
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majaniemi, Henni Mirva Emilia 

 

 

 

 

”ETTÄKÖ NÄILLÄ MEIDÄN KULLANMURUILLA STRESSIÄ!” 

Luokanopettajien käsityksiä alakouluikäisen lapsen stressistä ja omasta vaikutukses-

taan stressitason säätelyyn kouluympäristössä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 

Joensuun yliopisto 

Luokanopettajien koulutus 

Maaliskuu 2007 



JOENSUUN YLIOPISTO  
Tiedekunta  
Kasvatustieteen tiedekunta 

Laitos  
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 

Tekijä  
Henni Mirva Emilia Majaniemi 
Työn nimi  
”ETTÄKÖ NÄILLÄ MEIDÄN KULLANMURUILLA STRESSIÄ!” – Luokanopettajien käsityk-
siä alakouluikäisen lapsen stressistä ja omasta vaikutuksestaan stressitason säätelyyn kouluympä-
ristössä 
Oppiaine  
Kasvatustiede 
Työn laji  
Pro gradu -tutkielma 

Aika  
Maaliskuu 2007 

Sivumäärä  
151 sivua, 2 liitesivua 

Tiivistelmä  
Tutkimuksessa tarkastellaan luokanopettajien käsityksiä alakouluikäisen lapsen stressistä sekä 
omasta vaikutuksestaan lapsen stressitason säätelyyn kouluympäristössä. Kirjallisuustaustassa kes-
kitytään stressin ja erityisesti lapsen stressin tarkastelemiseen sekä vallitsevan stressikäsityksen 
avaamiseen. Tarkastelun kohteena on lisäksi koulun suhde oppilaan hyvinvointiin ja stressiin, 
muun muassa lainsäädännön kautta. Opettajan suhdetta oppilaan stressiin käsitellään niin vuoro-
vaikutuksen kuin kirjallisuuden esittämien lapsen stressin säätelemiskeinojen näkökulmista. Katsa-
uksessa esitellään ohjelmia ja projekteja, joita kouluihin on lapsen psyykkisen terveyden edistämi-
seksi suunnattu. 

Empiirisen tutkimuksen kysymyksissä keskitytään opettajien käsityksiin lapsen stressin 
ominaisuuksista, stressoreista, omasta merkityksestään sekä koululla ja opettajalla oleviin lapsen 
stressitason säätelykeinoihin. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita myös opettajien omakohtaisista 
kokemuksista oppilaan stressitilanteista.  

Tutkimusprosessi alkoi kandidaatin tutkimuksesta syystalvella 2005. Koehaastattelut tehtiin 
keväällä 2006. Varsinainen aineisto koottiin syksyn 2006 aikana teemahaastatteluin, jolloin myös 
koehaastattelut täydennettiin. Tutkimusjoukko muodostuu kymmenestä luokanopettajasta. Aineisto 
analysoitiin ja kategorisoitiin horisontaalisesti pääasiassa fenomenografisella lähestymistavalla. 
Tutkimusparadigma on konstruktivistinen. 

Opettajat kokivat stressin inhimilliseksi asiaksi. Stressiä pidettiin lähinnä negatiivisena il-
miönä. Toisaalta esiin tuli myös viitteitä stressin positiivisista ominaisuuksista. Kaikki tutkitut oli-
vat työssään kohdanneet lapsen stressiä. Koulusta ja laajemmin lapsen elämästä tunnistettiin poten-
tiaalisia stressitekijöitä. Pääosa tutkituista koki koulun stressoreista merkittävimmiksi koulutoimin-
taan, sosiaalisiin suhteisiin sekä oppilaan henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät stressorit. Alakou-
luikäisen lapsen ei katsottu osaavan tietoisesti hallita stressiä, vaikka joitain lasten stressinhallin-
nankeinoja opettajat tunnistivatkin. 

Opettajat käsittelivät koululla olevina stressinsäätelyn keinoina erityisesti luokanopettajan 
työtä, mutta myös jaettua vastuuta, oppilashuoltoa ja kouluhyvinvoinnista huolehtimista. Itseään 
opettajat pitivät hyvin merkittävinä henkilöinä lapsen stressitason säätelyssä. Keskeisenä säätely-
kanavana pidettiin opettajan tekemiä ratkaisuja koulutyössä. Myös moniammatillinen yhteistyö-
verkko, ennaltaehkäisy sekä omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen korostuivat. Opettajat eivät 
olleet saaneet ohjausta lapsen stressin käsittelyyn. He kuitenkin kokivat asian esiin tuomisen tär-
keänä. 

Tutkimustulosten tarkastelussa kaivataan alakoulunopettajille keinoja lapsen stressitason 
säätelemiseen. Myöhemmän tutkimuksen haasteena esitetään muun muassa opettajien tietotason ja 
säätelykeinojen lisääminen.  
Avainsanat  
stressi, lapsen stressi, opettajan merkitys, koulustressi, stressinhallinta, fenomenografinen tutkimus 
Säilytyspaikka  
Savonlinnan kampuskirjasto 



UNIVERSITY OF JOENSUU 
Faculty 
The Faculty of Education 

Department 
The Savonlinna Department of Teacher Education 

Author 
Henni Mirva Emilia Majaniemi 
Name   
”ETTÄKÖ NÄILLÄ MEIDÄN KULLANMURUILLA STRESSIÄ!” – Classroom teachers’ un-
derstanding of children’s stress and of teachers’ influence on the  stress level in primary school 
environment 
Subject 
Education 
Level 
Pro gradu (Master’s Thesis) 

Month and year 
March 2007 

Number of pages 
151 pages, 2 appendixes 

Abstract 
The study is analysed classroom teachers’ understanding of the primary school children’s stress 
and of their own influence on the children’s stress level in school environment. The theoretical 
background is focused on literature about stress, especially children’s stress, and on detailing the 
prevailing conceptions of stress. School’s role for a student’s well-being and stress is also consid-
ered for example from the viewpoint of legislation. Teacher’s relation to student’s stress is de-
scribed from the viewpoints of both interaction and adjustment methods presented in literature. 
Furthermore, programs and projects aimed for schools in order to advance children’s psychological 
well-being are also presented as background. 

Research questions are centred on teachers’ understanding of what characterises children’s 
stress, what stressors there are, what is their own role and what means are available for the school 
and the teaching staff in adjusting the child’s stress level. The study is also aimed to provide infor-
mation on teachers’ personal experiences on situations with stressed children.  

The research process began from a Bachelor’s study in fall and winter 2005. The preliminary 
interviews were carried out in spring 2006. The primary data was collected in autumn 2006 and the 
preliminary interviews were supplemented at the same time. The data was collected in semi-
structured interviews on pre-defined themes. The sample of this study is consisted of ten primary 
school teachers. The data of the study was analysed and categorised horizontally using a phe-
nomenographic method. The paradigm is constructivism. 

Teachers saw stress as a human trait. It was mainly regarded as distress, but also some posi-
tive aspects were found. All the interviewed teachers had encountered children’s stress in the 
course of their work. They identified stressors in school and more widely in the child’s life. Major-
ity of the teachers thought that the most significant stressors in school were those arising from 
school activities, social relationships and the student’s personal situation. It was believed that a 
primary school child could not consciously manage stress, even though teachers identified means 
that children used for stress management.  

When discussing means for stress�management at school the teachers talked especially of 
classroom teachers’ work, but they also named sharing responsibility and taking care of student 
welfare and school welfare. Teachers regarded themselves as very important people in adjusting a 
child’s stress level. The teacher’s choices in schoolwork were seen as the central method for adjust-
ing the stress level. Having a network of professionals with different skills, acting in a pre-emptive 
way and taking care of the teacher’s own well-being at work were also emphasised. The teachers 
had not received guidance in dealing with children’s stress. However, they felt that it was important 
to bring up the topic. 

The study revealed that primary school teachers need methods for adjusting a child’s stress 
level. Future research challenges include increasing teachers’ knowledge and providing them with 
additional adjustment methods. 
Keywords 
stress, child’s stress, teacher’s role, stress at school, stress management, phenomenography 
Where deposited 
Savonlinna campus library 



SISÄLTÖ 

OPPILAAN STRESSI – OSA UUTTA OPETTAJUUTTA?.................................................... 7 

1 MITÄ ON STRESSI?........................................................................................................... 9 

1.1 Stressorit stressin taustatekijöinä .............................................................................. 11 

1.2 Fysiologiset ja psykologiset stressireaktiot ............................................................... 13 

1.3 Stressinhallinta .......................................................................................................... 14 

1.4 Stressin aiheuttamat muutokset ................................................................................. 15 

1.5 Stressin lähikäsitteet – vertailukohteena lapsen stressi ............................................. 16 

2 ALAKOULUIKÄINEN LAPSI JA STRESSI................................................................... 19 

2.1 Alakouluikäisen lapsen stressin ominaispiirteitä ...................................................... 19 

2.1.1 Kognitiivisten ja emotionaalisten muutosten yhtymäkohtia lapsen stressiin 21 

2.1.2 Lapsen stressinhallintakeinot ........................................................................ 23 

2.2 Koulu alakouluikäisen lapsen stressitekijänä............................................................ 24 

2.2.1 Oppilaan stressin ilmeneminen koulussa ...................................................... 27 

2.2.2 Stressi positiivisena tekijänä koulussa .......................................................... 29 

3 KOULU JA OPETTAJA LAPSEN STRESSIN KOHTAAJINA...................................... 31 

3.1 Kouluopetus lapsen mielenterveyden tukena............................................................ 33 

3.1.1 Lainsäädännöllisiä linjauksia ........................................................................ 33 

3.1.2 Oppilashuolto oppilaan oikeutena ja opettajan työn osana ........................... 35 

3.1.3 Kouluhyvinvointi – työskentelyn perusta ..................................................... 36 

3.1.4 Moniammatillinen yhteistyö työvälineenä .................................................... 37 

3.1.5 Varhainen puuttuminen – opettaja tarkkailijana ja toimijana ....................... 38 

3.2 Opettaja ja oppilaan stressi........................................................................................ 39 

3.2.1 Opettaja oppilaan stressin kohtaajana ........................................................... 39 

3.2.2 Opettajan keinot oppilaiden stressin säätelyssä ............................................ 40 



3.3 Käytännön ohjelmia ja projekteja koululaisen psyykkisen hyvinvoinnin tueksi ...... 44 

4 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT ........................................................ 46 

4.1 Tutkimuksen lähestymistapa ..................................................................................... 46 

4.1.1 Tutkimuksen paradigma................................................................................ 47 

4.1.2 Fenomenografinen lähestymistapa................................................................ 49 

4.2 Empiirisen tutkimuksen ongelmien muotoutuminen ................................................ 53 

4.3 Tutkimusongelmat..................................................................................................... 54 

5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN...................................................... 56 

5.1 Tutkimusjoukko ........................................................................................................ 57 

5.2 Aineiston kerääminen................................................................................................ 57 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ......................................................................................... 59 

5.3.1 Teemahaastattelu aineistonkeruumuotona .................................................... 59 

5.3.2 Aineiston analysointi ja tulkinta.................................................................... 60 

5.3.3 Asiantuntija- ja henkilötriangulaatio ............................................................. 63 

5.3.4 Tutkimuksen eettisiä kysymyksiä ................................................................. 63 

5.3.5 Tutkimuksen luotettavuus ja virhelähteiden hallinta .................................... 65 

6 TUTKIMUSTULOKSET................................................................................................... 69 

6.1 Tutkimustulosten esittämisestä ................................................................................. 69 

6.2 Alakouluikäisen lapsen stressi opettajien näkökulmasta .......................................... 69 

6.2.1 Stressin määrittely ......................................................................................... 70 

6.2.2 Lapsen stressin ominaispiirteet ..................................................................... 74 

6.2.3 Lapsen (di)stressin ilmeneminen................................................................... 79 

6.2.4 Lapsen stressin vaikutukset koulutyöhön...................................................... 87 

6.2.5 Lapsen stressinhallintakeinot ........................................................................ 92 

6.3 Opettajien käsitykset oppilaiden potentiaalisista stressoreista.................................. 98 

6.3.1 Stressitekijät lapsen eri elämänalueilla ......................................................... 98 



6.3.2 Koulun mahdolliset stressitekijät oppilaalle ............................................... 104 

6.4 Kuinka koulu säätelee oppilaan distressitasoa? ...................................................... 110 

6.5 Opettajan merkitys lapsen stressissä ....................................................................... 117 

6.6 Alakoulunopettajien käyttämät keinot oppilaiden stressiin vaikuttaessaan ............ 121 

6.6.1 Opettajan keinot oppilaan distressiin nähden.............................................. 121 

6.6.2 Opettajien omakohtaisia kokemuksia oppilaan stressistä ........................... 127 

7 TUTKIMUKSEN TARKASTELUA............................................................................... 129 

7.1 Mitä empiirinen tutkimus kertoi?............................................................................ 129 

7.1.1 Opettajien käsitykset alakouluikäisen lapsen stressistä .............................. 130 

7.1.2 Näkökulma lapsen stressitekijöihin............................................................. 132 

7.1.3 Koulun vaikutuskeinot lapsen stressitason säätelyssä................................. 134 

7.1.4 Opettajan merkittävyys ja lapsen stressi ..................................................... 136 

7.1.5 Opettajan vaikutuskeinot ja omat kokemukset............................................ 137 

7.2 Tutkimuksen merkitys............................................................................................. 138 

7.3 Tutkimushaasteista .................................................................................................. 141 

LÄHTEET.............................................................................................................................. 142 

LIITTEET............................................................................................................................... 152 

Liite 1. Teemarunko ......................................................................................................... 152 

Liite 2. Opettajien käsitykset pääkategorioittain .............................................................. 153 



 

OPPILAAN STRESSI – OSA UUTTA OPETTAJUUTTA? 

”Koulu-uupumus paha ongelma” kuului Opettaja-lehden pääkirjoituksen otsikko 12.1.2007 

(Laaksola 2007). Laaksola keskittyi kirjoituksessaan koulun uuvuttamiin oppilaisiin, mutta 

laajemminkin on havahduttu siihen, että lasten henkisessä hyvinvoinnissa liian usein on puut-

teita. Lapset kokevat väsymystä ja kyvyttömyyttä elämän ongelmien ja -tilanteiden paineessa. 

Tämä heijastuu myös kouluun ja opettajan työhön. Kuvaavaa on, että tukea ja seurantaa vaa-

tivia psyykkisiä ongelmia on todettu esiintyvän jo noin viidenneksellä peruskoululaisista (Op-

pilaan hyvinvointi ja oppilashuolto 2000).  

Psyykkisen terveyden risteyskohtana voidaan tarkastella stressiä ja taitoa hallita negatii-

visia stressitilanteita. Hyvinvoinnin turvaamiseksi olisi lapsuudessa keskeistä saavuttaa riittä-

vä pohja stressinhallintataitojen kehittymiselle (esim. Friis, Eirola & Mannonen 2004). Liian 

usein lapsi kuitenkin joutuu kokemaan haitallista tai kasautuvaa stressiä (esim. Lahti ym. 

2001), mikä ilmenee esimerkiksi lasten jaksamista ja koulutyöskentelyä koskevista puheen-

vuoroista.  

Peruskoulu on kodin ja muiden elämänalueiden rinnalla lapselle lähiyhteisö, jossa 

omaksutaan keskeisiä malleja elämänhallinnasta ja terveydestä. Yhä useammin ajatellaan, että 

oppilaiden tulevaisuuden kannalta koulussa on tärkeää ottaa huomioon näiden alueiden tuke-

minen. (Friis, Eirola & Mannonen 2004, 50.) Koulun tehtävät ovatkin laajentuneet yhä 

enemmän lapsen holistisen kasvun ja kehityksen turvaamiseen, mikä voidaan havaita lainsää-

dännön ja koulutuspolitiikan linjauksissa (mm. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2004; Perusopetuslaki 628/1998; Laki perusopetuslain muuttamisesta 477/2003; Valtioneu-

voston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perus-

opetuksen tuntijaosta 1435/2001). Vaikka asian merkitys siis yleisesti hyväksytään, ei men-

taalihyvinvoinnin edistäminen ole käytännön tasolla selvää. Ongelmia on esimerkiksi siinä, 

ettei luotettavaa arviointia tilanteen kehittymisestä ja eri ohjelmien tehokkuudesta ole helppo 

kerätä selkeiden määrittelytekijöiden puuttuessa. Muun muassa juuri stressin ja copingin arvi-

oimiseen ja määrittelyyn liittyy vaikeuksia. (Leger 1999.) 

Alakouluikäisten lasten stressiä on tutkittu vähän muuhun stressitutkimukseen nähden. 

Tilanne korostuu suomalaisen tutkimuksen kohdalla. Tutkijat ovat pääasiassa olleet kiinnos-

tuneita stressaantuneen lapsen piirteistä sekä stressin kouluvaikutuksista (Aho 1982, 8; esim. 

Morales ja Guerra 2006). Lisäksi usein on keskitytty yläkoulun ja sitä vanhempien oppilaiden 

tilanteeseen (esim. Aho 1982; Kouluterveyskysely 2006). Lapsen stressin lähikäsitteiden ku-
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ten ahdistuksen, huolen, jännityksen ja pelon kautta ilmiötä on myös osaltaan tutkittu. Tutki-

musalueilla on saatu tietoa lapsen stressistä moniulotteisena ja merkittävänä ilmiönä. Koulu-

ympäristössä tehdyillä stressitutkimuksilla on hankittu paljon tuloksia niin stressin ilmenemi-

sestä kuin sen vaikutuksista. Nykyinen tilanne vaatii kuitenkin tutkimukselta uudenlaista nä-

kökulmaa. 

Luokkamuotoisessa opetuksessa oppilaan ohjaaminen ja siten myös mielenterveystehtä-

västä huolehtiminen yhdistyvät pääasiassa luokanopettajan työhön. Ongelmallisen asiasta 

tekee se, ettei opettajia useinkaan ole ohjattu tai koulutettu tähän. Myöskään tutkimuksin ai-

hetta ei lapsen stressin osalta ole kartoitettu. Alakoulussa ollaan vasta tunnistamassa stressin 

ilmeneminen seurauksineen, eikä selkeitä keinoja alakoulunopettajille lapsen stressin käsitte-

lemiseen ei ole kehitelty.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda keskusteluun uutta näkökulmaa selvittele-

mällä luokanopettajien henkilökohtaisia käsityksiä. Kuinka opettajat lapsen stressin ja oman 

vaikutuksensa lapsen stressitason säätelyyn käsittävät? Tutkimusongelmina ovat seuraavat: 1) 

Mitä ja minkälaista alakouluikäisten lasten stressi on opettajien mielestä? 2) Mitä alakoulun-

opettajat pitävät oppilaiden potentiaalisina stressoreina? 3) Mitä koulun vaikutuskeinoja opet-

tajat yhdistävät lapsen stressitason säätelemiseen? 4) Kuinka merkittävänä alakoulunopettajat 

kokevat opettajan vaikutuksen oppilaan stressiin? 5) Mitä keinoja alakoulunopettajat käyttä-

vät oppilaiden stressitasoa ohjaillessaan?  

Tutkimus perustuu kymmenen luokanopettajan teemahaastatteluihin. Tutkimusnäyte 

muodostuu kolmesta mies- ja seitsemästä naisopettajasta eri puolilta Suomea. Haastattelut 

toteutettiin kevään ja syksyn 2006 aikana. Niitä täydensivät muutamien tutkimushenkilöiden 

kohdalla niin sähköpostiviestit kuin keskusteluissa saatu lisätieto. Tutkimusaihetta lähestytään 

pääasiassa fenomenografisesti, paradigman ollessa konstruktivistinen. 
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1 MITÄ ON STRESSI? 

Stressi-käsitteelle ei ole löydetty yhtä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Eri määrittelytapoja 

käytetään eri konteksteissa, jolloin sekaannuksia saattaa syntyä. Vallitsevista määritelmistä on 

kuitenkin tehty listauksia, joista voidaan havaita stressi-käsitteen moninaisuus.  

Mäkinen (1998, 31) on esittänyt kolmiluokkaisen ryhmittelyn stressi-käsitteen lukuisista 

määritelmistä. Stressi on voitu käsittää kuormituksena, ihmisten reaktioina kohtaamaansa 

kuormitukseen tai yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksena, joka kuormittaa yksilöä. Achté 

(1992, 76) puolestaan tarkastelee stressiä eri tieteenalojen näkökulmista. Käyttäytymistieteis-

sä stressi on ymmärretty usein subjektiivisesti epämiellyttävänä ja negatiivisia seurauksia ai-

heuttavana tunnetilana. Fysiologiassa stressiä taas ei ole pidetty suoraviivaisesti haitallisena 

tai subjektiivisesti vastenmielisenä. Fysiologisessa stressikäsityksessä stressi muodostuu hai-

talliseksi vasta pitkittyessään, jolloin yksilön sopeutumismekanismit pettävät. 

Stressin määrittelyyn on merkittävästi vaikuttanut Hans Selye (1993), joka toi stressi-

tutkimukseen täsmällisemmän ja nykyisin erittäin tunnetun määritelmän 1900-luvun puolivä-

lissä (Selye 1993). Selyen (1976, 24–26) määritelmän mukaan ”stressi on elimistön epäspesi-

finen reaktio mihin tahansa ulkopuolelta tulleeseen ärsykkeeseen”. Epäspesifillä hän viittaa 

stressin ytimeen, muutokseen, joka ulottaa vaikutuksensa erottelematta miltei kaikkiin orga-

nismin osiin. Muutoksen lähtökohtana Selye pitää ärsykettä, johon elimistön tulee sopeutua. 

Tämä sopeutumispyrkimys taas aiheuttaa elimistössä sekä spesifisiä että epäspesifisiä reakti-

oita. Yksilön biologiseen reagointiin ei sinänsä vaikuta ärsykkeen luonne, vaan sekä positiivi-

nen että negatiivinen ärsyke saa aikaan stressiä. Merkittävää Selyen mukaan sen sijaan on 

stressitekijän voimakkuus. Kokemusten ja ärsykkeiden äärimmäisyys sekä miellyttävien että 

epämiellyttävien ärsykkeiden kohdalla on verrannollinen stressin voimakkuuteen. Selyen ku-

vaus stressireaktioista on tullut tunnetuksi yleisen elimistön sopeutumisoireyhtymän ja sopeu-

tumissyndroomateorian nimillä (ks. Harra 2004, 25; Miller 1986, 26; Selye 1976). Oireyhty-

mään kuuluvat stressin kolme vaihetta. Vahvaa ärsykettä seuraa hälytysreaktio, jonka aikana 

tapahtuvat stressille ominaiset fysiologiset muutokset. Hälytysvaihe johtaa sopeutumisvaihee-

seen ja mahdollisen hallintakeinojen epäonnistumisen jälkeen ekshaustioon. (Selye 1976, 32.) 

Selye (1993, 7) pitää tärkeänä, että stressi ymmärretään kattavana käsitteenä, joka voi liittyä 

moniin ilmiöihin. Tarkempaa sanastoa tarvitaankin stressi-käsitteen eri dimensioiden yksi-

löidympään käsittelemiseen.  

Stressin olemusta on siis tarkasteltu eri puolilta. Aldridge (2001, 92) selventää stressin 

biologiseen sopeutumiseen liittyvää aspektia. Stressiä voidaan hänen mukaansa kuvata biolo-
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gisten reaktioiden järjestelmänä, jonka tarkoituksena on turvata organismin hyvinvointi. Lan-

ginvainion (1984, 5) mukaan käsitteen piiriin on myöhemmin luettu kuuluvaksi yleisemmin 

tilanteita, joista aiheutuu ristiriitaa ympäristön asettamien vaatimusten ja yksilöllä olevien 

edellytysten välillä (ks. myös Mikhail 1985, 37). Stressin määrittely onkin laajentunut yleises-

tä elimistön sopeutumisoireyhtymästä. Stressitutkimukseen on Vartiovaaran (2004, 25) selos-

tuksen mukaan tullut stressin yksilöllisyyttä painottava ulottuvuus. Stressiä voidaan tarkastel-

la täten holistisesti, lisäten sopeutumisoireyhtymän määritelmään yksilöllä olevat resurssit 

suhteessa uhkaan. Useiden määrittelijöiden mukaan stressi on sisäisten ja ulkoisten tekijöiden 

yhteisvaikutusta. Saari (2003, 274) painottaa juuri tätä stressi-käsitteen kuvaamaa suhdetta. 

Hän pitää stressiä ulkopuolisten olosuhdetekijöiden (stressitekijät) suhteena yksilön persoo-

nallisuustekijöihin. Ihminen kokee tilanteen stressaavaksi, mikäli tämä suhde on huomattavan 

epäsuhtainen.  

Yleisen näkemyksen mukaan stressi on elämälle välttämätöntä (Kuczen 1982, 1; Juntu-

nen 2002, 20; Miller 1986, 25). Voidaan ajatella, että organismin selviämisen suurimpia ni-

mittäjiä ovat nimenomaan muutos ja kyky vastata muutokseen tilanteen edellytysten mukai-

sesti. Stressiä onkin tarkasteltu elimistössä tapahtuvana sopeutumisena ja muutoksiin rea-

goimisena. Nämä muutokset ovat niin positiivisia kuin negatiivisiakin, mutta yhtä kaikki yksi-

lö joutuu kohtaamaan niiden tuoman stressin. (Miller 1986, 24–25.) Stressin tehtävänä on 

säädellä elimistön voimasuhteita ärsykkeen vaatimuksiin vastatakseen. Biologinen järjestelmä 

suuntaa lisäenergiaa sinne, missä se kunkin tilanteen kannalta on edullisinta uhan torjumisek-

si, ja ottaa sitä käyttöön tarpeettomammista kohteista. (Tahkokallio 2003, 111.)  

Biologisesta pohjasta huolimatta stressikeskustelussa stressi ymmärretään usein ulkoa-

päin tulevana haitallisena ja ihmistä vahingoittavana tekijänä (Aldridge 2001, 92). Kuitenkin 

stressi muutosprosessina voidaan käsittää myös positiivisena. Ihmisen hallitsema muutos ja 

sopeutuminen muutokseen ovat yksilön voimavaroja. Tämänkaltainen stressi voi toimia moti-

vaation lähteenä luovuutta ja tuottavuutta lisäten (Kuczen 1982, 2, 11). Osa tutkijoista nimit-

tää kuvailtua stressiä käsitteellä eustressi, jolla viitataan positiiviseen, adaptiiviseen reagoimi-

seen, yksilön kykyyn hallita stressiä (esim. Vartiovaara 2004, 5).  

Stressin negatiivisissa tulkinnoissa stressi ymmärretään reaktiona yksilön kapasiteetin 

ylittävään ärsykkeeseen. Punamäki ja Puhakka (2001, 118) tulkitsevat stressin ihmisen hyvin-

voinnille negatiiviseksi. He määrittelevät stressin Lazaruksen, DeLongisin, Folmanin sekä 

Gruen jalanjäljissä tilanteeksi, ”jonka vaatimukset kuormittavat kohtuuttomasti yksilön voi-

mavaroja”. Kuten edellä todettiin, stressi on joissain yhteyksissä suomennettu suoraan käsit-

teellä kuormittavuus. Tämä suomalainen vastine ei silti ole saavuttanut tutkijoiden laajempaa 
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suosiota. (Mäkinen 1998, 30–31.) Vartiovaara (2004, 15) esittää negatiivisten seurausten yh-

teisnimitykseksi termiä distressi (vrt. engl. distress: ahdistaa, uuvuttaa, väsyttää loppuun). 

Distressiin ajaudutaan, mikäli yksilöllä ei ole voimavaroja reagoida sopivalla tavalla uhkaa-

vaan tekijään tai mikäli yksilön hallintayritykset epäonnistuvat. Selye (1976, 27) kutsuu tä-

mänkaltaista epämiellyttävää stressiä ahdistukseksi, erotuksena stressin ylläpitävään tehtä-

vään.  

Stressiä pidetään kielteisenä yleensä silloin, kun yksittäiset, lievät stressitekijät kasaan-

tuvat liiallisesti tai kun yksilö kohtaa jonkin voimakkaan, akuutin stressorin. Usein tutkijat 

ovat olleet kiinnostuneita juuri tämänkaltaisista negatiivisista, dramaattisista tapahtumista, 

jotka aiheuttavat yksilölle usein voimakasta stressiä. Osaltaan tämänkaltainen tutkimus voi 

kuitenkin kadottaa kosketuksensa moniin todellisen elämän tilanteisiin. (Robins 1983, 336.) 

Eustressin ja distressin käsitteiden rinnalle on nostettu neutraalia elimistön sopeutumis-

tilaa kuvaava neustressin käsite. Tämänkaltainen stressi koskettaa esimerkiksi yksilöä, joka 

ulkopuolisena lukee tapahtuneista ikävyyksistä lehdestä. (Vartiovaara 2004, 15.) 

Stressin määritelmistä muodostuu jo edellä mainitsemieni käsitysten perusteella moni-

mutkainen verkosto, jonka säikeet yltävät eri määrittelijöiden mukana hieman eri kohteisiin. 

Tämänkaltainen stressiverkko voisi sisältää ainakin elimistöllisiä, psyykkisiä, psykosomaatti-

sia, evolutionaarisia, kulttuurisia sekä persoonallisia osioita, jotka vielä saavat moniulottei-

suutta asteikoilla hyödyllinen – haitallinen sekä välttämätön – tarpeeton. Kuviossa 1 olen 

hahmotellut yksinkertaistetun stressiprosessin. Katkoviivoilla olen korostanut kohtia, joissa 

yksilön persoona ja opittu erityisesti vaikuttavat stressiin ja sen syntymiseen.  

 
KUVIO 1. Stressin vaiheet. 

 

1.1 Stressorit stressin taustatekijöinä 

Stressoria eli stressitekijää voidaan pitää stressin syynä. Stressi syntyy yksilöön vaikuttavasta 

ärsykkeestä, joka häiritsee organismin tasapainoa. Tämä häiriötila aiheuttaa elimistössä häly-

tysreaktion, jonka avulla pyritään työstämään stressorin luomaa tilannetta organismille edulli-

sella tavalla. (Maccoby 1983, 218.)  

Sopeutuminen 

Uupuminen 
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kijä 
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Stressoreita on ryhmitelty eri tavoin. Cohenin (1985, 41) mukaan stressoriluokkia voi-

daan löytää neljä. Akuutit, ajallisesti rajoittuneet kokemukset (kuten esitelmän pitäminen) 

muodostavat yhden luokan. Toisena Cohen on käsitellyt stressoreita, jotka syntyvät stressaa-

van tapahtuman seurauksena. Tällaisena voitaisiin pitää muun muassa läheisen kuolemasta 

aiheutuvia stressitekijöitä. Kolmas stressoriluokka muodostuu niistä stressitekijöistä, jotka 

toistuvat ajoittain pitkällä aikavälillä, kuten vuosittain toistuvat riidat juhlapyhien vietosta. 

Viimeiseen luokkaan kuuluvat pitkäaikaiset stressiolosuhteet, jotka ovat saattaneet alkaa tie-

tystä tapahtumasta. Aina kuitenkaan ei ole määriteltävissä tiettyä alkutapahtumaa. Toinen 

luokitusmalli taas jaottelee stressorit joko sosiaalisten tilanteiden, fyysisen vaaran, outojen 

tilanteiden tai rangaistuksen pelon aiheuttamiksi uhiksi (Aho 1982, 5). Stressin syyt voidaan 

jakaa myös persoonallisista tekijöistä johtuviin ja ympäristöperustaisiin (Kuczen 1982, 1). 

Stressorit voivat liittyä kaikkiin yksilön kokemiin elämäntapahtumiin (Rajava ym. 2001, 

48). Mikä tahansa tilanne voi toimia potentiaalisena stressorina. Stressitekijän laatu ja voi-

makkuus vaikuttavat kuitenkin yhtenä osana stressireaktion syntyyn ja ilmenemiseen (Ham-

marlund 2004, 96). Stressorit voivatkin olla lyhytkestoisia tai epäsäännöllisiä tai molempia 

sekä pidempikestoisia (Kivimäki 1996, 4). Tahkokallio (2003, 113) mainitsee stressoreiden 

yhteydessä lisäksi täysin ärsykkeettömän tilan. Yksilön stressinsietojärjestelmä voi siis vauri-

oitua olosuhteista, joissa yksilö ei vastaanota tarpeeksi ärsykkeitä. (Ks. myös Selye 1976, 28.)  

Stressitekijän vaikutukset riippuvat osaltaan yksilön psyykkisestä herkkyydestä sekä ai-

emmista kokemuksista. Henkisesti vahva ihminen kykenee käsittelemään stressoreiden aihe-

uttamaa uhkaa tehokkaammin. Lisäksi aiemmin koetut vastaavanlaiset tilanteet, jotka yksilö 

on onnistuneesti käsitellyt, neutralisoivat stressorista aiheutuvia negatiivisia seurauksia. 

(Hammarlund 2004, 96; ks. myös Schultz ja Heuchert 1983, 21.)  

Yksilön ominaisuudet ja tilannetekijät voivat siis vaikuttaa stressorin käsittelyyn ja täten 

stressireaktioihin. Stressitekijöiden, joita yksilö on osannut odottaa, uskotaan aiheuttavan lie-

vempiä stressireaktioita (Aldridge 2001, 102). Psykologisella tasolla tämä liittyy yksilön hal-

linnantunteeseen (Räikkönen ym. 2001, 30). Yksilö kokiessa hallitsevansa stressorin aiheut-

taman tilanteen ja tuntiessa ymmärtävänsä syyn tilanteeseen, stressireaktiot ovat lievempiä. 

Tämän vuoksi akuutit tilanteet koetaan usein uhkaavampina kuin odotetut. (Garmezy 1983, 

44–45.) Usein tunne hallinnasta liittyy myös yksilön senhetkiseen kehitysvaiheeseen (Kagan 

1983, 191, 196). Eri ikäryhmien välillä onkin havaittu toisistaan poikkeavaa suhtautumista eri 

stressoreihin. Eri ikäryhmät kokevat tunnusmaisesti jotkin stressorit stressaavammiksi kuin 

toiset. (Kalimo 1987, 36.) Muun ohella useiden stressoreiden samanaikainen ilmeneminen 
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vaikuttaa stressoreiden aiheuttamiin reaktioihin. On arvioitu, että stressoreiden yhteisvaikutus 

on suurempi kuin niiden erillisen esiintymisen yhteenlaskettu summa. (Rutter 1983, 22.)  

 

1.2 Fysiologiset ja psykologiset stressireaktiot 

Stressireaktiot ovat organismin vasteita stressorin aiheuttamaan vaaraan. Näillä reaktioilla 

elimistö pyrkii mahdollisimman nopeasti poistamaan uhkaavaksi koetun tekijän ja saavutta-

maan jälleen tasapainotilan. (Esim. Miller 1986; Achté 1992, 76.) Stressin biologisesta taus-

tasta johtuen tämänkaltainen pyrkimys tilanteen hallitsemiseksi aiheuttaa yksilössä pakene tai 

taistele -reaktion (Räikkönen ym. 2001, 30; Aldridge 2001, 21). Elimistössä tapahtuvia fyysi-

siä stressireaktioita voidaan kuvata organismia aktivoivina vasteina stressitekijään (Roland 

1983, 86). Esittelen seuraavassa stressin merkittävimmät fysiologiset piirteet, jotta stressin 

olemus kompleksisena ilmiönä havainnollistuisi. 

Nykytietämyksen mukaan elimistön merkittävimmät fysiologiset stressireaktiot liittyvät 

keskushermoston sisäisen toiminnan muutoksiin, aivolisäke-lisämunuais-akselin aktivaatioon 

sekä autonomisen hermoston aktivaation säätelyyn. (Räikkönen ym. 2001, 30.) Stressireakti-

oissa hypotalamus, aivolisäke ja lisämunuaiset ovat aktiivisia toimijoita. Nopein reaktio stres-

sorin havaitsemisesta syntyy autonomisessa hermostossa. Autonomisen hermoston sympaatti-

nen osa reagoi stressorin aiheuttamaan uhkaan sekunneissa kiihtyvällä adrenaliinin sekä nor-

adrenaliinin erityksellä. Hormonien tehtävänä on nopeuttaa hitaampien hermoratojen toimin-

taa hälytysvaiheessa. (Vartiovaara 2004, 53.) Lähes yhtäaikaisesti hypotalamus vastaa stresso-

rin ärsytykseen tuottamalla yliannoksin kortikoliberiiniä. Tämä taas vaikuttaa aivolisäkkeen 

kortikotropiinierityksen kasvuun. Nämä hormonaaliset viestit kulkeutuvat lisämunuaisiin, 

jotka vastaavasti vapauttavat kortisolia. (Carpi, 1996, 7.) Kortisolia on pidetty keskeisimpänä 

stressihormonina, joka muuttaa väliaikaisesti elimistön biokemiaa tehostamalla energiatuotan-

toa, ja varmistaa näin mahdollisimman hyvät edellytykset aktiiviselle toiminnalle. Tämä stres-

sireaktioiden osuus, kortisolijärjestelmä, nojaa HPA-akselin (hypotalamus, aivolisäke, lisä-

munuaiset) yhteistoimintaan. Muutoksia tapahtuu lisäksi muussa hormonitoiminnassa sekä 

immunologiassa. (Aldridge 2001, 97–98; Vartiovaara 2004, 53.) 

Näitä biokemiallisia stressireaktioita seuraavat fyysiset reaktiot ihminen kokee usein 

selvästi. Verenpaine kohoaa, sydän sykkii kiivaammin, veren sokeripitoisuus nousee (Carpi 

1996, 7), kämmenet hikoavat, kasvot kalpenevat ja suu kuivaa (Aldridge 2001, 21). Normaa-

listi tämä kortisolijärjestelmän hälytystila raukeaa negatiivisen palautteen avulla (Carpi 1996, 

7). Hälytystila ikään kuin kytkee tarpeettomana itse itsensä pois päältä.  
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Vaikka voimakas stressori voi tuottaa eri yksilöille yhdenmukaisia biokemiallisia reak-

tioita, on osoitettu, että ihmiset kokevat stressorit ja stressin eri tavoin. Ciaranello (1983, 98) 

toteaa kiteyttäen, että ihmisen umpieritysjärjestelmän stressireaktioon vaikuttavat yksilön ge-

netiikka, opitut hallintakeinot sekä kokemukset (ks. myös Hammarlund 2004, 182; Keltikan-

gas-Järvinen 2007).  

 

1.3 Stressinhallinta 

Stressaava tilanne aiheuttaa yksilön selviytymismekanismien aktivoitumisen. Näidenkin tehtä-

vänä on haitallisen stressin vähentäminen ja tilanteen ratkaisemismahdollisuuksien maksi-

mointi. (Saari 2003, 275.) Yksilö voi pyrkiä hallitsemaan stressiään vaikuttamalla stressaaviin 

olosuhteisiin (stressoreihin) tai helpottamalla omaa olotilaansa stressireaktioita käsittelemällä 

(Kivimäki 1996, 6). Lazarus ja Folkman (1984) kuvaavat näitä mahdollisuuksia tunnekeskei-

seksi ja ongelmakeskeiseksi reagoinniksi. Ensin mainitulle on tyypillistä, että yksilö käsittelee 

stressistä aiheutuneita tunnetilojaan. Ongelmakeskeisessä lähestymistavassa yksilö taas pyrkii 

keskittämään ponnistelunsa stressaavien olosuhteiden muuttamiseen.  

Olosuhteiden käsitteleminen toivotunlaisesti voi kuitenkin osoittautua yksilölle mahdot-

tomaksi. Toisaalta yksilö voi olla haluton tämänkaltaisiin ponnisteluihin. Tällöin ihminen 

usein helpottaa oloansa korjaamalla omaa psyykkistä tilaansa, mikä tapahtuu osittain defens-

simekanismein. Tämä minän puolustusjärjestelmä pyrkii pitämään ahdistavan asian tietoisuu-

den ulkopuolella. Defenssimekanismit ikään kuin vapauttavat yksilön negatiivisista ajatuksis-

ta ja asioista, mikä hetkellisesti saattaa olla yksilön kannalta toimiva ratkaisu. Ongelmana 

näiden defenssimekanismien käytössä on se, ettei yksilö käsittele ongelman syytä, vaan pyrkii 

kiertämään asiaa. Ongelma itsessään ei siis poistu. (Kalimo 1987, 59, 76–78.)  

Stressinhallinta on käsitteenä yleensä selvä, mutta erityisesti englanninkielisessä kirjal-

lisuudessa käsitettä coping on voitu käyttää vaihtelevissa viitekehyksissä, määritelmän muut-

tuessa kontekstin mukana (Lazarus & Folkman 1984, 149). Stressinhallintakeinojen tutki-

muskenttää hallitsevat kuitenkin pääasiassa Richard Lazaruksen ajatukset coping -

toiminnoista (Metsämuuronen 1995, 82). Lazarus on yhdessä Susan Folkmanin kanssa kehit-

tänyt teoriaa stressistä ja coping-käyttäytymisestä. Heidän paradigmansa tukeutuu herätteiden 

(appraisal) ja voimavarojen (resources) suhteeseen. Herätteeksi kutsutaan tekijää, jota yksilö 

pitää merkittävänä. Täten kaikki stressorit eivät laukaise coping -käyttäytymistä, mikäli ne 

eivät saa aikaan kognitiivista herätettä. Tätä kognitiivista herätettä nimitetään primaariksi he-

rätteeksi. Kun primaari heräte on tiedostettu, tunnistetaan itsellä olevat voimavarat, mitä kut-
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sutaan sekundaariksi herätteeksi. Prosessin jälkeen yksilö on valmis punnitsemaan näiden 

välistä suhdetta. (Lazarus & Folkman 1984, 31.)  

Yksilön harkittuun selviytymisstrategiaan liittyvät arvio uhan asteesta, tilanteeseen liit-

tyvät tekijät sekä yksilön omat toimintamahdollisuudet. Ihmisellä on usein oma tyypillinen 

tapansa reagoida stressitilanteeseen. Hallintakeinojen on todettu vaihtelevan myös sukupuo-

len, iän ja kulttuuripiiriin mukaan. (Phillips 1978, 15.) Punamäki ja Puhakka (2001, 118) ko-

rostavat selviytymiskeinojen yhteydessä yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta. He nostavat 

esille myös kognitiivisen kehitysasteen vaikutuksen hallintakeinoihin. Iän ja kognitiivisen 

kehityksen mukana hallintakeinojen valikoima ja niiden soveltamistaidot yleensä lisääntyvät.  

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että mikä tahansa ajatukset kiinnittävä ja mieluisa toi-

minta vähentää yksilön painetta stressitilanteessa (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991, 

173). Schultz ja Heuchert (1983, 91) kuvaavat stressin onnistunutta kontrollia adaptiiviseksi 

hallinnaksi, jonka he rinnastavat eustressiin. Tämänkaltainen stressinhallinta on joustavaa ja 

luovaa yksilöllä olevien resurssien soveltamista tilanteen hallitsemiseksi. Hyvän psyykkisen 

terveyden taustalla voidaankin pitää selviytymiskeinojen tilanteenmukaista käyttöä. (Punamä-

ki & Puhakka 2001, 119–120.)  

 

1.4 Stressin aiheuttamat muutokset 

Stressireaktio-käsitteen määrittelyssä on tutkijoiden välillä eroavuutta. Useimmat ymmärtävät 

stressireaktiot juuri aiemmin käsiteltyinä elimistön ensisijaisina reagointeina stressoreihin. 

Toiset käsittävät stressireaktiot epäonnistuneiden hallintapyrkimysten jälkeisinä tiloina. Tä-

män määritelmän mukaan stressireaktiot käsitetään hyvinvoinnissa havaittaviksi häiriöiksi. 

(Esim. Aho 1982.) Selvyyden vuoksi kutsun näitä, pitkittyneen tai voimakkaan stressitilan 

aiheuttamia reaktioita, stressistä aiheutuviksi muutoksiksi.  

Monet kirjoittajat jakavat stressistä aiheutuvat muutokset psyykkisiin, fysiologisiin sekä 

käyttäytymisen tason reaktioihin (ks. esim. Kalimo 1987, 20–27). Hammarlund (2004, 174) 

esittää stressimuutosten ilmenemismuotojen jakautuvan hieman samaan tapaan kognitiivisik-

si, emotionaalisiksi, somaattisiksi sekä käyttäytymisen tasolla ilmeneviksi. Hän myös toteaa 

stressin olevan riippuvainen ihmisen sisäisestä tunteesta, jolloin fyysiset muutokset (kuten 

päänsärky) ovat riippuvaisia ihmisen arvioimasta uhan määrästä. Phillips (1978, 16) kuvaa 

tätä erottaen stressin primaarivaikutukset sekundaarivaikutuksista. Sekundaarivaikutukset 

seuraavat ihmisten suorittamia toimintoja negatiivisen stressin voittamiseksi. Esimerkiksi 
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aggressiivisuudella stressiin reagoiva ihminen voi pahentaa tilannetta entisestään omalla käy-

töksellään, jolloin sekundaarivaikutukset saattavat synnyttää uusia stressitekijöitä.  

Pitkittynyt stressi toimii porttina kuormittumiseen ja ihmisen väsymiseen. Elimistön 

säätelyjärjestelmien ja välitystoimintojen ylläpito heikentyy, jolloin yksilön terveys vaaran-

tuu. (Hammarlund 2004, 174; ks. myös Saari 2003, 276; Carpi 1996, 6.) Kortisoli voi toimia 

elimistössä myrkyn tavoin aivoja vahingoittaen, mikä vaurioittaa hippokampusta ja siten vai-

kuttaa muun muassa kognitiivisiin toimintoihin (Aldridge 2001, 22–23, 104, 129). Stressin on 

arveltu vaikeuttavan muistojen kiinnittymistä aikaan ja paikkaan. Myös etuotsalohkojen toi-

mintakyky heikkenee. (Tahkokallio 2003, 112, 115; ks. myös Juntunen 2002, 21.) Stressin on 

todettu pitkittyneenä aiheuttavan myös immunologiaa heikentäviä muutoksia. Stressin alku-

vaiheessa immuunijärjestelmä voimistuu hetkellisesti, kunnes se joko palautuu normaaliksi tai 

ylikuormittuu menettäen kykyään puolustusjärjestelmänä. (Aldridge 2001, 93, 126–127; Var-

tiovaara 2000, 67.) On arvioitu, että 15–20 vuoden distressitila vaurioittaa pysyvästi koko 

stressinsietojärjestelmää. Tätä aikaa voidaan suhteuttaa lapsuuden pituuteen. Mikäli lapsi jou-

tuu elämään stressaavissa olosuhteissa eikä kykene joustavasti käsittelemään stressiä, riittää 

lapsuusaika pysyvien biologisten muutosten syntymiseen. (Tahkokallio 2003, 113–114.)  

Distressi saattaa johtaa psyykkisiin ja somaattisiin sairauksiin. Kun psykologiset meka-

nismit heikkenevät, voi seurauksena olla lyhytaikaisia emotionaalisia ongelmia. Mikäli tilan-

ne jatkuu pitkään, yksilön toimintakyky saattaa heikentyä. (Langinvainio 1984, 3; Keltikan-

gas-Järvinen 2007.) Suorimmin negatiiviseen stressiin on yhdistetty lievät mielenterveyden 

ongelmat eli neuroosit (Kalimo 1987, 32–34).  

Stressin mahdollisia elimistöllisiä seurauksia tarkasteltaessa on muistettava yksilöllinen 

herkkyys sekä stressitilanteiden vakavuus ja kesto. Kaikki ihmiset kokevat stressiä, joka nor-

maalina ilmiönä ei aiheuta jatkuvia tai edes ohimeneviä haitallisia reagointeja. Sen sijaan seu-

raukset voivat joissain tapauksissa olla positiivisia (esim. Tahkokallio 2003). Olen halunnut 

välittää etenkin sen, kuinka moninaisesta ilmiökentästä stressissä on kyse myös terveyden ja 

toimintakyvyn kannalta. Sama moninaisuus on vastassa koulussa oppilaiden stressiä käsiteltä-

essä. Stressin vaikutuskentän laajuuden ja osaltaan dikotomisuuden ymmärtäen lähestyn niitä 

käsityksiä, joita luokanopettajilla on alakouluikäisen lapsen stressistä.  

 

1.5 Stressin lähikäsitteet – vertailukohteena lapsen stressi 

Stressi yhdistetään moniin tunteita ja psyyken tilaa kuvaaviin käsitteisiin. Lapsia koskevassa 

stressitutkimuksessa stressiin on usein rinnastettu käsitteet ahdistus, pelko, huoli ja jännitys 
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(Aho 1982, 4). Stressin rinnakkaiskäsitteenä käytetään myös burnoutia (Kuczen 1982, 8) ja 

masennusta. Pohdin seuraavassa mainittujen käsitteiden välisiä yhteyksiä sekä niiden omi-

naispiirteitä erityisesti lapsen stressiin yhdistettyinä. 

Tavallisimmin lasten stressitutkimuksen yhteydessä mainitaan käsite ahdistus. Ahdis-

tusta voidaan pitää stressiä seuraavana avuttomuutena, joka liitetään taistele tai pakene -

tilanteessa valittuun pakoreaktioon. Lapsi on tällöin kokenut tilanteen uhkaavuuden liian 

kuormittavana, eikä stressi enää ole hallittua. (Kuczen 1982, 10–11, 140; ks. myös Porter 

2005, 50.) Beidelin ja Turnerin (2005, 5) mukaan lapsen ahdistus on usein epämääräinen, 

kielteinen tunne, josta lapsi haluaa eroon (ks. myös Crozier 1997, 124). Schultz ja Heuchert 

(1983, 23) puolestaan pitävät ahdistusta hallitsevana subjektiivisena stressireaktiona lapsilla.  

Ahdistus-käsitteen määrittelyssä näyttäisi yksinkertaistettuna vallitsevan kaksi määritte-

lytapaa. Toinen pitää ahdistusta yleisenä, kielteisenä ja epämääräisenä tunnetilana, josta pois-

pääsy tuntuu vaikealta, kun taas toinen yhdistää ahdistuksen distressin aiheuttamiin muutok-

siin. Ahdistushäiriö puolestaan liittyy vakavampiin psyykkisiin ongelmiin (esim. Räsänen 

2002, 272–273; Wicks-Nelson & Allen 2005, 136–138). Tutkimuskirjallisuudessa lasten 

stressin ja ahdistuksen kuvaukset ovat hyvin samankaltaisia. Molemmissa nousevat esiin tun-

netila, reaktiot tilanteeseen sekä selviytymiskeinot. (Vrt. Aldridge 2001 ja Beidel & Turner 

2005.) Mielenkiintoinen yhteys kirjallisuudesta löytyy myös malleista, joissa esitetään ahdis-

tuksen tai stressin suhdetta optimaaliseen toimintaan. Kaaviot ovat melko identtisiä määrittä-

vän käsitteen vaihtuessa. (Vrt. Vartiovaara 1996, 49 ja Beidel & Turner 2005, 5.) 

Aho (1982, 4) nostaa ahdistus-käsitteen rinnalle lisäksi pelon käsitteen. Hän määrittelee 

pelon ahdistuksen huipentumaksi (ks. myös Koppinen ja Ojanen 1980, 19). Koppinen ja Oja-

nen (1980, 19) liittävät pelkoon lisäksi tiedostetun kohteen, erotukseksi ahdistuksen määritte-

lemättömyydestä. Esimerkiksi lapsen koulupelko voi kytkeytyä vaikeuteen saada turvaa opet-

tajista ja koulutovereista. Tällöin lapsi kokee tilanteen uhkaavana ja alkaa pelätä kouluun me-

nemistä (Toskala 1997, 116–117). Aho (1982, 4) perustelee ahdistuksen ja pelon rinnastamis-

ta lasten stressiin sillä, että stressi voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta. Lasten stressin 

rinnakkaiskäsitteenä käytetty ahdistus liittyy tilannesidonnaiseen ahdistukseen.  

Ahdistuksen yhteyttä lapsen stressiin voidaan siis käsitellä stressin määrittelyjen avulla. 

Selye yhdisti ahdistuksen hyvin suoraviivaisesti negatiivisen stressin synonyymiksi (Selye 

1976, 27). Ahdistus liitetään distressin kokemiseen juuri epämääräisenä tunnetilana. Pelon 

taas voidaan ajatella liittyvän distressiin stressitekijään yhdistettynä äärimmäisenä tunteena. 

Lapsi oppii tällöin tuntemaan pelkoa distressin aiheuttajaa kohtaan. Pelon ja ahdistuksen yh-
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distäväksi tekijäksi voidaan nostaa negatiivinen emootio. Cohen (1985, 42) kuvaa tätä siten, 

että psykologisella tasolla stressi voi reflektoitua ahdistukseksi tai peloksi.  

Pelon ja stressin erottava tekijää voi olla määrittelyjen vaihtelevuudesta johtuen vaikea 

yleistää. Esimerkiksi Herbert (2005, 147) kuvaa pelkoa adaptiiviseksi reagoinniksi, joka 

käynnistää taistele tai pakene -käyttäytymisen muun muassa koetilanteissa tai esiintymistilan-

teissa. Kun tätä verrataan aiemmin esittelemääni tietoon stressireaktioista, havaitaan selvä 

yhteys. Myös käsitteiden ahdistus ja pelko käytössä on huomattavissa rajanvedon vaikeus. 

Käsitteiden päällekkäisyys tekee tunnereaktioiden spesifisestä tutkimisesta hankalaa.  

Usein eri ongelmat ovat komorbideja eli päällekkäisiä, mikä tekee niiden erottamisen 

vaikeaksi. Kun verrataan lapsen distressin ja masennuksen tunnusmerkkejä, huomataan näi-

den välillä yhteys. On esitetty, että nuorten koululaisten masennus ilmenisi muun muassa su-

rullisuutena, väsyneisyytenä, kiinnostuksen kohteiden puuttumisena, ilottomuutena, keskitty-

miskyvyttömyytenä, somaattisina vaivoina sekä ärtyisyytenä (Puura & Tamminen 1997, 

1283). Todettujen tunnusmerkistöjen välinen yhtäläisyys on huomattava.  

Huolet voidaan määritellä yksinkertaisesti yksilön negatiivisiksi ajatuksiksi (Porter 

2005, 50). Huoli-käsite yhdistyy stressiin muun muassa seuraussuhteen osalta. Kuczen (1982, 

13–14) pitää huolia yhtenä stressin ilmaisimista. Myös ahdistus ja huoli voivat liukua käsit-

tämään samoja ilmiöitä. Vartiovaaran (2000, 112) mukaan ahdistuneisuus onkin usein kuvat-

tavissa pikemmin huolestuneisuutena.  

Myös jännityksen suhdetta lähikäsitteisiin voidaan pohtia ahdistuksen ja stressin aiheut-

tamien muutosten kautta. Koppinen ja Ojanen (1980, 20) pitävät ahdistuksen yhtenä ilmene-

mismuotona jatkuvaa jännityksen tunnetta. Aho (1982, 33) taas käsittelee jännittyneisyyttä 

yhtenä koululaisen stressin psykosomaattisista seurauksista. Käsitteet yhdistyvät syy-seuraus-

suhteissa, joskaan yhtenäistä mielipidettä näiden yhteyksistä ei ole havaittavissa.  

Burnoutia ja stressiä käytetään joskus virheellisesti synonyymeinä. Ne ovat kuitenkin 

eri ilmiötä. Vartiovaaran (1987, 23, 25, 31–32) määritelmän mukaan burnout on oireyhtymä, 

jonka keskiöön kuuluu vahva tunnepohjainen uupumustila. Oireyhtymään liittyy depersonali-

saatio eli minän kokemiseen vaikuttava outouden ja epätodellisuuden tunne. Burnout onkin 

astetta distressiä vakavampi ilmiö, joka kuitenkin lähtökohdiltaan on seurausta stressitilasta. 
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2 ALAKOULUIKÄINEN LAPSI JA STRESSI 

Useista lähteistä on havaittavissa, että vaikka stressi yleisenä ilmiönä on kiinnostanut tutkijoi-

ta jo pitkään, ei lasten stressiä ole paljoakaan tutkittu. Vasta viime aikoina on alettu eneneväs-

ti kiinnostua stressin ilmenemisestä lapsuudessa. (Mm. Miller 1986, 33.) Lapsen stressistä on 

aiemmin kyllä tehty tutkimusta erityistilanteiden yhteydessä. Tämänkaltaisia ovat esimerkiksi 

varhaiset tutkimukset sodan tai muita erityisen traumaattisia tapahtumia kokeneiden lasten 

reaktioista. (Ks. esim. Milgram 1982.) Lasten stressitutkimus on havaintojeni mukaan painot-

tunut vauvaikäisten tutkimukseen ja lisäksi murrosikäisten sekä nuorten tutkimukseen. Viime 

aikoina psykologia- ja lääketieteen parissa kasvanut kiinnostus stressipohjaisten sairauksien 

tutkimiseen on kuitenkin tuonut stressin tutkimuskenttään mukaan elinkaarinäkökulman ja 

siten lapsuuden eri vaiheet.  

Nykypäivänä tiedetään vähänlaisesti siitä, kuinka paljon lasten ja aikuisten välillä todel-

lisuudessa on eroa stressoreissa, stressireaktioissa tai hallintakeinoissa. Kuitenkaan lapset ei-

vät voi välttyä edes negatiiviselta stressiltä sen biologisen perustan vuoksi. Voidaan ajatella, 

että lapsuuden aikana kunkin yksilön on muodostettava perusta tulevien stressitilanteiden 

kontrolloimiselle. (Kuczen 1982, 1–2.) Berensonin ja hänen kollegoidensa tutkimuksissa 

Louisianassa huomattiin, että lapsuuden stressin perusteella voi muodostua pysyvä reagointi-

malli stressiin, mikä taas vaikuttaa loppuelämään. Lapsuuden stressi olisi siis merkittävässä 

asemassa myöhemmissä stressinhallintataidoissa. (Ks. Elkind 2001, 190–191.) 

Käsittelen lapsuuden stressiä seuraavassa niiden erityispiirteiden pohjalta, joita kirjalli-

suudessa on nostettu esille etenkin alakouluikäisistä lapsista. Tällöin rajaan käsittelystä pois 

stressin piirteet (fysiologiset ilmiöt), joita olen jo selvitellyt stressin yleisemmän käsittelyn 

yhteydessä, ja joiden ajatellaan olevan peruspiirteiltään ihmisille tyypillisiä iästä riippumatta.   

 

2.1 Alakouluikäisen lapsen stressin ominaispiirteitä 

Lasten, kuten aikuistenkin, stressitutkimus painottuu paljolti distressin tutkimiseen. Lapsuu-

den distressi on usein yhdistetty lapsella oleviin pelkoihin, kuten pelkoon tuen menettämisestä 

(Miller 1986, 40). Lapsen stressoreita tutkittaessa on todettu selvimmäksi stressitekijäksi per-

heen yleinen hyvinvointi. Myös rajoittavan ja rankaisua korostavan kasvatusilmaston on to-

dettu toimivan potentiaalisena stressorina. (Langinvainio 1984, 13, 15.) Lapsen stressitekijöis-

tä on kuitenkin tehtävä yleistyksiä varoen, koska lasten elinoloissa on suuria eroja ja yksilölli-

set tekijät vaikuttavat lasten reagointiin (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991, 160).  
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Lapsen merkittävimmät stressitekijät löytyvät siis yleensä lähiympäristöstä, pääosin ko-

toa. Vanhempien tai muiden huoltajien liialliset odotukset saavat lapsen herkästi tuntemaan 

itsensä riittämättömäksi. (Sandberg 1996, 9.) Toisaalta myös lapsen saama liiallinen itsenäi-

syyden määrä on todettu suomalaislapsen stressitekijäksi. Tähän asiaan on kiinnittänyt huo-

miota Sandberg (1996, 9), joka pitää liian varhaista itsenäisyyttä eräänä lasten kokeman tur-

vattomuuden lähtökohdista. (Ks. myös Tahkokallio 2003.)  

Suomalaistutkimuksessa on lisäksi havaittu se, että alakouluikäiselle negatiivista stres-

siä aiheuttaa unen puute. Jo tunnin univaje vuorokaudessa voi pitkään jatkuessaan ajaa elimis-

tön epätasapainoon. Suomalaislapsista arvellaan, että vähintään 20 % peruskoulun oppilaista 

nukkuu joka yö vähintään tunnin liian vähän unentarpeeseensa verrattuna. Tämä taas riittää 

keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöiden syntymiseen. (Tahkokallio 2003, 117–126.)  

Lapsen stressitekijät vaihtelevat yksilöllisen variaation lisäksi aikakauden mukaan. Saa-

rinen, Ruoppila ja Korkiakangas (1991, 160–162) ovat listanneet länsimaisen yhteiskunnan 

tilannetta luonnehtiviksi paineen aiheuttajiksi virikkeiden suuren määrän, suoritusten koros-

tamisen, elämämuutosten runsauden sekä yleisen epävarmuuden. Lapsen ympäristö on usein 

erittäin ärsykepitoinen. Vaikutelmia tulee jatkuvasti ja entistä voimakkaampina, mikä rasittaa 

lasta. Lapseen kohdistuu myös suuria suorituspaineita heti syntymästä saakka. Usein odotuk-

set vertautuvat muihin lapsiin tai toisten saavutuksiin. Vahingollista tämä on, mikäli lapsi 

samaistaa hyvyytensä suoriutumiseen. Nyky-yhteiskunnassa tavallisia ovat rajutkin elämän-

muutokset. Muun muassa perherakenteiden ja asuinpaikan muutokset voivat osoittautua lasta 

stressaaviksi. Huomioitava on, että myös positiiviset muutokset ovat mahdollisia stressoreita.  

Lapset reagoivat stressoreihin omaan tapaansa. Lapsen tapaan reagoida vaikuttavat mo-

net variantit, joihin kuuluvat muun muassa lapsen ikä, kehityksen taso, vuorovaikutuksen tai-

dot sekä kognitiivinen kompetenssi. Useat tutkijat ovat kuitenkin listanneet lapsilla yleisim-

min esiintyviä stressimerkkejä. Esimerkiksi Miller (1986, 109–110) esittää runsaasti oireku-

vauksia, jotka hän on valikoinut Hans Selyen laatimasta, aikuisiin suhteutetusta listauksesta. 

Näiden oireiden yhteisesiintyminen voi viitata hänen mukaansa stressioireyhtymään. Listauk-

sen muodostavat seuraavat oireet (Miller 1986, 109–110): 

 
- yleinen ärtyisyys, joka ilmenee joko aggressiivisena tai haluttomana käyttäytymisenä  
- impulsiivisuus  
- keskittymiskyvyttömyys 
- elämänilon katoaminen 
- väsymys 
- hermostuneet lihasnykäykset 
- hermostunut nauru 
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- änkyttäminen 
- hampaiden narskutus 
- unettomuus 
- ylitoimeliaisuus 
- tiheä virtsaaminen 
- ruokahalun ylettömyys tai heikkous 
- painajaiset 
- onnettomuusalttius. 
 

Myös Kuczen (1982, 13) painottaa varoitusmerkkien kasaantumista sekä niiden yllättävää 

ilmestymistä huomionarvoisena seikkana, johon tulisi puuttua. 

Vakava distressi voi syntyä nopeastikin. Psyykkisesti järkyttävät olosuhteet tai järkyttä-

vät muutokset voivat aiheuttaa lapselle (kuten aikuiselle) traumaperäisen stressihäiriön. Täl-

löin tavallisimmin havaitaan kolme reaktioryhmää: tapahtuman jatkuva kokeminen uudelleen 

tai levottomuus, tapahtumasta muistuttavien asioiden välttäminen, mikä saattaa muuttua elä-

mää rajoittavaksi tekijäksi sekä elimistön jatkuva varuillaanolo. Lapsi, jolla on ollut havaitta-

vissa stressihäiriön oireita yli kuukauden ajan, tulisi ohjata ammattiauttajalle. (Dyregrov & 

Raudalen 1997, 23.)  

 

2.1.1 Kognitiivisten ja emotionaalisten muutosten yhtymäkohtia lapsen stressiin 

Stressin kokemiseen ja stressaavaan tilanteeseen reagoimiseen liittyvät kiinteästi lapsen kog-

nitiiviset rakenteet ja emotionaalisuus. Tällöin negatiivista stressiä voidaan tarkastella myös 

näillä alueilla tapahtuvien muutosten yhteydessä. Lapsen kognitiivisia muutoksia koulun al-

kamisiässä kuvaa Piaget’n teoria ajattelun kehityksestä. Koulunaloitusvaiheeseen yhdistyvä 

konkreettisten operaatioiden vaihe laajentaa lapsen kykyä käsitellä ympäröivää maailmaa en-

tistä abstraktimmalla tasolla (Piaget & Inhelder 1977, 91; Elkind 2001, 125–131). Kasvava 

taito vertailun tekemiseen altistaa lapsen samalla myös uusille stressoreille. Lapsen kyky tie-

dostaa omat ulottuvuutensa ja verrata omia potentiaalejaan muihin yhä paremmin, tuo alakou-

luikäiselle monia minään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä uhkatekijöitä. 5–7-vuotias lapsi 

alkaa myös ymmärtää muiden arvioinnin kohdistuvan häneen itseensä, mikä vaikuttaa käyt-

täytymiseen. (Aunola 2002, 109–110.)  

Aivojen kypsyessä kasvaa myös kyky kontrolloida impulsiivista käyttäytymistä. Usein 

lapsi saavuttaa valmiuden säädellä omia emootioitaan juuri kouluiän kynnyksellä. Myös tämä 

osaltaan vaikuttaa lasten taitoihin hallita stressitekijöitä. (Maccoby 1983, 222.) Lapsuuden 

varhaiset vuorovaikutussuhteet luovat sen perustan, jonka varassa emotionaalinen kehitys 
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etenee lapsen kasvaessa. Koulun alkaessa lapsella tulisi olla riittävästi emootioihin kytkeyty-

vää vastustuskykyä, jotta hän kykenisi selviytymään luokkatilanteiden stressitekijöistä. Kou-

lulaisen tulisikin saada positiivisten hallinnankokemusten avulla kehitettyä pohja jokapäiväis-

ten kokemusten kohtaamiseen (vrt. Erikson: kouluiän kehitystehtävä; ks. Saarinen, Ruoppila 

& Korkiakangas 1992, 131). Tällöin lapsi oletetusti selviäisi lievästä stressistä ilman emotio-

naalisia ongelmia (Winkley 1996, 5–7). 

Perusturvallisuuden tunne sekä itsetunto ovat merkittävä osa stressinhallintaa. Keskilap-

suudessa minäkuvan ja itsetunnon suuntaviivat alkavat muotoutua, mikä vakiinnuttaa lapsen 

elämäntapoja ja asenteita (Kinnunen 1992, 7). 6–10-vuotias lapsi alkaa myös tunnistaa ja se-

lostaa omia psyykkisiä ja fyysisiä oireitaan. Hän alkaa omaksua itsehoitoon liittyviä tottu-

muksia ja havainnoida ympäristönsä terveysasioita. (Kouluterveydenhuolto 2002, 50.)  

Myöhemmin alakouluiässä koululainen alkaa siirtyä varhaisnuoruuteen, mikä tuo jäl-

leen uusia stressitekijöitä lapsen kokemusmaailmaan elinpiirin laajentuessa ja kiinnostuksen-

kohteiden muuttuessa. Tällöin lapset alkavat, yksilöllisen kehityskulkunsa mukaan, etsiä 

paikkaansa ja suhdettaan ympäristöön. Tarve löytää uusia suuntia ja kyseenalaistaa vanhoja 

tekee heistä haavoittuvia. (Kagan 1983, 211–212.)  

Maccoby (1983, 224–227) liittää varhaisnuoruuden vaiheeseen erityisesti ihmissuhteet. 

Nuoruusiässä yksilö menettää naiivin uskon auktoriteettien suojaan, mikä lisää yksilön omaa 

vastuuntunnetta uhkaavissa tilanteissa. Toisaalta alakouluiässä lapset muodostavat entistä 

läheisempiä vertaissuhteita. Tämä tuo uusia stressoreita, mutta myös antaa turvaa. Iän karttu-

essa stressitekijät alkavat muodostua yhä henkilökohtaisemmiksi, sillä yksilö stressaantuu 

helpommin omaa minäänsä uhkaavista stressitekijöistä. Minän uhkaan voidaan yhdistää myös 

kehittyvät metakognitiiviset taidot. Omien kognitiivisten prosessien havaitseminen ja tietoi-

nen tarkkaileminen ovat kykyjä, jotka sekä lisäävät että vähentävät lasten stressitaakkaa. Toi-

saalta voidaan ajatella, että yksilö kykenee metakognition avulla tehokkaammin ennakoimaan 

tulevaa ja näin minimoimaan epäonnistumiset ja muut negatiivisen stressin lähteet. Kuitenkin 

kasvava tietoisuus omista kyvyistä ja puutteista voi saada yksilön tuntemaan epävarmuutta. 

Punamäki ja Puhakka (2001, 121) liittävät metakognitioiden ja sosiaalisen kompetenssin ke-

hittymisen selviytymiskeinovalikoiman lisääntymiseen. Heidän mukaansa lapsen kognitiivi-

nen kehittyminen yhdistyy omien toimintamahdollisuuksien realistisempaan arvioimiseen ja 

siten tilannekohtaisempaan toimintaan. 

Goodyer (1988, 25) tiivistää keskilapsuuden uudet tekijät kolmeen seikkaan. Hän luet-

telee keskeisiksi muutoksiksi toverisuhteiden muutokset, kognitiivisen kehityksen sekä käyt-

täytymisvasteiden hyödyntämisen stressitilanteissa.  
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2.1.2 Lapsen stressinhallintakeinot 

Lasten reagointitapaa stressiin on vaikea ennustaa. Jotkut lapsista tuntuvat kestävän kroonis-

takin stressiä hyvin, toisten ollessa herkempiä. (Elkind 2001, 186.) Lasten reagoinneista stres-

sitilanteisiin on kuitenkin pystytty erottamaan tiettyjä hallintakeinoja, vaikka ne vaihtelevat 

lapsikohtaisesti (Rutter 1983, 2).  

Keltikangas-Järvinen (2004, 209–212) pitää lapsen varhaisena selviytymiskeinona huo-

mion suuntaamista toisaalle. Lapsi siis torjuu ajatuksen uhkaavasta ärsykkeestä. Lapsi voi 

myös etsiä sosiaalisia toimintamalleja, jotka sopivat tilanteen affektiiviseen luonteeseen. Li-

säksi lapsi turvautuu helposti aikuisten antamaan tukeen. Lapsen varttuessa vähenee turvau-

tuminen aikuisiin ja lapsen oma toiminta lisääntyy. Kuitenkin vielä kouluiässä jotkut lapset 

saattavat tarvita aikuisten tukea muita enemmän, mikä heille tulisikin suoda. Myös Rutter 

(1983, 24–25) huomioi sosiaaliset seikat lasta suojaavina tekijöinä. Hänen mukaansa läheiset 

suhteet ja muilta ihmisiltä saatu tuki lieventävät stressireaktioita. Lisäksi koulujen ilmapiiri ja 

sosiaaliset rakennetekijät vaikuttavat huomattavasti lapsiin. Turvalliset koulutoverisuhteet ja 

suhteet aikuisiin voivat toimia stressitilanteessa suojaavina tekijöinä. Toisaalta myös tuen ja 

ihmissuhteiden puute lisää stressistä aiheutuvia negatiivisia muutoksia, kuten ahdistusta.  

Stressireaktioihin liittyy lapsen arvio siitä, kuinka hän uskoo ymmärtävänsä tilanteeseen 

johtaneet syytekijät. Varhaislapsuuden ohittaneen reagointi on lievempää, mikäli hän ei koe 

tilanteen liittyvän suoraan itseensä, ja mikäli hän voi fyysisin keinoin välttää uhkaa. (Kagan 

1983, 196–197.) Tähän liittyy lapsillakin minäkuva. Myönteisen, mutta realistisen minäkuvan 

omaavat lapset kykenevät tavallisesti käsittelemään ikäisiään taitavammin minäkuvaan ja 

muihin elämänalueisiin liittyviä paineita. (Esim. Aho 1982; Kuczen 1982; Miller 1986.) Lap-

silla on lisäksi havaittu yhteys stressin ja temperamentin välillä. Erityisesti estyneen tempe-

ramentin omaavat lapset kokevat mahdolliset stressitilanteet usein uhkaavina, jolloin lapsi 

joutuu jatkuvasti käyttämään kaikkia resurssejaan selvitäkseen päivittäisistä tilanteista. Täl-

lainen lapsi voi saada aikuisesta tarvitsemansa tukijan, jolloin stressin kokeminen vähenee. 

(Keltikangas-Järvinen 2004, 207–208, 213; Keltikangas-Järvinen 2007.) Tämä palauttaa mei-

dät siihen, että aikuisen on oltava valppaana huomaamaan lapsen stressimerkit ja erityisesti 

niiden kasautumat.  

 Millerin (1986, 112–113) mukaan alakouluikäisten lasten käyttämät suojamekanismit 

ovat vielä yleisesti epäkypsiä. Niihin kuuluvat projektio, pako fantasiamaailmaan, epäsuora 

aggressio, ongelmien purkaminen itsestä ulospäin sekä katkeruuden heijastaminen itsesyytök-

siksi ja fyysisiksi vaivoiksi. Lapsilla voi esiintyä myös neuroottisia suojamekanismeja, joita 
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ovat muun muassa tukahduttaminen, luonteen tilapäinen muuttaminen tai järjenvastainen 

käyttäytyminen. Schultz ja Heuchert (1983, 71–73) taas jakavat Horneyta mukaillen lapsen 

reagointimallit kolmeen kategoriaan niiden suuntautumisen perusteella. Jaottelu pyrkii ku-

vaamaan vain lapsia, joiden reagointi distressiä ja ahdistusta aiheuttaviin tilanteisiin on luk-

kiutunut ongelmalliseksi. Jaotteluun kuuluvat reagointi muiden vastaisesti, reagointi muista 

poispäin sekä pyrkimys muita ihmisiä kohti. Muiden vastaisesti reagoivia lapsia kuvaa hyök-

käävyys ulospäin, kun taas muista poispäin reagoivat lapset kääntyvät sisäänpäin ja ovat epä-

varmoja. Muita ihmisiä kohti pyrkivät lapset taas kokevat osallisuuden tärkeäksi, joskin 

Schultz’n ja Heucher’n mukaan heiltä usein puuttuvat tähän tarvittavat sosiaaliset taidot. 

Esikouluiässä olevat lapset turvautuvat usein leikin ja mielikuvituksen apuun pyrkies-

sään käsittelemään stressaavia kokemuksiaan. Keskilapsuudessa hallintakeinoihin kuuluvat 

tyypillisesti kieltäminen, ystäviin tukeutuminen sekä ongelmaratkaisu. Kehitys mahdollistaa 

yhä enemmän emootioihin ja kognitioihin suuntautuvia hallintakeinoja, toimintaan perustuvi-

en menettelytapojen väistyessä. (Punamäki & Puhakka 2001, 121.) Sandberg (1996, 11) yh-

distää vanhempien lasten hallintakeinoihin myös musiikin, taiteen ja kirjoittamisen.  

Taitaviksi hallintakeinojen käyttäjiksi voidaan määritellä lapset, jotka tunnistavat poten-

tiaaliset stressorit ja keksivät aktiivisesti tapoja päästä stressitekijöistä eroon (Miller 1986, 

60). Se reagointitapa, jonka lapsi valitsee, tulee ajatella hänen parhaana ratkaisunaan stressaa-

vaan tilanteeseen (Jarasto & Sinervo 1998, 70). Itse hallintakeinoja merkittävämpää on posi-

tiivisen ratkaisun löytäminen. Mäki-Opas (1999, 73) muistuttaa, että jokainen kriisitilanne, 

jota ei ole onnituttu ratkaisemaan, jää painolastiksi myöhempiin elämänvaiheisiin.  

 

2.2 Koulu alakouluikäisen lapsen stressitekijänä 

Koulupäivän aikana kohdataan useita vuorovaikutustilanteita ja tapahtumia. Yksilön elimistö 

viestittää jatkuvasti aivoille ärsykkeitä, jotka ovat potentiaalisia stressireaktion käynnistäjiä. 

Jo koulunkäynti itsessään tarjoaa runsaasti stressoreita, joita oppilaat käsittelevät päivittäin. 

Yksinkertaistettuna koulustressi etenee ärsykkeestä oppilaan sisäisen merkitysarvioinnin kaut-

ta vasteeseen (Schultz & Heuchert 1983, 22). Koulustressoreiden aktualisoitumista voidaan 

selittää myös oppilaskohtaisilla muuttujilla (esim. Aho 1982). Rajaan seuraavassa käsittelyn 

siihen, mitä tutkimusten ja kirjallisuuden valossa pidetään lapsia stressaavina tekijöinä. 

Pölkki (2001, 134–136) kuvaa artikkelissaan tutkimusta, jossa kymmenvuotiailta oppi-

lailta niin Suomessa kuin Islannissa tiedusteltiin ajankohtaisia huolenaiheita. Merkittävää oli, 

että suomalaislasten esittämät huolet liittyivät suurelta osin kouluun (50 %), kun koulun osuus 



 25 

islantilaislasten vastauksissa oli selvästi pienempi (11 %). Tutkimuksessa havaittiin myös 

vaikeudet opettajan kanssa. Islantilaislapset kertoivat opettajaan liittyviä huoliaan selvästi 

vähemmän (9 %) kuin suomalaiset (22 %). Koulustressorit korostuivat myös Winkleyn (1996, 

69) esittelemässä tutkimuksessa, jossa alakoululaisilta tiedusteltiin stressaavia tapahtumia. 

Kouluun liittyvistä stressoreista stressaavimpina pidettiin tunteiden hallinnan pettämistä 

(esim. luokassa itkeminen) ja huonouden tunnetta (esim. kiusatuksi joutuminen, naurunalai-

suus, tulla valituksi viimeisenä joukkueeseen). 

Suomen kouluterveyskyselyissä on useina vuosina selvitetty 11–15-vuotiaiden oppilai-

den koulutyöhön haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. Psykososiaalisessa ympäristössä haitalli-

simmiksi tekijöiksi on tunnistettu kiireisyys, rauhattomuus ja melu. (Savolainen 2001, 26.) 

Esimerkiksi vuoden 2006 aineistossa 34 prosenttia vastanneista piti kiireisyyttä koulutyötä 

melko paljon haittaavana tekijänä (Kouluterveyskysely 2006). 

Schultz ja Heuchert (1983, 20–21) liittävät koulustressoreihin useita tekijöitä, kuten op-

pilaan yksinäisyyteen liittyvät faktorit, esiintymisen tai huomion keskipisteessä olemisen pe-

lon, totutuista poikkeavat säännöt ja sopeutumisen vaikeuden. Koulussa lapsen on totuttava 

uusiin toimintamalleihin, mikä saattaa lapsesta tuntua vaikealta. Toisaalta koulussa on paljon 

myös sosiaalisesti stressaavia tilanteita, kuten suullisia esityksiä. Schultz ja Heuchert jaottele-

vat koulusta löytämänsä stressorit itse aiheutettuihin, interpersoonallisiin, kouluympäristöstä 

nouseviin sekä näiden yhteisvaikutuksista johtuviin tekijöihin.  

Phillips (1978, 35–39, 48) käsittelee stressaavia koulutilanteita Yhdysvalloissa tekemäs-

sään tutkimuksessa. Tutkimus kohdistui alakoulun keskivaiheilla oleviin oppilaisiin. Tulokset 

viittaavat siihen, että oppilaita stressaavat muun muassa kilpailu, liialliset vaatimukset, koeti-

lanteet, jatkuva arvioinnin kohteena oleminen, nolauksen pelko sekä opettajan hyväksynnän 

menettämisen pelko. Lisäksi Phillips totesi koulukäytäntöjen vaikuttavan lasten stressaantu-

neisuuteen. Elias (1989, 394–395) tukee Phillipsin näkemystä kilpailun stressaavuudesta. Hä-

nen mukaansa koulujen akateeminen painotus ja yksilökeskeisyys lisäävät oppilaiden haital-

lista stressitaakkaa. (Ks. myös Harber 2004, 111, 123.) Voimakas kognitiivisten suoritusten 

painotus ja koulutyön kiire voivat purkautua eri tavoin, esimerkiksi jännitystiloina ja stressi-

reaktioina (Kloehn 1979, 92–93).  

Harber (2004, 116–123) mainitsee stressiä ja ahdistusta aiheuttavana tekijänä oppilaiden 

kontrolloimisen kategorisoinnin ja säännöstöjen avulla. Hänen mukaansa suorituskeskeinen 

ilmapiiri johtaa oppilaiden henkiseen ja fyysiseen vahingoittumiseen.  Harber on löytänyt 

tämänsuuntaisia viitteitä tutkiessaan oppilaiden tilannetta useissa maissa. Hänen mielestään 

tilanne on huolestuttava jo monessa valtiossa.  
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Myös Elkind (2001) tarkastelee koulun stressaavuutta amerikkalaisen yhteiskunnan nä-

kökulmasta. Eri maissa tehtyjen stressitutkimusten tuloksia vertailtaessa on otettava huomi-

oon, että kulttuurierojen on todettu jossain määrin vaikuttavan stressin kokemiseen ja stresso-

reihin (ks. esim. Phillips 1978). Kansainvälisten tutkimusten voidaan silti olettaa osaltaan 

kuvaavan myös suomalaisen koulun stressitekijöitä. Elkindin (2001, 176–178) mukaan nyky-

päivän koululaitos aiheuttaa lapsille stressiä moninaisista syistä. Hän yhtyy edellä esiteltyjen 

stressitekijöiden (mm. menestymisen tavoittelu ja kilpailuhenkisyys) merkitykseen koulu-

stressin synnyssä. Oppilas voi myös kohdata stressitekijöitä opettajan väärien odotusten vuok-

si. Usein lapseen kohdistuu stereotyyppisiä ennakointeja, jotka vaikuttavat siihen kuinka lapsi 

kohdataan. Mikäli lapsen odotetaan luonnostaan olevan ”ongelmatapaus”, voivat lapsen reaa-

liset ongelmat jäädä huomiotta. (Ks. Jones & Jones 2007, 22; vrt. Harber 2004.) Toisaalta taas 

liian suuret odotukset koulusuoriutumisesta voivat olla stressitekijä. Lapsi on voinut myös 

käsittää väärin itseensä kohdistuvat toiveet. (Lahti ym. 2001, 24.)  

Opettajan merkitys stressorien aiheuttajana on todettu myös tilanteissa, joissa opettaja 

kokee työssään negatiivista stressiä tai ahdistusta. Aho (1982, 2, 31) toteaa, että opettajan oma 

stressitilanne heijastuu nopeasti luokan ilmastoon sekä opettajan käytökseen luokkatilanteissa. 

Oppilaisiin suhtautumisen on todettu muuttuvan opettajan kokiessa distressiä. Oppilaiden 

stressaantumisen seurauksena heidän koulusuoriutumisensa heikkenee. Ahon omassa tutki-

muksessa, jossa hän selvitti yläkouluikäisten lasten koulussa kokemia stressoreita ja stressire-

aktioita, opettajan käyttäytyminen tuli esiin yhtenä stressaavimmista tekijöistä kotitehtävien 

määrän ja vaikeuden sekä oppilaiden riittämättömyydentunteen rinnalla. 

Aina koulu ei kykene tarjoamaan lapselle riittävästi virikkeitä. Turhautuminen ja tylsyys 

voivat aiheuttaa distressiä lapselle, joka ei koe koulua itseään motivoivana tekijänä. (Elkind 

2001, 180.) Lahjakkaat oppilaat voivat tuntea koulun turhauttavana, mikäli koulutyö ei tarjoa 

heille haasteita (Lehtonen 1994, 7, 82; Porter 2005). Lisäksi koulussa hyvin menestyvät oppi-

laat voivat stressaantua menestymisensä seurauksena (Phillips 1978, 40).  

Koulun stressitekijöitä tarkasteltaessa huomattavaa on se, että useiden kirjoittajien aja-

tuksista voi poimia kritiikkiä muun muassa tuloshakuisuutta, yhdenmukaistamista, eriarvoi-

suutta, joustamattomuutta, liian suuria luokkakokoja, autoritaarisuutta sekä opettajan ammat-

titaidottomuutta kohtaan. Nämä tulevat ilmi useissa listauksissa hyvinvointia tukevista koulu-

ympäristön tekijöistä. (Esim. Keltikangas-Järvinen 2004; Koppinen & Ojanen 1980; Miller 

1986; Schultz & Heuchert 1983; Hovila 2004.) Olisi tärkeää, että lapsella olisi käytössään 

tarvittavat stressinhallintakeinot. Thuen ja Bru (2004, 494) tiivistävät ajatuksen todeten, että 
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hallintataitojen puutteellisuus koulustressin käsittelyn yhteydessä voi aiheuttaa emotionaalisia 

ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. 

 

2.2.1 Oppilaan stressin ilmeneminen koulussa 

Lasten koulussa kokemaa stressiä on tavallisesti tutkittu kahdesta näkökulmasta. On oltu kiin-

nostuneita siitä, minkälainen on stressaantunut oppilas. Toisaalta on tutkittu sitä, kuinka stres-

sin seuraukset ovat havaittavissa koulussa. (Aho 1982, 8.) Tulokset antavat viitteitä vaihtele-

vasta seurauskentästä. Koulussa opettajien ja muun henkilökunnan kohtaamat stressimerkit 

voivat tietysti olla identtisiä niiden muutosten kanssa, joita olen jo käsitellyt yleisemmin ala-

kouluikäisen lapsen stressin yhteydessä (kuten psykosomaattiset oirehdinnat). Tulen seuraa-

vassa esittelemään niitä stressin ilmenemismuotoja, jotka ovat ominaisia juuri koulussa.  

Peruskouluaikana lapsen psyykkiset rakenteet kehittyvät merkittävästi ja mielentervey-

den perusta rakentuu. Suurin osa koululaisista saa tukevat lähtökohdat kehitykselleen ja näyt-

tää kehittyvän tasapainoisesti. Väliintuloa ja seurantaa vaativia psyykkisiä ongelmia ilmenee 

silti noin joka viidennellä koululaisella. Murrosikää edeltävänä aikana pojilla on tyttöjä use-

ammin näitä ongelmia. Tämä tasoittuu murrosiässä, minkä jälkeen tytöt nousevat selvemmin 

esille ongelmatilastoissa. Pojilla psyykkiset ongelmat tulevat usein esille käytöshäiriöiden 

muodossa. (Oppilaan hyvinvointi ja oppilashuolto 2000.) Käytöshäiriöksi luokitellaan etiolo-

gialtaan vaihteleva oireyhtymä, jossa lapsen käytös on toistuvasti uhmakasta, lapsi loukkaa 

toisen oikeuksia ikäänsä nähden poikkeavasti ja lapsella on tunnehäiriö (Friis, Eirola & Man-

nonen 2004, 138–139). Käytöshäiriöiden ulkopuolelle jäävät monet lievemmät käyttäytymi-

sessä havaittavat ongelmat, jotka voivat olla oppilaan stressitilan ilmenemismuotoja.   

Koulussa voidaan havaita distressin aiheuttamia muutoksia suorimmin lapsen käyttäy-

tymisessä ja suorituksissa. Havainnointia kuitenkin vaikeuttaa stressimuutosten moninaisuus 

ja yksilöllisyys. Phillips (1978, 16) huomauttaa, että koulussa havaittavat stressin seuraukset 

ovat usein sekundaarisia, lapsen tietoisen arvioinnin jälkeisiä. Stressistä aiheutuvia reagointe-

ja ja muutoksia voidaan pitää stressi-indikaattoreina, jotka kytkeytyvät puolustus- ja mukau-

tumisyrityksiin (Langinvainio 1984, 5). 

Langinvainio (1984) tutki ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden stressiä oppilaiden van-

hemmille osoitettujen kyselyiden, opettajan arviointien, oppilaiden havainnoimisen ja oppi-

laille tehtyjen testausten avulla. Yhtenä hypoteesina Langinvainiolla oli se, että ”stressi-

indikaattorilla on ennustearvoa lapsen psykososiaalisen kehityksen estymisen kannalta kou-

lussa”. Tutkimuksessa kyseinen hypoteesi todentui. Stressi vaikutti haitallisesti niin lapsen 
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saamaan todistukseen, koulutyöskentelyyn kuin lapsen saavuttamaan asemaan muiden oppi-

laiden keskuudessa. Lisäksi tutkija havaitsi yhteyttä häiriökäyttäytymisen, lyhytjänteisyyden 

ja stressin välillä. Samankaltaisia tuloksia antoi myös Ahon (1982, 60, 68) tutkimus, jonka 

mukaan yläkoululaisen voimakas stressi tuottaa työrauhahäiriöitä sekä tunnepurkaushäiriöitä. 

Hallitsematon stressi lisää epätarkoituksenmukaista reagointia. Voimakasta stressiä ko-

kevat oppilaat eivät kykene poimimaan ympäristön tarjoamista ärsykkeistä olennaista infor-

maatiota. (Aho 1982, 10.) Tämänsuuntaisia tuloksia on saanut muiden muassa Phillips (1978, 

70), jonka mukaan ahdistusta kokevat oppilaat menestyvät akateemisissa taidoissa ennakoitua 

heikommin. Elkind (2001,196–197) tarkastelee koulutulosten heikentymistä opitun avutto-

muuden käsitteellä. Lapsen kokiessa jatkuvasti epäonnistumisia, hän voi pyrkiä hallitsemaan 

tilannetta uskomalla kykynsä riittämättömiksi ja toimimalla tämän ajatuksen suuntaisesti.  

Morales ja Guerra (2006, 907, 910–911, 918–919) tutkivat pitkittäistutkimuksessaan 

alakouluikäisten lasten stressin vaikutuksia saavutuksiin, depressioon ja ahdistukseen. Tutki-

muksessa oli mukana 2745 alakoulun (6–11-vuotiaisiin) oppilasta alueella, jolla taloudellinen 

tilanne on heikko. Tutkimuksen yksi alue oli koulukontekstissa ilmenevä stressi, jota tarkas-

teltiin sekä vertaisryhmän ongelmista että kouluongelmista käsin. Tutkija totesivat koulustres-

sin, kuten lapsen lähipiiristä nousevan stressin, laskevan lasten saavutuksia lukemisessa ja 

matematiikassa ja lisäävän masennusta sekä ahdistusta. Koulusta stressaantuneet lapset saat-

toivat tulla kouluun pelokkaina ilman oppimishalua. Tämän uskottiin osoittavan, että lapsen 

sosiaaliset ja emotionaaliset kokemukset koulussa voivat vaikuttaa suoriutumiseen. 

Fysiologista selitystä oppilaiden distressin ja heikentyneiden koulutulosten yhteyteen 

voidaan etsiä pitkittyneen stressin vaikutuksista elimistöön. Hippokampuksen vaurioiduttua 

distressin seurauksena heikentyvät muistamisen ja oppimisen kyvyt (Aldridge 2001, 22). 

Myös Tahkokallio (2003, 112, 115, 116–120) mainitsee distressin yhteyden oppimiskyvyn 

heikentymiseen. Hän viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan stressihormonit ovat liiallisina kyt-

köksissä mieleen painamisen vaikeuteen sekä heikentyneeseen keskittymiskykyyn. Myös 

unettomuus on stressiin yhdistetty elimistöllinen oire. Lapsilla, joiden distressi heijastuu nuk-

kumisvaikeuksina, voi olla vaikeuksia mieleenpainamisessa. Toisaalta unettomuus estää eli-

mistön palautumisprosessia ja saattaa näin näyttäytyä uutena stressitekijänä. Tämänkaltaiset 

uudet stressitekijät taas saattavat heikentää oppilaan mahdollisuuksia suoriutua koulutyöstään.  

Psyykkiset ongelmat ilmenevät koulussa usein juuri oppimisvaikeuksina, häiriöinä käy-

töksessä, luvattomina poissaoloina ja koulukiusaamisena. Ongelmista kärsivä lapsi tai nuori 

saattaa kiusata tai joutua kiusaamisen kohteeksi. (Oppilaan hyvinvointi ja oppilashuolto 
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2000.) Myös luokan hauskuuttajan rooli on yhdistetty mahdolliseksi stressin ilmentymäksi 

kiusaajan roolin rinnalle (Miller 1986, 139; Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991, 171). 

Luvattomat poissaolot voivat johtua koulua kohtaan koettavasta pelosta. Tässä tilantees-

sa lapsen poissaolojen syinä voi olla fyysisiä oireita, jotka usein ovat lyhytaikaisia ja esiinty-

vät kouluunmenon aikaan. (Arajärvi 1992, 84.) Vaikka lapsi kykenisi tulemaan kouluun, voi 

hänestä tuntua vaikealta tarttua tehtävien tekemiseen ja osallistua muuhun koulutoimintaan. 

Stressiä ja ahdistusta koulussa kokeneet lapset voivat hallita tilannetta sitä välttämällä. Aloi-

tuskynnys voi nousta esteeksi, mikäli oppilas pyrkii selviytymään tilanteesta tämänkaltaisella 

strategialla. Stressitilanne voi heijastua muun ohella tupakan, alkoholin ja huumausaineiden 

käyttönä, kuten myös antisosiaalisena käytöksenä. Stressioireita määriteltäessä on kuitenkin 

muistettava, että mainituilla ilmenemistavoilla saattaa olla erilaisia lähtökohtia, eikä stressi 

ole ainoa potentiaalinen syytekijä. (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991, 165, 167–168.)   

Aina stressi ei ole helposti havaittavissa, vaan lapsi voi opettajan näkökulmasta käyttäy-

tyä koulukulttuuriin sopivalla tavalla. Oppilas voi alistua asetettuihin vaatimuksiin ja seurata 

niitä ulkokohtaisesti, vaikka lapsi itse tuntisi tilanteen vieraaksi. Sopeutumisesta voi seurata 

kaksinaiskäyttäytymistä, jolloin lapsi esiintyy toisessa tilanteessa mukautuen vaatimuksiin ja 

toisessa taas olotilaansa ilmentäen. (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991, 164.) 

Pitkittyneen koulussa koetun stressioireyhtymän seurauksena oppilas voi kärsiä koulu-

uupumuksesta. Salmela-Aron ja Näätäsen (2005, 11–12, 18, 23, 82) mukaan tähän liittyy 

kolme osatekijää. Aluksi havaitaan ekshaustioon viittaavia oireita eli voimakasta koulutyöhön 

liittyvää emotionaalista väsymystä. Tätä seuraa usein kyynisyys koulunkäyntiä kohtaan ja 

oppilas voi menettää mielekkyydentunteensa kaikkeen kouluun liittyvään. Kolmas tekijä on 

riittämättömyyden tunne. Tällöin oppilas kokee, ettei hän kykene vastaamaan koulun haastei-

siin. Salmela-Aron ja Näätäsen tutkimuksen mukaan noin 10 %:a peruskoulun viimeisten 

luokkien oppilaista ja nuorista opiskelijoista on hyvin koulu-uupunutta. Heidän mukaansa 

olisi tärkeää selvittää vaikeuksien syyt, jotta riskitekijät tunnistettaisiin ajoissa. Opettaja-

lehden pääkirjoituksessa Laaksola (2007, 5) esittää oman huolensa koulu-uupumuksesta. Hä-

nen mukaansa oppilaille tulisi antaa välineitä vähemmän suorituskeskeiseen elämäntapaan. 

 

2.2.2 Stressi positiivisena tekijänä koulussa 

Stressi toimii koululaisen elämässä niin positiivisena kuin negatiivisenakin tekijänä, jonka 

olemassaolo vaikuttaa koulunkäyntiin. Stressin ja ahdistuksen on todettu heikentävän oppilai-

den suorituksia vaikeiden tehtävien aikana. (Aho 1982, 9.) Tämä jättää usein sivummalle sen, 
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että stressi vaikuttaa oppilaan suorituksiin ja toimintaan myös myönteisesti. Stressi on positii-

vista, kun yksilö on motivoitunut korjaamaan tilanteessa syntyneen epätasapainon (Harra 

2004, 37). Stressin voimavarojen löytäminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Yksilö voi 

pitää kaikkia stressitilanteita hyvin uhkaavina ja reagoida pienempäänkin sopeutumistilantee-

seen distressillä. Tällöin yksilö ei välttämättä kykene löytämään stressin positiivisia ulottu-

vuuksia. Vartiovaaran (2004, 38) mukaan eustressin eteen onkin aktiivisesti ponnisteltava. 

Kontrolloidun stressin voidaan olettaa toimivan motivaattorina ja lisäävän tilapäisesti 

luovuutta sekä tuottavuutta (Kuczen 1982, 11; Hammarlund 2004,172). Tämä voi tulla kou-

lussa esiin esimerkiksi koetilanteessa, jossa lievää stressiä kokeva oppilas voi yltää tavallista 

suoritustasoaan korkeammalle. Oppilas, jolle koetilanne on yhdentekevä, voi menestyä taito-

tasoonsa nähden heikosti. Eustressiä pidetään merkittävänä tekijänä ihmisen henkisessä kas-

vussa, kehityksessä ja taitojen hallitsemisessa. Yksilö voi oppia hyödyntämään stressin tar-

joaman fysiologisen ja psyykkisen energian ja toiminnan motivaation. Saavutettu tunne kont-

rollista taas antaa yksilölle vahvan hyvänolontunteen (Vartiovaara 2004, 5–6, 113), mikä voi 

kannustaa yksilöä käyttämään stressiä myöhemmin hyödyksi. Henkilökohtaisen onnistumisen 

kokeminen voi toimia eräänlaisena yksilön toimintaa vahvistava attribuointimallina uusien 

stressitilanteiden ennakoimisessa ja niiden kohtaamisessa. Lapsi voi aikuisen tavoin oppia 

nauttimaan hallitun stressin aiheuttamista haasteista ja motivaatiosta jopa flow-kokemukseen 

asti. Sekä eustressin että flow-ilmiön määrittelyissä mainitaan huomattava energian kohdista-

minen tiettyyn toimintaan. Kyseinen tekeminen taas tuottaa tekijälleen nautintoa ja onnistu-

misen tunteita. (Vrt. esim. Vartiovaara 2004, 11–12 ja Uusikylä 1999, 65.) Kouluympäristös-

sä tämänkaltainen kokemus voisi tuottaa lapselle tunteen kouluoppimisen mielekkyydestä.  

Oppilaalle vaivattomampien tehtävien suoritustaso voi nousta stressin yhteydessä (Aho 

1982, 9). Suorituskyvyn paranemisena näkyvä stressi on yhdistetty esimerkiksi vähäisen kor-

tisoliannoksen kykyyn auttaa mieleen painamista. Lievän stressin on oletettu parantavan oppi-

laan yksittäistä suoritusta. Voimakas stressi voi taas toimia hyödyllisenä tilanteissa, joissa 

suoritus on valmiiksi hyvin harjoiteltu. (Tahkokallio 2003, 115–116.)  

Stressi voi siis olla myös ihmisen toimintaa edistävä tekijä, mitä ei koulutyössä kannata 

sivuuttaa. Hallittu stressi lisää toimintavalmiutta, mikä kasvattaa myös oppimisen mahdolli-

suuksia. Tutkimuskirjallisuudessa stressin positiivisten vaikutusten maininnat ovat kuitenkin 

harvinaisia. Pääasiassa tutkijat näyttävät keskittyvän stressin negatiiviseen olemukseen. Usein 

maininnat myönteisistä vaikutuksista ovat lyhyitä, itsestäänselvänoloisia toteamuksia, joita ei 

ole perusteltu. 
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3 KOULU JA OPETTAJA LAPSEN STRESSIN KOHTAAJINA 

Suomalainen lapsi ja nuori kokee usein voimakasta tai erittäin voimakasta stressiä koulussa 

(Lahti ym. 2001, 22). Kouluilla on edellytyksiä vaikuttaa lapsen kokemaan stressiin ja lapsen 

stressinhallintakykyihin edullisesti, mutta aina ei ole näin (Rutter 1983, 25; ks. myös Peltonen 

& Laitinen 2005, 100). Usein koulu muodostuukin kouluikäisen lapsen suurimmaksi distres-

sin lähteeksi (Elias 1989, 393). Koulu voi epäedullisissa tapauksissa myös voimistaa jo ennes-

tään häiriintynyttä kehityskulkua ja lisätä näin lapsen ongelmia ja jopa syrjäytymisriskiä (Op-

pilaan hyvinvointi ja oppilashuolto 2000).  

Nykypäivän koulua on kritisoitu kylmäksi instituutioksi, jossa yksilön terveys ei ole en-

siarvoinen tekijä. Tätä mieltä on Järventie (2001, 119, 122), joka kuvaa koululaitosta käsit-

teellä muokkauslaitos. Koululaitos on Järventien mukaan kuormittunut 1990-luvulla liikaa 

kyetäkseen huolehtimaan lasten kasvuedellytyksistä. Hänen mielestään lasten ongelmat eivät 

katoa ilman selvää puuttumista. Mikäli pyrkimys on kohti parempaa oppilaiden stressinhallin-

taa kouluratkaisuja tekemällä, koulujen tulisi Keltikangas-Järvisen (2004, 221) mukaan jous-

taa ratkaisuissaan lapsikohtaisen tietämyksen avulla. Näin voitaisiin vähentää lapsille aiheu-

tuvaa ylimääräistä stressiä, mikä helpottaisi myös oppilaiden oppimista. (Ks. myös Miller 

1986.) Lapsen kokemusmaailmaan ulottuvan tietämyksen saaminen ja tehokas ongelmanrat-

kaisun ohjaaminen vaativat lapsen asemaan eläytymistä (Jarasto & Sinervo 1998, 70–71), 

mutta myös lasten ja nuorten ihmisarvon huomioimista ratkaisuja tehtäessä. Lasten terveyden 

ja hyvinvoinnin edistäminen vaatii Friisin, Eirolan ja Mannosen (2004, 197) mukaan avointa 

suhtautumista mielenterveyden tukemiseen unohtaen kapea-alaiset ajatusmallit.  

Yhteiskunnan tulee omalta osaltaan pyrkiä luomaan lapsille vakaat toiminnan- ja elämi-

sen edellytykset. Jotta tämä mahdollistuisi, tulee yhteiskunnallisten tahojen turvata lasten 

kanssa päivittäin toimivien henkilöiden edellytykset havainnoida ja tukea lasten hyvinvointia. 

Koulukontekstissa tällä viitataan muun muassa ryhmäkokojen säilyttämiseen tarpeeksi pieni-

nä, lapsen yksilöllisen huomioimisen mahdollistamiseksi, sekä henkilöstön hyvinvoinnin tur-

vaamiseen. (Bardy, Salmi & Heino 2001, 79.) Muutoksia on nyt jo nähtävillä lakien ja asetus-

ten tasolla (ks. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004; Perusopetuslaki 1998). 

Koulu on siis se instanssi, jota nyt osaltaan muokataan esitettyjen tekijöiden suunnassa. 

Tämä muuttaa ratkaisevasti myös opettajan työtä. Kiviniemi (2000, 175, 189) on esittänyt 

omat visionsa kouluinstituution ja sen toiminnan muutoksista. Hän tarkastelee opettajuuden ja 

opettajankoulutuksen haasteita suhteessa niihin keskeisiin suuntauksiin, joita jo voidaan kou-

luissa havaita. Kasvatuksellisten rajojen sumentuessa ja lasten ongelmien kasvaessa opettajan 
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rooli laajentuu. Opettajien tulee Kiviniemen mukaan pystyä tunnistamaan oppilaiden erityis-

ongelmat ja ottamaan huomioon nämä seikat opetus- ja kasvatustyössään entistä tehokkaam-

min, mikä antaisi lapsille valmiuksia elämänhallintaan. Stressin yhteydessä tämä voi tarkoit-

taa opettajilta herkkyyttä, havainnointikykyä, nopeaa puuttumista ja moniammatillista otetta.  

Mäki-Opas (1999, 40–46, 51) on jaotellut opetuksen ja kasvatuksen neljään perustehtä-

vään suhteessa oppilaiden tasapainoisen kasvun edistämiseen. Perustehtäviin kuuluvat tietojen 

ja taitojen välittäminen, suuntaava tehtävä (moraalis-eettinen kasvu), tilannetehtävä (kasvatta-

jan ja kasvatettavan kohtaaminen vuorovaikutuksessa) sekä mielenterveystehtävä. Koulun ja 

kodin tärkeimmäksi tehtäväksi hän nostaa mielenterveystehtävän. Mielenterveystehtävän mu-

kaisesti lapsi tulisi kohdata omana itsenään omine resursseineen, ja aikuisten tulisi huolehtia 

perusturvallisuuden luomisesta. Mäki-Opas kuitenkin huomauttaa kouluissa edettävän usein 

ns. ”keskivertolapsen” ehdoilla. Tällöin toiminta vertautuu tähän keskiarvoon lapsen resurssi-

en sijaan. Räsäsen (1999, 198) artikkelin mukaan lapsen mielenterveyteen kuuluvat kyky vuo-

rovaikutukseen ja ihmissuhteisiin, tunteiden sopivaan ilmaisuun, koulunkäyntiin ja leikkiin 

sekä elämästä nauttimiseen ja pettymysten sietämiseen.  

Mäki-Oppaan (1999) painottaman mielenterveystehtävän suuntaisesti oppilaille tulisi 

opettaa adaptiivisia tapoja koulustressin käsittelemiseen. Merkittävää olisi myös lasten oh-

jaaminen kohti stressin positiivisia voimavaroja. Tämä ei kuitenkaan prosessina ole nopea, 

vaan hallintakeinojen opettelu voi viedä kauan. Usein tämänkaltainen hallintakeinojen tietoi-

nen opettelu kannattaa suorittaa hiljalleen osataitoja opetellen. (Schultz & Heuchert 1983, 62, 

66; ks. myös Elias 1989, 400–403.)  

Tutkimustiedon perusteella koululaiset tuntuvat kärsivän moninaisista psyykkisistä vai-

keuksista. Ongelmien on oletettu lisääntyneen, mutta Rimpelä (2005, 194) muistuttaa, ettei 

selvää mittaria ole esitetty tukemaan väitettä. Selittävänä tekijänä voi olla myös vakavampi 

suhtautuminen lasten ongelmiin, häiriötulkintojen kasvu tai lasten yhä tarkempi seulonta.  

Koulun vastuuta lasten ongelmista on usein haluttu korostaa. Näin laajan ilmiön tarkas-

telussa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon realiteetit. Koulu on toki merkittävässä roolissa 

lapsen elämässä useita vuosia, mutta kaikki lapsen elämän tapahtumat eivät ole liitettävissä 

kouluinstituutioon. Suuri osa lapsen psyykkisestä terveydestä yhdistyy kodin antamiin lähtö-

kohtiin. Stressin hallinnassa ja hyödyntämisessä ensisijaisessa asemassa onkin koti (esim. 

Langinvainio 1984; Rimpelä 2005). Lapsen eri elämänalueet voivat myös tasapainottaa toisi-

aan, jolloin negatiivisia seurauksia ei väistämättä ilmene, vaikka jollain elämänalueella lapsi 

kokisi distressiä. Kouluhenkilökunnan onkin suhteutettava oma vaikutuksensa lapsen elämän 

kirjoon ja pyrittävä tekemään osansa hyvinvoinnin edistämiseksi.  
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3.1 Kouluopetus lapsen mielenterveyden tukena 

Suomalaisessa peruskoulussa mielenterveydestä huolehtimisella ei perinteisesti ole ollut mai-

nittavaa asemaa (Friis, Eirola & Mannonen 2004, 197). Kasvuympäristön ja koulun toimin-

taympäristön muutokset kuitenkin edellyttävät koululta entistä enemmän vastuunottoa oppi-

laiden tasapainoisesta kehityksestä, hyvinvoinnista ja terveydestä (Kouluhyvinvointityöryh-

män muistio 2005).  

Uutta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja muuta lainsäädäntöä tarkastel-

lessa vaikuttaa siltä, että lasten psyykkinen terveys on otettu huomioon yhä paremmin. Stres-

siä ei erillisenä käsitteenä asiakirjoissa mainita, vaan niissä kiinnitetään yleisemmin huomiota 

hyvinvointiin. Opetussuunnitelman perusteissa hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet näkyvät 

niin arvomäärittelyissä kuin konkreettisemmissa toiminnan kuvauksissa (Kouluhyvinvointi-

työryhmän muistio 2005; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Opettajan 

työlle tämänkaltaiset säädökset asettavat puitteita ja vaatimuksia, mutta niitä voidaan pitää 

myös työvälineinä ja mahdollisuuksina oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin turvaamiseen.  

  

3.1.1 Lainsäädännöllisiä linjauksia 

Kansainvälisistä sopimuksista oppilaiden etujen kannalta merkittävimpänä voidaan pitää Las-

ten oikeuksien sopimusta, jonka Suomi ratifioi vuonna 1991. Sopimuksella pyritään takaa-

maan lasten etu päätöksiä tehtäessä. Lasten katsotaan olevan oikeutettuja erityiseen huolenpi-

toon ja apuun, mikä tulee esiin koulutusta käsittelevässä artiklassa 29. Artiklan mukaan kou-

lutuksella on pyrittävä lapsen persoonallisuuden, kykyjen sekä henkisten ja ruumiillisten val-

miuksien parhaaseen mahdolliseen kehittämiseen. (Lapsen oikeuksien sopimus.)  

Suomen perusopetuslain uudistetussa säädöksessä (477/2003, 3 §) opetus taas velvoite-

taan järjestämään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja myös niin, että opetus 

edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä (Laki perusopetuslain muuttamisesta 477/ 

2003). Perusopetuslain 2 §:n mukaan opetuksessa ja kasvatuksessa tavoitellaan oppilaan kas-

vun tukemista niin, että oppilas kasvaisi tasapainoiseksi ja itsetunnoltaan terveeksi ihmiseksi 

ja kriittiseksi yhteiskunnan jäseneksi (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun 

opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 1435/2001, 2 §). 

Perusopetuslain (628/ 1998, 24 §) mukaan oppilaan työmäärä saa olla enintään sellai-

nen, että oppilaalle koulunkäyntiin, koulumatkoihin ja kotitehtäviin käytettävä aika huomioon 

ottaen jää riittävästi aikaa lepoon, virkistykseen ja harrastuksiin. Perusopetuslaissa (628/ 
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1998, 29 §) velvoitetaan koulua lisäksi edistämään järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 

sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä säännöin ja suunnitelmin. 

Opettajan työtä ohjaa läheisesti opetussuunnitelma, jonka opetuksen järjestäjä on vah-

vistanut. Tällä pyritään turvaamaan oppilaan monipuolinen kasvu, oppiminen ja terveen itse-

tunnon kehittyminen. Opetushallituksen valmistelemissa perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2004) edellytetään kouluyhteisöltä toimenpiteitä oppimisympäristön ja oppi-

lashuollon keinoin. Oppimisympäristö käsittää oppimiseen ja opiskeluun liittyvän fyysisen 

ympäristön, psyykkiset tekijät ja sosiaaliset suhteet. Opetussuunnitelman perusteissa psyykki-

sen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumisen perustana pidetään yksittäisen oppilaan 

kognitiivisia ja emotionaalisia tekijöitä sekä vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyviä 

tekijöitä. Tavoitteena on saavuttaa oppimisympäristön kokonaisuus, joka tukee oppilaan kas-

vua ja oppimista olemalla fyysisesti, psyykkisesti sekä sosiaalisesti turvaa antava. Oppi-

misympäristön tulee myös tukea oppilaan terveyttä. Vastuu oppimisympäristön ylläpitämises-

tä ja kehittämisestä kuuluu ensisijaisesti opettajalle, mutta myös oppilaille.�Jokaisen opettajan 

tehtävänä pidetään oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. 

Ajan haasteisiin on pyritty vastaamaan esimerkiksi aihekokonaisuuksilla, jotka sisältä-

vät kasvatus- ja opetustyön painoalueita. Aihekokonaisuudet on tarkoitettu koulutyötä eheyt-

täviksi teemoiksi, jotka jakautuvat eri oppiaineiden sisälle. Stressinhallinnan näkökulmasta 

erityisesti Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuus sisältää keskeisiä teemoja, kuten kokonais-

valtaisen kasvun tukeminen ja elämänhallinnan kehittyminen. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat 

myös psyykkiseen kasvuun vaikuttavat tekijät sekä tunteiden tunnistaminen ja käsitteleminen. 

Aihekokonaisuuden kuvauksessa mainitaan lisäksi itsetunnon kehittyminen, mitä useat stres-

situtkijat pitävät merkittävänä stressinhallinnan kannalta. Myös aihekokonaisuudet Vastuu 

ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä Turvallisuus ja liikenne sisäl-

tävät teemoja, joita pidetään mielenterveyden ja stressinhallinnan kannalta tärkeinä. (Vrt. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004; Kouluhyvinvointityöryhmän muistio 2005.) 

Alakoulun oppiaineiden sisällöistä voidaan löytää lapsen psyykkiseen hyvinvointiin 

kohdennettuja asioita. Vuosiluokilla 1–4 ympäristö- ja luonnontieto-oppiaine sisältää tavoit-

teita psyykkisestä itsetuntemuksesta sekä terveyden edistämisestä ja terveyden kannalta edul-

listen valintojen tekemisestä. Vuosiluokilla 5–6 taas biologian ja maantiedon yhteyteen integ-

roituu terveystiedon aluetta. Tavoitteeksi on asetettu, että oppilas ymmärtäisi kasvunsa ja ke-

hittymisensä prosessia myös psyykkisestä ulottuvuudesta. Lisäksi muiden oppiaineiden sisäl-

löistä voidaan löytää hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen tähtääviä tekijöitä. (Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet 2004.) 
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Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) velvoittavat 

koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin liitettäväksi oppilashuollon suunnitelman, jossa ilmais-

taan muun muassa periaatteet kouluyhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Opetussuunnitel-

massa painotetaan moniammatillisen yhteistyön lisäksi yhteistyötä vanhempien kanssa. Yh-

teistyön tarkoituksena on tukea oppilaan koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.  

 

3.1.2 Oppilashuolto oppilaan oikeutena ja opettajan työn osana 

Perusopetuksen oppilaalla on subjektiivinen oikeus maksutta saada tarvitsemansa oppi-

lashuolto. Oppilashuolto tarkoittaa oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen tervey-

den sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja huoltoa sekä niiden edellytyksiä lisäävää 

toimintaa. (Laki perusopetuslain muuttamisesta 477/ 2003, 31a §.) Oppilashuolto määritellään 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) sekä yhteisöllisen että yksilöllisen 

tuen kokonaisuudeksi. Asiakirjassa todetaan seuraavasti:  

 
”Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielen-
terveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. – – Oppi-
lashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin 
liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistami-
nen mahdollisimman varhain. – – Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työs-
kenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille.”  

 

Oppilashuollon käytänteisiin vaikuttavat lainsäädännöllisesti lisäksi muun muassa lastensuo-

jelulaki ja kansanterveyslaki (Laki lastensuojelulain muuttamisesta 139/ 1990, 7 §; Laki kan-

santerveyslain muuttamisesta 928/ 2005, 14 §). 

Oppilashuolto käsittää opetuksen järjestäjän vahvistaman opetussuunnitelman mukaisen 

oppilashuollon lisäksi oppilashuollon palvelut. Oppilashuollon palveluihin kuuluvat kansan-

terveyslain mukainen kouluterveydenhuolto ja lastensuojelulain tarkoittama kasvatuksen tu-

keminen. Oppilashuoltotyötä tehdään yhdessä kotien kanssa. Toiminnan kannalta tärkeää on-

kin luottamuksellisuus, eri osapuolien kunnioittaminen sekä tietojensaanti- ja salassapidolliset 

säädökset. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.) Toimivien ratkaisujen avulla 

on mahdollista edistää oppilaiden kasvua, kehitystä ja oppimista. Myös psykososiaalisia on-

gelmia voidaan ennaltaehkäistä kattavalla oppilashuollolla ja täten vähentää syrjäytymistä tai 

tarvetta erityisiin hoitotoimenpiteisiin. (Oppilaan hyvinvointi ja oppilashuolto 2000.) Oppi-

lashuoltotyön tueksi voidaan perustaa oppilashuoltotyöryhmä, joka koordinoi ja pyrkii kehit-

tämään kyseisen koulun oppilashuoltoa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004).  
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Oppilashuolto koskettaa kaikkia työyhteisössä toimivia. Se voidaankin ajatella osana 

koulun toimintakulttuuria. (Peltonen & Laitinen 2005, 76; Tilus 2004, 153.) Peltosen ja Laiti-

sen (2005, 77, 81) mielestä oppilashuoltoa ei voida täysin erottaa opetuksen toimintatavoista.  

 

3.1.3 Kouluhyvinvointi – työskentelyn perusta 

Lapsen koulussa kokema distressi kytkeytyy kouluhyvinvoinnin tekijöihin. Kouluhyvinvoin-

nille ei kuitenkaan ole tyhjentävää määritelmää. Sitä voidaan pohtia eri näkökulmista, esimer-

kiksi työturvallisuuden, työsuojelun, terveyden edistämisen, mielenterveyden ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin perspektiiveistä. Tarkastelu voidaan keskittää myös eri toimijoiden näkökul-

miin, kuten opettajiin tai oppilaisiin. Tutkimuksissa kouluyhteisössä vaikuttavien henkilöiden 

hyvinvointia on kokonaisuutena käsitelty vähän. Suomalaiset tutkimukset ovat havaintojeni 

mukaan keskittyneet oppilaiden kohdalta lähinnä yläkouluikäisten nuorten ja sitä vanhempien 

opiskelijoiden kouluhyvinvoinnin selvittämiseen. Kansainvälisessä kirjallisuudessa taas pai-

nottuu opetuksen ja hyvinvoinnin edistämisen välinen yhteys. Oppimistulosten ajatellaan ole-

van yhteydessä oppilaiden emotionaaliseen hyvinvointiin. (Kouluterveydenhuolto 2002, 16.)  

Anne Konu (2002, 35, 43–46) on väitöstutkimuksensa osana koonnut koulun hyvin-

vointimallin, joka pohjautuu Allardtin sosiologiseen teoriaan hyvinvoinnista. Kouluoloihin 

sopivaksi hän on muokannut teoriaa liittämällä sen psykologiseen, sosiologiseen sekä kasva-

tus- ja terveystieteelliseen yhteyteen. Mallin perspektiivi on oppilaan. Siinä erotetaan koulun 

olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet sekä terveys. 

 Koulun olosuhteisiin Konu (2002, 35, 43–46, 59) liittää fyysisen ympäristön ja koulu-

rakennuksen. Olosuhteisiin luetaan laajemminkin opiskeluympäristön tekijöitä, kuten viihtyi-

syys, turvallisen työskentelyn ympäristö, ryhmäkoot, rangaistusmenetelmät ja terveydenhuol-

to. Sosiaalisiin suhteisiin taas kuuluvat laajasti sosiaalisen opiskeluympäristön tekijät, kuten 

ryhmädynamiikka, opettaja-oppilas-suhde ja ilmapiiri. Kouluun yhdistettynä tilaisuudet itsen-

sä toteuttamiseen ymmärretään koulun oppilaalle tarjoamina mahdollisuuksina. Kukin oppilas 

tulisi ottaa tasavertaisena kouluyhteisön toimijana, jolla on päätösvaltaa itseään ja koulun-

käyntiään koskevissa asioissa. Konun mukaan oppilaan koulussa kokema hyvinvointi on yh-

teydessä niin oppimiseen kuin oppimistuloksiin. Konu esittääkin kokoamansa mallin kaltaisia 

määrittelyjä yhdeksi lähtökohdaksi esimerkiksi oppilaan hyvinvoinnin arvioimisessa.  

Fyysinen ympäristö on merkittävä stressin säätelyn ja yleisen hyvinvoinnin kannalta. 

Kun hyvinvointia lähestytään fyysisen opiskeluympäristön näkökulmasta, hyvinvoinnin voi 

määritellä koulurakennuksen fyysisten ominaisuuksien tuottamina positiivisina kokemuksina 
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toimintamahdollisuuksiin, sosiaalisiin suhteisiin, itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin ja 

terveyteen. Fyysisen oppimisympäristön tekijöillä voidaan vaikuttaa muihin hyvinvoinnin 

alueisiin. Viihtyisä ympäristö kertoo oppilaalle ja henkilöstölle välittämisestä. Kouluympäris-

tössä rakenneratkaisujen lisäksi on huomioitu koulutoimintaan vaikuttavina muun muassa 

sisäilman laatu, kosteus- ja homevauriot, äänimaailma, valaistus sekä välineistön toimivuus ja 

joustavuus. (Kouluhyvinvointityöryhmän muistio 2005.) 

 

3.1.4 Moniammatillinen yhteistyö työvälineenä 

Yleisesti moniammatillinen yhteistyö merkitsee eri ammattiryhmien edustajien yhteistyötä tai 

työryhmämuotoista työtä. Se mahdollistaa useiden ammattilaisten näkökulmien ja osaamisen 

yhdistämisen moniulotteisten ongelmien ratkaisemiseksi, jolloin ylletään ryhmässä yksittäisen 

ihmisen mahdollisuuksien yläpuolelle. (Kouluhyvinvointityöryhmän muistio 2005.)  

Suomen koulujärjestelmässä koululaisen hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen 

on yleensä kuulunut kouluterveydenhuollon ja terveyskasvatuksen yhteyteen (Konu 2002, 

28). Oppilashuollollisen työn laajentuminen johtaa kuitenkin toimintamallien pohtimiseen ja 

moniammatillisen yhteistyön vahventumiseen. Jotta lasten hyvinvoinnin tavoitteet saavutet-

taisiin, tarvitaan kaikkien lasten parissa työskentelevien työpanosta. Yhteistyön onnistuminen 

edellyttää arvojen, asenteiden ja toimintotapojen uudelleenarviointia, yhteistä keskustelua, 

todellista tahtoa kehitystyöhön sekä tilanteeseen puuttumista. (Tilus 2004, 21–22.) Opettaja ei 

kykene yksin vastaamaan kaikkiin haasteisiin. Moniammatillisuuden avulla voidaan aikaan-

saada hyvän ja turvallisen koulutyön perusta. (Kouluhyvinvointityöryhmän muistio 2005.) 

Toimiminen yhdessä tarkoittaa aktiivista vastuunottoa ja asioihin puuttumista. Psyykki-

sissä ongelmissa, kuten myös distressitapauksissa, opettajan selkeimmät terveydenhoidolliset 

yhteistyötahot ovat kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Heidän kauttaan saadaan tarvitta-

essa yhteys muuhun terveystoimeen. Koulukuraattori ja koulupsykologi toimivat myös mo-

niammatillisessa verkostossa psykososiaalista ammattitaitoaan tarjoten. (Peltonen & Laitinen 

2005, 82, 87–88; ks. myös Salmi, Huttunen & Yli-Penttilä 1998, 143.) Koulujen tulisi kehit-

tää moniammatillisuutta niin koulun sisäisenä tekijänä kuin suhteina ulkopuolisiin tahoihin. 

Parhaimmillaan moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan rehtorin pedagogisesti valvomaa 

toimijoiden välistä yhteistyötä, joka kohdistuu oppilaan eduksi. (Kouluhyvinvointityöryhmän 

muistio 2005.)  
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3.1.5 Varhainen puuttuminen – opettaja tarkkailijana ja toimijana 

Varhainen puuttuminen on mahdollisimman nopeaa reagointia ongelmiin ratkaisun suuntai-

sesti. Ihannetilanteessa kouluyhteisön jäsen, joka ensimmäisenä havaitsee huolestuttavan sei-

kan, on asiaan ensimmäisenä puuttuva henkilö. Ongelmien alkuvaiheessa puuttuminen antaa 

myöhempää väliintuloa helpommin ratkaisuja ja tukea. Varhaisen puuttumisen tavoite onkin 

estää tilanteiden kärjistyminen ja kasautuminen. (Kouluhyvinvointityöryhmän muistio 2005.)    

 Varhaisen puuttumisen ideaalia tukee päätös ulottaa oppilashuolto koko kouluyhteisön 

tehtäväksi. Arjen huolenpito antaa aikuisille mahdollisuuden huomata lapsen ongelmat. Kou-

lussa opettajan rooli tämänkaltaisessa prosessissa on keskeisin, sillä opettaja on usein herkin 

havaitsemaan poikkeukselliset tekijät lapsen kasvussa ja kehityksessä muun muassa mieli-

alamuutoksia tai käyttäytymistä tarkkailemalla. (Kouluhyvinvointityöryhmän muistio 2005.) 

Jotta varhainen puuttuminen toimisi, tulee opettajalla olla valmiudet ongelmien tunnis-

tamiseen heti ensioireiden ilmaantuessa. Myös kyky tunnistaa omien toimintamahdollisuuksi-

en rajat kuuluisi opettajan ammattitaitoon. (Kouluhyvinvointityöryhmän muistio 2005.) Sosi-

aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes on kehittänyt huolen vyöhykkeistön 

varhaisen puuttumisen tarpeen arvioinnin helpottamiseksi (kuvio 2, harmaa vyöhykkeistö).  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ei 
lain-
kaan 
huolta 

Pieni huoli tai 
ihmettely 
käynyt mie-
lessä; luotta-
mus omiin 
mahdolli-
suuksiin 
vahva 

Huoli tai ih-
mettely käynyt 
toistuvasti 
mielessä; luot-
tamus omiin 
mahdollisuuk-
siin hyvä. 

Ajatuksia 
lisävoimien 
tarpeesta. 

Huoli kasvaa; 
luottamus omiin 
mahdollisuuksiin 
heikkenee. 

Mielessä toivo-
mus lisävoimista 
ja kontrollin 
lisäämisestä. 

Huoli tuntu-
va; omat 
voimavarat 
ehtymässä. 

Selvästi 
koettu lisä-
voimien ja 
kontrollin 
lisäämisen 
tarve. 

Huolta paljon ja 
jatkuvasti: lap-
si/nuori vaaras-
sa. Omat keinot 
loppumassa. 

Lisävoimia ja 
kontrollia saa-
tava mukaan 
heti. 

Huoli erittäin 
suuri: lap-
si/nuori välit-
tömässä vaa-
rassa. Omat 
keinot lopus-
sa. 

Muutos lapsen 
tilanteeseen 
saatava heti. 

 
KUVIO 2. Huolen vyöhykkeistö asteittain kuvattuna (mukailtu Huolen vyöhykkeistö 2006, 
STAKES). 

 

Huolen vyöhykkeistön ajatuksena on huolestuneisuuden kasvaminen omien keinojen 

vähetessä. Opettaja voi vyöhykkeistön avulla arvioida omia toimintamahdollisuuksiaan. Vyö-

hykkeistön ensimmäinen osa (1) on nimetty ei huolta -vyöhykkeeksi, jolla lapsen asiat ovat 

hyvin. Pienen huolen vyöhykkeen muodostavat sarakkeet kaksi ja kolme. Tällä vyöhykkeellä 

havaitaan niin lieviä ongelmia, että omat toimintavalmiudet arvioidaan hyviksi. Tämä vyöhy-
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ke voidaan myös yhdistää varhaiseen puuttumiseen. Varsinainen huolen harmaa vyöhyke 

esiintyy kohdissa neljä ja viisi. Tällöin tilanne alkaa edetä vakavaksi, eikä omia toimintamah-

dollisuuksia enää pidetä kattavina. Sarakkeet kuusi ja seitsemän muodostavat suuren huolen 

vyöhykkeen. Tällöin toimiin on pakko ryhtyä heti. (Huolen vyöhykkeistö 2006.)  

Stressiä havainnoidessa opettaja voi käyttää huolen vyöhykkeistöä apunaan. Tällöin 

vyöhykkeet etenevät normaalista arjen stressistä vakavaan, kasautuneeseen distressiin, jonka 

hoitamiseen tarvitaan muitakin ammattilaisia kuin opettaja ja huoltaja. (Vrt. Kouluhyvinvoin-

tityöryhmän muistio 2005.) 

 

3.2 Opettaja ja oppilaan stressi 

3.2.1 Opettaja oppilaan stressin kohtaajana  

Opettaja ja oppilas toimivat kouluyhteisössä yhdessä, vaikka heidän lähtökohtansa toimijoina 

ovat erilaiset. Opettaja on koulussa työssään ja ylläpitämässä koulun toimintaa, oppilaan ol-

lessa koulussa suorittamassa oppivelvollisuuttaan. Toimijoiden erilainen tilanne heijastuu 

yhteistyöhön. Lapsi on jo kehitystilanteensa vuoksi erilaisessa asemassa vastuunoton ja käyt-

täytymisen suhteen kuin aikuinen ammattinsa edustajana. (Savolainen 2001, 21.)  

Kouluun sopeutumiseen ja myöhemmin vastaantuleviin tilanteisiin vaikuttavat paljolti 

koulukonteksti ja opettajat. Pidetään tärkeänä, että kukin opettaja tiedostaa oman osuutensa 

lapsen stressissä ja hyvinvoinnissa. (Schultz & Heuchert 1983, 17–18; Korpinen 1996, 28.) 

Stressaantuneeseen oppilaaseen tulisi suhtautua vakavasti ja hänen ongelmiensa äärelle tulisi 

pysähtyä. Opettaja voi saada selville paljon lapsen tilanteesta katsomalla ja kuuntelemalla 

lasta. Varhainen interventio on tärkeää, ja siinä koulu voi toimia konsultoijana vanhempien ja 

muiden asiantuntijatahojen suuntaan. (Miller 1986, 263–265, 287, ks. ed.)  

Ahon (1982, 54) mukaan opettajalla on vastuuta tunnistaa oppilaat, jotka kokevat haital-

lista stressiä. Hän perustelee kantaansa sillä, että psykosomaattisiin oireisiin liittyvät ongelmat 

ovat usein laajoja. Toisaalta Mandler (1993, 51–52, ks. s. 19) muistuttaa, että monet stressaa-

vista tapahtumista ja ärsykkeistä ovat osa lapsen normaalia kehitystä. Ihmisen elämään kuulu-

vat kiinteästi erilaiset affektiiviset reagoinnit ja epämiellyttävät tilanteet. Ihmisen kehittymi-

nen ja oppiminen kytkeytyvät osaltaan näistä tilanteista saatuihin kokemuksiin. Yksi lapsen 

kehitystehtävistä onkin oppia tulemaan toimeen näiden ärsykkeiden kanssa (ks. Rutter 1983; 

Kuczen 1982). Kuczen (1982, 2) kuvaa lapsuuden stressin kontrolloinniksi tapaa, jolla aikui-

nen antaa lapselle vapauden kasvaa ja kehittyä, mutta tunnistaa tilanteen, jossa lapsi on lähes-
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tymässä vaarallista ylikuormitusta. Lapsi pystyy siedettävän stressin avulla tiedostamaan pa-

remmin olemassa olevat voimavaransa (Elkind 2001, 75).  

Aikuisen tulisi oppia tarkkailemaan sopeutumiskäyttäytymisen muotoja, joita lapsilla ja 

nuorilla esiintyy. On kuitenkin vaikeaa yhdistää suojamekanismeista johtuva käyttäytyminen 

oikeaan syytekijään, jolloin on vaarana, ettei lapsi saa tarvitsemaansa apua ajoissa. (Miller 

1986, 111.) Esimerkiksi Puuran (1998, 43, 78, 82) lastenpsykiatrisen epidemiologisen tutki-

muksen mukaan 8–9 -vuotiaat suomalaislapset kokivat emotionaalisia ongelmia huomattavas-

ti useammin kuin mitä aikuiset olivat havainneet. Tutkimus liittyi suurempaan LAPSET-

projektiin, joka toteutui kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa 5813 lasta, heidän vanhem-

pansa sekä opettaja täyttivät lasta koskevan tutkimuslomakkeen. Toisessa osassa 10 % en-

simmäisessä vaiheessa mukana olleista lapsista vanhempineen haastateltiin. Tutkimustulok-

sissaan Puura toteaa muun muassa, että ongelmia kokevat lapset jäävät usein ilman tarvitse-

maansa ammattiapua, koska heidän tilaansa ei havaita koulussa tai yleisessä terveydenhuol-

lossa. Toisaalta aikuiset myös saattavat vähätellä lapsen ongelmia, vaikka ne havaittaisiin 

ajoissa. Puura tähdentää, että tilanne on tyttöjen kohdalla heikompi kuin poikien, sillä tyttöjen 

ulkoinen ongelmattomuus saattaa peittää heidän ongelmiaan ja siten viivyttää avun saantia.  

Opettaja kohtaa lapsen koulutilanteissa lähes joka päivä, mikä johtaa siihen, että oppi-

laan stressi periaatteessa näkyy opettajalle. Eri asia on, onko opettajalla kykyjä havaita ja tie-

dostaa oppilaan tilanne. Opettajat ovat yleensä kouluhenkilökunnasta siinä erityisasemassa, 

että he saavat tarkkailla oppilaan toimintaa ja toiminnan muutoksia pidemmältä ajalta, mikä 

antaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia distressin havaitsemiseen ja siihen puuttumiseen.  

 

3.2.2 Opettajan keinot oppilaiden stressin säätelyssä 

Opettaja voi tehdä oppilaiden stressin kontrolloimiseksi paljon jo päivittäisen opetustyön puit-

teissa tarkkailemalla omaa toimintaansa ja opetustaan, mikä taas heijastuu luokan työskente-

lyilmapiiriin ja emotionaaliseen viihtyisyyteen. Stressin yksilöllisestä luonteesta johtuen ei 

voida esittää kattavia arvioita siitä, mitkä ennalta varustautumisen ja muut vaikeuksien sääte-

lykeinot olisivat tarkoituksenmukaisimpia. Voidaan kuitenkin koota tekijöitä, joilla näyttäisi 

olevan yhteys hallintaan. (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991, 155.)  

Mikäli lapsi saa stressitekijöiden vastapainoksi elämässään myös lepoa, unta ja muuta 

rentoutumista, tilanne on hallinnassa. Yksinkertaistetusti ilmaistuna, stressitilanteessa tulisi 

karsia stressitekijöitä ja lisätä lepoa, kunnes tilanne on jälleen stabiili. (Tahkokallio 2003, 

116.) Myös koulutyössä olisi tärkeää löytää tasapaino työn ja levon välillä. Koulupäivän sisäl-
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tö ei saa muodostua liian kuormittavaksi lapselle. (Peltonen & Laitinen 2005, 77.) Korpinen 

kuvaakin opettajan työtä ennaltaehkäiseväksi työksi (Korpinen 1996, 12). Negatiivisen stres-

sin ennaltaehkäisyssä on tärkeää minimoida stressaaviksi arvellut tekijät ja tarjota aktiviteette-

ja, joissa uhka on mahdollisimman pieni. Opettajan tulisi pyrkiä kehittämään mahdollisimman 

turvallinen ja tukea antava luokkaympäristö (Schultz & Heuchert 1983, 75–76) ja vapautunut 

tunneilmasto (Koppinen & Ojanen 1980, 62). Junela-Koposen ja Koposen (2005, 105–106) 

mielestä turvallisuudesta huolehtimista voidaan pitää tärkeimpänä kasvatustehtävänä. Jo oppi-

tunnin työrauhan ylläpitäminen on oppilaalle osoitus siitä, että opettaja välittää hänestä.  

Miller (1986, 255–266) kokoaa aikuisen ensisijaisiksi toimintamalleiksi kolme yksinker-

taista menettelytapaa, jotka auttavat lapsen stressitilanteen ymmärtämisessä. Nämä ovat py-

sähtyminen, katsominen ja kuunteleminen. Miller mainitsee myös konkreetteja toimintakeino-

ja lapsen hätämerkkeihin vastaamiseen. Vastaehdollistamisessa lapsessa koetetaan herättää 

myönteisiä tuntemuksia stressaavaksi tiedetyssä tilanteessa. Tällaisena toteutustapana voidaan 

pitää esimerkiksi pyrkimyksiä koejännityksen vähentämiseen muodostamalla koetilanteesta 

mieluisampi. Toisena keinona Miller mainitsee sammuttamisen, jonka avulla lapsi oppii uu-

den tavan toimia stressitilanteessa. Tarkoituksena on estää lasta tuntemasta huonoa hallinta-

keinoa palkitsevaksi. Millerin mukaan lapset, jotka yrittävät hoitaa stressiään yleistämällä 

ahdistuksensa useaan kohteeseen (esimerkiksi yleistävät pelkonsa kaikkiin koiriin yhden pur-

tua), hyötyvät erotteluoppimisesta. Tässä menetelmässä lasta ohjataan tekemään tarkempia 

havaintoja stressitekijästä ja erottelemaan eri tekijät toisistaan. Muita toteutustapoja ovat pal-

kitseminen, rankaisu ja sosiaalinen jäljittely. Miller kuitenkin toteaa rankaisemisen toimivan 

enemmän itseään vastaan.  

Sosiaalisen jäljittelyn hyödyntäminen toimii erityisesti nuorille koululaisille opettajan 

esikuvallisuuden vuoksi. Hunter-Carsch ym. (2006, 162) huomauttavat, että opettaja, joka 

kykenee hallitsemaan omia emootioitaan ja omaa käyttäytymistään, tarjoaa oppilaalle omak-

suttavan mallin. Tällöin oppilas voi tuntea olonsa turvalliseksi omana itsenään. Voidaan kui-

tenkin pohtia, kuinka usein luokanopettajalle tarjoutuu autenttinen tilanne, jossa hän voi mal-

littaa oppilaille onnistunutta stressinhallintaa.  

Dowling (2003, 41, 44–45) pitää tärkeänä, että jo varhaisina kouluvuosina lapsille pyri-

tään antamaan valmiuksia erilaisten tilanteiden kohtaamiseen niin sosiaalisesti kuin emotio-

naalisesti. Opettajan tulisi ennakoida taitoja, joita lapsi tulee myöhemmin tarvitsemaan ja 

keskittyä näiden taitojen harjaannuttamiseen. Varhaisessa opetuksessa tulisi Dowlingin mu-

kaan tarjota lapselle luottamusta ja joustavuutta vaihtoehtojen ja ratkaisumallien etsimiseen.  
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Esitellynkaltaisia strategioita on kuvaillut myös Phillips (1978, 135–145). Hän esittää 

opettajan keinoksi esimerkiksi kriisitilanteiden ennaltaehkäisemisen, jossa apuna toimii van-

hempien kanssa tehtävä yhteistyösuunnitelma. Koulutyön aikana stressaavia tilanteita ja olo-

suhteita voidaan muokata helpommiksi antamalla lapselle tietoa tulevista tilanteista. Kuczen 

(1982, 194) liittää stressitekijöitä vähentäväksi keinoksi opettajan ja lapsen välisen avoimen 

kommunikaation. Oppilaan on hyvä tietää, mitä häneltä odotetaan ja saada varmistus siitä, 

että hänen ei ole yllettävä mahdottomuuksiin ansaitakseen opettajan ja muiden aikuisten hy-

väksyntää. Koppisen ja Ojasen (1980, 61–63) mukaan ahdistuneen oppilaan tulisikin antaa 

heti koulun alussa ymmärtää, että häntä autetaan ja tuetaan tarpeen tullen. Herkästi ahdistuvaa 

oppilasta helpottaa myös, jos opettaja selvästi ilmaisee, mitä oppilaalta odotetaan.  

Jo työskentelytekniikoiden tarkistaminen ja melutason laskeminen voivat vähentää lap-

sen stressitekijöitä (Tahkokallio 2003, 130). Myös sääntöjen selkeys, johdonmukainen toimin-

ta, luonteva ote opetustyöhön ja lämmin suhtautuminen oppilaaseen auttavat lasta viihtymään 

koulussa. Tärkeänä on pidetty lisäksi työrauhaa, vapautunutta ilmapiiriä sekä oppilaantunte-

musta. (Koppinen & Ojanen 1980, 61–63.) Lahti ym. (2001, 22–23) kiinnittävät huomiota 

vastaaviin tekijöihin. Heidän mukaansa opettajan tulisi pyrkiä kannustamaan oppilaita ja 

huomioimaan pienikin edistysaskel luokassaan. Opettajan tehtävänä onkin onnistumisten 

mahdollistaminen. He kehottavat opettajaa lisäksi hyväksymään epäonnistumiset ja luomaan 

tätä myöten luokkaan stressittömämmän tunnelman. Ilmapiirin merkityksestä kertoo muun 

muassa Malmbergin ja Littlen (2002, 132) tutkimus, jonka mukaan oppimissuuntautunut 

opiskeluympäristö palveli parhaiten oppilaiden oppimista ja hyvinvointia. Pätemissuuntautu-

nut ja välttämiseen perustuva ilmapiiri taas aiheuttivat enemmän vaikeuksia ja ahdistusta.  

Stressin kontrolloimisessa keskeistä on huomioida stressin yhteydet lapsen käsityksiin 

omasta itsestään. Opettajan olisi hyvä löytää keinoja lapsen itsetunnon kasvattamiseen, hänen 

sosiaalisen toimintansa tehostamiseen sekä lapsen omanarvontunnon ja hallinnan saavuttami-

seen (Schultz & Heuchert 1983, 29). Myös Keltikangas-Järvinen (1994, 196, 206) käsittelee 

oppilaan itsetunnon tukemista. Hänen mukaansa opettajien tulisi paremmin huomioida oppilas 

yksilönä ja huolehtia siitä, että on osoittanut kannustavaa huomiota kaikille oppilaille. Myös 

palautteen antaminen osaamista painottaen kasvattaa lapsen tervettä itsetuntoa. Yksilölliseen 

huomiointiin kannustaa myös Winkley (1996, 8). Hänen mukaansa kiinnostunut ja henkilö-

kohtaisesti rohkaiseva opettaja voi olla lapsen emotionaaliselle kehitykselle erityisen tärkeä.  

Mielenterveydellisen kehityksen tukijana koulu kykenee keskeisimmin edistämään juuri 

lapsen itsetuntoa ja minäkäsitystä. Lapsen kehitystä autettaessa psykologinen tieto kehityksen 
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tunnusmerkeistä on tärkeää, jotta valitut toimet eivät vaurioittaisi lasta. (Peltonen & Laitinen 

2005, 100.) Tässä korostuvat opettajan ammattitaidolle asetetut laaja-alaiset vaatimukset. 

On tärkeää auttaa lapsia hallitsemaan elämässä ilmeneviä stressitekijöitä (Miller 1986, 

52; vrt. Dowling 2003). Opettajan tulisikin pyrkiä huomaamaan stressaantuneen lapsen kriisin 

taustalla olevat syyt (Koppinen & Ojanen 1980, 67). Vaikka opettajan rooliin kuuluu havain-

noiminen ja puuttuminen lasta uhkaaviin tilanteisiin, tulee muistaa, ettei opettaja ole lapsen 

tärkein aikuinen (Sandberg 1996, 11). Pääasia kuitenkin on, että lapsen distressiin puututaan 

ajoissa. Opettajalta ei vaadita taitoa diagnoosien tekemiseen, vaan avoimuutta omille havain-

noilleen ja valmiutta puuttua asioihin (Lahti ym. 2001, 25; ks. myös Winkley 1996, 104–105).  

Opettaja ei ole oppilaan ongelmien kanssa yksin. Nykyisin tukea on saatavissa useilta 

tahoilta, mutta sitä on osattava aktiivisesti hakea ja hyödyntää. Opettajan tulee arvioida avun 

tarve ja toimia sen mukaan. (Ks. s. 37–39.) Suurin osa ongelmista ratkeaa yhteistyöllä van-

hempien kanssa sekä koulukohtaisella ennaltaehkäisyllä ja puuttumisella, osan vaatiessa laa-

jempaa yhteistyötä. On hyvä muistaa, että stressi sinänsä ei ole pääongelma, vaan ongelmia 

ovat haitallisen stressin laukaisseet mekanismit, kuten stressorit ja heikot hallintamenetelmät, 

joihin puuttumalla tilannetta voidaan korjata. Stressi voidaankin ymmärtää signaalina, joka 

auttaa havaitsemaan toiminnan ja ympäristön puutteita sekä riskitekijöitä.  

Edellä olen tarkastellut niitä ohjeistuksia, joita opettajille on lapsen stressistä esitetty. 

Nämä ohjeistukset keskittyvät distressin torjumiseen ja sen hallitsemisen harjoittamiseen. 

Seuraavassa pohdin opetuksen, oppimisen ja stressin suhteita erilaisesta näkökulmasta, keskit-

tymättä yksinomaan stressin haittavaikutuksiin.  

Mielenkiintoinen ajatuskulku saadaan, kun pohditaan opettajan perinteisen päätehtävän 

eli opettamisen ja stressin suhdetta. Opetusta voitaisiin pitää sopivan stressitason ohjailemise-

na ja ylläpitämisenä. Tällä viittaan oppimiseen oman tason ylärajoilla eli Vygotskyn lähikehi-

tyksen vyöhykkeen ajatukseen aktuaalin ja potentiaalisen etäisyydestä. Pedagogisesti käsite 

liittyy kasvatuksen ja opetuksen suuntautumiseen. Suunnan tulisi olla kohti potentiaalista, 

jolloin saadaan mahdollistettua lähikehityksen vyöhykkeellä sijaitsevat kehitysprosessit. (Vy-

gotsky 1998, 200, 202; ks. myös Jones & Jones 2007, 24–25.) Opettajan tulisi siis tunnistaa 

taso, joka kullekin lapselle olisi askel kohti potentiaalista osaamista. Opetusta olisi ohjattava 

oppilasta haastavalle tasolle (Jones & Jones 2007, 250–251, 284), mitä voidaan verrata myös 

stressiin. (Ks. Mandler 1993, 51–52.) Oppilas joutuu tällöin lievään stressitilanteeseen, jossa 

hänen on ponnisteltava päästäkseen tilanteessa eteenpäin. Stressi ajatellaan muutokseen so-

peutumisena, mikä oppimisessa on sopeutumista haasteeseen ja sen voittamiseen (esim. Al-

dridge 2001). Stressi voidaan siis ymmärtää oleellisena osana oppimista ja siten opettamista. 
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3.3 Käytännön ohjelmia ja projekteja koululaisen psyykkisen hyvinvoinnin tueksi  

Ayalon (1995, 5–6, 13–18, 29) esittelee tutkimus- ja kenttätyössä syntyneen C.O.P.E. -

menetelmän (community oriented preventive education). Metodin tarkoituksena on kehittää 

lasten valmiuksia kohdata jokapäiväistä sekä erityisempää stressiä. Lapsia autetaan hallitse-

maan ympäristöänsä, jakamaan huoliansa ja heitä kannustetaan aktiiviseen tuen hakemiseen. 

Koska menetelmässä on kyse ennaltaehkäisystä, kutsuu Ayalon sitä ”stressirokotukseksi”. 

Opetuksessa lähdetään yksilöllä olevista stressinhallinnan taidoista, joita kehitetään edelleen. 

Taitojen kehittämisessä tärkeänä pidetään vuorovaikutusta ja monipuolisia harjoitteita, joissa 

stressitilanteita voidaan ennakoida. Harjoitteina käytetään esimerkiksi vapaata kirjoittamista, 

roolileikkejä ja muuta viestintää. C.O.P.E. -menetelmässä opettajaa pidetään roolimallina.  

C.O.P.E -menetelmän kanssa samankaltaisia ohjeistuksia voi löytää muistakin lähteistä. 

Useat ohjeet keskittyvät yksittäisiin tilanteisiin, enkä käsittele niitä tässä. Viitteitä tämänkal-

taista kouluun soveltuvista ohjeistuksista löytyy kirjallisuuskatsauksen muista osista.  

Suomessa organisoidut projektit ovat kohdistuneet oppilaiden holistiseen mielentervey-

teen ja kouluhyvinvointiin. Pääasiassa tavoitteelliset hankkeet ovat keskittyneet yläkouluun. 

Näiden projektien avulla voidaan silti tarkastella käytännön pyrkimyksiä koululaisten psyyk-

kisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Esittelen seuraavassa muutamia näistä hankkeista.   

Eväitä elämään -projekti kohdistui vuosina 1995–1998 peruskoulun yläkoulua käyviin 

ja sitä vanhempiin nuoriin. Projektissa etsittiin ja kokeiltiin kouluihin uusia toimintamuotoja 

elämäntaitojen opettamiseen. (Helenius & Pesonen 1998.) Samankaltaisia pyrkimyksiä on 

ollut Mieti tätä -hankkeella, jossa elämäntaito-opetusta annettiin vuodesta 2002 alkaen 400:lle 

yläkoulun oppilaalle. Hankkeessa käsiteltiin nuorten kanssa psyykkistä hyvinvointia ja annet-

tiin opastusta selviytymiskeinoista. Projekti antoi viitteitä siitä, että tämänkaltainen psyykki-

sen terveyden käsitteleminen koulussa on tarpeellista. (Tikkanen 2006, 32–33.) 

Varhaisen puuttumisen edistämiseen tähtäsi vuosina 2002–2005 Varsinais-Suomen ja 

Keski-Suomen alueella toteutettu Varpu-projekti. Lastensuojelun keskusliiton tekemässä ky-

selytutkimuksessa selvitettiin aluksi opettajien ajatuksia koulun ja kunnan kehittämistarpeista 

lasten ja nuorten ongelmiin puuttumisen tukemisessa. Kyselyn perusteella enemmistö opetta-

jista oli kiinnostunut saamaan lisää tietoa varhaisen puuttumisen kysymyksistä ja työskente-

lymenetelmistä. Projektin käynnistäminen koettiin kyselyn jälkeen tärkeäksi. Pilottialueilla 

opettajille järjestettiin koulutusta aiheesta VESO-päivien muodossa. Lisäksi projektissa toimi 

koulutettuja varhaisen puuttumisen tukihenkilöitä, jotka pitivät kokeilukouluissa vanhem-
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painiltoja yhteistyötä edistääkseen. Koulutusten avulla on voitu paikallisesti tehdä jatkotoimia 

ja -suunnitelmia. (Järjestöjen Varpu-projekti 2002–2005.) 

Suomen mielenterveysseura on ollut mukana useissa projekteissa ja se on organisoinut 

lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyviä projekteja. Vuosina 2002–2004 järjestettiin Mie-

lenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi -hanke, joka kohdistui kouluyhteisössä oppilai-

den tietotason parantamiseen sekä aikuisten tukemiseen. Projektin yhteydessä havaittiin tarve 

opettajien ja muun kasvatushenkilöstön mielenterveysosaamisen lisäämiseen. Retki koulun 

näyttämölle -koulutuspäivät syksyllä 2005 ja keväällä 2006 vastasivat opettajien kouluttami-

sen tarpeisiin. (Hannukkala & Salonen 2005, 36, 44.) Lasten ja nuorten arkinen mielenterve-

ysosaaminen -hanke puolestaan on jatkanut edeltänyttä projektia. Keväällä 2006 alkaneen 

hankkeen ”Osaan ja kehityn” on tarkoitus kestää vuoteen 2009. Opetushallitus välittää kansal-

lisesti hankkeen toimintamalleja ja siitä saatavia kokemuksia. (Suomen mielenterveysseura.) 

Alakouluikäisille oppilaille suunnattuja ohjelmia on huomattavasti vähemmän. Joitain 

esimerkkejä voidaan silti löytää. Suomi kuuluu Euroopan terveet koulut -verkostoon (ETK), 

joka vuonna 2005 aloitti Koulun terveys ja hyvinvointihankkeen (KTHH). Hankkeen päämää-

ränä on tukea kouluja holistisessa ja suunnitelmallisessa terveyden edistämisessä. Hanke to-

teutetaan opetussuunnitelmaa kehittäen sekä yksittäisten koulujen tarpeisiin vastaten. Tarkoi-

tuksena on jakaa kouluihin ja kuntiin tietoa koulun merkityksestä terveydelle. Vuonna 2006 

hankkeessa oli mukana nelisenkymmentä peruskoulua. (Terveyden edistämisen keskus.)  

Askeleittain-opetusohjelma on suunnattu päiväkoti-ikäisistä lapsista aina peruskoulun 

toisluokkalaisiin. Ohjelman lähtökohtana on tutkimuspohjainen teoriatieto ja pääajatuksena 

sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoitettavuus ja opetettavuus. Ohjelma antaa opettajalle työkalut 

näiden taitojen opettamiseen. Ohjelman kouluikäisille suunnatussa osassa keskitytään muun 

muassa stressaavien tunteiden säätelyyn. Askeleittain-ohjelman käyttöä varten on tarjolla kou-

lutusta ja materiaalipaketti. (Sigfrids 2007.) Myös aggressiokasvatuksesta voidaan löytää sa-

mansuuntaisia elementtejä jokapäiväisen stressinhallinnan harjoitteluun (Cacciatore 2006). 

Vaikka erilaisia kokeiluja on Suomessa tehty, ei kansallista ohjelmaa ole toteutettu. Yk-

sittäisten koulujen opettajilla ja kouluyhteisöillä on vielä paljon oman toiminnan ja aktiivi-

suuden varassa, joskin Opetushallitus nyt pyrkii tuomaan osaa käytänteistä kokeilukouluja 

laajemmille kentille. Kokeiluin saadaan kuitenkin luotua toimintamalleja, jotka antavat viittei-

tä siitä, mihin suuntaan yleistä koulutoimintaa voitaisiin vastaisuudessa kehittää.  
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4 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Tutkimuksen lähestymistapa 

Lähestyn tutkimusaihettani kvalitatiivisesta eli laadullisesta näkökulmasta. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa pyrkimyksenä on tavoittaa todellinen elämä sen monipuolisuus säilyttäen 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 154). Tällä tavoin koetetaan selvittää tutkittavien oma-

kohtaisia havaintoja tietyistä tilanteista tai ilmiöistä. Tässä mielessä kvalitatiivisella tutkimuk-

sella pyritään kontekstuaaliseen tietoon (Glesne & Pehkin 1992, 7). Omiin tutkimusongelmii-

ni suhteutettuna pidän keskiössä juuri tämänkaltaista tutkittavien henkilökohtaiseen katsanto-

kantaan pureutumista. Opettajien käsityksiä tutkittaessa kvalitatiivinen tutkimusmuoto palve-

lee tutkimusaihettani kvantitatiivisia eli määrällisiä tutkimusmenetelmiä paremmin.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä myönnetään, että jokaisella tutkittavalla on sub-

jektiivinen todellisuutensa, jonka hän tuo esiin tutkimusmenetelmien ja -aineiston kautta. Toi-

saalta myös tutkija tuo tutkimukseen oman todellisuutensa, mitä kvalitatiivisessa tutkimukses-

sa pidetään hyväksyttävänä. Tutkijan oma arvomaailma ilmentyykin hänen näkemyksessään 

tutkittavasta ilmiöstä. Myös tutkimusasetelma rakentuu tutkijan ymmärryksen varaan, mikä 

entisestään korostaa tutkijan roolia yhtenä tutkimusvälineenä. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 22–

23; Eskola & Suoranta 1998, 211; Syrjälä ym. 1994, 15; ks. myös Kiviniemi 2001, 79.) To-

dellisuus välittyy tutkijalle hänen tulkinnallisten tarkasteluperspektiiviensä läpi, jolloin laa-

dullinen aineistokaan ei sellaisenaan ole todellisuuden kuva (Kiviniemi 2001, 71–72).  

Laadullisen tutkimuksen yhteydessä pyritään usein saavuttamaan tuloksia otoksen tai 

näytteen avulla. Merkityksellistä on, että aineisto muodostaa kokonaisuuden. Tarkoituksena 

on tutkittavien ilmiöiden perusteellinen analysoiminen ja tärkeää onkin tulkintojen syvyys ja 

kestävyys. (Eskola & Suoranta, 1998, 18, 66, 68.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston 

koko tai tutkittavien yksilöiden määrä ei välttämättä ole kovin runsas, koska tarkoituksena ei 

ole löytää keskimääräisiä yhteyksiä tai tilastollisesti säännöllisiä tekijöitä (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2004, 170–171; ks. myös Alasuutari 1999, 38–39). Alasuutarin (1999, 39) mukaan 

laadullinen tutkimus sisältää usein niin ideografisia kuin nomoteettisia ominaisuuksia.  

Lähestyttäessä tutkimusaihetta laadullisin menetelmin tutkimussuunnitelma on usein 

avoin prosessi, joka tarkentuu tukimusta tehdessä (Eskola & Suoranta 1998, 16), samalla kun 

tulkinnat ja näkökulmat kehittyvät (Kiviniemi 2001, 68). Näin tapahtui myös oman tutkimuk-

seni edetessä. Kirjallisuuteen tutustuminen ohjasi työskentelyäni koko prosessin ajan. Sain 

kirjallisuuden avulla kartoitettua tutkimusaluetta koskevia aiempia tutkimuksia ja vallitsevia 
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käsityksiä. Tämä ohjasi omalta osaltaan empiirisen tutkimuksen suorittamista ja aineiston 

analysointia. Toisaalta tutkimusprosessin aikana monet muutkin tekijät ohjasivat prosessin 

suuntaa. Tutkimussuunnitelman muutoksia tapahtui erityisesti aineistonkeruun alkuvaiheessa, 

mikä väritti myöhemmän prosessin etenemistä. 

Olennaista on pyrkiä riittävään tutkimukselliseen objektiivisuuteen teoreettisen pohdin-

nan ja aiheeseen perehtymisen avulla. Toisaalta tutkimusetäisyys voidaan saavuttaa myös 

käsitteellistyksien ja menetelmien avulla. (Eskola & Suoranta 1998, 35.) Itse olen perehtynyt 

mahdollisimman kattavasti kirjallisuuteen ja pyrkinyt tiedostamaan oman roolini tutkijana. 

Olen aloittelevana tutkijana pitänyt tärkeänä koko prosessin ajan suhteuttaa kulloistakin osa-

vaihetta tutkimusprosessin kokonaisuuteen, jotta olen itse kyennyt hallitsemaan kvalitatiivisen 

tutkimusprosessin monimuotoisuutta.  

 

4.1.1  Tutkimuksen paradigma     

Paradigma voidaan määritellä perususkomusten yhdistelmäksi, josta muodostuu näkökannal-

leen ominainen kokonaisuus. Paradigmassa yhteen ovat punoutuneet niin ontologiset, episte-

mologiset kuin metodologiset uskomukset. Guba ja Lincoln (1994, 107–108) kuvaavat näitä 

osa-alueita perustavanlaatuisten kysymysten avulla. Ontologinen kysymys liittyy maailman 

perustan ja rakenteen olemukseen sekä siihen, kuinka asiat ovat olemassa. Epistemologinen 

kysymys taas koskee tietämisen mahdollisuutta, siis sitä mitä ja miten maailmasta voidaan 

tietää. Epistemologinen kysymys on palautettavissa ontologisen kysymyksen vastauksiin. 

Metodologiset uskomukset puolestaan vastaavat kysymykseen tiedon hankkimisen keinoista. 

Kyse ei kuitenkaan ole tietyistä metodeista, vaan ennalta määritellystä tutkimusotteesta. Me-

todologisen kysymyksen vastaus on palautettavissa niin epistemologisen kysymyksen kuin 

ontologisen kysymyksen vastauksiin.  

Tiivistetysti paradigmaa voidaan kuvata käsitykseksi maailmasta. Tähän käsitykseen 

kuuluvat Guban ja Lincolnin (1994, 107) mukaan käsitys maailman luonteesta, ihmisen pai-

kasta tässä maailmassa sekä ihmisen suhteesta maailmaan ja sen osiin. Varton (1996, 30, 39) 

mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavan erityislaadun tunnistamisen edellytyksenä 

on ontologinen erittely. Ontologisen erittelyn ajatuksena on selvittää, mikä tutkimuskohde on 

siinä tapauksessa, että se on otettu tutkimuksessa sinä, mitä se on. Tutkimuksessani lähestyn 

tutkimuskohdetta relatiivisesta näkökulmasta. Maailma on käsitettävissä paikalliseksi ja sub-

jektiiviseksi konstruaatioksi, joskin siitä voidaan tavoittaa yhteisesti jaettuja elementtejä. 
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Nimettyjä paradigmoja on lukuisia. Guba ja Lincoln (1994, 110–111) esittelevät neljä 

paradigmaa: positivismin, postpositivismin, kriittisen teorian sekä konstruktivismin. Vuoden 

2000 artikkelissaan he lisäävät viidenneksi paradigmaksi osallistuvan paradigman (participa-

tory) (Guba & Lincoln 2000, 163–164). Konstruktivistinen paradigma on näkemykseni mu-

kainen. Kvalitatiivisen tutkimusotteen sisällä tutkimusparadigmaani voikin kuvata konstrukti-

vistiseksi. Guba ja Lincoln (1994, 110–111) toteavat, että konstruktivismin näkökulmasta 

havaitut ilmiöt ovat totuudeltaan subjektiivisia, sillä ne ovat sosiaalisessa todellisuudessa ja 

vuorovaikutuksessa konstruoituja. Tämänkaltainen ontologis-epistemologinen oletus sopii 

omaan tutkimukseeni, koska pidän opettajien käsityksiä hyvin relatiivisina. Opettajat ovat 

konstruoineet ilmi tuomansa käsitykset juuri kyseisessä tilanteessa, jolloin käsitysten totuu-

dellisuutta ei konstruktivismin mukaisesti voida absoluuttisesti määritellä, vaan niiden subjek-

tiivisuus hyväksytään. Ontologiseen näkemykseen nojautuen konstruktivismi pitää hankittua 

tietoa muutosherkkänä ja moniulotteisena (Guba & Lincoln 1994, 111).  

Opettajien käsityksiä tutkiessani voi myös minut tutkijana sisällyttää osaksi tutkimaani 

todellisuutta. Tätä voidaan perustella sillä, että tieto opettajien käsityksistä rakentuu tutkijan 

ja tutkittavan välisessä vuorovaikutuksessa tutkimusprosessin aikana (ks. ed., s. 46). Guban ja 

Lincolnin (1994, 111) mukaan voidaan ajatella epistemologian ja ontologian erojen pyyhkiy-

tyvän pois konstruktivistisessa paradigmassa. 

Konstruktivismissa metodologinen lähestymistapa on joko hermeneuttinen tai dialogi-

nen. Omassa tutkimuksessani käytän hermeneuttista eli ymmärtävää lähestymistapaa, joka 

suuntaa fenomenografista tutkimusmetodia. Hermeneuttista lähestymistapaa mukailevassa 

tutkimuksessa on lähdettävä tutkittavan ja tutkijan vuorovaikutuksesta. Pyrkimyksenä on saa-

vuttaa mahdollisimman autenttinen ennallistus vuorovaikutustilanteessa konstruoidusta ilmi-

östä. (Guba & Lincoln 1994, 111–112.) Wilhelm Diltheyn mukaan toisen ihmisen ymmärtä-

minen edellyttääkin tämän sisäisen elämän rekonstruointia ihmisen toiminnan avulla. Dilt-

heyn mainitsema rekonstruktio taas muodostuu kohteena olevan yksilön sisäisen elämän tun-

temisesta. (Raatikainen 2004, 92.) Konstruktivistiseen paradigmaan liittyvän metodologian 

tavoitteena on kiteyttää tutkijan sekä tutkittavien erilaisten käsitysten pohjalta tulkinta, joka 

on edeltäjiään kehittyneempi (Guba & Lincoln 1994, 111).  

Hermeneuttisessa tutkimuksessa kohteena ovat toisten ihmisten elämismaailmat. Tutkija 

pyrkii ymmärtämiseen ja tulkintaan, mutta pitää mielessään, ettei toisen täydellinen ymmär-

täminen ole mahdollista. Tutkijan tulee myös muistaa erottaa oma ymmärryksensä kohteen 

ymmärryksestä. Ilmiöitä tulee pyrkiä lukemaan niin, että tutkija tunnistaa ja pitää omat sekä 

tutkittavilta nousseet seikat erillisinä. Tutkija kuitenkin antaa tutkimukselle sisällön oman 
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merkitysmaailmansa ja ymmärryksensä puitteissa. Tutkija voi tehdä kysymyksiä, tematisoida, 

ymmärtää ja tulkita ainoastaan oman kokemuksensa pohjalta. Varton mukaan ei ole olemassa 

objektiivista tasoa, jolla tutkimuskohde olisi ymmärrettävissä. (Varto 1996, 58–60, 62–63.) 

Ajatus yhdistyy kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä esitettyyn ajatukseen tutkijan subjek-

tiviteetin hyväksymisestä (esim. Hirsjärvi & Hurme 2004, 22). 

Omassa tutkimuksessani käsittelen toisten ihmisten käsityksiä oman ymmärrykseni poh-

jalta. Tämän tiedostaminen on mielestäni merkittävää tutkimuksen luotettavuuden ja tarpeelli-

sen objektiivisuuden kannalta. Kuten jo mainitsin laadullisen tutkimusmenetelmän esittelyn 

yhteydessä, on riittävä objektiivisuus saavutettavissa juuri tiedostamisen ja riittävän perehty-

neisyyden avulla. Tutkija ei voi koskaan täysin irrottautua omasta subjektiivisesta maailmas-

taan ja omista tutkimukseen liittyvistä ennakoinneistaan, mutta hän voi pyrkiä tietoisesti käsit-

telemään niitä, ja siten myös pyrkiä erottamaan oman ja tutkittavansa käsitykset toisistaan. 

Tämän olen pyrkinyt omassa tutkimusprosessissani ottamaan huomioon. 

Konstruktivistinen paradigma yhdistettynä hermeneuttiseen lähestymistapaan vastaa 

hyvin kvalitatiivisen tutkimukseni lähtökohtia ontologisesti ja metodologisesti. Yhdistän pro 

gradu -tutkielmaani näiden lisäksi vielä fenomenografisen lähestymistavan. 

 

4.1.2  Fenomenografinen lähestymistapa 

Fenomenografisen lähestymistavan on alkujaan kehittänyt kasvatustieteen professori Ference 

Marton. Marton pyrki löytämään ja paljastamaan ihmisten ajattelutapojen variaatioita oletuk-

senaan, että on olemassa vain rajallinen määrä tapoja kokea, käsittää ja ymmärtää tiettyjä il-

miöitä. Aluksi fenomenografinen tutkimus keskittyi pääasiassa oppimisen tutkimukseen, mut-

ta sittemmin tutkimuskohteet ovat laajentuneet. Viime vuosina lähestymistapaa on kehitetty 

aiempaa teoreettisempaan suuntaan. Tieteenfilosofisesti fenomenografia lähestyy konstrukti-

vismia ja fenomenologiaa. Ontologinen katsantokanta taas fenomenografiassa asettuu realis-

min ja konstruktivismin väliin (Huusko & Paloniemi 2006, 163–164, ks. myös Järvinen & 

Järvinen 2004), joskin se tässä tutkimuksessa painottuu konstruktivismiin (ks. Tutkimuksen 

paradigma, s. 47–49).  

Fenomenografialla tarkoitetaan käsitysten tutkimusta, mutta määrittelynä voidaan pitää 

myös ilmiöiden kuvaamista. Ahosen (1994, 116–117, 119) mukaan ilmiö on tutkijalle välitty-

nyt kokemus, jonka pohjalta tutkija rakentaa käsityksensä asiasta. Käsitystä pidetään dynaa-

misena, tiedon ja ymmärryksen karttuessa muuttuvana. Juuri ”käsityksen” käsitteen epämää-

räisyys on kuitenkin saanut osakseen runsaasti kritiikkiä. Häkkinen (1996) on pyrkinyt avaa-
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maan ”käsityksen” luonnetta kolmen teeman avulla. Ensimmäinen pääteema pohtii käsitysten 

roolia yksilön suhteessa maailmaan. Käsitysten perustana ovat ihmisen aiemmat tiedot ja ko-

kemukset. Uusi käsitys konstruoituu aina edeltäneiden käsitysten pohjalle, mikä antaakin kä-

sityksille Ahosen (1994) pohtiman dynaamisen luonteen. (Häkkinen 1996, 23–39.)  

Fenomenografiassa käsitystä pidetään perustavaa laatua olevana yksilön ja maailman 

suhteena (Häkkinen 1996, 23; Uljens 1989, 10). Toisaalta käsityksiä voidaan kuvata myös 

tulkintaskeemoiksi, sillä ne ohjailevat ihmisen tapaa etsiä merkityksiä ilmiöille. Tämänkaltai-

nen tarkastelu yhdistää käsitykseen esireflektiivisen luonteen, joka taas johtaa yksilön näke-

mään ulkopuolisen maailman itsestään selvästi totena ja oikeana. Vaikka ihmiset uskovat 

muiden käsitykset omiensa kanssa samankaltaisiksi, eroavat ne todellisuudessa huomattavasti. 

Käsitys koetaan siis abstraktiksi, yksilölliseksi tavaksi liittää itsensä ulkopuoliseen. Feno-

menografiassa päädytään tällöin korostamaan käsityksen relationaalista olemusta ja tämän 

vuoksi myös kontekstisidonnaisuutta. (Häkkinen 1996, 24.) 

Tutkimukseni eräs pääkäsite on oppilaan stressi. Tutkimillani opettajilla on jokaisella 

oma käsityksensä tästä ilmiöstä. Tämä käsitys taas sisältää luultavasti joitain käsitteellistyksiä 

ja se on syntynyt käsitteellisessä ajatteluprosessissa. Käsitteet ja käsitys ovat siis tutkimukses-

sani kietoutuneina toisiinsa.  

Toinen Häkkisen mainitsema pääteema on Martonin esittämä ajatus ensimmäisen ja toi-

sen asteen näkökulmasta. Fenomenografisessa tutkimuksessa tarkoituksena on kuvata todelli-

suutta toisen asteen näkökulmasta, jolloin keskitytään kuvaukseen tietyn ihmisjoukon käsityk-

sistä. Yksilön kannalta ”oikea” todellisuus on juuri tätä käsitettyä todellisuutta. (Marton & 

Booth 1997, 117–121; Häkkinen 1996, 30, 33.) Asian lähestyminen toisen asteen näkökul-

masta korostaa ihmisten tapaa kokea jotain. Tutkimuksella pyritään kuvaamaan ilmiön merki-

tyssisältöä, mikä tarkoittaa yksilöiden erilaisia näkökulmia kyseiseen ilmiöön. Näkökulmat 

voivat ilmetä joko kokemuksina tai käsityksinä. Fenomenografisessa tutkimuksessa ihmisten 

erilaiset tavat havaita, ymmärtää, tulkita ja käsitteellistää todellisuutta ovat itsessään arvokkai-

ta tutkimuskohteita. (Niikko 2003, 24–25; ks. myös Uljens 1989, 10; Marton & Booth 1997, 

117–121.) Fenomenografiaa voidaankin kuvata tavaksi lähestyä, identifioida ja ottaa haltuun 

tiettyjä tutkimuskysymyksiä, vaikka siinä on havaittavissa niin metodologisia kuin teoreettisia 

elementtejä (Marton & Booth 1997, 111).  

Häkkisen esittämä kolmas teema käsittelee käsitysten esittämistä kuvauskategorioina 

(Häkkinen 1996, 33–39). Fenomenografisessa lähestymistavassa käytetään aineistosta nous-

seiden merkitysten ymmärtämiseksi apuna merkitysluokkia eli kategorioita, jotka saavat muo-

tonsa teoreettisen ajattelun avulla. Tutkija on kiinnostunut erityisesti merkitysten laadullisesta 
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eroavaisuudesta. Hän ei ole niinkään kiinnostunut määrään tai edustavuuteen liittyvistä sei-

koista. Tämänkaltaisessa tutkimuksessa pyritään löytämään relevantteja merkitysluokkia ku-

vaamaan tutkimushenkilöiden käsityksiä. Näitä merkitysluokkia voidaan yhdistää ylemmän 

tason kategorioiksi, jolloin saadaan aikaan laaja-alaisempia luokitteluja. Tutkimuksessa muo-

toutuneet ylemmän tason kategoriat muodostavat selitysmallin tutkittavalle ilmiölle. Luoki-

tusta voidaan kuvailla myös tutkijan omaksi teoriaksi. (Ahonen 1994, 127–128.) 

Tarkoitukseni on esittää tutkittavien omat käsitykset mahdollisimman aidosti. Tämän 

vuoksi vältän käsitysten keskinäistä arvottamista. Fenomenografiassa pyritäänkin tunnista-

maan tutkimushenkilöiden ääni ja painottamaan heidän ymmärrystään, käsityksiään ja koke-

muksiaan oman elämismaailmansa piirissä. Voidaan ajatella, että tämänkaltaisessa prosessissa 

tutkija on oppija, joka etsii ilmiön merkityksiä ja rakennetta. (Niikko 2003, 30–31.) Tutkija 

pyrkii kuvaamaan, analysoimaan ja ymmärtämään toisten käsityksiä ja kokemuksia määritte-

lemättä etukäteen vastausavaruutta, johon tutkimushenkilöiden vastaukset sijoittuvat (Gröhn, 

1992, 8). En kuitenkaan tee kategorisointeja kehittyneisyyteen pohjaten, vaikka joissain fe-

nomenografisissa tutkimuksissa käsitykset vertautuvatkin juuri kehitysajatteluun (Uljens 

1989, 50–51). Nostan omat kategorisointini opettajien esittämistä erilaisista käsityksistä. 

Tutkimusprosessini aikana tein tiettyjä rajanvetoja jo kirjoitelmien, kirjallisuuden ja tut-

kimusongelmien pohjalta nousseita teemoja valikoidessani. Teemat toimivat omalta osaltaan 

tutkimusaiheen rajoittimina. Halusin kuitenkin hermeneuttiseen ja fenomenografiseen lähes-

tymiseen liittyen antaa vapautta myös aineistosta nouseville luokitteluille, jotta aineistolähtöi-

nen ymmärtäminen olisi mahdollista.  

 

 

 

KUVIO 3. Fenomenografisen tutkimuksen spiraali (Ahonen 1994, 125). 

 

AINEISTON HANKINTA JA TULKINTA 

TEORIAN MUODOSTUS 

AINEISTON TULKINTA JA LUOKITTELU 

TEOREETTINEN PEREHTYNEISYYS 
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Ahonen (1994, 125) on tuonut esiin näkemyksensä fenomenografisen tutkimuksen spi-

raalista (kuvio 3). Kuvion mukaan teoreettinen perehtyneisyys muodostaa perustan, jonka 

pohjalta aineiston hankinta ja tulkinta lähtevät liikkeelle. Teorian muodostus taas tapahtuu 

aineiston hankintaan ja tulkintaan kiinnittyneenä. (Ks. myös Häkkinen 1996, 40.) Myös Ul-

jens (1989, 18) näkee, että tutkijan subjektiivinen suhde tutkimuskohteeseen mahdollistaa 

tutkittavien käsitysten ymmärtämisen. Malli ei kuitenkaan ole täysin yhteneväinen verrattuna 

joihinkin muihin fenomenografisiin esityksiin, jotka usein painottavat, ettei analyysiä ohjaa 

tietty tieteellinen teoriakehys (ks. Häkkinen 1996, 40).  Tutkimuksessani Ahosen (1994) spi-

raali kuvaa suuntaa-antavasti sitä, kuinka olen etukäteen pyrkinyt perehtymään kirjallisuudes-

sa vallitseviin näkökulmiin ja teoreettisiin oletuksiin. 

Usein fenomenografian yhteydessä nousee esiin yhteys fenomenologiaan, mihin jo ai-

emmin viittasin tieteenfilosofisessa yhteydessä. Näiden lähestymistapojen erot ovat kuitenkin 

niin merkittäviä, että niitä on syytä lyhyesti käsitellä. Fenomenografia ei ole kokonaisuudes-

saan yhdistettävissä fenomenologiaan, vaikka niiden välillä voidaan havaita suoriakin yhtäläi-

syyksiä. Fenomenografia on kiinnittynyt fenomenologiaan käyttämillään käsitteillä niin onto-

logisesti kuin epistemologisesti. Fenomenologiaa voi pitää fenomenografiaa syvemmälle pyr-

kivänä kokemusta tutkivana filosofisena suuntauksena, mutta myös periaateoppina ihmisenä 

olemisesta. (Marton & Booth 1997, 116–117; Niikko 2003, 12, 21–22.) Yleisesti fenomeno-

logia tutkii asioiden ilmenemistä (Raatikainen 2004, 100). Toisaalta fenomenologian voidaan 

tarkentaa koskevan ihmisen suhdetta omaan elämäntodellisuuteensa, jolloin erityisenä kiin-

nostuksenkohteena ovat ihmisten merkitykset (Laine 2001, 26–27).  

Fenomenografian ja fenomenologian erot voidaan havaita pohtimalla niiden kolmea pe-

ruseroa. Ensinnäkin ne eroavat suhteessaan teoreettiseen ja empiiriseen tieteen tekoon feno-

menografian ollessa painotukseltaan enemmän aineistosuuntautunut ja fenomenologian koros-

taessa filosofista analyysia. Toinen ero liittyy fenomenologian painotukseen, jossa pyritään 

selvittämään kokemuksen olemus. Fenomenografiassa taas pyritään ilmiön kuvaamiseen vari-

aatioiden näkökulmasta. Kolmas ristiriita on se, että fenomenologia on suuntautunut kuvaa-

maan maailmaa sinänsä ilman kulttuurisen oppimisen vaikutusta. (Häkkinen 1996, 10–12.)  

Fenomenologian lisäksi fenomenografian taustatekijöinä tiedonintressin kannalta voi-

daan pitää hahmopsykologiaa sekä piagetlaista kognitiivista kehityspsykologiaa (Järvinen & 

Järvinen 2004, 83).  
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4.2 Empiirisen tutkimuksen ongelmien muotoutuminen 

Tutkimusongelmien alustava pohtiminen lähti liikkeelle oman kiinnostukseni pohjalta. Kirjal-

lisuuteen tutustuminen jo kandidaatin työn aikana, talvella 2005–2006, toi selkeyttä siihen, 

minkälaisen ilmiökentän kanssa olin tekemisissä. Voinkin sanoa, että henkilökohtainen kiin-

nostus osoitti aiheen, joka tutkimusprosessin kuluessa rajautui ja selkeni lopulliseen muotoon-

sa. Tutkimusongelmia muotoillessani ja tutkimusprosessin kulkua pohtiessani pyrin suhteut-

tamaan valintani myös käytettävissä oleviin resursseihin. Vaikka resurssit (muun muassa aika, 

raha, fyysinen sijainti ja vähäinen kokemus tutkijana) eivät sallineetkaan joitain mahdolli-

suuksia, halusin pro gradu -tutkimukseeni kuitenkin tarpeeksi haasteellisuutta oman mielen-

kiintoni säilyttämiseksi ja tutkimuksellisen arvon luomiseksi. Lisää odotuksia tutkimukseen 

panostamisesta sain aineistokeruuvaiheessa opettajilta, joihin olin yhteydessä. Useat opettajat 

toivoivat tutkimukseltani käyttökelpoista uutta näkemystä asiaan. Myös asiantuntijana työtäni 

kommentoineen Hannukkalan (ks. s. 63) osoittama kiinnostus tutkimustani kohtaan kannusti 

minua paneutumaan prosessiin entistä tiiviimmin.  

Stressitutkimus ja -kirjallisuus osoittautuivat pitkälti aikuisten stressiin kohdistuviksi. 

Lasten tutkiminen on ollut selvästi vähäisempää. Toisaalta myös lasten stressitutkimuksessa 

on painotuksensa. Havaintojeni mukaan se painottuu hyvin nuoriin ja toisaalta murrosiän saa-

vuttaneisiin, jättäen keskilapsuuden vuodet hieman pimentoon. Keskilapsuus on kuitenkin 

lapsen kehityksen kannalta merkittävää aikaa, joka vietetään huomattavalta osalta koulussa.  

Alakouluikäisen lapsen stressiä niin koulussa kuin kouluelämän ulkopuolellakin on tut-

kittu jonkin verran (mm. Aho 1982, Langinvainio 1984, Elias 1989, Schultz & Heuchert 

1983). Kouluun kohdistuneissa tutkimuksissa ja selvityksissä on osoitettu, että distressi vaivaa 

huolestuttavan montaa lasta muiden mielenterveyteen liittyvien ongelmien ohella. Erityisesti 

uudemmassa kirjallisuudessa tilannetta pidetään huolestuttavana (esim. Elkind 2001; Lahti 

ym. 2001). Koulun ja opettajan vastuuta on korostettu, jotta oppilaiden psyykkinen hyvin-

vointi olisi taattavissa. Tämä näkyy myös suomalaista koulutyötä ohjaavissa säädöksissä ja 

ohjeistuksissa (ks. ed. s. 33–35).  

Koska koulun ja opettajien on todettu vaikuttavan suuresti oppilaidensa stressiin ja 

stressinhallintaan, oli tärkeää selvittää, kuinka alakoulujen opettajat ymmärtävät oppilaiden 

stressiä ja kuinka he käsityksensä mukaan voivat vaikuttaa siihen. Mielenkiintoni kohteeksi 

rajautui lopulta oppilaiden stressi ja siihen vaikuttaminen luokanopettajan perspektiivistä.  
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4.3  Tutkimusongelmat 

Kiinnostukseni keskiössä on se, millaista peruskoulun alaluokkia opettavien opettajien mie-

lestä oppilaiden stressi on, ja kuinka opettajat tuntevat kykenevänsä vaikuttamaan oppilaiden 

kokemaan stressiin. Tarkoitukseni on ymmärtää opettajien näkemys asiasta.  

Tutkimuskysymyksinäni ovat seuraavat: 

 
1. Mitä ja minkälaista alakouluikäisten lasten stressi on opettajien mielestä? 

 
Pyrin tällä kysymyksenasettelulla jättämään tilaa erilaisille näkökannoille lapsen stressistä. 

Tällä kysymyksellä tutkin opettajien yleisen stressi-käsityksen lisäksi heidän käsityksiään 

lapsen stressin olemuksesta, ilmenemismuodoista ja stressin seuraustekijöistä. 

 
2. Mitä alakoulunopettajat pitävät oppilaiden potentiaalisina stressoreina? 

 
Erityinen kiinnostukseni kohdistuu opettajien näkemyksiin koulun aiheuttamista tai muuten 

koululähtöisistä stressitekijöistä. En kuitenkaan halua rajata pois opettajien mahdollisesti esit-

tämiä potentiaalisia stressoreita lapsen muilta elämänalueilta. Tämän tutkimuskysymyksen 

avulla haenkin opettajien selitystä stressin lähtökohdista. 

 
3. Mitä koulun vaikutuskeinoja opettajat yhdistävät lapsen stressitason säätelemiseen? 

 
Koulu on merkittävä tekijä lapsen elämässä monta vuotta. Tässä kysymyksessä yhdistän mer-

kityksen lapsen stressitason säätelemiseen. Kiinnitän huomiota siihen, kuinka opettajat usko-

vat koulun voivan vaikuttaa lapsen stressitason säätelyyn, erityisesti distressin ennaltaeh-

käisyyn ja vähentämiseen. 

 
4. Kuinka merkittävänä alakoulunopettajat kokevat opettajan vaikutuksen oppilaan 

stressiin?  

 
Opettajat toimivat oppilaiden kanssa päivittäin useita tunteja. Mielenkiintoinen tutkimuskoh-

de on se, kuinka opettaja itse uskoo olevansa osa lapsen stressiä. Opettajan osallisuutta en 

rajaa kysymyksellä tiettyyn stressin vaiheeseen, vaan tarkastelen myös sitä, mihin tekijöihin 

opettajat käsityksissään keskittyvät. Tutkimuskysymys kohdistuu niin stressitekijöihin, stres-

sitilanteeseen, stressin hallintaan kuin stressin ennaltaehkäisyyn.  
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5. Mitä keinoja alakoulunopettajat käyttävät oppilaiden stressitasoa ohjaillessaan? 

 

Tämän kysymyksen avulla tarkastelen edellisen tutkimuskysymyksen vanavedessä sitä, mil-

laisia konkreetteja toimenpiteitä opettajat mahdollisesti käyttävät suhteessa oppilaiden stres-

siin. Myös vaikutuskeinoja tutkiessani haluan antaa tilaa stressin eri vaiheissa tapahtuville 

interventioille sekä muille käsityksille asiasta. 

Pyrin edellä esitetyin kysymyksin myös tarkastelemaan, kuinka laaja tietämys alakou-

lunopettajilla on oppilaiden stressistä heidän itsensä mielestä. Kysymys on mielenkiintoinen 

verrattuna nykyisiin tietoihin lasten stressin yleisyydestä ja laajemminkin lasten psyykkisistä 

ongelmista sekä peruskoulunopettajiin kohdistuviin vaatimuksiin ottaa lapsen kokonaisvaltai-

nen hyvinvointi huomioon koulutyön yhteydessä.   

Käsittelen tutkimuskysymysten teemoja myös opettajien omakohtaisten kokemusten 

avulla. Opettajien nimeämät ja pohtimat arkielämän tilanteet kertovat oman tarinansa lapsen 

stressistä. Tapahtumien luonteet voivat selventää useiden tutkimuskysymysten aihepiirejä.   
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

KUVIO 4. Tutkimusprosessin kulku kaaviona. 
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5.1 Tutkimusjoukko 

Kokosin tutkimusnäytteen ottamalla luokanopettajiin yhteyttä omat resurssini huomioiden. 

Alun perin tarkoituksenani oli hankkia tutkimusjoukko kirjoitelmapyynnön avulla. Vastaus-

määrän jäätyä pieneksi (4) hankin lisää tutkimushenkilöitä saadakseni näytteestä tutkimuksen 

kannalta tarkoituksenmukaisen.  

Tutkimukseen pyydetyistä opettajista vain pieni osa oli halukkaita tutkimushenkilöiksi, 

mutta sain halukkaista koottua tarpeellisen kymmenen henkilön tutkimusjoukon. Fenomeno-

grafisessa tutkimuksessa tutkimushenkilöitä on usein enemmän. Tutkimuksessani päädyin 

kymmeneen tutkittavaan, koska halusin rajata tutkimusjoukkoni sellaiseksi, että kykenen kä-

sittelemään tutkittavaa asiaa pro gradu -tutkielman kokoisessa työssä suhteellisen kattavasti. 

Toisaalta näistä kymmenestä haastattelusta muodostui litteroituja sivuja noin 200 (riviväli 1 

½), mikä oli sopiva laajuus käytettävissä olevien resurssien kannalta. 

Tutkimuksen näyte muodostui seitsemästä naisopettajasta ja kolmesta miesopettajasta, 

mikä sattumalta mukailee tuoreinta tilastoa peruskoulun mies- ja naisopettajien prosent-

tiosuuksista (28 % ja 72 %, Tilastokeskus 2006). Kaikki näytteen opettajat olivat kouluttautu-

neet luokanopettajiksi ja kahdella oli tämän lisäksi myös erityispedagogista kokemusta. Haas-

tatteluhetkellä yhdeksän opettaa työskenteli oman alakoulun luokkansa kanssa. Yksi tutki-

mushenkilöistä työskenteli aineistonkeruun aikaan valmentavan luokan opettajana yhteiskou-

lulla. Tutkimushenkilöiden työpaikat sijaitsivat Itä-Suomen, Hämeen ja Keski-Suomen alueil-

la. Työurien pituudet vaihtelivat yhdestä työvuodesta reiluun kolmeenkymmeneen vuoteen. 

 

5.2 Aineiston kerääminen 

Aineiston kerääminen tapahtui kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, kevättalvella 

2006 lähetin kirjoitelmapyynnön Opettaja-lehteen. Vastausten vähyyden vuoksi käytin kirjoi-

telmia ainoastaan haastattelurungon pohjana, kirjallisuuden ja tutkimusongelmien rinnalla. 

Kirjoitelmat myös vahvistivat ajatustani tutkimusaiheen kiinnostavuudesta, koska vastaukset 

toivat esiin hyvin vaihtelevia ajatusmalleja. Aihe tuntui herättävän voimakkaitakin tunteita 

vastanneiden neljän opettajan keskuudessa. Seuraava lainaus on vastaajalta, joka ei enää haas-

tatteluvaiheessa ollut tutkimuksessa mukana. Vastaaja koki lasten stressin erittäin merkittä-

väksi ongelmaksi niin oman työnsä, lasten pärjäämisen kuin laajemmin yhteiskunnan kannal-

ta: 
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”Luulen, että taideaineiden supistukset kouluissa tulevat tekemään lapsista aina vain 
enemmän levottomia. Kotona ei käden taitoja enää harrasteta ja niinpä lasten passivoi-
tuminen ja toisaalta liiallinen tietotulva aiheuttavat lapsissa stressaantumisen. Näkemyk-
seni siis on, että lasten stressaantuminen ilmenee levottomuutena ja keskittymiskyvyn 
puutteena. Kuinka itse voin vaikuttaa stressin poistoon? Tehtävä tuntuu mahdottomalta 
ja aiheuttaa minulle itselleni suunnatonta motivoitumisongelmaa. Kaukana ei ole ajatus, 
että vaihtaisin mielelläni ammattia, jos vain voisin.” (N0, kirjoitelmalainaus) 
 

Teemarungon valmistuttua tein koehaastatteluina toukokuussa 2006 kaksi haastattelua. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2004) näkemyksen mukaan tutkijan olisi syytä tehdä tämänkaltaisia 

esihaastatteluja, jotta haastattelurunkoa, aihepiirien järjestystä ja hypoteettisten kysymysten 

muotoilua voidaan tarvittaessa muokata ja haastattelujen pituutta tarkkailla (Hirsjärvi & Hur-

me 2004, 72). Hirsjärvi ja Hurme tarkoittavat tässä esihaastatteluja, jotka tehdään haastattelu-

rungon valmistumisen jälkeen, jolloin tutkija on voinut tehdä alustavia esihaastatteluja jo en-

nen rungon valmistamista. Itse koin tarpeelliseksi esihaastattelujen tekemisen vasta alustavan 

haastattelurungon jo valmistuttua. Voidaan jopa ajatella, että tutkimuksessani ”alustavina esi-

haastatteluina” olivat opettajien lähettämät kirjoitelmat, joista pystyin tekemään havaintoja 

opettajien mainitsemista teemoista. Varsinaiset esihaastattelut osoittivat haastattelurungon 

suurelta osin toimivaksi. Esihaastattelujen litteroimisen ja niihin tutustumisen jälkeen nostin 

kuitenkin esiin joitain uusia näkökulmia kouluorganisaation osaan liittyen. Nämä lisäsin haas-

tattelurunkoon. Tein myös joitain jäsentelyjä lopullista haastattelurunkoa (liite 1, teemarunko; 

ks. s. 65) varten. Näiden muutosten pohjalta keräsin kahdelta esihaastatteluun osallistuneelta 

opettajalta vielä tarvitsemiani lisätietoja sähköpostitse. (Ks. kuvio 4.) 

Loput haastatteluista tein syksyllä 2006. Haastattelut kestivät keskimäärin noin tunnin 

(vaihteluväli 40–90 min.).  Lähetin haastateltaville haastattelurungon etukäteen. Myös koe-

haastatteluvaiheessa lähetin haastateltaville silloisen haastattelurungon. Tuomen ja Sarajärven 

(2002, 75) mielestä haastattelukysymysten lähettäminen on perusteltua, jotta haastattelun 

avulla saataisiin mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä.  

Litteroin haastattelut mahdollisimman nopeasti haastattelujen jälkeen, jolloin haastatte-

lut vielä olivat tuoreessa muistissa ja pystyin tekemään litterointiin tarkempia merkintöjä esi-

merkiksi haastattelujen aikaisista häiriöistä. Tämä oli edullista myös nauhoitukseen liittyvistä 

käytännön syistä, jotta sain nopeasti vapautettua nauhoitustilaa uusia haastatteluja varten. 

Varsinaisen aineistonkeruun jälkeen sain vielä kahden opettajan kohdalta lisäaineistoa 

heidän kommentoidessaan muodostamiani merkityksiä. Nämä opettajat halusivat vielä täy-

dentää joitain haastatteluun liittyneitä teemoja sekä kertoa uusia näkemyksiä aiheesta. Näin 

saadun aineiston lisäsin soveltuvin osin kyseisten opettajien merkitysrakenteisiin. 
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5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

5.3.1  Teemahaastattelu aineistonkeruumuotona 

Kun tutkimuskohteena ovat ihmisten merkitysrakenteet, tulee aineiston olla tekstiä, jossa he 

vapaasti ilmaisevat asiansa omin sanoin (Alasuutari 1999, 83). Haastatteluaineiston keräämi-

sellä pyrin antamaan tutkittaville mahdollisuuden ilmaista omakohtaiset käsityksensä tutkitta-

vasta aihepiiristä. Valitsin menetelmäkseni teemahaastattelun, jolle on tyypillistä valmiiden 

teemojen mukaan etenevä haastattelutilanne, jota ei etukäteen ole suunniteltu yhtä tarkasti 

kuin strukturoitua tiedonkeruuta. Tämä antaa mahdollisuuden saada tietoja juuri kaivatulta 

alueelta, samalla jättäen vapauden tarkastella tehokkaammin tutkittavan tähdentämiä asiako-

konaisuuksia. Teemahaastattelun ajatellaankin sopivan hyvin laadullisen- ja kasvatustieteelli-

sen tutkimuksen yhteyteen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 197.) Koen myös, että tee-

mahaastattelu antaa tutkimushenkilöille tarpeeksi vapautta paljastaa henkilökohtaisia käsityk-

siään, jolloin hermeneuttinen ja fenomenografinen lähestyminen ovat mahdollisia. 

Teemahaastattelu on miellettävissä tilanteeksi, jossa keskusteluun osalliset henkilöt 

tuottavat aktiivisesti tutkimusmateriaalia. Alasuutarin (1999, 148) mukaan osapuolet käyttävät 

tilanteessa ns. sosiologista mielikuvitustaan. Sosiaalisena vuorovaikutustilanteena haastattelu 

on osa normaalia elämää, jolloin siihen vaikuttavat fyysiset, sosiaaliset ja kommunikointiin 

liittyvät faktorit (esim. Hirsjärvi & Hurme 2004, 41; Schostak 2006, 15; myös Eskola & Vas-

tamäki 2001, 24). Haastattelutilanteessa episteemisten oikeuksien ajatellaan kuitenkin useim-

miten olevan haastateltavalla, mikä vaikuttaa osapuolten odotuksiin ja roolien muodostumi-

seen (Ruusuvuori ja Tiittula 2004, 33). 

Teemahaastattelun tarkoituksena tutkimuksessani on tuoda informanttien käsitykset 

esille. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2004, 194) mukaan haastattelu korostaa tutkitta-

van subjektiivisuutta ja aktiivista roolia sekä tuo syvempää tietoa tutkittavasta aiheesta. Haas-

tattelun etuihin kuuluu myös se, että informanteiksi voidaan valita henkilöt, joilla on tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 76). Näin olen tutkimuksessani tehnyt.  

Haastattelua pidetään joustavana tutkimusmenetelmänä, jossa tiedonhankintatapa antaa 

mahdollisuuksia suunnata tietojen hankintaa itse haastattelutilanteessa (Hirjärvi & Hurme 

2004, 34; Tuomi & Sarajärvi 2002, 75). Haastattelumenetelmällä saadaan tutkittavasta ilmiös-

tä parhaimmillaan tarkkaa tietoa. Menetelmällä voidaan myös saada esiin vastausten takaisia 

motiiveja. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 34–35.) Toisaalta haastatteluun liittyy useita epäedullisia 

puolia, joita pohdin luotettavuutta ja mahdollisia virhelähteitä käsittelevässä luvussa.  
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Kvalitatiiviseen haastatteluun liitetään usein ajatus asioiden katsomisesta haastateltavan 

näkökulmasta (Ryen 2004, 16). Haastattelulla tutkimusmenetelmänä uskotaan saatavan selvil-

le ihmisten kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita. Koska teemahaastatteluun liittyy 

vapaamman keskustelun mahdollisuus, sen ajatellaan tuovan esiin tutkittavien omat äänet. 

Teemahaastattelua voi kutsua puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Se kuitenkin lähenee struk-

turoimattomampaa haastattelua enemmän kuin strukturoitua haastattelua (Hirsjärvi & Hurme 

2004, 19, 26, 41, 48), mikä sopii tutkimukseni lähestymistapaan.  

 

5.3.2 Aineiston analysointi ja tulkinta 

Aineiston keräämisen jälkeen sitä analysoidaan tulosten saamiseksi. Toisaalta kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa analyysiä tapahtuu usein jo aineistonkeruun aikana ja analyysi jatkuu tulkinnan 

ja raportoinnin kanssa päällekkäin. Tämänkaltainen menettely paljastaakin laadullisen analyy-

sin yhden erityispiirteen. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 136.) 

Laadullisen aineiston käsittelyssä on useita vaiheita, pääasiassa analyysiä ja synteesiä. 

Analyysi kuvaa Hirsjärven ja Hurmeen (2004, 143–144) mukaan aineiston erittelyä ja luokit-

telua, kun taas synteesin avulla pyritään muodostamaan kokonaiskuva ja näkemään tutkimus-

kohde uudesta perspektiivistä. Aineistoa siis käsitellään kokonaisuudesta osiin ja osista takai-

sin kokonaisuuteen ilmiön teoreettiseen uudelleenhahmotukseen pyrkien. Eskolan (2001, 146) 

mukaan analyysin tehtävä onkin tiivistää aineisto niin, että mitään olennaista ei jää pois, mut-

ta informaatioarvo karttuu. 

Alasuutari (1993, 22–23, 25, 27, 29) toteaa laadullisen analyysin sisältävän havaintojen 

pelkistämisen sekä arvoituksen ratkaisemisen, joskin osat nivoutuvat käytännössä erottamat-

tomaksi kokonaisuudeksi. Havaintoja pelkistettäessä ensimmäisessä vaiheessa aineistoa tar-

kastellaan määrätystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta. Aineistoa tarkasteltaessa 

huomiota kiinnitetään yksin siihen, mikä on keskeistä teoreettisen viitekehyksen ja kysymyk-

senasettelun kannalta. Alasuutari muistuttaa kuitenkin, että samankin tutkimuksen viitekehyk-

sessä aineistoa voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Pelkistämisen toisessa vaiheessa 

havaintomäärää karsitaan yhdistämällä erillisiä havaintoja harvemmaksi havaintojen joukoksi. 

Yhdistämisen taustalla on ajatus aineiston sisältämistä, samaa ilmiötä edustavista esimerkeistä 

tai näytteistä. Yhdistämisen tavoitteena ei kuitenkaan ole määritellä keskivertotapauksia. Laa-

dullisen tutkimuksen yhteydessä arvoitusten ratkaiseminen merkitsee tutkittavan ilmiön mer-

kitystulkinnan tekemistä johtolankojen ja vihjeiden pohjalta. Arvoituksen ratkaisemisen apu-

na voidaan käyttää pelkistämällä tuotettujen havaintojen lisäksi muuta tutkimusta ja kirjalli-
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suutta. Tällöin tutkija saa useampia johtolankoja arvoituksen ratkaisemiseen. Eskola (2001, 

138) kuvaa asiaa siten, että muun muassa käsitteet ja taustan teoriat toimivat tulkintakehyksi-

nä, joiden avulla tutkijan on mahdollista tulkita aineistoaan ja tutkimaansa ilmiötä. 

Laadulliseen tutkimukseen on yhdistetty osallisen näkökulma (emic) (Glesne & Peshkin 

1992, 7). Analyysin perusmuotoja ovat emic- ja etic- tyyppiset analyysit sekä niiden pohjalta 

tehdyt yhdistelmät. Etic- tyyppisessä analyysissa aineistoa käsitellään ulkopuolisesta näkö-

kulmasta, jolloin tutkijalla voi olla käytössään muotoilemiaan luokitteluja (Alasuutari 1993, 

90). Emic-tyyppisessä analyysissä taas olennaista on pyrkiä omakohtaiseen osallisuuteen ja 

ymmärtämiseen (Hirsjärvi & Hurme 2004, 23–24). Tein jo haastattelurunkoa kootessani ana-

lyysivaiheeseen teemojen muodossa yhden polun seurattavaksi. Teemat eivät silti asettaneet 

analyysilleni tiukkoja rajoja, vaan pyrin antamaan mahdollisuuden myös aineistosta nousevil-

le piirteille. Tässä mielessä voidaan minun ajatella käyttäneen sekä emic- että etic-tyylistä 

lähestymistapaa. Tutkimusaineistoni analyysiin vaikuttivat fenomenografian tavat lähestyä 

aineistoa. Tässä perinteessä tutkijalla on aluksi rajattu perspektiivi, jonka rajoissa tutkija on 

avoin vaihtelulle. Analyysin alussa tutkija Hirsjärven ja Hurmeen (2004, 168) kuvauksen mu-

kaan tarkastelee niitä haastatteluotteita, jotka sopivat kyseiseen perspektiiviin. Otteita tarkas-

tellaan vuorotellen suhteessa koko aineistoon, joissa teemaa käsitellään, sekä yksittäiseen 

haastatteluun. Tätä voidaan verrata etic- ja emic-tyylien yhteiskäyttöön.  

Analyysin ja tulkinnan toteutin siis fenomenografisella lähestymistavalla. Niikko (2003, 

32–33) toteaa, ettei fenomenografisessa analyysissa ole yksiselitteistä menetelmää, vaan siinä 

noudatetaan suuressa määrin laadulliselle ihmistieteelle ominaisia tekniikoita. Niikko (2003, 

33) kuvailee fenomenografisen tutkimuksen teon analyysimallin, jonka hän esittää Uljensia 

mukaillen. Aluksi tutkimusaineisto luetaan huolellisesti läpi useita kertoja tarkoituksena löy-

tää ongelmanasetteluun nähden merkittäviä ilmauksia sekä hahmottaa tutkittavien kokonais-

käsitys. Valittujen ilmausten pohjalta siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Huomattavaa on, että 

tutkijan kiinnostus kohdistuu nimenomaan ilmauksiin. Analyysin tarkoituksena on saada kie-

lellisten ilmausten takaa selville ilmiötä koskevat käsitykset ja ymmärrykset. Tässä mielessä 

rajat tutkittavien välillä rikottaisiin, kiinnostuksen keskittyessä ainoastaan merkityksiin.  

Omassa analyysissäni en kokenut tarpeelliseksi hylätä näin totaalisesti tutkimushenki-

löitä, koska olin kiinnostunut suhteuttamaan analyysini myös heihin. Toki analyysini pääasi-

assa kohdistui käsityksiin ilmausten takana. Nämä käsitykset kuitenkin liitin tutkimushenki-

löideni kontekstiin niin, että tuon kussakin kategoriassa esille niiden opettajien tutkimusnu-

merot, jotka sijoittuvat kyseiseen kategoriaan. Näin käsittelyyn tulee mukaan myös mielen-

kiintoinen yhteys siihen, miten merkityskategorioihin jakautuminen on tapahtunut näiden 
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kymmenen opettajan keskuudessa. Samalla esiin nousee myös kuva yksittäisten opettajien 

muodostamista merkitysrakenteista, joskaan en heidän merkityskategorioitaan henkilöittäin 

tarkastele.  

Analyysin toiseen vaiheeseen kuuluu Niikon (2003, 33–38)  mukaan merkityksellisten 

ilmausten etsiminen, lajitteleminen ja ryhmitteleminen teemoiksi ja ryhmiksi. Ydinkysymyk-

senä on etsiä merkityksistä samankaltaisuuksia, eroja sekä harvinaisuuksia. Tarkoitus on ym-

märtää tutkimusongelmat huomioiden kaikki merkitykselliset ilmaukset. Analyysi näyttäy-

tyykin aineiston lukemisen, merkittävien ilmausten ja reflektoinnin kehänä. Tutkija pyrkii 

reflektoimaan aineistonsa tulkintaa empiirisesti muodostuvan teorian kautta samalla hyödyn-

täen omaa teoreettista ajatteluaan. Kolmannessa vaiheessa määritetään kategorioita ja katego-

riarajoja vertailemalla mikrokontekstista irrotettuja merkitysyksikköjä koko aineiston merki-

tyksiin. Analyysin neljäs vaihe keskittyykin näiden alakategorioiden yhdistämiseen teoreetti-

sista lähtökohdista laajemmiksi kategorioiksi. Kuvauskategorioita voidaan pitää tutkijan tul-

kintoina tutkittavien käsityksistä ja heiltä kootusta tiedosta. Näistä kuvauskategorioista voi-

daan vielä koostaa kuvauskategoriasysteemi tai tulosavaruus, jonka avulla tulos ilmaistaan.  

Käsittelin aineiston ensin merkityksittäin, jolloin muodostin kustakin teemasta ja kunkin 

opettajan kohdalta aineistosta löytämieni merkitysrakenteiden kirjon. Merkitysrakenteet tar-

kentuivat vielä, kun tarkastelin kokoomiani merkityksiä uudelleen aineistoa vasten. Tämän 

jälkeen, lokakuussa 2006, lähetin kullekin opettajalle heidän omia käsityksiään kuvaamaan 

pyrkineet merkitykset arvioitaviksi. Pyysin heitä kommentoimaan ja arvioimaan muodosta-

miani merkityksiä. Kahdeksan opettajaa esitti kommenttinsa joko sähköpostitse, puhelimitse 

tai henkilökohtaisesti. Saamani palaute oli hyvin samansuuntaista. Opettajat pitivät merkitys-

luokkia onnistuneina ja heidän käsityksiään kuvaavina. Kahden opettajan kommentoinnin 

pohjalta laajensin muutamaa heidän merkitysrakenteistaan, koska he halusivat lisätä joitain 

ajatuksia aiheesta. Yksi tutkimushenkilöistä sanoi lisäksi puhelimitse joitain tärkeinä pitämi-

ään seikkoja, joita hän ei ollut haastattelutilanteessa maininnut. Puhelinkeskustelun perusteel-

la sain tarkennettua ja lisättyä myös hänen kohdaltaan löytämiäni merkitysrakenteita. Opetta-

jien kommentointien jälkeen muodostin kategoriat merkitysten pohjalta. Kunkin katego-

riateeman kohdalla pohdin myös pääkategoriointia. Lopulliset kategoriat sekä pääkategoriat 

muotoutuivat useiden tarkistusten jälkeen. 

Uljens (1991, 93–96; ks. myös Uljens 1989, 46–51) esittelee kolme kategorisointijärjes-

telmää. Näistä horisontaalisessa kategorisoinnissa laadullisesti toisistaan poikkeavia kategori-

oita kuvataan yhdenvertaisina, jolloin kategorioilla ei kuvata paremmuutta. Kategorisoinkin 

aineistosta löytämäni merkitykset laadullisesti erilaisiksi, mutta yhdenvertaisiksi kategorioik-
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si. Alakategorioista päädyin ylemmän luokan kategorioihin, pääkategorioihin, sisällyttämällä 

alakategorioita ylempiin. Tällöin kyseessä on kategorisoinnin muoto, jossa ylempi kategoria 

sisältää alemmalla tasolla olevat kategoriat. Tällä tavoin sain osoitettua aineistosta nousseiden 

käsitystapojen yhteyksiä ja toisaalta taas niiden kirjoa (ks. kuviot 5–14).  

 

5.3.3 Asiantuntija- ja henkilötriangulaatio  

Empiirisessä tutkimusvaiheessa analyysiäni ja tulkintojani on lukenut ja kommentoinut Marjo 

Hannukkala. Hannukkala on kasvatustieteen lisensiaatti ja toimii tällä hetkellä projektijohta-

jana Osaan ja kehityn, Lasten ja nuorten arkinen mielenterveysosaaminen -hankkeessa. Hän 

on lukenut myös tutkimukseni kirjallisuuteen pohjautuvan osan ja tehnyt siitä omia havainto-

jaan, joita olen pyrkinyt ottamaan huomioon raporttia kirjoittaessani, unohtamatta kuitenkaan 

omaa ääntäni. Käytän tästä yhteistyöstä nimitystä asiantuntijatriangulaatio.  

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2004, 218) määrittävät tutkijatriangulaation käytännöksi, 

jossa tutkimuksen aineistonkeruuseen ja erityisesti tulosten analysoimiseen ja tulkitsemiseen 

osallistuu useampia tutkijoita. Hannukkala ei kuitenkaan osallistunut tutkimusaineiston ke-

räämiseen, vaan yhteistyömme alkoi aineiston keräämisen jälkeen syksyllä 2006 ottaessani 

häneen yhteyttä. Työni etenemisen seuranta ja työn eri vaiheiden lukeminen ja kommentointi 

ovat tapahtuneet sähköpostitse. Tutkijatriangulaatio on yksi tapa tarkentaa tutkimuksen validi-

teettia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 218). Koen saaneeni tästä yhteistyöstä rakentavaa 

palautetta sekä lisäarvoa tutkimukselleni, mutta myös kannustusta työn tekemiseen. 

Henkilötriangulaatiota käytin merkitysrakenteiden muodostumisen jälkeen pyytäessäni 

opettajia kommentoimaan niitä. Opettajat saivat kommentoitavakseen heitä koskeneista haas-

tatteluista (ja mahdollisesta lisämateriaalista) muodostuneet merkitykset. Näin sain varmistet-

tua, että olin löytänyt aineistosta haastateltavien tarkoittamia merkitysrakenteita. Henkilöt-

riangulaation avulla sain myös lisätarkennusta merkitysrakenteisiin ja näin varmuutta tulkin-

tojen oikeellisuudesta. 

 

5.3.4 Tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 

Tutkimusprosessiin kytkeytyy aina useita erityistä eettistä pohdintaa edellyttäviä kohtia. Kä-

sittelen näistä merkittävimpinä pitämiäni lyhyesti seuraavassa. 

Haastatteluun tutkimusmenetelmänä liittyy eettisiä ongelmia, sillä tutkija on suorassa 

kontaktissa tutkittavaan (Hirsjärvi & Hurme 2004, 19). Tämänkaltaisen vuorovaikutussuhteen 
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vuoksi tutkijan on tärkeää tunnistaa mahdolliset eettiset ongelmat ja pyrkiä välttämään niitä jo 

etukäteen. Eettisten ulottuvuuksien havaitseminen vaatii tutkijalta herkkyyttä. Tutkijan etiikka 

joutuu tutkimuksen kuluessa koetukselle useaan kertaan. (Eskola & Suoranta 1998, 53, 60.)    

Pyrin haastattelutilanteissa toimimaan tiedostaen oman roolini eettisiä velvollisuuksia 

omaavana tutkijana. Vaikka tutkimusaiheeni ei ollut arkaluontoinen tai muuten suuria eettisiä 

ongelmia aiheensa puolesta virittävä, olisi se kuitenkin voinut herättää joissain opettajissa 

painetta siitä, että heidän asiantuntemukseensa tulisi kuulua enemmälti tietoja oppilaan stres-

sistä ja toisaalta, että heiltä odotettaisiin suurempaa aktiivisuutta oppilaiden stressin käsitte-

lyssä. Tutkimuksesta opettajille antamieni tietojen, teemojen sekä kysymysten avulla koetin 

tehdä aiheen mahdollisimman neutraaliksi tässä suhteessa. Haastatellut opettajat ymmärsivät 

hyvin tutkimukseni lähtökohdat ja oman osansa tutkimuksen informantteina. Tutkijana halu-

sin tehdä aineistonkeruutilanteesta mahdollisimman miellyttävän ja vapautuneen myös tutkit-

tavalle. Mielestäni tämä saavutettiin useimmissa tapauksissa molemminpuolisella luottamuk-

sella ja asioiden avoimella käsittelyllä heti yhteydenottovaiheesta alkaen.  

Myös tutkimusaineiston käsittelyn ja arkistoinnin seikat ovat tärkeitä tutkijan eettisessä 

ajattelussa. Kuula (2006, 21, 24, 112) määrittelee eettisen ajattelun kyvyksi pohtia omin ja 

yhteisön arvoin, mikä olisi kulloinkin oikein tai väärin. Tutkimushenkilöiden anonymiteetin 

säilyttäminen on oleellinen osa pohdintaa. Aineiston anonymisoinnilla tarkoitetaan Kuulan 

mukaan sekä suorien että epäsuorien tunnisteiden poistamista aineistosta tai muuttamista.  

Painotin tutkittaville ensi kontaktista lähtien, että heidän henkilötietonsa tai muut tun-

nistamisen mahdollistavat tietonsa eivät tule missään tutkimuksen vaiheessa julki. Pyrin myös 

aineiston käsittelyssä korvaamaan tunnistetiedot mahdollisimman nopeasti tutkimustani var-

ten tekemilläni koodeilla. Varmistin näin, että tutkittavien tiedot eivät joudu vahingossakaan 

ulkopuolisten tietoon. Raportointivaiheessa toin tutkimustulokseni oman arvostelukykyni mu-

kaan julki siinä muodossa, että kenenkään haastatellun henkilöllisyys ei raportissa tule ilmi. 

Tutkijan eettiseen pohdintaan liittyy oleellisesti myös raportointivaiheessa tehtävät va-

linnat. Kuinka tutkija tuloksensa ja tutkimusprosessinsa raportoi sekä mitä asioita hän raport-

tiin valitsee mukaan otettaviksi. (Grönfors 1982, 200.) Tutkittavien anonymiteetin lisäksi tut-

kittavan on otettava huomioon muu vastuunsa tutkijana. Raportoinnissa on pyrittävä tarkkuu-

teen ja rehellisyyteen. Tästä syystä olen pyrkinyt kuvaamaan raportissani tutkimuksen teon 

niin, että lukija saa selvän kuvan tutkimusprosessista ja tekemistäni valinnoista. 
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5.3.5 Tutkimuksen luotettavuus ja virhelähteiden hallinta  

Haastattelulla kerätyn aineiston luotettavuus riippuu sen laadusta. Haastattelututkimuksessa 

laadun tavoitteleminen alkaa jo haastattelurungon valmistelusta (Hirsjärvi & Hurme 2004, 

184–185), joskin myös aiemmalla aiheeseen perehtymisellä on tärkeä merkityksensä. Pyrin 

itse luomaan haastattelurungosta empiirisen tutkimuksen kannalta edullisen käyttämällä kir-

jallisuustaustaa ja opettajien kirjoitelmia tutkimusongelmieni rinnalla teemarungon suunnitte-

lussa. Esihaastatteluista taas sain lisää tietoa rungon toimivuudesta ja pystyin parantelemaan 

runkoa vielä ennen myöhempiä haastatteluja. Esihaastattelujen jälkeen päädyin muuttamaan 

asioiden käsittelyjärjestystä ja joitain kysymysmuotoon liittyviä ratkaisuja. Kokosin haastatte-

lurunkoon teemoja tutkimuskysymysten ympäriltä. Koetin saada näkökulman tarpeeksi laa-

jaksi kokonaisvaltaisempaa näkemystä varten, mutta toisaalta halusin pitää teemat tiukasti 

oppilaan stressissä ja opettajan sekä koulun osuudessa lapsen stressitasoon.  

Muutin esihaastattelujen jälkeen haastattelujen alkuun osuuden, jossa pohditaan stressin 

olemusta ja sen omakohtaista määrittelyä. Olin alun perin sijoittanut sen myöhemmäksi, mut-

ta koin selkeyttäväksi tekijäksi käsitellä aihetta heti haastattelun alussa. Tämä mahdollistui 

kohdejoukkoni vuoksi. Mikäli olisin haastatellut johonkin muuhun ryhmään kuuluvia ihmisiä, 

olisi haastattelun aloitus hyvinkin käsitteellisellä määrittelyyn liittyvällä aiheella voinut olla 

hankalaa ja tutkimuksen kannalta epäonnistunut valinta. Koen tämänkaltaisessa, korkean kou-

lutuksen saaneisiin opettajiin kohdistuneessa tutkimuksessa ratkaisun onnistuneeksi. Vastaajat 

olivat jo valmiiksi valmistautuneet stressin määrittelyyn ja siitä keskustelemiseen. Tunnen 

myös, että kaikki haastatellut kokivat luonnolliseksi käsitellä ensin aihetta yleisellä tasolla.   

Haastattelututkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa olen hyvin kokematon, mikä 

muodostaa erään mahdollisen virheiden lähteen. Koen aiempiin tutkimuksiin perehtymisen, 

esihaastattelujen tekemisen ja toiminnan reflektoinnin kuitenkin hyödyttäneen minua aloitte-

levana tutkijana. Olen myös saanut kartutettua tietojani yliopistolla järjestetyillä tutkijuuteen 

liittyvillä kursseilla. Haastattelutilanteissa huomasi kuitenkin kokemattomuuteni esimerkiksi 

joissain kysymyksenasetteluissa. Jatkokysymyksin pystyin tämän kuitenkin korjaamaan: 

 

Haastatt.: Mites sitten tää ikä, että onko sun mielestä sillä iällä merkitystä siinä, kuinka 
se stressi vois näkyä opettajalle alakoulussa? 
 
Vastaaja: No se on ihan nuo pienimmän, nuo ekaluokkalaiset, niistähän sen huomaa he-
ti. 
 
Haastatt.: Miksi? 
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Vastaaja: (naurua) No näkeehän sen päälle, jos lapsi on väsyny, se ei tartu toimeen eikä 
saa mitään aikaan. On täällä meidänkin luokassa semmosia tapauksia… Mut emmä tiiä 
millä sitä sitten vois selittää.. Mul on tässä yksi poika – –  (M10). 
 

Kyseisessä tilanteessa haastateltava kuvaili kiinnostavia esimerkkitapauksia aiheesta, joihin 

tarttumalla sain jälleen vietyä käsittelyä syvemmälle tasolle. 

Aineistoni ei ole tyhjentävä kenenkään haastateltavan kohdalta, koska pystyn havaitse-

maan kohtia, joissa olisi ollut aiheellista vielä kysyä lisää tai tarkentaa jotain tutkittavan esiin 

tuomaa asiaa. Tämä tulee ilmi esimerkiksi teema-alueen numero 7 yhteydessä. Olin alun perin 

pitänyt mielenkiintoisena ja aiheeseen sopivana selvittää, mitä kanavia pitkin opettajat koke-

vat saaneensa tietoa lapsen stressistä tai kokevatko he ylipäätään sitä saavansa. Kyseinen tee-

maosio jäi kuitenkin ulkopuoliseksi tutkimuskokonaisuuteen nähden. Tämä johtui enimmäk-

seen hyvin pintapuolisesta käsittelystä, vaikka pyrinkin lisäkysymyksiä esittämään. Koen, 

ettei tutkimukseni saanut mitään olennaista näistä opettajien lyhyistä luonnehdinnoista. Tä-

män vuoksi tiputin kohdan seitsemän kokonaan pois tutkimustulosten käsittelystä, vaikka se 

teemarunkoon kuuluikin. Joidenkin heikoiksi jääneiden kohtien selventämiseksi sain opettajil-

ta myöhemmin lisätietoa joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tätä informaatiota käytin juuri 

tutkimuksen aineiston arvon nostamiseksi ja siten koko tutkimuksen laadun parantamiseksi.  

Haastattelutilanteessa interaktion joitain puolia voidaan pitää mahdollisina virhelähtei-

nä. Tutkittava tekee jatkuvasti arvioita siitä, mihin haastattelija kysymyksillään pyrkii ja mitä 

tutkimuksella halutaan selvittää. Arviointi kohdistuu siihen, mitkä asiat olisivat olennaisimpia 

tutkimuksen kannalta. Tämä taas vaikuttaa annettujen vastausten todellisuuspohjaan (Alasuu-

tari 1999, 142, 149–150; ks. myös Hirsjärvi & Hurme 2004, 35). Lähetin haastattelurungon 

tutkittaville jo etukäteen ja painotin, että olin kiinnostunut nimenomaan heidän henkilökohtai-

sista näkemyksistään. Tästä huolimatta havaitsin joidenkin hieman arastelevan omien käsitys-

tensä julkituomista, koska he ilmeisesti eivät luottaneet omiin kykyihinsä ottaa kantaa joihin-

kin stressiin liittyviin aiheisiin. Tämänkaltainen tilanne tulee esiin seuraavassa lainauksessa:  

 
”Että uu... en mä osaa sitä nyt kyllä eritellä mitenkään, en mä oo sillei mikään ammatti-
lainen, et... – – Turhaan mä sitä oikeestaan arvailen. – – Et kyllä mä luulen, että se nou-
dattais semmosta linjaa, mutten oo lukenu mistään viisaita tutkimuksia.” (N2) 

 

Opettajan epäröidessä pyrin kannustamaan häntä kertomaan lisää ja painotin jälleen, 

kuinka kiinnostunut olin juuri hänen henkilökohtaisista käsityksistään. Saattaa kuitenkin olla, 

että opettajat ovat jättäneet joitain ajatuksiaan kertomatta, koska ovat pitäneet niitä tutkimuk-

seni kannalta arvottomina tai liian jäsentymättöminä. Pidän tätä kuitenkin normaalina vuoro-
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vaikutuksen dimensiona, joka ei vaikuta merkittävästi tutkimuksen luotettavuuteen, vaan pa-

remminkin kertoo paljon opettajien näkökulmasta tutkimusaiheeseen. 

Haastattelun haittapuolia aineistonkeruumenetelmänä, ja siten mahdollisia virhelähteitä, 

ovat esimerkiksi ongelmat ajan kanssa, aineiston käsittelyn vaikeudet sekä virhelähteet, joita 

aiheuttavat niin haastateltava kuin haastattelija (Hirsjärvi & Hurme 2004, 34–35; ks. myös 

Tuomi & Sarajärvi 2002, 76; Seidman 2005, 12). Ongelmakohtina pidetään lisäksi ennakoi-

mattomuutta sekä mahdollisesti hyvinkin vaihtelevia vastauksia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-

ra 2004, 194). Näiden haittojen uskon lieventyneen käytettyäni avointa haastattelua ohjatum-

paa teemahaastattelua. Vaikka vastaukset rönsyilisivät, voi tutkija aina palata teemoihin ja 

toisaalta myös täsmentävillä kysymyksillä saada tarkentavaa tietoa tarvittavilta alueilta. Aloit-

televana tutkijana havaitsin tämän haastavaksi. Esihaastattelujen tekeminen toimi tässäkin 

suhteessa apuna, koska sain pohdittua tilanteita ja vaihtoehtoja, jotka olisivat tarjonneet tilai-

suuden lisäkysymyksille. Koen siis haastattelijan roolin harjoittelun olleen hyvää evästystä 

toisiin haastatteluihin. Vaikka pystyin tunnistamaan haastattelulitteroinneista joitain mielen-

kiintoisia sivujuonteita vasta jälkeenpäin, pidän haastatteluja kokonaisuudessaan onnistunei-

na. Toki jälkiviisaasti saisi tarkasteltua tutkitun vastauksia monin lisäkysymyksin. Esihaasta-

telluilta keräsin lisätietoa näistä puuttuneista kohdista sähköpostitse ja sain myös muutamalta 

muulta tutkitulta vielä lisämateriaalia myöhemmin niin sähköpostitse kuin puhelimitse.  

Saadun aineiston laadukkaassa käsittelyssä auttavat huolellinen nauhoitus ja litterointi 

(Hirsjärvi & Hurme 2004, 184–185). Litteroin haastattelunauhat itse mahdollisimman nopeas-

ti haastattelujen jälkeen. Tämä parantaa haastattelujen laatua, varsinkin kun suoritin myös 

kaikki haastattelut itse. Pyrin litterointivaiheessa kirjaamaan täsmällisesti ylös tutkittavan pu-

heen ja joitain tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia piirteitä hänen vastauksistaan (kuten 

naurun sekä poikkeuksellisen pitkän mietintäajan). Tarkasti kirjatun aineiston avulla kykenin 

saamaan luotettavamman perustan aineiston analyysille. Apunani tarkassa litteroinnissa oli 

laadukas nauhoitusvälineistö, joka varmisti pienimpienkin yksityiskohtien kuulumisen. 

Toteutin kaikki haastattelut opettajien työpaikalla pääasiassa heidän omissa luokissaan 

koulupäivän jälkeen, jolloin luokka oli kokonaan käytettävissä haastattelutilaksi. Rauhoitettu 

tilanne sopi hyvin keskustelua varten. Joidenkin haastattelujen aikana jouduin kuitenkin kes-

keyttämään haastattelun hetkeksi jonkin häiriötekijän vuoksi (esimerkiksi ovelle koputettiin 

tai haastateltavan puhelin soi). Tällöin haastattelun rytmi saattoi hetkellisesti kärsiä. Tämän-

kaltaisessa tilanteessa pyrin johdattamaan haastateltavan uudelleen aiheeseen hetken jutuste-

lun jälkeen. Koen, että häiriön jälkeen oli tärkeää keskustella hetki hieman yleisemmin ja sit-

ten taas palata itse aiheeseen, jotta tilanne säilyi miellyttävän vuorovaikutuksen tuntuisena, ja 
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jotta haastateltava ehti jälleen keskittyä tutkimusaiheeseen. Toisaalta osa opettajista kykeni 

palaamaan aiheeseen suoraan lyhyen häiriön jälkeen. 

Laadullisen aineiston sekä aineiston tulkinnassa saatujen merkitysten luotettavuus riip-

puu Ahosen (1994, 129) mukaan ensinnäkin siitä, kuinka merkitykset vastaavat tutkimushen-

kilöiden tarkoittamia merkityksiä ja toiseksi siitä, kuinka ne vastaavat teoreettisia lähtökohtia. 

Pyrin varmistamaan luotettavuuden tuomalla tutkittavien esittämät asiat esiin niin autenttisesti 

kuin mahdollista. Tähän liittyy jo aiemminkin painottamani tiedostettu itsetarkkailu, jonka 

tarkoituksena on pitää oma ja tutkittavien näkökanta erillään toisistaan. Olen myös pyrkinyt 

esittämään tutkimuksen kulun ja tekemieni päätelmien perusteet selvästi raportissani. Tällöin 

lukijalla on omakohtainen mahdollisuus arvioida niiden laatua tutkimusraporttia lukiessaan ja 

suhtautua kriittisesti tutkimukseni tuloksiin.  

Hirsjärvi ja Hurme (2004, 185–189) pohtivat kvantitatiivisesta tutkimuksesta lähtöisin 

olevien tutkimuksen luotettavuutta arvioivien käsitteiden validiuden ja reliaabeliuden sopi-

vuutta kvalitatiivisen tutkimuksen yhteyteen. Käsitteet ovat monessa suhteessa ristiriitaisia 

kvalitatiivisen tutkimuksen premisseihin nähden jo siksi, että reliaabelius ja validius perustu-

vat käsitykseen tutkijan mahdollisuudesta päästä käsiksi objektiiviseen todellisuuteen ja to-

tuuteen. Hirsjärvi ja Hurme painottavat laadullisen tutkimuksen yhteydessä validiuden muo-

doista rakennevalidiutta. Tutkijan on siis kyettävä dokumentoimaan ja perustelemaan toteut-

tamansa toimintakuvio, joka on johtanut kulloiseenkin tulokseen. Tästä huolimatta toinen 

tutkija voi päätyä erilaiseen tulokseen ilman tutkimuksen heikkoutta. (Ks. myös Guba & Lin-

coln 2000, 178–182.) Reliaabeliutta tarkasteltaessa selvin yhteys kvalitatiivisen tutkimuksen 

kanssa on aineiston laatua koskevilla alueilla. Tällöin reliaabelius voidaan yhdistää parem-

minkin tutkijan toimintaan eli siihen, kuinka luotettavaa tutkijan analyysi saadusta materiaa-

lista on. Tulemme jälleen Ahosen (1994, 129) esittämään ajatukseen löydettyjen merkitysten 

ja tutkittujen tarkoituksen vastaavuudesta.  

Laadullisen tutkimuksen lähtökohdista on kuitenkin muistettava, että haastatteluilla saa-

tu aineisto heijastaa aina tutkittavan ja tutkijan vuorovaikutusta, jolloin objektiivisuutta ei 

voida tässä mielessä saavuttaa. Löytämieni merkitysten oikeellisuuden varmistaakseni annoin 

opettajille mahdollisuuden kommentoida heidän haastatteluissaan havaitsemiani merkityksiä 

(ks. henkilötriangulaatio s. 63). Pidän kommentoinnin samansuuntaisuutta omien arvioideni 

kanssa osoituksena merkitysrakenteiden onnistumisesta. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Tutkimustulosten esittämisestä 

Esitän tutkimustulokset fenomenografisessa analyysissä esiin nousseiden käsityskategorioiden 

avulla. Käsityskategorioin kuvaan haastateltujen luokanopettajien ilmaisuista löytämiäni mer-

kityksiä. Yksilötasoisista merkityksistä johtamani merkityskategoriat olen koonnut yleisem-

män tason pääkategorioiksi. Näitä olen pyrkinyt muodostamaan merkityskategorioiden ajatus-

rakenteiden yhteyksien perusteella. Tutkimustulosten esittämisessä tuon tutkimuskysymyksit-

täin esille ensin pääkategoriat, joiden avulla tarkemmin kuvaan aineistosta nousseita merki-

tyskategorioita. Olen kiteyttänyt kategoriat kustakin aiheesta kaavakuvaan. Liitän kuviot sel-

keyttämään tulkintaani ja ilmaisemaan kokonaisuutta kustakin osiosta. Kuvioihin olen myös 

listannut pääkohdat kunkin alakategorian sisältämistä ajatuksista. 

Käytän kategorioiden esittelyssä haastatteluotteita, joiden avulla raportointi sekä elävöi-

tyy, että konkretisoituu tutkimushenkilöiden ajatuksiin. Valikoin kunkin kategorian yhteyteen 

sitä selkeimmin kuvaavia otteita. Näin myös lukija voi tarkastella löytämiäni merkityskatego-

rioita ja niiden osuvuutta. Olen merkinnyt kuhunkin haastattelusta lainattuun otteeseen sul-

kuihin tutkimushenkilön sukupuolen sekä hänen tutkimusnumeronsa (N tai M sekä nro). 

Kunkin tutkitun kohdalla olen ensimmäisen lainauksen yhteydessä esittänyt hänen opettaja-

kokemuksensa vuosissa (x opetusvuotta). Käytän lainauksissa merkintää – – kuvaamaan koh-

tia, joista olen esimerkkilainausta varten poistanut epäolennaisiksi katsomiani osia. 

 

6.2 Alakouluikäisen lapsen stressi opettajien näkökulmasta 

Haastatteluissa käsiteltiin lapsen stressiä useista eri näkökulmista. Tämän vuoksi myös rapor-

toinnissa korostuu lapsen stressin eri alueiden käsitteleminen. Teemat 1, 2 ja 4 sisälsivät en-

simmäiseen tutkimusongelmaan liittyviä aiheita, joskin opettajat esittivät siihen liittyviä aja-

tuksiaan myös muiden teemojen yhteydessä.  

Olen jakanut kysymyksen viiteen alakohtaan, joista muodostuvat seuraavat kategoriat: 

”Stressin määrittely” (Kuvio 5), ”Lapsen stressin ominaispiirteet”, (Kuvio 6), ”Lapsen 

(di)stressin ilmeneminen” (Kuvio 7), ”Lapsen stressin vaikutukset koulutyöhön” (Kuvio 8) 

sekä ”Lapsen hallintakeinot distressistä selviämiseen” (Kuvio 9). Kuvaan mielenkiintoisiksi ja 

merkittäviksi katsomiani yhtymäkohtia kirjallisuuteen, joskin luotan myös kirjallisuusosaan 

tutustuneen lukijan vertailukykyyn. 
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6.2.1  Stressin määrittely 

Haastattelun alussa opettajat pohtivat, mitä stressi heidän mielestään on. Koska kaikki opetta-

jat pitivät lapsen stressiä pääkohdiltaan samana ilmiönä kuin aikuisten stressiä, on aiheellista 

tarkastella opettajien ajatuksia stressin yleisestä olemuksesta. Näistä käsityksistä muodostin 

neljä alakategoriaa, jotka tiivistyivät kahteen ylemmän tason kategoriaan (kuvio 5). 

Ensimmäinen pääkategoria (”Stressin määrittely yksilön ja ympäristön välisenä epäsuh-

tana”) yhdistää alakategoriat A:n ja B:n. Yhteistä näiden kategorioiden opettajille oli stressin 

ymmärtäminen yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen epäsuhtana. Epäsuhdan suuntaa ei 

sinänsä määritelty, vaan stressi koettiin sen kattavana kuvauksena. Stressi saattoi siis olla ym-

päristön ja yksilön kapasiteetin vastaamattomuutta joko niin, että yksilö ei kykene riittävästi 

vastaamaan ympäristön vaateisiin tai niin, että ympäristö ei hyödynnä yksilön kapasiteettia. 

(Vrt. Saari 2003, 274.)  

Tutkittavien 3, 5 ja 9 käsityksistä muodostui alakategoria A (”Stressi on yksilön ja ym-

päristön vuorovaikutuksen epäsuhta, joka vaikuttaa asteikolla eustressi–distressi”). Opettaji-

en näkökulma ympäristön ja yksilön vuorovaikutuksen epätasapainoon tulee esiin seuraavas-

sa: 

” – – että kun ihmisen tavallaan niinkun ne vaatimuksen ja sitten se mitä siltä odotetaan, 
tai siis ne omat semmoset kyvyt, niin ne ei jollain tavalla kohtaa. Että voi olla semmo-
nen stressi, että joku kohtaa jatkuvasti, että koko ajan niinkun huitelee yli, yli tämän hil-
seen nää asiat, ja koko ajan ovat vähän niinkun liian vaikeita, niin se voi olla ihmiselle 
stressi.. ... Siis missä tahansa elämänalueella. Tai sitten myös toisinpäin, että sekin voi 
aiheuttaa stressiä, jos on niinkun semmonen olo, että pystys antamaan enemmän, teke-
mään enemmän, mutta ei oikein niinkun...” (N9, 15 opetusvuotta ) 

 

Opettajien käsitys stressistä piti sisällään sen laaja-alaisuuden positiivisesta negatiiviseen. 

Lievä epäsuhta ympäristön ja yksilön välillä voitiin siis ymmärtää myönteisenä, stimuloivana 

stressinä (vrt. esim. Vartiovaara 1996; Miller 1986; Hammarlund 2004). Toisaalta opettajat 

pitivät stressiä myös ilmiönä, joka voi liiallisena ja kasautuvana olla terveyden uhkatekijä: 

 

” – – Sehän on semmoinen niinkun jotenkin alkukantanen, että ihminen stressaantuu tu-
lee niinkun pakoreaktio, niin siinähän ihminen on stressissä tavallaan. Siinä toimii niin-
kun stressaantuneena. Ja semmonen hyvä stressi on sillon kun tota se aiheuttaa sellasta 
että tulee paljon toimintakykysemmäks, nopeemmaks, ajatus käy nopeemmin ja näin. 
Mut sitten se stressi menee hyvin äkkiä, se menee niinkun ylikierroksille ja sillon se on 
niinkun häiriötila että ihminen alkaa reagoimaan siihen joko psyykkisesti tai fyysisesti – 
– ” (N3, 27 opetusvuotta) 
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Tämä stressikäsitys yhtyy stressin holistiseen määrittelyyn, jossa ihmisen omat resurssit 

ymmärretään tärkeänä osana ympäristön ja yksilön välistä vuorovaikutusta ja mahdollista 

stressitilaa (Mikhail 1985, 37). Opettajat yhdistivät tämän siihen käsitykseen, jonka mukaan 

stressi lievimmillään ja hallittuna on yksilön edun suuntaista, mutta liiallisena taas distressin 

kaltainen häiriötila (vrt. Vartiovaara 2004). Ajatukseen liittyy tiiviisti sopeutumisen mahdolli-

suus. Mikäli yksilö onnistuu kohtuullisin ponnisteluin sopeutumaan ympäristön vaatimus-

tasoon, on stressitilanne toiminut kannustimena. Yksilön mahdollisuuksiin nähden kohtuut-

toman suuri epäsuhta taas saattaa olla haitallinen.    

Toisen näkökulman (alakategoria B, ”Stressi on yksilön kapasiteetin ja ympäristön vaa-

timusten epäsuhta, negatiivinen kuormitus”) esitti opettaja (6), jonka mukaan stressi kyllä on 

yksilön ja ympäristön epäsuhdan ilmaus, mutta hän uskoi sen olevan ainoastaan negatiivista. 

Hän ymmärsi stressin vakavan epäsuhdan tulokseksi ja siten käsitettäväksi vain haitallisena: 

 
”Minusta stressi on semmonen henkinen paine, saattaa olla fyysinenkin ikävä olotila, 
joka aiheutuu ulkopuolelta tulevista odotuksista, et joku ulkopuolinen yhteisö, yhteis-
kunta tai joku taho asettaa vaatimuksia ihmiselle ja se ihminen kokee, että hän ei kykene 
suorittamaan niitä tai että niiden suorittaminen on vaivalloista tai vaatii häneltä enem-
män kun hän oikeesti pystyy. – – miulle tulee stressistä mieleen enimmäkseen negatiivi-
sia asioita.” (M6, 20 opetusvuotta) 
 

Tutkittava yhdisti epäsuhdan tilanteeseen, jossa yksilöllä ei ole todellista mahdollisuutta vas-

tata ympäristön vaatimuksia. Määrittely on hyvin lähellä Ahon (1982) ja Punamäen sekä Pu-

hakan (2001) esittämää ajatusta stressistä yksilölle haitallisena ympäristölähtöisenä kuormi-

tuksena. Ajatus tosin yhtyy myös opettajien 3, 5 ja 9 käsitysten tavoin stressin holistiseen 

määritelmään (Mikhail 1985, 37).   

Toinen pääkategoria (”Stressin määrittely yksilön jaksamisesta käsin”) yhdistää stressin 

tiiviimmin yksilön psyykeen. Tästä näkökulmasta asiaa tarkastelleet opettajat ymmärsivät 

ilmiön pääosin ympäristölähtöiseksi, mutta he eivät niinkään korostaneet vuorovaikutusta, 

vaan yksilön omaa kokemusta kuormittumisesta. Stressin uskottiin voivan syntyä myös sisäi-

sistä tekijöistä. Tässäkin näkökulmassa opettajat erosivat toisistaan sen suhteen, pitivätkö he 

stressiä negatiivisena vai olettivatko he siinä olevan myös positiivisia puolia. 

Alakategoria C:n (”Stressi on psyykkistä kuormittumista, joka vaikuttaa asteikolla eu-

stressi–distressi”) muodostavat opettajat 1, 2, 7 ja 8. He määrittelivät stressin yksilöllisenä 

kuormittumisen tunteena, joka syntyy ulkoisten tai sisäisten ristiriitaisuuksien seurauksena. 

Psyykkisen tilan uskottiin voivan heijastua myös yksilön fyysiseen olemukseen ja terveyteen: 
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”– – pahaa oloa, ahdistusta, jännittämistä... jotain semmosta huonoa oloa, et tulee sem-
monen ahdistunu, ahdistunu olo ja ... no, ei ole hyvä olla.– – kyllähän se tulee fyysiseks 
hyvin nopeesti, jos sitä paljon on.” (M8, 14 opetusvuotta ) 
 

Kalimon (1987, 20–27) esittämään jaotteluun yhdistettynä näiden opettajien käsitys limittyy 

suorimmin psyykkisiin ja fysiologisiin muutoksiin, mutta myös stressin käyttäytymisen tason 

reaktiot ilmenivät opettajien stressikäsityksissä. Kirjallisuudessa muun muassa Aldridge 

(2001, 93) on tuonut esiin stressin olemusta niin mielenterveyden muutoksin kuin fyysisin 

reagoinnein. Opettajat painottivat kuitenkin enemmän yksilön omaa tilannearviota ja siten 

tunnetta kuormittumisesta. Fyysisten oireiden ajateltiin vahvistavan näitä tuntemuksia. 

Yksilön tuntemus ulkoisesta tai sisäisestä paineesta vauhdittaa tilanteen korjaamista esi-

merkiksi rästitöihin kannustamalla. Toiminnan uskottiin olevan tehokkaampaa, mikäli yksilöl-

lä on tunne lievästä stressistä. Distressinä pidettiin tilannetta, jossa yksilö kokee kuormittumi-

sen liiallisena omiin mahdollisuuksiinsa nähden. Esillä olivat siis niin eu- kuin distressi: 

 
” – – että jos elämässä sattuu monia asioita silleen, niin sitten tulee sellanen iso stressi. 
Ja sitten on tietysti tällästä arkipäivästä stressiä, joka menee sitten ohi, kun on se asian 
hoitanu. – – se voi olla positiivistakin, et pit pittää pitää vähän stressiä ollakin, niinkun 
tällei kun tekkee töitä – – Että tulis tehtyy ne (naurua), mutta sillä tavalla, että tuntus sil-
lei muk mukavana, että on toimintakyky kuitenkin vielä tallella.” (N7, 31 opetusvuotta) 

 

Osa opettajista (4 ja 10) ymmärsi stressin sekä henkisenä että fyysisenä tuntemuksena 

kuormittumisesta (alakategoria D, ”Stressi on psyykkistä ja elimistöllistä negatiivista kuormit-

tumista”). Stressi on tämän käsityksen mukaan negatiivinen ilmiö: 

 
”Ikävä fyysinen ja psyykkinen tila, ahdistava. Semmonen, josta haluaa pois.” (N4, 1 
opetusvuosi) 
 
” – – tuntuu että on paljon asioita hoitamatta, uusia vaan tulee – – No mä käsitän sen 
hyvin negatiivisesti, että sillä on negatiivinen kaiku – – ” (M10, 17 opetusvuotta) 
 

Stressi-käsitteelle tarjottu suomalainen vastine, kuormitus (Mäkinen 1998), kuvaa hyvin tä-

män käsityksen ydintä. Stressi on tässä kokonaisvaltaista (psyykkinen ja somaattinen ulottu-

vuus), haitallista ja ahdistavaa kuormitusta, josta yksilö pyrkii eroon. Tahkokallio (2003, 111, 

113) esittää asian yksittäisten stressoreiden kasautumisena tai voimakkaan stressorin kohtaa-

misena. Tällöin ihminen kokee jatkuvan hälytystilanteen epämiellyttävänä korjatakseen tilan-

teen. Ajatus yhdistyy tiiviisti myös muihin distressiin keskittyviin lähestymistapoihin (mm. 

Aho 1982, 4; Punamäki & Puhakka 2001, 118). 
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6.2.2 Lapsen stressin ominaispiirteet 

Edellä tuli esille se, että opettajat käsittivät stressin pitkälti lasten ja aikuisten yhteiseksi 

asiaksi. Haastatteluissa pohdittiin kuitenkin myös, onko lapsen stressistä löydettävissä tekijöi-

tä, jotka erottavat sen aikuisten stressistä. Jokainen tutkittu esitti asioita, joita piti lapsen stres-

sin ominaispiirteinä. Aineisto oli tältä osin hyvin mielenkiintoinen, sillä opettajat tarkastelivat 

asiaa hyvin erilaisista näkökulmista (ks. kuvio 6). 

Jaottelin aineistosta nousseet käsitykset kolmeen ylempään kategoriaan. Näistä ensim-

mäisessä (”Lapsen stressi olosuhteiden heikkoudesta johtuvaa”) lapsen stressin ominaispiir-

teitä käsitellään erityisesti stressitekijöiden näkökulmasta. Lapsen stressi ymmärrettiin tällöin 

ulkoisten tekijöiden aiheuttamana epäkohtana. Tutkitut 1, 6 ja 10 (alakategoria A, ”Lapsen 

stressaantuminen kuvaa ympäristötekijöiden tilaa”) pitivät lapsen stressiä poikkeuksena, jota 

ei tasapainoisissa olosuhteissa tavattaisi. Seuraava haastattelulainaus ilmentää tutkittavan aja-

tusta nykyisten olosuhteiden vaikutuksesta lasten stressaantumiseen: 

 
Vastaaja: Nykyisin mun mielestä vois olla samat, ihan samat paineethan lapsillakin kun, 
ei sais olla, mutta monilla on. 
 
Haastatt.: Minkä takia sanoit nykyisin? Onko ennen sitten ollu paremmin? 
 
Vastaaja: Kyllä mun mielestä, että onhan ne tietysti kotona joutunu tekee semmosia ko-
titöitä, niitä varmaan enempi, mutta stressi siitä yksinolosta, mutta liikaa stressiä siitä 
omasta, lapset saa määrätä liikaa asioista, että kun vanhemmat nykyaikana puuttuu, niin 
sehän siirtyy lapselle. Lapset stressaa vanhemmilla on riitoja tai eroja, joutuu ottaan iso-
ja kasvatusvastuita sisaruksista tai… … stressi pukeutumisesta tai onko, harrastaako tar-
peeksi ja onko uusin kännykkä, kaikkee mahollista.– – Mä luulen että nykyisin on kyllä 
hirveen hyvä stressaantuu tai sitten sitä ollaan vaan, kun vanhemmilla on stressi, niin 
lapsien, lapset luule, että se on niinkun tapa elää tai jotain tällästä.” ”No onhan ne vali-
tettavan yleistä, sehän jotenkin, nyt tää on ihan hulluu tää tää nyky tää tämänhetkinen 
aika – – Niin siis mää oon jotenkin niinkun hirveen kiukkunen tästä narsismin ajasta, et-
tä se teettää hirveesti töitä.  (N1, 11 opetusvuotta) 

 

Lapsen stressiä pidettiin itsessään osoituksena ympäristön kykenemättömyydestä luoda 

lapsille tasapainoa. Opettajien mukaan lapsi stressaantuu harvoin normaalitilanteessa. Syytä 

tähän pohdittiin eri tavoin: 

 
” – – sitä mukaan kun ihminen vanhenee (yskäys) niin sitä mukaan se viisastuu var-
maankin. Ja ihminen kun se viisastuu ja se tietää liikaa, niin sitten se alkaa ottaa paineita 
eri asioista. Eli mitä pienempiä lapsia, niin toivottavasti niillä on sitä stressiä vähemmän, 
kun ne ei vielä ymmärrä, että pitäis stressaantua jostain mokomista asioista (naurah-
dus).” (M6) 
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”Ei, ei oo, että mun mielestä stressi on vähän enemmänkin niinkun aikuisten ongelma, 
enemmän kun lasten. Että joskus on semmosia lapsia, joilla on valtavasti … kouluajan 
ulkopuolista tekemistä, harrastuksia ja, niin silti se tuntuu, että ne vaan jaksaa, ettei niil-
le tuu sellasta. …– – ” (M10) 

 

Käsitys vastaa esimerkiksi Saarisen, Ruoppilan ja Korkiakankaan (1991, 160–162, ks. s. 20) 

esittämiä ajatuksia aikakautemme stressitekijöistä, joita ovat esimerkiksi lapsiin kohdistetut 

suorituspaineet ja odotukset sekä merkittävät elämänmuutokset, kuten perherakenteen muu-

tokset.  

Stressitekijöitä lapsen stressin ominaispiirteinä käsiteltiin myös hieman toisesta per-

spektiivistä (alakategoria B, ”se eroo mistä se syntyy”). Opettaja 4 tiivisti ajatuksen seuraavas-

ti: ”se ei eroa niinkun tunteena, mut mä luulen et se eroaa mistä se syntyy”. Vastaavanlaisen 

käsityksen esittivät myös tutkittavat 2, 8 ja 10. Painotus ei edellisen käsityksen tavoin ole ai-

kakauden heikkouksissa, vaan lapsen aseman ja toimintamahdollisuuksien luomassa tilantees-

sa. Nämä opettajat käsittivät lapsen stressaantumisen syyn selvästi aikuisten stressistä poik-

keavana. Lapsuuden stressoreina mainittiin muun muassa perushuollon ja -turvallisuuden 

puutteet sekä lapsi-aikuissuhteessa havaittavat ongelmat: 

 
 ”Tota aikuisethan tuo näitä paineita. En mä jaksa kuvitella, että sille lapselle tulis hir-
veen sisäsyntyisesti jotain stressiä, vaan vaan kyllähän ne paineet tulee ulkoopäin. Joko 
lapselta vaaditaan jotain tai sitten siltä ei vaadita liikaa tai sitten on tämmösiä perusjuttu-
ja, että siihen lapsen ihan perusturvallisuuteen ja huoltoon liittyviä ongelmia, että se 
vaan ei oo oikeen kunnossa. – – Että lasta ei pestä tai on likasissa vaatteissa tai se on 
niinkun unohdettu tuota tuota.. Ihan sellasia perusjuttuja niin niitä laiminlyödään joten-
kin, että ... Eikä sen tarvi olla sillä tavalla kokonaisvaltaisesti laiminlyödään, vaan mä 
luulen että pitäs olla sillä tavalla vaan jotenkin niin monipuolisesti sitä lasta huomioida 
koko ajan. Sit jos joku osa-alue tulee jätettyä niinkun väliin pahasti, niin sitten voi tulla 
ihan yhdestäkin, yhdestäkin jutusta.” (N2, 27 opetusvuotta) 

 

Tämänkaltaisia lapsuuteen liittyviä stressitekijöitä on kuvattu kirjallisuudessa useita. 

Aineistossa mainitut hoivaan ja huoltoon liittyvät puutteet ovat perustavanlaatuisia stressorei-

ta. Langinvainio (1984, 13, 15) mainitseekin kodin kokonaishyvinvoinnin sekä kasvatusilmas-

ton lapsen merkittävimmiksi potentiaalisiksi stressitekijöiksi. Tämänkaltaiset lapsesta paljolti 

riippumattomat, aikuislähtöiset tekijät korostuvat luonnollisesti nuoremmilla lapsilla. Myö-

hemmin lapsuuden potentiaalisiin stressoreihin liittyy muitakin ulottuvuuksia muun muassa 

kognitiivisen kehityksen tuodessa lapsen tietoisuuteen yhä selvemmin muiden arviot hänestä 

itsestään (Aunola 2002, 109–110; ks. s. 21–22).  

Toinen pääkategoria (”Lapsen stressi nähtynä kehitystekijöiden kautta”) kuvastaa lapsen 

stressin tarkastelua kehityksen ja kehityksessä tapahtuvien muutosten näkökulmasta. Opettajat 
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pitivät lapsen stressin ominaispiirteenä erityisesti kehittymisen mukanaan tuomia tekijöitä. 

Vaihtelevana tekijänä oli se, mihin stressin alueeseen opettajat kehityksen ja iän vaikutuksen 

yhdistivät. 

Opettajat 3, 5 ja 9 korostivat lapsen stressin erityispiirteenä sen ilmenemismuotoja (ala-

kategoria C, ”’saattaa tulla aika yllättävinä oireina’”). Heidän mukaansa lapsen stressin il-

meneminen voi olla hyvin vaihtelevaa ja poiketa näin aikuisessa havaittavista ilmenemismuo-

doista: 

 
” – – mun mielestä lasten stressi tulee semmosena, saattaa tulla aika yllättävinä oireina, 
et niitä on vaikeempi jäljittää mun mielestä. Jotenkin niinkun tuntuu että aikuisten stres-
sistä on tavallaan puhuttu enemmän ja niinkun stressioireet aika hyvin tunnistaa, mutta 
tota kun lapset on luontaisesti niin semmoinen, semmoinen… Mutta että kyllä mun mie-
lestä lapsetkin…joku muutos on varmaan lapsissa se mikä viittais siihen stressiin. Muu-
tos siihen normaaliin nähden.”(N3) 
 

Ikää ja kehitysvaihetta onkin pidetty merkittävä stressin ilmenemisessä. On todettu eroja, jot-

ka selittyvät iästä ja kehitysvaiheesta. (Esim. Kalimo 1987, 36.) Opettaja numero 9 yhdisti 

kehitysvaiheeseen vielä kasvuympäristön ja lapsen persoonallisuuden piirteet (vrt. esim. 

Hammarlund 2004): 

 
”Varmasti tälläset persoonalliset ominaisuudet vaikuttaa ... ja sitten tietysti se kasvuhis-
toria, että miten ylipäätään, kun sie tuut kouluun, miten ootko sie kiinnittyny aikuiseen, 
että miten sie otat niinkun kontaktia yleensä elämässäs – – ” ” – – tietysti se siitä siitä 
siis sen stressi ikään kuin määrästä tai tasosta riippuen – – ” (N9) 

 

Stressitekijöiden erilaisuuden kokivat yhtenä lapsen stressin ominaispiirteistä myös 

opettajat 4 ja 7. Heidän näkemyksessään lapsen stressin ominaispiirteisiin yhdistyvät stressin-

hallintataitojen kehittyminen, jolloin stressinhallinta olisi eri ikä- ja kehitysvaiheissa erilaista. 

(Alakategoria D, ”Stressorit ja stressinhallintataidot poikkeavat”.) Opettajat perustelivat aja-

tusta lähinnä omilla havainnoillaan. Seuraavassa tutkittava pohtii eri-ikäisten lasten stressin 

eroja ja opettajan vastuuta toimia: 

 
”Kyllä se varmaan pikkuoppilaissa näkyy, että kun ajattelee neljäsluokkalaisia, niin hyö 
eivät enää niin avoimesti uskalla tai rohkene semmosia herkkiä asioita, ja sitten siinä on 
varmaan sen opettajan syytä lähestyä sitten.” – – ”Kyllä tietysti pikku oppilaita on hir-
veen vaikee saada selville, mutta sitten kun on joku neljäsluokkalainen tai joku kolmas-
luokkalainen, niin sen ikänen osaa jo vähän ilmasta paremmin ... ... itteensä... itteensä. 
Että varmaan pääsis tarttumaan paremmin siihen. ... Mutta pikku oppilailla, ne on vielä 
niin semmosia, se tunne ja tahto ja kaikki on vielä niinkun semmosta ... eriytymätöntä.” 
– –  ”No isot varmaan yrittää nieleksii, että pitää tuntee sitten hyvin se, että usseemman 
vuoden ajalta varmaan, että opettaja huomaa, että nyt tuolla on joku huoli.” (N7) 
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Käsitys kuvaa hyvin kirjallisuudessa vallitsevaa ajatusta stressoreiden ja hallintataitojen 

muuttumisesta iän myötä (esim. Keltikangas-Järvinen 2004; Kagan 1983; Miller 1986; Puna-

mäki & Puhakka 2001).  

Kolmas pääkategoria (”Lapsen stressi muiden ongelmien kytköksenä”) edustaa yhtä ala-

kategoriaa (E, ”Lapsen stressi liitetään muihin ongelmiin”). Sen muodostivat opettajat (2, 7 ja 

9), jotka pitivät lapsen stressiä muihin lapsen ongelmiin yhtyvänä asiana. Tällöin stressi ei 

vielä olisi aikuisten stressin tavoin yhtä eriytynyttä. Heidän mielestään koulussa usein tavatta-

vissa ongelmissa, kuten oppimisvaikeuksissa sekä käyttäytymisen ja tarkkaavaisuuden on-

gelmissa, voi pohjimmiltaan olla kyse distressistä. Lapsen distressin siis uskottiin ilmenevän 

tavallisina koulussa havaittavina ongelmina tai olevan osa niitä: 

 
” – – Oppimisvaikeuksia ja käyttäytymisongelmia, ne vähän niinkun hipoo sitä.” (N7) 
 
” – – ehkä jotenkin ajattelen sen asian sitten jonakin muuna, ja me käytetään semmosia 
oppilaalla on tuota, äh sillä tava, me puhutaan niinkun yksittäisistä asioista, mitä sillä 
lapsella on. – – ” (N9) 
 
”Niin ne on niinkun semmoset mitä tulee, et ahaa joku siin nyt on vialla, mi mistähän 
mahtaa nyt johtua. Et miksi se ei opi, vauhti ei mee normaalisti ... tai voishan se olla että 
oppii ylinopeastikin. Niin sellasiakin on joskus sitten, sekin on oppimisongelma, mitä 
mä tarjoisin nyt tolle lapselle tämän jälkeen.” ” – – monien juttujen sisällä se stressi on 
varmasti ollu olemassa koko ajan ja kaikissa niissä vaikeissa jutuissa stressi on ihan läs-
nä. Mä uskon ihan et kaikissa kummallisissa jutuissa on sitä stressiä. Että olkoon vaikka 
tota tämmönen hiljanen vetäytyvä lapsi, niin sillon omat paineensa siitä, että hän on täl-
länen ja vanhemmat, hän ei täytä vanhempien odotuksia, hän ei täytä opettajan odotuk-
sia ja ... Kyllä stressi on ihan varmaan mukana monissa monissa hankalissa, et se on 
ihan yks yks osallinen siinä.” (N2) 

 

Opettajien havainnot distressin yhteyksistä muihin ongelmiin voidaan ymmärtää lapsen 

stressin ilmenemismuotojen ja stressiä kuvaavien rinnakkaiskäsitteiden avulla. Distressi voi 

olla syy joihinkin koulussa havaittaviin ongelmiin (epätoivottava käytös, tarkkaamattomuus, 

oppimisessa havaittavat ongelmat), mutta myös seuraus näistä ongelmista. Ongelmat aiheut-

tavat stressiä yksilön pyrkiessä sopeutumaan tilanteeseen tai ratkaisemaan tilanteen muutoin 

edullisesti. (Esim. Aho 1982; Elkind 2001; Phillips 1978.) Distressiin läheisesti liittyvien tun-

netilojen, kuten ahdistuksen, masennuksen ja jännityksen samankaltaiset tekijät (Aho 1982, 4; 

Puura & Tamminen 1997) saattoivat vaikuttaa siihen, että opettajat yhdistivät lapsen distres-

sin muihin koulussa havaittaviin ongelmiin. Epäselvyys käsitteiden määrittelyssä saattaa siis 

vaikuttaa myös opettajien käsityksiin. 
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6.2.3  Lapsen (di)stressin ilmeneminen 

Opettajat esittivät runsaasti ajatuksiaan siitä, kuinka he olettavat lapsen stressin ilmenevän. 

Opettajien merkitysrakenteisiin liittyi niin lapsen fyysiseen tilaan yhdistyviä kuin sosiaalisia, 

kognitiivisia sekä käyttäytymisessä havaittavia ilmenemismuotoja. Yksittäiset lapsen stressiin 

yhdistetyt ilmenemismuodot (väsymys, päänsärky, aggressiot yms.) esiintyvät luokituksessa 

omina ryhminään. Yksittäisten oirehdintojen lisäksi aineistosta nousi mielenkiintoisia näkö-

kulmia lapsen stressin ilmenemiseen yleisemmällä tasolla. Nämäkin olen koonnut luokituksen 

osaksi. Merkittävää on, että opettajat pohtivat lapsen stressin ilmenemistä ammatillisesta roo-

listaan, jolloin stressin ilmenemisen tarkastelukulma on koulussa havaittavissa oirehdinnoissa, 

joskin osa opettajista esitti lisäksi kouluympäristöä laajempia ajatuksia. Nämä ajatukset olen 

myös liittänyt tarkasteluun, mutta olen ilmaissut niiden välisen eron tekstissä ja kaaviokuvas-

sa (ks. kuvio 7). Tässä pohdinnassa eivät sen sijaan tule esiin ilmenemismuodot, joita opetta-

jat ovat havainneet tarkemmin suhteessa lapsen koulutyöhön. Näitä vaikutuksia käsitellään 

erikseen seuraavassa luvussa.  

Ensimmäisessä aineistosta löytyneessä näkökulmassa (”Lapsen stressin ilmeneminen 

ulospäin opettajalle epävarmaa”) lapsen stressin oireita ja vaikutuksia käsitellään otaksuen, 

että lapsen stressi voi erinäisissä tilanteissa (esim. neustressi tai lapsi peittää tilanteensa) olla 

hyvinkin huomaamatonta. Ei siis voida olettaa, että lapsen distressi näkyisi selkeästi opettajal-

le jokaisen distressitilan yhteydessä. Opettajien käsitykset erosivat heidän pohtiessaan syytä 

tähän. Asia ymmärrettiin esimerkiksi stressin voimakkuudesta johtuvaksi (alakategoria A, 

”Distressi ilmenee ulospäin vain vakavissa stressitilanteissa”). Ajatukseen yhtyivät opettajat 

6 ja 10, jotka katsovat, että stressi ei ole selvästi opettajalle erottuva ilmiö ennen sen muuttu-

mista vakavaksi. Tätä voidaan tarkastella tutkittavan pohtiessa lapsen stressin ilmenemistä 

koulussa: 

 
”E ei sitä oikein varmaan tiedä ikinä noista tapauksista, että oppilaasta ei aina oikeen 
päällepäin huomaa, että mitä se sisim sisällään kokee. – – Et tämmöstä piilojuttua on ai-
ka paljon, johon tarkkasilmänenkään opettaja ei aina pääse käsiksi, vaikka miten oiskin 
hoksottimet levällään ... Et tää on aika tämmöstä vaikeeta, vaikeeta on kyllä.” – – ” Että 
ei, kyllä se on hyvin poikkeuksellista, jos se siinä näkyy, että kyllä sillon on musta jo 
pitkäaikaisemmasta ja vakavammasta kyse, mikäli se näkyy ihan jokapäiväsessä elä-
mässä, ihan normaalissa tuntityöskentelyssä. Sillon pitää jo ettii sitten kiiresti apua jos-
tain.” (M6) 

 

Toinen tutkittava puolestaan uskoi stressin ilmenevän vasta tilanteen kärjistyttyä: 
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”Hirveen vaikee tunnistaa, tyttöjen puolelta ainakin, tytöt osaa sillei olla hissuksiin, että 
ne sitten pamahtaa päin naamaa ja usein vielä niin, että se yhteydenotto tulee kotoa.” 
(M10) 

 

Hän lisäksi käsitteli stressin ja masennuksen mahdollista yhteyttä, jolloin stressitila saattaisi 

johtaa lapsen masentumiseen (vrt. esim. Puura & Tamminen 1997): 

 
”No, jos se masentaa, niin näkyyhän se sitten päällepäin, haluttomuutena, ei oikein mis-
tään innostu, mikään kiinnosta. Mutta ehkä sitä vois ajatella, että tuo on masentumista 
sitten. Että mikä sen on aiheuttanu, niin oisko joku stressi sitten.” (kysymys stressin vai-
kutuksesta lapsen elämään koulua laajemmin) (M10) 

 

Osa opettajista selitti lapsen distressin ilmenemismuotojen määrittämisen vaikeudet dis-

tressin moninaisuudella (alakategoria B, ”’Pieni stressi saattais mennä opettajalta ohikin’”). 

Tämän ajatuksen jakoivat tutkittavat 3 ja 9. Kuten edellä, lapsen lievän distressitilan ajateltiin 

voivan jäädä opettajan huomaamatta. Kuitenkaan nämä opettajat eivät lähteneet siitä, että ai-

noastaan vakava distressi näkyy opettajalle, vaan heistä distressin ilmeneminen on moninai-

sempi ilmiö esimerkiksi sen kasautuessa: 

 
” – – tietysti se siitä siitä siis sen stressi ikään kuin määrästä tai tasosta riippuen – – niin 
niin että varmaan vois kuvitella, että semmonen pieni stressi saattais mennä opettajalta 
ohikin, ettei edes tajuais, että joku lapsi, minkälaisessa tilanteessa sitä kouluansa käy. 
Mutta tuota ... tietysti sitten, jos tällä lapsella olis vaikka jotain muita kuormitustekijöitä 
elämässään, niin varmaan vaikuttais enemmän.” (N9) 
 

Opettajat uskoivat lievän stressitilanteen siis voivan edetä ilman selkeitä ilmenemis-

muotoja. Toisaalta taas ilmenemismuotojen ajateltiin voivan olla niin huomaamattomia, ettei 

opettaja niihin välttämättä kiinnitä huomiota. Ajatus esiintyy myös kirjallisuudessa (ks. ed. s. 

40). Lapsen vanhempia tai muita lähiomaisia pidetään yleisesti parhaina lapsen stressin ha-

vaitsijoina.  

 
” – – että varmaan niinkun koulussa sitä on aika vaikee havaita, että niinkun mä tossa 
äskenkin viittasin siihen, että lapset jotenkin ne niinkun kyllä selviää nää neljä tuntia, 
neljä viis tuntia. Mutta kotona se on varmaan helpommin havaittavissa. – – ” (N3) 

 

Lapsi voi koulussa pyrkiä sopeutumaan peittämällä todellisen tilanteensa, jolloin opettajan on 

vaikea tunnistaa lapsen ongelmia tai distressin oireita. Oppilaan kannalta tämä voi olla yksi 

mahdollisuus selvitä koulutilanteista mahdollisimman vähällä psyykkisellä kuormituksella. 

(Ks. Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991, 164.)  
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Kodin ensisijainen asema lapsen stressin havaitsijana ilmeni myös siinä, että usein lap-

sen vanhemmat ilmoittavat opettajalle lapsen ongelmista tai kyselevät huolestuneina lapsen 

tilanteesta: 

 
” – – kaikki tämmönen kouluhyvinvointiin liittyvät asiat, jotka voi aiheuttaa stressiä, 
niin niitähän tulee niitä viestejä sitten vanhemmilta, ja sitten me hoidetaan asiat tilanteen 
mukaan.” (N9) 

 

Lapsen stressin ilmenemisen epävarmuus liitettiin lisäksi lapsen ikään ja ikäluokkien 

tyyliin käsitellä stressiä eri tavoin (alakategoria C, ”No isot varmaan yrittää nieleksii”). Tä-

män käsityksen esittivät tutkittavat 7 ja 9. He pitivät nuorempia koululaisia avoimempina ker-

tomaan distressistään, kun taas vanhempien alakoulun oppilaiden uskottiin pystyvän jo peit-

tämään tilanteensa opettajalta aiempaa tehokkaammin. Tutkittava yhdeksän pohti asiaa pääty-

en siihen, että vanhemmilla oppilailla on havaittavissa enemmän vetäytyvää käyttäytymistä, 

kun taas pienet oppilaat useammin reagoivat ulospäin: 

 
” – – isompi oppilas todennäkösemmin, jos se ei häiritse ja rieku siellä tunnilla, niin se 
voi kääntyä sisäänpäin, vähän niinkun pyrkii peittämään niitä mahollisia ongelmiansa 
ehkä... tietenkin tätä on varmaan jossain tutkittu, että se voi... tai voihan se olla ihan mi-
tä vaan, että sehän on persoonakohtanen, millä tavalla sitten reagoi. Pienet on tuota 
miun kokemuksen mukkaan yleensä niin, että ne on vähän erilaisia, että se on sitä kes-
kittymiskyvyttömyyttä enimmäkseen ... On joitakin harvoja tapauksia jotka vetäytyy, 
mutta enimmäkseen se enemmän näkyy niinkun ulospäin pienillä.” (N9) 

 

Tämänkaltainen reagoinnin mahdollinen ”siirtyminen” iän mukana sisäänpäin olisi omiaan 

vaikeuttamaan opettajan mahdollisuuksia tulkita lapsen stressitilannetta. Tutkittava 7 näkee 

asian samoin, mutta hän painottaa opettajan vastuuta tarkkailla oppilasta entistä tiiviimmin, 

vaikka oppilas pitäisikin asiat yhä paremmin sisällään (ks. s. 76). 

Ikä ja kehitys tuovat myös tutkimuskirjallisuuden valossa mukanaan monia uusia teki-

jöitä lapsen stressiin ja kykyyn säädellä stressiä. Kypsyvät aivorakenteet mahdollistavat kont-

rollikyvyn paranemisen. Tämä yhtyy lapsen kykyyn yhä tahdonalaisemmin säädellä omia 

reagointejaan ja emootioitaan, joskin kehitys on osittain yksilöllistä. (Maccoby 1983, 222; ks. 

myös Punamäki & Puhakka 2001, 121.) Opettajien 7 ja 9 ajatusten mukaisesti varttuneempien 

lasten uskotaan pystyvän yhä paremmin säätelemään käyttäytymistään ja reagointiaan.  

Toisen pääkategorian (”Lapsen distressin ilmeneminen vaihtelevaa”) pääkohtana voi-

daan pitää lapsen distressin ilmenemisen ennalta arvaamatonta ja yksilöllistä luonnetta. Opet-

tajat eivät uskoneet lapsen distressin oirehtivan suoraviivaisesti tietyllä tavalla. Huomionar-

voista kuitenkin on, että näin uskoneista opettajista suurin osa esitti myös ajatuksia, joissa 
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lapsen distressin ilmenemiselle osoitetaan tiettyjä oireita. Näin ollen useimmat näistä opetta-

jista liitti lapsen distressin ilmenemiseen joitain yleisempiä oireita, mutta oletti samalla, että 

yksilöllinen reagointi on huomattavaa ja ulottuu myös koulutilanteiden ulkopuolelle. 

Opettajista kuusi (1, 2, 3, 6, 8 ja 9) lähestyi lapsen distressin ilmenemisen vaihtelevuutta 

lapsen henkilökohtaisten ominaisuuksien ja taustan perspektiivistä (alakategoria D, ”’Ihmiset 

on niin erilaisia’ - Distressin ilmeneminen persoonallisen tyylin ja opitun reagoinnin mu-

kaan”). Lähestymistavassa korostuivat lapsen persoona ja hänen oppimansa reagointitapa. 

Tutkittava 6 kiteytti stressin ilmenemisen yksilöllisyyden seuraavasti: 

 
 ” – – Niin tää on tietysti persoonakohtanen juttu, että miten stressi yleensäkin näkyy eri 
ihmisillä ja se ei varmaankaan oo samanlainen kaikilla.” (M6) 

 

Asiaa lähestyttiin myös lapsen tietyistä persoonallisuuspiirteistä: 

 
” – – Mä luulen, et jos on semmonen hiljasempi jo olemassaan, niin semmonen sulkeu-
tuu ja on entistä hiljasempi ja sit taas semmonen joka osaa, muuten on niinkun ulospäin 
suuntautuneempi saattaa vaan säheltää säheltää ihan mahottomasti ja hämmentää, eikä 
keskity mihinkään asiaan. – – ” (N2) 

 

Tätä näkemystä voidaan tarkastella suhteessa lapsen temperamentin ja stressin välillä 

havaittuihin yhteyksiin. Temperamentin on ajateltu vaikuttavan niin distressin ilmenemiseen 

kuin kokonaisuudessaan siihen, kuinka yksilö stressaantuu ja käsittelee tilannetta. (Ks. Kelti-

kangas-Järvinen 2004, 207–208; Keltikangas-Järvinen 2007.) A-tyypin temperamenttiin yh-

distetään muun muassa kilpailunhalu, kärsimättömyys ja aggressiivisuus. B-tyypin kuvaus 

muodostuu vastakkaisista ominaisuuksista. (Alpert & Wilson 1992, 196.) A-tyyppisyyden 

uskotaan vaikuttavan yksilön alttiuteen kokea distressiä. Eri temperamenttien vaikutuksen 

oletetaan ulottuvan siis laajasti stressiprosessiin, mikä käsityksenä tuli ilmi myös aineistosta. 

Opettajien näkemykset mukailivat tiiviisti mielikuvaa A- ja B-tyypistä.  

Persoonallisuuden lisäksi lapsen stressin ilmenemiseen uskottiin vaikuttavan kodin an-

taman taustan, erityisesti lapsen kotoaan oppiman reagointitavan: 

 
” – – ja sitten se perheen kulttuuri, miten on käsitelty, ja sitten jotkut lapset vaan, ne on 
semmosia umpimielisiä, että ihan eri tyyppisiä, eivät kerro, ei ikinä niinkun omista asi-
oistaan ja jotkut sitten saattaa höpöttää ihan niinkun ylikin, että se on varmaan ihmis-
tyyppikysymys ja sitten se, että mihin on opittu kotoa… minkälaiseen…” (N9) 

 

Tutkittavat 4 ja 9 käsittelivät lapsen distressin ilmenemistä distressitilan kestoon nähden 

(alakategoria E, ”Distressin ilmeneminen muuttuu stressitilanteen jatkuessa”). Selvin opettaji-
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en havaitsema muutos lapsen distressitilan pitkittymisessä oli oirehtimisen vakavoituminen ja 

lapsen mahdollinen vetäytyminen laajemmin elämästä: 

 
” – – jos pidemmälle mennään niin semmosta arkuutta, sosiaalisia ongelmia, pelokkuut-
ta, ujoutta, jos on oikein vakavaa stressiä, stressaantuu muista ihmisistä ja sellaista sul-
keutumista saattaa kanssa olla. – – ” (N4) 
 

Stressitutkimuksessa ajatus pitkäaikaisen distressin vakavista seurauksista on yleisesti hyväk-

sytty. Distressin pitkittyessä yksilön voimavarat joutuvat yhä suuremmalle koetukselle, mikä 

vaikuttaa stressin ilmenemiseen. Koulussa koetun distressin pitkittyessä on havaittu joidenkin 

lasten kärsivän koulu-uupumuksesta, joka johtaa lopulta vetäytymiseen ja riittämättömyyden 

tunteisiin koulutoiminnassa (Salmela-Aro & Näätänen 2005; ks. s. 29). Tässä tutkimuksessa 

opettajat kuitenkin käsittelivät distressin vaikutuksia koulua laajemmin, eivätkä he maininneet 

erityisesti koulun yhteyteen kytkeytyvää vakavaa distressiä. 

 Suurin osa opettajista oli sitä mieltä, että lapsen distressi voi ilmetä tiettyinä oirehdin-

toina ja stressimuutoksina (pääkategoria 3, ”Lapsen distressin ilmenemismuodoissa havaitta-

vissa tiettyjä kanavia”). Yleisesti ajateltiin, että on mahdollista ryhmitellä joitain yleisiä ilme-

nemismuotoja ja niihin liittyviä tarkempia oirehdintoja, vaikka lapsikohtaiset muuttujat mää-

rittelyä hankaloittavatkin.  

Tutkitut 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ja 10 kuvasivat sekä erityisesti koulussa havaittavia ilme-

nemismuotoja että yleisempiä oireita (alakategoria F, ”Distressi ilmenee psykosomaattisesti 

sekä käyttäytymisessä”). Merkittävin ajatus oli, että lapsen distressin ilmenemisen ajatellaan 

näkyvän psykosomaattisissa oirehdinnoissa sekä käyttäytymisessä. Näkemys vertautuu Ahon 

(1982, 7) esittämään luokitteluun stressin aiheuttamista muutoksista. Ahon luokittelussa käyt-

täytymistason reaktioiden ja psykosomaattisten oireiden rinnalla ovat fysiologiset muutokset. 

Fysiologisiin muutoksiin luokiteltavia oireita ilmeni myös tässä tutkimuksessa, joskin esitte-

len niitä psykosomaattisiin oirehdintoihin rinnastaen. Hammarlundin (2004, 90–91) esittämäs-

tä luokittelusta opettajien näkemys vastaa lähinnä emotionaalisia, kognitiivisia sekä käyttäy-

tymisen tason muutoksia, mutta osaltaan myös somaattisia ilmenemismuotoja:  

 
” – – monesti on että sitten joku jossain, on sitten ongelmia, kun lapsesta tulee esimer-
kiks iloton ja hymytön… tai tosi väsyny, uniongelmaisia on, sitten on joskus niitä jotka 
ei syö tarpeeksi, siitä se näkyy.” – – ” – – Kyllä sitä on joka, just sitä semmosta ilotonta, 
yleensä tän ikänen lapsi, sehän tyypillisesti on ilonen ja leikkii, mut että, ja semmosia 
jatkuvia myöhästelyjä ja …” – – ”No no tietysti kun mennään vähän isommalle, niin tie-
tysti tulee niitä syömishäiriöitä ja viiltelyä ja muuta, mutta näille pienille, niin näähän on 
aika avoimia kuitenkin, että paljon kyllä näkee – – ” (N1) 
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”No kyllä sekin varmaan näkyy sitten semmosena ehkä levottomuutena, voi tulla ehkä 
jotain riitoja helpommin tai sitten pelokkuutena, itkuina jopa. – – ” (M8) 
 
” – – esimerkiks ei pääse alkuun jonkun tehtävän alottamisessa, kokeen alottamisessa... 
tai se voi olla jotain hermostunutta liikehdintää tai levotonta puhetta, se voi olla levoton-
ta käyttäytymistä muulla tavoin, välitunnille mentäessä tai tultaessa tönimistä, sellaista. 
Mutta voi se olla myöskin sellaista, että vetäytyy aivan kuoreensa eikä niinkun ota kon-
taktia kehenkään, esimerkiks. ... aika yksilöllistä.” (N5, 26 opetusvuotta) 

 

Tutkittava 9 puolestaan esitti tapauskuvauksen, jossa havaitaan sekä käyttäytymistason muu-

toksia että psykosomaattisia oirehdintoja: 

 
” – – hän oli tämmönen niinkun levoton, selvästi... ei niinkun pysyny kärryillä, vilkuili 
ympärilleen, räpsytteli silmiään, hänelle tuli semmosia sijaistoimintoja niinkun, niinkun 
että kun hän koko ajan yritti pysyä kärryillä, että kaikki oli vähän ylimitotettua hänen 
kapasiteetilleen... Niin tuota se näky sitten siitä nonverbaalisesta viestinnästä ihan en-
simmäisenä. Ja sen jälkeen hänelle alko tulla sitten näitä ihan fyysisiä oireita, että millon 
mitäkin sairauksia ja kipuja ja, ja esimerkiks yks tämmönen oire oli se, että silmät alko 
vuotaan ihan yhtäkkiä kesken tunnin ja se oli ilmeisesti ihan tämmönen psykosomaatti-
nen oire, että tota se ei liittyny mihinkään sit loppujen lopuks, ja sit siihen kiinnitti äiti 
huomioo ja sit tietysti ensin tutkittiin terveydenhoitajan kanssa, että onko hänellä jotain 
allergiaa, käytiin allergiatesteissä, että onko opettajallensa allerginen (naurua), ei ollut. 
Ja siis tämmösestä se näkyy ensimmäisenä... – – ”(N9) 

 

Toinen tutkittava (7) pohti asiaa arkipäivän ongelmien ja havaittavien muutosten kautta. Hän 

ajatteli distressin ilmenevän koulun arkisissa tilanteissa ja pienten asioiden sujumisessa: 

 
” – – ei jaksa keskittyy oppitunnilla ja sitten unoh… ei oo, ei oo vaikka jotakin varustei-
ta mukana tai läksyt on tekemättä tai... Tämmösenä niinkun, että ei oo huolehtinu, ei oo 
jaksanu huolehtia tämmösistä ihan helpoista asioista. Tai sit on tehty sutasemalla tai...” 
– – ” – – ihan selkeesti huomaa, että ihan säikähtää melkein itekin, että minkähän takia 
toi on nyt niin hiljanen, vaikka on aikasemmin ollu vähän, ollu avoimempi. ... Ja sit jos 
läksyt on tekemättä ja siis semmosissa ihan arkipäiväsistä jutuista sen huomaa, ja tietys-
ti, jos...” (N7) 
 

Osa opettajista (1, 2, 3) tarkasteli ilmenemismuotoja äärikäyttäytymisen perspektiivistä 

(alakategoria G, ”Äärikäyttäytyminen korostuneena”). He uskoivat lapsen distressin näyttäy-

tyvän opettajalle lapsen äärimmäisenä reagointina, kuten aggressiona ja passiivisuutena. Muu-

tokset lapsen totutussa käyttäytymisessä voivat kertoa tämän yrityksistä selviytyä paineistaan: 

 
” – – sehän saattaa olla, että lapsi on niin älyttömän passiivinen, että ettei ole ees mitään. 
Mutta sehän on kans niinku joku oire, että nyt se on siellä ihan tosissaan hiljaa hiljaa, et 
mistä mahtaa niinku moine. Sitte käytös on niinku jos on yliaktiivinen tai jotain muuta 
sellasta mikä näkyy kuuluu ja ärsyttää, mutta myös tämmönen passiivisuus on tosi huo-
no huono asia. Mä pidän tätä melkein pahempana kun tuota... näitä muita oireiluja. – – ” 
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” – – ”Et tuleehan sitten se, ne oireet jotka näkee päällepäin, että toinen on väsynyt, kes-
kittymiskyvytön tai sitten joku saattaa olla vähän semmonen aggressiivinen tai sitten on 
näitä ihan poisvetäytyviä. – – ” (N2) 
 
 ”No sit joku ihan ääritapaukset, että on niinkun ylivilkkaus ja semmonen, että ei ei oo, 
ja tietysti tämän ikäsillä täytyy vanhempienkin kanssa vähän huolehtia siitä tehtävien te-
osta, mutta jatkuvasti jos ei tee ja ja on paljon harrastuksia ja joka paikkaan pitää mennä 
tai sitten ihan semmonen tosi flegmaattinen, just niinkun mä sanoin, niin niitä on joskus 
semmosia hymyttömiä… lapsia, väsyneitä, ja sitten voi olla – – ” (N1) 

 

Ahon (1982), Langinvainion (1984) sekä Moralesin ja Guerran (2006) tutkimuksissa on ha-

vaittu tämänkaltainen yhteys stressin ja muun muassa aggressiivisen käyttäytymisen välillä. 

Koulussa tämä tulee esiin työrauhahäiriöinä ja muina negatiivisen käyttäytymisen seurauksi-

na. Niin käyttäytymisen ongelmat kuin psykosomaattisiksi luokitellut oirehdinnat näkyvät 

myös Millerin (1986, 109–110) esittämässä jaottelussa.  

Opettaja voi saada tietoa lapsen stressistä myös hyvin suoraan. Tutkittavat 2, 7 ja 8 esit-

tivät, että lapsi voi itse joko suoraan kertoa pahasta olostaan tai kuvailla tilannettaan, minkä 

perusteella opettaja voi päätellä lapsen ongelmatilanteen (alakategoria H, ”Oppilas voi sanal-

lisesti tuoda ilmi stressitilansa”). Ongelmista kertomista pidettiin nuorempien oppilaiden koh-

dalla yleisempänä, vaikka opettajat eivät sitä tavallisena pitäneetkään. Opettajien selostukset 

liittyivät niin oppilas-opettaja-kommunikaatioon kuin tilanteisiin, joissa opettaja epäsuorasti 

kuulee lapsen sanallisesti prosessoivan paineitaan: 

 
”No se riippuu varmaan sen lapsen luonteesta, mutta ainakin tässä meiän luokalla mie 
oon ajatellu, että muutama lapsi on varmaan stressaantunu, vanhemmat tai he siis kertoo 
niin avoimesti (naurua), avoimesti kai... – – ” – – ”Ja kyllähän nää pikkuoppilaat tulee 
kertomaan ihan ite kukin, että senhän huomaa ihan siinä – – ”  – – ”Siis hirveen har-
voinhan sitä lapsi tulee ihan oma-alotteisesti – – ” (N7) 

 
” – – niin enkku oli semmonen, joka oppilaille, oppilaat otti sen sillon hyvin raskaana ja 
vaativana ja ne rupes jo viikkoja aikasemmin puhumaan, että se enkunkoe on sillon ja 
sillon, sanakoe on taas huomenna... Ja mua rupes jo ahistaan se, kun ne niinkun aina 
stressas siitä – – Että tuo mulle nyt ainakin tuli mieleen, semmoset puheet, että ne oli 
tuskissaan siitä, kun kohta se taas tulee.” (M8) 
 

Kirjallisuudessa ei sanallista ilmaisua käsitellä lapsen distressin ilmenemismuotona. Distressi-

tilanteen kertominen näyttäytyy ilmenemismuotojen joukossa eri tavalla kuin lähestyttäessä 

asiaa perinteisten oirehdintojen näkökulmasta. Sitä voidaankin pitää epäsuorana ilmauksena, 

joka kuitenkin opettajien näkökulmasta saattaa olla eräs mahdollisuus saada tietää oppilaan 

distressitilasta.  



 86 

 



 87 

6.2.4  Lapsen stressin vaikutukset koulutyöhön 

Tässä luvussa kuvaan niitä käsityksiä, joita tutkituilla opettajilla oli lapsen stressin vaikutuk-

sesta koulutyöhön. Tarkastelu kytkeytyy osaksi edellä käsiteltyjä lapsen distressin ilmene-

mismuotoja. Nyt tarkastelukulma kuitenkin kohdistuu yhä tiiviimmin kouluun ja laajentuu 

opettajien näkemysten vanavedessä koskemaan myös pidemmän aikavälin vaikutuksia. Opet-

tajien käsitykset olen jakanut kolmeen pääkategoriaan, jotka taas muodostuvat viidestä alaka-

tegoriasta (ks. kuvio 8).  

Ensimmäinen pääkategoria (”Lapsen distressi ei yleensä vaikuta koulutyöhön”) muo-

dostuu yhdestä alakategoriasta (A, ”Normaalisti distressi ei vaikuta jokapäiväiseen koulutyö-

hön”) ja yhden tutkimushenkilön (6) käsityksestä. Tämä tutkittava esitti, ettei distressi vaikuta 

koulutyöhön muutoin kuin erityisen vakavissa distressitilanteissa tai joissain koulun erityisti-

lanteissa (kokeet, esiintyminen) (vrt. Lapsen (di)stressin ilmeneminen, alakategoria A s. 79–

80). Hän ajatteli, että mikäli lapsen distressi erottuu koulutyössä, on se signaali vakavammista 

ongelmista ja välittömästä tarpeesta puuttua niihin: 

 
” – – jotkut ei pääse ees omalle tasolleen ollenkaan, vaikka tietää, että niillä kykyjä jon-
kun verran onkin, mutta sitten iskee paineet, kun niitä kykyjä ruvetaan mittamaan. Mutta 
sanoisin, että normaalikoulutyössä, missä ei puhuta kokeista, vaan tuntityötä, niin stressi 
ei mun mielestä siellä häiritsevästi kyllä näy ollenkaan. – – Että ei, kyllä se on hyvin 
poikkeuksellista, jos se siinä näkyy, että kyllä sillon on musta jo pitkäaikaisemmasta ja 
vakavammasta kyse, mikäli se näkyy ihan jokapäiväsessä elämässä, ihan normaalissa 
tuntityöskentelyssä. Sillon pitää jo ettii sitten kiiresti apua jostain.” (M6) 

 

Näkemys yhdistyy ajatukseen stressin aiheuttamien muutosten yksilöllisyydestä. Toi-

saalta siinä voidaan havaita yhteyttä myös Saarisen, Ruoppilan ja Korkiakankaan (1991, 164) 

ajatusten kanssa. Voidaan myös pohtia sitä, onko luokanopettajalla tarpeeksi tietoa ja taitoa 

havaita tämänkaltaisia ongelmia tai yhdistää niitä lapsen distressiin. Tutkittava 6 on tässä mie-

lessä mielenkiintoinen, sillä hänen stressikäsityksensä poikkesi muista tutkituista (ks. s. 71). 

Ilmeisesti hän yhdisti oppilaan suoritustason ja käyttäytymisen lievät muutokset jonkin muu-

hun asiaan kuin distressiin. 

Pääosa opettajista koki, että lapsen distressillä on koulutyötä haittaavia vaikutuksia 

(pääkategoria 2, ”Distressin vaikutukset koulutyötä heikentäviä”). Opettajat käsittelivät tässä 

nimenomaan stressin negatiivisia puolia, stressiä distressinä. Tutkittava 1 ja osaltaan myös 

tutkittava 6 uskoivat, että distressi voi koulutyössä ilmentyä emotionaalisina ongelmina (ala-

kategoria B, ”Emotionaalisia ongelmia koulutyötä kohtaan”). Emotionaalisina ongelmina 

pidettiin muun muassa joidenkin stressoreiden aiheuttamaa pelkoa ja jännitystä: 
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” – – saattaa ruveta itkeen, jos ei saa tiettyä tehtävää tehtyä tai jos häviää, tyypilliset ti-
lanteet, et jos ei aina voitakaan tai sitten pelko siitä, jos ei, tietysti on niitä lapsia joitten 
kotona vaaditaan hirveesti, että sitten ne ei, tavallaan pelko siitä kotona, miten se asia 
sitten kotona selvitetään ja uskaltaako näyttää huonoja arvosanoja tai arviointeja tai… 
Aika monesti on kyllä niitä itkukohtauksia paljon, että siitä menee jotenkin, tulee itkun 
ase, jos ei…” (N1) 

 

Opettaja 6 käsitti emotionaaliset ongelmat lisäksi tiettyjen koulutilanteiden, kuten kokeiden, 

yhteydessä aktivoituvina merkkeinä oppilaan distressistä: 

 
”Mä kokisin, että omissa oppilaissa ehkä stressiä ovat aiheuttaneet jotkut semmoset vaa-
timukset jotka opettaja esittää luokalle yleisesti ja toivos, että luokka oppis nämä ja nä-
mä asiat, ja joku oppilas huomaa että tä ne tuottaa hänelle vaikeuksia, niin sit kun on 
vaikka koe asiasta, josta oppilas ei oo ihan vahva, niin jotkut saattaa saattaa siinä sitten 
heittäytyä pahaksi alisuorittajiks eli ne ei ollenkaan kykene edes normaalitasolleen, vaan 
sit niillä sekoo järki ihan kokonaan ja tuntuu, että sit ne ei muista omaa nimeensäkään. 
Et ne unohtaa kaiken, mitä on puhuttu mistään ikinä, et ihan niinkun sekopäisiä ja saat-
taa joku olla paikallaan ja itkee tihrustaa tai joku niinkun voivottelee siinä ja ei mitään 
tule mieleen. Että näyttää se tilanne ihan toivottomalta.” (M6) 
 

Lapsen distressin ilmenemisestä emotionaalisina ongelmina on löydettävissä yhtymä-

kohtia stressin rinnakkaiskäsitteisiin. Erot pelon, jännittämisen ja ahdistuksen tuntemusten 

välillä voivat olla liukuvia ja niiden on usein todettu esiintyvän yhdessä. Ulkoapäin nähtynä 

oirehdinta voi viitata moneen rinnakkaiseen ongelmaan tai emootioon. (Ks. Aho 1982, 4; Co-

hen 1985, 42; Selye 1976, 27; Toskala 1997; 116–117, ks. s. 16–18.) Opettajalle ongelmat 

saattavatkin näyttää hyvin samankaltaisilta (vrt. Lapsen stressin ominaispiirteet, pääkategoria 

3, s. 77).  

Lapsen distressin vaikutuksia koulutyölle tarkasteltiin myös kehittymisen ja oppimisen 

ongelmien perspektiiveistä (alakategoria C, ”’vaikuttaa sillä tavalla, että se ei kehity’”). Tä-

hän näkökulmaan yhtyi kaikkiaan kahdeksan tutkittavaa (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ja 10). Yhteistä 

näille opettajille oli se, että lapsen distressin ajateltiin voivan vaikuttaa haitallisesti koulutyön 

keskeisiin alueisiin (kuten keskittymiskyky) ja siten myös lapsen oppimiseen ja kehittymi-

seen: 

”Kyllä se vaikuttaa sillä tavalla, että se ei kehity. Niinkun mulla tässäkin on ollu sem-
mosia, jotka ei helposti pääse eteenpäin, sillon pitää yrittää löytää se keino, jolla hypä-
tään siitä asiasta yli ja yritetään vaan unohtaa se stressaava tekijä ja yritetään vaikka 
myöhemmin.” (N4) 
 
” – – mutta vähän hitaammin hoksaa ja vähän hitaammin selviää tehtävistään, että vähän 
hidastuu oppiminen. Että että yksi on semmonen. Ja tämmönen huolimattomuus, voi ol-
la tehtäviä tekemättä. Jos on joku kovasti iso asia, niin voi olla ettei oo niin tärkeetä, on-
ko tehty joku aa ja bee kohta vai ei. ...” (N5) 
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” – – kyllä se vaikuttaa, että jos se stressi on vaikka sitten sieltä kotoa, kotitilanteesta 
johtuvaa, niin eihän se lapsi jaksa keskittyä välttämättä, jos sillä paljon huolta ja murhet-
ta... jos se on jatkuvasti vähän retuperällä se kouluun tuleminen, läksyt tekemättä, asiat 
hoitamatta, niin siitähän niinkun tulee niin paljon sitä stressiä, että eihän se, eihän sem-
monen pieni ihminen jaksa selviytyä niistä kaikista jutuista ilman aikuista.” (N9) 

 

Myös muissa tutkimuksissa on todettu distressin heikentävän koulusaavutuksia. Distressin on 

havaittu vaikuttavan haitallisesti muun muassa lapsen reagoinnin tarkoituksenmukaisuuteen 

(Aho 1982, 10), koulutyöskentelyn onnistumiseen (Langinvainio 1984) ja täten akateemisten 

taitojen omaksumiseen (Phillips 1978, 70). Tämän taas on todettu näkyvän oppilaan arvosa-

noissa (Langinvainio 1984). Opettajien ajatukset olivat hyvin samansuuntaisia. 

Opettaja 3 esitti, että distressi saattaa johtaa oppilaan syrjäytymiseen kouluympäristöstä 

ja koulun toiminnasta ainakin distressitilan ajaksi (alakategoria D, ”Oppilas syrjäytyy koulun 

arjesta”). Muillakin opettajilla (1, 2, 4, 5, 9) oli osin samansuuntaisia ajatuksia, joita ei kui-

tenkaan ole tähän luokitukseen voitu sisällyttää. Ajatuksessa yhdistyy osaltaan myös edellisen 

alakategorian (C) käsityksiä. Opettaja 3 itse ei käyttänyt käsitettä syrjäytyä, vaan hän kuvaili 

ilmiötä yksilöidymmin: 

 
” – – Mutta myöskin ihan sitten näitä fyysisiä oireita… päänsärkyä, se on varmaan aika 
tyypillinen ja sitten semmonen väsymys.” – – ” – – Tai sitten joku sellanen mikä saattaa 
olla aika yllättävä, sellainen yleinen kieltäminen, sellainen että ei must oo, tai sellanen 
oman itsetunnon menetys. Että tulee hyvin sellanen hyvin kielteinen, että en mä kuiten-
kaan osaa, tai en mää, ei mun kannata ees yrittää tai. Ja tälläset että toi nyt on kuitenkin 
mulle liian vakee tai että mä tiedän etten mä selviä tästä.” – – ” – – just tää tämmönen, 
että ei saa niinkun tehdyksi, ja semmonen että tota jää niinkun vähän pois, ei osallistu 
niin, niin helposti. Että tämmönen lamaantuminen, mutta toisaalta sit se voi ilmentyä 
semmosena ylimielisyytenä niinkun vähän että tota. Että osittain se on semmosena ta-
vallaan niinkun semmosena hyväksymisenä, oman tilan hyväksymisenä ja semmosena 
innostuksen kieltämisenä, että sillai ne mun mielestä ilmenee, mutta mutta.  Ja just se et-
tä tuntuu läksyt hirmu raskailta ja tuntuu, että niitä on niin kauheesti. Ja ja ja kokeet on 
vaikeita ja ja ja koulussa on, ei tylsää, mutta siis sillai ettei jaksa siellä. – – ” (N3) 

 – –  
” – – Oli semmonen että tota muuttuu semmoseks poissa olevaks ja hyvin tämmöseks 
niinkun, että ei sitä iloo ollu oikein mistään asiasta ja vähä semmonen mietteliäskin oli, 
tota. Tuota, tuota ja sitten toinen tapaus oli semmonen, että tuli näitä poissaoloja. Sem-
mosia, että ei jaksa lähteä, särki päätä ja joku oli. Mutta että, ihan semmosia päivän 
poissaoloja oli. – – ” (N3) 

 

Ajatus lapsen syrjäytymisestä distressin seurauksena voi liittyä opettajan tekemiin havaintoi-

hin lapsen välttämiskäyttäytymisestä. Välttämistä selviytymiskeinonaan käyttävä lapsi kokee 

helpoimmaksi vetäytyä ja olla yrittämättä. Lapsen voi olla vaikea osallistua koulutoimintaan 

suojellessaan itseään negatiivisilta tuntemuksilta (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991, 
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195; ks. s. 82–83; myös Räsänen 1999; Räsänen 2002), mistä myös tutkittavan (3) esittämässä 

esimerkissä nähtävästi oli kyse.  

Negatiivisten vaikutusten ohella tutkimuksessa pohdittiin lapsen stressin positiivisia 

mahdollisuuksia (pääkategoria 3, ”Hallittu stressi kannustimena koulutyössä”). Lapsen stres-

sillä uskottiin joissain tilanteissa olevan myös eustressiin liitettäviä vaikutuksia. Opettajien 

käsityksissä hallitun stressitilan positiivinen vaikutus ilmeni muun muassa kannustimena yrit-

tämiseen.  

Opettajat 2, 3, 7, 8 ja 9 sanoivat, että stressillä saattaa olla toivottuja vaikutuksia koulu-

työhön ja erityisesti koulutyön mielekkyyden kokemiseen (alakategoria E, ”’vähän edes sel-

lasta vastuuntuntoa’”):  

 
” – – Että pientä stressiä mun mielestä kyllä lapsillakin, on vähän edes sellasta vastuun-
tuntoa, että tota. Joskus tuntuu, että sellaset joilla ei oo yhtään stressiä nehän on ihan 
hällä väliä, ne on niinkun seilaa paikasta toiseen. – – ” (N3) 
 
” – – Kyllähän se monta kertaa kannustaa siihen, kannustaa, että kyllähän se oppilaista 
huomaa, niin että pien stressi jossakin kokeenluvussakin se voi olla ihan hyvä juttu, että 
tulee vähän tehtyä töitä, ja että jos niinkun jotain hommaa vähän jännittää. – – ” (M8) 
 
”Sill on just kun halutaan puristaa jotain kivaa esille tai kun lapsi haluaa näyttää jotakin 
ja olla liikuntatunnilla ja sill on paineita siitä ja. Kyl must tuntuu, että erittäin positiivis-
ta. ...” (N2) 

 
Stressin myönteistä luonnetta ei kirjallisuudessa pidetä itsestäänselvyytenä, vaan esimerkiksi 

Vartiovaara (2004, 38) esittää, ettei eustressiä saavuteta ilman harjoittelua. Hammarlund 

(2004, 172) ja Kuczen (1982, 11) pitävät hallittua stressiä mahdollisena virkisteenä kohti pa-

rempaa suoritusta, kuten etenkin opettajat 2 ja 8 ajattelivat.   

Opettajat pitivät kuitenkin vaikeana esittää esimerkkejä stressin positiivisista piirteistä 

koulutyössä: 

 
”Kyllä se voi myöskin semmonen, että monet ihmiset sanoo, että he tekkee joitakin asi-
oita sillei pienessä stressissä ja paineessa, niin saavat hyvää jälkeä aikaseksi sillon kun 
on pakko. Että se voi toimia myös tälläsenä stimulanttina sitten.” – – ” – – Mutta ei siitä 
kyllä hirveesti hyötyä ... ... en ainakaan nyt tässä heti keksi.”(N9) 
 

Kuvaavaa olikin, että eustressin mahdollisuuksiin suhtauduttiin innolla, mutta toisaalta pidet-

tiin hankalana yksilöidä tilanteita ja seikkoja, jotka toisivat esiin stressin mahdollisia positiivi-

sia puolia. Uskottiin myös, että eustressistä on lapsille hyötyä joissain tilanteissa, mutta toi-

saalta eustressin ja distressin rajan ajateltiin olevan vaikeasti määriteltävissä. Stressin positii-

viset ulottuvuudet eivät siis olleet kovin jäsentynyt osa tutkittujen opettajien stressikäsitystä. 
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6.2.5  Lapsen stressinhallintakeinot  

Opettajien käsitykset lapsen stressinhallinnan keinoista olivat hyvin moninaisia. Lopulta 

muodostin merkitysrakenteista kahdeksan alakategoriaa ja neljä ylemmän tason kategoriaa 

(ks. kuvio 9). Ensimmäisessä pääkategoriassa (”Sosiaaliset kontaktit ja tuen saaminen hallin-

takeinoina”) merkityksellistä on sosiaalisten suhteiden näkeminen lapsen stressinhallinnan 

osana. Sosiaalisia suhteita ja erityisesti niiden laatua pidettiin tärkeinä. Jopa niin, että niitä 

pidettiin edellytyksinä distressistä selviämiseen. Tässä mielessä käsitys kytkeytyy muun mu-

assa Kuczenin (1982, 53) esittämään ajatukseen sosiaalisen tuen ja lapsen selviytymisen yh-

teydestä (ks. myös Rutter 1983, 24–25).    

Tutkittava 1 painotti vähintään yhden turvallisen aikuissuhteen merkitystä (alakategoria 

A, ”’et aina riittäis jos on yksi semmonen turvallinen aikuinen’”). Hän ajatteli lapsen tarvitse-

van ikävien elämäntilanteiden ja sattumusten selvittämiseen aikuisen tukea. Tällöin myös lap-

sen distressitilanteen selvittäminen vaatii turvallista lapsi-aikuis-suhdetta. Tutkittava 1 kertoo 

tästä haastattelulainauksessa, jossa hän käsittelee lapsen mahdollisuutta selviytyä distressistä: 

 
”Se on mun mielestä luonnekysymys… varmaan lapsi, jotkut lapsethan pärjää läpi elä-
mänsä, vaikka niillä ois ollu ihan mielettömän kova stressi koko lapsuutensa, niin ne va-
raan laittaa sen jotenkin, ne vaan selviää, tulee tasapainosia aikuisia. Ja osalta sitten niin 
tulee ihan luonnevikaisia. En minä tiiä, mun mielestä se varmaan on, ainahan sanotaan, 
et et aina riittäis jos on yksi semmonen turvallinen aikuinen, aikuissuhde, että varmaan 
monet pelastaa se, jos on kotona vaikeeta tai, niin sitten on joku sellanen luottoihminen, 
kuka on siinä läpi elämän, sellanen oikee aikuinen.”(N1) 

 

Tutkittavat 3, 7, 8, 9 ja 10 tarkastelivat asiaa hieman erilaisesta näkökulmasta. He pai-

nottivat lapsen distressistä selviämisessä lapsen mahdollisuutta tukeutua muihin ihmisiin. 

Vaikka kaikki myönteiset sosiaaliset suhteet koettiin tärkeinä, erityisesti lapsen distressinhal-

lintaan yhdistettiin aikuisen antama tuki. (Alakategoria B, ”Asian jakaminen, avun hakeminen 

hallintakeinona”.) Ensisijaisina avun tarjoajina pidettiin lapsen vanhempia, mutta muidenkin 

aikuisten puoleen kääntyminen ja asian jakaminen koettiin tärkeänä: 

 
” – – apua niihin asioihin mitkä on vaikeita, joko kotoa tai koulusta tai sitten molemmis-
ta.” (N9) 
 

”Mun mielestä yks niitä tärkeimpiä on, ois just se semmonen puhuminen ja kysyminen 
ja avun pyytäminen. Että ne ois niinkun semmosia tärkeitä asioita. – – ” (N3) 
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Tutkittavat 7 ja 8 korostivat kodin sisäistä asioiden jakamista. He mainitsivat lisäksi lapsen 

kasvattamisen siihen, että lapsi oppisi jakamaan asiansa aikuisten kanssa ja siten löytämään 

apua ongelmatilanteisiinsa: 

 
”Tietysti ekaks taas se koti on, missä toivos, että sitä käsitellään ... ja se aina riippuu sii-
tä, että millanen, onko isompi vai joku arkipäiväsempi stressi tai siis se syy niinkun. – – 
” – – ” – – kertoo aikuisille, jollekin aikuisille, niin siitä se alkaa purkautumaan.” (N7) 
 
” – – kyllä tästä tietysti pitäis vanhempien ja opettajien vaan kasvattaa siihen, että jos jo-
tain tulee, niin niistä pitäis vaan puhua. – – ” (M8) 
 

Tutkittavat 2 ja 6 painottivat muita opettajia enemmän vertaisten antamaa tukea (alaka-

tegoria C, ”Hyvät sosiaaliset suhteet hallintakeinoina”). Nämäkin opettajat pitivät aikuisia 

tärkeänä tukena lapsen stressinhallinnassa, mutta halusivat nostaa esiin lapsen toverit. Kaveri-

piirin merkitys lapsen hyvinvoinnille käsitettiinkin suureksi. Tutkittava (2) pohtii vertaisten 

merkitystä seuraavasti:  

 
”Semmonen kaveri kaveripiiri vaikuttaa mun mielestä koko ajan. Kaveripiiri, aina pitäs 
olla hyvä kaveri koulussa, et tänne on kiva tulla sen takia. Musta tuntuu et sellainen lap-
si, jolla ei oo yhtään kaveria täällä näin, niitäkin on, niin se on niinkun tosi hankalaa. – – 
” (N2) 

 

Kaveripiirin ollessa tärkeä lapsen kokonaishyvinvoinnille, on se merkitsevä myös distressin 

hallitsemiselle. Toisten lasten merkitystä tarkasteltiin suhteessa opettajan yrityksiin auttaa 

oppilasta: 

 
” – – Ja vaikka meniskin huonosti ja mikäli kaveripiiri ei ilku siitä yhtään, vaan hyväk-
syy jokaisen semmosena kun ne on ja auttaakin tarpeen mukaan, niin se on hirmusen 
hyvä juttu. Se on vielä parempaa kun jos opettaja yrittää hyöriä jokaisen luona vuoron 
perään. – – ” (M6) 

 

Sosiaalisia suhteita pohdittiin hallintakeinojen yhteydessä myös muulla tavoin. Lapsi 

voi jakaa tuntemuksiaan ilmaisun keinoin. Tämänkaltaisina keinoina mainittiin muun muassa 

näytelmien valmistaminen ja kirjoittaminen. Aina vuorovaikutuksen ei opettajien mukaan 

tarvitse olla suoraa, vaan lapsi voi purkaa distressiään epäsuorasti niin vertaisryhmälle kuin 

aikuiselle.  

 
” – – se kertominenhan olis tietysti kans hyvä, et osais kirjottaa, kertoo jotain juttuja, 
kehitellä niihin nukkenäytelmiin jonkin semmosen jutskan, semmonenkin on. ... Mut 
kyllähän lapset osaa muuten kertoo jonkun tai ne voi sepittää tarinan, jossa ilmenee se 
ongelma ihan suoraankin. Et kyllähän lapsen ainekirjoituksesta saattaa löytyä rivien vä-
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listä semmonen joku piinaava juttu, se vaan niinkun putkahtaa. Ja sittenhän toiset kertoo 
ihan auliisti, kertoo ihan tarkkaan – – ” (N2) 

 

Opettajat 4 ja 5 esittivät mielenkiintoisen ajatuksen stressinhallinnnan ja stressin ilme-

nemismuotojen yhteydestä (pääkategoria 2, ”Stressin aiheuttamat muutokset hallintakeinoi-

na”; alakategoria D ”Stressin ilmeneminen nähtävissä lapsen stressinhallintana”). He tarkas-

telivat lapsen stressinhallinnan keinoja ja mahdollisuuksia suoraan stressin ilmenemismuotoi-

na. Tällöin lapsen psykosomaattinen oirehdinta ja stressiä seuraava käyttäytyminen olisivat 

lapsen hallintakeinoja. Samankaltaisen päällekkäisyyden voi havaita myös stressikirjallisuutta 

lukiessaan. Stressin hallintaan liitetyistä keinoista ja mekanismeista voidaan löytää yhtäläi-

syyttä stressin aiheuttamien muutosten eli ilmenemismuotojen kanssa (ks. mm. Langinvainio 

1984). Esimerkkinä voidaan mainita käyttäytymistason muutokset, jotka saattavat osaltaan 

olla yksilön hallintakeino. Pääajatus ilmenee seuraavasta lainauksesta: 

 
”No minusta se on jo menetelmä se, se levottomana riehuminen tai tai se niikun vetäy-
tyminen, että minulle ei vaan kukaan puhuis tästä asiasta, niin se on jo lapsen keino vält-
tää sitä sitä sen asian kohtaamista niinkun joka hetki.” (N5) 

 
Lapsen välttelevä käyttäytyminen oli yksi lapsen stressinhallintakeinoista, joita opettaja oli 

työssään tavannut: 

 
” – – Esimerkiks matikan tunneilla kun apua tarvitsee monta lasta, niin ei sitä millään 
ehdi auttaa yhdessä tunnissa kaikkia. Sitten ne oppilaat vetäytyy, kun ne näkee, että niitä 
ennen on paljon käsiä pystyssä. Jotkut voi ruveta tekeen, no joitain sijaistoimintoja, ku-
ten leikkii kynällään, tekee omiaan. Ne siis näyttää tekevän jotain, mutta apua ne ei 
pyydä, ei osaa auttaakaan.” – – ” – – Mut kaikista vaikeimpia on ne, jotka ei tee siellä 
luokassa mitään, siis nää jotka tekee niitä sijaisjuttuja, että niitä kun ei meinaa huomata, 
kun ne vaa haluaa päästä yli siitä tilanteesta.” (N4) 

 

Aineistosta nousi esiin ajatus stressitilannetta tasapainottavista tekijöistä ja elämänalu-

eista (pääkategoria 3, ”Vastapainoiset kokemukset hallintakeinoina”). Vaikka jokin elämän-

alue aiheuttaisi lapselle distressiä, voisivat toisessa yhteydessä tai toiminnossa saadut positii-

viset kokemukset toimia lapsen hallintakeinoina. Haastatteluissa mainittiin muun muassa ren-

toutumisen ja onnistumisen kokemukset. Samojen kokemusten ajateltiin lisäksi vähentävän 

mahdollisuutta stressin aktualisoitumiseen. Samankaltaisia ajatuksia löytyy stressitutkimuk-

sesta ja -kirjallisuudesta. Lapsi voi pyrkiä käsittelemään distressitilaansa leikkiessään tai muu-

ta harrastaessaan. Mieluisten asioiden tekeminen voi toimia hallintakeinona ilman, että lapsi 

asiaa tiedostaa. Lapsen kehittyessä hallintakeinot muuttuvat osin tunnekeskeisemmiksi ja 

kognitioihin suuntautuviksi. (Ks. Punamäki & Puhakka 2001, 121.) 
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Tutkituista neljä (2, 3, 9 ja 10) korosti erityisesti positiivisten kokemusten ja riittävän 

levon merkitystä distressistä selviämiselle (alakategoria E, ”Tasapainottava toiminta ja riittä-

vä lepo hallintakeinona”). Tärkeänä nähtiin kunkin omien mieltymysten mukainen toiminta: 

 
”Musta ois hirveen hyvä, että ne pääsis pelaamaan jotakin ja urheilemaan ja löytää sieltä 
niinkun semmosta kivaa sisältöä elämäänsä ja purkais sitä niinkun liikuntaan. – – ” – – ” 
– – Voihan stressiä purkaa ihan piirtämällä käsityöllä tai sitten ihan kertomalla, et pys-
tyis sitä kuvaileen tai näyttelemällä, et saa tuotettuaan itsestään jotain sellasta ulos. Sel-
lasta kivaa, mitä on kiva tehdä, niin minkä tahansa kivan tekeminen ja liikunta tietysti, 
se nyt on ihan ykkösasia, mutta sit pitäis löytää se oma kanava, et jokaista lasta osais 
rohkaista tekemään sitä kivaa asiaa paljon, koska kyllä se... Kyllä se on musta ihan mikä 
vaan... sillä keinoin saa purettua sitä omaa stressiään pois.” (N2) 
 
” – – että ois semmosta muutakin tekemistä, muutakin semmosta hauskaa ja rentoutta-
vaa tekemistä kuin koulu. Ei se voi olla ykkös-kutos-luokkalaisilla niinkun se tärkein 
asia, että semmonen suhteellisuudentaju, et paljon muuta semmosta mukavaa ja sem-
mosta niinkun rentouttavaa, niinkun yhdessäoloo tai sitten joku kiva harrastus tai sitten 
ihan levon lisääminen. Ne ois mun mielestä semmosia ihan että tota pysyis varmaan 
pieni lapsi ihan kasassa. – – ei tää voi olla yhtä suorittamista vielä tossa vaiheessa.” (N3) 

 

Lapsen kokemusta omasta onnistumisestaan ja pystyvyydestään pidettiin tärkeänä stres-

sinhallinnan keinona (alakategoria F, ”’Toisessa pystyykin taas pätemään’”). Erityisesti tutki-

tut 6 ja 8 näkivät tämän tärkeänä keinona vähentää syntyneitä paineita ja toisaalta estää dis-

tressiä. Koulu voi opettajien mielestä olla paikka, jossa lapsi saa tukea ja kannustusta: 

 
” – – jonkun kohdalta sitten, joka on niinkun, jolla on kotona heikosti asiat, niin kyllä se 
aika nopeesti näkyy, että jos koulussa pystyy kehumaan, niin kyl se hyvin nopeesti ru-
pee toistamaan itteensä, että saa niinkun kehua vähän päästä enemmän ja enemmän. Että 
se voi muuttua hyvinkin myönteiseksi se, että koulussa pärjää, vaikkei kotona sitten niin 
hirveästi, niin hyvin oliskaan. – – ” (M8) 
 
” – – voi ollakin, että jos toisessa menee huonosti, mutta toisessa pystyykin taas päte-
mään, niin se taas helpottaakin sitten elämää. – – ” (M6) 
 

Kolmannessa pääkategoriassa pidetään lapsen turvana niitä elämänalueita, joilla ei ole stressi-

tekijöitä. Toisaalta myös stressiä aiheuttavan elämänalueen sisällä voitiin havaita seikkoja, 

jotka helpottavat lapsen kokonaistilannetta. Opettajien ajatuksista on havaittavissa käsitys 

lapsen omanarvon- ja itsetunnon säilyttämisen ja parantamisen tärkeydestä (ks. Opettajan kei-

not suhteessa lapsen distressiin, alakategoria B, s. 123–124).  

Kuten aiemmin käsiteltyjen stressin osa-alueiden kohdalla (olemus ja ilmeneminen), 

myös hallintakeinojen yhteydessä opettajat kuvasivat stressin yksilöllisiä piirteitä (pääkatego-

ria 4, ”Hallintakeinojen vaihteleva luonne”). Näillä persoonakohtaisilla muuttujilla perustel-
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tiin vaikeutta määritellä niitä keinoja, joita lapsen stressinhallinnassaan käyttävät. Opettajat 1, 

4 ja 5 katsoivat distressinhallintaa ohjaavan erityisesti lapsen luonteen, mutta myös kehityk-

sen mukaisen potentiaalin hallita stressitilanteita (alakategoria G, ”Lapsen luonne ja opitut 

hallintakeinot variantteina”) (vrt. Keltikangas-Järvinen 2007): 

 
”Mä sanoisin, että se on enemmänkin persoonallinen asia kuin ikäasia, että mitä isompi 
on, niin ehkä sitä paremmin pystyy hallitsemaan – – ” – – ” – – kun lapsi kasvaa isom-
maksi, niin se enemmän yrittää selvitä itsekin, enemmän kuin pienenä. ...” – – ”No se on 
kypsymiskysymys, että toinen pystyy, toinen ei. ... – – ” (N5) 

 

Tutkittava 4 käsitti stressinhallinnan muodot osittain pysyviksi, persoonasidonnaisiksi, mutta 

toisaalta kehityksen ja oppimisen mukana monipuolistuviksi keinoiksi: 

 
” – – Tietysti jokaisella on oma tapansa selvittää stressiä. Mä luulen että se tapa säilyy 
aika lailla eliniän. Tietystihän niitä stressinhallintataitoja oppii sitten vanhempana.” (N4) 

 

Hallintakeinojen vaihtelevuutta käsiteltiin lisäksi distressin vakavuudesta käsin (opetta-

jat 7 ja 9). Vakavasta distressistä kärsiessään lapsen ajateltiin käyttävän erilaisia hallintakei-

noja kuin lievemmissä stressitapauksissa. Lievän stressitilan oletettiin voivan mennä ohi il-

man varsinaisten hallintakeinojen käyttämistä (alakategoria H, ”Distressin vakavuus johtaa 

erilaisiin hallintakeinoihin”):  

 
” – – ja se aina riippuu siitä, että millanen, onko isompi vai joku arkipäiväsempi stressi 
tai siis se syy niinkun. Jos on joku kuolemantapaus, niin se on tietysti ihan ihan eri luo-
kassa taas – – ” (N7) 

 

Aineistosta noussut ajatus lapsen distressin hallintakeinojen suhteellisuudesta ei ole ai-

nutlaatuinen. Lapsikohtainen ja tilannekohtainen vaihtelu stressinhallinnassa on laajemmin 

tutkimuksissa havaittu seikka (esim. Elkind 2001). Tämä on helposti ymmärrettävissä, kun 

asia suhteutetaan kontekstiin, jossa lapsi hallintataitojaan käyttää. Tähän kontekstiin voidaan 

lukea ainakin lapsen persoonallisuus, temperamentti, kokemusvaranto, opitut hallintamene-

telmät, saatavissa oleva tuki sekä ympäristö fyysisenä, sosiaalisena ja emotionaalisena ulottu-

vuutena. Näiden loputtomat yhdistelmät varmistavat hallintakeinojen tilannekohtaisuuden ja 

yksilöllisyyden. Tämä ei kuitenkaan poissulje joidenkin hallintakeinojen vallitsevuutta. 

Stressinhallintakeinojen käsittely päättää tulosten esittelyn sen osalta, kuinka opettajat 

lapsen stressin ymmärsivät. Kootusti voidaan sanoa, että opettajat pitivät stressiä yleisinhimil-

lisenä asiana, joka lasten kohdalla kuitenkin poikkeaa aikuisten stressistä niin stressoreissa, 

stressin ilmenemiskanavissa, stressin vaikutuksissa kuin stressinhallinnan keinoissa. 
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6.3 Opettajien käsitykset oppilaiden potentiaalisista stressoreista 

Toisen tutkimuskysymyksen alla tarkastelin opettajien käsityksiä oppilaiden mahdollisista 

stressoreista eri elämänpiireissä. Eritellymmin stressoreita tarkasteltiin koulun stressitekijöi-

den osalta. Olen laatinut seuraavat kategoriat: ”Lapsen stressitekijät elämänalueittain” (Kuvio 

10) sekä ”Koulun mahdolliset stressitekijät oppilaalle” (Kuvio 11). Teemarungossa erityisesti 

teema kolme keskittyi oppilaiden stressitekijöihin, joskin muidenkin teemojen yhteydessä 

stressoreita saatettiin mainita haastattelun kulusta riippuen.  

 

6.3.1  Stressitekijät lapsen eri elämänalueilla 

Aineistossa opettajat kuvailivat laajasti käsityksiään lapsen mahdollisista stressitekijöistä. 

Alun perin ajatuksena oli tarkastella etupäässä niitä stressoreita, joita opettajat havaitsevat 

koulussa tai kouluun liittyen, ja sitä kuinka merkittävänä lapsen stressorien lähteenä opettajat 

koulua pitävät. Opettajien kanssa asiaa kuitenkin pohdittiin laajemmin ja keskiöön nousivat 

myös muut elämänalueet. Esittelen aluksi näitä käsityksiä. 

Aineistossa painottui stressoreiden tilannekohtaisuus. Tästä huolimatta lapsen distressin 

kannalta merkittävimmiksi arvioitiin kodista lähtöisin olevat stressorit. Ensimmäinen pääka-

tegoria (”Kodin stressorit merkittävimpiä”) muodostuikin opettajista, jotka korostivat stressi-

tekijöitä pohdittaessa lapsen kotia ja kotiin liittyviä tekijöitä (muun muassa perushuolto ja 

kuri). Näkemys seuraa lapsen stressoreista saatuja tutkimustuloksia (esim. Langinvainio 1984, 

13, 15; ks. myös Winkley 1996; Sanberg 1996).  

Aivan yksimielisiä asiasta ei oltu, vaan opettajien käsityksissä oli havaittavissa hienoisia 

painotuseroja. Opettajat 1 ja 10 korostivat nimenomaan kodin merkitystä alakouluikäisen lap-

sen stressitekijänä (alakategoria A, ”’yleensä ne lähtee kotoo’”). Vaikka kyseiset opettajat 

painottivat kotia, mainitsivat molemmat muutamia mahdollisia stressitekijöitä koulun piiristä 

(ks. kategoriat: Koulun mahdolliset stressitekijät oppilaalle, s.109).  

Tutkittava 1 piti stressoreita pitkälti kodin asiana. Hän kuvaili asiaa näin: 

 
Haastatt.: Mistä nää asiat on sitten johtunu, mistä se lapsi on ollu stressaantunut? 
 
Vastaaja: No vanhempien pari parisuhteesta, sit tän vanhemman rakkauden määrästä, 
öö, sitten hyljätyksi tulemisesta, yksin jäämisestä, liian paljon niinkun yksin olemises-
ta… lähinnä se siis että, ja sitten tämmönen että … … on syöny, vanhemmat on syöny 
omat lupauksensa ja vanhemmat ei ymmärrä sitä, että vaikka on semmosia i niinkun 
päällisin puolin ihan tavallisia, normaaleja, niin miten paljon tekee hallaa, että on luvattu 
viikosta toiseen niinkun tietty juttu ja se vaan venyy ja venyy. Että kyllä niitä on. 
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 – –  
Haastatt.: Mitkä elämänalueet ois tämmösiä, jotka eniten vois aiheuttaa sitä stressiä lap-
selle? Tai mistä stressiä vois lapselle yleensä löytyä? 

 
Vastaaja: No koti, vanhempien suhteet, ne on, melkeen aina se lähtee sieltä. 
 
Haastatt.: Minkälaisia stressitekijöitä sieltä vois nousta, jotka näkyy ihan kouluun asti? 
 
Vastaaja: Noo miten, no siis miten vanhemmat keskustelee toisilleen, miten ongelmat 
ratkastaan, millasta kielenkäyttöä siellä käytetään toisilleen, miten isi kohtelee äitiä, mi-
ten äiti isiä, miten ou, äitin miesystävät äitiä, miten miesystävät lasta, sitten nää uu-
sioperheen kuviot… liiallinen työ, mikä on nykyaikana niin, myöskin siis voisin (koput-
taa pöytään), kun itekin tykkään niin työstäni, että mikä tavallaan vie …vie lapsilta 
vanhemman, että nykyään vanhemmat tekee ihan mielettömästi töitä… Ja ihan niinkun 
omasta, sehän on järjestelykysymys. Ja stressi siitä, yleensä ne lähtee kotoo. Mun on 
niinkun jotenkin hirveän vaikee kuvitella, että koulusta sitten ois stre… … (N1) 

 

Ymmärrettävästi myös tutkimuksissa on osoitettu kodin piiriin liittyviä tekijöitä, jotka voivat 

aiheuttaa lapselle stressiä (pääasiassa distressiä). Opettajien mainitsemat liiallinen vastuu ja 

odotukset, huollon puutteet, perheen yleinen hyvinvointi sekä päivärytmin ongelmat tulevat 

esiin myös kirjallisuudessa. Toisaalta tilanne ei ole näin suoraviivainen, vaikka potentiaalisina 

stressoreina monia kodin tilanteita ja olosuhteita voidaan pitää (Saarinen, Ruoppila & Kor-

kiakangas 1991, 160).  

Ajatus kodin stressitekijöistä sai kannatusta myös muilta kahdeksalta opettajalta (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 ja 9). Näiden opettajien ajatuksissa kuitenkin painottuivat edellä esitettyä enemmän 

muut elämänalueet, jotka lapsen elämäntilanteesta riippuen voivat olla merkittäviä. Nämä 

muualta tulleet stressorit koettiin tästä huolimatta sekundaarisina. (Alakategoria B, ”Kodin 

vaikutuksen lisäksi monet elämänalueet voivat sisältää stressoreita”.)  

Seuraavassa opettajat 7 ja 8 pohtivat kotielämästä lähteviä stressoreita suhteessa koulun 

stressitekijöihin:  

 
”Kyllä ne varmaan se, niinkun se kotielämä.” – – ”Siis kyllä jos kotona lapsella on sem-
monen tunne, että on hyväksytty, vaikka vähän menis mönkäänkin, ja on semmonen, 
rento asento sillei, että koulussa pärjääminenkin, että riittää kun pärjää sillei omilla ky-
vyillään, ettei tarvi raataa. Niin kyllä miusta se koti on kyllä ihan ehoton. Ja sitten koulu 
voi antaa tukee siihen tai sitten voi olla vähän repimässä alaspäin.” (N7) 
 
”Alakoululaisen... ... ... kai se nyt tietysti on nää kotiolot, että jos niinkun, että kyllähän 
se näkyy koulussakin, että jos on kotona on, kotona on jotain avioeroa tai jotain täm-
möstä hankaluutta, niin kyllä se heijastuu kouluun. – – Eihän se koulu niin hirveen tär-
kee asia oo kumminkaan, että kyllähän se pitäis sen perheen asiat olla sillä lailla kun-
nossa, että eihän lapsi pysty keskittymään mihinkään, jos on tommonen tilanne kotona. 
... – – Mutta että kai se perhe-elämä on se ensimmäinen juttu, ja sitten tietysti jos ei kou-
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lussakaan pysty pätemään millään tavalla, kokee olevansa aina se heikoin, niin ei kai se 
ainakaan sitä paranna sitä tilannetta.”(M8) 

 

Aineistossa mainittiin lisäksi useita muita kodin vaikutuksen lisänä ymmärrettyjä stres-

sitekijöitä sekä stressitekijöiden lähteitä (kuten katastrofit ja harrastukset). Tämäkin näkemys 

vastaa stressikirjallisuudesta muodostuvaa kuvaa (ks. esim. Saarinen, Ruoppila & Korkiakan-

gas 1991). Kodin pääasiallinen merkitys painottuu, mutta muilta elämänalueilta lähtöisin ole-

via stressitekijöitä ei poissuljeta.  

Tutkittava 2 pohti ensin kodin stressitekijöitä ja liitti sitten aiheeseen koulun: 

 
”Tota aikuisethan tuo näitä paineita.  – –Joko lapselta vaaditaan jotain tai sitten siltä ei 
vaadita liikaa tai sitten on tämmösiä perusjuttuja, että siihen lapsen ihan perusturvalli-
suuteen ja huoltoon liittyviä ongelmia, että se vaan ei oo oikeen kunnossa.  – – Sit jos 
joku osa-alue tulee jätettyä niinkun väliin pahasti, niin sitten voi tulla ihan yhdestäkin, 
yhdestäkin jutusta.” – – ”Kyllähän vois tietysti ajatella, perusturvallisuus on niinkun 
semmonen ykkösasia, että kotona on kaikki kunnossa, terveellinen ravinto, nukkuma-
ajat. Että olis semmoset selkeet pelisäännöt, on nukkumaan – – Ettei lapsen tarvis kantaa 
vastuuta mistään aikuisten jutuista, että aikuiset osais pitää omat asiansa omina juttui-
naan ja riidellä sillon, ettei siinä olis koko perhe läsnä välttämättä tai osais sovitella. – – 
Tietysti aina joku kuolema ja sitten se avioero, ne on ne pahimmat varmasti.” 

                                                                        – –  

”Kyllähän tällä voi olla ihan älytön merkitys, että sehän voi alkaa niin päin, että tää kou-
lu asettaa kauheita paineita lapselle tai hänellä on vääriä mielikuvia koulusta tai sitten ne 
on myös oikeita mielikuvia, että jos täällä aikuiset ahdistaa lapsia koko ajan niinku sa-
notaan nytten ... no emmä tiiä oisko se sitten väärinkäsitystä koko ... Että millä ehdoin 
luokassa, luokassa voi toimia monella tavalla ja ainahan se on niinkun aikuinen, joka ... 
mäkin oon täällä niinkun pomona, joka määräilee, mit täällä tehdään. – – ” (N2)    

 

Koulussa uskottiin olevan paljon tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa lapselle eritasoista stressiä. 

Itsestäänselvyytenä koulun stressaavuutta ei silti ajateltu: 

 
” – – kouluhan se eniten asettaa velvotteita ja tehtäviä lapselle, että kotoo tuskin niin 
paljon asetetaan päivittäisiä velvotteita, mitä kotoo asetetaan. Koulusta kuitenkin tulee 
melkein päivittäin läksyjä, jotka pitäs tehdä ja pitäs opetella asioita, niin kyllä se vois ol-
la, että koulu on kuitenkin ehkä merkittävin stressitekijä. ... ... Mutta tosiaan, niinkun 
oon jo varmaan sanonutkin jo jonkin kerran, niin kovin yleistä tämmönen lapsen stres-
saantuminen ei kuitenkaan ole. Et vaikka koulu oliskin kaikkein merkittävin stressiteki-
jä, niin se ei siitä huolimatta tarkoita, että se on kovin yleistä, se aiheuttaa hyvin harvalla 
stressiä.” (M6) 

 

Edellisissä lainauksissa opettajat käsittelivät koulua lapsen mahdollisena stressitekijänä 

muiden elämänalueiden joukossa, pohtien lähinnä koulun lapselle asettamia velvoitteita. Tä-

mänkaltaiset koulun stressitekijät ovat painottuneita myös joissain stressitutkimuksissa. Muun 
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muassa Phillips (1978), Elias (1989) ja Elkind (2001) pitävät koulutyön paineita ja yksilöön 

kohdistuvaa arviointia mahdollisena syynä oppilaan (di)stressiin.  

Osa tutkituista koki lasten stressitekijät satunnaisiksi ja olosuhteista riippuvaisiksi. He 

uskoivat, etteivät stressitekijät välttämättä liity tiettyyn elämänalueeseen (pääkategoria 2, 

”Elämänalueiden merkitys stressitekijänä tapaus- ja ikäkohtaista”). Opettajat selittivät tätä eri 

tavoin. Yhteistä kuitenkin oli tilanne- ja ikätekijöiden painottaminen. Tutkittavan 3 käsityksen 

mukaan stressitekijät ovat hyvin vaihtelevia ja tilannekohtaisia. (Alakategoria C, ”Ei voida 

määrittää yleisesti merkittävintä stressoreiden lähdettä”.) Tästä huolimatta opettaja (3) piti 

kotia ja koulua niin merkittävinä elämänalueina, että niiden piiristä alakouluikäiselle lapselle 

stressitekijät voisivat hyvinkin löytyä. Tämä riippuu kuitenkin lapsen tilanteesta. Seuraavassa 

tutkittava pohtii kodin ja koulun stressitekijöiden suhteellisuutta: 

 

” – – jos sillä lapsella on kaikki perheessä hyvin niin koululla on varmaan aika iso, saat-
taa olla jopa ihan, pistäsinkö ihan, yhen kolmanneksen koulun piikkiin. Mut sitten jos 
tota oppilas on semmonen, että se selviytyy ihan aika kivuttomasti koulusta niin ja kou-
lussa menee noin niinkun muutenkin, ettei oo mitään kiusaamista tai muuta, niin tota 
niin mä en pistäis näin paljon painoo. Pistäsin enemmän painoo tälle kodille.” (N3) 

 

Kuuden opettajan (1, 2, 3, 6, 7 ja 10) haastatteluista löytyi toisenlainen näkemys stresso-

reiden variointiin. Näkemyksessä huomio kohdistui stressitekijöiden suhteellisuuteen oppilaan 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin verrattuna. (Alakategoria D, ”Stressorit riippuvaisia per-

soonasta ja ikätekijöistä”.) Persoonallisuuden piirteiden ja toisaalta ikätekijöiden ymmärret-

tiin suuntaavan sitä, mitkä tekijät lapsi kokee stressoreina ja mitkä hän taas sivuuttaa. Aineis-

tossa nämä opettajat korostivat tekijöitä eri tavoin, joskin samat ilmiöt olivat kaikkien mieles-

tä merkityksellisiä. Ikään liittyvät tekijät tulivat aineistossa esiin muun muassa seuraavasti: 

 

” – – kun ikää tulee lisää, niin ongelmia tulee lisää, laps tiedostaa ja havainnoi ja oppii 
enemmän. Eihän näillä ihan pienillä, eihän niillä mitään ongelmia oo.” (M10) 
 
”No tota, et mä olisin et mitä pienempi laps niin sitä enempi se perusturvallisuus on 
niinkun sillon semmonen aika tärkee asia. – – tää suorittamispuoli sitten lisääntyy huo-
mattavasti kun mitä ylemmäs mennään. Mitä isommista oppilaista on kysymys, niin sitä 
enemmän niillä tulee koulussa menestymisestä sitä stressiä. Mut sit taas jos vertaa nuo-
rempia oppilaita niin ne ottaa, saattaa ottaa ihan käsittämättömän suuren huolen esimer-
kiksi jostain asiasta jota ne on ymmärtänyt ihan väärin tai ne ei tiedosta sitä, jos siellä 
kotona on tapahtunu jotain semmosta. Niin siellä niinkun korostuu semmonen, tää pe-
rusturvallisuusjuttu.” (N3) 
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Myös tutkittava 2 pohti lapsen iän ja stressitekijöiden suhdetta. Hän liitti iän aikuisten tarjoa-

maan turvaan ja esitti näin hypoteesinsa eri stressitekijöiden vakavuudesta eri-ikäisille lapsil-

le: 

” – – No varmasti sillä on merkitystä, että missä vaiheessa perheessä, minkä ikäsille näi-
tä avioeroja tai sitten jonkun perheenjäsenen kuolemat, missä vaiheessa, miten se lapsi 
pystyy ne käsittelemään. Niin kyllä niillä on merkitystä. Että toisaalta mä luulen, että 
ihan murrosikäselle se on erittäin paha, jollon tulee tämmösiä isoja muutoksia. – – Tää 
on ihan kuvittelua, et ne ois vielä kovempia ku semmosella lapsella, laps oppii, nuo-
remmat lapset pääsee äkkiä yli niistä. Ehkä siin on sitä, että nuoremman lapsen kanssa 
ollaan sitten, et on joku aikuinen turvana, vaikka siinä ympärillä tapahtus mitä tahansa, 
mut murrosikänen jää helposti yksin niiden ongelmien kanssa. ...” (N2) 

 

Mielenkiintoista on, kuinka opettajat uskoivat vanhempien lasten ottavan ympäristöstä hel-

pommin stressitekijöitä, mutta myös osaavan pieniä lapsia paremmin hallita omaa stressiään. 

Toisaalta taas (kuten edellisessä lainauksessa) ongelmien nähtiin vaikeutuvan iän myötä ja 

siten lisäävän haastetta tilanteesta selviytymisessä. (Vrt. Lapsen stressin ominaispiirteet, Lap-

sen (di)stressin hallintakeinot.) 

Tutkittava 5 piti vuorovaikutuksellisia suhteita lapsen merkittävimpinä stressitekijöinä 

(pääkategoria 3, ”Sosiaaliset suhteet merkittävimpinä stressoreina eri elämänalueilla”, alaka-

tegoria E, ”’nämä tämmöiset ihmissuhteet’”). Opettaja käsittelikin stressitekijöitä sosiaalisten 

suhteiden perspektiivistä. Tällöin stressitekijöitä pohdittaessa elämänalueilla ei sinänsä ole 

suurta roolia, vaan merkityksellisempiä ovat ihmisten väliset suhteet. Näiksi tutkittava ym-

märsi niin perheenjäsenten välisen kanssakäymisen, lapsen suhteet muihin aikuisiin kuin ver-

taissuhteet. Käsitykseen kuuluivat myös ihmissuhteissa tapahtuvat määrälliset muutokset ja 

niiden vaikutus potentiaalisina stressitekijöinä.  

Seuraavassa lainauksessa tutkittava 5 tarkastelee lapsen merkittävimpiä stressoreita: 

 
” – – kaverisuhteet on yks tärkeä asia ja myöskin varmasti suhteet aikuisin ihmisiin eli 
opettaja on varmaan yksi. Mutta sitten perhesuhteet kotona ja kaverisuhteet kotona, ne 
on tärkeitä asioita lapsen elämässä niin. ... (koulunkellot soivat) Niin mä sanoisin, että 
vasta näiden jälkeen tulee, et jos nämä tämmöiset ihmissuhteet on kunnossa, niin vasta 
niiden jälkeen tulee tämmöset oppimiseen liittyvät asiat. – – ” (N5) 
 

Myös kirjallisuudessa lapsiin yhdistetyt stressitekijät ovat usein kytköksissä ihmissuhteisiin ja 

niiden laatuun (mm. sosiaaliset pelot, suhteet aikuisiin, perherakenteen muutokset ja aikuisten 

asettamat odotukset) (esim. Miller 1986).  
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6.3.2  Koulun mahdolliset stressitekijät oppilaalle 

Edellä havaittiin, että valtaosa haastatelluista opettajista uskoi koulusta löytyvän lapsia (di)s-

tressaavia tekijöitä. Tässä luvussa käsitellään niitä stressitekijöitä, jotka opettajat mainitsivat 

erityisesti koulunkäyntiin ja kouluympäristöön liittyen. Opettajien käsitykset olivat hyvin sa-

mansuuntaisia. Tämän vuoksi alakategorioita on ainoastaan neljä. Kukin niistä edustaa tiettyä 

näkökulmaa tai aluetta koulumaailmasta. Opettajat käsittelivät aihetta lisäksi hyvin laajasti. 

Monet opettajat esittivät ajatuksia kaikista löydetyistä näkökulmista.  

Opettajat mainitsivat koulun potentiaalisiksi stressoreiksi useita sosiaalisia tekijöitä 

(”Sosiaalislähtöiset stressorit”). Opettajat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ja 10 lähestyivätkin kouluun 

liittyviä stressitekijöitä ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja sen eri alueiden sekä piirteiden 

näkökulmasta (alakategoria A, ”’Voi olla semmoisia henkilösuhde-stressitekijöitä’”). Lähes-

tymistapa yhdistyy laajemmin lapsen sosiaalisiin stressitekijöihin, joskin nyt kyseessä ovat 

ensisijaisesti koulun yhteydessä havaittavat stressitekijät: 

 
” – – kaveruussuhteet varmaan niinkun ykkösenä, jos ei oo kavereita ja kiusataan tai jos 
ei… se on mun mielestä niinkun se suurin … ” – – ” – – Samoin kun nää koulun esityk-
set on osalle tosi jännittäviä, että sitä pitää ottaa, psyykata, että muistaako kaikki vuo-
rosanat ja mitä jos joku nauraa, että se on varmaan niinkun suurin näille lapsille se, että 
jos joku nauraa. Että se on tullu hyvin monessa, monen lapsen kohalla esille, että van-
hemmat on sanonu, mitä lasta pelottaa koulussa… et suomalaiselle ei saa nauraa.” – – ” 
– – Semmosiakin on, että sitten lapset stressaa siitä, että vaikka tykkäsikin opettajasta, 
mut kun vanhemmat on haukkunu, tai niinkun niitähän on mitä ihmeellisempiä kiemu-
roita mitä voi tulla. Sit jos ei joku suunta niinkun toimi, tai sitten onhan meillä vieläkin 
semmosia sadistisia opettajia kuulee – – ” (N1) 
 
” – – Mut tuota että musta tuntuu, et semmonen henkilökemia-asia on tietysti ihan älyt-
tömän tärkeä asia. Jos siinä on lapsella jotain pelkoja opettajaa kohtaan, niin ei oo oikein 
hyvät lähtöeväät. Pitäs ainakin semmosesta pelkotilanteesta päästä pois. – – ” (N2) 
 
” – – myös koulukaverit eli haluaa tietysti olla ystävä ja haluaa saada ystäviä, mutta sit-
ten jos sitä ystävää ei löydy helposti tai toisena päivänä tulee riitaa, niin kyllä se stressaa 
ja rupee ehkä sitten jännittämään sitä kouluun tuloo ja stressaamaan sitten sitä kouluun 
tuloo ja kaikkee siihen liittyvää.” – –  ” – – Jos opettaja on ehkä liian korkeella auktori-
teettina ja antaa vaan ylhäältä käsin ne ohjeet, niin mä luulen, että siinä on helpompi 
stressaantua, jos kunnioitetaan niinkun väärällä tavalla liikaa opettajaa. Ettei uskalla sit-
ten sanoo, esimerkiks että pelottaa tai jännittää, esimerkiks liikuntatunnilla jostakin uu-
desta asiasta esimerkiks telinevoimistelusta, niin jos ei sille opettajalle uskalla sanoa, 
ettei uskalla tehdä, niin sillon mä luulen, että se on tosi kova stressitilanne.”  – – ”No sit-
ten voi tietysti kavereiden paine tulla kanssa kanssa, vertais kanssa. Katsoo siitä vieres-
tä, että kuinka toiset selviytyy ja sitten pitäs ite selviytyä yhtälailla. – – Eli he osaa sen 
vertailun ja kilpailun tässä vaiheessa jo ihan luonnostansa ilman sitä korostamatta, että 
ennemmin vaikka yrittää sanoa, että tämä ei oo kilpailu, niin silti niillä on luonnostansa 
se kilpailuvietti. – – ” (N4) 
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” – – Voi olla myös semmosia henkilösuhde-stressitekijöitä oppilaan elämässä, että jos 
jatkuvasti esimerkiks, esimerkiks on napit vastakkain jonkun opettajan kanssa tai tai 
jonkun toisen oppilaan kanssa, jos on kiusattu koulussa, jos on ite kiusaaja tai ajautunu 
ite johonkin tämmöseen, niin kaikki nää voi aiheuttaa.” (N9) 
 

Näkemyksissä ilmenivät niin vertaisryhmästä lähtöisin olevat sosiaaliset stressorit kuin ai-

kuisten ja lasten välisten suhteiden merkittävyys. Myös sosiaalista vertailua pidettiin lapsen 

potentiaalisena stressitekijänä. Vertailun tuomat paineet olivatkin näkyvä osa opettajien käsi-

tyksiä. 

Tutkittava 10 pohti lisäksi mahdollisuutta, että sosiaaliset stressitekijät, kuten distressi 

yleensäkin, koskettaisi enemmän tyttöjä:  

 
” – – jos aatellaan koulua, niin koulun ulkopuolisia juttuja kuitenkin, semmosia mitkä 
tapahtuu … kouluajan ulkopuolella tai sitten välitunnilla tai.. Enemmän siihen lapsen 
sosiaaliseen elämään kuin koulunkäyntiin liittyviä asioita.”  – – ”Mut en tiiä sitten oisko 
se enemmän tyttöjen ilmiö sillä tavalla, että ne on hirveen tarkkoja siitä, että, toisten ele-
kielestä ja ilmeistä ja seläntakana puhumisesta ja tämmösistä, että oisko se sitten jonkin-
laista stressiä näille tytöille, että ne miettii näitä sosiaalisia suhteita niin paljon sitten. … 
… … Ja joskus jos tulee jotain kiusaamistapauksia, niin kyllähän ne semmoset lasta 
vaivaa, kovastikin.” (M10) 

 

Ajatus on mielenkiintoinen, sillä tutkitun mielestä sukupuolten välillä on eroa siinä, kuinka 

asioihin suhtaudutaan. Hän koki poikien olevan usein tyttöjä rennompia. Tyttöjen herkempi 

suhtautuminen omaa itseä koskeviin asioihin vaikuttaisi näin myös heidän alttiuteensa kokea 

useampia tekijä stressoreina.  Kirjallisuudessa ei näin selkeitä viittauksia ole, joskin psyykki-

sistä ongelmista kertovat tilastot muodostavat kiintoisan vertailukohdan opettajan ajatukseen 

(vrt. Oppilaan hyvinvointi ja oppilashuolto 2000). 

Toinen pääkohta (pääkategoria 2, ”Persoonakohtaiset stressorit”) muodostuu niistä kä-

sityksistä, joissa koulustressorit liitettiin lapsen henkilökohtaiseen tilanteeseen. Kaikkiaan 

yhdeksän opettajaa (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10) esitti tämänkaltaisia ajatuksia (alakategoria B, 

”Lapsen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät stressorit”). Aineistosta nousivat esiin muun 

muassa oppimisen ongelmiin, pelkoihin, itsetuntoon ja itseen kohdistuneisiin odotuksiin liit-

tyviä stressitekijöitä. Seuraavassa tutkittava pohtii oppimisen ongelmia lapsen henkilökohtai-

sina stressoreina:  

 
” – – sitten on nää oppimisvaikeudet, jotka on varmaan semmoset, semmoset että. Var-
sinkin just pienillä sen huomaa siinä vaiheessa kun kaikki muut oppii lukemaan ja jos 
tulee semmonen, että huomaakin etten, miks mä en opi lukemaan…kaikki lukee jo. 
Koska se on niinkun semmonen hyvin voimakas stressitekijä. Samoin kun sitten se ehkä 
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ylemmillä luokilla, kun aletaan antaan arvosanoja jo ja numeroita jo, ja sitten tää täm-
mönen kun huomaa jo, että menee heikon puolelle niin se stressaa sitten.” (N3) 

 

Seuraavissa lainauksissa tutkittava 6 havainnollistaa tilanteen persoonakohtaista monimutkai-

suutta, kun taas toinen tutkittava (4) esittää esimerkin lapsen henkilökohtaisen ominaisuuden 

aiheuttamasta stressitekijästä: 

 
” – – Jos etukäteen tiedetään, että joutuu puhumaan, se voi olla stressiä aiheuttava tekijä 
ilman muuta. Jotkut tietynlaiset tilanteet eri ihmisille taas luonteenpiirteistä riippuen, et-
tä millaisia lapsia sattuu olemaan. – – Jollekin toiselle taas semmonen kun kertotaulun 
opetteleminen voi olla ihan kauhea, tuntuu ihan, että tää on ylitsepääsemätön juttu ja täs-
tä ei ei tuu mitään, opettaja vaatii, että ne pitää osata ja mä en opi näitä ikinä. – – ” (M6) 
 
”Että nää ois nyt osattava, tai opettele, opettele nää laulun sanat nyt ulkoa maanantaihin 
mennessä, kun on vaikka toi aamunavaus. Niin on se jollekin, jolla on vaikka huono toi 
muistikyky, ulkomuistikyky, niin kyllä se on varmaan stressaavaa.” (N4) 

 

Opettajien ajatukset liittyvät kirjallisuudessa esiintyvään näkemykseen stressitekijöiden 

yksilöllisestä luonteesta. Samoin kirjallisuudessa mainitaan oppimisen ongelmien stressaa-

vuus, menestymisen paineiden aiheuttamat stressitekijät sekä muihin koulutilanteisiin liittyvät 

pelot. (Esim. Schultz & Heuchert 1983; Lahti ym. 2001.) 

Edellä on esitelty yksilöllisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä stressitekijöitä. Opetta-

jat mainitsivat niiden ohella paljon stressitekijöitä suoraan koulunkäynnistä ja koulutoimin-

nasta (pääkategoria 3, ”Koulukulttuurista ja koulutoiminnan järjestämisestä aiheutuvat stres-

sorit”). Stressitekijöiden lähtökohtina pidettiin niin fyysisiä kuin ilmapiiriin liittyviä tekijöitä. 

Merkittävä osa opettajista (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ja 10) tarkasteli kouluun liittyviä stressitekijöi-

tä koulun käytännön toiminnan elementtien, kuten opetustason ja -tyylin näkökulmista (alaka-

tegoria C, ”Koulutoiminnasta lähtevät stressorit”). Kyseiset tekijät kombinoituvat tiukasti 

myös opettajan ammattiin ja sen hoitamiseen. Tässä suhteessa alakategoriassa A käsitellyt 

opettajan ja oppilaan väliset sosiaaliset suhteet kohdistuvat nyt koulutoimintaan. 

 
” – – Että tota, että kyllähän se niin on, että eka-tokaluokkalaisille, ekaluokkalaisille se 
on niin, että opettaja on se ykköshenkilö, ja jos opettaja niinkun jotenkin aiheuttaa jo-
tenkin huonoa mieltä, niin se saattaa tuntua niin vielä voimakkaammalta. – – Kun lähes-
tytään murrosikää, niin sillä on itsetunto aika semmonen herkillä. Että siinä mielessä sit-
ten niinkun sen murrosikäsen opettaja kyllä voi jollakin toiminnallaan aiheuttaa sitten si-
tä stressiä, mutta sillonhan se taas niinkun se oppilas kyseenalaistaa sitten sen opettajan 
aika pitkälti, tai aika monet voi kyseenalaistaa. Et tää on mun mielestä aika pitkälti just 
tosiaan …on vähän ikäkysymys. – – ” ” – – jos opettaja on hyvin sellanen vaikeasti lä-
hestyttävä, semmonen ankara, niin se mun mielestä, tai vielä sekään mun mielestä ei jos 
on ankara mutta jos on sellanen, joka jotenkin aiheuttaa noloja tilanteita ja niinkun aihe-
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uttaa sellasta vaikeeta, niin siit mun mielestä stressaantuu – – ” – – ” – – Mun mielestä 
just sitä toinen toiseen vertaamista tai arviointia numeroin sitten on se joka stressaa ja 
aiheuttaa paineita herkimmille varsinkin jotka ei niinku osaa sillai suhteuttaa, että kasi 
on ihan hyvä numero vaan yrittää siihen aina siihen kiitettävään tai sitten niin niin että 
tää tämmönen vertailtavuus. – – jos on tämmönen stressaantuva tyyppi, hikipinko, niin 
siinähän sitten pettyy hirveen äkkiä jos pitäs päästä siihen kymppiin muttei ihan pääse 
niin. Niin se on tosi stressaavaa sitten.”(N3) 
 
” – – Että varmasti saahaan, opettajat saa kyllä varmasti sitä stressiä aikaan, jos niinkun 
tarpeeksi ajattelematon, tai onhan tää opettajan työ raskas työ, että voihan siinä ihan sai-
rastuakin, että sillon vaan ei sitä opettajan työtä pitäs tehä.” (M8) 

 

Näkemys on hyvin esillä myös kirjallisuudessa. Muun muassa Savolainen (2001, 26) 

tarkastelee 11–15-vuotiaiden kouluterveyteen haitallisesti vaikuttavina piirteinä kiirettä ja 

rauhattomuutta. Harber (2004, 116–123) taas mainitsee suorituskeskeisen ilmapiirin sekä luo-

kittelun ja säännöstöjen avulla tapahtuvan oppilaiden ohjailemisen lapsen stressoreina.  

Tutkittava 5 tarkastelee seuraavassa lainauksessa opettajan ammatillisen osaamisen 

merkitystä sen suhteen, kuinka opetus on mahdollista järjestää kullekin oppilaalle sopivaksi, 

ilman että etenemistahtia koetaan stressaavaksi. Tutkittava painotti eriyttämisen merkitystä: 

 
”Esimerkiks nopeus, odottaa jotakin lapselta nopeammin kuin mihin hän kykenee. Ja 
tämä on juuri yksi opettajan työ vaikeus, että jokainen meistä ehtii eri aikaan valmiiksi. 
... Että osaa määritellä kuinka kauan jonkun tehtävän tekemiseen esimerkiksi menee 
keskimäärin ja sillä tavalla, että ne jotka on oikein nopeita, ei turhaudu tai stressaannu 
siitä, ja ne jotka eivät millään ehdi valmiiksi, eivät myöskään turhaannu ja stressaannu 
siitä, eikä varsinkaan kokisi itseään huonoksi. – – ” (N5) 

 

Opettajan vaikutus koululähtöisiin stressitekijöihin on todettu suureksi. Merkitys laajenee, 

mikäli emme ajattele ainoastaan henkilökohtaisesta kontaktista syntyneitä stressitekijöitä, 

vaan tarkastelemme laajemmin opettajan vaikutusta kouluympäristöön ja oppimisen ilmapii-

riin. Kirjallisuudessa on mainittu muun muassa opettajan epäsopiva käyttäytyminen, opettajan 

esittämien vaatimusten liiallinen määrä, voimakas auktoriteettiasema, opettajan stressaantu-

neisuus (Aho 1982, 2, 6, 31), virheelliset odotukset oppilasta kohtaan (Elkind 2001, 178) sekä 

autoritaarisuus (Kutzen 1982, 198). Tutkittujen opettajien tavoin tärkeänä pidetään opettajan 

ammattitaitoisuutta tarjota oppilaille opetusta soveltuvin keinoin.  

Koulun mahdollisten stressitekijöiden yhteydessä tarkasteltiin myös koulujärjestelyyn 

sekä fyysisiin olosuhteisiin liittyviä tekijöitä (alakategoria D, ”Koulujärjestelyihin ja olosuh-

teisiin liittyvät stressorit”). Ympäristön fyysisen tilanteen stressaavuuden ovat ottaneet huo-

mioon esimerkiksi Tahkokallio (2003, 130) sekä Savolainen (2001, 26). He painottavat muun 

muassa melusta aiheutuvaa stressiä. Myös tutkittavat 3, 5, 8 ja 9 esittivät ajatuksia koulujär-



 108 

jestelyihin ja fyysisiin olosuhteisiin liittyvistä stressoreista. Seuraavissa lainauksissa ilmenee 

useita tekijöitä, jotka opettajat luokittelivat potentiaalisiksi stressoreiksi:   

 
”Melu, öö, kiire ja sitten tämmöset suuret oppilasryhmät, jatkuva tämmönen häly ja sit-
ten niinkun… – – että ei sitä usein ajattele tällaisen pienen maalaiskoulun rauhallisuutta 
mutta täähän poistaa hirveen paljon stressitekijöitä lapsilta. Että se mulle tuli just tässä 
mieleen, että meillä ei ole kauheeta meteliä, mitä nyt tuo tuossa huutaa (viittaa sähkö-
kaappiin). (naurua) Joku tämmönenkinhän saatattais olla pitemmän päälle ihan semmo-
nen. Että fyysisissä oloissakin saattaa olla semmosia asioita, joku kuumuus tai huono 
ilmanvaihto tai niin tota vaikka ne on aika fyysisesti rasittavia, niin kyllähän niistä saat-
taa sitten henkisestikin rasittua.” – – ” – – Ja just sekin, että just tommonen tavarat on 
paikoillaan ja siisteys – – ” (N3) 
 
” – – sitten voi olla että joku ei siedä sellaista, että yhtään on keskustelua ympärillä tai 
jollekin on vaikka liian kirkkaat valot tai joltakin loppuu happi. – – ” (N5) 

 

Koulujärjestelyjen yhteydessä esiin nousivat pohdinnat transitiovaiheiden vaikutuksesta 

lasten stressitekijöihin. Opettajat painottivat erityisesti koulunaloitusta vaiheena, joka saattaa 

aiheuttaa lapselle lukuisia stressoreita. Toisaalta myös myöhemmissä koulunkäynnin vaiheis-

sa tapahtuvat siirtymät ja muutokset yhdistettiin stressitekijöihin. Seuraavissa lainauksissa 

tutkittavat kuvailevat koulun alun stressitekijöiden moninaisuutta. Koulun alkua verrattiin 

siirtymään alakoulusta yläkouluun.  

 
”No tulokkaille tietysti, että kaikki on uutta. Jännittää ihan hirveesti kaikki uus, kun ei 
vielä oikeestaan osaa mitään tai itte on pieni ja eksyy, ja ei löydy vessaa ja pissit menee 
housuun, ja löytyykö kavereita ja onko opettaja pelottava ja tuleeko paljon läksyä ja 
opinko. Ihan kaikki. Mitenkä saan ruokaa ja minkälaista se on ja ihan kaikki, et kuka 
mut hakee koulusta ja osaanko taksiin ja kaikki ihan tälläset käytännön pikku asiat en-
nen kun se oma ryhmä rupee tuntumaan turvalliselta ja se oma opettaja rupee tuntumaan 
turvalliselta ja paikat alkaa oleen tuttuja. Et ihan tällänen stressi on alussa. Kutosella on 
sitten se ihan vastaava toiseen kouluun siirtyessä ja siellä on vähän sitten, ikä on sella-
nen, että vähän pitää näyttää kuka kukin on.  – – ” (N5) 
 
” – – semmonen pikkuoppilas, jonka täytyy kauheesti ensin opiskella sitä, että miten 
siellä koulussa ollaan, miten kaikki toimii, mitä kaikkee pitää muistaa ennen kun sem-
monen rutiini muodostuu, että joitain oppilaita voi stressata se. – – ” (N9) 

 

Koulun alkuvaiheen stressitilanteita ja mahdollisia stressoreita ovat kirjallisuudessa käsitelleet 

muun muassa Schultz ja Heuchert (1983, 20–21). Kuten opettajatkin, he esittävät, että koulun 

alku on lapselle suuri muutos ja sitä myöten paljon uusia stressitekijöitä tarjoava ajankohta. 

Lapsen on tällöin sopeuduttava uuteen tilanteeseen. Vaatimus muutokseen sopeutumisesta 

voidaan laajentaa myös muihin transitiovaiheisiin, joita lapsi kohtaa. Erityisen paljon on tut-

kittu siirtymää alakoulusta yläkouluun. (Mm. Aho 1982.) 
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6.4 Kuinka koulu säätelee oppilaan distressitasoa? 

Kolmas tutkimuskysymys kohdistui niihin koulun vaikutusmahdollisuuksiin, joita opettajat 

oppilaan distressiin yhdistivät. Edellisessä tarkastelussa todettiin, että pääosa opettajista osasi 

sanoa useita potentiaalisia koulustressoreita. Jo tämä on eräs koulun vaikutus lapsen stressiin. 

Nyt kuitenkin tarkastelen käsityksiä siitä, mitä opettajat pitivät koulun keinoina lapsen stres-

sinsäätelyssä. Olen muodostanut aiheesta seuraavan kategorisoinnin: ”Koulun keinot lapsen 

distressin säätelyssä” (Kuvio 12). Kategorisointi muodostuu tässä tapauksessa kolmesta pää-

kategoriasta sekä kuudesta alemman tason kategoriasta. 

Haastatteluissa korostui yhteistyön merkitys yhtenä tehokkaimmista distressin säätelyn 

keinoista. Opettajat esittivät ajatuksiaan niin opettajien välisestä kuin ammatilliset rajat rikko-

vasta yhteistyöstä (pääkategoria 1, ”Moniammatillinen yhteistyö ja toimintaverkko”). Jo ope-

tussuunnitelmassa opettajia ja koulua laajemmin velvoitetaan yhteistyöhön niin kodin kuin 

muiden tahojen kanssa. Moniammatillisuus painottuu säännöksissä erityisesti oppilashuollol-

lisena yhteistyönä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.) Aineistossa mo-

niammatillisuus ymmärrettiin sinä yhteistyönä, jota eri ammattiryhmiin kuuluvat toimijat to-

teuttavat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä vastaa kirjallisuudesta välittynyttä kuvaa. 

(Ks. Kouluhyvinvointityöryhmän muistio 2005.) 

Kaikki tutkitut pitivät yhtenä koulun keinoista laajan asiantuntijaverkon hyödyntämistä 

(alakategoria A, ”Asiantuntijoiden antaman avun hyödyntäminen”). Yhteistyökanavia ja am-

mattiryhmiä nimettiin useita. Nämä ryhmät ovat listattuna kuviossa 12. Oppilashuollon merki-

tys korostui myös aineistossa, jossa jokainen opettaja mainitsi sen tärkeänä yhteistyön muoto-

na. Seuraavat lainaukset kertovat opettajien asenteesta: 

 
” – – Täällä, joka koulussa on nykysin oppilashuoltoryhmä, että sinne viiään sitten se 
asia ja sitä kautta tulee sitten iso tiimi on niitä käsittelemässä niitä asioita.” – – ” – – 
siellähän on koulukuraattori, kasvatusneuvolan työntekijä ja rehtori ja erityisopettajat, 
terveydenhoitaja ja oma luokanopettaja, että sehän on ihan mieletön ketä siellä on, kun 
on ne ihmiset.” (N1) 
 
” – – Lisäksi oppilashuolto voi auttaa tarvittaessa asiassa. Keskustelu, ideoiden ja kysy-
mysten teko kollegoiden ja rehtorin kanssa auttaa ongelmista selviämiseen. – – ” (N4) 

 

Yhteistyöstä ja moniammatillisuudesta saatua tukea pidettiin tehokkaana. Tutkittava 10 ilmai-

si asian suoraan seuraavassa lainauksessa, jossa hän pohti avun saamisen helppoutta: 

 
” – – omakohtanen kokemus on se, että aina kun sitä on tarvittu, niin se on ollu olemas-
sa, koskaan ei oo jääny siitä kiinni, etteikö sitä apua sais… siis sille lapselle – – ” (M10) 
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Oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihteli kouluittain, mikä vaikutti opettajien ensisiksi mää-

rittelemiin yhteistyökumppaneihin. Tutkittava 6 piti opettajan, terveydenhoitajan ja erityis-

opettajan muodostamaa ryhmää yhteistyötiiminä, joka ensisijaisesti ryhtyy lapsen distressiti-

lannetta selvittämään. Hän kuvasi myös joitain vaikutuskanavia tässä yhteistyössä: 

  
” – – erityisopettajat kyllä, ne on hyvänä tukena kaiken aikaa. ... Et heidän kanssa yleen-
sä ensin neuvotellaankin ja terveydenhoitaja on sitten se kolmas osapuoli. Tämmösellä 
kolmenhengen porukalla siinä ensin lähetään liikkeelle. Mietitään, mitä sitä oppilaan 
kanssa voitas oikeen tehdä. Erityisopettaja pystyy tietysti järjestämään erinäkösiä oppi-
mistilanteita ehkä pari kertaa viikkoon, ehkä enemmänkin, jos oikeen sillai sovitaan. Et-
tä jos tietyt oppimistilanteet oppilasta stressaa, niin voidaan helpottaa vaikka niin, että 
saadaan oppilas niistä jollain tavalla irti ja ehkä tuomalla tietyllä tapaa yksityisopetuk-
seen joillakin tunneilla. Ei tarvi ryhmässä yrittää, vaan saa ihan itekseen rauhassa, niin 
ehkä se hellittää paineita joillakin oppilailla. Sit tietysti, jos se on joku vaikeempi stres-
sitapaus, pitkäaikanen, niin siinä saattaa tarvita sitten lääkärinkin apua ja ehkä sitten las-
ten psykiatrisen poliklinikan palveluja ja tämmösiä. – – ” (M6) 

 

Tutkittava 6 kertoi myös koulussaan toteutetusta projektista, jolla pyrittiin tukemaan op-

pilaita ja tarvittaessa myös henkilökuntaa heidän ongelmissaan. Hänen kokemuksensa projek-

tista olivat positiivisia. Muut opettajat eivät maininneet oppilaan stressiin liittyviä projekteja 

tai ohjelmia omissa kouluissaan. 

 
Vastaaja: Meillä olikin aikasemmin täällä, aika outo termi kun kouluhenkilö täällä kou-
lussa, projekti, kolmen neljän vuoden mittanen, projektityöntekijä, psykologi, jonka 
puoleen kuka tahansa voi kääntyy laps taikka vanhemmat. Hän päivysti täällä monena 
päivänä viikossa ja häl oli aika paljon asiakkaita, siellä käsi aika paljon porukkaa pur-
kamassa tuntojaan ja siellä selviteltiin sitten kaikenmoisia juttuja, kaikkia rötöstelyjä ja 
ihan vaan jos oli tunne, että nyt kaikki ei mee, niinkun haluasi jutella jonkun kanssa ja 
purkaa paineita ja saada neuvoja miten tästä elämästä selvitään.  
 
Haastatt.: Oliko tää siis koulun oma idea vai? 
 
Vastaaja: Mannerheimin lastensuojeluliiton, jos mä nyt oikein ymmärrän, tai joku taus-
tayhteisö siinä kuitenkin oli. (M6) 

 

Aineistossa käsiteltiin moniammatillista yhteistyötä hyvänä apuna niin opettajalle, oppi-

laalle kuin vanhemmille. Ammatillinen työnjako sai kannatusta erityisesti tapauksissa, joissa 

lapsen tilanne ”liukuu” opettajan perinteisen ammattikuvan ohitse: 

 
” – – Ja mun mielestä meitä ei oo siihen koulutettu ja se ei ois välttämättä hyvä juttu. Et 
sit mun mielestä pitää olla koulukuraattoreita ja pitää olla tämmösiä, jonne sitä lasta voi 
sitten ohjata, jos on jos näkee jotain selvästi ongelmia. – –. Ja mun mielestä se on ihan 
hyvä vaihtoehto se, että sitten ne ihmiset joilla on siihen koulutus niin rupee hoitamaan 
sitä, ja sit se voi olla jopa vanhemmille hyvä vaihtoehto” – – ”Must se on aika hyvä 
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semmonen työnjako, että kyllähän siellä opettajaa sitten informoidaan tarvittaessa ” 
(M8) 

 
Tutkitut olivat hyvin selvillä siitä, kuinka heidän koulussaan toimitaan opettajan huolestuessa 

lapsesta. Useissa haastatteluissa tuli ilmi hyvinkin monitahoinen yhteistyöverkko, jota muun 

muassa lapsen distressitilanteessa tarvittaessa hyödynnetään. Nykyisin tämänkaltainen suun-

nitelma ongelmatilanteissa toimimisesta on lakisääteinen (Perusopetuslaki 628/ 1998, 29§), 

joskin koulujen välillä on eroa suunnitelmien sisällöissä ja jo siinä, mitkä tilanteet on määri-

telty ongelmatilanteiksi. 

Kodin kanssa tehtävä yhteistyö mainittiin eräänä koulun vaikutuskeinoista (alakategoria 

B, ”’mietitään kodin kanssa, että mikä se on se heille sopivin tapa’”). Tämä tuli kuitenkin 

esiin eriävin painotuksin. Opettajat (1, 2, 7, 8, 9 ja 10) tarkastelivat vanhempien ja opettajan 

yhteydenpitoa pääasiassa opettajalla olevan (säädöstellyn) tiedottamis- ja yhteistyötehtävän 

näkökulmasta: 

 
” – – tietenkin ne ne, et jos sen huomaa, niin täällä ne keskustelut, vaan vanhempiin ote-
taan yhteyttä ja sittenhän ne, et semmosissa isoissa ongelmissa, jos ne ei auta vaikka ne 
vanhempiin ottaa yhteyttä, niin oppilashuoltoryhmä. – – ” (N1) 
 
” – – Että kyllähän se pitäs vanhempia kannustaa siihen, että jos pikkusenkin näätte jo-
tain, niin soittakaa, koska vanhemmathan sen näkee, ne tuntee sen lapsensa kaikkein 
parhaiten ja jos ne näkee, että jotain on vinossa tai jos joku on vinossa, niin kotonahan 
se näkyy. Ja sen jälkeen sitten pitää ottaa yhteyttä, jos siellä kotona ei niinkun pitäs mi-
tään olla, niin sitten se on todennäkösesti koulussa tai kaveripiirissä, mut sit pitäs vaan 
tuntosarvet sillä lailla herkkänä, että heti kun näkee, niin kysyä, että mikä on. Kyllä mä-
kin sitten aina joskus otan kotiin yhteyttä, että mikähän nyt mahtaa olla, että nyt on vä-
hän ollu levotonta tai jotain tämmöstä, että onkohan nyt jotain hätää. – – ” (M8) 
 

Toisaalta yhteistyö voitiin ymmärtää joustavana oppilaan hyvän yhteisenä etsintänä, jossa 

hyödynnetään vielä laajempaa tukiverkkoa: 

 
”No ihan ensin kotiin, ja sitten mietitään kodin kanssa, että mikä se on se heille sopiva 
tapa. Että minä olen tuolla lasten psykiatrisella poliklinikalla käynyt hyvin usein lasten 
ongelmissa, se on, jotkut menee niin pitkälle… Että kyllä se verkko on aika iso, kun sitä 
tukiverkkoo ruvetaan vetämään esiin, niin on paljon aikuisia sitten koulun kanssa.” 
(M10) 
 
Tarkastelun toinen painopiste kohdistui kouluhyvinvoinnin ylläpitämiseen (pääkategoria 

2, ”Kouluhyvinvoinnin toimenpiteet”). Kouluhyvinvoinnista huolehtimista pidettiin tällöin 

yhtenä distressin säätelyn keinoista. Myös tästä näkökulmasta oli löydettävissä kaksi toisis-

taan hieman eriävää ajatuslinjaa. Opettajien 3 ja 9 mukaan koulussa voidaan tai ainakin tulisi 

pyrkiä toimimaan niin, ettei distressiä syntyisi. Merkityksellisenä pidettiin turvallisen ilmapii-
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rin luomista ja kaikkien tuntemia pelisääntöjä, joita noudattamalla koulunkäynnistä olisi mah-

dollista saada distressitöntä (alakategoria C, ”Stressin ennaltaehkäisy”): 

 
” – – ylipäätään kouluissa pitäis pitää huoli siitä semmosesta tunneilmastosta niinkun 
luokissa, ett se riippuu hirveesti siitä opettajasta, minkälaisen luokkailmapiirin se pystyy 
rakentamaan siihen, voiko lapsen ylipäätään puhua ongelmistaan, että se ois yks sem-
monen hirmu tärkee. Ja sit semmonen niinkun koko koulun tällänen yhteinen meidän 
koulu -henki, että kaikki aikuiset ja ne kaikki lapset siellä olis semmosessa vuorovaiku-
tussuhteessa, luontevassa, mukavassa suhteessa toisiinsa, et sillä lapsella olis sellanen 
tunne, että täällä minua autetaan ja täällä minä voin kertoa näistä jutuista kaikille aikui-
sille, se on tosi tärkeetä. – – ” (N9) 
 

Tutkittava 3 piti distressittömän koulun tärkeinä piirteinä muun muassa yleistä siisteyttä, le-

vollista ilmapiiriä sekä turvallisuutta (vrt. Konu 2002): 

 
” – – Ja just sekin, että just tommonen tavarat on paikoillaan ja siisteys, suht rauhallinen 
ilmapiiri, niin varmaan silläkin on vaikutusta ja just kiirettömyys. Se siinä ja täällä jo-
tenkin toi luonto viellä, kun täällä nää pääsee heti tohon luontoon ja linnut laulaa. Joten-
kin niinkun kun sanotaan, että pitäs katsoo jotain puuta tai pitäs katsoo jotain vihreetä 
maisemaa niin stressi poistuu, niin mä aattelen että näillä on heti. ja paljonhan me tätä 
käytetäänkin tässä painotuksessa justiin, että mennään vaan ja kuunnellaan ja ollaan hil-
jaa ja siellä on ne voi tunnustella ja kokee ja muuta että tota ja onhan tässä ympäristössä 
paljon sellaisia stressiä poistaviakin tekijöitä ihan luonnostaan.” ” – – et tämmönen hy-
vin semmonen avoin turvallinen ilmapiiri mun mielestä niinkun edesauttaa sitä, että ei 
tulis sitä stressiä.” (N3) 
 
Tutkittava 6 esitti muista poikkeavan näkökulman (alakategoria D, ”’kyllä se mun mie-

lestä pitää saada pois koulusta’”). Hän ajatteli, että koulussa aikuisten olisi pyrittävä ehkäi-

semään kaikki oletettavat stressitekijät. Stressi ja koulu eivät opettajan mielestä sovi yhteen: 

 
” – – en mä tykkää, että koulussa stressiä koetaan. Että ei, se ei oo ollenkaan hyvä peri-
aate, että kyllä sitä ehtii varmasti tarpeeksi kokee vielä myöhemmällä iällä, että kyllä se 
mun mielestä pitää saada koulussa pois. .. – – ” (M6) 
 

Opettaja 6 sanoi lisäksi kaipaavansa itse mahdollisimman paljon tietoja lapsen elämästä, jotta 

hän kykenee ohjaamaan koulutyötä parhaaksi katsomallaan tavalla: 

 
” – – kyllä minua ainakin kiinnostaa kaikki, mitä lapselle tapahtuu ympäri vuorokauden, 
että koska lapsi on kokonaisuus ja ei voi millään erottaa kouluelämää erikseen ja jättää 
kaiken muun teille tietymättömille. Kyllä opettajan tulee olla selvillä kaikesta, mitä sille 
lapselle kuuluu, jos aikoo hoitaa hommansa hyvin.” (M6) 
 

Hän mainitsi myös koulun yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattamisen eräinä stressitekijöistä 

vapaan ilmapiirin mahdollistajina. Niiden avulla säästyttäisiin turvattomuuden kokemuksilta 

ja siitä muodostuvilta uusilta stressitekijöiltä: 
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” – – Päinvastoin ellei sääntöjä ois, niin siitä vasta, sääntöjen puutteesta johtuen aika 
monelle vois tulla stressiä, koska sillon saattas tuntea olonsa turvattomaks ja tuntis ettei 
pärjää vahvempien tai röyhkeempien maailmassa. Kun on säännöt olemassa, niin se luo 
kaikille suunnilleen samat oikeudet ja velvollisuudet.” (M6) 

 

Aineistossa opettajat esittivät runsaasti näkemyksiään siitä, kuinka opettajat koulun 

muun henkilökunnan tukemina voivat vaikuttaa suuresti lapsen stressitason säätelyyn. Näistä 

käsityksistä muodostuikin tarkastelun kolmas pääkohta (pääkategoria 3, ”Koulutyön yhteydes-

sä tapahtuva ohjaus ja varhainen puuttuminen”), jossa painottuvat jokapäiväinen luokkatyös-

kentely sekä erityisesti opettaja-oppilas-suhde. Kaikki tutkitut jakoivat kirjallisuudessakin 

esitetyn näkemyksen (vrt. Kouluterveystyöryhmän muistio 2005), jonka mukaan lasta tuke-

malla ja hänen ongelmiinsa varhain puuttumalla opettaja voi vaikuttaa lapsen distressiin (ala-

kategoria E, ”Varhainen puuttuminen ja lapsen tukeminen – opettajan aktiivisuus”): 

 
” – – arvioidaan jatkuvasti, ja se liittyy siihen, että jos jossakin niissä niinkun tavoitteita 
ei saavuteta, alkaa niinkun joku jäädä junasta tai nähään, että tolle oppilaalle on niinkun 
tosi turhaa olla täällä, että se osaa niinkun liian hyvin asiat, että se on ylilahjakas, niin 
tämmöset tarpeet, näinhän se sitten hoituu, että eriytetään joko ylös tai alaspäin.” (N9) 
 
” – – Että sitten kun tota joku käytöshäiriö tuota vaikka (hmm) ilmenee, niin tietysti ru-
pee seuraamaan sitä lapsen tota... ni... siis ihan tätä tämmöstä virikeympäristöä että...se 
on aina sellane vuorovaikutussuhde, että tuleeks tää ärsyyntyminen, joko aiheutanks mä 
ite sitä, aiheuttaaks sitä muut kaverit vai onks siellä kotona joku ongelma. – – ”” – – nyt 
ainakin kun rupee oleen kokemusta todella, oho... ainakin muutama vuosi, niin tota sit-
ten ... sitten tulee kerta kaikkiaan semmonen, että pystyy ajattelemaan ite, joku oppilas 
on ihan umpi pimee, sillä on nyt joku pahasti pielessä. Ja sittenhän meillä on tota, et 
pääsee siis ihan terveyskeskukseen ja koulupsykologille, tai ei koulupsykologille, vaan 
siis siel on psykologi, jolle voidaan sitten ohjata kun. Mut mää en voi tietenkään itse ke-
tään määrätä, mutta voin sitten ehdotella näitä kiertoteitä pitkin, et mun mielestä tää op-
pilas pitäis sinne saada. Ja sitten tietysti ihan informoin. – – ” (N2) 

 

Varhaisen puuttumisen ajatusta pidettiin merkittävänä erityisesti opettajien toiminnassa. 

Tätä perusteltiin sillä, että opettaja on läsnä lapselle useita tunteja koulupäivien aikana. Kirjal-

lisuuteen peilattaessa tutkitut opettajat jakoivat ajatuksen varhaisen puuttumisen merkittävyy-

destä. Muun muassa Kouluterveystyöryhmän muistiossa (2005) painotetaan opettajan roolia 

varhaisen puuttumisen onnistumisessa. Opettajalla tulisi olla niin valppautta kuin kykyä ha-

vainnoida oppilaansa tilannetta.  

Vaikka opettajan aktiivisuutta pidettiin merkittävänä, esittivät jotkut opettajat myös nä-

kemyksensä siitä, ettei tämä ainoana vaikutuskeinona aina ole riittävä. Koulun ulkopuolisten 

distressitilanteiden yhteydessä opettajien uskottiin olevan voimattomia ilman tukevia yhteis-
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työtahoja. Aineistossa korostuivat ne kodin ongelmat, jotka heijastuvat kouluun, mutta joiden 

hoitamiseen vanhemmat eivät sitoudu. Tutkittava 8 pohtii tilannetta seuraavassa lainauksessa:  

 
” – – Pääasia varmaan vaan on se, että niihin puututaan, että niitten ei vaan anneta men-
nä eteenpäin vuosikausia, että niihin sitten puututtas ja otettais esille. Mutta kyllä se on, 
mullakin on vähän semmosta kokemusta, että ei siitä nyt kuitenkaan välttämättä apua 
ole, että ei välttämättä kuitenkaan tapahdu mitään, että sehän on aika paljon vanhemmis-
ta itestään kiinni, että haluaako sille asialle muutosta vai ei. – – ” (M8) 

 

Koulun vaikutusmahdollisyuutena käsiteltiin myös stressinhallinnan opettamista (alaka-

tegoria F, ”’tavotteena on opettaa sietämään erilaisia tilanteita ja stressiä’”). Näkökulman 

jakoivat opettajat 2, 4 ja 5. Koulun yhtenä tehtävänä pidettiin lasten valmentamista erilaisten 

tilanteiden kohtaamiseen ja myös erilaisten tunnetilojen käsittelyyn. Tällöin myös distressiti-

lanteiden kohtaaminen kuuluisi kouluun, jossa niitä voidaan yhdessä käsitellä. Kuten opettaja 

4 totesi: ”kyllä koulun yhtenä tavotteena on opettaa sietämään erilaisia tilanteita ja stressiä”.  

 
” – – Ei tästä elämästä selviä ilman minkäänlaista stressiä. Et jos koulu olis sellanen 
pumpulipaikka, niin me tehtäs karhunpalvelus.” – – ”No en mä halua sanoo, että sitä pi-
täs tieten tahtoen järjestää, mutta että niitä stressitilanteita elämässä vaan tulee eteen ja 
joku ihan pikku asia on toiselle stressi ja toiselle sitten ei ole. Että ei sitä voi yksittäisesti 
määrittääkään, että mikä on yksilölle stressiä ja mikä ei oo. Että koulun ei tarvitse niitä 
erityisesti tarjota, mutta ei pidä välttääkään semmosia normaalia vastaantulevia stressiti-
lanteita.”  – – ”Että jos on joku sellanen asia, jota ei oikein voikkaan muuttaa, niin ei sitä 
oikeestaan tarvitsekaan muuttaa, lapsen vaan tarvitsee se oppia. ... Kun hän se oppii ja 
alkaa tuntea, että hän hallitsee se, niin se on siinä.”(N5) 
 

Näiden opettajien mukaan lapselle on merkittävä taito selvitä erilaisista stressitilanteista. Lap-

sia ei voi eikä pidä suojella kaikelta stressaavalta, vaan heitä tulee myös opettaa kohtaamaan 

stressiä hallitusti. Ajatus on yleinen myös kirjallisuudessa (mm. Mandler 1993; Rutter 1983; 

Kuczen 1982; Dowling 2003) sekä niissä ohjelmissa, joita erityisesti yläkouluikäisten lasten 

psyykkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi on kehitelty (ks. s. 44–45). Niissä pidetään tärkeänä 

auttaa lasta itseään selviämään myös distressitilanteista, jolloin yksilö kykenee myöhemmin 

selviytymään entistä paremmin, toimintakykyisemmin sekä psyykkisesti eheämpänä. 

Kaikkiaan aineiston opettajat esittivät ajatuksiaan koulusta yhtenä mahdollisena stressi-

tekijöiden lähteenä. Vaikka koulun yhteydestä löydettiin useita potentiaalisia stressitekijöitä, 

ajateltiin myös, että koululla on käytössään keinoja distressin ennaltaehkäisyyn ja vähentämi-

seen. Pääasiassa esitetyt keinot nousivat opetusammattilaisten työpanoksesta ja tarkoituksen-

mukaisista koulutoiminnan ja yhteistyön malleista. 
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6.5  Opettajan merkitys lapsen stressissä 

Neljäs tutkimuskysymys keskittyi opettajien näkemyksiin heidän omasta merkityksestään 

lapsen stressitason säätelyssä. Kaikkien haastateltujen mielestä opettaja on hyvin merkittävä 

henkilö lapsen stressitason säätelijänä. Käsitykset kuitenkin erosivat sen suhteen, mille opetta-

jan merkityksellisyys heidän mielestään rakentui. (Ks. ”Opettajan merkityksellisyyden lähtö-

kohta lapsen stressissä”, Kuvio 13.) Tarkastelussa sivutaan myös opettajan vastuuta ja sen 

rajautumista. 

Ensimmäinen pääkategoria (”Opettajan merkitys ammatillisen roolin kautta”) edustaa 

niitä käsityksiä, joissa korostuivat opettajan ammatillisuus ja ammatin velvoitteet. Kaikki 

haastatellut kokivat, että opettajan työnkuvaan kuulu velvollisuus puuttua aktiivisesti oppilaan 

distressiin ja siihen liittyviin ilmiöihin, mikä tekee opettajan merkityksestä lapsen stressitason 

säätelyssä suuren (alakategoria A, ”Opettajan rooli koulutyön ohjaajana, aseman tuoma val-

ta”). Tämä käsitys yhtyy Ahon (198, 54) esittämään näkemykseen. Opettajan merkitystä var-

sinkin nuoren lapsen kohdalla korostetaan myös muutoin yleisesti (mm. Jarasto & Sinervo 

1998, 152; Korpinen 1996, 28).  

Opettaja toimii luokassa oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin eteen. Hän on asemansa 

vuoksi lapsille usein auktoriteetti, mikä lisää opettajan valtaa ja siten myös vastuuta: 

 
”Kyllä opettaja pystyy tekeen paljon. Se vaan pitää ottaa huomioon se, et millanen se 
oppilas, millanen se on henkilökohtaisesti se oppilas.” – – ”Opehan on suuri auktoriteet-
ti pienille, sitähän menee melkein kodin yli, että joillekin opettajan sana on, on se tär-
keempi kun vanhempien sanoma. – – ” (N4) 
 
” – – Mutta se nyt minkä koulussa voi havaita, on joku koejännittäminen vaikka, niin 
tuota se oikeestaan kuuluukin opettajan tehtävään opettaa lasta vaikka lukemaan sinne 
kokeeseen, että se stressi vois sillä tavalla pienentyä, että pystyy oppimaan sellasen 
isomman koealueen haltuunoton. Et voi tarjota keinoja sille oppimiselle, niin sitten se 
mahdollisesti sitä stressiä näiltä osin lieventää. – – ” – – ”No usein opettaja on lapselle 
sitten jo sellanen auktoriteetti, että tota niin saattaa joskus uskoa opettajaa paremmin, 
kun vanhempiansa, niin aika tarkkaan pitää miettiä mitä sanoo, ja ylleensä pitää olla sel-
lanen että... aika jämäkät säännöt (N5) 
 

Työtehtävät mahdollistavat opettajalle useita keinoja vaikuttaa lapsen stressiin (vrt. Opettajan 

keinot suhteessa lapsen stressiin, s. 121–125). Tämä monipuolisuus lisää osaltaan opettajan 

merkittävyyttä. Tutkittava 7 ilmaisi seuraavasti käsityksensä opettajan roolista oppimistaakan 

säännöstelemisessä ja siten koulunkäynnin sujumisen varmistamisessa: 
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”Kyllä se, opettajalla on iso rooli siinä, että ei ite aiheuta sitä vaatimalla liikaa joissain 
tilanteissa, koska koskaan ei voi, aikuinen ei voi aina tietää, että oho minä vaadinkin lii-
ka, joskus on ihan selkeesti tullu sellanen, että laps on säikähtäny, että pitääkö miun tehä 
näin paljon, vaikka itestä se ei tunnu.  – – ” (N7) 
 

Opettajan merkityksellisyyttä pohdittaessa tutkittavat esittivät ajatuksiaan lisäksi opetta-

jan vastuun rajoista. Pääosa opettajista rajasi opettajan vastuun kouluympäristöön ja siellä 

tehtäviin toimenpiteisiin. Seuraavassa lainauksessa tutkittu (3) esittää, kuinka hänestä opetta-

jan ammattiin kuuluu velvollisuus ilmaista havaintonsa oppilaan stressitilanteesta ja täten vie-

dä asia eteenpäin: 

 
” – – Että se, että on ilmottanu niinkun. Musta se niinkun on se opettajan vastuu, että 
oon huomannu, että tässä oppilaassa on jotain, joka saattas viitata, että kotona on… että 
ootteko te miettiny oisko kotona jotain sellaista. Mutta musta se melkein siihen sitten 
jääkin. – – Mutta että se ilmaisu, että on jotakin on mun mielestä velvollisuus – – ” (N3) 
 

Toinen tutkittava (1) esitti hyvin samansuuntaisia ajatuksia. Hänen mukaansa kukin opettaja 

voi koulunkäynnin ulkopuolisten asioiden kohdalla määritellä itse vastuunsa rajat: 

 
”Musta tuntuu, et se vastuu vois toisaalta jäädä ihan tohon ovelle tai tohon koulun 
oveen. Mutta se on varmaan ihmiskohtanen asia. Mä oon itse ehkä sellanen, että... Se on 
kyllä musta sellanen, että jokainen opettaja voi itse ratkaista sen, että mitä miten kattoo. 
Että persoonahan sen ratkasee, ei voi lähestyä kaikkia asioita. – – ” (N1) 
 

Opettajalla uskottiin olevan lapsia parempi kyky ongelmien selvittämiseen ja erityisesti 

aktiiviseen interventioon. Opettaja koettiin myös linkkinä lapsen ja muiden tahojen välillä. 

Haastatteluissa ilmeni ajatus siitä, että opettajan vastuulla on havaintojensa varassa tehdä rat-

kaisuja, jotka ovat lapsen edun suuntaisia. Usein tämän koettiin tarkoittavan juuri yhteydenot-

toa muihin tahoihin tai luokkatoiminnan muuttamista. Tutkittava 2 pohti seuraavasti omaa 

suhtautumistaan avun etsimiseen: 

 
”Niin mä pyrin joka tapauksessa puuttumaan siihen, jos mä huomaan, et lapsella on on-
gelma, niin kyllä ihan mahdollisimman heti ja nopeesti ja ottaa sitten nää työkaverit, 
partnerit mukaan, jotka ois vielä ammattilaisempia, niin tuota heti. ...” (N2) 
 

Haastatelluista kaksi (1 ja 8) pohti opettajan työnkuvan laajentumista kasvatukselliseen 

suuntaan. Perheiden mahdollisten ongelmien uskottiin heijastuvan helposti koulutyöhön ja 

sitä myöten myös opettajan ammatilliseen rooliin. Opettajan odotetaankin ottavan yhä enem-

män vastuuta lapsen kokonaisvaltaisesta kasvusta. (Alakategoria B, ”Perheen kasvatusvastuu-

ta siirtynyt opettajalle, kasvatuksen ammattilaiselle”.)  
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”No kyllähän mä sen otan tosi raskaasti ite ja tietenkin yritän selvittää, mutta se riippuu 
ihan sitten siitä vanhemmasta, että miten ne ottaa yhteyttä, et miten on hoiettu, että 
useinhan se on ainut väylä nähä se, jos on kiirettä vanhemmilla, tai voihan se olla ettei 
se tuu muualla ilmi kun koulussa vaikka. Että onhan se kyllä iso, että kasvattamistahan 
tää nykyajan elämä on, varsinkin tän elämänmenon…” (N1) 
 

Käsitys nojaa siihen laajemminkin esitettyyn ajatukseen, jonka mukaan koulu on ottanut tai 

on ottamassa hoitaakseen yhä enemmän perinteisiä perheen tehtäviä. Haastatellut kokivat, että 

tämä kehitys vaikuttaa heidän ammattinsa vaatimuksiin. Myös Kiviniemen (2000, 134–140) 

tutkimuksessa opettajat kokivat yhä enemmän kodin ongelmien ja kasvatuksen puutteiden 

heijastuvan kouluun oppilaiden ongelmina ja siten vaikuttavan opettajien työhön. Tässä tut-

kimuksessa opettajat vertasivat opettajan työtehtävien laajentumista opettajan merkitykselli-

syyden kasvuun distressin säätelyssä. 

Osa tutkituista (2, 5, 6, 7 ja 9) pohti opettajan merkityksellisyyden perustana aikuisen ja 

lapsen välistä vuorovaikutusta (pääkategoria 2, ”Opettajan merkitys aikuisena toimijana suh-

teessa lapseen”). Opettajaa pidettiin aikuisena, joka viettää lasten kanssa merkittävän osan 

päivästä ja on näin tärkeä henkilö myös lapsen stressitason säätelijänä. (Alakategoria C, 

”Opettaja toimii kontaktissa lasten kanssa huomattavan paljon - vaikuttaa toiminnallaan”.)  

 
” – – sinä olet se aikuinen, jonka kanssa sinä olet joka päivä enemmän aikaa kuin ke-
nenkään muun kanssa, niin kyllä sen pitää olla terve ihmissuhde... Että kun keskinäinen 
kunnioitus täytyy olla – – ” (N5) 
 
” – – mä ainakin ite pyrin olemaan semmosena niinku vahvana hyvänä aikuisena, koska 
mää aattelen, että koska jos sillä lapsella ei oo sellasta luotettavaa aikuista tai... niin ai-
nakin mun velvollisuus on olla semmonen, yrittää olla semmonen luotettava, josta se 
mahdollisesti vois yrittää pitääkin, jos sen ei välttämättä tarvi opettajasta niin kauheesti 
kenenkään tykätäkkään, mutta pyrin olemaan semmonen luotettava, rehellinen, tasapuo-
linen, reilu... oikeudenmukainen. Että ne on mun mielestä sellaisia opettajan... periaat-
teita, joilla vois sitten toimia, että... – – ” (N2) 

 

Myös tutkittava 6 käsitti opettajan merkityksen aikuisena henkilönä erittäin suurena: 

 
”Kyllä musta se on hyvinkin merkittävä rooli, että kyllä mä nään itteni hyvinkin merkit-
täväks henkilöks siellä luokassa (naurua) ja mielelläni oisin semmonen luotettava... 
jämpti ja semmonen ihminen, johon voi luottaa ja voi kyllä ottaa yhteyttä kaikissa tilan-
teissa, ettei se rupee vähättelemään tai naureskelemaan, vaan kuuntelee ja sitten pohdi-
taan yhessä, että mitä mitähän me osattas tehdä tälle asialle. – – ” (M6) 
 

Opettajat painottivat luotettavaa ja turvallista kanssakäymistä aikuisen ja lapsen välillä sekä 

stressitilanteissa, mutta myös distressin ennaltaehkäisyssä. 
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6.6 Alakoulunopettajien käyttämät keinot oppilaiden stressiin vaikuttaessaan 

Kaikki tutkitut mainitsivat käytänteitä tai keinoja, joilla opettaja voi laajasti vaikuttaa lapsen 

stressiin tai sen eri vaiheisiin. Näistä keinoista olen muodostanut kategorisoinnin ”Opettajan 

keinot suhteessa lapsen stressiin” (Kuvio 14). Tarkastelu yhdistyy aiemmin käsiteltyihin kou-

lun mahdollisuuksiin vaikuttaa lapsen distressiin. Se paljastaa kuitenkin tarkemmin niitä rat-

kaisuja, joita tutkitut itse kertoivat käyttävänsä. Käsittelen lisäksi opettajien kuvauksia lasten 

stressitilanteista, joita he ovat havainneet ja joihin he ovat pyrkineet vaikuttamaan.  

Vaihtelevana tekijänä aineistossa oli se, kuinka paljon opettajat luottivat omiin ky-

kyihinsä itsenäisesti käsitellä lapsen stressiä työssään. Opettajat kyllä esittivät paljon ajatuksia 

keinoista, joita heidän mielestään yksittäinen opettaja voi lapsen distressin yhteydessä hyö-

dyntää. Toisaalta he tuntuivat mielellään turvautuvan koulun muun henkilöstön apuun (vrt. 

Koulun keinot lapsen distressin säätelyssä, pääkategoria 1, s. 110–112). Useiden opettajien 

haastatteluissa ilmeni, että opettaja kokee itsensä riittämättömäksi tilanteissa, joissa hän ei 

selvästi pysty sijoittamaan oppilaan distressiä tiettyyn kohteeseen. Tällöin koettiin tärkeänä 

toimiva yhteistyöverkosto muiden ammattilaisten kanssa. Opettajat myös kertoivat, etteivät he 

olleet saaneet aiheesta tietoa ammatillisista yhteyksistä, vaan tiedon saaminen oli ollut oman 

mielenkiinnon varassa. Toisaalta opettajan stressiä käsittelevistä kursseista ja luennoista koet-

tiin saadun hieman yleisempää tietoa, jota voitiin soveltaa myös oppilasiin. Aineiston opetta-

jat eivät olleet saaneet selkeitä välineitä lapsen stressi huomioimiseen.  

 

6.6.1  Opettajan keinot oppilaan distressiin nähden 

Tutkitut olivat pitkälti samaa mieltä niistä keinoista ja vaikutusmahdollisuuksista, joita opetta-

jalla lapsen stressin säätelyssä on. Koska opettajat jakoivat kategorioissa esiintyvät ajatukset, 

en ole merkinnyt kategorioihin opettajien tutkimusnumeroita.  

Ensimmäinen pääkategoria (”Opettaja stressitilanteen ennakoijana”) kokoaa opettajien 

esittämiä ajatuksia opettajan rooleista ja menettelytavoista distressin ennaltaehkäisyssä ja 

mahdollisten distressitilanteiden ennakoinnin yhteydessä. Haastatellut opettajat esittivät run-

saasti menettelytapoja, joilla lapsen distressiä oletettiin voitavan opettajan johdolla ehkäistä. 

Opettajat pohtivat myös keinoja, joilla distressiä voidaan ennakoida.  

Eräs aineistossa esiintynyt käsitys liittyi opettajan harjoittamaan seurantaan ja tarkkai-

luun (alakategoria A, ”Opettaja lapsen tilanteen tarkkailijana”). Luokanopettaja tutustuu lap-

seen ja hänen piirteisiinsä opetuksen aikana ja on näin myös herkkä huomaamaan muutoksia 
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lapsessa niin katselemalla kuin kuuntelemalla (Tilus 2004, 64; Miller 1986, 262–266). Seu-

raavassa lainauksessa tutkittava 6 kertoo esimerkin toiminnastaan lapsen tilanteen seuraajana: 

 
” – – Meil on parhaillaan kertotaulukokeet menossa ja mä seuraan oppilaita aika tark-
kaan siinä, että näkyykö, näyttääkö siltä että joku ny nyt ihan selkeesti menettää uskonsa 
elämään. Jos yhtään piirteitä on havaittavissa, niin sillon keksitään lievennyksiä justiinsa 
ja sitä oppilasta pitää sitten henkilökohtasesti koittaa rohkasta ja kannustaa.” (M6) 
 

Opettajan ajateltiin voivan todentaa epäilynsä lapsen mahdollisesta stressitilasta pelkän ulkoi-

sen tarkkailun lisäksi keskustelemalla asiasta lapsen itsensä kanssa. Henkilökohtainen kontak-

ti ja yksilöllinen huomioiminen kuuluvat myös Winkleyn (1996, 8) mukaan tärkeänä osana 

lapsen emotionaaliseen kehitykseen. Tutkittavat kuvasivat asiaa näin: 

 
” – – voi keskustella oppilaan kanssa kahenkesken jos huomaa, että oppilaalla on sem-
monen ongelma, ja kysyä että mistä se johtuu, ja haluaisko hän puhua siitä, ja kyllähän 
lapset puhuu. Et se vaan vaatii sen, että se jollain kautta näkyy – – ” (M10) 
 
” – – Niin tuota miusta tuntuu o, kun kyllähän se opettaja väkisin huomaa ne ristiriidat 
tai semmoset pattitilanteet, että opettaja ja sitten niitä oppilaita vähän jututtaa ja sitten 
hyö yhessä, varmaan se opettaja ensin ehottaa.” – – ” – – Kyllä tietysti, jos opettaja vaan 
jaksaa lapsen kanssa jutella ja kysellä, niin kyllä silläkin on merkitystä.” (N7) 

 

Opettajan koettiin voivan käyttää myös muita keinoja lapsen tilanteen selvittämiseksi. Keino-

na voivat olla esimerkiksi kyselyt, joihin lapsi vastaa ilman suoraa kontaktia opettajaan (vrt. 

Lapsen hallintakeinot distressistä selviämiseen, pääkategoria 1, s. 92–94):  

 
” – – Kyllähän opettajakin voi, voi tulla semmoisia tilanteita, joissa sitä viestiä voi jät-
tää, että jos ei uskalla puhua, niin jotain just, kirjoita lapulle, mulla on aina ollu jotain 
kysymyksiä lukuvuoden tai lukukauden alkuun, että oletko joutunut kiusatuksi tai oletko 
nähnyt jotain kiusattavan ja kaikkee tämmöstä, tai että jännitätkö kokeita, jännitätkö 
vastaamista, pelkäätkö, että joku nauraa vastauksellesi, tämmösiä juttuja ... Että jos niitä 
tulee sieltä esille, niin sitten yrittää saada sitä omaa, sitä ilmapiiriä, että se ois niinkun 
vapaampi. – – ” (M8) 
 

Opettaja 8 kertoi lisäksi ajatuksensa siitä, kuinka oppilaiden tilanteen seuraaminen ei ai-

na ole helppoa tai mahdollista. Syiksi hän esitti opettajan kiireen ja kasvavat luokkakoot: 

 
” – – työnteko välillä niin hektistä, että ei niitä aina näe, ja mitä isommaks luokat menee, 
niin sitä vaikeempaa se näkeminen on, että ei niitä opi tuntemaan, jos niitä ei pysty päi-
vässä, kerran viikossa juttelemaan niinkun lapsen kanssa, että miten niitä ongelmia sit-
ten muka näät. Kyllä sitä aina välillä miettii, että millonkahan sitä on tuonkin kanssa 
viimeks jutellu, kun on semmosta kun on semmosta hektistä se touhu välillä.” (M8) 
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Opettajan on kuitenkin ammattinsa puolesta pyrittävä edistämään lapsen hyvinvointia. Tähän 

kuuluu oleellisena osana lapsen tilanteen tarkkaileminen ja toiminnan muokkaaminen tämän 

tarkkailun perusteella. (Esim. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.) Tutkitut 

tuntuivat pitävän tätä oleellisena osana työtään, joskin sen vaikeudet tiedostettiin. 

Toisessa lähestymistavassa tarkasteltiin lähemmin niitä opettajan toimia ja järjestelyjä, 

joilla hän voi vaikuttaa koulunkäynnin stressaavuuteen (alakategoria B, ”Opettaja distressin 

ennaltaehkäisijänä”). Tutkitut esittivät runsaasti ajatuksiaan keinoista, jotka heidän näkemyk-

senä mukaan estävät distressiä. Muun muassa opettajan persoonan ja opettajan oman hyvin-

voinnin vaikutuksesta nousivat esiin oppilaan stressin ennaltaehkäisyssä: 

 
” – – varmaan niinkun omalla persoonallaan pystyy vaikuttamaan sen, että se tilanne 
missä niinkun toimitaan, että se ei olis stressaava. Et se on kuitenkin, kun opettajahan 
luo ne oppimisen edellytykset kuitenkin, ettei siinä olis mitään semmosta, että kaverei-
den puolelta tulis sitä stressiä tai sitten että itse aiheuttas sitä omalla toiminnallaan. – – ” 
(N3)  
 
” – – Musta semmonen semmonen oma kritiikki pitää olla koko ajan, että on hyvä ai-
kuinen, aikuisen mallina, että ei esitä semmoista huonoa aikuista. – – ” (N1) 
 
” – – Must tuntuu, et opettaja näyttää myös sen mallin siinä et asiaa voidaan purkaa sil-
lei turvallisesti.” (N2) 
 
”Jos opettaja on itse stressaantunut, niin sillon se levittää ihan ilman muuta sitä stressiä 
siihen luokkaansa. Opettajan työssä opettajan on hoidettava ittensä hyvin ja kiinnitettävä 
erityisen paljon huomiota siihen, ettei pääse väsymään työssä liikaa – – ” (N9) 

 

Sosiaalisen jäljittelyn merkittävyys tunnustettiin (vrt. Hunter-Carsch ym. 2006, 162). Ajatus 

yhtyy edellisessä luvussa käsiteltyyn opettajan merkityksellisyyteen.  

Tutkimusaineistossa mainittiin lisäksi opettajan rakentama ilmapiiri, työskentelyn asian-

mukainen ohjaus sekä luokkajärjestelyt. Monia samankaltaisia vaikutuskeinoja on lueteltu 

myös kirjallisuudessa (mm. Peltonen & Laitinen 2005; Schultz & Heuchert 1983; Kuczen 

1982). Kirjallisuudessa korostetaan niin fyysistä, sosiaalista kuin emotionaalista ennaltaeh-

käisyä. Tutkitut yhtyivät Lahden ym. (2001, 22–23) ajatukseen antaa oppilaalle mahdollisuus 

myös epäonnistua: 

 
” – – Pikkusen sellanen niinkun anteeksiantokin siihen, että kaikkea ei vaadita, että sen 
voi tehdä niinkin kun se lapsi on ratkaissut. Mutta tuota että sillä lapsella ois vaan niin-
kun sellanen hyvä olo omasta toiminnastaan ... – – ” – – ”Kyllä esimerkiks aivan yksin-
kertainen esimerkki on ihan istumajärjestys, siinä että kuka kenenkin vieressä pystyy 
keskittymään tai ei pysty. ... Ensimmäinen asia, työrauhan ylläpitäminen....” (N5) 
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” – – Että kyllä opettaja voi esimerkiks sillei vaikuttaa, että ei saa painottaa niinkun lii-
kaa sillai sitä koetta, että jokainen meistä tietää, ettei aina pysty lukemaan hyvin ja har-
mittaa, jos ei oo voinu lukea hyvin, eli että pi, kyllä pitää olla mahollisuus vähän epäon-
nistuakin joskus ja ei se saa vaikuttaa ihan mahottoman paljon sitten jonnekin todis-
tusarvosanoihinkaan.” (M8) 
 

Stressinhallinnan opettaminen ja sen harjoitteleminen ilmenevät myös tässä yhteydessä. 

Opettajan kaiken toiminnan nähtiin vaikuttavan siihen, kuinka lapset oppivat hallitsemaan 

erilaisia stressaavia tilanteita. Tutkittava (6) esittää asian seuraavasti:  

 
”Kyllä varmastikin voi, mutta en mä usko, että sitä kannattaa sillei nimeltä mainiten, 
oppilaat nyt hallitsemme stressiä (naurua). ... Ei varmastikaan, että kyllä se pitää vai-
vihkaa hoitaa tietyillä ta tietyillä metodeilla, toimintatavoilla, oikeanlaisilla sanankään-
teillä ja suhtautumisella oppilaisiin eri tilanteissa. Se tulee koko ajan piilovaikutuksena 
sieltä, kaiken aikaa.” (M6) 
 

Tämänkaltaisia viittauksia löytyy useita myös kirjallisuudesta (mm. Dowling 2003, 41, 44–

45). Niissä painotetaan lapsen ohjaamista hallintaan ja vaihtoehtojen löytämiseen. 

Stressin ennaltaehkäisyn lisäksi opettajat nimesivät useita vaihtoehtoja stressitilan aikai-

seen toimintaan (pääkategoria 2, ”Opettaja syntyneen tilanteen korjaajana”). Tutkitut pohti-

vat muun muassa opettajan reaktioita ja toimia tilanteessa, jossa opettaja on juuri havainnut 

lapsen distressin (alakategoria C, ”’pyrin joka tapauksessa puuttumaan siihen, jos mä huo-

maan’”). Seuraavat toimintavaihtoehdot tulivat esiin niin distressin ennaltaehkäisyssä kuin 

distressiin puuttumisessa: 

 
”No miusta tuntuu vaan, että pitäs yrittää huomioida kaikkia lapsia erilaisina ja yksilöinä 
ja tarjota, niinkun sen lapsen lähtökohdista lähestyy ja huomioi sen lapsen tarpeita, niin 
kuin sanoinkin, että minkä tyyppisiä lapset on, että jokaisella on niinkun oma mahdolli-
suus kehittä niinku omilla ehdoillaan. Se on musta enemmänkin, se persoonallisuuden 
tukeminen se on semmonen ykkösasia. – – ” – – ”Niin. Kyllä musta kun tässä koko päi-
vän on aikuisena lasten edessä, niin ihan varmasti pystyy jotain tekemään ja toivottavas-
ti lievittämään sitä stressiä kuin lisäämään. Että se vaan, aina huomaako kaikkee, miten 
miten paljon epäilee jotain muuta, ettei sillä lailla ymmärrä lähestyä asiaa.”(N1) 

 
”No voi asettaa semmosia välitavotteita, jotka on helpompia saavuttaa, että näitähän on 
helppo juksata. Sitten se helpottaa kun asettaa niitä välitavotteita ja lapset innostuu te-
kemään lisätehtäviä. – – ” ” – – opettajan työssä melkein tärkeintä on oppilaantuntemus 
– – ” (M10) 
 

Lapsen distressitason uskottiin heikkenevän suoraan koulutyöhön liittyvin järjestelyin ja siten 

lapselle välitetyin uusin kokemuksin. Opettajat katsoivat tarpeelliseksi muuttaa olosuhteita ja 

työtapoja lapselle paremmin sopiviksi eikä niinkään muuttaa ainoastaan lapsen sopeutumistai-

toja. (Ks. esim. Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991, 175.) Kootusti voidaan sanoa, että 
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toiminnan ja ympäristön muuttaminen koettiin nopeaksi ratkaisuksi tilanteen tasapainottami-

sessa. Pitkän aikavälin vaikutuksena sen sijaan pidettiin lapsen omien stressihallintataitojen 

kasvattamista.  

Opettajan ammattitaitoon kuuluvaksi ajateltiin siis lapseen kohdistettujen vaatimusten ja 

paineiden säätelyn (vrt. s. 43). Työn vastapainona koettiin tärkeäksi mieluisten kokemusten ja 

ilon tarjoaminen. Tutkitut mainitsivat niin koulutyön yhteydessä koetut myönteiset kokemuk-

set kuin koulunulkopuoliset harrastukset. Opettaja voi ohjata lasta molempiin:  

 
” – – Kasvatustyössään opettaja voi myös ohjata oppilaita kokemaan iloa, rentoutusta ja 
onnistumista. Nämä tunteet auttavat poistamaan stressiä. Koulu voi innostaa lasta myös 
mukavan harrastuksen piiriin.”(N3) 

 
Moniammattillinen yhteistyö yhdistyi myös opettajalla olevien keinojen tarkasteluun. 

(alakategoria D, ”Opettaja yhteistyöverkoston osana”). Yhteistyötahoiksi mainittiin aineistos-

sa niin koti kuin jo aiemmin käsitellyt monet ammattitahot (ks. Koulun keinot lapsen distres-

sin suhteen, alakategoria A, s. 110–112). Tässä tapauksessa opettajan yhtenä ratkaisuna syn-

tyneen tilanteen korjaamiseen oli toimia linkkinä eri auttajatahojen välillä: 

 
” – – jutellaan sen oppilaan kanssa, varmaan oon jo jutellu, jos yleensä kun se käy ilmi 
vaikka myöhästelynä tai ei välitunnilla leiki, tai sit soitan kotiin, ja ja sitten jos ei toistu-
vastikaan... Yleensä sitten kodin kauttahan se lähetään, että onks tapahtunu jotain, että 
mistähän se johtuu. Ja sit saatetaan seurata sitä, jos ei keksitä mitä, että onko syöny ja 
onko kavereita, ja sittenhän se on se oppilashuoltoryhmä se, jos se niinkun toistuvas-
ti…” (N1) 
 
” – – meillä on hirmu hyvä semmonen verkosto ja täällä toimii tosi hyvin. Et mullo niin 
läheiset, et melkein välitunneilla heti tapaa joko koulukuraattoria ja sit kouluterveyden-
hoitajaa ja meil on ihan semmoset suorat välit. Ja rehtori on sit semmonen varsinainen... 
” – – ” ja sit meillä on vielä erityisopettaja erikseen, et tuota. Niin aika hyvä verkosto 
sillä tavalla, että heti kun kekkaa jonkun jutun niin sitten. – – ” (N2) 
 

Kodin ja muiden ammattikuntien lisäksi opettajien katsottiin voivan tehdä yhteistyötä keske-

nään. Vaikka yhteistyötahoja lueteltiin runsaasti ja niiden toimivuutta pidettiin hyvinä, tuli 

aineistossa ilmi myös epäilyjä siitä, toimiiko tämä verkosto aina tehokkaasti: 

 
” – – Että siinä opettaja voi olla aika yksinkin. – – Joskus opettaja voi olla aika yksin 
tämmösten ongelmallisten oppilaitten kanssa ja se on niinkun aika surullista, että kyllä 
siitä pitäis sitten pystyä puhumaan, että hei mulla on nyt tämmönen kaveri, mitä työ te-
kisitte tän kanssa, mä oon kokeillu tämmöstä ja tämmöstä, eikä mikään tunnu auttavan... 
– – Mutta kyllä ne varmaan tänä päivänä ihan hyvin opettajat auttaa toinen toistaan. – – 
Mutta kyllä niistä pitää, mun mielestä niistä aina pitää, että niitten kanssa ei pidä yksin 
jäädä olemaan, että sitten rehtoriin yhteyttä ja kuraattoriin yhteyttä vaan.” (M8) 
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6.6.2  Opettajien omakohtaisia kokemuksia oppilaan stressistä 

Kokemuksia opettajien kohtaamista lapsen distressitilanteista kertyi kymmeniä. Niistä olen 

valinnut näytteeksi niin koulutyöhön liittyviä, kodin ja koulun välisiä kuin kodin ongelmista 

kouluun heijastuneita distressitilanteita. Opettajat kertoivat osassa näytteistä lisäksi omasta 

toiminnastaan tilanteessa ja tilanteen ratkaisusta. Ensimmäiset esimerkkitapaukset kuvaavat 

tilanteita, joissa lapsen distressi on aiheutunut koulutyöstä:    

 
” – – Tässä tänä syksynä oli sellanen tilanne, että eräs lapsi stressaantu meijän luokassa 
matematiikan opiskelusta ja äiti ilmotti siitä miulle, ja tää stressi ilmeni sillä tavalla, että 
hän joka aamu kouluun lähtiessään, niin hän itki, hän tuli toisesta koulusta ja oli tottunu 
ihan toisenlaiseen systeemiin ja sit koki että matematiikasta mentiin liian nopeesti. Heti 
kun se viesti tuli, niin me heti porukassa luokassa mietittiin, me em, sitä asiaa ei tarvin-
nu sinänsä kertoo lapsille tietenkään, että tää on nyt yhen yksittäisen oppilaan tuota takia 
tapahtuva juttu.” – – ” – –  Ja sit me tehtiin tänne uudet systeemit ja se tyttö ei ees tiiä et 
se äiti on soittanu miulle, mutta se on nyt vaan mukana siinä opettajajohtosemmassa 
ryhmässä ja ei se enää kai itke, että se on kai loppunu – – ” (N9) 
 
” – – viime keväänäkin kun näitä matematiikan kaiken maailman lausekkeita, kun piti 
opetella, niin yhellä tytöllä ihan hirmunen stressi siitä, kun hän huomas, että hän ei niin-
kun ymmärrä ja niinkun kokeissa ei osannu. Niin sitten aina tehtiin niitten vanhempien 
kanssa suunnitelma, että hyö yhessä aina auttaa jonkin verran kotitehtävissä ja sitten. 
Mutta hänellä oli ihan selvästi mahoton stressi siitä… Mutta jotenkin sitten nyt kun hän 
on vitosella tai ehkä se siinä loppukeväästä sitten laukes, kun hän rupes vähän pääsemään 
kärryille. Että ihan tommoset pienet oppimisvaikeudetkin, niin kyllä nekin sitten raastaa.” 
(N7) 
 
” – – Esimerkiks nyt mulla oli uusia oppilaita vois sanoo kolme ja puoli, yks palas taka-
sin, että on ollu mulla tässä ryhmässä aikasemmin, että kolme on kokonaan uutta, niin 
kyllähän se on stressi heille jo se, että mä opetan eri tavalla kuin mihin he ovat tottuneet 
tai kaikki kaverit ovat uusia ja sitten läksyjentekosysteemi tai mitä siitä seuraa, jos ei oo 
tehny ... tai muuta tällästä, niin se että miten mä sitten sanon sen asian heille, että nyt sul-
ta on tekemättä. Niin kyllä mun tarttee miettiä, että kuinka mä kohtaan se asian sen lap-
sen sen kyseisen lapsen kanssa ensimmäisiä kertoja, että ettei niinkun tästäkin tuu elämää 
suurempi stressi, ennen kun se oppii minun tavoille tai meidän luokan tavoille.” (N5) 

 

Seuraava lainaus edustaa distressitapausta, joka aiheutui koulussa koetusta vaikeudesta, 

mutta myös kodin tavasta suhtautua asiaan: 

 
”On mulla muutama semmonen tapaus ollu, että oppilaalla on aivan selkee vaikka mate-
matiikan tai lukivaikeus ja sitten vanhemmat on sitä mieltä, että ei kun harjoituksia, har-
joituksia vaan ja laitat sille niin paljon tehtävää ja me sitten illat tehdään. Ja sit voi kuvi-
tella kun on vanhempi-lapsi-suhde, että mitä se on. Niin siinä vaiheessa mulle on tullu 
mieleen, että kuin se lapsi niinkun siitä. Ja mä oon yrittäny pehmittää, että ei nyt oo tar-
kotus, että te niinkun rupeette preppaamaan sitä, että ei tässä nyt auta että… tehdäänkö 
kymmenen tehtävää vai yksi tehtävä jonka se laps ymmärtäs. – – ” (N3) 
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Distressin merkit voivat kantautua kouluun myös kodin ongelmien vaikutuksesta: 

 
” – – Just muutama vuos sitten oli sellanen toosi tosi vaikee juttu, niin se alko aamulla sil-
lä kun keskusteltiin, että voi mikä sulla on menny pieleen ja sitten mä käyn sitä pitämässä 
hartioista ja nökötetään tossa pulpetilla yhdessä. Kerro kerro nyt mitäs sulle sattu aamulla 
ja ai ai voi voi voi ja sitten tuota... ja se oli semmonen tosi vähän niin kun hankalampi 
juttu, että oppilas paiski, sai niinkun semmosia kauheita raivokohtauksia, kiristeli ham-
paitaan ja tuntu et se aivan niinku sekoo, sekoo niinku siihen omaan pahaan oloonsa. 
Mutta se meni kyllä sitten pikku hiljaa, meni siitä ohi ja sit se oppilas oli mulla pari vuot-
ta ja sitten vaan aina vaan – – Et sit itse asiassa kun niitäkin tongittiin sitten sitä perhe-
taustaa niin näit oireita oli kyllä havaittu jo aikasemmin, mutta ei oltu... mulla ei ollu sit-
ten mitään niistä. Et ne oli hyvin semmoisia salaisia.” ” – – se oli yleensä sitä rauhottelua 
ihan ja sitä maltillisesti vaan suhtautumista ja kuuntelemista ja... Mä ihmettelen, se muu 
porukka otti sen tosi hienosti vielä, et muut lapset oli älyttömän ymmärtäväisiä.” (N2) 
 
” – – oli mulla tää yks kaveri semmonen, että sillä oli... mä veikkaan, että oli jonkunlaista 
ihan jo masentuneisuutta, sillei että oli äiti poissa kuvioista, äiti oli sairastunu  – – ettei 
ollu kotona ja se näky kyllä tässä lapsessa mä veikkaan ihan masentuneisuutena, että se 
oli aina ihan väsyny koulussa, ei kiinnostanu koulu millään tavalla, tosin sillä ei ollu mi-
tään stressiä siitä koulusta, vaan päinvastoin mikään ei niinkun kiinnostanu, että se var-
maan stressas sitten sitä perhetilannettaan ja sitä äitinsä tilannetta. Ja mä otin yhteyttä ter-
veydenhoitajaan ja kysyin, että hei voisit sä vähän vähän vilkasta tätä kaveria ja jutella 
tän kanssa, että tää on, onko sille esim verensokeriarvot hyvät ja hemoglobiini ja tälläset. 
No jo, terkka sano, ettei pojassa oo mitään vikaa, vähän niinkun siihen malliin että niin-
kun se oli sillä selvä, ja mä sanoin että selvä, mutta kyllä se niinkun nukkuu täällä tun-
neilla ja sanoo nukkuvansa kotona hyvin, että mun mielestä kaikki ei oo ihan hyvin ja to-
dennäköstä on, että se stressas sitä kodin, äitinsä tilannetta sitten jotenkin, ja kyllä se ti-
lanne siitä sitten jotenkin parani jossakin vaiheessa sitten. – – ” (M8) 

 

Lapsen distressi voi aiheutua hyvin monimutkaisista ja tapauskohtaisista syistä. Viimei-

sessä lainauksessa tutkittava 9 kertoo, kuinka myös opettajan ja oppilaan vanhemman välinen 

tilanne voi johtaa lapsen negatiiviseen stressaantumiseen: 

 
” – – oon kuullu paljon tarinoita ja itekin törmänny muutaman kerran semmoseen tilan-
teeseen, että kun vanhempi syystä tai toisesta niin ihan syyttä tai syystä niin käy jotenkin 
semmo, lähtee sille linjalle, että lähtee niinkun koulunvastasesti puhumaan siellä kotona 
lasten kuullen, niin se on kyllä semmonen tilanne, että sen lapsen on hirmu vaikee olla 
siinä välissä... Että on ollu esimerkiks tapauksia, että opettaja on soittanu kotiin ja van-
hempi on siellä sitten puhelimessa haukkunu opettajan ihan pystyyn jostain asiasta ja se 
laps on ollu siinä kuuntelemassa, ja sitten niinkun jotkut aikuiset on niin taidottomia tai 
kyvyttömiä siinä, että kuvittelevat, että se laps pystyy sen asian jollain lailla niinkun kä-
sittelemään ja ymmärtämään, no eihän se lapsi sitä ymmärrä tietenkään ja se ei sitten tiiä, 
että mi, vaikka se periaatteessa tykkäiskin siitä opettajastansa, ja vanhemmilleenhan lap-
set on aina lojaaleja, niin ooppas siinä sitten välissä, se on kauhee tilanne lapselle, ja tätä 
tapahtuu – – ” (N9) 
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7 TUTKIMUKSEN TARKASTELUA 

7.1 Mitä empiirinen tutkimus kertoi? 

Tutkin teemahaastatteluin luokanopettajien käsityksiä alakouluikäisten lasten stressistä ja 

omasta vaikutuksestaan oppilaan stressitasoon. Opettajien käsityksissä ilmeni eroja, mutta 

paljon myös yhtäläisyyksiä. Opettajien työkokemuksella ei ollut havaittavaa yhteyttä käsitys-

ten kanssa. Yksittäisten opettajien käsityksistä muodostuneita kokonaisuuksia voi tarkastella 

tutkimusnumeroita seuraten. (Ks. myös liite 2, Opettajien käsitykset pääkategorioittain.) Kes-

kityn tässä tarkastelussa kuitenkin tutkimuksesta saadun kokonaiskuvan pohtimiseen. 

Kaikki opettajat olivat kohdanneet urallaan lapsen stressitilanteiksi ymmärtämiään tapa-

uksia. Opettajien huomiota olivat erityisesti herättäneet distressitapaukset, joskin opettajat 

kuvasivat teoriatasolla myös eustressin kaltaista tilaa oppilaassa ja tämän suoriutumisessa. 

Käsitys lapsen distressin yleisyydestä vaihteli hyvin harvoista tapauksista arveluihin distressin 

esiintymisestä jokaisessa koululuokassa noin kahdella tai kolmella oppilaalla.  

Opettajille ei ollut tarjottu tietoa lapsen stressistä, vaan tiedonhankinta oli ollut oman 

kiinnostuksen varassa. Näin myös suhtautumistapa lapsen stressiin oli kehittynyt käytännön 

kokemuksista ja aikuisten stressiä koskevista tiedoista. Tämän aineiston perusteella lapsen 

stressiä koskeva tieto ei ole vielä edennyt kouluille ja opettajille saakka.  

Tutkimuksessa ilmeni, että opettajan voi olla vaikea havaita oppilaan stressiä. Tätä seli-

tettiin muun muassa sillä, ettei lapsen stressi ole yleisesti tiedostettu ilmiö tai että lapsen käy-

tös voi koulupäivän ajan olla opettajan näkökulmasta normaalia, eikä opettaja tällöin osaa 

epäillä stressitilaa lapsessa. Myös tiedon puuttuminen haittasi lapsen stressin tunnistamista. 

Näkökulma selityksineen tukee kirjallisuuden antamaa kuvaa opettajien vaikeuksista oppilaan 

distressitilan havaitsemisessa (mm. Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1991; Puura 1998; 

Phillips 1978). Mahdollisesti näiden vaikeuksien vuoksi tutkitut pitivät tärkeänä distressiä 

ennaltaehkäisevää työtä.  

Opettajat pitivät arvossa yhteistyöverkostoja, joiden avulla lapsen tilanteeseen voidaan 

puuttua tehokkaammin. Erityisesti epämääräisempänä koetun tai vakavammaksi luokitellun 

distressin kohdatessaan opettajat kaipasivat koulun muuta henkilökuntaa niin omaksi amma-

tilliseksi tuekseen kuin oppilaan tilannetta selvittämään. Miesten ja naisten välillä voitiin tässä 

havaita joitain eroavaisuuksia. Miesopettajat uskoivat, että opettajan on lapsen distressin ha-

vaittuaan syytä heti ottaa yhteistyötahot mukaan stressitilan selvittämiseen tai jopa siirtää asia 

muille ammattilaisille (erityisopettaja, terveydenhoitaja). Naisten enemmistö taas painotti 
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opettajan omaa toimintaa ja vastuuta. Toisaalta myös he kokivat yhteistyötahot tärkeinä nope-

an ja tehokkaan puuttumisen väylinä. Naisten käsityksissä opettajan työhön sisältyi enemmän 

velvollisuutta myös lapsen psyykkisen puolen huomioimisesta, miesten kokiessa asian dis-

tressitapauksessa jo kuuluvan enemmän muille toimijoille. Käsityksiä saattaa osaltaan selittää 

se, että miesopettajat käsittivät stressin etupäässä negatiivisempana kuin naiset.  

Opettajien käsitykset vaihtelivat myös siinä suhteessa, kuinka hyvin he työssään uskoi-

vat osaavansa ottaa lapsen stressi huomioon. Joitain viitteitä oli havaittavissa siitä, että opetta-

jat, jotka uskoivat sisäistäneensä ajatuksen lapsen stressistä ja tietävänsä siitä kohtalaisesti, 

olivat myös varmempia oman toimintansa suhteen ja siten myös korostivat omaa vastuutaan. 

Tämä puoltaisi opettajille annettavan lisätiedon ja koulutuksen merkitystä. Suoraviivaisia yh-

teyksiä ei näytteen perusteella kuitenkaan voida esittää. 

 

7.1.1 Opettajien käsitykset alakouluikäisen lapsen stressistä 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä kohdistin mielenkiinnon opettajien stressikäsitykseen. 

Tämän kysymyksen yhteydessä tarkastelin opettajien käsityksiä lapsen stressistä yleisen stres-

sikäsityksen rinnalla, lapsen stressin erityispiirteistä, ilmentymisestä, vaikuttavuudesta ja vai-

kutuskanavista koulutyössä sekä lapsen stressinhallinnasta.  

Opettajat pitivät lapsen stressiä perustaltaan samana ilmiönä kuin aikuisen stressiä. 

Stressi käsitettiin kaikille ihmisille kuuluvana, lähinnä psyyken asiana. Toisaalta opettajat 

esittivät lapsen stressin ominaispiirteinä useita tekijöitä, jotka he katsoivat lapsen ja aikuisen 

stressiä erottaviksi tekijöiksi. Aineistosta heijastuikin kirjallisuudessa vallitseva ajatus stres-

sistä yleisinhimillisenä asiana, jossa on havaittavissa iän ja elämänvaiheen mukaisia erityis-

piirteitä (esim. Kalimo 1987, 36). 

Opettajat jakautuivat stressikäsityksessään kahteen osaan sen mukaan, ymmärsivätkö he 

stressin pikemmin yksilön henkilökohtaisena tuntemuksena vai yksilön ja ympäristön epäsuh-

tana vuorovaikutuksena. Stressikäsitykset seurasivat kirjallisuudessa esiintyviä ajatuksia, jos-

kin aineisto myös vahvisti näkemystä siitä, että arkikielessä stressi koetaan usein negatiivise-

na ilmiönä. Myös tässä aineistossa distressi oli painottuneena, joskin eustressin potentiaali 

havaittiin usein teorian tasolla (ks. ed. s. 129). Suoraviivaisen fysiologista stressikäsitystä ei 

tässä tutkimuksessa havaittu, vaan opettajat yhdistivät stressin vahvasti psyykkiseksi tilaksi. 

Opettajat jakautuivat siinä, yhdistivätkö he stressiin vain negatiivisia asioita vai uskoivatko he 

ilmiöön sisältyvän myönteisiä piirteitä. Aineistossa pääosa opettajista piti stressiä osaltaan 

myös positiivisena ilmiönä. 
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Se, mistä näkökulmasta lapsen stressin ominaispiirteitä tarkasteltiin, vaihteli huomatta-

vasti. Esiin nousivat niin lapselle paineita aiheuttavien olosuhteiden vääristyneisyys, kehitys-

tekijöiden vaikutus kuin distressin tiiviit yhteydet muihin tunnettuihin kouluongelmiin. Lap-

sen stressin määritteleminen tuntui kuitenkin olevan opettajille hankalampaa kuin yleisen 

stressikäsityksen esittäminen. Tämä saattoi vaikuttaa varioinnin runsauteen. 

Lapsen stressin ominaispiirteinä korostuivat aikuisten stressitekijöistä poikkeavat stres-

sorit, kehityksen ja kokemuksen mukaiset stressinhallintataidot sekä vaihtelevat ilmenemis-

muodot. Kiinnostava näkökulma oli ajatus lapsen distressin eriytymättömyydestä suhteessa 

aikuisen stressiin. Tällöin lapsen distressi esiintyisi useammin muiden koulussa havaittavien 

ongelmien yhteydessä kuin yksittäisenä ilmiönä. Näkemys kertoo kyseisten vastaajien stressi-

käsityksen kytkeytymisestä negatiivisiin tekijöihin. Ajatuksessa voidaan havaita yhtäläisyyttä 

lasten stressitutkimuksen käyttämiin rinnakkaiskäsitteisiin (ks. s. 16–18). Muutoinkin aineis-

tossa oli havaittavissa opettajien vaikeus eritellä sosioemotionaalisia tai muita psyykkiseen 

tilaan liittyviä ongelmia.  

Opettajat mainitsivat tutkimuksessa useita distressin ilmenemismuotoja. Tyypillistä oli, 

että opettajat esittivät useampia eri luokkiin luokiteltavia ilmenemismuotoja. Esiin tuli käsitys 

siitä, että lapsen distressi voi ilmentyä tiettyjen oireiden välityksellä, joskin lapsen henkilö-

kohtaiset ominaisuudet ja konteksti vaikuttavat ilmenemismuotoihin. Myös stressin voimak-

kuus kuin lapsen ikä ja kehitysvaihe yhdistettiin distressin oirehdintaan. Käsityksellä selitet-

tiin vaikeutta tunnistaa distressiä. (Vrt. ed. s. 129.) Tutkituista kaksi uskoi, että ainoastaan 

lapsen vakava distressi oirehtii ulospäin. Ajatuksen myötä heidän esittämänsä ilmenemismuo-

dot olivat suhteessa negatiivisempia. 

Ilmenemismuotoina havaittiin sekä kouluspesifejä että laajemmin lapsen elämässä nä-

kyviä stressimuutoksia. Painottuneina olivat käyttäytymisen muutokset sekä psykosomaattiset 

tekijät, kuten keskittymiskyvyn ongelmat ja väsyminen. Opettajien havainnot pitävät yhtä 

muiden tutkimustulosten sekä kirjallisuuden esittämän kanssa (ks. esim. Miller 1986; Ham-

marlund 2004; Aho 1982). Osa opettajista mainitsi lisäksi suullisen ja kirjallisen kerronnan. 

Näitä ei perinteisesti tutkimuksissa yhdistetä stressin ilmenemiseen. 

Oppilaan stressin vaikutuksista koulutyöhön ilmeni hyvin toisistaan poikkeavia näkö-

kantoja. Tutkitut tunnistivat distressin ja koulutyön heikentymisen välisiä yhteyksiä. Näitä 

olivat koulutyöhön kohdistuvat tunnetason ongelmat, oppimisen ja kehittymisen hidastuminen 

sekä kouluarjesta syrjäytyminen. Tässäkin yhteydessä vahvistui kirjallisuudesta saatu kuva 

stressin negatiivisista vaikutuksista (esim. Elkind 2001). Enemmistö opettajista ajatteli kou-

luun ulottuvien vaikutusten voivan hidastaa tai jopa keskeyttää koulutyön etenemisen. Toi-
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saalta viiden opettajan vastauksista oli luokiteltavissa lisäksi stressin myönteisten mahdolli-

suuksien heijastuminen koulutyöhön, esimerkiksi stimulanttina. Tämä näkökulma silti pitkälti 

hukkui negatiivisten vaikutusten alle. Vaikutti siltä, että opettajat pitivät stressin hyödyllisiä 

puolia marginaalisina ja yhdistettävinä vain tiettyihin tilanteisiin. Tällaisina he pitivät suori-

tustilanteita, joissa painetta tarvitaan työskentelyn tehostamiseen. Myös hallintakeinojen käyt-

tö yhdistyi stressin positiivisiin vaikutuksiin. Lapsen pätemistarpeen uskottiin voivan parantaa 

hänen koulusuoriutumistaan. Tämänkaltaisessa tilanteessa lapsi koettaa panostaa koulutyöhön 

saadakseen myönteisiä kokemuksia ja tasapainottaakseen siten tilannettaan.  

Opettajien käsitykset lapsen stressinhallintakeinoista varioivat huomattavasti. Opettajat 

uskoivat, ettei lapsi usein tietoisesti osaa puuttua distressiinsä, vaan stressinhallinta on ensisi-

jaisesti tiedostamatonta olon helpottamista (vrt. Miller 1986). Opettajat kuitenkin esittivät, 

että lapsille on tärkeää jo alakoulussa opettaa stressinhallinnan taitoja, jolloin lapsi saa use-

ampia ja toimivampia vaihtoehtoja coping -toiminnalleen. Konkreetteja keinoja tähän opetta-

jat eivät kertoneet, mikä saattaa johtua keinojen puutteesta tai opettajien epävarmuudesta lap-

sen stressin käsittelyssä. Selkeitä yhteyksiä ei tämän tutkimuksen pohjalta voida esittää. 

Eräs mielenkiintoinen tutkimuksessa esitetty ajatus oli stressinhallinnan ja stressin ilme-

nemisen yhdistäminen. Tällöin kyse olisi stressinhallinnan ulkoisesta ilmenemisestä (vrt. 

esim. Punamäki & Puhakka 2001; Miller 1986). Näytteen opettajat myös vahvistivat ajatusta 

ihmissuhteiden merkityksestä lapsen stressitason yhtenä päätekijänä. Tärkeinä koettiin turval-

liset ja läheiset sosiaaliset suhteet, joiden puitteissa lapsi kykenee hakemaan ja saamaan tukea. 

Myös vertaisryhmä yhdistettiin lapsen stressinhallintaan, joskin tätä esitti vain kaksi tutkitta-

vaa. Kirjallisuuden näkökulma on samansuuntainen (mm. Ayalon 1995, C.O.P.E-menetelmä). 

Käsitysten aikuiskeskeisyyteen saattoi vaikuttaa tutkimuksen kohdistuminen opettajan per-

spektiiviin ja opettajan merkitykseen. 

Tutkimuksessa painottuivat positiiviset ja tasapainottavat kokemukset lasten stressinhal-

lintakeinoina. Opettajat yhdistivät tähän vielä riittävän levon merkityksen (vrt. esim. Tahko-

kallio 2003). Myös stressinhallintaan liitettiin ajatus lasten erilaisuudesta (ks. Elkind 2001). 

Opettajien näkemyksissä vaihtelivat niin lapsella olevat toimintamallit kuin distressin vaka-

vuuteen ja luonteeseen liittyvät seikat.   

 

7.1.2 Näkökulma lapsen stressitekijöihin 

Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkastelin opettajien käsityksiä lapsen potentiaalisista stres-

soreista. Erityisesti kiinnitin huomiota eri elämänalueiden stressaavuuteen sekä tarkemmin 
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koulun tarjoamiin stressoreihin. Käsityksissä painottui, ettei mitään tiettyä elämänaluetta voi-

da suoraan nimetä lapsia stressaavaksi, joskin kodin ja koulun merkitys stressitekijöiden tar-

joajina korostui (vrt. mm. Langinvainio 1984; Rimpelä 2005). Myös lapsen iän ja kehitysta-

son uskottiin vaikuttavan stressitekijöihin olosuhteiden, kokemusten ja stressinhallintataitojen 

muuttumisen vuoksi (vrt. esim. Miller 1986). Tällä näkemyksellä perusteltiin myös tekijöitä, 

jotka erottavat lapsen stressin aikuisen stressistä. Kaikkiaan vakavat elämänmuutokset koet-

tiin stressoreina, jotka aiheuttavat distressiä lähes kaikille. Pienemmät stressorit, kuten julki-

nen esiintyminen taas yhdistettiin tässä tutkimuksessa enemmänkin persoonallisuus- ja tilan-

netekijöistä riippuvaisiksi. (Vrt. Keltikangas-Järvinen 2007.) 

Kodista kouluun heijastuvina stressitekijöinä esitettiin erityisesti ympäristöperustaisia 

stressoreita (ks. Kuczen 1982). Näistä korostuivat vanhempien kasvatustehtävässä havaittavat 

ongelmat, perhesuhteiden muutokset sekä vanhempien henkilökohtaiset ongelmat. Opettajat 

kohtasivat nämä tilanteet työssään usein niin vanhempien yhteydenottojen kuin lasten oireh-

dintojen välityksellä. Huomattavaa joka tapauksessa on, että opettajat olivat työssään havain-

neet kodin ja aikuisten ongelmien näkyvän lapsessa distressinä. Kokevatko lapset nyt aikuis-

ten paineita? (Vrt. Salmi, Huttunen & Yli-Pietilä 1998; Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 

1991; Laaksola 2007.) Vaikka näyte oli pieni, on merkille pantavaa, että kodin ongelmien 

heijastuminen lapsen psyykkiseen hyvinvointiin oli koettu huolestuttavana. Eroja ei ollut ha-

vaittavissa sen suhteen, missäpäin Suomea opettajat työskentelivät tai opettivatko opettajat 

pienillä vai suurilla kouluilla. Eräs opettajista kuitenkin esitti ajatuksen pienen koulun eduista, 

kuten kiireettömyydestä, luonnonläheisyydestä ja yhteistoiminnallisuudesta.  

Koulun ulkopuolisina stressitekijöitä mainittiin myös lapsen harrastustoimintaan, sosiaa-

lisiin suhteisiin sekä yhteiskunnan tilaan liittyviä tekijöitä. Nämä tulkittiin stressitekijöinä, 

jotka harvemmin todella synnyttävät distressiä. Stressitekijöitä pidettiin arvaamattomina siinä 

suhteessa, kenen kohdalle ja milloin ne osuvat. Opettajat esittivätkin pääasiassa lapsen ulko-

puolisia, yllättäviä tai pidemmän jatkumon tuloksena syntyneitä potentiaalisia stressitekijöitä, 

joskin niiden johtamista distressiin tarkasteltiin persoonallisten tekijöiden ja stressorien yh-

teisvaikutuksena. Mainitut stressitekijät liittyivät usein laajempiin elämäntilanteisiin, eivätkä 

siten välttämättä olleet stressitekijöitä ainoastaan lapselle, vaan myös muille asianosaisille 

(esim. avioero, kuolema).  

Koulusta lähtöisin olevia stressitekijöitä opettajat löysivät muiden elämänalueiden ta-

voin niin sosiaalisista suhteista kuin lapsen elämäntilanteesta, mutta myös tiiviimmin koulu-

toiminnasta, koulurakenteista ja koulun olosuhteista. Koulun erityispiirteitä (verrattaessa opet-

tajien esittämiin kodin ja muun elämän stressoreihin) olivat Cohenin (1985) luokitusta mu-
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kaillen akuutit ja ajallisesti rajoittuneet kokemukset. Tämä on yhdistettävissä muuhun stressi-

tutkimukseen, sillä yleisesti koulun stressitekijöihin yhdistetään erityistilanteet, kuten kokeet 

ja suullinen esiintyminen. Koulustressoreissa voi siis olla kyse seurausten pelosta tai sosiaali-

sista uhista (vrt. Aho 1982).  

Kuvaavaa oli, että opettajat koulutoiminnan asiantuntijoina löysivät koulunkäynnistä 

useita kymmeniä mahdollisia stressitekijöitä oppilaalle. Stressoreiksi luokiteltiin pääasiassa 

lapsen henkiseen tilanteeseen liittyviä tapahtumia ja olosuhteita. Tämä yhdistyy Schultz’n ja 

Heuchert’n (1983, 20–21) jaotteluun koulustressoreiden lähtökohdista. Vain koulujärjestelyi-

hin (ryhmäkoot, transitiovaiheet yms.) ja olosuhteisiin liittyvät tekijät, kuten melu ja huono 

ilma, mainittiin hieman harvemmin stressitekijöinä. Tämä kertoo stressikäsityksestä, jossa 

fyysisiä epäkohtia ei yhdistetä mahdollisiin stressitekijöihin, vaan korostetaan psyykkisiä 

stressitekijöitä (ks. ed. s. 34). 

Koulutoiminnassa distressin lähteiksi mainittiin epäsopiva vaatimustaso, ilmapiirissä 

havaittavat heikkoudet, kuten kilpailu, kiire ja yhteisöllisyyden puutteet, sekä opettajan sopi-

maton toiminta. Luokan heikko ilmapiiri käsitettiin erityisesti distressille altistavaksi tekijäk-

si. Ajatukset tukevat näin koulun stressitekijöitä koskeneiden tutkimusten tuloksia. Erityisesti 

juuri kiireen ja epäsopivan vaatimustason merkitys stressoreina on tunnustettu suureksi. (Vrt. 

mm. Savolainen 2001; Lahti ym. 2001; Phillips 1978; Elias 1989; Harber 2004; Elkind 2001.) 

Vaikka kaikki tutkitut stressitekijöitä mainitsivat, vaihteli käsitys näiden yleisyydestä (vrt. 

7.1.1). 

Opettajan aiheuttamiksi stressitekijöiksi koettiin opettajan henkilökohtaiset, opetukseen 

heijastuvat ongelmat sekä opetustyylin sopimattomuus. Tämän vuoksi pidettiin tärkeänä, että 

opettaja huolehtii myös omasta hyvinvoinnistaan. Kaikki haastatellut totesivatkin reflek-

toivansa työtään tästä näkökulmasta ja vähentävänsä siten lasten potentiaalisia stressitekijöitä. 

Suuri osa tutkituista ajatteli lisäksi, ettei kaikkia stressoreita voida poistaa. Tämän koettiin 

edesauttavan lapsen kehitystä silloin, kun aikuinen tukee lasta stressitekijöiden kohtaamisessa 

(vrt. Mandler 1996, 51–52; Elkind 2001, 75). 

 

7.1.3 Koulun vaikutuskeinot lapsen stressitason säätelyssä 

Toisena pääkohtana tutkimuksessa oli selvittää niitä käsityksiä, joita luokanopettajilla koulun 

työntekijänä on omasta vaikutuksestaan oppilaan stressitason säätelyyn. Aloitin tarkastelun 

kolmannesta tutkimuskysymyksestä, joka keskittyi opettajien näkemykseen koululla olevista 

mahdollisuuksista ja elementeistä lapsen stressiin vaikuttamisessa.  
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Koulun keinoina opettajat mainitsivat moniammatillisen yhteistyön, opettajien välisen 

tuen, kouluhyvinvoinnin toimenpiteet sekä luokkatyöskentelyn, koulutyön ohessa tapahtuvan 

distressiin puuttumisen ja sen huomioon ottamisen. Kaikki haastatellut pitivät tärkeinä var-

haista puuttumista ja lapsen tukemista. Aktiivisuuden tämänkaltaisissa asioissa tulkittiin kuu-

luvaksi opettajan työhön. Toisaalta kaikki opettajat painottivat myös opettajan kykyä (ja kou-

lun tarjoamaa mahdollisuutta) hyödyntää eri ammattikuntien edustajien kanssa tehtävää yh-

teistyötä oppilaan tilanteen mukaan. Joustavaa yhteistyötä pidettiin tärkeänä tehokkaan puut-

tumisen kannalta. Opetushuollon säädösten viittaukset moniammatilliseen yhteistyöhön vai-

kuttivat toteutuvan tutkittujen näkemyksissä (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2004). Opettajat painottivat erityisesti toisten luokanopettajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja 

asioiden jakamista, mutta myös terveydenhoitajan ja erityisopettajan kanssa tehtävää työtä. 

Koulujen erilaiset oppilashuoltoryhmäkokoonpanot vaikuttivat siihen, kuinka laajan työryh-

män kanssa opettaja työtä tekee jo lievemmän huolen aikana. Yhteistyötahoina mainittiin 

myös kaukaisempia ammattiryhmiä, joskin tällöin kyse oli nimenomaan erityistapauksista.   

Vaikka kokemukset yhteistyöstä olivat pääasiassa hyvin myönteisiä, esitettiin tutkimuk-

sessa epäilyksiä siitä, toimiiko moniammatillinen yhteistyö tehokkaasti. Tässä yhteydessä 

kritisoitiin niin tiedon vaihdon ongelmia kuin yksittäisten henkilöiden yhteistyötaitoja. Tut-

kimus vahvisti sitä ikävää realiteettia, ettei yhteistyöverkosto aina käytännössä toimi, vaikka 

sen mahdollisuuksia arvostetaan. 

Mielenkiintoista oli vanhempien ja koulun välisen yhteistyön jääminen hieman sivuun 

opettajien haastatteluissa. Monet opettajat mainitsivat kodit viestintuojina sekä yhteistyö-

kumppaneina tilanteen muuttuessa huolestuttavaksi. Kovin tiiviin yhteistyön kuvaa ei tässä 

tutkimuksessa rakentunut. Ehkä opettajat pitivät yhteistyötä liian itsestään selvänä tai he eivät 

havainneet tämän yhteistyön merkitystä lapsen distressiä ajateltaessa. Tarkempia viitteitä tut-

kimus ei tästä kerro. Opettajat kuitenkin pohtivat vanhempien ja opettajan välistä suhdetta 

lapsen distressin hoitamisessa. Pääasiassa opettajan vastuun nähtiin rajautuvan koulutyöhön. 

Monet opettajista kokivat silti velvollisuudekseen tarjota apua myös kouluun heijastuvissa 

kodin ongelmissa. Avun tarjoamisessa opettajien näkökulmat poikkesivat toisten halutessa 

puuttua tilanteeseen aktiivisesti ja toisten erottaessa asian perheen sisäiseksi. Kodin kanssa 

tehtävän yhteistyön ongelmina pidettiin pääasiassa vanhempien negatiivisia asenteita ja yh-

teistyöhalukkuuden puutetta. Epäonnistuneen yhteistyön uskottiin lisäävän lapsen distressiä. 

Tämän tutkimuskysymyksen kohdalla esitettiin vain vähän stressin ennaltaehkäisyyn 

liittyviä stressinsäätelyn keinoja. Osa opettajista kuitenkin koki kouluympäristön turvallisuu-

desta ja viihtyisyydestä huolehtimisen tärkeäksi distressin ennaltaehkäisyn keinoksi. Ennalta-
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ehkäisy painottui enemmän opettajien itse käyttämien keinojen tarkastelun yhteydessä (ks. s. 

137–138). Opettajat käsittivät koulun stressinsäätelykeinoiksi kouluyhteisön osoittaman huo-

len lapsista sekä aktiivisen toimenpiteiden tarttumisen. Myös stressinhallintataitojen opetta-

mista koulutyön osana pohdittiin muutaman opettajan haastatteluissa. Nämä kaikki yhdistyvät 

kirjallisuuden antamaan kuvaan kouluhyvinvointia tukevasta koulusta (vrt. Schultz & 

Heuchert 1983; Aho 1982; Lahti ym. 2001; Dowling 2003, 41, 44–45). 

Opettajat eivät tunteneet lapsen stressinhallintaan tähtääviä ohjelmia tai projekteja tai he 

eivät osanneet niitä stressiin yhdistää. Vain yksi opettaja mainitsi koulullaan olleesta kokei-

lusta, jossa tarjottiin niin lapsille kuin opettajille mahdollisuus mennä keskustelemaan ongel-

mistaan tukihenkilön kanssa.  

 

7.1.4 Opettajan merkittävyys ja lapsen stressi 

Neljännen tutkimuskysymyksen yhteydessä opettajat korostivat itseään hyvin merkittävinä 

henkilöinä lapsen stressitasoon vaikutettaessa. Vaihtelevana tekijänä oli se, miten opettajat 

tätä näkökantaansa perustelivat. Useimmat perustelut yhdistyivät ammatillisen roolin tuomaan 

vastuuseen. Opettajan toiminnan uskottiin vaikuttavan lapsen stressiin, koska opettaja pitkälti 

määrää koulutyön etenemisen ja siten käyttää oppilaaseen vaikuttavaa valtaa. Ammatilliseen 

rooliin ajateltiin kuuluvaksi vastuuta oppilaan hyvinvoinnin edistämisestä, mikä edellyttää 

opettajalta toimenpiteitä lapsen stressitason säätelemiseksi. Osaltaan tämä vastuu yhdistettiin 

kuuluvaksi opetushuollolliseen työhön, jota opettajalta edellytetään (ks. Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteet 2004; Perusopetuslaki 628/ 1998).  

Toisaalta opettajan merkitys yhdistettiin myös ammatillisen hallinnan tunteeseen ja 

ammatilliseen ylpeyteen. Myös kasvatusvastuun siirtymisellä kouluun perusteltiin opettajan 

merkitystä lapsen stressin säätelemisessä. Tällöin stressitason sääteleminen liitettiin kasvatuk-

seen, jota taas pidettiin opettajan uuteen työnkuvaan kuuluvana. (Vrt. Kiviniemi 2000.)  

Opettajan merkitystä perusteltiin myös lapsen ja aikuisen suhteesta käsin. Lapsesta huo-

lehtimisen koettiin suoraan kuuluvan aikuisen tehtäviin. Opettajat kokivat itsensä alakou-

luikäisen lapsen malliksi, yhteistyötahoksi ja tukijaksi, minkä kerrottiin lisäävän opettajan 

merkitystä lapsen stressitason säätelijänä. Kaikki tutkitut eivät tämänkaltaista ajatusta esittä-

neet, vaan keskiössä olivat opettajan työnkuvaan liittyvät perustelut. 

 
 
 



 137 

7.1.5 Opettajan vaikutuskeinot ja omat kokemukset  

Viimeinen tutkimuskysymys koski opettajilla käytössä olevia keinoja lapsen stressitason sää-

telemiseen. Tässä yhteydessä selvitin opettajien esittämiä mahdollisuuksia vaikuttaa lapsen 

stressitasoon sekä opettajien kokemuksia lapsen stressistä. Huomattavaa opettajien vaikutus-

keinojen käsittelyssä oli, että tutkitut tarkastelivat stressiin vaikuttamistaan ainoastaan distres-

sin yhteydessä. Aineistossa ei myöskään mainittu mitään opetussuunnitelman tarjoamia väli-

neitä tai sen osia (vrt. s. 33–35). Täytyy kuitenkin muistaa koulun vaikutuskeinojen yhteydes-

sä esiin tullut oppilashuolto ja muut yhteistyökanavat, joiden ajateltiin tarjoavan laajemmat 

puitteet lapsen asioiden hoitamiselle (ks. ed. s. 135). Hankalien distressitilanteiden yhteydessä 

mainittiin lisäksi koulun erityistilanteita varten tehdyt suunnitelmat ja ohjeistukset opettajan 

työkaluina. Pääasiassa opettajien esittämät keinot kuitenkin koskivat opettajan henkilökoh-

taista toimintaa ja hänen henkilökohtaisesti tekemiään ratkaisuja koulutyöskentelyssä.  

Opettajat jakoivat hyvin yksimielisesti vaikutuskeinot distressiä ennaltaehkäiseviin sekä 

sitä korjaaviin (ks. ed. koulun keinot). Tärkeinä pidettiin ennaltaehkäiseviä toimia, joiksi tun-

nistettiin monia tekijöitä yleisemmistä (ilmapiirin rakentaminen) hieman konkreetimpiin (op-

pilaan kanssa keskusteleminen tämän tilanteesta). Opettajat kokivat velvollisuudekseen tilan-

teen aktiivisen tarkkailun, jonka osiksi mainittiin muun muassa lapsen yksilöllinen huomioi-

minen ja hyvä oppilaantuntemus. Kaikkiaan opettajat painottivat koulutyössä tehtäviä valinto-

ja lapsen distressin säätelyn tehokkaimpana välineenä. Niin Korpisen (1996) kuin Millerin 

(1986, 262–266) ajatukset kertautuivat tutkimuksen kautta. (Vrt. myös Schultz & Heuchert 

1983, 75–76; Peltonen & Laitinen 2005, 77.) 

Koulutyön tasolla tehtävät järjestelyt olivat ne, jotka koettiin opettajan ensimmäisiksi 

toimintamalleiksi lapsen tilanteen muuttamiseksi. Opettajan uskottiin voivan säädellä distres-

siä myös antamalla lapselle erityistä tukea. Oppilasta tulisi ohjata tilanteen sietämiseen ja sen 

muuttamiseen miellyttävämmäksi. Toisaalta lapselle tulisi tarjota onnistumisen iloa, joka ko-

ettiin niin ennaltaehkäisynä kuin tasapainottajana (vrt. mm. Winkley 1996).  

Opettajan keinona pidettiin myös mallin antamista lapselle erilaisten tilanteiden koh-

taamiseen ja siten mahdollisen distressin käsittelemiseen. Lisäksi uskottiin, että opettajan 

oman hyvinvoinnin tarkkaileminen ja edistäminen ovat keinoja ottaa paremmin huomioon 

myös oppilaiden distressitasoa (ks. ed. s. 134). Opettajien käsitykset näyttävät siis vahvista-

van aiheesta saatuja tutkimustuloksia (mm. Aho 1982; ks. myös Hunter-Carsch 2006, 162). 

Opettajien henkilökohtaisia kokemuksia oppilaan distressitilanteista käytin aineistona 

useissa tutkimuskysymyksissä muun haastatteluaineiston rinnalla. Kiinnostavia nämä tapaus-
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kuvaukset olivat jo siksi, että kyseessä olivat opettajien omat kuvaukset aiemmin tapahtuneis-

ta tilanteista. Tällöin kuvauksissa oletettavasti korostuivat ne piirteet, joita opettajat stressikä-

sityksissään pitivät merkittävinä.  

Toin erikseen esiin muutamia tapauskertomuksia, joissa opettajat kuvailivat niin koulu-

lähtöisiä kuin kotoa lähtöisin olleita oppilaan distressitilanteita. Vaikka opettajat pystyivät 

keksimään mahdollisia esimerkkitapauksia myös eustressistä, eivät he tämänkaltaisia koke-

muksia kuvailleet. Korostuneessa roolissa olivat kodin ongelmista lähteneet distressitapauk-

set. Toisen suuren ryhmän muodostivat oppimisvaikeuksista aiheutuneet ongelmat. Etenkin 

miesopettajat esittivät kotilähtöisiä tapauksia, kun taas naisopettajilla kotiongelmien lisäksi oli 

kerrottavanaan myös muita kokemuksia. Asiaa voidaan verrata miesten ja naisten välillä ha-

vaittuihin eroihin stressikäsityksissä. Tapauskuvauksissa opettajat olivat usein aktiivisessa 

roolissa, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa opettajien motiiveihin esittää juuri nämä tapaukset. 

 

7.2 Tutkimuksen merkitys 

Tutkimukseni kiinnittyi vallitsevaan tilanteeseen. Julkisuudessa on esitetty huoli lasten ja 

nuorten mielenterveyden ongelmista sekä kasvavista paineista. Tämä huoli jaetaan myös kou-

luissa: 

” – – lasten nää tämmöset psyykkiset oireethan on lisääntynyt ihan valtavasti nykyaika-
na ja että se onkin oikeestaan aika hyvä, että sitä aletaan tutkimaan, että miten se saattais 
ilmetä. Se olis varmaan ihan hyvä opettajan työssäkin.” (N3) 
 

Samalla alakoulu on saanut yhä uusia tehtäviä kasvatusvastuun lisääntyessä. Tämä vaikuttaa 

erityisesti luokanopettajan työhön. Opettajilta odotetaan niin lainsäädännöllisesti kuin muuten 

lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemista opetustehtävänsä ohessa. Tähän pystyäkseen 

opettajan tulisi kyetä seuraamaan lapsen psyykkistä tilannetta ja toimimaan tilanteen edellyt-

tämällä tavalla. (Ks. Kiviniemi 2000.) Samoin olisi tärkeää havaita ja ehkäistä lapsen distres-

si. Toisaalta opettajilta odotetaan taitoja ohjata lasta kohtaamaan elämän stressitekijät ja mah-

dollisesti jopa hyödyntämään niitä.  

Tutkimuksessa keskityin tarkastelemaan opettajien näkökulmaa; kuinka he käsittävät 

lapsen stressin ja oman osansa siihen tietoisesti ja tiedostamatta vaikutettaessa. Näkökulma oli 

tässä mielessä hyvin antoisa. Kaikki haastatellut tunnistivat tai olivat jossain vaiheessa tunnis-

taneet distressiä oppilaissaan ja pitivät merkitystään lapsen stressitason säätelyssä suurena. 

Kuitenkin lapsen distressiä pidettiin vaihtelevana ja joskus erittäin vaikeasti havaittavana il-

miönä, johon puuttuminen saattaa olla vaativaa. Tästä huolimatta kaikki opettajat pystyivät 



 139 

esittämään keinoja, joilla uskoi auttavansa distressiä kokevaa lasta tai ennaltaehkäisevänsä 

distressin syntymistä kouluympäristössä tekemällään työllä. 

Tutkimuksen tarkoitus ei ollut antaa yleispätevää kuvaa siitä, kuinka luokanopettajat 

alakouluissa lapsen stressin ja oman vaikutuksensa lapsen stressitason säätelyyn kokevat. 

Tämä mahdollisuus rajautui pois jo lähestymistavan valinnassa. Tutkimuksen antia voidaan 

kuitenkin pohtia uuden tarkastelukulman tuojana. Nyt opettajat ovat pienessä mittakaavassa 

saaneet ääntänsä kuuluviin ja tuoneet esille omia käsityksiään aiheesta. Tutkimus antaa myös 

fenomenografisen lähestymistavan näkökulmasta viitteitä niistä variaatioista, joita opettajien 

käsityksissä asiasta saattaa olla.  

Tutkimus toi uutta ulottuvuutta alakouluikäisten lasten stressin tarkasteluun. Kaikki 

opettajat olivat havainneet stressiä alakoulun oppilaissa, mikä kertoo suuntaa antavasti ilmiön 

yleisyydestä. Huomattavaa on se, että nykyiset stressiin keskittyvät ohjelmat ja interventiot 

ovat suuntautuneet yläkouluun. Alakoulun puolella opettajille on tarjolla hyvin vähän apuvä-

lineitä oppilaan stressiin puuttumiseen. Pääasiallinen menetelmä onkin omakohtainen pohdin-

ta ja moniammatillisen työverkoston hyödyntäminen.  

Esille tuli viitteitä luokanopettajien tarpeesta saada keinoja distressin ennaltaehkäisyyn 

ja puuttumiseen. Tutkimusta voidaan siis käyttää pohdittaessa sitä, millaisia ohjelmia ja työ-

kaluja tulisi suunnata alakoulun oppilaiden mielenterveyden edistämiseen ja ylläpitoon. Di- 

stressi voi ikävimmässä tapauksessa johtaa pitkällisiin negatiivisiin ongelmiin, joihin puutu-

taan harmittavan usein liian myöhään. Opettajien ammattitaidolla useita ongelmia voitaisiin 

havaita varhain, mikäli opettajilla olisi käytössään entistä parempia keinoja erityisesti lapsen 

distressiin puuttumiseen. Interventioiden lisäksi huomiota tulisi kiinnittää erityisesti ennalta-

ehkäisevään työhön. Esimerkiksi Hunter-Carsch ym. (2006, 24–25) arvioivat nykyajan opetta-

jien nimenomaiseksi haasteeksi oppilaan yksilöllisen huomioinnin yhdistämisen opetukselle 

asetettujen vaatimusten kokonaisuuteen. Vaikka Hunter-Carsch ym. tarkastelevat asiaa eng-

lantilaisten opettajien näkökulmasta, voidaan samansuuntaisia haasteita löytää Suomesta  

Tutkimusta voidaan pienimuotoisesti hyödyntää myös tarkasteltaessa luokanopettaja-

koulutuksen uudistumisen tarpeita. Kuten Kiviniemi (2000) on todennut, pitäisi tuleville opet-

tajille tarjota eväitä lasten mielenterveydellisten riskitekijöiden tunnistamiseen ja avun anta-

miseen. Lapsen stressin käsitteleminen koulutuksessa ja työnohjauksessa tarjoaisi opettajille 

mahdollisuuden ottaa distressin ennaltaehkäisy paremmin huomioon omassa työssään. Vaikka 

tutkimus ei varsinaisesti kohdistunut opettajankoulutukseen, voidaan siitä löytää viitteitä kou-

lutuksen tarpeista. Mitä varhaisempaan opettajuuden kehittymisen vaiheeseen koulutus osuu, 

sitä enemmän aikaa opettajilla on muodostaa asiasta syvempi käsitys. 
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Monet opettajat pitivät stressikirjallisuutta myötäillen opettajien työssäjaksamista tär-

keänä vaikuttajana lasten distressissä. Kuormittunut opettaja ei jaksa huomioida lasta niin 

hyvin kuin työstään nauttiva opettaja. Sen vuoksi tulisi panostaa myös opettajien jaksamiseen. 

Tutkimus toikin lapsen distressin rinnalla esiin opettajan distressin. Kouluhyvinvoinnin tuke-

misessa ja tutkimuksessa tämäkin kokonaisuus on tärkeä ottaa huomioon.  

Koulun piirissä tehty stressitutkimus kiinnittyy suurimmaksi osaksi kuvaamaan mahdol-

lisia stressitekijöitä ja oppilailla havaittavia stressireaktioita. Koska useat tutkimukset mainit-

sevat koulun ja erityisesti opettajat tärkeinä vaikuttajina lapsen stressiin, pidän omaa tutki-

musaihettani hyvänä lisänä kasvatustieteessä tehtävään stressitutkimukseen. Tutkimuksen 

suurin anti oli lisätä tätä tietoutta nimenomaan luokanopettajien työn kannalta.  

Ymmärrän kuitenkin, että tutkimukseni sisältää useita rajoituksia, jotka tutkimuksen 

merkitystä arvioitaessa on syytä ottaa huomioon. Olen jo aiemmin tutkimuksen luetettavuutta 

(s. 61–71) pohtiessani käsitellyt tutkimuksen kelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Vaikka olen 

tutkimusprosessin aikana pyrkinyt tarkkuuteen ja tieteellisen tutkimuksen edellytysten seu-

raamiseen, ovat monet satunnaisetkin tekijät osaltaan vaikuttaneet tutkimuksen etenemiseen. 

Tutkimustuloksiin ovat vaikuttaneet niin tutkimushenkilöiden motiivit, aika ja paikka, tutkijan 

ja tutkittavan vuorovaikutus kuin tutkijana tekemäni valinnat. Tutkimushenkilöiden valikoi-

tumiseen ovat vaikuttaneet niin omat resurssini tutkijana kuin tutkittavien henkilökohtainen 

kiinnostus aihetta ja tutkimustoimintaa kohtaan. Tämä taas on värittänyt saatua aineistoa. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei asiaa kuitenkaan pidetä heikkoutena, vaan tutkimushenki-

löiden samansuuntainen kokemusmaailma, tietoisuus tutkimuksen aiheesta ja omakohtainen 

kiinnostus ovat suotavia tekijöitä (Eskola & Suoranta 1998, 66).   

Tutkimuksen laatua olen tarkan työn ja raportoinnin lisäksi pyrkinyt parantamaan henki-

lö- ja asiantuntijatriangulaation avulla (s. 65–66). Myös aineistonkeruutapa sopi tutkimusta-

voitteisiin hyvin, mikä osaltaan lisää tutkimuksen arvoa. Fenomenografinen lähestymistapa 

yhtyi kiinteästi tutkimusongelmiin ja antoi aloittelevalle tutkijalle raamit tutkimuksen tekemi-

seen. Uskon myös tämän selkiyttäneen työni etenemistä.  

Tutkittu saakoon viimeisen sanan tutkimuksen merkitystä arvioitaessa:  

 
”On se on kyllä tosi tärkee. Että tavallaan niinkun aina, aina kun joku tämmönen asia 
sitten nostetaan tavallaan niinkun tietosuuteen, niin se jo riittää. Että esimerkiks nyt kun 
sie tulit minua jututtamaan, niin mie rupeen heti niinkun miettimään sitä asiaa ja se jää 
miulle jonnekin tänne, että mie otan sen huomioon, se on nyt tuotu mun tietosuuteen.. 
Että jo se on niinkun arvokasta.” (N9) 
 



 141 

7.3 Tutkimushaasteista 

Tutkimus kosketti pientä kulmaa tärkeästä aiheesta. Kullakin tutkitulla oli omia näkemyksi-

ään niistä menetelmistä, joita lapsen stressiin ja erityisesti distressiin vaikuttaessaan opettajan 

on hyvä käyttää. Mitään tiettyjä keinoja opettajilla ei ollut käytössään, vaan he kertoivat so-

veltavansa koulutyön ohjaamisen välineitä tarpeen mukaan. Vastaisuudessa tarvittaisiinkin 

laajempaa tutkimusta opettajien vaikutuskeinoista. Interventiotutkimus alakoulun oppilaiden 

distressin lieventämiseen voitaisiin suorittaa tutkimalla erilaisten ohjelmien ja projektien te-

hokkuutta. Tässä yhteydessä voitaisiin kehittää spesifimmin alakouluun tarkoitettuja ohjelmia. 

Tutkimuksin voitaisiin selvittää myös luokanopettajien stressitietoisuuden lisäämisen 

vaikutusta heidän toimintaansa lapsen stressitason säätelijöinä. Myös opettajankoulutuksen 

kehittäminen lisäämällä lapsen psyykkiseen hyvinvointiin viittaavia opintoja, voitaisiin yhdis-

tää tähän tarkasteluun. Toisaalta voitaisiin selvittää sitä, kuinka opettajan kokeneisuus vaikut-

taa opettajan keinoihin lapsen stressitason säätelyssä. Näin pienen näytteen tutkimuksessa 

eroja ei voitu havaita, mutta ikäkohorttien valinnalla ja suuremmalla aineistolla tätä pystyttäi-

siin tarkastelemaan. Eri ryhmien tarkasteluun olisi mahdollista ottaa mukaan myös miesten ja 

naisten välisten erojen tutkiminen. Tässä tutkimuksessa havaittiin jo joitain asiaan viittaavia 

seikkoja, joskaan mitään selviä eroja näytteen avulla ei voitu havaita. Laajempi aineisto ja 

esimerkiksi avoimet haastattelut toisivat kiinnostavaa lisätietoa aiheesta. 

Tutkimus kertoi opettajien stressikäsityksen painottumisesta distressiin. Kuitenkin esille 

tuli viittauksia stressin positiivisista voimavaroista. Jatkotutkimuksissa voitaisiin painottaa 

myös eustressiä ja sen hyödyntämistä alakoulussa. Myös opettajan stressin vaikutus oppilai-

den stressiin ja mentaaliseen hyvinvointiin muodostaisi mielenkiintoisen ja ajankohtaisen 

tutkimuskohteen. Kaikkiaan alakoululaisten stressistä tarvitaan vielä tarkempaa tietoa, jotta 

esimerkiksi opettajien käyttöön suunnatut vaikutuskeinot osattaisiin kohdentaa entistä pa-

remmin.  
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LIITTEET 

Liite 1. Teemarunko  

Teemarunko  

 
Yleiset tiedot: sukupuoli, syntymävuosi, opetettava luokka-aste, opetusuran pituus, kuinka 
kauan on työskennellyt nykyisessä koulussa, koulutustausta 
 
1. Stressin omakohtainen määrittely (1 [2]) 

• Stressin olemus 
• Oppilaan stressin olemus 
• Oppilaan stressin käsittelemisen mielekkyys/merkitys 

 
2. Lapsen stressin ilmeneminen opettajalle (1) 

• Oppilaan stressin ilmeneminen  
• Henkilökohtaisia kokemuksia stressin ilmenemisestä 
• Mahdollisen stressin vaikutukset koulutyöhön 
• Mahdollisen stressin vaikutukset elämään 

 
3. Oppilaan mahdolliset stressitekijät (2) 

• Lapsen elämänalueiden stressitekijät 
• Koulun merkitys lapsen stressitaakassa 
• Koulun mahdolliset stressitekijät 

 
4. Oppilaan selviytyminen stressistä (1,3,5) 

• Oppilaiden keinot negatiivisesta stressistä selviämiseen 
• Koulun keinot lapsen auttamiseksi 

 
5. Opettajan keinot oppilaan stressitilanteessa (3,4,5) 

• Opettajan vaikutus oppilaan stressitilanteessa 
• Henkilökohtaisen (opettajan) vaikutuksen merkittävyys 
• Koulun tuki opettajalle lapsen auttamisessa 

 
6. Tietoinen vaikuttaminen oppilaan stressiin (4,5) 

• Stressi-käsitteen käyttäminen 
• Tilanteet, joissa oppilaalla on havaittu stressiä 

 
7. Stressikäsityksen muodostuminen 
 
8. Oman opettajuuden prioriteetit (4,5) 

• Opettajana olemisen tavoitteet 
• Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet koulussa 

 
9. Vapaita kommentteja aiheesta (1,2,3,4,5) 
 
Numerot teemojen perässä viittaavat tutkimuskysymyksiin. 
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Liite 2. Opettajien käsitykset pääkategorioittain 

 


