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1 Saatekirje 

Suomalainen peruskoulu ja lakiin perustuva oppivelvollisuus ovat tunnettuja asioita 

maailmalla. Lapsen koulutie alkaa yleensä esikoulusta, jonka aikana esikoulun työntekijät ja 

vanhemmat valmistavat yhdessä kuusi ja seitsemän vuotta täyttäneitä lapsia koulutielle. 

Kun lapsen yläkoulu alkaa, tämä nivelvaihe vaatii veronsa niin lapselta itseltään mutta myös 

tämän vanhemmilta. Valitettavan usein vanhemman kiinnostus lapsen koulunkäyntiä 

kohtaan vähenee yläkoulun alettua, vaikka tilanteen olisi hyvä olla päinvastainen. 

Selvitäksensä yläkouluvuosista, nuori tarvitsee aikuisen tukea enemmän kuin koskaan. 

Lapsen koulunkäynnin haasteet saattavat pakottaa kokonaisen perheen polvilleen. Jotta 

yhdenkään perheen tilanteesta ei pääse syntymään näin kuormittavaa, vanhemman on 

tärkeä puuttua lapsen tekemisiin jo silloin, kun tämä päättää ensimmäistä kertaa jättäytyä 

pois koulusta.  

Tämä julkaisu on yksi perhekeskus Uppiksen tavoista tarjota hämeenlinnalaisille vanhemmille 

ja muille aiheesta kiinnostuneille eri elämäntilanteisiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. 

Perhekeskuksesta perheet saavat tarvitsemaansa tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Uppiksen 

työntekijät ovat tavoitettavissa monin tavoin, esimerkiksi kertaluontoisella pika-ajalla, jonka 

ajankohdan voit valita itse ajanvarauskalenterista. Jotkut taas pitävät asioiden itsenäisestä 

selvittelystä omien ajatusten jäsentelyssä. Julkaisu sopii iltalukemiseksi mutta myös 

keskustelunvälineeksi oman kumppanin tai muun läheisen kanssa. Jos lapsellasi on 

koulunkäynnin haasteita, tutustu Kun kouluun meno kangertaa -aihesivuun. 

Tähän lapsen koulunkäynnin haasteita käsittelevään julkaisuun on koostettu verkosta 

löytyvää tietoa, josta voi olla hyötyä perheensä tilannetta pohtivalle vanhemmalle. Tästä 

julkaisusta löytyy luettavaa, kuunneltavaa ja pohdittavaa. Alleviivatut osuudet ovat linkkejä, 

jotka johdattavat lukijan eri verkkosivuille.  

Lue lisää Hämeenlinnan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluista. 

Perhekeskus Uppiksen työntekijät 

https://www.nuortenelama.fi/elavaa-elamaa/koulutus-ja-opiskelu/oppivelvollisuus-513
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/elamaa-kouluikaisen-kanssa/koulu-alkaa/valmiudet-koulunkayntiin/
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/elamaa-kouluikaisen-kanssa/koulu-alkaa/valmiudet-koulunkayntiin/
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/elamaa-kouluikaisen-kanssa/elamaa-ylakoululaisen-kanssa/ylakoulu-alkaa/
https://www.mll.fi/hyva-alku-ylakouluun/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/apua-ja-neuvoa/perhekeskus-uppiksen-pika-ajat/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/usein-kysyttya-perheasioista/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/usein-kysyttya-perheasioista/
https://www.hameenlinna.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kun-kouluun-meno-kangertaa/
https://soundcloud.com/uppsala-talo
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/perhekeskus-uppis/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/perhekeskus-uppis/


 

 

2 Lapsen koulukäyntikykyyn vaikuttavat asiat 

Lapsen koulunkäyntikyky ei ole riippuvainen vain muutamista, yksittäisistä asioista. Mitä 

ajatuksia tämä lista herättää sinussa? Halutessasi voit alleviivata tai ympyröidä itsenäisesti 

tai lapsesi kanssa seuraavasta listasta lapsesi tilanteeseen vaikuttavia asioita. Joskus 

koulunkäynnistä käytävä keskustelu alkaa toistaa itseään. Eikö lapsi voisi vain päättää lähteä 

kouluun, eihän koulumatkakaan ole pitkä ja onhan koulunkäynti lapsen tehtävä. Vaikka nämä 

pitävät monesti paikkaansa, listan avulla keskustelun avulla voidaan yrittää arvioida sitä, 

mitkä ovat tekijöitä, johon kotona voidaan yhdessä lapsen hyväksi vaikuttaa. Halutessasi voit 

lukea artikkelin koulukuntoisuudesta. Lapsella ja tämän perheellä on oikeus siihen, että 

tästäkin listasta löytyviä asioita ja ilmiöitä arvioidaan moniammatillisesti.  

Lapsen terveydentila 

- Yleinen hyvinvointi 

- Fyysiset oireet 

- Psyykkiset oireet 

- Oppimisvaikeudet 

Lapsen toimintakyky 

- Toiminnanohjaus 

- Ajanhallinta 

- Tavaroista ja tehtävistä huolehtiminen 

- Sosiaaliset taidot 

- Tunteiden ja käyttäytymisen säätely 

- Aggression hallinta 

- Ongelmanratkaisutaidot 

Lapsen voimavarat 

- Persoonallisuus 

- Resilienssi 

- Elämänhallinta 

- Vahvuudet 

- Itsetuntemus 

- Hoito ja tukitoimet 

https://www.potilaanlaakarilehti.fi/site/assets/files/0/53/18/755/sll32019-114.pdf


 

 

Opiskeluympäristö 

- Fyysiset tilat ja olosuhteet 

- Ryhmän koko ja dynamiikka 

- Muiden (erityis)oppilaiden määrä 

- Aikuisten määrä ja toiminta 

- Luokka- ja kouluyhteisö 

- Opettajien yhteisö 

- Ilmapiiri, odotukset ja arvot 

Motivaatioon vaikuttavat tekijät 

- Aikaisemmat kokemukset 

- Minäkuva 

- Omaksuttu rooli 

- Odotettavissa oleva objektiivinen/subjektiivinen hyöty 

- Resurssit 

- Tukitoimet ja vaikeuksien huomiointi 

- Pedagogiset menetelmät 

- Ryhmän ohjaus 

- Opettajan asenne 

- Opettajan saama tuki 

Opiskelutaidot 

- Orientaatio 

- Käsitys itsestä oppilaana ja oppijana 

- Opetus ja omaksutut tekniikat 

- Ajankäyttö 

Oppilaan elämäntilanne 

- Lapsen elämäntilanne 

- Perheen ja ympäristön tuki koulunkäynnille 

- Huolenpito perustarpeista 

- Elämäntilanteen vakaus, muutokset 

- Stressaavat kokemukset 

- Kiusaaminen 



 

 

3 Tärkeä asia muistettavaksi 

Jos lapsen koulunkäynti häiriintyy jostakin syystä, tämä saattaa herättää vahvoja tunteita niin 

oppilaassa, koulun henkilökunnassa kuin vanhemmissakin. On mahdollista, että näistä 

vahvoista tunteista johtuen yhteistyökin saattaa ajoittain rakoilla. Lapsen asiaa koskevissa, 

mahdollisissa yhteistapaamisissa ammattilaisten kanssa saattaa purkautua yllättäviäkin 

tunteita. On tärkeää muistaa, että kaikki lapsen elämässä olevat aikuiset välittävät hänestä ja 

haluavat auttaa tätä omalla tavallaan. 

Lapsesi auttamisen näkökulmasta kaikista tärkeintä on, että oppilaan, huoltajien ja koulun 

välillä pyritään säilyttämään hyvä keskusteluyhteys. Tätä vuorovaikutusyhteyttä horjuttaa 

etenkin pyrkimys löytää syyllinen tilanteeseen. Syyllisen etsiminen saattaa olla erityisen 

kuormittavaa lapselle, koska monesti lapsi saattaa tuntea syyllisyyttä jo ennestään siitä, ettei 

koulussa käynti suju. Kun asian äärellä ponnistellaan yhteistyössä ja mahdollisimman hyvässä 

yhteishengessä, tuottaa tämä yleensä parhaimman lopputuloksen. Asiaa on myös tutkittu: 

vanhemman koulumyönteisyydellä, omilla kokemuksilla ja tavalla puhua niistä on merkitystä 

oman lapsen koulunkäynnissä. Mitä itse ajattelet, kuuluuko koulunkäynnin olla aina kivaa? 

Lähteenä käytetty Tuuven pientä opasta koulunkäynnin tueksi. 

 

https://www.tutorhouse.fi/blogi/koulumyonteisyys-ja-koulunkaynnin-tukeminen
https://riikkariihonen.com/2020/08/21/taytyyko-koulusta-tykata/
http://www.tuuve.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kouluakaymattomatoppilaat_opas.pdf


 

 

4 Pysähdy, selvitä syyt, hae apua – vanhemman 

muistilista 

Koulunkäynnin haasteet ilmenevät eri tavoin. Jokainen tapaus on yksilöllinen. Seuraavista 

neuvoista (Hämäläinen, 2019) voi kuitenkin olla hyötyä useimmissa tapauksissa.

Syiden selvittäminen. Yläkouluikäinenkin on vielä lapsi. 7- tai 15-

vuotiaan voi olla aivan yhtä vaikea kertoa, miksi hän ei halua kouluun. 

Syiden selvittämisessä tarvitaan aikuista. 

 

Etsi apua tilanteeseen. Ole varhaisessa vaiheessa yhteydessä lapsesi 

koulun oppilashuoltoon, esimerkiksi koulukuraattoriin tai 

terveydenhoitajaan. Ole yhteydessä myös lapsesi opettajaan tai 

luokanvalvojaan. Etsi itsellesi vertaistukea, esimerkiksi MLL:n 

vanhempainnetistä. Halutessasi voit tutustua keskusteluihin ja 

vanhempien pohdintoihin 11-vuotiaan ja 15-vuotiaan koulunkäynnin 

haasteista. 

 

Anna aikaasi. Kerro lapsellesi, että haluat auttaa häntä kaikilla toimillasi. 

Pysähdy, ole läsnä. Muista, että asioista puhuminen vanhemmalle voi 

olla lapselle vaikeaa. Luottamus rakentuu päivä kerrallaan. 

 

Sinulla ei ole mitään hävettävää. Koulunkäynnin haasteet koskettavat 

kaikenlaisia perheitä, sosiaaliluokasta riippumatta. Avuntarpeen 

myöntäminen ei tee yhdestäkään vanhemmasta huonompaa. 

 

Yhteistyöllä tuloksia. Pyri hoitamaan lapsesi asioita yhteistyössä hänen 

kanssaan, läpinäkyvästi. Jos haet apua, kysy lapseltasi, mitä tämä 

ajattelee asiasta. 

 

Oikea-aikaisuus on tärkeää. Kun poissa-oloja on kertynyt jo 200–300 

tuntia, tilanne on edennyt jo pitkälle. Puutu poissaoloihin siis hyvissä 

ajoin. 

 

Et saa luovuttaa. Lapsesi ei voi päättää omasta koulunkäynnistään. 

Kyseessä on lapsesi oikeus ja velvollisuus. Tehtäväsi on tukea tässä 

lujasti, mutta lempeästi. 

https://yle.fi/uutiset/3-10676689
https://www.mll.fi/vanhemmille/
https://www.mll.fi/vanhemmille/
https://www.mll.fi/aihe/kun-lapsi-ei-kay-koulua/
https://www.mll.fi/aihe/15-v-poika-ei-kay-koulua/


 

 

Hallitse tunteesi. Lapsesi koulunkäynnin haasteet saattavat herättää sinussa 

vahvojakin tunteita, kuten raivoa ja suuttumusta. Näiden tunteiden 

kohdistaminen lapseen ei kuitenkaan auta tilanteessa. Jos koulupoissaolojen 

taustalla on esimerkiksi kiusaaminen, vanhemman rankaisuista ei 

todennäköisesti ole hyötyä. 

 

Vältä lahjomista. Lapsen palkitseminen tämän onnistuessa ei ole väärin. 

Lahjominen koulupoissaolojen vähentämiseksi on kuitenkin vain lyhytaikainen 

ratkaisu. Tämä harvemmin motivoi lasta tarpeeksi, etenkin jos taustalla on 

koulukiusaamista, oppimisen haasteita tai muita ongelmia. Palkitsevinta on 

saada onnistumisen kokemuksia kouluympäristössä. 

 

Ole rehellinen. Älä valehtele lapsesi puolesta koulupoissaolosta. Valehtelu ei 

pitkässä juoksussa suojele lasta vaan kyseessä on ’karhunpalvelus’ kaikille 

osapuolille. 

 

Velvoita lastasi. Pitkittyneessä tilanteessa lapsen kyyditsemisestä kouluun on 

saattanut tulla vakiintunut tapa. Tavoitteena on kuitenkin se, että lapsi kantaa 

vastuun omasta koulunkäynnistään ja hoitaa itsenäisesti kouluun liittyvät 

siirtymät. 

Vaikeissa ja jo pitkään jatkuneissa tilanteissa osa edeltävistä neuvoista saattaa tuntua idealistisilta. 

Voi myös olla, että olet jo yrittänyt vaikuttaa tilanteeseen juuri näillä tavoilla. Jos näin on, olet 

varmasti tehnyt parhaasi! Muistathan, että kaikista tärkeintä on pyrkiä selvittämään 

koulukäyntiongelmien juurisyyt ja löytää näihin sopivaa tukea. Juurisyiden selvittämisessä sinua 

auttavat tarvittaessa kouluterveyden- ja oppilashuollon sekä nuorisoikäisten tukipalvelu Topparin 

työntekijät. 

https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/kouluterveydenhuolto/
https://www.hameenlinna.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaan-tukeminen/oppilashuolto/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/lapsiperheiden-palvelutarpeen-arviointi/nuorten-tukipalvelu-toppari/


 

 

5 Oman lapsen psyykkinen sairastaminen – tietoa 

vanhemmille 

Seuraavat otteet ovat referoitu Arvosen, Meurosen ja Ågrenin (2021) opinnäytetyöstä, jonka 

aiheena on vanhempien tukeminen, kun perheen nuori sairastuu psyykkisesti. Opinnäytetyö 

käsittelee nuoren sairastamista, mutta tuloksia voi tulkita eri ikäisten lasten näkökulmasta. 

Korkeakoulujen opinnäytteitä ei yleensä nähdä tutkimuksina, joiden tulokset olisivat yleistettävissä. 

Tämä tutkimus on kuitenkin tuore ja tarjoaa erittäin tärkeää tietoa kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä FinFamin kanssa, joka on näkyvä toimija myös Hämeenlinnan 

seudulla. Finfami järjestää muun muassa vertaistoimintaa.  

”FINFAMI TARJOAA TIETOA JA TUKEA, KUN LÄHEISEN SAIRAUS HUOLETTAA JA HERÄTTÄÄ 

KYSYMYKSIÄ. VOIT OLLA HUOLISSASI PERHEENJÄSENESTÄ TAI JOSTAKIN MUUSTA LÄHEISESTÄ 

IHMISESTÄ. LÄHEISELLÄSI EI TARVITSE OLLA DIAGNOOSIA, HUOLI RIITTÄÄ.” (FINFAMI) 

Lapsen sairastaminen ja perheen arki 

Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat kokivat perheen yhden lapsen sairastumisen vaikuttaneen 

keskeisesti koko perheeseen. Sairastaminen on aiheuttanut sen, että arki pyörii lapsen sairauden 

ympärillä, josta on aiheutunut muutoksia kodin vuorovaikutuskulttuuriin ja ilmapiiriin. Kotona 

oleminen on alkanut tuntua raskaalta. Yhden ihmisen sairastamisen on kuvattu vievän kaikkien 

muiden tilan. Perheen kokonaistilanne, ei ainoastaan yhden lapsen, on lisännyt vanhempien 

syyllisyyden tunnetta. Osittain siksi, koska vanhempi on kokenut, ettei ole osannut reagoida 

lapsensa tilanteeseen tarpeeksi ajoissa, mutta myös siksi, koska tilanne on asettanut perheen lapset 

epätasa-arvoiseen asemaan. 

ENSIN SAIRASTUI VANHEMPI LAPSI, JOLLOIN NUOREMPI OIREILI JA TUNTUI JÄÄVÄN HELPOSTI 

VÄLILLÄ VARJOON. MYÖHEMMIN VANHEMMAN MUUTETTUA POIS, NUOREMPI ALKOI 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/495412/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6%20(2).pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://finfami.fi/
https://www.finfamikantahame.fi/
https://www.finfamikantahame.fi/
https://www.finfamikantahame.fi/ryhmat/avoimet-vertaistapaamiset/


 

 

OIREILLA ERITTÄIN VOIMAKKAASTI JA KOKO PAKKA LEVISI KÄSIIN. (ARVONEN, MEURONEN 

& ÅGREN, 2021) 

Vaikutukset vanhempien parisuhteeseen 

Tutkimukseen osallistuneiden vanhempien kokemukset kertovat lapsen sairastamisen vaikuttaneen 

negatiivisesti heidän parisuhteeseensa. Lapsen sairastaminen on lisännyt riitoja ja muita 

erimielisyyksiä. Riidanaiheita ovat olleet muun muassa kasvatukseen ja sairauden hoitoon liittyvät 

asiat. Vanhemmat kuvailivat parisuhdetta ’kriisissä’ tai ’tauolla’ olevana asiana.  

Vanhemmat kokivat, että lapsen sairastaessa parisuhde on toissijainen asia. Tärkeämpi asia 

kriisitilanteessa ovat äidin ja isän selkeät roolit vanhempina.  

Osassa perheistä vanhemmat kokivat, että lapsen sairastamisella on ollut positiiviseksi kuvattuja 

vaikutuksia vanhempien parisuhteeseen. Lapsen sairastaminen on lisännyt vanhempien 

sitoutuneisuutta arkeen ja toisiinsa. Sairastaminen on johtanut tietoisiin päätöksiin, joissa on 

tunnistettu vanhemman merkitys lapsen hyvinvoinnin mahdollistajana. Vanhemmat kokivat, että 

yhdessä on helpompi etsiä hoitoa ja tukea vallitsevaan tilanteeseen. Lapsen heikko tilanne on 

saattanut yhteen myös erovanhempia, koska toiseen vanhempaan on turvauduttu erosta 

huolimatta esimerkiksi vertaistukea etsien. 

VAIKUTTAA PALJON, KOSKA MIES JA NAINEN KÄSITTELEE ASIAA ERI LAILLA. ITSE MUREHDIN 

JA SUREN, ELÄN KOKO AJAN TILANNETTA LÄPI JA SE TÄYTTÄÄ ELÄMÄNI. PUOLISO SEN SIJAAN 

KESKITTYY ENEMMÄN TÖIHIN JA KOITTAA PAINAA SAIRAUDEN TAKA-ALALLE TOIVOEN, ETTÄ 

SE SIELTÄ PARANEE. (ARVONEN, MEURONEN & ÅGREN 2021) 

Vaikutukset työelämään ja taloudelliseen tilanteeseen 

Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat kokivat lapsen sairastamisen vaikuttaneen merkittävästi 

heidän kykyynsä keskittyä omaan työhön. Useammilla vanhemmista oli kokemusta 

työaikajärjestelyistä, joita oli tarpeellista tehdä oman lapsen tilanteen mukaan. Osalla vanhemmista 



 

 

oli myös kokemusta palkattomista lomapäivistä sekä uupumuksen seuraamista pitkistä 

sairauslomista. Äärimmäisissä tapauksissa vanhempi on joutunut jättäytymään pois työelämästä ja 

alkanut lapsensa omaishoitajaksi. Vastauksissa korostui vanhempien eriarvoisuus riippuen 

työnantajan joustavuudesta kuormittavassa tilanteessa. 

”NUOREN KOHDALLA JULKISEN SEKTORIN TARJOAMA TUKI ON OLLUT TÄYSIN 

RIITTÄMÄTÖNTÄ. ENSIMMÄISEN VUODEN AIKANA NUORTA HOITI 60–100 ERI HENKILÖÄ, 

JOISTA VARMASTI KAIKILLA OLI VILPITÖN HALU AUTTAA, MUTTA NUORI ROMAHTI AIVAN 

TÄYSIN, KUN KUKAAN EI PYSTYNYT OIKEASTI AUTTAMAAN.” (ARVONEN, MEURONEN & 

ÅGREN 2021) 

 

 

  



 

 

6 Mistä oman lapsen ahdistuksessa on kyse? 

Lapsesi on saattanut kertoa sinulle olevansa ahdistunut. Olet ehkä kysynyt häneltä, mikä sinua 

ahdistaa mutta et ole saanut tähän vastausta. Mielenterveystalossa ahdistusta kuvaillaan ajatusten, 

kehon ja toiminnan kokonaisuutena. Ahdistus käynnistää ihmisessä alkukantaisen taistele tai 

pakene -reaktion tilanteissa, jossa ihminen kokee olevansa vaarassa. Merkittävä ahdistus saattaa 

aiheuttaa esimerkiksi paniikkihäiriön oireita, joista esimerkkinä voidaan käyttää hengittämisen 

vaikeutumista.  

Tästä syystä ihminen, joka ilmaisee ahdistuksen tuntuvan aivan kuin kuolisi, on ainakin osittain 

oikeassa. Ahdistukseen liittyvät tunnekokemukset ovat todellisuudessa ihmiselle välttämättömiä. 

Ihminen ei olisi selvinnyt hengissä maapallolla näin pitkään, jos tällä ei olisi kykyä skannata 

ympäristöään mahdollisilta vaaroilta. 

Jos lapsellasi on koulunkäyntiin liittyvää ahdistusta, tässä on usein kyse ajatuksista, joissa 

- kouluun liittyvää uhkaa yliarvioidaan 

- omaa selviytymiskykyä aliarvioidaan 

- ja epäonnistumista suorastaan odotetaan 

Nämä johtavat usein fyysisiin oireisiin, joita voivat olla esimerkiksi 

- epätodellinen olo 

- oksettava olo 

- hikoilu ja vapina 

- huimaus 

- ja ’yliaktiivinen’ suoliston toiminta 

 

Ajatuksista ja fyysisistä kokemuksista muodostuu toimintakykyä laskeva kokonaisuus, jossa 

- ahdistusta aiheuttavia tilanteita aletaan välttämään 

- ja näiltä pyritään suojautumaan turvakäyttäytymisen eri muodoilla 

 

Niin lapset kuin nuoretkin tarvitsevat tietoa ahdistuksesta ja sen vaikutuksista. Jotta lapsen tilanne 

voi muuttua paremmaksi, pitää tämän itse tunnistaa oireensa ja näistä mahdollisesti seuraava 

turvakäyttäytyminen. Ahdistuksen tuntemukset muodostavat helposti solmuun menevän 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/ahdistuksen_kesyttaminen/Pages/osio1.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/lapset/mika_minua_vaivaa/mielen_oireilu/Pages/ahdistaa_ja_pelottaa.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/nuorten_mielenterveysongelmat/Pages/ahdistuneisuushairiot.aspx


 

 

kokonaisuuden. Lapsellesi on saatettu nauraa koulussa, mikä on tilapäisesti vaikeuttanut kouluun 

lähtöä. Koska tapahtuma on aiheuttanut uudenlaista jännitystä, tämä saattaa reagoida esimerkiksi 

mahakipuna.  

Tässä mahakivussa saattaa pitkittyessään olla kyse suoliston ärtymystilasta, josta voi taas seurata 

tuntemuksia suolen yliaktiivisuudesta. Kokonaisuus voi johtaa lisääntyneisiin huoliajatuksiin ja 

uudenlaiseen turvakäyttäytymiseen. Lyhyessä ajassa alkuperäinen tilanne on saanut epärealistiset 

mittasuhteet ja huolenaiheet ovat lisääntyneet, vaikka kyse on edelleen samasta asiasta. 

Koulunkäynnin vaikeuksien kanssa kamppailevalla lapsella saattaa olla 

- määräkohteisia pelkotiloja 

- sosiaalisten tilanteiden palkoa 

- yleistynyttä ahdistuneisuutta 

- eroahdistusta 

- paniikkihäiriö 

- tai valikoivaa puhumattomuutta 

 

Määräkohteisissa pelkotiloissa kouluikäisen ahdistusta herättävä kohde voi olla periaatteessa mikä 

tahansa, esim. tietty luokkatila tai koulumatkan reitti. Sosiaalisten tilanteiden pelossa on usein kyse 

mittavasta huolesta liittyen huomion keskipisteenä olemiseen, esimerkiksi esiintymiseen. 

Yleistyneesti ahdistunut lapsi murehtii kohtuuttoman paljon mennyttä sekä tulevaa koulupolkua ja 

saattaa vaatia varmistusta huoliensa paikkaansa pitämättömyyteen. Eroahdistuksesta kärsivä lapsi 

huolehtii erityisen paljon yleensä vanhemmastaan ja pelkää tämän turvallisuuden puolesta. Edellä 

kuvattuihin ahdistuksen tyyppeihin voi liittyä paniikin tunteita. Varsinaiset paniikkikohtaukset ovat 

lapsilla kuitenkin harvinaisia.  

Jos kartoitat tilanteita, jotka lapsesi kokee ahdistavaksi, muistathan ettei lapsellasi välttämättä ole 

ahdistuneisuushäiriötä. Erilaiset murheet ja pelotkin ovat ohimenevinä normaaleja elämän 

asioita. Diagnoosin sijasta on tärkeää, että lapsi saa aktiivista, ikätasoista tukea omalta 

vanhemmaltaan. Joskus erityisesti nuorisoikäisten keskuudessa liikkuu ’legendaarisia tarinoita’ siitä, 

miten mielialalääkkeet ovat olleet pelastus ahdistukseen. Jos nuoresi puhuu lääkemyönteisesti, 

asiasta kannattaa käydä avointa keskustelua. Nuorta kannattaa muistuttaa, ettei yhdenkään hoidon 

tavoitteena ole ensisijaisesti toimivan lääkityksen löytäminen. Ahdistuksen hoitaminen lähtee oman 

ajattelun ja toiminnan muutoksesta, ei lääkityksen käyttöönotosta. 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/ahdistuksen_kesyttaminen/Documents/tehtava_1.pdf


 

 

7 Et ole yksin ahdistuksesi kanssa – nuorelle 

Yleensä koulunkäynnin haasteiden taustalta löytyy jonkinlaisia vaikealta tuntuvia, negatiivisia 

tunteita. Ne voivat periaatteessa olla mitä vaan. Ajatus siitä, että kukaan ei ymmärrä, miltä minusta 

tuntuu, saattaa herättää ajoittain suuriakin ahdistuksen tuntemuksia. Maailmanloppu voi tuntua 

paremmalta vaihtoehdolta kuin omista ajatuksista puhuminen. On kuitenkin tärkeää, ettet jää 

tilanteessasi yksin. Jos et tiedä, mistä aloittaisit, tutustu Huoli puheeksi -lomakkeeseen. Voit antaa 

tämän kenelle tahansa aikuiselle, jonka kanssa voisit kuvitella keskustelevasi mieltäsi askarruttavista 

asioista. 

Tunnistatko, mitkä asiat ahdistavat sinua koulunkäynnissä? Jos et vielä tunnista, voit kuitenkin oppia 

tunnistamaan nämä. Jos osaat nimetä itseäsi ahdistavat asiat, olet jo puolivälissä päästäksesi eroon 

ahdistuksen tunteista. Millä tavoin itsellesi epämiellyttävät tunteet ilmenevät kehossasi? Entä 

mielessäsi? Muistathan sen, etteivät ajatukset oli tosiasioita. Monet ihmiset eivät tiedä tätä. Usko 

tai älä mutta ajatusten kaikesta vakuuttavuudesta ja näiden herättämistä, vahvoista tunteista 

huolimatta kyse on enemmänkin mielensisäisistä tapahtumista. 

Voit halutessasi tutustua Nuoren mieli -podcastiin. Podcastissa nuoret kertovat omia tarinoitaan 

avun tarpeesta ja sen hakemisesta. Kuulet myös nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten 

ajatuksia mielenterveyteen hyvällä ja huonolla tavalla vaikuttavista asioista sekä 

mielenterveyshäiriöihin mahdollisesti liittyvästä häpeän tunteesta. Podcastissa käsitellään myös 

sitä, minkälaista apua Mielenterveystalosta löytyy nuorille. Voit tutustua myös Mannerheimin 

lastensuojeluliiton nuortennetin, nuorten tekemiin juttuihin, erilaisiin tarinoihin oikeasta elämästä. 

Jos olet nuori, joka on löytänyt luovasta toiminnasta hyvän keinon käsitellä epämiellyttäviä tunteita, 

voisitko itsekin kirjoittaa tai piirtää jotain? 

Haasteet koulunkäynnissä voivat olla syy mielenterveytesi kuormittumiselle. On myös mahdollista, 

että koulunkäynnin haasteet ovatkin seurausta jostain muusta, mieltäsi painavasta asiasta. Voit 

tutustua Mielenterveystalon omahoito-ohjelmiin, joista saattaa olla apua tilanteesi selvittämisessä. 

Ahdistuksen omahoito-ohjelma kertoo sinulle tarkemmin, mistä ahdistuksen, ajoittain loputtomalta 

tuntuvassa kehässä on kyse. Nuoruusiän voimakkaasti seilaavat tunnekokemukset voivat aiheuttaa 

myös paniikin tunteita. Tutustu paniikin omahoito-ohjelmaan, joka sisältää harjoituksia, joiden 

avulla voit oppia hallitsemaan paniikin tunnetta.  

https://dy8g4kt99d8hy.cloudfront.net/prod_nn/2017/09/15145303/Huoli-puheeksi-lomake.pdf
https://www.nuortennetti.fi/mieli-ja-keho/mielen-hyvinvointi/ahdistus-ja-pelot/ahdistuksen-syyt/
https://www.nuortennetti.fi/mieli-ja-keho/mielen-hyvinvointi/ahdistus-ja-pelot/ahdistuksen-syyt/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tietoisuustaidot/Pages/ajatukset_eivat_ole_tosiasioita.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/nuorten_tarinat/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/nuorten_tarinat/Pages/default.aspx
https://www.nuortennetti.fi/nuorten-tekemat-jutut/
https://www.nuortennetti.fi/osallistu/tee-meille-juttu/
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/oma-apu/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/ahdistuksen_omahoito/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/paniikin_omahoito/Pages/default.aspx


 

 

Joskus, kun elämä potkii, päässä saattaa pyöriä myös itsetuhoisia ajatuksia. Joku on saattanut 

neuvoa sinua vastuuttomasti ja kertonut, kuinka paras tapa ahdistuksen lievittämiseksi on itsensä 

satuttaminen. Näin ei kuitenkaan ole, sinulla on muitakin vaihtoehtoja. Tutustu Vapaaksi viiltelystä 

-omahoito -ohjelmaan, jos olet joskus viillellyt tai ajatellut, miltä viiltely tuntuu. Ohjelma auttaa 

sinua lopettamaan viiltelyn, mutta saattaa antaa vastauksia myös niiden nuorten kysymyksiin, jotka 

eivät ole vielä viillelleet, mutta ovat harkinneet. 

Olivat koulukäyntiisi vaikuttavat ongelmasi mitä tahansa, et ole niiden kanssa yksin. Nopealla 

Google-haulla löytää paljon muitakin nuoria, ketkä pohtivat tilannettaan: yksi ei pysty menemään 

kouluun enää ollenkaan, toista ahdistaa ja tämän takia hän ei saa mitään aikaiseksi ja kolmas miettii 

kenelle omista mielialaongelmista voisi puhua. Vertaistuesta on hyötyä myös nuorelle. Vertaistuki 

on kertomista, kuuntelemista ja jakamista. Toisin sanoen se, että kerrot omista kokemuksistasi 

esimerkiksi luotettavalle luokkakaverille, voikin olla tälle todella hyödyllistä! Et voi koskaan tietää, 

kuka kamppailee samanlaisten asioiden kanssa kuin sinä. 

Muista, että kaikenlaiseen ahdistukseen on saatavilla apua. Jos sinusta tuntuu, että vanhemmille 

puhuminen on vaikeaa, voit aina puhua kenelle tahansa aikuiselle esimerkiksi koulussa. Lasten ja 

nuorten puhelin päivystää arkisin klo 14–20 ja viikonloppuisin klo 17–20. Nuortennetin chatissa 

luottamuksellista keskustelua kanssasi käyvät aikuiset keskiviikosta sunnuntaihin klo 17–20. 

Nuortennetistä löytyy myös keskustelualue, jota luetaan aktiivisesti päivystäen. Täällä voit kysyä 

ikäisiltäsi ja sivuston aikuisilta asioista maan ja taivaan väliltä. Apuu-chatissa voit keskustella joka 

päivä klo 9–22 välillä nimettömästi, luotettavan aikuisen kanssa, jos koulunkäynti herättää 

ahdistusta ja tunnet olosi uhatuksi tai turvattomaksi. 

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/oma-apu/vapaaksi_viiltelysta/Pages/default.aspx
https://www.nuortennetti.fi/aihe/ei-pysty-menna-kouluun/
https://www.nuortennetti.fi/aihe/ei-pysty-menna-kouluun/
https://www.nuortennetti.fi/aihe/koulu-ahdistaa-enka-saa-mitaan-aikaiseksi/
https://www.nuortennetti.fi/aihe/kenelle-puhua/
https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/tietoa-vertaistuesta/mit%C3%A4-on-vertaistuki
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/lasten-ja-nuorten-chat/
https://www.nuortennetti.fi/foorumi/paivystaja-mukana-keskustelussa/
https://apuu.fi/privacy-policy/

