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”Jos pieni lapsi on tällaista joutunut kokemaan, ehkä 
meillä [aikuisilla] on kanttia katsoa, mitä se on ollut.” 

– Eija Velitski, Vilja Eerikan tapauksen syyttäjä –

Pahatkin teot tulee voida kohdata, jos edistää mielii:

(https://yle.fi/uutiset/3-11793277)

Yle 17.2.2021

”Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus.” – Martin Luther King – –



YKSINÄISYYS

Milla Paloniemi

KEHITYKSEN HÄIRIINTYMISEN VAIKUTTIMIA

VÄKIVALTA
MIELENTERVEYS-
ONGELMAT

KIUSAAMINEN

ITSETUHOISUUS
STRESSI

TURVATTOMUUS

TRAUMAT

MUITA?

HYVÄKSIKÄYTTÖ

PÄIHTEET

Oma kasvu, kehitys 
ja murrosikään 
liittyvät asiat



Yhteiskunnan muutokset

Milla Paloniemi

Perhe-elämän muutokset

Koulutus- ja työurien 
yksilöllistyminen

Vanhemmuuden 
muutokset

Yhteisöllisyyden muutokset

Mitä muita 
mahdollisia 
vaikuttimia?

Koulun muutokset?

NUORUUS – kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä



SYRJÄYTYMINEN

(https://learningneverstops.wordpress.com/2013/04/24/

inclusion-integration-segregation-exclusion/)

OSALLISTAMMEKO vai 
SYRJÄYTÄMMEKÖ

omilla toiminnoillamme –
pyrimmekö systemaattisesti ja 

väsymättä vaikuttamaan?



SOPIMATON KIELENKÄYTTÖ

Milla Paloniemi

HAASTEEN PAIKKOJA

TUNNE EPÄOIKEUDENMUKAISESTA
KOHTELUSTA

HÄIRINTÄ OPPITUNNILLA

MYÖHÄSTELYT JA POISSAOLOT

KIUSAAMINEN JA VÄKIVALTA

OPPIMINEN

PROVOSOINTI



KÄYTÖSHÄIRIÖIHIN TULEE PUUTTUA 
AJOISSA

”käytösoire”

Mihin koulussa voi ja 
tulee vaikuttaa? Keinot? 



TUNNUSTUKSEN DIALEKTIIKKA

Perustavin taso on tulla rakastetuksi ja 
hyväksytyksi sellaisena ihmisenä kuin on, 
ilman ehtoja tai suorituksia. 

Vasta sen jälkeen on mahdollista hakea 
tunnustusta työn kautta, eli tulla tunnustetuksi 
jostakin sellaisesta, mitä on itse tehnyt ja saanut aikaan. 

Kolmas tunnustuksen muoto on tulla hyväksytyksi täysivaltaisena 
kansalaisena, itsemääräämisoikeuden omaavana yhteiskunnan jäsenenä.

(Honneth, A. 1996. Struggle for recognition. The moral grammar of social conflicts.) 

Oletko tänä vuonna saanut töissä tunnustusta joltakin? 
Oletko tänä vuonna antanut töissä tunnustusta jollekin?

- taustateoria ja sen mallinnus käytäntöön; 
takuulla edistää ryhmänhallintaa ja kahdenkeskisiä suhteita -

Kuvattu Nepenmäen koulun 
4C-luokan seinältä. 



SOSIAALISET TAIDOT
Goldstein, Glick & Gibbs 2016:  ART - Aggression Replacement Training -
Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille

Aseta ITSELLESI sosiaalisen kasvun
tavoitteita – tule tietoisemmaksi
OMIEN TAITOJESI tasosta.



Tunteesta tunteeseen – ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin

(https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/tunteesta-tunteeseen-ohjaajan-opas/104-tunnetta-aakkosjarjestyksessa)



OPETTAJAN KONKREETTISIA KONSTEJA

Oppaita, vinkkejä ja neuvojia riittää, mutta… 

AMMATTI-IDENTITEETTI



INKLUSIIVINEN TOIMINTAKULTTUURI

(https://www2.viu.ca/disabilityservices/disability/accommodation.asp)

koulussa, luokassa – opetuksessa, kohtaamisessa, olemisessa 

Kouluun, opintoihin ja yhteiskuntaan kiinnittymistä tukeva

(https://medium.com/@CRA1G/the-evolution-of-an-accidental-meme-ddc4e139e0e4)

YLITYYDYTETYT
vs.

ALITYYDYTETYT
lapset ja nuoret

Mikä on koko kansan
kouluttamisen

alkuperäinen ajatus? Mikä 
on nykykoulun tehtävä?



”Kyllä se aika palijon vaikutti 
minkälainen ilime opettajalla 
oli naamalla, se se oli, että siitä 

oikeestaan lähti se homma, 
että alako vituttaa tai ei.”

”Kuvittele, ett’ se oppilaasi 
on oma tai jonku läheises’ 

lapsi, miten sitä pitää 
kohdella. En mä usko ett’ ne 
sitte niitä niin haukkuis ja 
näin, mutt’ ku ne on vaan 

outojen lapsia niin ihan sama.” 
– 18-vuotias vanki, jonka isä oli vankilassa 

ja äiti kuollut –

KIITOS!

(opetusneuvos Martti Hellströmin aforismikokoelma)

(opetusneuvos Martti Hellströmin aforismikokoelma)


