiminnan taustalla. Esi-

merkiksi toisen oppilaan toiminta on voinut johtua puhtaasta vahingosta, johon tarkkaa-

vaisuushäiriöinen vastaa välittömästi aggressiivisesti ennen tilanteen selvittämistä. (Sa-

volainen, 2010, s.32.) 

 

Koulussa opettaja pystyy huomaamaan oppilaan tarkkaamattomuuden esimerkiksi op-

pilaan kyvyttömyydestä; kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, keskittyä leikkeihin tai pelei-

hin, kuunnella mitä hänelle puhutaan, noudattaa ohjeita ja tehdä tehtävät valmiiksi, pitää 
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huolta koulutarvikkeistaan sekä kyvyttömyydestä muistaa päivän toiminnot. Lisäksi jat-

kuvat huolimattomuusvirheet kuten hätiköidyt vastaukset kokeissa ja helppo häiriinty-

vyys sekä pitkien tehtävien välttely ovat selkeitä merkkejä niiden kestäessä yli kuusi kuu-

kautta. Yliaktiivisuus taas tulee esiin nuoren kyvyttömyydestä pysyä omalla paikallaan 

ilman jatkuvaa liikehdintää tai leikkiä rauhallisella äänellä. Kyseessä on jatkuva motori-

nen yliaktiivisuus erilaisissa ympäristöissä. Impulsiivisuutta kuvaa nuoren enneaikainen 

vastaaminen kysymyksiin ja muiden puheenvuoron vieminen puhumalla toisten päälle 

sekä jatkuva tarve puhua, lisäksi myös malttamattomuus oman vuoron odottamisessa 

tai jonossa seisomisessa. Opettajan tulee kuitenkin ymmärtää ikätason vaikuttavan mer-

kittävästi oppilaan keskittymiskykyyn, esimerkiksi pienemmiltä oppilailta voi vaatia vain 

keskittymistä yhtäjaksoisesti noin 10-15 minuutin ajan. (Närhi, 2006, s.90–94.) 

 

Toiminnanohjauksen vaikeudet. Toiminnanohjauksen vaikeudet ovat läheisessä yh-

teydessä tarkkaavaisuushäiriöön. Pelkistetysti toiminnanohjaus tarkoittaa kykyä sää-

dellä omaa toimintaa tilanteen vaatimusten mukaisesti. Närhen (2006, s.95) mukaan toi-

minnanohjauksen osa-alueet ovat aloitteellisuus, käyttäytymisen ehkäisy, vaihtaminen, 

suunnittelu, organisointikyky, itsetarkkailu, tunteiden säätely, ja työmuisti. Nämä sanat 

eivät välttämättä kerro opettajalle vielä paljoa, mutta hän voi havaita vaikeuksia oppilaan 

toiminnanohjauksessa koulun arjessa helpostikin. Toiminnanohjauksien vaikeuksista 

puhutaan, kun oppilaalla on vaikeuksia aloittaa työskentely, hän toimii impulsiivisesti ja 

ajattelematta, hänellä on vaikeuksia siirtymätilanteissa ja toimintatapojen vaihdoksessa, 

oppilaalla ei ole kykyä ennakoida asioita ja hän toimii suunnittelematta, oppilas on haja-

nainen ja epäjärjestelmällinen, jonka seurauksena hän ylikuormittuu tehtäviä tehdes-

sään. Silloin oppilas ei tarkista omia tehtäviään eikä tiedosta omaa käytöstään ja sen 

vaikutuksia muihin, ja lisäksi oppilas hermostuu helposti tai unohtaa usein sen mitä oli 

tekemässä. (Närhi, 2006, s.95-96.) 

 

Oppilaan toiminnanohjauksen kuntoutus ei saa jäädä yksin opettajan vastuulle vaan 

opettajan on hyvä puhua erityisopettajalle, jonka kanssa päätetään jatkotoiminpiteistä 

(Savolainen, 2010, s.36.) Opettaja voi kuitenkin lieventää oppilaan ydinoireita koulutyö-

hön helposti sovellettavilla tukitoimilla, joita tulee kuitenkin käyttää toistuvasti tulosten 

saavuttamiseksi. Oppilaita voi ohjata parempaan itsehallintaan erilaisten harjoituksien 

avulla, lisäksi opettaja voi jäsentää tehtäviä enemmän ja systemaattisesti arvioida oppi-

laan käyttäytymistä sekä antaa oppilaalle jatkuvaa palautetta käyttäytymisestä ohjaten 

oppilasta toivottua käyttäytymistä kohti. (Närhi, 2006, s.96-97.) 
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Oppimisvaikeudet. Oppimisvaikeudesta kärsivän toiminta ja hänen kohtaamat haasteet 

eroava yleisestä kyky-, kehitys- tai ikätasosta. Oppimisvaikeuksia on erilaisia ja välillä 

niitä voi olla vaikea huomata, siksi onkin erittäin tärkeää muiden ongelmien esiin tullessa 

myös tarkistaa mahdolliset oppimiseen liittyvät vaikeudet. Luokanopettaja ei ole yksin 

tämänkään asian kanssa, vaan hän saa tukea koulun muulta henkilökunnalta. Erityis-

opettajan tehtävänä on tehdä peruskartoitus ja kattavammat tutkimukset ovat koulupsy-

kologin vastuulla. Opettajan epäillessä oppimisvaikeuksia oppilaillaan voi hän muokata 

oppimisympäristöä monipuolisemmaksi, vaikkei oppimisvaikeutta olisi vielä erikseen to-

dettu. Olennaista olisi käyttää selkeitä materiaaleja sekä muodostaa oppitunnista selkeä 

ja ymmärrettävissä oleva kokonaisuus, kaiken lähtökohtana on siis suunnittelu ja valmis-

tautuminen. Lisäksi opettajan tulee varmistaa opittavan asian ymmärrys, tiivistää tär-

keimmät asiat ja kerrata niitä sekä antaa mahdollisuus oppilaiden kysymyksille ja erilai-

sille oppimistyyleille. Jokaisen oppilaan ei siis tarvitse tehdä kokeita välttämättä kirjalli-

sesti tai perehtyä opittuun asiaan pelkästään fyysisen kirjan avulla. (Savolainen, 2006, 

s.33–34.) 

 

Sosiaalisten taitojen vaikeudet. Oppilailla voi myös olla vaikeuksia sosiaalisten taitojen 

kanssa, eli ollessaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Sosiaalisilla taidoilla tarkoite-

taan sosiaalisesti hyväksyttäväksi opittua käyttäytymistä. Niiden avulla ihmiset pystyvät 

paremmin välttämään negatiivisia seurauksia ja korostamaan positiivisia vaikutuksia ol-

lessaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Nämä taidot kehittyvät aikaisempien koke-

muksien ja opittujen taitojen pohjalta. Lisäksi elämänaikana muilta ihmisiltä saatu pa-

laute sosiaalisissa tilanteissa vaikuttaa merkittävästi sosiaalisten taitojen kehittymiseen. 

Sosiaalisten taitojen puute lisää ongelmia koulussa, sillä koulussa arvostetaan edelleen 

paljolti itse koulunkäyntiin liittyviä taitoja, eikä niinkään sosiaalisia taitoja oppilaiden väli-

sessä yhteistyössä. (Kauppila, 2005 s.125–126, 131.) 

 

Sosiaalisten taitojen puutteella on vaikutus siihen, kuinka oppilas osaa arvostaa itseään 

ja luottaa itseensä, siksi myös koulussa tulee tarjota onnistuneita vuorovaikutuskoke-

muksia niin aikuisten kuin lastenkin kanssa. Ilman sosiaalisia taitoja oppilas voi syrjäytyä 

kokonaan sosiaalisissa tilanteissa. Opettajan tuleekin kiinnittää huomiota näiden taitojen 

harjoitteluun, sillä taidot kehittyvät niin mallioppimisen, kokemusten kuin opettajilta tai 

vanhemmilta omaksutun tiedon ja palautteen pohjalta. Puutteelliset taidot voi tunnistaa 

lapsen jatkuvasti keskeyttäessä toisten keskustelun, saadessa raivokohtauksia, naura-

essa toisten onnettomuudelle ja kyvyttömyydestä leikkiä sääntöjen mukaisesti. (Kaup-

pila, 2005, s.129–138.)  Opettaja voi ohjata oppilaitaan toimimaan oikein sosiaalisissa 

tilanteissa ja näyttää mallia omalla esimerkillään. Ensinnäkin ristiriitatilanteet esimerkiksi 
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oppilaiden välillä tulee selvittää aina. Lisäksi opettaja voi harjoitella sosiaalisia tilanteita 

yhdessä oppilaiden kanssa ja neuvoa jo etukäteen, kuinka esimerkki tilanteissa tulisi 

toimia. Palautetta tulee antaa oppilaan toiminnasta jälkikäteen ja samalla käydä tilan-

netta läpi. (Savolainen, 2006, s.37.) Opettaja voi myös sanoittaa oppilaalle hänen puut-

teellisen taitonsa samalla kuvaillen tavoiteltavan taidon tason (Kauppila, 2005, s.138). 

 

Jokainen opettaja varmasti kohtaa yllä käsiteltyjä haasteita omalla työurallaan, ja vaikka 

suurin osa haasteista kärjistyy vasta yläkouluun mentäessä, on niitä myös havaittavissa 

alakoulussa. Näihin oireisiin ja häiriöihin olisikin erittäin tärkeää kiinnittää huomiota heti 

niiden ilmaantuessa. (ks. Laukkanen, Marttunen, Miettinen & Pietikäinen, 2006.) 

 

4.4 Haastavat tilanteet kodin ja koulun yhteistyössä 

 
Perusopetuslaki (Perusopetuslaki 3 § 3 mom.)  velvoittaa koulua olemaan yhteydessä 

kodin kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö ei aina kuitenkaan ole täysin mutkatonta ja eri-

mielisyydet hankaloittavat helposti nimenomaan opettajan ja huoltajien yhteistyötä (Sa-

volainen, 2010, s.15–16; Lämsä & Karhuniemi, 2013, s.92–93). Oppilaan ongelmat opin-

noissa usein lisäävät yhteistyön tarvetta ja ensisijaisen tärkeää olisikin varmistaa kes-

kusteluyhteys huoltajien ja opettajan välillä heti ongelmien esiin noustessa (Lämsä & 

Karhuniemi, 2013, s.92–93). Yhteistyötä toteutetaan, sillä sen merkitys oppilaan, luokan 

ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnille sekä turvallisuudelle on vääjäämätön (POPS, 2014, 

s.35). 

 

Hornbyn ja Blackwellin (2018) tutkimuksessa tarkasteltiin koulun ja kodin välistä yhteis-

työtä ja sen haasteita 11 Iso-Britannialaisessa alakoulussa. Rehtoreiden vastauksien pe-

rusteella nousi esiin neljä erilaista haastetta: vanhempien ja perheen tekijät, vanhempien 

ja opettajan väliset tekijät, yhteiskunnalliset tekijät sekä käytännölliset tekijät. Vanhem-

pien ja perheen tekijöihin liittyivät pääosin vanhempien omat negatiiviset kokemukset 

koulussa. Lisäksi osassa kouluista nousi esiin yhteistyön esteeksi vanhempien omat on-

gelmat, yhteisen kielen puute, vanhemman sukupuoli tai vanhempien ikä. Vanhempien 

ja opettajan välisiin tekijöihin liittyi monia erinäisiä tekijöitä, kuten opettajien ajanpuute, 

vajavainen koulutus käsitellä vanhempia tai vanhemmat voivat pelätä opettajan tuomit-

sevan heidät. Myös yhteiskunnallisiin tekijöihin liittyi monia erinäisiä tekijöitä, kuten esi-

merkiksi vanhempien mielenterveysongelmat ja rasismi. Käytännöllisiin tekijöihin liittyivät 

taas pääosin erinäiset aikarajoitukset kuten koulujen rajalliset aukioloajat ja vanhempien 

työajat sekä heidän muuten kiireellinen elämänsä, mutta myös vanhempien epätietoi-

suus siitä, kuinka he voisivat lähestyä koulua. 
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Pahimmassa tapauksessa huoltajan käytös on hyökkäävää ja syyttelevää opettajaa koh-

taan. Toisessa ääripäässä taas ovat täysin välinpitämättömät huoltajat, joiden kanssa 

vuorovaikutus voi olla hyvinkin yksipuolista tai jopa täysin olematonta. (Savolainen, 

2010, s.15–16; Lämsä & Karhuniemi, 2013, s.92.) Perusopetuksen opetussuunnitelman 

mukaan päävastuu yhteistyön järjestämisestä onkin opetuksen järjestäjällä. Tarkoituk-

senmukainen yhteistyö vaatii aloitteellisuutta koulun henkilöstön puolelta sekä jatkuvaa 

ja monipuolista viestintää että henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa. 

(POPS, 2014, s.35.) Vuorovaikutuksen onnistuminen edellyttää kuitenkin kummankin 

puolista vastavuoroisuutta.  

 

Haastavilta tilanteilta ei ole mahdollisuutta täysin välttyä, mutta opettajalla on mahdolli-

suus varautua haastaviin tilanteisiin etukäteen, kuten tapaamisiin haastavan vanhem-

man kanssa. Vanhempien ja koulunnäkemykset voivat erota toisistaan merkittävästi, 

mutta se ei tarkoita opettajan näkemyksen olevan aina oikea ja onkin erittäin tärkeää 

myös osoittaa arvostusta vanhempia kohtaan kuuntelemalla heitä ja heidän näkemyksi-

ään omasta lapsestaan (Kallio, 2016, s.146). Tilanteen kärjistyessä ja toisen osapuolen 

menettäessä itsehillintänsä, tärkeintä on saada hänet rauhoitettua, jonka jälkeen on 

mahdollista selvittää syyt suuttumuksen taustalla. Usein suuttumuksen taustalla on huol-

tajan kokemus oman lapsensa epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Selvitäkseen tällai-

sista konfliktitilanteista opettajalla tulee olla selkeä näkemys siitä mikä kyseisessä tilan-

teessa olisi oppilaan edun mukaista ja esittää oma näkemyksensä sen mukaisesti. Li-

säksi apua voi kysyä muulta koulunhenkilökunnalta. (Savolainen, 2010, s.15–18; Lämsä 

& Karhuniemi, 2013, s.95–96.) 
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on mahdollisimman yksityiskohtaisesti kuvata, analy-

soida ja tulkita kahdeksan luokanopettajan kokemuksia sensitiivisyyttä vaativista tilan-

teista, sekä selvittää millä tavoin luokanopettajat toimivat sensitiivisyyttä vaativissa tilan-

teissa. Lisäksi tavoitteena on selvittää millaisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia opet-

tajien vastauksissa nousee esille.  

 

Tarkoituksenani on löytää luokanopettajien haastatteluista vastauksia seuraaviin kysy-

myksiin: 

 

1. Millaisissa tilanteissa luokanopettajat kokevat, että he joutuvat käyttämään omaa 

sensitiivisyyttään?  

2. Millä tavoin luokanopettajat toimivat sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa? 
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen lähestymistavalla, sillä tarkoituksena oli tut-

kia luokanopettajien käsityksiä opettajan sensitiivisyydestä ja sitä kautta heidän kohtaa-

miaan haastavia ja sensitiivisyyttä vaativia tilanteita sekä heidän käyttämiään toiminta-

tapoja vastaan tulevissa tilanteissa koulun arjessa. Ihmistieteellisen tutkimuksen kiinnos-

tus kohdistuukin nimenomaan tietämisen sisältöön, eli ihmisen luomaan merkitystodelli-

suuteen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.64). Lisäksi Pattonin mukaan (2015, s.22) laadulli-

set menetelmät helpottavat perusteellisten yksityiskohtaisten asioiden tutkimista. Laa-

dulliset metodit tuottavatkin yleensä runsaasti yksityiskohtaista tietoa pienestä määrästä 

ihmisiä ja tapauksia.  

 

6.1 Kerronnallinen lähestymistapa 

 
Ihmistenvälistä sosiaalista todellisuutta ei voi tarkastella samalla tavalla kuin luonnontie-

teellistä todellisuutta, sillä ne rakentuvat eri tavoin. Konstruktivistisesta näkökulmasta ih-

misen tieto riippuu paljolti siitä, kuka sitä tarkastelee ja mistä lähtökohdista käsin. Tieto 

muodostuu siis ihmisten aiemmista kokemuksista ja tiedoista. Ihmisten tieto, maailman-

kuva ja oma identiteetti muuttuvat elämänvarrella, sillä sitä muokkaavat uudet kokemuk-

set ja muiden ihmisten kanssa käyty sosiaalinen kanssakäyminen, ne ovat ikään kuin 

jatkuvasti muuttuvia kertomuksia. (Heikkinen, 2018, s.178.) 

 
Heikkinen (2018, s.170, 176–177) nostaa esiin, kuinka ihminen on aina jakanut ja tulee 

aina jakamaan kertomuksiaan, sillä ihminen jäsentää elämänkokemuksiaan kertomuk-

sien avulla. Kertomuksien tarkastelu ja tutkiminen ovat erittäin looginen tapa ymmärtää 

ihmisiä ja heidän toimintaansa. Kertomukset itsessään auttavat ihmisiä hankkimaan ja 

muodostamaan tietoa ympärillä tapahtuvista asioista, mutta myös välittämään sitä tietoa 

muille. Kuulijan tai tässä tapauksessa paremminkin tutkijan vastuulle jää kuitenkin ker-

tomuksen luotettavuuden arviointi, joka ohjaakin meidät tieteen tekemisen äärelle. Nar-

ratiiviseen tutkimukseen tulee automaattisesti mukaan tutkimuksen tekemisen peruspi-

larit; ensimmäisenä keskitytään tiedon hankintaan liittämällä se aikaisempaan tutkimus-

tietoon, jonka jälkeen raportoinnin avulla muodostetaan aikaisemmista tutkimuksista yh-

dessä muun tutkimusmateriaalin kanssa uusi tarina. Lopulta luotettavuutta arvioidaan ja 

tiedeyhteisön kriittistä keskustelua käydään loputtomasti tutkimuksen liittyessä tutkimus-

tiedon keskusvarantoon. 
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Pelkästään tutkimusaineisto itsessään voi jo olla kerronnallinen, silloin tutkimusaineisto 

sisältää kertomusmuotoista kielenkäyttöä tai kerrontaa tekstilajina. Esimerkiksi haastat-

telut ovat kerronnallisia, sillä haastateltavathan kertovat omin sanoin ja omasta maail-

mankuvastaan käsin omia käsityksiään. Puhuttaessa narratiivisesta tutkimusaineistosta 

voidaan tarkoittaa siis kirjallisesti tai suullisesti esitettyä kerrontaa, silloin aineistossa on 

juonellisia tarinoita, joista löytyy alku, keskikohta sekä loppu. Tutkijan onkin tärkeä ym-

märtää narratiivisen aineiston vaativan aina tulkintaa, sillä sitä ei ole mahdollista järjes-

tää selkeiksi numeroiksi tai kategorioiksi. (Heikkinen, 2018, s.180.)  

 

Narratiivisuus eli kerronnallisuus juontaa juurensa latinasta, jossa substantiivilla narratio 

tarkoitetaan kertomusta ja verbillä narrare kertomista. Heikkinen (2018) pitääkin kerron-

nallisuutta tai kertomuksellisuutta narratiivisuuden suomennoksena. Käsitteissä on kui-

tenkin pienehkö vivahde-ero, sillä kerronnallisuus sisältää kertomisen prosessin, kun 

taas kertomuksellisuus indikoi suoraan kertomisen lopputulokseen. Heikkinen kallistuu-

kin kerronnallisen tutkimuksen käsitteen puoleen sen sisältäessä molemmat, sekä ker-

tomisen prosessit, että kertomisen tuotokset. Huomio kiinnittyy nimenomaan kertomuk-

siin ja kertomiseen tiedon välittäjänä sekä rakentajana. Hän myös nostaa esiin, kuinka 

tutkimuksissa kertomukset toimivat monesti aineistona ja tutkimus jo itsessään on maa-

ilmasta tuotettu kertomus. (Heikkinen, 2018, s.172.) 

 

Tarina ja kerronnallinen diskurssi kuuluvat myös olennaisesti narratiiviseen tutkimuk-

seen. Arkikielessä kertomus ja tarina tarkoittavat useimmiten samaa, tutkimuksen saralla 

emme voi kuitenkaan ajatella näin. Tarina ja kertomus liittyvät olennaisesti myös omaan 

tutkimukseeni, joten tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista paneutua tarinan ja ker-

tomuksen käsitteiden eroihin, jotka nekin voidaan Hännisen (2018, 189–191) mukaan 

määritellä monin eri tavoin. Hänen mukaansa ihmisten tai muiden olentojen toiminta tie-

tyissä ehdoissa aiheuttaa perättäisiä tapahtumia, joista syntyy tarina tulkinnan toteudut-

tua, ja tätä tulkintaa ohjaavat kulttuuriset tarinavarannot. Vasta kerronnan konventiot eli 

kaikki olemassa olevat symbolit ja tavat esittää tarina ohjaavat meidät kertomuksen ää-

relle. Siihen millaiseksi kertomus lopulta muodostuu vaikuttaa kulttuurimme sekä siihen 

sisältyvät sosiaaliset ehdot eli se mikä on hyväksyttyä kertoa ja millä tavoin. Tarinoihin 

eivät sisälly kaikki tietyssä ajassa toteutuneet tapahtumat, vaan niihin valikoituvat mer-

kitykselliset kokonaisuudet, mutta toisin kuin kertomus tarina myös kulkee aina ajassa 

eteenpäin. Kertomuksen avulla tapahtumat taas voidaan kuvailla aina eri tavoin tai esi-

merkiksi päinvastaisessa järjestyksessä. Kertomuksessa aika voi siis poukkoilla esittä-

mällä tarinan alkuperäisen tapahtumarakenteen toisenlaisessa järjestyksessä, kuiten-
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kaan tarinan tapahtumarakennetta muuttamatta. Tällöin on kyse yksittäisen kertojan ta-

vasta käyttää kerronnallisuutta hyödyksi. Tarinat eli tapahtumien kulku yksittäisen kerto-

jan tulkitsemana ja kerronnallinen diskurssi eli kertomisen tapa, muoto sekä välineet si-

sältyvät kertomukseen. Tarinan juoni taas yhdistää tarinan alun, keskikohdan ja lopun 

toisiinsa, eikä tapahtumia voi irrottaa toisistaan, sillä jälkimmäinen tapahtuma nähdään 

useimmiten ensimmäisen syynä tai seurauksena. Välillä tapahtuman syynä voi olla 

pelkkä sattuma, eikä sille pakosti löydy sen suurempaa selitystä. Viime kädessä merki-

tyksellisintä on se, kuinka tarina lopulta päättyy. Kaikki nämä vaiheet ovat myös vahvasti 

esillä omassa aineistossani, jossa opettajat ovat koonneet mieleensä koko uransa var-

relta merkittäviä tarinoita ja oman tulkintansa sekä haastattelutilanteen antamissa ra-

joissa luovat niistä kertomuksia, joista minä lopulta päädyn tekemään vielä omat tulkin-

tani. (Heikkinen, 2018, s.172–173; Hänninen, 2018, s.189–191.)  

 

Tarinan taustalla olevia tapahtumia ja tapahtumakulkuja selvitetään usein elämänkerral-

lisella tutkimusotteella, jota aion käyttää tässäkin tutkielmassa. Silloin halutaan tietää 

mitä tarinan henkilöhahmoille oikeasti tapahtui tai miten ja miksi he toimivat tietyllä ta-

valla. Elämänkerrallisessa tutkimusotteessa onkin itse tarinan lisäksi huomioitava myös 

ajan ja paikan sekä muun miljöön vaikutus tapahtumien kulkuun. Edellä mainitut asiat 

huomioituna perehdytään itse tarinaan eikä vain sen kertomisen tapoihin. (Heikkinen, 

2018, s.175.) 

 

6.2 Teemahaastattelu aineiston hankinnan välineenä 

Aineisto kerättiin teemahaastatteluna. Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan 

ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioilleen antamiaan merkityksiä sekä sitä, miten 

merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. Halusin kerätä tietoa luokanopettajien kohtaa-

mista sensitiivisistä tilanteista omassa ammatissaan ja heidän toimintatavoistaan näissä 

tilanteissa, joten oli rationaalista lähestyä aihetta kysymällä luokanopettajilta suoraan 

heidän kokemuksiaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s.11, 48.) Parhainta narratiivista aineis-

toa saakin vain tutkijan antaessa haastateltavalle vapauden ja otolliset puitteet kertoa 

kokemuksensa omalla tavallaan (Hänninen, 2018, s.194). 

 

Haastatteluissa edettiin kaikille yhteisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien 

tarkentavien kysymysten varassa (liite 1) (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s.48; ks. myös Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, s.87).  Haastattelun teemoja olivat opettajan sensitiivisyys, sensitiivi-

syyttä vaativat tilanteet, opettajien toimintatavat sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa ja 
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opettajan sensitiivisyyden kehittyminen. Tähän työhön valikoituivat sensitiivisyyttä vaati-

vat tilanteet ja opettajien toimintatavat sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa. Teemat pe-

rustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli aiheesta jo tiedettyyn, mutta kuitenkin intuitiiviset 

ja kokemusperäiset havainnot sallittiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.88). Haastattelut oli-

vat avoimia, ja tutkittavat saivat vapaasti kertoa näkemyksistään sekä kokemuksistaan. 

Kysymykset olivat puoliavoimia, eli puhuttiin esimerkiksi opettajan sensitiivisyydestä, 

mutta tarkentavat kysymykset vaihtelivat yksilöllisesti osallistujien kohdalla. Meidän roo-

limme oli esittää näitä tarkentavia kysymyksiä ja ohjata haastattelun kulkua tutkimuksen 

rajauksen mukaisesti. 

 

Tutkimuksen otos koostuu kahdeksasta Jyväskylän alueella toimivasta luokanopetta-

jasta. Tutkittavista kuusi oli naisia ja kaksi miehiä. Iältään osallistujista kaksi oli 50–59-

vuotiaita, neljä oli 40–49-vuotiaita ja kaksi oli 30–39-vuotiaita. Heistä viisi oli ollut työelä-

mässä yli kymmenen vuotta, kaksi neljä–kuusi vuotta ja yksi seitsemän–kymmenen 

vuotta.  

 

Tutkittavat valikoituivat satunnaisotannalla Jyväskylän seitsemästä eri koulusta. Saate-

kirje (liite 2) lähetettiin sähköpostilla seitsemän jyväskyläläisen koulun 82 luokanopetta-

jalle marraskuussa 2018. Luokanopettajilla oli noin kaksi viikkoa aikaa ilmoittaa kiinnos-

tuksensa tutkimusta kohtaan vastaamalla sähköpostiin. Muistutusviestejä ei lähetetty, 

sillä kiinnostuneita osallistujia ilmoittautui kahdeksan, joka oli riittävä määrä tutkimusta 

varten. 

 

6.3 Aineiston analyysi  

 
Laadullista analyysiä tehdessä on perinteisesti ollut tarkoitus löytää yhtäläisyyksiä ja sa-

manlaisuutta, kuitenkin uudemmat analyysitavat keskittyvät pääosin aineiston eroihin 

sekä moninaisuuteen. Eskolan ja Suorarannan (1998) mukaan tällaisessa analyysissa 

pääseekin tarkempaan ja aineistolähtöisempään analyysiin, johon halusin itsekin suun-

tautua, sillä tavoitteenani oli tutkia ja ymmärtää opettajien subjektiivisia kokemuksia sen-

sitiivisyyttä vaativista tilanteista ja heidän käyttämistään toimintatavoista näissä tilan-

teissa. Lisäksi laadullisessa analyysissä ei voida myöskään tuottaa yhtä lailla yleistettä-

vissä olevaa faktatietoa kuin määrällisessä analyysissä, siksi olennaista olisikin unohtaa 

”todellisten” vastauksien löytäminen ja siirtyä ”mahdollisten” vastauksien etsintään. Sil-

loin tutkija ei keskity absoluuttisen totuuden etsimiseen vaan pyrkii löytämään erilaisia 

mahdollisia totuuksia. Tätä tutkija ei voi myöskään tehdä täysin mekaanisesti vaan se 

edellyttää tutkimuksellista mielikuvitusta. (Eskola & Suoraranta, 1998, s.101.) 
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Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteeni oli opettajien kertomuksien sisältö eli ne 

teemat, joita opettajat kertomuksissaan nostavat esille, joten olenkin kiinnittänyt huo-

mioni kertomuksien temaattiseen sisältöön jättämällä pois huomion tarinoiden kertomis-

tavasta. Bruner (1986, s.10–14) määrittääkin kaksi tietämisen tapaa; narratiivinen tiedon 

muoto perustuu kertomuksen ymmärrykseen, kun taas paradigmaattinen tietämisen 

muoto perustuu loogisten propositioiden avulla esitettävään tietoon.  Jälkimmäiselle omi-

naista on loogisten propositioiden välityksellä muotoutunut argumentaatio, käsitteiden 

määritteleminen sekä luokittelu. Temaattinen ja johdonmukainen kertomuksen muodos-

taminen on taas ominaista narratiiviselle tietämiselle.  

 
Aineistoa voi siis myös käsitellä narratiivisesti. Silloin puhutaan narratiivien analyysistä, 

jossa kertomukset luokitellaan ja jäsennetään kategorioihin sekä tapaustyyppeihin tai 

narratiivisesta analyysistä, jossa pyritään tuottamaan uusi kertomus aineiston kertomus-

ten ja esiin nousseiden keskeisten teemojen pohjalta. (Polkinghornen, 1995, s.5–6, 15). 

Narratiivisen analyysin käsite on vakiintunut, mutta perin pohjin ajateltuna ei ole tarkoi-

tuksenmukaista puhua analyysistä puhuttaessa narratiivisesta analyysistä, sillä siinä ei 

eritellä mitään, vaan pikemminkin luodaan kokonaisuutta (Heikkinen, 2015, s.161). Oma 

analyysini perustuu näihin kumpaakin, sillä tuotin uuden mahdollisimman laajan opetta-

jan sensitiivisyyttä kuvaavan tyyppikertomuksen esiin nousseiden teemojen pohjalta 

noudattaen näin narratiivista analyysiä, ja lisäksi käytin myös narratiivien analyysiä pa-

neutumalla tilanteiden ja toimintatapojen teemoitteluun, luokitteluun sekä jäsentämiseen. 

 

Tarkoituksenani on tarkastella todellisuudessa toteutuneita tapahtumakulkujen tarinalli-

sia tulkintoja eli opettajien kokemuksia sensitiivisyyttä vaativista tilanteista ja toimintata-

voista näissä tilanteissa. Tässä tutkimuksessa olevat tarinat voidaan myös nähdä opet-

tajien työuran aikana kertyneiksi identiteetin ja toiminnan kehitysprosesseiksi. Narratiivi-

sen tutkimuksen näkökulmasta teemahaastatteluista on mahdollista nostaa esiin tarinal-

lisia tulkintoja tai etsiä pienempiä pikkukertomuksia, joihin sovellan narratiivisen analyy-

sin keinoja. Narratiivisen analyysin tekemiseen ei ole myöskään olemassa täydellistä 

malliopusta, vaan tutkijan vastuulle jää menetelmien hyödyntäminen oman tutkimuk-

sensa etujen mukaisesti. Narratiivisessa tutkimuksessa aineistosta tulee löytää tarinalli-

sia merkitysrakenteita, joita tämän tutkimuksen haastattelut ovatkin täynnä. Ne ovat 

omaelämänkerrallisia kertomuksia, joissa opettajat kuvaavat ennalta määriteltyjen ydin-

tapahtumien taustaa eli sensitiivisyyttä vaativia tilanteita, joilla on kertomuksissa selkeä 

alku ja loppu. (Hänninen 2018, s.188–189, 192–194.) 
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Vaihtoehtoni alussa olivat juonianalyysi, tyyppikertomuksen analyysi tai teemojen kautta 

jäsentyvä analyysi. Oman aineistoni monipuolisuuden pohjalta oli kuitenkin johdonmu-

kaista lähteä ensin lähestymään sitä teemoittelun avulla, sillä tilanteet ja toimintatavat 

olivat niin moninaisia sekä laajoja aineistossa, että niistä juonianalyysin tekeminen, että 

aineiston tarkastelu olisi ollut erittäin haastavaa ilman sen jonkinlaista raakakäsittelyä. 

 

Aineistoni oli jo valmiiksi litteroitu sanasta sanaan, joten aloitin puhdistamalla kaikki ai-

kaisemmin tekemämme merkinnät haastatteluista, jotta pystyin aloittamaan puhtaalta 

pöydältä. Aloitin narratiivisen analyysin avoimella lukemisella, jossa liityin osaksi opetta-

jien tarinoita ja muistuttelin itselleni haastattelujen sisältöjä. Toisella lukukerralla, aineis-

ton ollessa jo tutumpi aloin löytää ja kiinnittämään huomiota yksityiskohtaisempiin ny-

ansseihin ja opettajien kokemuksien eroavaisuuksiin. Vasta tämän jälkeen aloitin varsi-

naisen analyysitavan valinnan kokeilemalla narratiivitutkijan tavoin erilaisia vaihtoehtoja. 

(Hänninen, 2018, s.196.) Aloitin varsinaisen analyysin etsimällä aineistolähtöisesti tee-

moja haastatteluista ja järjestämään aineistoa samalla pitäen mieleni avoinna myös uu-

sille teemoille. Välttääkseni niin sanotun harharetken ja jäsentääkseni aineistoa tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla päädyin etsimään teemahaastattelun rungossa ollutta selkeää 

kahta pääteemaa, jotka koodasin kahdella eri värillä; tilanteet, joissa opettajat kokivat 

joutuneensa toimimaan sensitiivisesti ja toimintatavat kyseisissä tilanteissa tilanteen rat-

keamisen kannalta. Seuraavaksi kokosin näiden teemojen alle aineistosta kaikki ne koh-

dat, jotka liittyivät kyseiseen teemaan. Tässä vaiheessa tein jo siis tulkintoja siitä, miksi 

tietty tekstikohta kuvaa tiettyä teemaa mielestäni. Lopuksi järjestelin pääteemojen alla 

olevat kohdat alateemoiksi, joista muodostuivatkin selkeät toimintatavat ja tilanteet. (Es-

kola & Suoraranta, s.110–111, 1998; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.)  

 

Päätemoista eli opettajan sensitiivisyyttä vaativista tilanteista ja opettajien toimintata-

voista sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa muodostin siis alateemat. Ensin pelkistin ai-

neistositaatit lyhyemmiksi pätkiksi, jotta pystyisin siirtelemään niitä paremmin. Aloitin ja-

kamalla tilanteet koulutyöhön liittyviin asioihin ja koulutyön ulkopuolisiin asioihin, jonka 

jälkeen yhdistelin asiasisällöiltään samanlaiset pelkistetyt aineistositaatit yhteneväisiin 

ryhmiin, joihin lopulta tein kaikkia ryhmään kuuluvia sitaatteja kuvaavan otsikon. Opetta-

jien toimintatavat yhdistelin samalla tavalla asiasisällön mukaan samoihin ryhmiin, jonka 

jälkeen tein niihin aineistositaatteja kuvaavan otsikon. Tein näistä alateemoista vielä it-

selleni taulukot, jotta ne olivat mahdollisimman helposti lähestyttävässä muodossa. Lo-

puksi vertailin vielä taulukkojen ja värikoodien avulla haastateltavien vastauksia toisiinsa 

ja tarkastelin, ketkä haastateltavista olivat nostaneet kertomuksissaan mitäkin teemoja 
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esille, eli minkälaista variaatiota eri opettajien kertomuksissa oli. Jokaisella haastatelta-

valla oli oma värikoodinsa, joten pystyin näkemään, minkä alateeman asioita yksittäinen 

haastateltava oli kuvannut kertomuksissaan. Tässä vaiheessa alateemojen ollessa val-

miita palasin vielä alkuperäisiin haastatteluihin tarkastamalla, ettei minulta ollut jäänyt 

mitään olennaista huomiotta. Tuloksia kirjoittaessani pidin mukanani vielä alkuperäiset 

aineistositaatit varmistaen kertomuksien alkuperäisen merkityksen pysyvän mukana. 

 

6.3.1 Tyyppitarinan muodostaminen 
 
Teemoittelun jälkeen minulle jäi olo, etteivät opettajien kertomukset ja ääni päässeet niin 

paljon esillä ja saaneet tarpeeksi painoarvoa tässä tutkimuksessa kuin olisi tarkoituksen-

mukaista. Halusin vielä mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti kuvata opettajien erin-

omaisesti kuvailemia tilanteita ja heidän omia toimintatapojaan niissä, sillä ne olivat niin 

moninaisia, ettei muutamalla sitaatilla voinut välittää aineistossa vallinnutta tunnelmaa. 

Tässä vaiheessa siirryinkin käyttämään jo aikaisemmin mainitsemaani Polkinghornen 

(1995, s.5–6, 15) narratiivista analyysiä, jossa tarkoituksena on nimenomaan luoda uusi 

kertomus aineiston perusteella. 

 

Teemoittelusta siirryin siis vielä tyypittelyyn, sillä halusin niin sanotusti tiivistämällä tuoda 

aineiston vaikuttavuuden esiin kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Tyypittely Es-

kolan ja Suorannan (1998) mukaan voikin parhaassa tapauksessa kuvata laajasti ja mie-

lenkiintoisesti aineistoa. Heidän mukaansa tarinajoukosta voi monien eri tyyppitarinoiden 

sijasta koota yhden tyypillisen tarinan tai laajemman tarinan. He nostavat esiin kolme 

erilaista tapaa muodostaa tyyppejä, jotka ovat autenttinen tyyppi eli yhden vastauksen 

sisältävä tyyppi, yhdistetty eli mahdollisimman yleinen tyyppi, jonka asiat esiintyvät vä-

hintään suurimassa osassa vastauksia sekä mahdollisimman laaja tyyppi, joka siis voi 

sisältää vain yhdessä haastattelussa esiin tulleita asioita. (Eskola ja Suoraranta, 1998, 

s.100, 130–131.) 

 

Tutkimusaineistoni koostui kahdeksan opettajan haastatteluista. Opettajien vastauk-

sissa oli olemassa selkeä sisäinen ja yhtenäinen loogisuus, vaikkeivat he aina kuvan-

neetkaan tismalleen samanlaisia asioita, joten laaja tyyppi sopi parhaiten tähän aineis-

toon. Eskola ja Suoraranta (1998, s.183) nostavat myös esiin, kuinka kertomuksen tulee 

olla mahdollinen muttei itsessään todennäköinen, heidän näkemyksensä ohjasi myös 

tämän kertomuksen muodostusta. Yhdistelin siis kahdeksan erillisen kertomuksen osia 

yhdeksi uudeksi ja mahdollisimman laajaksi kertomukseksi opettajan sensitiivisyyttä 

vaativista tilanteista ja heidän toimintatavoistaan näissä tilanteissa. Tyyppikertomuksen 
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luominen aineiston runsauden vuoksi oli aluksi haastavaa, mutta opettajien tietynlaiset 

yhteneväiset näkemykset ja samantapaiset esimerkit helpottivat sitä. Lopulta päädyinkin 

kirjoittamaan kertomuksen minäkertojan näkökulmasta, jotta pystyin hyödyntämään ai-

neiston suoria lainauksia uudessa kertomuksessa sekä antamaan lukijalle mahdollisuu-

den eläytyä opettajien kertomuksiin. Tyyppikertomuksessa aineistosta otetut suorat lai-

naukset on kursivoitu, jotta lukijalle tehdään selväksi ero varsinaisten suorien lainauksien 

ja muun lisätyn tekstin välillä. 
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tässä luvussa esittelin tutkimukseni olennaisimmat tulokset ja ne ovat järjestelty tutki-

muskysymyksieni mukaan. Olen numeroinut jokaisen haastateltavan (1–8), joka auttaa 

hahmottamaan mitä aiheita kukin haastateltavista on kertomuksissaan nostanut esille. 

Ensimmäisessä alaluvussa kuvailen teemoittain millaisia sensitiivisyyttä vaativia tilan-

teita opettajat ovat kohdanneet työurallaan. Toisessa alaluvussa kuvailen teemoittain, 

millaisia toimintatapoja opettajat kertoivat käyttävänsä tai millaisia toimintatapoja he 

käyttivät näissä sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa. Kolmantena eli viimeisenä esittelen 

vielä tyyppikertomuksen siitä, millaisena opettajan sensitiivisyyttä vaativat tilanteet ja toi-

mintatavat voivat opettajalle näyttäytyä kokonaisuudessaan. Kertomuksissaan opettajat 

kuvasivat hyvin selkeästi konkreettisia tilanteita ja toimintatapoja, joissa he kuvasivat yk-

sittäisiä oppilaita sekä lisäksi myös yleisempiä esimerkkitilanteita ja toimintatapoja koh-

distamatta sitä suoraan tiettyihin oppilaisiin.  

 

7.1 Opettajan sensitiivisyyttä vaativat tilanteet  

 
Opettajien kuvaamat esimerkkitilanteet jaottelin koulutyöhön liittyviin asioihin sekä kou-

luntyönulkopuolisiin asioihin (Kuvio 1). Koulutyön ulkopuoliset asiat liittyivät huomatta-

vasti oleellisemmin aineiston perusteella sensitiivisyyttä vaativiin tilanteisiin, vaikkakin 

opettajat kertoivat sensitiivisyyttä vaativista tilanteista myös arkisessa koulutyöskente-

lyssä, he eivät antaneet sille yhtä paljon painoarvoa vastauksissaan.  

 

7.1.1 Koulutyön ulkopuoliset tilanteet 
 
Koulutyön ulkopuolisiin tilanteisiin kuuluivat 1) oppilaiden henkilökohtaiset asiat ja 

taustat, 2) oppilaiden tunteet, 3) oppilaiden väliset konfliktitilanteet, 4) oppilaiden 

käytös, 5) kodin ja koulun yhteistyö, 6) oppilaiden ominaisuudet. Nämä tilanteet 

ovatkin pääpiirteittäin yhteneväisiä tutkimuksen alussa olevan kirjallisuuden kanssa. Sel-

keästi eniten painoarvoa annettiin oppilaiden henkilökohtaisille asioille, sillä opettajat ko-

kivat ne kaikista haasteellisimpina käsitellä ja selvittää, sillä silloin liikutaan persoonaa 

lähellä olevissa asioissa.  

 

Oppilaan henkilökohtaisiin asioihin ja taustoihin liittyviä tilanteita toi esiin viisi haas-

tateltavaa (1, 2, 3, 5 ja 8). Tähän opettajat liittivät oppilaiden kotiin ja perhetilanteeseen 

liittyvät asiat, jotka usein olivatkin vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia. Nämä asiat voi-
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vat myös vaikuttaa merkittävästi oppilaan tunne-elämään. Äkillinen suru, kuten vanhem-

pien ero tai läheisen kuolema nousivat myös esiin tavallisina tilanteina. Lisäksi vanhem-

pien väkivaltainen parisuhde tai muu väkivallan kohtaaminen, millä mitä luultavammin 

opettajat tarkoittivat lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, nousivat esille. Erikoisempana 

asiana esiin tuli oppilaan vanhemman vankilaan joutuminen ja oppilaan kertomukset vie-

railuista vankilassa. Näiden tilanteiden lisäksi opettajat kuvasivat vielä oppilaan taustoi-

hin liittyviä asioita, kuten valtaosasta poikkeavia uskontokuntia tai kulttuureita ja näiden 

oppilaiden erillisoikeuksia esimerkiksi pukeutua tietyllä tavalla. Tähän teemaan liittyviä 

asioita opettajat kuvasivat esimerkiksi seuraavanlaisesti:  

 

Tietenki semmosissa tilanteissa, millon oppilas on jollain tavalla, ehkä niinku valtavirrast 
poikkeava, erityisoppilaat tai sitte myöski eri uskontokuntaan kuuluvat, tai eri ihonväriset 
oppilaat ja, ja tota niin ne on ainaki semmosia tilanteita, että kun puhutaan asioista ni, ja 
sitte kotitausta tietenki, että semmoset perhesuhteet ja, ni ne on ainaki tilanteita, ku pu-
hutaan asioista, jotka liippaa näitä lähellä ni, sillon täytyy olla hyvin niinku sensitiivinen 
todella. (H2) 
 
Jotain semmosii on vaikka, että että nii isä joutu vankilaan se vois olla aika semmonen 
tai siihen liittyviä asioita, niitä tulee mieleen et lapsi kertoo iloissaan et pääsee viikonlop-
puna tapaamaan isää vankilaan. (H5) 

 

Oppilaiden tunteita kuvasi viisi haastateltavaa (2, 3, 5, 6 ja 7). Tunteet, olivat ne sitten 

positiivisia tai negatiivisia tunteita ovat taukoamatta esillä koulun arjessa ja opettajan 

tulee olla valmis vastaamaan näihin tunteisiin. Opettajat toivat esille kuinka varsinkin 

pienten oppilaiden kanssa erilaiset tunteet ovat jatkuvasti esillä ja ne voivat liittyä oppi-

laan henkilökohtaisiin asioihin kuten hätään ja suruun tai vain tiettyyn oppimistilantee-

seen koulussa. Aineistosta nousi esiin tilanteita, joissa oppilaat kokivat itsensä yksi-

näiseksi tai ahdistuneiksi. Esiin nousi myös oppilas, joka omalla toiminnallaan oli aiheut-

tanut ongelmia useamman vuoden ajan, mutta samaan aikaan koki, ettei saanut muilta 

täyttä mahdollisuutta muuttaa omaa toimintaansa parempaan suuntaan. Opettajien ker-

tomuksissa tämä teema nousi esiin seuraavanlaisesti: 

 

Jos joku vaikuttaa hyvin ahdistuneelta luokassa niin ei tässä sitte tehä mitään, jos täällä 
ahdistunu lapsi antaa luvan siitä niinku jollain tavalla sitä käsitellä yhteisesti. (H6) 

 
Oppilaiden välisiä konfliktitilanteita kuvaili neljä haastateltavaa (1, 3, 7 ja 8). Konflik-

titilanteisiin liittyivät pääosin välitunneilla tai muuten erimielisyyteen johtaneet hyvinkin 

arkiset tilanteet, kuten välituntitapahtumien selvittely ja erilaisissa peleissä syntyneet 

epäselvyydet tai väärinymmärrykset, jotka toisaalta välillä kärjistyivät erimielisyyksien tai 

muiden negatiivisten tunteiden vuoksi fyysisiksi yhteenotoiksi. Konfliktitilanteet tapahtui-

vat usein tiettyjen oppilaiden välillä ja syynä niihin pääosin oli toisen oppilaan toiminnan 

tulkitseminen väärin. Myös opettajan omat tunteet saattoivat olla välillä liian pinnassa 
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havaitessa epäoikeudenmukaista kohtelua oppilaiden kesken. Nämä asiat nousivat esiin 

aineistossa seuraavalla tavalla: 

 
Se oli lähteny siitä, että sen toisen pojan maila oli osunu sen toisen pojan paljaaseen 
jalkaan ja se toinen oli ajatellu että se toinen teki sen tahallaan ja sitte lyöny sitä toista 
mailalla tahallaan sit se toinen hermostu siitä ja lähti lyömään sitte sillä omalla mailallaan. 
(H8) 

 

Oppilaan käytöstä kuvaili neljä haastateltavaa (1, 2, 3 ja 4). Se voi aineiston perusteella 

olla alati muuttuvaa ja vaihtua kunnollisesta käytöksestä yhtäkkiä huonompaan suun-

taan. Opettajat olivat kohdanneet oppilaita, joilla huonot kokemukset edellisestä koulusta 

jatkuivat myös uudessa koulussa eikä ympäristön muutos ollut parantanut tilannetta. 

Vanhassa koulussa oppilasta oli istutettu ruokalautasen äärellä pitkiä aikoja ja lopulta 

uudessa koulussa tilanne kärjistyi siihen, ettei aistiyliherkkä oppilas suostunut tulemaan 

ruokalaan. Tätä teemaa kuvattiin esimerkiksi seuraavasti: 

 

No sitte oli oppilas, joka yllättäen alko käyttäytymään epäasiallisesti tai tylysti kavereita 
kohtaan. (H4) 
 
 

Kodin ja koulun yhteistyöhön kuuluvia tilanteita nousi esiin kahden haastateltavan 

kohdalla (4 ja 8). Tähän opettajat liittivät nimenomaan yhteydenpidon oppilaiden van-

hempiin niin kasvotusten kuin viestintäpalveluidenkin välityksellä. Ongelmia ja väärinym-

märryksiä sekä tulkintoja tulee siis niin lasten kuin aikuistenkin välillä ja opettaja saattaa 

kohdata työurallaan jopa hyökkääviä vanhempia, joilla on vaikeuksia nähdä omassa lap-

sessaan vikoja, jonka takia he asettuvatkin jo valmiiksi puolustuskannalle. Tästä kerrot-

tiin seuraavasti: 

 

Sit vanhempien suunnalta oli ainakin yks isä ja äiti semmoset jotka reagoi kans hyvin 
voimakkaasti tunteella ja sitten tuota kun sekä kun tavatessa että sitten myös vilma vies-
tien välityksellä se tunne näkyi et jos jotkut viestit oli hyvin semmosia niinku voimakkaita 
ja aika vähän niinku hyökkääviä ja sitte samoin kun nähtiin niin kasvotusten niin se en-
simmäien reaktio kun oli vaikka puheenvuoro heillä niin se saatto olla aika semmonen 
hyökkäävä. (H7) 

 

Oppilaiden ominaisuudet olivat esillä kahden haastateltavan kertomuksissa (2 ja 8). 

Opettajat kokivat tarvitsevansa sensitiivisyyttä erityisesti ujojen ja arkojen oppilaiden 

kanssa, oppilaan ollessa valtavirrasta jollain tavalla poikkeava tai kun oppilaalla on jon-

kinlainen fyysinen rajoite. Tällaisessa tilanteessa oppilaan oma häpeä on usein väistä-

mätön asia, jota tulee käsitellä yhdessä oppilaan kanssa. Tämä tuli esiin esimerkiksi 

näin: 
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Tämmöset temperamenttipiirteet, elikkä todella esims ujot ja arat, ni niitten kans täytyy 
olla todella niinku semmonen, et ne on semmosia kämmenellä piettäviä. (H2) 

 

Koulutyön ulkopuoliset tilanteet saivat enemmän painoarvoa opettajien kertomuksissa, 

ja aineistosta löytyi lukuisia esimerkkejä tähän teemaan liittyen. Seuraavaksi siirryn kä-

sittelemään koulutyöhön liittyviä tilanteita ja lopuksi yhdistän koulutyön ulkopuoliset ja 

koulutyöhön liittyvät tilanteet yhteisessä yhteenvedossa. 

 

7.1.2 Koulutyöhön liittyvät tilanteet 
 
Koulutyöhön liittyviin tilanteisiin kuuluivat 1) oppilaiden osaaminen, vaikeudet ja eril-

lisoikeudet, 2) oppilaiden jaksaminen ja vireystila sekä 3) oppilaiden henkilökoh-

taiset asiat ja taustat. Nämä saivat huomattavasti vähemmän tilaa opettajien kertomuk-

sissa verrattuna koulutyön ulkopuolisiin asioihin.  

 

Oppilaiden osaamisesta, vaikeuksista ja erillisoikeuksista kertoi viisi haastateltavaa 

(2, 3, 4, 6 ja 8). Opettajat kuvasivat, että oppilaat osaavat eri asioita ja ovat taitotasoltaan 

erilaisia, joka on otettava opetuksessa huomioon. Esimerkiksi esiin nousi tilanne, jossa 

tehostetun tuen oppilas ei kyennyt tekemään kirjallista ympäristöopin koetta. Lisäksi 

opettajat nostivat esiin muitakin tilanteita, joissa oppilaan oma toiminnanohjaus ei riittä-

nyt ja se saattoi aiheuttaa suurtakin turhautumista oppilaassa. Näiden tilanteiden valossa 

opettajat saattoivat antaa niin sanottuja erillisoikeuksia oppilaille, jotka kamppailivat tiet-

tyjen ongelmien kanssa, joka taas saattoi aiheuttaa hämmennystä muissa oppilaissa. 

Lisäksi oppilaan huonot kokemukset itsestään liikkujana näkyivät suurena ahdistunei-

suutena ja kyvyttömyytenä osallistua opetukseen liikuntatunnilla uuden ryhmän kanssa. 

Näistä asioista kerrottiin aineistossa seuraavanlaisesti:  

 

Tai joku ku oli ympin koe viime viikolla ni yks semmonen hyvin heikko, tai on niinku tota 
hojksattu ja on tehostettu tuki monessa aineessa ja on vuoden vanhempoiki ku muut 
mutta silti on hyvin heikko, monestaki syystä johtuen ni. Niin siinä sitten toivoo niinku et 
tai ku näytti siltä, kun hän ei millään meinannu sitä päästä. Hän sielä kaikkea muuta teki. 
(H3) 

 

Oppilaan jaksaminen ja vireystila nousivat esiin kahden haastateltavan kertomuksissa 

(1 ja 3). Opettajat nostivat esiin, kuinka varsinkaan pienet oppilaat eivät kykene keskitty-

mään yhtäjaksoisesti vain yhteen asiaan. Tämän vuoksi jatkuva yksittäisten oppilaiden 

sekä koko luokan havainnointi auttaakin opettajia huomaamaan energiavajeen tai väsy-

neisyyden oppilaissa. Opettajat kuvasivat tätä seuraavasti: 

 

Oppitunnilla seuraa koko ajan että ku pienen lapsen keskittymiskyky ei oo 45 minuuttia 
vaan se on ehkä max 15 minuuttia. (H1) 
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Oppilaan henkilökohtaiset asiat ja taustat koulutyöhön liittyvissä asioissa tulivat esille 

vain yhden haastateltavan kertomuksissa (8). Hänen mukaansa ne tulivat esille opetuk-

sen suunnittelussa, kun kuvaamataidon tunnilla oli tarkoituksena tehdä tonttuja tai kun 

luokassa on oppilaita eri uskonnoista, joissa taas kaikki valtaosalle oppilaista hyväksytyt 

asiat eivät välttämättä ole hyväksyttyjä heidän kulttuurissaan tai uskonnossaan. Kulttuu-

reihin ja uskontoihin liittyvät asiat olivatkin olleet esillä myös uimatunneilla, joissa eri us-

kontokuntaan kuuluville oppilaille oli toiveena erillinen pukuhuone. 

 

7.1.3 Yhteenveto 
 
Kuviosta 1 erottuu, kuinka koulutyön ulkopuolisia asioita kuvattiin monipuolisemmin ja 

laajemmin verrattuna koulutyöhön liittyviin asioihin. Opettajan sensitiivisyyttä vaativat ti-

lanteet olivat erittäin moninaisia, mutta keskeisempinä pidettiin asioita, joihin liittyi paljon 

suuria tunteita sekä oppilaiden henkilökohtaisia asioita.  

 

Keskeisimpänä opettajat näkevät sensitiivisyyttä vaativiin tilanteisiin liittyvän oppilaiden 

hyvinkin henkilökohtaiset asiat, joita ei voi missään tapauksessa tuoda esiin muille oppi-

laille tai käsitellä yhdessä koko luokan kanssa. Näitä olivat oppilaan perhetilanne tai 

taustat, eli se millaisesta kulttuurista, uskonnosta tai ylipäätään vain perheestä oppilas 

on saanut lähtökohtansa tähän maailmaan. Silloin liikuttiin vahvasti oppilaan tunteisiin 

liittyvällä alueella, jolloin opettajan tuli olla entistä sensitiivisempi oman toimintansa 

kanssa. Toisaalta tilanteen niin salliessa myös haastavia asioita on mahdollista käsitellä 

yhteisesti, mutta silloin opettajat toimivat varovaisesti ja tiedostivat tilanteeseen liittyvät 

riskit. Tämän lisäksi oppilaiden erilaiset tunteet olivat jatkuvasti esillä koulun arjessa ja 

usein ne saattoivat liittyä oppilaiden välisiin riitoihin tai erimielisyyksiin. Osa tilanteista oli 

myös hyvin arkisia oppimisvaikeuksiin tai muihin erityispiirteisiin liittyviä tilanteita, mutta 

suurempi osa tilanteista liittyi oppilaiden välisiin konfliktitilanteisiin tai väärinymmärryk-

siin. Seuraavaksi siirrynkin tarkastelemaan löytämiäni toimintatapoja, joita opettajat ker-

toivat käyttävänsä tai joita he käyttivät näissä sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa. 
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Kuvio 1. Opettajan sensitiivisyyttä vaativat tilanteet. 
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7.2 Opettajien toimintatavat sensitiivisyyttä vaativissa tilan-

teissa 

 
Opettajien toimintatavat sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa olivat hyvin moninaisia ja 

he painottivat, kuinka heidän toimintansa on aina riippuvaista tilanteesta ja vaikka heillä 

olisikin tiettyjä toimintatapoja tulee tilanne aina arvioida sillä hetkellä ja toimia sen hetki-

sen tilanteen edellyttämällä tavalla. Löysin aineistosta kuitenkin useita mahdollisia toi-

mintatapoja, käyttivät opettajat niitä sitten tietoisesti tai tiedostamatta. Jaottelin toiminta-

tavat kahdeksaan eri teemaan, jotka olivat 1) asioiden käsittely oppilaiden kanssa, 2) 

taustatietojen selvittäminen ja toimenpiteiden arviointi, 3) oppilaiden ja heidän 

taustojensa kunnioitus sekä huomiointi, 4) yhteys vanhempiin tai muihin tahoihin, 

5) oman suunnitelman muuttaminen ja joustaminen, 6) kannustaminen ja tukemi-

nen, 7) asioiden normalisointi sekä 8) rajoittaminen. Toimintatavat on vielä havain-

nollistettu yhteenveto kappaleessa (Kuvio 2). Haastateltavien vastaukset menivät myös 

osittain päällekkäin yllä mainituissa alateemoissa, eli yhdessä vastauksessa saatettiin 

puhua useammasta teemasta tai yksi opettaja saattoi kertoa samasta teemasta useam-

man kerron. 

 

Asioiden käsittely oppilaiden kanssa sai selkeästi eniten painoarvoa opettajien vas-

tauksissa, sillä jokainen haastateltava kuvasi sitä jollain tavalla. Asioiden käsittely oppi-

laiden kanssa oli sitä, että opettajat keskustelivat oppilaiden kanssa joko kahden kesken, 

asianomaisten tai koko ryhmän kanssa riippuen asian henkilökohtaisuudesta ja oppilaan 

omasta suhtautumisesta asian läpi käymiseen yhdessä koko ryhmän kanssa. Opettajat 

kuuntelivat oppilaita ja kyselivät heiltä lisätietoja sekä pyrkivät sanoittamaan oppilaan 

tunteita, että vastaamaan niihin sekä luomaan turvallisuuden tunteen oppilaalle. He so-

pivat yhteisistä säännöistä oppilaiden kanssa ja korostivat, kuinka oppilaalle tulee aina 

antaa mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä. Monesti tilanteita käsiteltiin yhteisesti op-

pitunneilla ja esimerkiksi uskonnon tunnilla saatettiin puhua kuolemasta yleisellä tasolla. 

Vastaan oli myös tullut tilanne, jossa opettajan oli lähdettävä tunnekuohuisen oppilaan 

perään ja jätettävä muut oppilaat luokkaan ohjaajan kanssa, kokonaisuudessaan tässä 

opettaja kuvasi toimivansa hyvin vahvasti intuitiolla. Oli opettajasta, että tilanteesta riip-

puvaista käsiteltiinkö tilanteet heti vai jälkikäteen paremmalla ajalla. Haastateltavat ku-

vasivat asioiden käsittelyä oppilaiden kanssa esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

 

Aika paljon tarvittiin ja sitä luottamuksen rakentamista, että hänen luottamuksensa palau-
tuis aikuisiin, koulun aikuisiin -- kahenkesken hänen kanssaan jutellen ja kertoen, että mä 
en pakota koskaan ketään syömään se on ihan lähtökohta. Ja ja tota, ja kerroin, et hän 
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voi kertoa mulle, jos hänellä on joku, niinku hänellä oli porkkanaraaste esimerkiksi raken-
teeltaan, että hän ei sitä kyenny syömään. Et hän voi kertoa mulle, ja sitten katotaan, jos 
löytyis jotain muuta, et hän jotain söis. Ja kerroin, että se on kuitenkin jaksamisen kan-
nalta tärkeetä, että, että jotain ede söis. ja kerroin, että en mäkään kaikesta pidä ja mä 
ymmärrän sen, että hänkään ei pidä kaikesta. Ja varmasti sen ikäsenä on maistanu jo 
monta kertaa kaikkea, tai pakotettu maistamaan, että mä hyväksyn kyllä sen, jos hän 
sanoo, että hän ei jotain pysty syömään. -- on semmosia asioita mitä ei voi luokassa 
käsitellä, että mitä oppilaat kantaa mukana. (H4) 

 
Koska sitte tavallaa, ni jos lapsi esimerkiks hermostuu tai itkee tai jotai muuta, ni sil-
lon sillä hetkellä sen asian puiminen on hirmu hankalaa, et sit kannattaa antaa rauhot-
tuu ja sitte kahen kesken jälkeen päin jutellaan se asia, et kyl se aina käydään läpi. (H2) 

 

Taustatietojen selvittäminen ja toimenpiteiden arviointi nousivat esiin kaikkien haas-

tateltavien kertomuksissa. Tällä tarkoitettiin sitä, että opettaja otti selvää tilanteen taus-

talla vaikuttavista tekijöistä, joko oppilaiden tai kollegoiden avulla ymmärtääkseen sitä 

paremmin ja tehdäkseen arvion tilanteesta sekä jatkotoimenpiteistä. Oli arvioita esimer-

kiksi, minkälaista tukea oppilas tarvitsee kohdatessaan kriisin ja mitä opettaja voi itse 

tehdä sekä missä vaiheessa oppilas tarvitsee tukea muilta ammattilaisilta. Vaikeimmissa 

tilanteissa jatkotoimenpiteitä voivat kuitenkin olla esimerkiksi yhteydenotto lastensuoje-

luun. Lisäksi esiin nousi, kuinka opettajan on hyvä hetki pohtia asiaa ja välttää toimimista 

oman tunnereaktionsa pohjalta. Taustatietojen selvittämistä ja toimenpiteiden arviointia 

haastateltavat kuvailivat seuraavanlaisesti: 

 

Sit pitää miettiä, että millon esims lastensuojelua pitää niinku ottaa yhteyttä vai eikö pidä 
vai vai niinku jutelllaanko. (H1) 

 

Mut sitte ku se ei ollu mun oppilas ni mä sitte kuulin ja että luokanopettajalta, että hän 
useinki reagoi sillä tavalla, et jos ei se sit meekkää nii ku ois pitäny, ni hän alkaa itkeä, 
että hän oli sillä tavalla herkkä lapsi. (H2) 

 
Oppilaiden ja taustojen huomiointia sekä kunnioitusta kuvasi seitsemän haastatel-

tavaa (2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8). Sillä tarkoitettiin esimerkiksi eri uskontojen ja kulttuurien 

tapojen kunnioitusta koulussa sekä osittain myös neutraalimpaa suhtautumista valtavir-

rasta poikkeavaa seikkaa kohtaan. Kyseessä saattoi myös olla esimerkiksi aistiyliherk-

kyys tai jonkinlaisen kriisin kohtaaminen, jonka jälkeen myös oppilaan voinnin huomiointi 

sekä mielialanvaihtelujen ymmärtäminen olivat olennaista. Näissä tilanteissa erillisoikeu-

det tai erityisjärjestelyt olivat mahdollisia. Esimerkiksi ujoja ja arkoja oppilaita tuli tukea 

ja heidän persoonallisuuspiirteensä hyväksyä ja ahdistusta lisääviin asioihin ei saanut 

oppilaita pakottaa. Oppilaan yksityisyyden kunnioittaminen oli tärkeää, eikä henkilökoh-

taisia asioita voinut tuoda muiden oppilaiden tietouteen. Nämä nousivat aineistossa esiin 

muun muassa seuraavasti: 
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Opettajaltakin vaatii sitte jonkun verran enemmän sitä siihen niinkun sille asialle omistau-

tumista et se ei oo niinkun niin nopeesti sitte sivuttavissa, että käsittelis vaan ja jatketaan 

työtä ihan vaan sille pitääkin antaa vähän enemmän tilaa ja myös niinkun ymmärtää sitä 

lasta sitte kaikessa siinä koulun arjessa myös niissä hetkissä, kun se kyseinen tuntemus 

ei oo niinkun pinnassa, nii silloinkin ymmärtää sitä, että se voi olla se voi heilahtaa se 

mieli johonkin suuntaan aika äkkiä. (H5) 

 

Yhteys vanhempiin ja muihin tahoihin nousi esille kuuden haastateltavan kohdalla (1, 

2, 3, 4, 5, 7 ja 8). Yhteydellä vanhempiin tai muihin tahoihin tarkoitettiin sitä, että tilanteen 

vaatiessa opettaja oli yhteydessä vanhempiin joko Wilma viesteillä tai puhelimitse sekä 

vaikeimmissa tilanteissa järjestettiin erillisiä tapaamisia koululla. Nämä toimenpiteet to-

teutettiin asioiden käsittelyn edesauttamiseksi myös kotona. Kommunikoinnissa van-

hempien kanssa opettajat pyrkivät olemaan hyvin tarkkoja ja asettumaan vanhempien 

asemaan, ettei väärinymmärryksiä ja ristiriitatilanteita syntyisi. Yksi haastateltavista 

myös kuvasi tekevänsä vanhemmille selväksi, että he ovat samalla tasolla ja yhteisessä 

kasvatusyhteistyössä. Toisena vaihtoehtona oli hankalissa tilanteissa ohjata oppilas joko 

koulusihteerin tai rehtorin luo tai vaihtoehtoisesti ottaa yhteys oppilashuoltoon, kuraatto-

riin tai sosiaalitoimeen. Yhteydenottoa vanhempiin tai muihin tahoihin kuvailtiin muun 

muassa seuraavin esimerkein: 

 

Paljon semmosia juttuja mitä on joutunu tässkin niinkun ammastissa seuraamaan ja 
kuuntelemaan ja sitte miettimään sitä, että onks nää oppilashuollollisesti nää asiat et 
onko nää tota että mitä kaikkea ilmotuksia pitää tehdä mutta noissa tapauksissa tietysti 
ne asiat on ollu sillä lailla et ne on ollu viranomaisten hoidossa et ei oo tarvinu siihen puo-
leen lähteä että olla perhetyöntekijöihin tai sosiaalitoimeen tai muualle yhteydessä tai las-
tensuojeluilmoituksia tekemässä. (H5) 

 

Oman suunnitelman muuttamista ja joustamista kuvasi viisi haastateltavaa (1, 3, 5, 

6 ja 7). Se tuli esiin haastatteluissa jatkuvana oppilasryhmän vireystilan havainnointina 

sekä äkillisesti esiin tulleiden asioiden käsittelynä. Haastateltavat korostivat kykyä muut-

taa omaa suunnitelmaa lennosta tilanteen vaatimalla tavalla, sekä joustamaan yksittäis-

ten oppilaiden kohdalla heidän etunsa varmistaen. Pysähtymistä vaikeiden asioiden ää-

relle ja asioiden käsittelyä yhteisesti koko luokan kanssa pidettiin erinomaisena oppimis-

tilaisuutena, jos se sisällöltään ei ollut liian henkilökohtainen kellekään oppilaista. Yksi 

haastateltavista kuvasi, kuinka opettajan tulee myös osata myöntää olevansa väärässä. 

Oman suunnitelman muuttamista ja joustamista kuvattiin aineistossa seuraavasti: 

 
Ku joku asia nousee esii nii sit miun on mahollisuus kuitenki oman luokan kans niinku 
siihe sit hetkeks pysähtyä niinku semmosel hetkel mikä tuntuu itelle ja sille ryhmälle so-
pivalt et vaik se kysely, jonka mä teetin niil oppilailla nii mä olin kerran jo aikasemmin 
alottamas sitä mut sit mul oli sellanen olo et mie oon ite nyt niin väsyny mie en jaksa mä 
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en jaksa nyt käydä tätä keskustelua et sit niiku valita se oikea hetki tavallaan niiku myös 
tän tyyppisten asioiden käsittelyyn. (H7) 

 

Kannustaminen ja tukeminen nousivat esille neljässä haastattelussa (2, 3, 4 ja 8). Se 

minkälaista kannustusta oppilaalle annetaan, on aina riippuvaista tilanteesta sekä oppi-

laasta, toiset tarvitsevat sitä toisia enemmän. Tukeminen tuli myös esiin siinä, ettei op-

pilasta tule päästää liian helpolla vaan vaikeissakin tilanteissa ohjata ja kannustaa hel-

lästi eteenpäin, lisäksi oikeanlaisella positiivisella kannustamisella on mahdollista ennal-

taehkäistä ongelmia. Opettajan lisäksi kannustamista ja tukemista voivat tehdä myös 

koko luokka. Kannustaminen ja tukeminen tuli aineistossa esiin muun muassa seuraa-

vasti: 

 

Mä en tarkota sitä et se olis jotenkin mun erinomaisuutta koska mun mielestä tässä tähän 

sensitiivisyys ulottuvuutten liitty myös tää ryhmä niin myös se ryhmä on lähteny tukemaan 

häntä ja siitä on puhuttu ryhmän kanssa ihan ääneen. (H6) 

 

Asioiden normalisoinnista luokassa kertoi kaksi haastateltavaa (3 ja 8). He kuvailivat 

kuinka välillä vaikeista asioista puhuminen ja niiden esiin tuominen luokassa voivat hel-

pottaa yksittäisen oppilaan häpeää tai ahdistusta. Esiin nousi kuinka oppilaiden erilai-

suutta ja erilaisia elämäntilanteita voi normalisoida luokassa, kaikkien ei tarvitse tehdä 

tismalleen samoja tehtäviä samoista kirjoista tai isänpäiväkortin tekeminen toiselle tär-

keällä ihmiselle elämässä tulisi olla luonnollista. Iloa tehdä kortti omalle isälle ei kuiten-

kaan tarvitse viedä muilta oppilailta pois. Ajatuksena taustalla on kuinka jokaisen oppi-

laan ja opettajan tulisi nähdä muut yksilöinä hienoine erityispiirteineen pitämättä sitä mil-

lään tavalla kummallisena. Asioiden normalisointia luokassa kuvailtiin esimerkiksi näin: 

 

Mutta nyt sitten kun siitä on puhuttu avoimesti ja sillä tavalla niinku ilman mitään sen 
kummempaa niin niin ei hän sitä enää sillä tavalla häpeile ollenkaan ja tai ainakaan siinä 
määrin mitä se oli silloin viime vuonna. (H8) 

 

Rajoittamisesta kertoi kaksi haastateltavaa (1 ja 8). Sillä tarkoitettiin fyysistä rajoitta-

mista, eli esimerkiksi väliin menemistä oppilaiden välisissä fyysisissä konfliktitilanteissa, 

ettei oppilaille tulisi suurempia vaurioita tai sanallisesti tapahtuvaa rajoittamista. Silloin 

opettaja toi esimerkiksi esiin, kuinka kaikkia omia yksityisasioita ei tietyssä tilanteessa 

kannata kailottaa ympäri koulua. 
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7.2.1 Yhteenveto 
 
Kuvioon 2 on havainnollistettu opettajien moninaiset toimintatavat sensitiivisyyttä vaati-

vissa tilanteissa. Kaikki toimintatavat tulivat esille vähintään kahden opettajan kertomuk-

sissa. Keskeisimpiä toimintatapoja olivat asioiden käsittely oppilaiden kanssa sekä taus-

tatietojen selvittäminen ja toimenpiteiden arviointi, sillä ne saivat eniten painoarvoa opet-

tajien kertomuksissa. 

 

 
 
Kuvio 2. Opettajien toimintatavat sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa 
 
 
Opettajien puheista saattoi pintapuolisesti saada käsityksen, ettei heillä olisi tietynlaisia 

tapoja käsitellä tilanteita. Niiden jäsentäminen ja sanallistaminen tulivatkin esille kerto-

muksissa monesti konkreettisten esimerkkien kautta. Keskeisimpänä aineistosta nousi 
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siis esiin asioiden käsittely oppilaiden kanssa, jolloin opettajat joko kahden kesken tai 

koko ryhmän kanssa keskustelivat ja pyrkivät saamaan lisätietoa tilanteesta ja taustalla 

vaikuttavista tekijöistä. Tilanteiden tullessa esiin koulun arjessa opettajan oli osattava 

joustaa ja kyettävä muuttamaan omaa tuntisuunnitelmaansa niin, että tilanteet tarpeen 

vaatiessa voitiin selvittää heti. Lisäksi joko oppilaan tai tilanteen taustatietojen selvittä-

minen ja tarvittavien toimenpiteiden arviointi tilanteen kriittisyyden niin salliessa ennen 

itse toimintaa olivat tärkeitä. Oppilaita sekä heidän taustojansa oli kunnioitettava ja otet-

tava ne huomioon opettajan omassa toiminnassa. Tilanteen vakavuuden mukaan opet-

tajat olivat joko yhteydessä vanhempiin tai muihin kollegoihin ja viranomaisiin asian sel-

vittämiseksi. 

 

7.3 Sensitiivisen opettajan tyyppikertomus  

 
Viimeisenä esitän kertomuksen siitä, millaisena ominaisuutena opettajat kuvasivat opet-

tajan sensitiivisyyttä ja minkälaisissa tilanteissa he kokivat tarvitsevansa sitä sekä min-

kälaisia toimintatapoja heillä oli näissä kyseisissä tilanteissa. Kertomus on mahdollisim-

man laaja tyyppikertomus, johon on yhdistetty koko aineiston puhuttelevimmat ja vaikut-

tavimmat osuudet. Sen tarkoituksena on kuvata mahdollisimman laajasti ja yksityiskoh-

taisesti sensitiivisyyttä vaativia tilanteita ja toimintatapoja, jotta saadaan selkeä kuva 

siitä, kuinka moninaisia tilanteet olivat ja millä tavoin opettajat käsittelivät vastaan tulleet 

tilanteet. 

 
Aloitan tyyppikertomuksen johdattelulla aiheeseen, eli kuvailemalla millaisissa tilanteissa 

opettajalta vaaditaan sensitiivisyyttä omassa työssään samalla nostaen esiin joitakin 

opettajien esille tuomia yleisempiä toimintatapoja. Kuvailen myös, kuinka oppilaiden on-

gelmat tai huonovointisuus eivät välttämättä tule esille heidän käytöksensä kautta. Sen 

jälkeen siirryn käsittelemään, miksi opettajan sensitiivisyys on tärkeää ja minkälaisia toi-

mintatapoja opettajat toivat esiin kertomuksissaan. Jatkan kertomusta kuvailemalla ai-

toja sensitiivisyyttä vaativia esimerkkitilanteita, ja opettajien tapaa hoitaa kyseiset tilan-

teet. Tämän jälkeen syvennyn entistä henkilökohtaisempiin oppilaiden asioihin kuvaile-

malla lisää esimerkkitilanteita ja toimintatapoja, samalla perehtyen siihen minkälaisia asi-

oita opettajan tulee ottaa huomioon, jotka voivat vaikuttaa oppilaan toiminnan tai käytök-

sen taustalla. Siirryn vielä oppilaiden välisiin konfliktitilanteisiin ja niiden käsittelyyn. 

Loppu vaiheessa kuvailen koulunkäyntiin liittyviä asioita ja opettajan tapaa ratkaista ope-

tustilanteissa ja oppilaiden oppimisessa esiin tulevat tilanteet. Viimeisenä nostan esille, 

milloin asiat tulee käsitellä heti ja milloin niiden käsittelyä voisi olla perusteltua siirtää 

myöhemmälle. Olen nimennyt kertomuksen Jaakon tarinaksi. 
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Hei, mä oon Jaakko. Oon työskennellyt luokanopettajana jo pidempään ja oon huomannut et, mitä enem-

män on ollu töissä ni sitä enemmän pystyy keskittymään siihen mitä sielä ympärillä tapahtuu eikä vaan 

siihen omaan opettamiseen. Sen takia myös uskaltaa ottaa riskejä, että on ollu aika monta tilannetta, 

mutta erityisen haastavia on nämä missä mennään jotenkin persoonan lähellä olevissa asioissa, se on 

semmosta taiteilua. Ne on usein oppilaitten kotiin tai kaverisuhteisiin liittyviä juttuja ja sit kun saa tietää 

paljon oppilaitten asioita, jotka on vaitiolovelvollisuuden piirissä ni siinä sensitiivisyys koteja kohtaan, et 

joihinki asioihin puututaan ja joitaki vaan kuunnellaan. Sit pitää miettiä, että millon lastensuojeluun pitää 

ottaa yhteyttä vai eikö pidä vai jutelllaanko ja onko tilanne vielä lapselle turvallinen kotona. Ja oikeastaan 

sitä senistiivisyyttä tarttee myös siinä, miten asioista viestii kotiin. Pitää aina aatella, että miten se äiti tai 

isä siellä ymmärtää sen tekstin, kun hänen rakkaasta lapsestaan puhutaan, että siellä voi vastaanottaja 

olla tosi herkillä. Tottakai mä teen sen alusta asti selväksi, että mä en halua olla heidän yläpuolellaan, enkä 

heille auktoriteetti, sillä yhdessä ollaan kasvattamassa näitä lapsia tässä. 

 

Et jos ei yhtää ole sensitiivinen ni täs työs ei pärjää, se on hirveen tärkee ominaisuus. Ja se on semmosta 

mikä pitää olla päällä opettajalla koko ajan, että ei voi mennä omissa ajatuksissaan, koska luokkatilan-

teessa tapahtuu kaikenlaista koko ajan, mille pitää olla herkkänä. Mut jos me nyt mietitään vaan niitä 

tilanteita ja mun omia toimintatapoja niissä tilanteissa niin niitä on monenlaisia ja se riippuu ihan et mikä 

se on se tilanne et mitä se vaatii mut siinä tilanteessa lapsen kanssa nii kuunnella, jutella, kysellä että se 

selviäis mulle niinkun mahollisimman totuudenmukaisesti mitä siinä on tapahtunut ja mitkä taustalla ole-

vat seikat vaikuttaa siihen lapsen tunteeseen. Esimerkiks jos lapsi yllättäen alkaa käyttäytyä eri tavalla, 

jos voi sanoa huonommin, niin niissä pitää ymmärtää, et siihen on aina joku syy, johonkin se lapsi reagoi.  

 

Aina niitä ongelmia ei kuitenkaan voi tunnistaa oppilaan käytöksestä, ja kerran myös teetin semmosen 

kyselyn oppilailla, että miten kuvailisit meidän luokkaamme ja millaseks tunnet oman olosi meidän luo-

kassa. Mä olin elänyt siinä ajatuksessa et meillä on tosi hyvä luokkahenki mut sit siel oliki muutama oppi-

las, joka koki itsenä ulkopuoliseks ja yksinäiseks. Mä kokosin ne kaikki vastaukset yhtee ja sit mä näytin 

sen koko luokalle, että tääl voi olla semmosiakin juttuja mitä et oo huomannu tai tullu ajatelleeks jos sulla 

ittellä on kavereita ja se oli tosi hieno hetki ku oppilaat oli niinku aivan hiljaa ja kaikki kuunteli. Enmä 

tuonnu siin kenenkäiden oppilaiden nimiä esille mut et ois tärkeetä et jokaisella ois vaik välitunnilla sitte 

joku kaveri. Sit tän pohjalta mä jututin näitä muutamaa oppilasta ja kyselin lisää siitä, ja toiselle mä ehotin 

sitte et menis kuraattorin kans juttelee, tajus siin tilantees et mä en voi niinku jatkuvast sitä oppilast tukee 

täs asias et mä en voi hänen terapeutiks ryhtyä. 

 



50 
 

 

Mä aattelen yhtä lasta, jolla on ollu hirveen huonot kokemukset itsestään liikkujana ja kun sain tän luokan 

nii oli ensimmäinen liikunnantunti ja hän seiso siellä pituushyppy paikan vauhtiradan päässä ja purskahti 

itkemään ja ei ollu vielä tapahtunu mitään mutta se oli niin ahdistavaa se, että hän joutuis lähtemään 

liikkeelle ja tekemään ylipäätänsä yhtään mitään. Sitten kun oli vieras lapsi, uus porukka nii kyllä mä het-

ken siinä mieten että mitenkäs mä vien tätä eteenpäin. Sit näkee siitä kehonkielestä ja kaikesta että nyt 

kyse ei oo siitä, että hän ois jotenkin hankala tai häntä ei vaan huvita vaan joku siinä tilanteessa oli sem-

monen että siitä vaan huoku että tää tulee nyt jostain kauempaa. Et mä en tiedä mitä on tapahtunu ja 

mitä mä tässä lähden tekemään niin se esimerkiksi haastaa semmosta sensitiivisyyttä opettajalta, että 

miten me lähetään menemään eteenpäin et jos siellä on joku haava nii mä en ainakaan enempää sitä 

lasta siitä kohdasta painostaisi. Sitte sitä senstitiivisyyttä on myös se, että sä pystyt joustamaan, paitsi 

omasta suunnitelmasta niin pystyt joustamaan siitä etukäteen ajateltusta aikataulusta. Ja matka on ollu 

pitkä tän lapsen kanssa, siitä alotettiin ja joka liikuntatunti sitä työstetään jotenkin riippuen siitä mihinkä 

asti tää lapsi on valmis tulemaan milläkin tunnilla, että saako siitä puhua ihan ääneen, kestääkö hän roh-

kasua, välillä hän ei kestäny ollenkaan rohkasua, meni parhaiten, kun mä en kattonukkaan ja hän teki 

vaan niitä omia suorituksiaan, siinä ei oo semmosta kaavaa, että miten me mennään eteenpäin. Jotain 

vahvistumista on tapahtunut ja mä en tarkota sitä et se olis jotenkin mun erinomaisuutta koska mun mie-

lestä tähän sensitiivisyys ulottuvuutten liitty myös tää ryhmä, niin myös se ryhmä on lähteny tukemaan 

häntä ja siitä on puhuttu ryhmän kanssa ihan ääneen, toki tämän lapsen luvalla. On puhuttu siitä, että 

miten hän liikuntatunnit kokee ja nyt yhä useammin hän hymyilee liikuntatunneilla ja hän osallistuu omilla 

kyvyillään, mutta hän osallistuu eikä oo sitä enää että hän lähtee suihkuun ja hän lähtee johonkin mököt-

tämään, mutta että se on joka kerta pitää jotenkin olla valmis siihen työstämiseen ja siihen rohkasemiseen 

sillä tavalla mihin se lapsi on valmis.  

 

 Sit sensitiivisyyttä tarvii varsinkin semmosissa tilanteissa, millon oppilas on jollain tavalla valtavirrast 

poikkeava, erityisoppilaat, jollakin diagnoosilla varustettu lapsi, eri uskontokuntaan kuuluvat tai eri ihon-

väriset oppilaat ja sitte kotitausta. Se voi tulla esiin ihan pukeutumisessa et esimerkiks kun on pari muslimi 

tyttöä, toisella heistä on huivi täällä koulussa ja toisella ei, sitten joillakin pojilla on saattanu olla pipo 

tunnille tullessa päässä  ja mä oon käskeny ottaan sen pois ja sitte joku on kysyny että miksi ja sitte on 

selitetty sitä että se kuuluu meijän tapakulttuuriin että otetaan päähine sisällä pois ja sitte tietysti että 

miksi taas tän muslimi tytön ei tarvitse ja sitte on puhuttu siitä että se taas kuuluu hänen kulttuuriinsa ja 

me kunnioitamme taas sitä hänen kulttuuriaan. Sit tämmöset temperamenttipiirteet, elikkä todella ujot 

ja arat, ne on semmosia kämmenellä piettäviä. Pitäis tukea sitä, että ne tulis enemmän ulospäinsuuntau-

tuneeks, mutta sitä persoonallisuuspiirrettä sitä ei voi muuttaa täysin, et se täytyy hyväksyä ja sitte myös 

puolustaa niitä, ettei ne jää ekstroverttien jalkoihin. Mutta se ei myöskään saa olla semmonen tabu, että 

sitä ei käsiteltäs ollenkaa, eikä mainittais. Opettajan tehtävä on ottaa huomioon oppilaiden tunteet ja 

taustat, ettei tuu sen takia paha mieli, että ope nyt nolais. Toki niitä epäonnistumisiakin on mahtunut 

omalle opettajanuralle. Yks lapsi on jääny mieleen, joka halus ihan ehottomasti mennä ruokalaan pipo 
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päässä ja mä tein siitä auktoriteettikysymyksen ja kyllähän hän sitten tuli sinne ilman pipoa, mutta jälki-

käteen kävi selväks, että hän halus siks mennä, että hänellä oli niin likaset hiukset, että kaverit ei sitä 

huomaa. Ja se kyllä satutti mua, että en tajunnu missään vaiheessa edes kysyä. 

 

Mitä pienempiä lapset on sitä enemmä niitä tilanteita tulee, koska ne elää niin tunteella ja näyttää kaikki 

tunteensa kun taas sitten isommat oppilaat pystyy peittämään jo aika paljon omia tuntemuksiaan eikä 

näytä niitä niin paljon, niihin reagoiminen on silloin vähän vaikeempaa. Tai sitte pitää tuntea todella hyvin 

et osaa lukea jotain sellasia tuntemuksia niistä lapsista mitä ne ei suoraan ihan kuitenkaan ilmase. Mä 

pyrin aina rationaalisesti perustelemaan ja sanottamaan lapselle sen tunteita, koska ne ei aina siihen ite 

kykene. Usein mä aistin, että jotain on niinku pielessä. Kerrankin oli oppilas, joka yllättäen alko käyttyty-

mään epäasiallisesti tai tylysti kavereita kohtaan ja sitten mä kysyin, että onko jotain kurjaa nyt sattunu 

elämässä? Onko joku vaikka sairastunu, setä, täti, ukki tai mummi. Ja tää laps meni ihan hiljaseks ja sitten 

tuli kyyneleet ja sit hän sano, että mummi on sairaalassa, että on saanu aivoverenvuodon tai halvauksen 

ja ei nyt oikein tunnista ketään, ja sitten se lähti purkautumaan siitä. Sit siitä juteltiin ja siitä, että mummi 

on eläny vanhaksi ja on niin paljon ihania muistoja ja siitä sitten jatkettiin.  

 

Arjessa sit taas olis ensinnäkin tärkeetä ymmärtää, ettei siitä voi suoraa vaa lähtee alottamaa oppituntia, 

jos välitunnilla on tapahtunu jotain mitä pitää selvitellä, ei pysty tekemään sillee et mul on nyt tämä suun-

nitelma, joka tulee toteutumaa sellaisenaan vaan sitten sitä pitää lennosta vaihtaa sen mukaa, miten opi-

taan vai eikö opita. Eikä yritetä ees sitä matematiikkaa vaan nyt vaikka rentoudutaan tai kuunnellaan 

satua, et mikä sen oppilasryhmän tai yksittäisten oppilaitten jaksaminen tai tunnetila tai mieliala on. 

Vaikka ois ollu kuinka hienot suunnitelmat, jos se oppilas on väsyny, ni se on ihan turha sitä pakottaa et 

jotenki enemmän tullu semmosta väljyyttä, et ei yritä niin tunnollisesti, että nyt on ehdittävä tämä asia. 

Olennaisinta on kuitenkin ottaa huomioon, miten sillä lapsella menee. Et onks sillä, vaikka vanhemmat 

just eronnu ja kaikki mitkä vaikuttaa sen tunne-elämään. Et se vaikuttaa aika paljon siihen jaksamiseen 

sielä koulussa ja miksi se ei oo tehny läksyjä tai miksi käyttäytyy hankalasti.  

 

Raskaimmat jutut on tietyst sellaset kun on perheessä hätää taikka jotain muuta surua, omaisten kuole-

maa, avioero taikka väkivallan tai muun kohtaaminen. Silloin pitää myös ymmärtää sitä lasta sitte kai-

kessa siinä koulun arjessa myös niissä hetkissä, kun se kyseinen tuntemus ei oo pinnassa, nii silloinkin ym-

märtää sitä että se voi heilahtaa se mieli johonkin suuntaan aika äkkiä. Mut joskus tuntuu siltä et niit on 

ihan tärkee ottaa vaikkapa uskontotunnilla, käsitellään semmosii teemoi et niitä voi sit sinne linkittää ihan 

hyvin ja usein oppilaat tulee kertomaan mulle et, jos on jotain käyny viikonloppuna rajumpaa hommaa. 

Esimerkiks semmosta että isä joutu vankilaan se vois olla aika semmonen tai siihen liittyviä asioita, niitä 

tulee mieleen et lapsi kertoo iloissaan et pääsee viikonloppuna tapaamaan isää vankilaan. Sitä ammatti-

taitoo tarvii kans siihen, että ymmärtää sen, että onks tää nyt semmonen asia et täst pitää jutella kaikkien 
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kanssa vai riittäks se, että tässä näin arjen keskellä juttelee ja kyselee lapselta. Yleensä jos lapsi rupee 

puhumaan sitä muille nii silloin sen tietää monesti, että kun se tulee muillekin muillekin tiedoks, nii sitte 

se voi olla hyvä et sen sitte käsittelee niin sanotusti yhteisesti alta pois. Paljon on myös semmosia asioita 

mitä ei voi luokassa käsitellä, että mitä oppilaat kantaa mukana. 

 

Sit nää oppilaiden väliset konfliktitilanteet melkeen aina on semmosta väärinymmärrystä, että toinen aat-

teli että toinen teki tahallaan ja toinen ei ees huomannu tai tulkitsi sen tilanteen ihan väärin. Esimerkiksi 

mun luokalla on kaksi tämmöstä oppilasta, et jos toinen sanoo mitä tahansa, et hei pojat lähetään ni toi-

nen tulee itkien opee, se huusi suoraan minun korvaani, nyt minun korva särkyy, et tavallaan aina vähän 

tämmöstä et okei, huomaatko että hän on herkkä ja toinen tulkitsee aina että se juuri tahallaan yritti 

saada minut kuuroksi.  

 

Yks toinen tilanne oli sellanen missä oli oppilas joka oli jo useamman vuoden ajan riitatilanteissa mukana,  

ja niihin tuli jotenkin erilainen sävy niitten riitatilanteitten selvittämiseen ja rupesin niinku miettimään että 

mitähän tässä on meneillään ja niit oli lukuisia ja lukuisia sen syksyn aikana ja sitte hän rupes aivan hys-

teerisesti itkemään, jossain tilanteessa kun tällästä riitatilannetta selvitettiin ja hän lähti tonne käytävään 

itkemään ja mä menin hänen perässään ja siinä tilanteessa onneks tässä silloisessa luokassa oli ohjaaja 

niin mä pystyin lähtemään hänen peräänsä ja tuota kysyin sitte että mitä niinku tapahtu että kun mä en 

ymmärtäny siinä tilanteessa että mitä ois tapahtunu nii mistä tuli niin valtavan paha olo niin sitten hän 

sanoi että kun hänestä tuntuu, että häntä aina epäillään ja hän kerto että oli ollu se tilanne sellanen missä 

hän ei niinku itse kokenu olevansa se pää pukari mutta hän tietää että hän on ykkösellä ja kakkosella 

kiusannu mutta että hän haluaa muuttua ja sitte hän sano että hän kokee että hän ei saa mahdollisuutta 

siihen ja siinä tilanteessa mä kysyin häneltä että oisko hän valmis siihen että kerrottais luokalle että miten 

hän kokee sen oman tilanteensa, sitte hän sano että ei hän pysty ja häntä tietysti vielä itkettikin kovasti ja 

sitte mä kysyin että saisinko mä kertoa sen luokalle, et jos mä niinku toimin sun äänenä siinä ja no niin 

tehtiin ja mentiin siihen luokkaan ja kerroin sitte että mitä me oltiin juteltu siinä käytävällä ja  me  käytiin 

siinä sellanen niinku mä sanoin luokalle että te kuulitte että mitä tää lapsi sanoi että mitä sinä haluaisit 

sanoa hänelle. Sitten käytiin sellanen kierros että jokaisella oli mahdollista sanoa hänelle jotain ja sit sieltä 

tuli aivan liikuttavia sellasia että kyllä sä ykkösellä ja kakkosella vähän kiusasit mutta että kyllä sä oot 

menossa parempaan suuntaan että jatka vaan tähän suuntaan mihinkä sä nyt meet mutta sitte seuraava 

kierros mentiin vielä niin että jokainen mietti jonkun hyvän asian ja semmosen oikeesti jonkun missä tää 

lapsi on heidän mielestään hyvä ja mukava kaveri ja sitten sen luokanohjaaja oli niin tilanteen tasalla että 

hän kirjotti ylös ne kaikki, hän oli kyllä kirjottanu tuota niin myös raporttia siitä et mitä siinä tapahtu koska 

täähän oli aikalailla et mä mieten että otanko mä liian suuren riskin että mitä tässä tapahtuu et sit jos 

kotoa tulee soitto et sitten mä tuota mä voin kertoa et missä mielessä me ollaan niinku sitä käsitelty että 

kyllä mä yritin tietysti olla hirvittävän tarkka siitä että että se lapsi on niinku henkisesti turvassa siinä 
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tilanteessa. Niin sit tää ohjaaja kirjotti ne paperille, sit se paperi jotenki kehystettiin. Onnellisena sitte tää 

lapsi otti sen hyvien asioitten listan mukaansa ja oli meillä senkin jälkeen monia riitoja mut siinä ryhmässä, 

liikahti jotain sellaista, että ne kuitenkin rupes ehdottomasti vähenemään. Sen vaan tajus että, se oli niin 

vereslihalla se lapsi, että jos ne on tän kaltasia tilanteita niin siinä ei kyllä oo semmosta kaavaa et siinä 

pitää yrittää kyllä mennä sen mitä intuitio tai sydän sanoo  

 

Tota et miun tapa on ehkä sillee aika suoraa ottaa puheeksi ja mul tulee siis mieleen tämmönen tilanne et 

kun välitunnilla pojilla tulee aina joku jalkapalloriita ja siin oli ihan hirvee sota siis jostain nyt asiasta joku 

oli potkassu toisen pallon takas sinne pihalle päin ja sitte me mentii selvittämään sitä, ja tota ja sit siin oli 

yks poika jonka pallo se sit oli ja sit oli tää toinen joka oli potkassu sen niinku tahallaan pihalle, no sit 

selviteltiin ensin et miks hän on sen potkassu sinne ja mitä sitä on edeltäny, nii ku sit mä tältä pojalta 

kenen pallo se oli et hänkää ei ollu siin ihan niinku syytön mut että siis sit mä kysyin hält että että siin 

tilanteessa, mä niinku sanotin sitä tavallaan nii et sua harmitti kun tää sun pallo potkastiin pois, et onko 

tää tärkeä taa pallo sulle, sit se poika selitti kun hän näkee niin harvoin hänen isää että kun hän on isältä 

saanu tän pallon, se oli niin kauheen jotenki liikuttava hetki kun hän sai sen et se ei oikeestaan ollu kysymys 

siitä et mitä siin oli tapahtunu et se oli jotenki ihana hetki et osas itte niinku opettajana sit rauhottuu siihen 

tilanteeseen ja  niinku vaan sanottamaan tavallaan et mitä oppilaat siin käy läpi. 

 

Jos on semmosia negatiivisia voimakkaita tunteita et joutuu rajottamaan ettei tuu mitään pahempia vau-

rioita niissä tilanteissa nii se on tärkein että mitä rauhallisempana ite pystyy pysymään niin sitä nopeem-

min se lapsikin rauhottuu. Tämmösiä konflikti tilanteita on ollu varsinkin tiettyjen poikien välillä et ne tap-

peli tuolla välituntisin ja välillä täällä luokassakin ennen tunnin alkua saatto olla joku mylläkkä käynnissä 

ja sit niitä jouduttiin paljon selvittelemään ja niissä tietysti sitte joutu ottaa yhteyttä vanhempiin ja paljon 

erilaisia palaverejä, tapaamisia järjestettiin. Tässä on myös se puoli, että jos mä huomaan, että joku on 

kohdellu toista tosi epäoikeudenmukasesti niin se helposti nostattaa voimakkaan tunnereaktion jolloinka 

se oma reagointi voi siinä tilanteessa olla turhan voimakas ja sen takia on niinku parempi, että jos vaan 

ite malttaa nii vähän ensin pohtii sitä asiaa, että mitenkä siihen lähtee puuttumaan tai miten sitä lähtee 

selvittämään, että ei välttämättä toimi suoralta kädeltä sen oman tunnereaktion pohjalta. 

 

Sit taas koulunkäyntiin liittyvissä asioissa opettajan tulee myös ymmärtää et, jos on hirveen herkkä paikka, 

vaikka lukee, ni ei pakota, ei pistä ikinä semmosta tilannetta, että joku lukihäiriöinen joutuu toisten eessä 

kylmiltään jonkun tekstin lukemaan, vaan sitten antaa lukuvuoron semmosille, jotka viittaa. Vähän sa-

manlainen tilanne kun meillä oli ympin koe viime viikolla ni yks semmonen hyvin heikko, tai on niinku tota 

hojksattu ja on tehostettu tuki monessa aineessa ja hän ei millään meinannu siinä kokeessa päästä eteen-

päin. Et mä otin sen sit siihen viereen ja haastattelin häneltä ne kaikki ja kirjotin niinku ite ja hän sai tehä 

ihan suullisesti ja huomas että hän osaa asiat oikein hyvin, vaikka ei siihen paperille saa yhtään mitään. 
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Et sit tietyst semmonen sensitiivisyys, kun lapset on eri taitoisia eri asioissa. Toinen puoli tässä on, että 

pitää erottaa milloin lapsen käytös on normaalista poikkeavaa ja milloin se on täysin normaalia kasvami-

seen kuuluvaa käytöstä. Jos toinen vaikka esims purskahtaa itkuun, ni toki voi sitä tukea, että tää on vaikea 

homma, mut ku me harjotellaan ni me se opitaan, ettei lepsuile siinä. Useinhan ne tulee jossaki semmoses 

tilantees, et lapsi ei osaa tai se kokee jonku vaikeeksi, ni sitten, ku tuntee sen oppilaan, ni sitä pystyy niinku 

ohjaamaan, että tää ei nyt haittaa ja ei kannata itkeä. 

 

Mut toki näiden tilanteiden selvittäminen pitää aina arvioida siinä tilanteessa, että usein jos lapsi esimer-

kiks hermostuu tai itkee ni sillä hetkellä sen asian puiminen on hirmu hankalaa, et sit kannattaa antaa 

rauhottuu ja sitte kahen kesken jälkeen päin jutellaan se asia. Kyllähän ne pitää selvittää ja kyllä siihen 

pitää palata ja vanhemmille laittaa viestiä, mut yleensä sit vasta päivän päätteeks. Välillä on toki niitäkin 

tilanteita ollu et joutuu ottaa koko luokan siihen vähän mukaan, et jos se oli nii semmonen akuutti, et joku 

on just vetäny jotai tai lyöny ni sillon se on pakko selvittääkki siinä heti. Tosi tärkeetä on myös muistaa, 

että lapsella täytyy olla aina se mahdollisuus alottaa alusta uus päivä ja tarpeen vaatiessa myöntää et 

opetki tekee virheitä välillä. 

 

7.3.1 Yhteenveto 
 
Tyyppitarinassa nousee voimakkaasti esille oppilaiden henkilökohtaiset ja persoonaa lä-

hellä olevat asiat, tähän ulottuvuuteen liittyy myös vahvasti se, miten ja millaisella sävyllä 

opettaja viestii asioita kotiin. Oppilaan kuuntelu, sekä hänen kanssaan juttelu ja kysely 

nähtiin toimivana tapana selvittää oppilaan toiminnan tai käyttäytymisen taustalla vaikut-

tavia seikkoja. Esiin nousi myös, kuinka oppilaan henkinen pahoinvointi ei aina selviä 

hänen käytöksestään, vaan voi tulla opettajan tietoisuuteen esimerkiksi erilaisten kyse-

lylomakkeiden avulla. Tyyppikertomuksen aidoissa esimerkkitilanteissa opettajat kuvai-

livat erilaisia oppilaita ja heidän joukostaan löytyi esimerkiksi liikunnasta ahdistunut lapsi, 

jonka seurauksena opettajan oli muutettava niin omaa tuntisuunnitelmaa, kuin oltava 

valmis tukemaan oppilasta pitkälläkin aikavälillä. Valtavirrasta poikkeavien oppilaiden 

tunteita tuli kunnioittaa sekä normalisoida enemmistöstä eriäviä piirteitä, ominaisuuksia 

ja tapoja. Lisäksi opettajan tuli ymmärtää sekä pyrkiä selvittämään mistä oppilaan tietyn-

lainen ja yleensä negatiivinen käytös voisi johtua, joka tietyissä tilanteissa edellytti opet-

tajalta joustavuutta ja tuntisuunnitelman muuttamista asian käsittelyn edistämiseksi. 

Riippuen asian arkaluontoisuudesta opettaja arvioi käsitelläänkö se yhteisesti koko luo-

kan kanssa vai oppilaan kanssa kahdestaan. Oppilaiden välisissä konfliktitilanteissa tun-

teet saattoivat nousta hyvin vahvasti pintaan, sillä silloin lapsi usein kokee epäoikeuden-

mukaisuutta tai vääryyttä. Silloin fyysinen rajoittaminen eli väkivaltatilanteessa väliin me-
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neminen ja asian käsittely rauhallisesti toimivat ensisijaisina avainkeinoina. Koulunkäyn-

tiin liittyvissä asioissa, kuten oppimisvaikeuksiin liittyvissä tilanteissa opettajalta vaadittiin 

joustavuutta, tilannetajua ja kekseliäisyyttä hoitaa tilanne oppilaan edunmukaisesti. Ti-

lanteen käsittely tulee kuitenkin arvioida harkinnanvaraisesti jokaisessa tilanteessa, eikä 

erittäin arkaluontoisiin tilanteisiin ole tietynlaista toimintamallia tai kaavaa.  
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8 Luotettavuus 

Olen noudattanut tutkimuksessani hyvää tieteellistä käytäntöä (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta, 2012), toimimalla rehellisesti ja huolellisesti kaikessa tutkimustyössäni, tu-

losten tallentamisessa, esittämisessä sekä arvioinnissa. Pyrin turvaamaan tutkittavien 

itsemäärisoikeuden ja yksityisyyden sekä huolehtimaan luottamuksellisten tietojen tieto-

suojasta (Kuula, 2006, s.60–65).   

 

Aineiston keruu vaiheessa pyynnöt osallistua tutkimukseen lähetettiin satunnaisotan-

nalla, joten tutkijat ja tutkittavat eivät tunteneet toisiaan aikaisemmin. Tutkimukseen osal-

listuminen oli tutkittaville vapaaehtoista ja osallistujien oli mahdollista keskeyttää tutki-

mukseen osallistuminen, milloin tahansa. Tutkittavien itsemääräämisoikeudesta huoleh-

dittiin myös informoimalla heille tutkimuksen perustiedot, kuten tutkimuksen tarkoitus, 

tutkimukseen osallistumisen edellytykset, kuten tutkimuksen osallistumiseen kuluva 

aika, sekä tutkimusaineiston säilyttämiseen liittyvät seikat. (Kuula, 2006, s.61–116; 

Christians, 2011, s.65; Patton, 2015, s.495–498.) Luokanopettajien ilmoitettua kiinnos-

tuksensa tutkimustamme kohtaan lähetimme heille suostumuslomakkeen (liite 3) ja tie-

tosuojailmoituksen (liite 4). Lisäksi tutkimukseen osallistumisen pyrittiin tekemään tutkit-

taville mahdollisimman vaivattomaksi toteuttamalla haastattelut tutkittavien omilla työpai-

koilla heille sopivana ajankohtana sekä rajaamalla haastatteluun kuluva aika korkeintaan 

60 minuuttiin (Kuula, 2006, s.106–107). 

 

Lisäksi tutkittavien yksityisyydestä ja anonymiteetistä on huolehdittu monella tapaa. Yk-

sittäiset tutkittavat eivät myöskään ole tunnistettavissa tutkimusteksteistä, kuten aineis-

tokatkelmista. Tutkittavien anonymiteetti varmistettiin haastattelujen litterointivaiheessa 

ja kaikki tunnistetiedot jätettiin pois dokumenteista. (Kuula, 2006, s.64, 215; Christians, 

2011, s.66.) Lisäksi kaikki haastattelut toteutettiin suljetuin ovin, ilman ulkopuolisten läs-

näoloa. Tietosuojan vuoksi aineistoa säilytetään yliopiston U-asemalle ja kryptatulla 

muistitikulla kolmen vuoden ajan otannan jälkeen, jonka jälkeen se tuhotaan.   

 

Hyvin todennäköisesti tutkimustuloksia ohjasi se, että tutkimukseen valikoitui opettajia, 

joita tämä aihe kiinnosti tai jotka olivat jollain tapaa jo aiemmin pohtineet opettajan sen-

sitiivisyyttä. Useampi tutkittava toi haastatteluissa esille, kuinka mielenkiintoisena he ai-

hetta pitävät. Kiinnostavaa oli kuitenkin se, että useimmat opettajista kokivat käsitteen 

määrittelyn sekä toimintatapojen nimeämisen hyvin vaikeaksi. Lähestyminen tietynlais-

ten toimintatapojen näkökulmasta saattoikin hankaloittaa toimintatapojen nimeämistä ja 

haastatteluissa olisi voinut olla parempi puhua tavoista hoitaa tai käsitellä sensitiivisyyttä 
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vaativa tilanne. Lopulta opettajat kuitenkin kuvasivat moninaisia toimintatapoja, joten en 

näe sen vaikuttaneen tutkimustuloksiin vaan enemminkin tutkijan työhön löytää erinäiset 

toimintatavat. Lisäksi tutkimuksen tuloksista syntyy kuva siitä, että luokanopettajien mie-

lestä opettajan sensitiivisyys on tärkeä asia, jonka tulisikin saada enemmän näkyvyyttä 

kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Toisaalta haastateltavat liittivät opettajan sensitii-

visyyteen asioita, jotka tulevat esille kasvatustieteellisissä tutkimuksissa, mutta niitä ei 

ole vain erityisemmin yhdistetty opettajan sensitiivisyyteen. 

 

Sen lisäksi postmodernistit ovat kritisoineet ajatusta objektiivisesta tutkijasta, joka olisi 

täysin puolueeton. He ovat nähneet vaihtoehtona tälle tietämisen välttämättömän sidos-

teisuuden aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen kontekstiin. Tiedeinstituution itsessään näh-

dään kaventavan ihmisten todellisuutta, jos tietoa voidaan muodostaa ainoastaan tar-

kasti rajatuilla metodeilla. Postmodernistit siis taistelevat vastaan ajatusta universaalista 

ja kaikille yhtäläisestä tiedosta nojautuen mieluummin ajatukseen jonkun ihmisen tie-

dosta, joka on elänyt tietynlaisissa sosiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä ja ne huo-

mioon ottaen tietynlaisen tiedon oman elämänsä pohjalta. (Heikkinen, 2018, s.178–179.) 

 

Kerronnallista tutkimusta, eli myös tätä tutkimusta on mahdotonta tarkastella perintei-

sesti validiteetin ja reliabiliteetin kannalta, sillä se muodostuu ihmisten sosiaalisen todel-

lisuuden pohjalta, eikä tutkija voi olla täysin ulkopuolinen tästä todellisuudesta. Lähesty-

mistapa on väistämättäkin konstruktivistinen ja tulkinnallinen. Tutkijan tekemät tulkinnat 

eivät voi myöskään olla täysin irrallisia tutkimuskohteen ja tutkijan välisistä keskuste-

luista, sillä tutkija ei voi täysin irrottaa itseään todellisuudesta. Tulkinnat syntyvät jo vuo-

rovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa, sillä silloin tutkijalla on mahdollisuus ymmär-

tää tutkimuskohdetta. (Heikkinen, 2018, s.184.) 

 

Kerronnallisen tutkimuksen luotettavuutta voikin arvioida validointiperiaatteiden pohjalta. 

Validointi nähdään prosessina, jossa ymmärrys maailmasta ei ole yksi ja ainut totuus 

vaan muodostuu sekä muuttuu asteittain ja jatkuvasti samalla ajan ja paikan muuttuessa 

(Heikkinen, 2018, s.185). Ensimmäisenä on historiallisen jatkuvuuden periaate, jonka 

pohjalta tutkijan on otettava huomioon ja tuotava esiin kertomuksen ajalliset ja paikalliset 

tekijät. Toisena on reflektiivisyyden periaate, jonka pohjalta tutkijan tulee tietoisesti tar-

kastella omia ennakkokäsityksiään ja -oletuksiaan suhteessa tutkimuskohteeseen, eli 

tutkijan ja tutkittavan asian välistä suhdetta. Yksinkertaisesti olla tietoinen mistä näkökul-

masta ja lähtökohdista käsin tutkittavaa asiaa tarkastelee. Kolmantena on dialektisuuden 

periaate, jonka pohjalta tutkijan tulkinnat nähdään dialektisena prosessina, vuorovaiku-

tuksessa sekä tutkimuskohteen että koko maailman kanssa, jolloin moniäänisyydeltä ei 
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voi välttyä. Neljäntenä toimivuuden periaate, jonka pohjalta nähdään tärkeänä luodun 

tutkimustiedon hyödyllisyys ja merkittävyys. Viimeisenä eli viidentenä voidaan tarkastella 

havahduttavuuden periaatetta, jonka pohjalta tutkimuksen tulisi havahduttaa tai herättää, 

ikään kuin auttaa lukijaa ajattelemaan ja näkemään maailma erilaisessa valossa tai uu-

della tavalla. (Heikkinen, Huttunen & Syrjälä, 2007, s.8–17; Heikkinen & Syrjälä, 2008, 

s.149-161.) Heikkinen (2018, s.185) esittää Huttuseen ja Kakkoriin (2015) viitaten, että 

kertomuksien ensisijaisena tehtävänä onkin luoda uudenlainen näkemisen sekä ymmär-

ryksen tapa, todellisuutta ei siis vain kopioida sellaisenaan, vaan luodaan jotakin uutta. 

 

Ensimmäinen periaate on toteutunut hyvin, sillä olen tuonut selkeästi esille missä ajassa 

ja paikassa aineistoni on kerätty. Toinen periaate on myös toteutunut hyvin, sillä olen 

viimeisen kahden vuoden ajan tarkastellut omaa suhdetta tutkimuskohteeseeni. Kandi-

daatintutkielmassa lähdin lähestymään aiheitta melkeinpä tyhjästä, sillä itselläni ei ollut 

minkäänlaista käsitystä siitä mitä opettajan sensitiivisyydellä ylipäätään tarkoitetaan, 

vaikka sensitiivisyys tuntui tutulta sanalta en osannut sitä sen paremmin määritellä. Nyt 

pro –gradututkielmassa ymmärsin omaavani jonkun verran jo pohjatietoa aiheesta, tiesin 

mitä opettajan sensitiivisyydellä tarkoitetaan ja aineiston perusteella minulla oli jonkinlai-

nen mielikuva, millaisia tilanteita opettajilla oli tullut vastaan ja kuinka he olivat toimineet 

näissä tilanteissa. Henkilökohtaisesti koin opettajan sensitiivisyyden tärkeäksi, mutta hy-

vin kompleksiseksi asiaksi. En olisi osannut kertoa selkeästi, millaisissa tilanteissa minun 

opettajana tulisi olla sensitiivinen tai millaista sensitiivinen toiminta konkreettisesti olisi. 

Minulla olisi siis hyvin positiivinen, mutta samaan aikaan epäselvä suhde tutkimusaihet-

tani kohtaan. Kolmas periaate on sekin toteutunut hyvin, sillä tutkimuksessani ei kuuluu 

vain oma ääneni vaan niin muiden tutkijoiden ääni maailmanlaajuisesti, kuin suomalais-

ten opettajienkin ääni paikallisesti ja tekstini on muotoutunut näiden kolmen vuorovaiku-

tuksessa. Neljäs periaate on toteutunut erinomaisesti, sillä niin muut tutkijat kuin haas-

tateltavatkin nostivat esiin opettajan sensitiivisyyden tärkeyden, silti siitä on tutkimusta 

kovin vähäisesti. Tämä tutkimus avaa opettajan sensitiivisyyttä laajemmin ja antaa luki-

jalleen konkreettisia tilanteita ja esimerkkejä, joita opettajat voivat omassa työssään hyö-

dyntää. Viidettä eli havahduttavuuden periaatetta voin vain toivoa, sillä oppilailla on niin 

sanotusti eri painoisia asioita, joita he kantavat mukanaan joka päivä ja opettajien pitäisi 

opetella käsittelemään näitä asioita sellaisin tavoin, että ne tukevat oppilaan hyvinvointia. 

Van Maneninkin mukaan kaikella opettajan toiminnalla eli opettajien tekemisillä ja sano-

misilla tai tekemättä ja sanomatta jättämisillä katsotaan olevan käytännöllinen pedago-

ginen merkitys (”practical pedagogical significance”, van Manen, 2008, s.1). 
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Siitä huolimatta ongelmaksi niin tässä kuin yleensäkin laadullisessa tutkimuksessa näh-

dään tulkintojen tekeminen, sillä siihen ei ole olemassa minkäänlaista valmista mallia, 

johon tutkija voisi tulkintansa perustaa. (Eskola ja Suoraranta, 1998, s.106.) Tämän on-

gelman pyrin ratkaisemaan sillä, että lähdin itse testaamaan erilaisia analyysimenetel-

miä, jotka lopulta väistämättäkin luovat erilaisia tulkintoja ja lopulta päädyin käyttämään 

juuri niitä analyysitapoja, jotka mielestäni kuvaavat oman tutkimukseni aineistoa parhai-

ten. Tietysti jokaisessa analyysimenetelmässä on omat vahvuudet ja heikkoudet. Esi-

merkiksi tyyppitarinan muodostamisen etuna on erityisesti haastateltavien tunnistamat-

tomuus aineistosta, mutta ongelma nähdään taas tulkinnan läpinäkyvyyden rajallisuus 

(Hänninen, 2018, s.204). 

 

Lopuksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa kieli tulee nähdä osana tutkimuskohdetta, joka 

luo useita sosiaalisia todellisuuksia. Kielen avulla siis luodaan moninaisia todellisuuksia, 

joka tutkimusta tehdessä johtaa siihen, ettei jokaista todellisuutta ja näkökulmaa voida 

käsitellä yhdessä tutkimuksessa. Aina on jätettävä jotain ulkopuolelle, ja tietyt teemat 

tietystä näkökulmasta on jätettävä käsittelemättä ja jätettävä jatkotutkimuksille, jotta tut-

kimus itsessään pysyy merkityksellisenä ja mahdollisena. Keskustelun ja muiden teks-

tien tutkimisesta kiinnostavaa tekeekin niiden rajattomat tulkinnallisuuden ja paikallisuu-

den mahdollisuudet, juuri monipuolisuus tekeekin laadullisesta tutkimuksesta palkitse-

vaa. (Eskola & Suoraranta, 1998, s.103–104.) 
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9 Pohdintaa 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkastella luokanopettajien kertomuksia opet-

tajan sensitiivisyydestä. Tavoitteena on ollut sekä sensitiivisyyttä vaativien tilanteiden 

kuvailu, että opettajien toimintatapojen tarkastelu, joita tutkittavat omissa kertomuksis-

saan nostavat esille ja kuvailevat. Aiheen valintaan johti sensitiivisen vuorovaikutuksen 

tärkeys lapsen myönteisen kehityksen kannalta (Rimm-Kaufman ym., 2003, s.151), sekä 

jatkotutkimuksen tarve opettajan sensitiivisyyteen liittyvistä asioista. 

 

9.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset  

 
Tulososiossa olen kuvannut opettajien kertomuksia sensitiivisyyttä vaativista tilanteista 

ja opettajien käyttämiä toimintatapoja näissä tilanteissa. Aineistosta löytyi paljon erilaisia 

opettajien nimeämiä tilanteita ja toimintatapoja, esimerkkejä annettiin vähemmän haas-

teellisista tilanteista erittäin haasteellisiin tilanteisiin. Tutkimukseni perusteella opettajan 

sensitiivisyys on erittäin oleellinen ja tarpeellinen tekijä opettajan päivittäisessä työssä, 

joten tuntuu kummalliselta, kuinka siitä löytyy edelleenkin niukanlaisesti tutkimustietoa. 

Näen tässä tutkimuksessa käsittelyt opettajan sensitiivisyyteen liittyvät asiat yhtenä erit-

täin oleellisena, mutta melko tuntemattomana tekijänä opettajan jokapäiväisessä työssä. 

Opettajan sensitiivisyys ja sen avulla oppilaan hyvinvoinnin tukeminen on siis jäänyt 

muun opettajuuteen sekä oppilaan hyvinvoinnin tukemiseen liittyvän tutkimustiedon ja 

yleisen keskustelun varjoon.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset ja aiempi tutkimuskirjallisuus ovat kuitenkin toistensa 

kanssa melko yhteneväisiä. Esimerkiksi Rimm-Kaufman ym. (2003) ovat tarkastelleet 

heidän mielestään viittä sensitiivisen opettajan ominaista piirrettä, jotka olivat; äänen-

paino, sanaton viestintä, kuuntelu, vuorottelu ja puhuminen sekä huomioiminen ja vas-

taanottavaisuus (responsiviness vrt. Rimm-Kaufman ym., 2003, s.153,15). Näistä esiin 

nousi tässä tutkimuksessa nimenomaan kyky kuunnella oppilasta, keskustella oppilaan 

kanssa, huomioida oppilas sekä hänen taustansa ja ei niinkään opettajan sanaton vies-

tintä vaan kyky havainnoida oppilaan sanatonta viestintää. Sensitiivinen vuorovaikutus-

kumppani osaakin Ainsworthin ym. (2014, s.142) mukaan asettua toisen ihmisen ase-

maan ja nähdä asiat toisen perspektiivistä sekä vastata toisen signaaleihin jatkuvan ha-

vainnoinnin ja tulkinnan pohjalta. 

 

Haastateltavat toivat esiin niin koulutyöhön kuin koulutyön ulkopuolisiinkin asioihin liitty-

viä sensitiivisyyttä vaativia tilanteita. Keskeisempänä koulutyön ulkopuolisiin asioihin 
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kuuluivat oppilaan henkilökohtaisiin asioihin ja koti- sekä kulttuuritaustoihin liittyvät tilan-

teet. Lisäksi oppilaiden suuriin ja monesti negatiivisiin tunteisiin liittyvät tilanteet olivat 

olennaisesti esillä aineistossa, ne olivat seurausta henkilökohtaisen elämän sotkuista tai 

oppilaiden keskinäisistä konflikteista. Nämä seikat myös monesti johtivat oppilaan nor-

maalista poikkeavaan käytökseen, joissa opettajilta edellytettiin sensitiivisyyttä. Poijulan 

(2016, s.11–13) mukaan oppilaiden yksityiselämässä voikin tapahtua traumaattisia ko-

kemuksia ja suuria muutoksia, kuten esimerkiksi vanhempien ero, koulukiusaaminen, 

vakava sairaus, onnettomuus tai kuolema. Myös tässä tämän tutkimuksen aineistossa 

esiin nousi muun muassa väkivallan kohtaaminen, läheisen kuolema ja vanhemman 

vankilaan joutuminen. Oppilaiden henkilökohtaiset asiat vaikuttavatkin kaikkeen heidän 

olemiseensa ja nimenomaan tämän vuoksi opettajien tulisi erittäin sensitiivisesti tarkas-

tella, mitkä seikat vaikuttavat oppilaan toiminnan ja käytöksen taustalla, etteivät opettajat 

epähuomiossa kohtele oppilaitaan epäoikeudenmukaisesti pelkästään oppilaan kyvyttö-

myydestä ilmaista omia tunteitaan oikein. Poijulan (2016, s.11–13, 118–130) mukaan 

opettajien tuleekin olla valmiita ottamaan oppilaiden suuret tunteet vastaan ja ohjata 

heitä ilmaisemaan kielteisiä tunteita oikein, juuri niin kuin haastateltavat olivat tässä tut-

kimuksessa tehneet. Ongelmaksi saattaa muodostua se, ettei aikuinen osaa yhdistää 

aiemmin tapahtunutta muutosta tai traumaa oppilaan käytökseen ja toimintaan. Juuri tä-

män takia opettajan sensitiivisyydestä tulisi puhua enemmän, jotta se saataisiin osaksi 

jokaisen opettajan toimintaa edes jollain tavalla. 

 

Koulutyöhön liittyvistä tilanteista esiin nousi keskeisimpänä oppilaiden erilaiset taidot ja 

osaaminen sekä vaikeudet koulutyöskentelyssä. Taidot ja vaikeudet taas antoivat oppi-

laille vaihtelevia erillisoikeuksia, joka taas saattoi aiheuttaa hämmennystä muissa oppi-

laissa. Savolainen (2006, s.33–34) on kuitenkin sitä mieltä, että opettajan tulee antaa 

tilaa oppilaiden erilaisille oppimistyyleille ja mahdollisuuksien mukaan tarjota erilaisia op-

pimis- sekä suoritusmahdollisuuksia oppilaille, niin kuin tämänkin tutkimuksen opettajat 

olivat tehneet esimerkiksi antamalla oppilaalle mahdollisuuden suorittaa koe suullisesti. 

 

Toimintatavat sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa liittyivät ensisijaisesti asioiden käsit-

telyyn oppilaiden kanssa, näin saaden lisätietoa tilanteesta, sekä yhteydenpitoon van-

hempien ja kollegoiden tai muiden viranomaisten kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö kuu-

lui siis keskeisesti tilanteiden selvittämiseen, mutta yhteistyössä ja kommunikoinnissa 

tuli olla erittäin tarkkana osoittamalla arvostusta ja tukea vanhempia kohtaan sekä aset-

taa itsensä heidän kanssansa samalle viivalle. Myös Kallion (2016, s.146) mukaan van-

hempien ja koulunnäkemykset voivat erota toisistaan suurestikin, se ei saa tarkoittaa 
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opettajan näkemyksen olevan ainoa oikea, ja sen vuoksi myös hänen mukaansa on erit-

täin tärkeää osoittaa arvostusta vanhempia kohtaan kuuntelemalla heitä ja heidän näke-

myksiään omasta lapsestaan. Näin myös tämän tutkimuksen opettajien mukaan vältyttiin 

siltä, etteivät huoltajat ymmärtäisi opettajan asiaa väärin tai kokisi sitä jonkinlaisen hyök-

käyksenä heidän kasvatustapojaan kohtaan. Myös Savolainen (2010, s.15–16) sekä 

Lämsä ja Karhuniemi (2013, s.92) nostavat esiin, kuinka huoltajien käytös voi olla hyök-

käävää tai syyttelevää opettajaa kohtaan. Hornbyn ja Blackwellin (2018) mukaan van-

hempien hyökkäävä käytös tai ongelmat yhteistyössä voi johtua heidän omista negatii-

visista koulukokemuksistansa, yhteisen kielen puutteesta, opettajien vajavaisesta koulu-

tuksesta käsitellä vanhempia tai vanhempien pelosta, että opettajat tuomitsevat heidät. 

Tilanteen kärjistyessä niin vanhempien kuin oppilaidenkin kanssa tärkeintä on saada 

heidät rauhoitettua, jonka jälkeen on mahdollista selvittää syyt suuttumuksen taustalla. 

Usein taustalla on huoltajan kokemus oman lapsensa epäoikeudenmukaisesta kohte-

lusta. Niin tässäkin kuin muissakin tilanteissa tarpeen mukaan apua tulee kysyä muulta 

koulunhenkilökunnalta. (Savolainen, 2010, s.15–18; Lämsä & Karhuniemi, 2013, s.95–

96.) 

 

Opettajien mukaan myös joustavuus ja oman suunnitelman muuttaminen lennosta sekä 

pysähtyminen tärkeisiin hetkiin oli erittäin oleellista tilanteen ratkeamisen kannalta. Myös 

Huhtinen-Hildenin (2012, s.227) tutkimukseen osallistujat puhuivat pedagogisesta sen-

sitiivisyydestä pedagogisena läsnäolona ja tuntisuunnitelmasta irtautumisena jatkuvasti 

muuttuvan opetustilanteen vaatimalla tavalla. Lisäksi opettajat pyrkivät selvittämään 

taustatietoja tilanteesta sekä arvioimaan tarvittavat toimenpiteet rauhassa ja saamiensa 

tietojen pohjalta tilanteen kiireellisyyden niin salliessa.  

 

Oppilaiden sekä heidän taustojen huomiointi, että kunnioittaminen olivat opettajan sen-

sitiivisen toiminnan keskiössä. Sensitiivinen opettaja ymmärtää, ettei oppilas pysty vai-

kuttamaan niihin lähtökohtiin, jotka hänelle on annettu elämässä ja osaa hyväksyä jokai-

sen yksilön sekä kunnioittaa jokaista yksilöä sellaisena kuin he ovat. Sensitiivisyyttä on 

myös aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa käytetty kuvaamaan nimenomaan oppilaiden 

erilaisten taustojen ja yksilöllisyyden huomioimista opettajan omassa toiminnassa. Tut-

kimuskirjallisuutta löytyykin esimerkiksi sukupuoli-, luokka- ja kulttuurisensitiivisyyteen 

liittyen (ks. Dumas ym. 1999; Rimm-Kaufman ym. 2003; Keskitalo 2010; Kivimäki 2014). 

Tämän tutkimuksen tulokset ovatkin yhteneväisiä Kivimäen (2014, s. 145–147) näke-

myksen kanssa, jonka mukaan luokkasensitiivisyydessä oppilaiden sosioekonomisia 

eroja tai muita eroavaisuuksia ja taustoja ei lakaista täysin maton alle, vaan ne huomioi-

daan ja tunnustetaan, sekä sitä kautta niitä pyritään tasapainoittamaan. Lisäksi Soilamon 
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(2008, s.165–179) mukaan maahanmuuttajalasten erilaisuuden huomiointi edesauttaa 

lapsen myönteisiä oppimiskokemuksia ja identiteetin rakentumista. Hänen tutkimuk-

sensa mukaan opettajilta puuttui kuitenkin pedagogiset valmiudet kohdata vieraasta kult-

tuurista tulevia oppilaita, tämä antaa viitteitä siitä, ettei suomalainen opettajankoulutus 

tarjoa tällä hetkellä tarpeeksi valmiuksia opettajille muiden kulttuurien kohtaamiseen. 

 

Opettajan sensitiivisyyteen auttoi haastateltavien mukaan oppilaantuntemus ja opettajat 

kuvasivatkin, kuinka vieraampien oppilaiden kanssa tuli olla diplomaattisempi. Määtän ja 

Uusautin (2012, s.27, 30–31) mukaan opettajien tulee ymmärtää erilaisten oppilaiden 

tarpeet ja arvioida millaista tukea he tarvitsevat. Niin haastateltavien kuin Hattienkin 

(2009, s.2, 118) mukaan opettajan on kunnioitettava oppilaan henkilökohtaisia asioita ja 

sallittava lapsien kokemukset sekä tunteet. Opettajan onkin hyvin paljon hankalampi 

kunnioittaa oppilaan henkilökohtaisia asioita, jos hän ei ole tietoinen niistä. Lisäksi ker-

tomuksissa nousi esiin, että oppilaan yksityiselämässä tapahtuvat asiat voivat vaikuttaa 

paljolti oppilaan käytökseen sekä toimintaan. Kallio (2016, s.114) sekä Tirri ja Kuusisto 

(2019, s.14) muistuttavatkin kuinka opettajan on huomioitava oppilaan elämän eri osa-

alueiden vaikutukset hänen käytökseensä. Oppilaiden kokemukset voivat olla jopa trau-

maattisia ja opettajalle voi olla vaikeaa tunnistaa oppilaan käytöksen johtuvan jostain 

aikaisemmin tapahtuneesta ja käsittelemättä jääneestä traumasta (Poijula, 2016, s.11–

13). Opettajan on muistettava olevansa tukea antava aikuinen ja oppilaan olevan lapsi, 

joka hyvin todennäköisesti ei aina osaa käsitellä omia tunteitaan. Opettaja ei anna asian 

vaan olla ja hyväksy huonoa käytöstä, vaan hänen tulee sanoittaa opillaan tunteita ja 

käsitellä niitä yhdessä. (Savolainen, 2010, s.29.) Myös haastateltavat kuvasivat kerto-

muksissaan, kuinka he sanoittivat ja käsittelivät oppilaiden tunteita yhdessä oppilaiden 

kanssa.  

 

Koulutyöhön liittyvissä asioissa opettajat kuvasivat, kuinka heidän tulisi ennakoida ja 

tehdä tarvittavat toimenpiteet, jos jo etukäteen tietää jonkun asian olevan haastavaa tie-

tylle oppilaalle. Tässä pääsemme taas oppilaantuntemukseen, sillä ilman sitä opettaja ei 

voi olla tietoinen näistä asioista ja tilanteista eikä valmistautua näihin tilanteisiin esimer-

kiksi tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan kanssa etukäteen. Lisäksi konfliktitilanteita usein 

syntyykin nimenomaan tarkkaavaisuushäiriöisten oppilaiden kanssa, sillä he eivät ehdi 

miettiä syitä toisen oppilaan toiminnan taustalla jo vastattuaan siihen väkivallalla. Mo-

nesti oppilaiden väliset konfliktitilanteet kuitenkin johtuvat yksiselitteisesti väärinymmär-

ryksistä, joka tapauksessa oppilaiden väliset ristiriitatilanteet tulee aina selvittää. (Savo-

lainen, 2010, s.32, 37.) 
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Lopuksi opettajat myös jatkuvasti arvioivat ja havainnoivat tilannetta, jonka avulla he 

pystyivät päättämään, kuinka toimia tietyssä tilanteessa. Van Manenin (1991, s.125–

126) mukaan tahdikkuuteen kuuluukin yksittäisessä tilanteessa jokaisen tekijän huomi-

oonottaminen ja viipymätön arviointi. Silloin kyse onkin moraalisesta intuitiivisuudesta, 

jolloin ihminen tietää mikä on oikea tapa toimia arkaluonteisissa tai vaikeissakin tilan-

teessa (Haavio, 1954, s.48–51; Van Manen, 1991, s.125–126). Haastateltavat myös ku-

vasivat, kuinka vastaan tulevat tilanteet voi kääntää opetustilanteeksi ja niistä jäävän 

usein oppilaille enemmän elämää varten, kuin arkisesta yksittäisen oppiaineen oppitun-

nista. Juuri nämä haastavat tilanteet itseasiassa mahdollistavat tahdikkaan toiminnan, 

sillä niin opettaja voi kääntää kielteisen tilanteen pedagogisesti positiiviseksi tapahtu-

maksi (van Manen, 1991, s.130, 133). 

 

9.2 Jatkotutkimuksen aiheita  

 
Minkälaiseen toimintaan mitkäkin sensitiivisyyttä vaativat tilanteet johtivat? Millaisissa 

sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa opettajat olisivat toimineet toisin? Millaisia ennalta-

ehkäiseviä keinoja opettajilla on ehkäistäkseen sensitiivisyyttä vaativia tilanteita tai yli-

päätään ristiriitatilanteita ja konflikteja? Millaisia eroja sensitiivisen vuorovaikutuksen 

määrän tarpeessa on nuorempien ja vanhempien oppilaiden välillä? Tärkeäksi jatkotut-

kimuksen aiheeksi nousee nimenomaan ennaltaehkäisevät keinot, jos opettajat kerta 

kokevat sensitiivisen toiminnan tärkeäksi, mutta tietyissä tilanteissa haastavaksi ja kuor-

mittavaksi, eikö tätä taakkaa voisi jollain keinoin keventää. Myös van Manenin (2008, 

s.1) mukaan opettaminen voi olla riskialtista opettajille, jotka laittavat itsensä likoon eri-

laisissa oppimistilanteissa. Kyseiset opettajat tekevät itsensä haavoittuvaisiksi houkut-

telemalla oppilaat aktiviteetteihin, jotka eivät aina ole selkeästi ennustettavissa tai hallit-

tavissa. 

 

Suomalaisessa tutkimuksessa on myös tunnistettu tarve tehdä lisätutkimusta aiheesta 

ja Rämä (2015, s.44) nostaakin esille tarpeen tehdä lisätutkimusta dynaamisen sensitii-

visyyden rakentumisesta, että tukemisesta. Myös tämän tutkimuksen haastatteluissa si-

vuttiin muitakin mielenkiintoisia asioita, joita olisi mahdollista tutkia perinpohjaisemmin. 

Muutama haastateltavista nostikin esille ennaltaehkäiseviä keinoja esimerkiksi konflikti- 

ja ristiriitatilanteiden välttämiseksi. 

 

Van Manenin (1991, s.130) mukaan opettajuuteen ja opettajan toimintaan liittyy monia 

erittäin merkittäviä asioita lapsen suotuisan kehityksen kannalta, eikä pedagoginen 

sensitiivisyys, huomaavaisuus ja tahdikkuus tietenkään määrittele koko opettajuutta tai 
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ainoana asiana ohjaa opettajan toimintaa. Hän kuitenkin muistuttaa kuinka lasten 

kanssa työskennellessä opettajan on tiedettävä tarvittavalla itsevarmuudelle ja ammat-

titaidolla mitä hänen tulee sanoa tai tehdä erinäisissä tilanteissa. Sen vuoksi juuri nämä 

tekivät muodostavatkin pedagogisen toiminnan ytimen.  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

Aluksi voisimme selventää tutkimuksen lähtökohtia 

 

• Haastattelu toteutetaan avoimena eli saat vapaasti kertoa juuri sinun näkemyk-

sistä ja saa miettiä ihan rauhassa, jos tarvitsee ennen kuin vastaa. 

• Opettajan sensitiivisyys on usein käytetty termi kasvatustieteessä puhuttaessa 

opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta, kuitenkaan sitä ei ole kovin 

selkeästi määritelty. 

• Varhaiskasvatuksessa tutkimusta on enemmänkin tehty, mutta luokanopettajan 

sensitiivisyys vain vilahtelee usein puheessa ja teksteissä, niin että opettajan 

sensitiivisyys nähdään hyveenä.  

• Me lähdetään tekemään kandia aineistolähtöisesti, ja haluamme kysyä opetta-

jilta, miten he ymmärtävät opettajan sensitiivisyyden käsitteenä. Olemme kiin-

nostuneet nimenomaan opettajien mielipiteistä, näkemyksistä ja kokemuksista. 

Haluamme tietää, minkälaisia sensitiivisiä tilanteita on tullut vastaan ja miten 

olet niissä toiminut. Ja miten koet, että se sensitiivisyys on kehittynyt. Näihin ei 

ole mitään oikeita vastauksia, vaan halutaan tietää miten eri opettajat ajattele-

vat nämä asiat. 

• Näistä opettajien esiintuomista asioista lähdemme sitten rakentamaan. 

 

 

Teemat 

 

1. Opettajan sensitiivisyys 
 

Mitä se on? 

Mitä opettajan sensitiivisyys tarkoittaa sinusta? 

Minkälainen on sensitiivinen opettaja? 

Millaisissa yhteyksissä olet kuullut tätä sanaa käytettävän? 

Osaisitko kuvailla jonkun synonyymin avulla?  

 

      2. Sensitiivisyyttä vaativat tilanteet.  

 

Mitkä on ollut sellaisia hetkiä missä sinusta tuntuu, että sinun on täytynyt toimia 

sensitiivisesti? 
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Oletko huomannut sellaisia tilanteita missä tuntuu, että pitää olla todella tarkkana 

esimerkiksi sen kanssa mitä sanoo oppilaille tai miten toimii? 

 

 

      3. Opettajien toimintatavat sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa. 

 

Miten sinä toimit siinä tilanteessa? 

Miten olisi kannattanut toimia? 

Tuleeko sinulla mieleen mitään tiettyä toimintatapaa mitä olet käyttänyt    useam-

massa tilanteessa? 

Mikä on opettajan rooli sinun mielestä tällaisissa tilanteissa? 

 

      4. Opettajan sensitiivisyyden kehittyminen. 

 

Miten sinä uskot, että se sinun sensitiivisyys on kehittynyt?  

Miten tai missä tämä oppiminen on tapahtunut? 

Oletko sinä huomannut, että se nimenomaan opettajan ammattitaitoa miten toimit 

niissä sensitiivisissä tilanteissa vai onko se ihan vaan sitä millainen ihminen sinä 

olet? 

  



73 
 

 

Liite 2. Saatekirje  

Hei (luokanopettajan nimi)! 

Kiinnostaisiko sinua osallistua opettajan sensitiivisyyttä koskevaan kandidaatintutkiel-

maan? 

Tutkimuksen aineiston kerääminen toteutetaan teemahaastatteluna. Aikaa haastatte-

luun kuluu 30–60 minuuttia ja haastattelut toteutetaan sinulle sopivana ajankohtana 

omalla koulullasi marras–joulukuussa. 

Jos olet halukas osallistumaan, lähetä meille sähköpostia (janette.j.andersson@stu-

dent.jyu.fi) mielellään 30.11.2018 mennessä. Saat sitten paluupostissa tarkemman ku-

vauksen tutkimuksesta, suostumuslomakkeen, tietosuojailmoituksen tutkimuksesta tut-

kimukseen osallistuvalle. Voit sähköpostissasi ehdottaa sinulle sopivia aikoja. Sähkö-

postin lähettäminen meille ei sido sinua osallistumaan. 

Ystävällisin terveisin, 

Janette Andersson ja Moona Lundell 
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Liite 3. Suostumuslomake 

 

 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO       

 

 

SUOSTUMUS TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 

 

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen opettajan sensitiivisyys. 
 
Olen perehtynyt tutkimusta koskevaan tiedotteeseen (tietosuojailmoitus) ja saanut riittävästi 
tietoa tutkimuksesta ja sen toteuttamisesta. Tutkimuksen sisältö on kerrottu minulle ja olen 
saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Selvitykset antoivat 
Janette Andersson ja Moona Lundell. Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita tutkimukseen 
osallistumista. 
 
Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Minulla on oikeus, mil-
loin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistumi-
nen tai peruuttaa suostumukseni tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä tai suostu-
muksen peruuttamisesta ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia. 
 
Olen tutustunut tietosuojailmoituksessa kerrottuihin rekisteröidyn oikeisiin ja rajoituksiin. 
 
Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen hyväksyn tietojeni käytön tietosuojailmoituksessa 
kuvattuun tutkimukseen. 
 

    ☐ Kyllä 
 
 
Lisätiedot tutkimusta varten: 
 
Sukupuoli 

 

     ☐ Nainen          ☐ Mies         ☐ Muu 
 
 
Ikäluokka 
 

     ☐ 20–29         ☐ 30–39           ☐ 40–49          ☐ 50–59         ☐ 60–69 
 
 
Työvuodet 
 

     ☐ 1–3 vuotta          ☐ 4–6 vuotta          ☐ 7–10 vuotta           ☐ yli 10 vuotta 
 
 
 
 
 

 
Allekirjoituksellani vahvistan, että osallistun tutkimukseen ja suostun vapaaehtoisesti 
tutkittavaksi sekä annan luvan edellä kerrottuihin asioihin. 
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________________________                               _________________________ 
Allekirjoitus     Päiväys 
 
 
_________________________ 
Nimen selvennys 
 
 
 
 
 
Suostumus vastaanotettu 
 
 
_________________________    __________________________ 
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus  Päiväys 
 
 
_________________________ 
Nimen selvennys 
 
 
 
 
Alkuperäinen allekirjoitettu asiakirja jää tutkimuksen vastuullisen johtajan arkistoon ja kopio 
annetaan tutkittavalle. Suostumusta säilytetään tietoturvallisesti niin kauan kuin aineisto on 
tunnisteellisessa muodossa. Jos aineisto anonymisoidaan tai hävitetään suostumusta ei tar-
vitse enää säilyttää. 
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Liite 4. Tietosuojailmoitus 

 

TIETOSUOJAILMOITUS TUTKIMUKSESTA TUTKIMUKSEEN 
OSALLISTUVALLE 

Kandidaatintutkielma 

12.11.2018 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkittavan ole pakko toimit-
taa mitään tietoja, tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää. 

 

1. TUTKIMUKSEN NIMI, LUONNE JA KESTO 

Tutkimuksemme, opettajan sensitiivisyys, toteutetaan yhtenä teemahaastatteluna, joka 
kestää arviolta 30–60 minuuttia. Haastattelut toteutetaan marras–joulukuussa ja tutki-
mustulokset valmistuvat arviolta maaliskuun puoleen väliin mennessä. 

2. MIHIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU 

EU:n yleinen tietosuoja–asetus, artikla 6, kohta 1  

☐ Tutkittavan suostumus  

 

3. TUTKIMUKSESTA VASTAAVAT TAHOT 

Tutkimuksen tekijät:  

Janette Andersson 

0504944332 

janette.j.andersson@student.jyu.fi 

Ahdinkatu 26 A 11 40700 Jyväskylä 

 

Moona Lundell 

0442640295 

moona.k.lundell@student.jyu.fi 

Kiljanderinkatu 11 A 11 40600 Jyväskylä 

 

Tutkimuksen ohjaaja:  

mailto:janette.j.andersson@student.jyu.fi
mailto:moona.k.lundell@student.jyu.fi
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Kaili Kepler–Uotinen, OKL lehtori 

 

4. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, luokanopettajien kokemaa ammattitaitoa 
sekä heidän käyttämiään toimintatapoja sensitiivisyyttä vaativissa tilanteissa. Lisäksi on 
tarkoitus selvittää luokanopettajien käsityksiä siitä, minkälainen on sensitiivinen opettaja. 

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt ovat valmistuneita ja työskentelevät luokanopettajina. 
Tutkimukseen osallistuu noin 6–8 tutkittavaa. 

Tutkimuksessa kerätään tutkittavien nimet, sukupuoli, ikä, työkokemus vuosina ja haas-
tatteluaineisto. Tutkittavien nimiä ei julkaista. Tutkimus ei sisällä erityisiin henkilötieto-
ryhmiin kuuluvia tietoja. Tiedot ovat Excel –taulukoita, äänitallenteita, haastattelulitte-
rointeja ja muistiinpanoja.  

 

5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ  

Tutkimukseen osallistuminen kestää noin 30–60 minuuttia. 

Tutkimukseen sisältyy yksi haastattelu luokanopettajan työpaikalla.  

 

6. TUTKIMUKSEN MAHDOLLISET HYÖDYT JA HAITAT TUTKITTAVILLE 

Tutkimus tuottaa tietoa oppilaiden sensitiivisestä kohtaamisesta luokanopettajan työssä. 

 

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN  

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti tieto-
suojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojasi ei voida tunnistaa tutkimukseen liitty-
vistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista. Tutkimustuloksissa ja muissa asia-
kirjoissa sinuun viitataan vain tunnistekoodilla.  

Tutkimusaineistoa säilytetään Jyväskylän yliopisto tutkimusaineiston käsittelyä koskevien 
tietoturvakäytänteiden mukaisesti.  

 

8. TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksesta valmistuu kandidaatintutkielma.  

9. TUTKITTAVAN OIKEUDET JA NIISTÄ POIKKEAMINEN 

Tutkittavalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, kun henkilötietojen käsittely pe-
rustuu suostumukseen. Jos tutkittava peruuttaa suostumuksensa, hänen tietojaan ei käy-
tetä enää tutkimuksessa. 

Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli tutkittava 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tieto-
suojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi). 
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Tutkimuksessa ei poiketa muista tietosuojalainsäädännön mukaisista tutkittavan oikeuk-
sista. 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA ARKISTOINTI  

Rekisteriä säilytetään yliopiston U–asemalla tai muistitikulla, joka on kryptattu. Ilman tun-
nistetietoja, anonymisoituna. Jonka jälkeen aineisto säilytetään kolmen vuoden ajan. [Kan-
didaatin tutkielmien aineiston arkistointi voi tulla kyseeseen vain poikkeuksellisesti ja ar-
kistoinnin tarvetta tulee tällöin erikseen kirjallisesti perustella].  

10. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN 

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä tutkimuksen teki-
jään. 

 

 


