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TIIVISTELMÄ

Yhteisöistä ja yhteisöllisyydestä on puhuttu 2010-luvulla kasvavassa mää-
rin. Yhteisöllisyys yhdistetään muun muassa parempaan politiikkaan, ter-
veyteen ja hyvinvointiin sekä turvalliseen yksilönkehitykseen. Myös työ-
elämässä vaadittavat taidot ovat yhä enemmän sosiaalisia. Silti ryhmien ja 
yhteisöjen aktiivista rakentamista ja niissä tarvittavia taitoja ei juurikaan 
opeteta tai ohjata. Näihin tarpeisiin vastaamaan on kehitetty Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry:n Ryhmäilmiö-malli. Ryhmäilmiö on konkreettinen 
työkalupakki nuorten kanssa työskenteleville aikuisille ryhmien ja yhtei-
söjen rakentamiseen jokapäiväisessä arjessa.

Tutkimuksessa arvioidaan Ryhmäilmiön vastaanottoa ammatillisten 
opettajien parissa kolmessa ammatillisessa oppilaitoksessa Itä-, Länsi- ja 
Etelä-Suomessa. Tutkimuksen aineistona on opiskelijoiden sekä opetta-
jien ryhmähaastatteluja. Lisäksi vastaanottoa arvioidaan valtakunnallisen, 
sähköisen palautekyselyn valossa. Ryhmäilmiö-arvioinnin lisäksi raportti 
on laajempi tapaustutkimus sosiaalipedagogisten ajattelu- ja toimintata-
pojen hyödyistä, mahdollisuuksista ja esteistä ammatillisessa koulutuk-
sessa. Sosiaalipedagogiikalla tarkoitetaan opetus- ja kasvatustapoja, jotka 
pyrkivät tukemaan yksilöllistä oppimista ja kehitystä osana opiskelijaryh-
mien ja muiden ryhmien toimintaa. Samalla sosiaalipedagogiikka pyrkii 
vahvistamaan yksilöiden sosiaalisia valmiuksia, jotta he kykenisivät toimi-
maan paremmin myös itsenäisesti erilaisissa ryhmissä ja hyödyntämään 
niitä etuja, joita hyvät ryhmät tarjoavat.
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Tutkimuksen tulokset voidaan tiivistää seuraavasti:

• Ryhmäilmiölle tai vastaaville sosiaalipedagogisille menetelmille on 
ammatillisissa oppilaitoksissa suurta tarvetta.

• Opiskelijat hyötyvät suuresti Ryhmäilmiön tai muiden sosiaalipedago-
gisten toimintatapojen käytöstä. Se vahvistaa heidän sosiaalista luotta-
mustaan ja sosiaalisia valmiuksiaan, jotka tutkimusnäytön perusteella 
ovat keskeisiä opinnoissa viihtymisen, opintomenestyksen, terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä yhteiskuntaan integroitumisen tekijöitä. Tätä myös 
ammattiin opiskelevat itse toivovat. Heille elämässä tärkeintä on vahvat 
ja selkeät sosiaaliset kiinnikkeet sekä rutiinit, jotka toteutuvat hyvissä 
ryhmissä ja yhteisöissä ‒ ei esimerkiksi yksilöllinen ja muista erottuva 
menestys tai itsetoteutus.

• Opiskelijaryhmien ilmapiiriin ja toimintakykyyn vaikuttavat kaikkein 
eniten opettajien ja ohjaajien suhtautuminen ja toiminta ryhmiensä 
kanssa. Tämä vaikuttaa enemmän kuin esimerkiksi ryhmän jäsenten 
yksilölliset ominaisuudet.

• Ryhmäilmiö ja vastaavat toimintatavat helpottavat opettajien ja ohjaa-
jien omaa työtä. Opettaminen ja ohjaaminen tehostuvat sekä työrauha 
paranee. Sosiaalipedagoginen työskentely motivoi opettajia huomio-
maan opiskelijoiden ammatillista ja sosiaalista kasvua ryhmien jäse-
ninä, minkä monet opettajat kokevat positiivisena ammatillisena kas-
vuna. 

• Sosiaalipedagogiset toimintatavat tarjoavat välineitä työyhteisöjen oman 
ilmapiirin ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Opettajien tärkein amma-
tillinen tukiverkko ovat omat kollegat. Siitä saadaan paras irti, kun sille 
järjestetään kunnolliset puitteet ja tarvittaessa ohjausta. Lisäksi sosiaa-
listen tekijöiden huomioiminen työyhteisön toiminnassa motivoi ja roh-
kaisee opettajia huomioimaan ryhmiä ja ryhmäilmiöitä omien opiske-
lijoidensa kanssa. 

• Ryhmäilmiön omaksuivat helpoimmin ja siitä hyötyvät eniten ne opetta-
jat ja ohjaajat, jotka kokivat tekevänsä omaa työtään nimenomaan opis-
kelijoiden tai yleisemmin nuorten hyväksi.
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• Ryhmäilmiön käyttöönottoa ja soveltamista ammatillisissa oppilaitok-
sissa edistävät ensi sijassa yksittäisten opettajien tai ohjaajien motivaatio 
ja omistautuminen. Käyttöönottoa hankaloittaa erityisesti kolme asiaa:

o Oppilaitosten organisaatio ja opettajien arkityön organisointi ovat usein 
niin sekavia, että opettajilla ei ole aikaa ja voimavaroja omaksua uusia toi-
mintatapoja, vaikka ne helpottaisivat heidän jokapäiväistä työskentelyään. 

o Usein ammatillisten opettajien ammatti-identiteetti on rakentu-
nut sellaisten tekijöiden varaan, jotka ohjaavat huomiota pois ryh-
mien ohjaamisesta. Tällaiset opettajat sitoutuvat joko omaan opetta-
miseensa ilman suurempaa kiinnostusta siitä, kuinka opetus menee 
perille, tai sitten heitä motivoivat ensi sijassa työnantajaorganisaation 
ja työsopimuksen määrittämät tekijät kuten palkka tai työajan pituus.

o Ryhmäilmiön tai vastaavien menetelmien tarjoaminen pelkästään 
vapaaehtoisille halukkaille rajaa niitä aiheesta valmiiksi innostunei-
den työntekijöiden piiriin. Tämä joukko on monissa oppilaitoksissa 
suhteellisen pieni, eikä se useinkaan kykene levittämään menetelmiä. 
Silloin Ryhmäilmiön hyödyt myös opiskelijoille jäävät vain pienen, 
satunnaisesti valikoituvan opiskelija- ja opettajajoukon piiriin.

Itse Ryhmäilmiö-malli on arvioinnin mukaan toimiva ja hyödyllinen 
väline ammatillisiin oppilaitoksiin ja muihinkin tilanteisiin, jossa aikuiset 
ammattilaiset työskentelevät nuorten ryhmien kanssa. Sen levittäminen 
ja tarjoaminen jatkossakin ammattilaisten käyttöön on perusteltua niin 
koulutus- kuin hyvinvointipoliittisista syistä.

Tuleviksi koulutus- ja hyvinvointipoliittisiksi kehittämiskohteiksi 
arvioin ti nostaa oppilaitosten johtamiskäytännöt, työkulttuurit ja sisäi-
sen organisaation sekä monet ammatillisten opettajien ammatti-identiteet-
tiin vaikuttavat tekijät. Raportissa esitetään ehdotuksia etenkin oppilaitok-
sen sosiaaliseen johtamiseen. Se tarkoittaa sellaisten prosessien johtamista, 
jotka edistävät ja tukevat sosiaalisten tekijöiden huomioimista niin opet-
tajien omassa työyhteisössä kuin heidän työskentelyssään opiskelijoiden 
kanssa. Samalla sosiaalinen johtaminen tarkoittaa johtamisen tapaa, jonka 
huomioidaan myös henkilöiden eikä pelkästään prosessien johtaminen.
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JOHDANTO: YHTEISÖJEN AIKA  
JA RYHMÄILMIÖ

Yhteisöistä ja yhteisöllisyydestä on puhuttu 2010-luvulla kasvavassa mää-
rin. Yleisesti ottaen yhteisöllisyys tai sen kaipuu näyttää lisääntyneen. 
Kun yhteiskuntapolitiikka ja kulttuuri 1980-luvulta 2000-luvulle suosi-
vat ja tuottivat vahvasti yksilöllisyyttä, 2010-luvulla yksilöllisyyden rin-
nalle on noussut monenlaisia uusyhteisöjä. Esimerkiksi sosiaalisen median 
suurta suosiota selittää se yksinkertainen seikka, että se on sosiaalinen. 
Järjestötyössä ja politiikassa puhutaan osallisuudesta, luottamuksesta ja 
yhteistyön vahvistamisesta. Myös nuorten päihteiden käytön ja biletyksen 
on osoitettu olevan vahvasti yhteisöllistä toimintaa, jota motivoi muun 
elämän yksilökeskeisyys, jopa erillisyys toisista. (Maunu 2014c ja 2012a.)

Yhteisöllisyyden konkreettisia ilmenemismuotoja ovat sosiaalinen tuki 
ja luottamus. Ne ovat myös terveyden ja hyvinvoinnin keskeisiä aines-
osia. Ensiksi sosiaalinen tuki ja luottamus liittyvät terveyden ja sairauden 
kokemiseen sekä pyrkimyksiin pitää itseään kunnossa. Vain riittävää sosi-
aalista tukea saava ja toisiin luottava ihminen kokee itsensä merkityksel-
liseksi ja jaksaa huolehtia itsestään. Toiseksi sosiaalinen tuki ja luottamus 
liittyvät terveyskäyttäytymiseen: yksinäiset ja osattomat ihmiset turvautu-
vat helpommin terveyden kannalta epätarkoituksenmukaiseen toimintaan 
(esim. päihteet, rasva, sokeri, yletön pelaaminen). Kolmanneksi sosiaali-
nen tuki toimii suoranaisena tervehdyttäjänä ilman välittäviä tekijöitäkin. 
Esimerkiksi sydänpotilaiden on osoitettu toipuvan nopeammin ja para-
nevan pikemmin, jos heillä on ympärillään hyvä sosiaalinen turvaverkko. 
(Maunu 2014a ja 2013b.)
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Yhteisöllisyys liittyy myös turvalliseen yksilönkehitykseen. Pieni lapsi 
ei selviä ilman hoivaa ja huolenpitoa, mutta myös nuoruus on yhteisöl-
linen kehitysvaihe. Nuoruudessa irtaudutaan lapsuuden kasvuyhteisöistä 
ja rakennetaan omaa aikuisen identiteettiä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
aikuisten roolien opettelua erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä kuten ystävä- 
ja kaveriporukoissa tai työ- ja ammattipiireissä. Nämä roolit ja niissä tar-
vittavat taidot kehkeytyvät vähitellen sosiaalisten kokeilujen ja harjoituk-
sen kautta. (Maunu 2012b ja 2014b.)

Myös työelämä on yhä sosiaalisempi kenttä. Työnantajien peräänkuu-
luttamat työelämätaidot ovat perustavia sosiaalisia taitoja: ollaan ajoissa 
paikalla, tullaan toimeen erilaisissa työryhmissä ja -yhteisöissä, osataan ja 
halutaan palvella erilaisia asiakkaita. (Räisänen & Hietala 2009; Saara-
nen-Kauppinen 2012.)

Nyky-yhteiskunnassa sosiaalisia taitoja voidaankin verrata agraari-
yhteiskunnan viljely- ja pyyntitaitoihin ‒ ne ovat välttämättömiä yhteis-
kunnassa pärjäämiselle. Samaan aikaan sosiaalisuus ja sosiaaliset suhteet 
vaativat ihmisiltä yhä aktiivisempaa panostusta ja ylläpitoa, sillä suvut ja 
perheet, asuinalueet ja työpaikat eivät tarjoa valmiita ryhmiä ja yhteisöjä 
niin kuin vielä muutama sukupolvi sitten. On siirrytty valmiina anne-
tuista yhteisöistä itse tehtyihin yhteisöihin. (Maunu 2014b ja 2014c.)

Ongelma on kuitenkin se, että ryhmien ja yhteisöjen rakentamista ja 
niissä tarvittavia taitoja ei juuri osata opettaa tai ohjata. Siksi puheet yhtei-
söllisyydestä jäävät helposti ylimalkaisiksi, ja konkreettiset toimenpiteet 
jäävät tekemättä. Näihin tarpeisiin vastaamaan on kehitetty Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry:n Ryhmäilmiö-malli (RAY:n rahoitus v. 2011‒15). 
Se on konkreettinen työkalupakki ryhmien ja yhteisöjen rakentamiseen 
nuorten jokapäiväisessä arjessa.

Ryhmäilmiö

Ryhmäilmiö on sosiaalipedagoginen malli, joka on suunnattu nuorten 
kanssa työskenteleville aikuisille. Se tarjoaa käytännöllisiä ja helppokäyt-
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töisiä välineitä hyvien ryhmien ja yhteisöjen rakentamiseen. Mallin tausta-
ajatukset sekä konkreettiset menetelmät ja työkalut on koottu käsikirjaksi, 
jota on tarjottu käyttöönottokoulutusten myötä nuorten kanssa työskente-
leville ammattilaisille. Vuoden 2015 lopussa Ryhmäilmiö-koulutuksen ja 
kirjan oli saanut noin 5000 ammattilaista eri puolilla Suomea. 

Ryhmäilmiön lähtökohdat voidaan summata seuraavasti (ks. tarkem-
min Maunu 2014a):

• Sosiaalisia taitoja voidaan harjoitella ja vahvistaa vain ryhmissä ja kas-
vokkain.

• Yhteisöjä kannattaa vahvistaa ja tukea siellä, missä niitä jo on. Tähän 
koulut, oppilaitokset, nuorisotyö ja harrastukset tarjoavat erinomai-
sia ympäristöjä.

• Nuorten ryhmiä ohjaamaan tarvitaan aikuisia. Jos nuoret jätetään ryh-
mäytymään keskenään, riskinä on, että ryhmä ei muodostu jäsenilleen 
parhaaksi toimintaympäristöksi.

• Opiskelijaryhmien hyvää ja toimivaa dynamiikkaa kyetään vahvista-
maan niin, että se ei vaadi opettajilta tai oppilaitoksilta merkittäviä 
lisäresursseja.

• Hyvä ryhmädynamiikka vahvistaa paitsi opiskelijoiden hyvinvointia, 
myös viihtyvyyttä ja sitä kautta tehostaa opintomenestystä ja opinto-
jen läpäisyä.

• Vuorovaikutustaidot ovat nykypäivän ja tulevaisuuden työelämätaitoja.

• Toimivat opiskelijaryhmät helpottavat opetus- ja ohjaustyötä.

• Hyvän ryhmähengen luominen edistää yhteisöllisen ja ehkäisevän opis-
keluhuoltolain tavoitteita.
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Itse Ryhmäilmiö-kirja ja koulutus jakautuvat viiteen pääteemaan, jotka 
ovat:
• Nuorten kanssa työskentelyn haasteet etenkin ammatillisissa oppilai-

toksissa

• Ryhmätapaamisten kulku ja toimivia työskentelytapoja

• Ryhmän vaiheet ja ryhmäroolit

• Nuorten kanssa työskentelevien aikuisten yhteistyö

• Kokoelma erilaisia keskustelunaiheita ryhmätapaamisiin sekä niiden 
käsittelyyn sopivia menetelmiä

Ryhmäilmiön ensimmäinen painos valmistui tammikuussa 2014 ja se oli 
suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten ryhmänohjaajan (ts. luo-
kanvalvojan) tunneille. Nämä ovat luontevia paikkoja keskittyä amma-
tillisten opiskelijaryhmien ryhmäyttämiseen, rakentamiseen ja huoltami-
seen, jotta ammattiin opiskelevat saisivat käyttöönsä kaikki ne edut, joita 
hyviin ryhmiin kuulumisesta seuraa. Mallin tausta-ajatukset sekä konk-
reettiset menetelmät ja työkalut koottiin alussa käsikirjaksi, jota tarjottiin 
oppilaitoksiin käyttöönottokoulutusten myötä (Selin ym. 2014). 

Koulutuksia kysyttiin ja tarjottiin alusta saakka myös muille nuor-
ten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Vuonna 2015 Ryhmäilmiö-kir-
jasta otettiin toinen, laajennettu painos, joka on suunnattu kaikille nuor-
ten ryhmien kanssa työskenteleville aikuisille kaikissa niin oppilaitoksissa 
kuin muuallakin (Selin ym. 2015). Toinen painos on saatavilla myös säh-
köisenä ja verkossa. Varsinaisen ryhmänohjaamisen sijaan toisessa pai-
noksessa puhutaan ryhmän ohjaamisesta erikseen kirjoitettuna. Ryhmän 
ohjaaminen tarkoittaa ryhmän ilmapiiristä ja toimintakulttuurista huo-
lehtimista kaikkea työskentelyä ohjaavana periaatteena eikä pelkästään 
yksittäisissä tilanteissa tai tapahtumissa. Ryhmiä voidaan tässä mielessä 
ohjata varsinaisten ryhmänohjaajan tuntien lisäksi tavallisilla oppitun-
neilla, nuorisotiloissa, harrastusryhmissä, asuntoloissa jne.
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RapoRtti

Tämä raportti on Ryhmäilmiön ensimmäisen, ensi sijassa ammatillisiin 
oppilaitoksiin suunnatun version arviointi. Raportissa keskitytään Ryh-
mäilmiön vastaanottoon, käyttöönottoon sekä käyttöönoton edellytyksiin 
ammatillisissa oppilaitoksissa. Keskeiset kysymykset ovat:

‒ Onko Ryhmäilmiöstä hyötyä opettajille ja oppilaille osana heidän joka-
päiväistä työskentelyään? 

‒ Kuinka Ryhmäilmiö on otettu oppilaitoksissa käyttöön? Mitkä tekijät 
ovat edistäneet tai hankaloittaneet käyttöönottoa?

Varsinaisen arvioinnin lisäksi raportti on laajempi tapaustutkimus sosiaali-
pedagogisten ajattelu- ja toimintatapojen vaikutuksista, mahdollisuuksista 
ja esteistä ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tarkoitan sosiaalipedagogii-
kalla opetus- ja kasvatustapoja, jotka pyrkivät tukemaan yksilöllistä oppi-
mista ja kehitystä osana opiskelijaryhmien ja muiden ryhmien yhteistä 
toimintaa. Samalla sosiaalipedagogiikka pyrkii vahvistamaan yksilöiden 
sosiaalisia valmiuksia, jotta he kykenisivät toimimaan paremmin myös 
itsenäisesti erilaisissa ryhmissä ja saavuttamaan niitä hyödyt, joita hyvät 
ryhmät jäsenilleen tarjoavat. Ryhmäilmiön arvioinnissa kävi ilmi, että 
monet opettajat käyttävät ja soveltavat muitakin sosiaalipedagogisia väli-
neitä kuin Ryhmäilmiötä, ja arvioinnissa tarkastellaan myös näiden toi-
mintatapojen vaikutuksia, mahdollisuuksia ja esteitä. Tästä näkökulmasta 
raportin keskeiset kysymykset ovat:

‒ Mitä hyötyjä sosiaalipedagogisista ajattelu- ja toimintavoista on amma-
tillisen koulutuksen opiskelijoille, opettajille ja ohjaajille? 

‒ Kuinka nämä hyödyt saadaan mahdollisimman monen opiskelijan, 
opettajan ja ohjaajan ulottuville ja osaksi arkista työskentelyä?
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Raportin luvussa 1 kuvataan arvioinnissa kerättyjä aineistoja ja arvioin-
nin asetelmaa. Sen jälkeen luvut 2 ja 3 kuvaavat ensi sijassa Ryhmäilmiön 
vastaanottoa ja koettuja vaikutuksia ammatillisten opettajien keskuudessa. 

Raportin luvuissa 4 ja 5 tarkastellaan Ryhmäilmiön ja laajemmin 
sosiaali pedagogisten toimintatapojen vaikutuksia ammatillisiin opiskeli-
joihin. Luvussa 4 keskiössä ovat opiskelijoiden käsitykset hyvästä elämästä 
sekä se, miten sosiaaliset kokemukset ja valmiudet tukevat niitä. Luvussa 5 
tarkastellaan sosiaalisen luottamuksen syntyä ja vaikutuksia opiskelijaryh-
mien toimintaan sekä opiskelijoiden henkilökohtaisiin kykyihin.

Luvuissa 6 ja 7 analysoidaan Ryhmäilmiön ja sosiaalipedagogisen toi-
minnan puitteita ja rajoituksia ammatillisten oppilaitosten arkityössä. 
Luvussa 6 näkökulmana ovat oppilaitosten arkirutiinit ja toimintakult-
tuurit. Luvussa 7 keskiöön nousevat ammatillisten opettajien ammatti-
identiteetti sekä siihen liittyvät mahdollisuudet ja rajoitukset.

Raportin perusteella Ryhmäilmiön tai vastaavien sosiaalipedagogis-
ten toimintatapojen käyttö on erittäin suositeltavaa sekä koulutus- että 
hyvinvointipoliittisin perustein. Sosiaalipedagogiset menetelmät edistä-
vät tutkimuksen perusteella opiskelijoiden yhteistyötaitoja, opiskeluky-
kyä ja hyvinvointitaitoja. Näin ne vahvistavat opiskelijoiden valmiuk-
sia niin heidän tulevissa työtehtävissään kuin muillakin elämänalueilla. 
Samalla sosiaali pedagogiset toimintatavat edistävät ja helpottavat opet-
tajien ja ohjaajien työskentelyä oppilaitoksissa. Tutkimuksen perusteella 
Ryhmäilmiön voikin sanoa toteuttavan luvun alussa kuvattuja tavoittei-
taan varsin hyvin. Samalla Ryhmäilmiön ja yleisemmin sosiaalipedagogii-
kan soveltamista käytännössä estävät monet oppilaitosten toimintatapoi-
hin ja opettajien ammatti-identiteettiin liittyvät tekijät. Raportin päättävä 
luku kokoaa yhteen tutkimuksen tulokset ja esittää ehdotuksia ja suo-
situksia, joilla sosiaalipedagogisten toimintatapojen edellytyksiä ja niistä 
koituvia hyötyjä oppilaitoksissa voidaan vahvistaa.
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1. MITÄ SELVITETTIIN?  
ASETELMA JA AINEISTO

Ryhmäilmiö on arviointitermein sosiaalinen interventio. Sillä on ensi 
sijassa pyritty saamaan aikaan muutosta ammatillisten opettajien ajattelu- 
ja toimintatavoissa etenkin opiskelijaryhmien sosiaaliseen ilmapiiriin vai-
kuttamisessa. Tämän myötä muutosta on tavoiteltu myös opiskelijaryh-
mien sosiaaliseen ilmapiiriin ja toimintatapoihin.

Kuinka sitten tällaista interventiota voidaan luotettavasti arvioida? 
Kysymys ei ole helppo, ja siitä on käyty paljon keskustelua. Monissa 
yhteyk sissä parhaana arviointitapana pidetään luonnontieteellistä ennen ‒ 
jälkeen -vertailuasetelmaa. Siinä mitataan ensin toimintaympäristön piir-
teitä, joihin interventiolla halutaan vaikuttaa, kuten opettajien asenteita, 
opiskelijaryhmien ryhmähenkeä tai opiskelu- ja työviihtyvyyttä. Tämän 
jälkeen tehdään interventio, esimerkiksi Ryhmäilmiö-koulutus opettajille 
ja ohjaajille. Tämän jälkeen mitataan, millaisia muutoksia interventio on 
aiheuttanut opettajien ja ohjaajien toimintatavoissa tai opiskelijoiden ryh-
mähengessä sekä työ- tai opiskeluviihtyvyydessä verrattuna lähtötilantee-
seen, jolloin interventiota ei ollut tehty.

Tällainen asetelma tai sen vaatimus on kuitenkin ylimitoitettu ja har-
haanjohtava Ryhmäilmiön ja monien muidenkin sosiaalisten interventioi-
den arviointiin. Ensinnäkin on äärimmäisen vaikeaa mitata luotettavasti 
ja riittävällä tarkkuudella opettajien ja ohjaajien toimintatapoja tai opiske-
lijoiden ryhmähenkeä, viihtyvyyttä tai opintoihin sitoutumista. Ne ovat 
paljolti subjektiivisia ilmiöitä, jotka voivat merkitä eri ihmisille hyvin eri 
asioita. Samalla niissä vaikuttavat vahvasti myös yksilöstä riippumattomat, 
sosiaaliseen toimintaympäristöön liittyvät tekijät kuten oppilaitosten epä-
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virallinen toimintakulttuuri ja esimiesten toimintatavat. Niitä voi numee-
risessa muodossa tavoittaa lähinnä lomakekyselyillä, mutta on äärimmäi-
sen vaikeaa muotoilla yksiselitteisiä kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja, 
jotka tavoittaisivat riittävällä laajuudella ja tarkkuudella ihmisten sosiaali-
sissa kokemuksissa vaikuttavat tekijät. Tämä tarkoittaa, että interventiolla 
saavutettua muutosta ei välttämättä havaita, vaikka sitä olisikin tapahtu-
nut. Muutos saattaa myös tulla dokumentoiduksi liian suurena tai väärän-
suuntaisena, tai sen luonne voi tulla ymmärretyksi väärin.

Toiseksi ennen ‒ jälkeen -asetelmassa on mahdotonta erottaa, mikä 
osuus mahdollisesta muutoksesta on ollut tarkasteltavalla interventiolla 
(Ryhmäilmiö-koulutuksella) ja mikä osuus joillain muilla tekijöillä. Oppi-
laitoksen opettajat tai johto ovat voineet innostua tai lannistua ryhmien 
ohjaamisen saralla monista muistakin syistä kuin Ryhmäilmiö-koulutuk-
sen takia. Suomen hallitus saattaa vaihtua ja leikata koulutusbudjettia kes-
ken arviointijakson. Oppilaitoksesta voi löytyä homeongelma. Tai oppilai-
tos voi saada valtakunnallisen tunnustuspalkinnon hyvästä työstä. Nämä 
kaikki voivat vaikuttaa sosiaaliseen ilmapiiriin ja toimintatapoihin vielä 
enemmän kuin tarkasteltava interventio. Ennen ‒ jälkeen -asetelma edel-
lyttää suljetun ja pysyvän systeemin, johon ei arvioinnin aikana pääse 
muita vaikuttavia tekijöitä. 2010-luvun ammatilliset oppilaitokset eivät 
ole sellaisia. 

Järjestöissä tehtävä hanketoiminta, jota myös Ryhmäilmiön kehittä-
mis- ja levittämistyö on ollut, ei käytännössä voi olla niin laaja-alaista ja 
kokonaisvaltaista, että koko oppilaitos saataisiin intervention piiriin. Kou-
lutuksiin ei saada kaikkia opettajia, eivätkä kaikki koulutuksiin osallistu-
vat opettajat muuta toimintaansa pelkän koulutuksen ja kirjan perusteella. 
Niin kauan kuin ei voida varmuudella sanoa, että kaikki oppilaitoksen 
opettajat todella ovat mukana interventiossa (eli ottavat Ryhmäilmiön 
käyttöön), ei ole mielekästä mitata Ryhmäilmiön vaikutuksia koko oppi-
laitoksen tasolla. Kaikkien opettajien osallistaminen interventioon puo-
lestaan edellyttäisi paljon perusteellisempaa ja pitkäkestoisempaa koulu-
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tustoimintaa ja opettajien motivointia, mihin Ryhmäilmiö-toiminnassa ei 
ole ollut mahdollisuuksia.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Ryhmäilmiötä ja vastaavia toi-
mintatapoja voitaisi arvioida luotettavasti ja hyödyllisesti. On vain sovel-
lettava toisenlaisia, itse ilmiöön ja interventioon paremmin sopivia mene-
telmiä kuin numeerista ennen ‒ jälkeen -asetelmaa.

laadullinen vastaanottoasetelma aRviointi-
menetelmänä

Tässä arvioinnissa sovelletaan sosiaalitieteissä usein käytettyä laadullista 
vastaanotto- eli reseptiotutkimuksen asetelmaa (Törrönen 2001; Sulku-
nen & Egerer 2009). Siinä ei pyritä mittaamaan intervention objektiivisia, 
ulkoisia vaikutuksia koko toimintaympäristön tasolla. Sen sijaan huomio 
kiinnitetään itse toimijoihin, jotka toimivat tarkastellussa ympäristössä ‒ 
tässä arvioinnissa ammatillisiin opettajiin ja opiskelijoihin ‒ ja tutkitaan 
intervention vastaanottoa ja vaikutuksia heidän parissaan. Millaisena he 
kokevat tarkastellun toiminnan (Ryhmäilmiön tai muun sosiaalipedago-
gisen menetelmän)? Mihin he kokevat voivansa käyttää sitä ja mihin eivät, 
ja miksi? Mikä saa heidät suhtautumaan toimintaan myötämielisesti tai 
penseästi? Mikä heitä auttaa tai hankaloittaa intervention soveltamisessa 
omaan työhönsä? Ja niin edelleen.

Sen lisäksi, että tämä asetelma tuottaa tietoa itse intervention vastaan-
otosta, se kertoo tehokkaasti myös niistä usein piilevistä taustaoletuksista, 
arvoasetelmista ja identiteeteistä, joista käsin toimijat interventiota arvioi-
vat ja soveltavat. Näin se tuottaa tärkeää tietoa myös siitä maailmasta, 
johon interventiolla pyritään vaikuttamaan ‒ oppilaitosten arkisista työ-
kulttuureista ja toimintatavoista.

Tämä tekee vastaanottoasetelmasta ikään kuin kaksipuolisen peilin. Se 
avaa tarkasteltavaksi samaan aikaan sekä intervention reaaliset vaikutuk-
set toimijoissa että ne toimintaympäristöön liittyvät tekijät, jotka suuntaa-
vat ja ohjaavat intervention vaikutuksia toimijoiden kokemuksessa. Täl-
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lainen tieto piirtää toimintaympäristöstä ja sen erityispiirteistä karttaa 
ja osoittaa ne intervention kohdat, jotka sopivat tutkittuun ympäristöön 
samoin kuin ne kohdat, joissa interventio ja toimintaympäristö ajautu-
vat törmäyskurssille. Siksi tällainen tieto voi olla intervention arvioinnille 
ja jatkokehitykselle vielä hyödyllisempää kuin numeerinen, usein sum-
mittaiseksi jäävä aggregaattitason tieto intervention ulkoisista vaikutuk-
sista. Laadullinen, vastaanottoasetelmalla saatava tieto on myös toimija-
lähtöistä siinä, missä ennen ‒ jälkeen -vertailut ovat järjestelmälähtöisiä. 
Siksi se soveltuu paremmin sellaisten interventioiden arviointiin, joissa 
pyritään muuttamaan nimenomaan toimijoita ja toimintaa eikä järjestel-
miä sinänsä.

Kuten kaikessa laadullisessa tutkimuksessa, myös laadullisissa vastaan-
ottoarvioinneissa on syytä olla selkeä teoreettinen viitekehys, joka ohjaa 
arviointiaineiston kokoamista ja tulkintaa (Maunu 2014c, luku 3). Rele-
vantti arviointitieto ei nouse itsestään toimijoiden haastatteluista ellei 
arvioija analysoi sitä sopivista näkökulmista, eivätkä intervention kohteet 
arviointihaastatteluissa aina keskustele relevanteista teemoista, ellei heiltä 
kysytä sopivia kysymyksiä. Nämä näkökulmat ja kysymykset on luontevaa 
suhteuttaa siihen, mitä arvioitavassa interventiossa on pyritty tekemään.1 
Silloin voidaan sanoa, miltä osin interventio on onnistunut tavoitteissaan 
ja miltä osin ei, ja mitkä tekijät tarkastellussa toimintaympäristössä ovat 
vaikuttaneet tähän. Tämä asetelma sallii kuitenkin myös yllättävien ja 
ei-aiottujen vaikutusten analyysin. Arvioinnissa voi ilmetä sellaisia koke-
muksia ja tulkintoja, joita ei osattu ehkä kuvitellakaan, mutta myös tätä 
on luontevaa analysoida ja jäsentää suhteessa interventiossa tavoiteltuihin 
pyrkimyksiin.

1  Tämä edellyttää luonnollisesti, että tiedossa on myös itse intervention vaikutus-
teoria, ts. selkeä ja perusteltu kuvaus siitä, mitä interventiolla on tavoiteltu ja miksi 
juuri valittujen toimenpiteiden on uskottu tuottavan toivottuja vaikutuksia.
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Ryhmäilmiön lähtökohta oli pyrkimys tarjota ammattioppilaitos-
ten opettajille välineitä entistäkin parempien opiskelijaryhmien rakenta-
miseen, jotta ammattiin opiskelevat saisivat käyttöönsä ne hyödyt, joita 
hyviin ryhmiin kuulumisesta laajan tutkimuskatsauksen mukaan seu-
raa (Maunu 2014a). Ryhmäilmiön toimintatapa oli jakaa ammatillisille 
opettajille Ryhmäilmiö-kirja kahden tunnin motivoivan käyttöönotto-
koulutuksen myötä. Oletuksena oli, että näin ainakin osa opettajista saa 
Ryhmäilmiöstä uusia välineitä ja motivaatiota ohjata ryhmiään parem-
min, mikä välittyy myös opiskelijoiden parempaan viihtyvyyteen omassa 
ryhmässään ja sitä kautta yleisemminkin lisääntyvään hyvinvointiin niin 
opiskelijoiden kuin opettajien parissa.

Näiden tavoitteiden onnistumisen arvioimiseksi on tutkimuksessa on 
koottu useita erityyppisiä aineistoja, jotka noudattavat vastaanottoasetel-
man logiikkaa.

sähköinen palautekysely

Ryhmäilmiö-koulutuksiin osallistuneiden ammattilaisten yhteystiedot 
kerättiin koulutustilaisuuksissa. 2‒8 viikon jälkeen kaikille lähetettiin 
sähköpostitse linkki Surveypal-kyselyyn, jossa kysyttiin anonyymisti vas-
taajien taustatietoja, toimintaympäristöä sekä heidän mielipiteitään kou-
lutuksen annista ja hyödystä. 

Mielipidekysymyksissä kysyttiin ensin koulutuksen yleisarvosanaa 
asteikolla 1‒5 (1=heikko, 5=erinomainen). Yleisarvosanan yhteydessä ja 
vastaajilla oli mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta Ryhmäilmiö-
koulutuksesta ja kirjasta.

Sen jälkeen kysyttiin asteikolla 1‒5 kirjan ja koulutuksen kustakin 
viidestä pääteemasta, olivatko ne vastaajien mielestä relevantteja ja tavoi-
tettiinko niissä realistisesti heidän arkityönsä eri puolia etenkin ryhmien 
ohjaamisen osalta. Kunkin teeman kohdalla kysyttiin myös asteikolla 
1‒5, kokivatko vastaajat saaneensa niistä konkreettisia välineitä ja vink-
kejä ryhmien kanssa työskentelyn. Vastaajia pyydettiin myös valitsemaan 
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kirjan neljästä käytännöllisiä menetelmiä sisältävästä osuudesta kaksi tär-
keintä. Kirjan ensimmäistä, motivoivaa osuutta ei tähän sisällytetty.

Kyselyvastauksia koottiin huhtikuun 2014 ja huhtikuun 2015 väli-
senä aikana kaikkiaan 505 kappaletta. Kyselyjä lähetettiin kaikkiaan noin 
2000, jolloin, jolloin vastausprosentti on noin 25. Kyselyn tulokset esite-
tään luvussa 2.

opettajien Ryhmähaastattelut

Palautekyselyn lisäksi Ryhmäilmiön vastaanottoa arvioitiin ammatillis-
ten opettajien ja opiskeluhuollon työntekijöiden ryhmähaastatteluilla kol-
messa oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Haastatteluja tehtiin kaik-
kiaan 12. Kussakin kolmessa oppilaitoksessa haastateltiin kussakin kaksi 
ryhmää, ja jokaista ryhmää haastateltiin kaksi kertaa: ensin ennen Ryh-
mäilmiö-koulutusta, toisen kerran noin 2 kk koulutuksen jälkeen. Ryh-
mähaastatteluihin osallistui yhteensä 39 opettajaa tai opiskelijahuollon 
työntekijää, 32 naista ja 7 miestä.

Keskusteluja hallitsivat pääsääntöisesti opettajien näkemykset ja koke-
mukset, vaikka mukana oli jonkin verran myös opiskeluhuollon työnte-
kijöitä. Siksi puhun raportissa opettajien haastatteluista tai keskusteluista. 
Käytän tutkituista oppilaitoksista pseudonyymejä Haukela, Kukkala ja 
Roppola. Keskustelijoiden ja oppilaitosten yksityisyyden turvaamiseksi 
myös muut tunnistetiedot raportissa on muutettu tai poistettu.

Opettajien aloitushaastatteluissa esitettiin seitsemän kysymystä tai kes-
kusteluteemaa, joista ryhmät keskustelivat omaehtoisesti keskenään. Teemat 
käsittelivät opettajien ja opiskeluhuollon työntekijöiden kokemuksia ja näke-
myksiä omasta työstään, erityisesti ryhmänohjaamisesta, opetus- ja kasva-
tustyön suhteista sekä opiskelijoiden opiskeluvalmiuksista ja -motivaatiosta. 

Noin kaksi kuukautta Ryhmäilmiö-koulutuksen jälkeen samoja ryh-
miä haastateltiin uudelleen. Jälkikeskustelussa esitettiin yhdeksän teemaa, 
joista valtaosa käsitteli Ryhmäilmiö-koulutusta, mallia sekä sen käyttöön-
oton ulottuvuuksia. Kolme teemaa käsitteli yleisemmin haastateltavien 
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näkemyksiä ryhmänohjaajan työn organisoinnista sekä ryhmänohjaajien 
omasta koulutuksesta tai valmennuksesta. 

Opettajien keskustelut olivat aktiivisia ja vilkkaita, ja niissä oli usein 
vahva työnohjauksellinen sävy. Opettajilla oli niin sanotusti paljon sydä-
mellään, ja he puhuivat siitä mielellään työyhteisön ulkopuolisille haas-
tattelijoille. Tästä seurasi myös se, että ryhmien omaehtoinen keskus-
telu ei noudattanut kovinkaan tarkasti annettuja kysymysteemoja. Näin 
käy usein aktiivisissa ryhmähaastatteluissa: vetäjän teemoista riippumatta 
ryhmä puhuu siitä, mikä sitä itseään eniten pohdituttaa ja puhututtaa. 
Niinpä keskustelujen analyysia ohjasivat ja raporttiin päätyivät ensi sijassa 
ne teemat, joista ryhmät itse keskustelivat eivätkä ne teemat, joita keskus-
telun vetäjät olivat valinneet.

Opettajien haastattelut kestivät 40‒60 minuuttia, ja ne videoitiin ja 
litteroitiin sanatarkasti tekstimuotoon. Keskusteluja johtivat Antti Maunu 
ja Mikael Isoaho Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä. Litteroijana toimi 
valtiotieteiden kandidaatti Inka Siren Helsingin yliopistosta. Opettajien 
haastatteluja käsiteltiin järjestämällä ja koodamalla niitä Atlas.ti-aineis-
tonhallintaohjelmalla. Koodaajana toimi yhteiskuntatieteiden kandidaatti 
Tero Pajunen Turun yliopistosta.

opiskelijoiden Ryhmähaastattelut

Kukkalassa, Haukelassa ja Roppolassa tehtiin myös yhteensä kuusi opis-
kelijoiden ryhmähaastattelua, kaksi kussakin oppilaitoksessa. Haastatte-
lut pidettiin 2‒6 kuukautta opettajien Ryhmäilmiö-koulutuksen jälkeen, 
ja niihin osallistui 16‒19-vuotiaita ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-
joita sellaisista ryhmistä, joiden ryhmänohjaajat olivat saaneet Ryhmäil-
miö-koulutuksen. Opiskelijoilta ei kysytty suoraan Ryhmäilmiö-mallista, 
vaan yleisemmin heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan hyvistä ja huo-
noista (opiskelu)ryhmistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin sosiaalisista ulot-
tuvuuksista. Kaikkiaan opiskelijahaastatteluihin osallistui 46 opiskelijaa, 
21 tyttöä tai nuorta naista ja 25 poikaa tai nuorta miestä. 
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Opiskelijoiden ryhmäkeskustelut jakautuivat kolmeen erilliseen tee-
maan. Ensimmäinen osuus käsitteli opiskelijoiden näkemyksiä ja koke-
muksia erilaisista ryhmistä suorien kysymysten avulla. Tästä osuudesta 
raportissa tarkastellaan etenkin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mil-
lainen on hyvä tai huono ryhmä yleisesti ottaen? Millainen opiskeluryhmä 
teillä nyt on? Millainen ryhmänohjaaja teillä nyt on? Mitä olette tehneet 
ryhmänohjaajan tunneilla? Ovatko ne olleet teidän mielestänne mielek-
käitä? Muuttaisitteko ryhmänohjaajan tunteja jotenkin?

Opiskelijahaastattelujen toinen teema perustui virikekuville. Ryhmille 
esitettiin kaikkiaan kuusi virikekuvaa erilaisista elämäntapa- ja hyvin-
vointiteemoista. Jokaisen kuvan kohdalla ryhmiä pyydettiin pohtimaan 
ja kertomaan, mitä kuvissa tapahtui ja millaisia ihmisiä niissä esiintyi. 
Kuvissa esiintyi nuoria oppilaitoksen tupakkapaikalla, kuntosalilla, kesäi-
sissä ulkoilmabileissä, keittiössä salaattia laittamassa sekä oppilaitoksen 
aulassa oppilaskuntavaalien toimitsijoina. Lisäksi yhdessä kuvassa esiintyi 
haastattelujen aikainen Suomen pääministeri Alexander Stubb triathlon-
kisassa urheilutrikoissa. Kuvat poimittiin julkisilta internet-sivuilta. Tässä 
raportissa ei analysoida kuvakeskustelujen sisältöjä, sillä ne eivät osoittau-
tuneet ilmaisuvoimaisiksi tämän tutkimuksen kysymyksenasettelun kan-
nalta. Sen sijaan raportin luvussa 5 analysoidaan opiskelijaryhmien sosiaa-
lisia toimintatapoja ja sosiaalista luottamusta paljolti kuvakeskusteluissa 
ilmenneiden vuorovaikutustapojen pohjalta. Syynä on, että tässä osuu-
dessa haastattelijan rooli oli pienin ja opiskelijoiden omaehtoinen keskus-
telu aktiivisinta, mikä toi parhaiten esiin opiskelijaryhmien vakiintuneita 
tapoja ja valmiuksia.

Opiskelijahaastattelujen kolmas teema oli sana-assosiaatiotehtävä. 
Siinä opiskelijoille esitettiin neljä sanaa tai sanaparia, ja ryhmien tuli nii-
den pohjalta keskustella tai sanoa, mitä sanat toivat heidän mieleensä. 
Sanat olivat hyvä arki, onnellisuus, hyvinvointi ja terveys. Tämä osoit-
tautui sisällöllisesti antoisimmaksi teemaksi, sillä se teki tiiviisti ja tehok-
kaasti näkyviin opiskelijoiden käsityksiä hyvästä elämästä sekä sosiaalisten 
tekijöiden merkityksistä siinä. Asiaan saattoi vaikuttaa myös se, että teema 
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oli keskustelun viimeinen. Siinä vaiheessa opiskelijat olivat jo jossain mää-
rin tottuneet heille poikkeukselliseen haastattelutilanteeseen ja kykenivät 
kenties siksi parhaiten ja selkeimmin ilmaisemaan näkemyksiään.

Opiskelijaryhmissä keskustelu oli pääsääntöisesti varsin toisentyyp-
pistä kuin opettajahaastatteluissa. Jos opettajahaastatteluissa opetta-
jat intoutuivat omaehtoiseen, vuolaaseen ja reflektiiviseen keskusteluun, 
opiskelijahaastatteluissa vastaukset olivat lyhyitä ja napakoita, ja usein ne 
pitäytyivät vain haastattelijan esittämissä kysymyksissä. Syynä lienee se, 
että tilanne oli heille outo. Kuvien tulkinta, sana-assosiaatiot ja hyvien 
ryhmäkokemusten pohdinta ryhmässä kesken koulupäivän aiemmin 
tuntemattoman aikuisen johdolla ei ole opiskelijoille kovinkaan taval-
lista. Haastatellut opiskelijat olivat kuitenkin heille erikoisissa puitteissa-
kin kohteliaita ja myötämielisiä. Tulkitsin, että he toimivat haastatteluissa 
itselleen luontevalla tavalla ja olivat toimintatapaansa tyytyväisiä.

Opiskelijahaastattelujen koostumuksessa oli jonkin verran eroja oppi-
laitosten välillä. Kukkalan ja Roppolan haastatteluryhmissä kaikki osal-
listujat olivat yhdestä tai korkeintaan kahdesta eri opiskelijaryhmästä. 
Molemmissa Haukelan haastatteluryhmissä puolestaan oli opiskelijoita 
neljästä eri opiskelijaryhmästä eri aloilta. Tämä ei analyysin perusteella 
vaikuttanut oleellisesti ryhmien keskustelujen sisältöihin. Kuitenkin ana-
lyysin luotettavuuden turvaamiseksi suoria vertailuja tehdään ainoastaan 
Kukkalan ja Roppolan välillä, joiden haastatteluryhmien koostumus on 
samanlainen.

Opiskelijahaastattelut kestivät 40‒60 minuuttia, ja myös ne videoi-
tiin ja litteroitiin sanatarkasti tekstimuotoon. Haukelan ja Roppolan 
opiskelijahaastatteluja johtivat Antti Maunu ja Mikael Isoaho Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry:stä, Kukkalan haastatteluja Antti Maunu. Opiske-
lijahaastattelut litteroi Inka Siren. Opettajien haastatteluja käsiteltiin jär-
jestämällä ja koodamalla niitä Atlas.ti-aineistonhallintaohjelmalla. Koo-
daajana toimi Tero Pajunen.
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2. SELKEÄ, NAPAKKA,  
KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN.  
RYHMÄILMIÖN VASTAANOTTO 
PALAUTEKYSELYN VALOSSA

Ryhmäilmiön sähköiseen palautekyselyyn saatiin kaikkiaan 505 vastausta 
huhtikuun 2014 ja huhtikuun 2015 välisenä. Vastaajista 78 % oli naisia, 
21,6 % miehiä ja 0,4 % identifioi itsensä sukupuolikategoriaan muu.

Vastaajista noin kaksi kolmannesta (64 %) työskentelee ammatillisessa 
oppilaitoksessa. Muista työympäristöistä yleisimpiä ovat ammattikorkea-
koulut ja peruskoulut. Ammatillisella puolella yleisimmät koulutusalat ja 
työtehtävät olivat tekniikan ja liikenteen alan opettajat (19 %), matkailu-, 
ravitsemis- ja talousalan opettajat (16 %), sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 
opettajat (14 %), opiskelijahuolto (13 %) sekä humanistisen ja kasvatusalan 
opettajat (11 %). Vastaajien työkokemus jakautui varsin tasan työssäolo-
vuosien suhteen niin, että vastanneissa oli sekä tuoreita että pidempään 
(yli 10 vuotta) alalla toimineita ammattilaisia.

Vastaukset edustavat siis verrattain hyvin Ryhmäilmiö-koulutuksen 
kohderyhmiä, joskin naiset ovat jossain määrin yliedustettuina vastaa-
jien joukossa. Kyselyjä lähetettiin kaikkiaan noin 2000, jolloin vastaus-
prosentti on noin 25. Sitä voidaan pitää kohtuullisena ja vastaaville kyse-
lyille tavanomaisena. 

Palautekyselyn valossa Ryhmäilmiön vastaanotto on ollut erittäin 
hyvää ja Ryhmäilmiön voi katsoa onnistuneen sille asetetuissa tavoitteissa.
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yleisaRvosana ja avopalaute

Keskimäärin koulutukselle annettu yleisarvosana asteikolla 1‒5 (1=heikko, 
5=erinomainen) on 3,98. Annetut yleisarvosanat jakautuvat seuraavasti:

5 = 24,0 % (121 vast.)
3 = 14,1 % (71 vast.)
4 = 57,3 % (289 vast.)
2 = 2,6 % (13 vast.)
1 = 2 % (10 vast.)

Sanallisessa avopalautteessa yleisarvosanan yhteydessä korostuu kirjan ja 
koulutuksen selkeys, käytännöllisyys ja koettu tarpeellisuus.

Selkeä, napakka. Käytännönläheinen. 

Ei pelkkää ”pitäisi” filosofointia vaan työkaluja toteuttamiseen.

Loistavat esimerkit arjen tilanteista. Hyvä materiaali!

Ryhmäytymiseen täytyy ja saa käyttää aikaa, tämän oivallus ja vinkit 

miten voidaan tehdä olivat hyviä.

Innostava kouluttaja, tunsi hyvin opettajan arjen!

Toisaalta selkeys ja tiiviys koettiin negatiivisessa palautteessa myös pinnal-
lisuutena ja koulutuksen lyhyytenä. Negatiivisissa arvioissa kaivattiinkin 
asian perusteellisempaa käsittelyä.

En saanut mitään uutta, joten tuli turhautunut olo.

Jotta olisin saanut uutta tietoa, pidempi koulutus olisi ollut paikallaan.

 Luennoitsijalla olisi ollut paljon vielä kerrottavaa.

Itse aiheesta ‒ ryhmien merkityksestä opiskelijoiden hyvinvoinnille sekä 
ryhmän rakentamisen konkreettisista menetelmistä ‒ ei negatiivista palau-
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tetta kuitenkaan tullut. Tästä voidaan päätellä, että asiasisällön osalta 
Ryhmäilmiö otettiin vastaajien parissa vastaan vielä positiivisemmin kuin 
yleisarvosanan keskiarvosta voisi päätellä.

Ryhmäilmiön teemojen taRkempi aRviointi

Ryhmäilmiö-kirja ja koulutus jakautuvat viiteen pääteemaan, jotka ovat:
‒ Nuorten kanssa työskentelyn haasteet etenkin ammatillisten ryhmän-

ohjaajien osalta
‒ Ryhmätapaamisten kulku ja toimivia työskentelytapoja ryhmätapaa-

misiin
‒ Ryhmän vaiheet ja ryhmäroolit
‒ Nuorten kanssa työskentelevien aikuisten yhteistyö
‒ Keskustelunaiheita ryhmätapaamisiin sekä niiden käsittelyyn sopivia 

menetelmiä

Palautekyselyssä kysyttiin myös tarkemmin kunkin teeman osalta, oli-
vatko ne vastaajien mielestä relevantteja ja realistisia heidän oman koke-
muksensa valossa, ja kokivatko vastaajat saaneensa niistä konkreettisia 
välineitä ja virikkeitä. Vastausvaihtoehtoja oli kolme: kyllä, jonkin ver-
ran ja ei.

Näihin kysymyksiin annetut vastaukset ovat erittäin positiivisia:

Kuvasiko koulutus ryhmänohjaajan työtä ja sen haasteita?  
Kyllä 76 %, jonkin verran 23 %, ei 1 %.

Antoiko koulutus valmiudet käyttää tuntirakennetta? 
Kyllä 58, jonkin verran 36 %, ei 6 %

Antoiko koulutus valmiuksia ohjata ryhmää sen eri kehitys
vaiheissa? 
Kyllä 56 %, jonkin verran 38 %, ei 6 %
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Antoiko koulutus valmiuksia ohjata ryhmää ylipäänsä? 
Kyllä 60 %, jonkin verran 34 %, ei 6 %

Motivoiko koulutus kiinnittämään uutta tai erityistä huomiota 
ryhmänohjaamiseen? 
Kyllä 66 %, jonkin verran 29 %, ei 5 %

Oliko koulutus kokonaisuudessaan selkeä ja johdonmukainen? 
Kyllä 86 %, jonkin verran 12 %, ei 2 %

Kaikissa kysymyksissä kyllä ja jonkin verran -vastausten yhteenlaskettu 
prosenttiosuus on yli 90. Tämä vahvistaa yleisarvosanan ja sen yhteydessä 
annetun avopalautteen antamaa tulkintaa, jonka mukaan Ryhmäilmiö 
todella puhuttelee kohderyhmäänsä ja koetaan sen parissaan hyödyllisenä 
ja käytännöllisenä työkaluna.

Ryhmäilmiön täRkeimmät teemat

Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan kirjan neljästä käytännölli-
siä menetelmiä sisältävästä osuudesta kaksi omasta mielestään tärkeintä. 
Kahden tärkeimmän osuuden valitseminen antaa laajemman kuvan vas-
taajien mieltymyksistä kuin yhden. Toisaalta kahdessa suosikissa pitäyty-
minen erottelee riittävästi eri teemojen tärkeyttä vastaajille. Ensimmäistä, 
työnkuvan haasteita käsittelevää osuutta ei sisällytetty tähän. 

Vastaukset jakautuivat myös tässä suhteellisen tasan, ja kaikille tee-
moille löytyi suosiotaan osoittaneita:

 
Ryhmätapaamisten aihesisällöt ja menetelmät 59 %
Ryhmän vaiheet ja roolit 45 %
Aikuisten yhteinen kasvatusvastuu 38 %
Ryhmätapaamisen kulku 33 %
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Koulutuksen käytäntöön tähtäävän luonteen kannalta on ymmärrettävää, 
että kaikkein konkreettisin osuus, ryhmätapaamisten sisällöt ja mene-
telmät, koettiin vastaajien parissa tärkeimmäksi. Kuitenkin myös kaikki 
muut osuudet ovat saaneet siinä määrin ääniä, että mitään osuutta ei voida 
pitää ratkaisevasti muita tärkeämpänä tai vähäpätöisempänä. Tämä ker-
too, että Ryhmäilmiö on koulutukseen osallistuneiden mielestä myös tasa-
painoinen kokonaisuus.
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3. ROHKEUTTA JA AUTTAMISTA.  
RYHMÄILMIÖN HYÖDYT 
ARJESSA

Kuten palautekyselyissä, myös ammatillisten opettajien ja opiskelijahuol-
lon työntekijöiden ryhmähaastatteluissa Ryhmäilmiötä pidettiin selkeänä 
ja tarkoituksenmukaisena välineenä ryhmänohjaamiseen. 

SAMI: Hyvä ryhmänohjaajan apuväline

PETE: Kyllä

RIITTA: Ja hyvin semmonen konkreettinen, siis käytännönläheinen…

SAMI: Kyllä

PETE: Kyllä, selkeitä toimintamalleja… Ja uus kaveri jos alottaa, ni tosi 

hyvä siihen 

SAMI: On (Roppola)1

TAINA: Yleisellä tasolla on kaikki ainakin tykänny siitä koulutuksesta, et 

sen verran on vaihdettu mielipiteitä

RITVA: Joo, kyllä… [-] ja varmasti on hyödynnetty sitä kirjaa, että sillä 

tavalla on hyvä juttu… (Haukela)

Palautekysely ja ryhmähaastattelut koottiin toisistaan riippumatta eivätkä 
samat henkilöt osallistuneet molempiin. Tämä vahvistaa tulkintaa, että 
Ryhmäilmiö todella kohtaa ammatillisten todellisia tarpeita ja on käyttö-
kelpoinen heidän arjessaan. 

1  Opettajien ja oppilaitosten nimet ja muut tunnistetiedot on muutettu.
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Ryhmäkeskusteluissa esitettiin myös tarkempia arvioita Ryhmäilmiön 
hyödyistä niin opiskelijoille kuin omaan opettajan ja ohjaajan työhön. 
Tässä luvussa käyn läpi näitä arvioita. Kokonaisuudessaan Ryhmäilmiön 
arvioidaan opettajahaastatteluissa
‒ vahvistaneen opiskelijaryhmien ilmapiiriä ja parantaneen työtehoa
‒ rohkaisseen yksittäisiä opiskelijoita olemaan aktiivisempia omissa ryh-

missään, sekä
‒ tarjonneen myös opettajille rohkaisua ja valmiuksia huomioida opiske-

lijoiden ammatillista ja sosiaalista kasvua ryhmien jäseninä.

”täs luokas voi olla oma itsensä”. Ryhmäilmiön 
hyödyt opiskelijoille

Opettajien kuvaamat Ryhmäilmiön vaikutukset opiskelijoissa liittyvät 
opiskelijaryhmien ilmapiirin parantumiseen sekä positiivisiin vaikutuk-
siin, joita hyvällä ilmapiirillä on opiskelijoihin.

PETE: Siellä [ryhmässä] ilmapiiri on semmonen hyvin avoin… Ne tukkee 

toisiaan, kun tehtäviä annettaan, ni ne auttaa toisiaan ihan sanomatta, 

kysymättä. Ja sitten jos mie pyyään jottain kaverii, tiiän että on jo tehny 

jonkun harjotteen ja toinen kaveri on ihan alkupuissa, ni voisitko auttaa, 

ni tottakai… Se on hyvin avointa ja semmonen hyvä henki siellä. Hymyssä 

suin on suurin osa ja hiljasemmatkin on tullu esille siellä, ei oo jääny sinne 

syrjään. Et hyvin selekeesti sen huomaa. (Roppola)

SARI: Mun mielestä parhaimmat kommentit [ryhmässä] on ollu se, et on 

ihana olla täs luokas ku täällä voi olla oma itsensä. Et semmosta rohkeutta 

on tullu niihin opiskelijoihin toisillekin avautua, ku vuorovaikutustaidot 

ja luottamus ja tietämys niist ryhmän jäsenistä [lisääntyy]. Ja sitten 

yhteisessä ringissä kun keskustellaan, niin uskalletaan tuoda vaikeitakin 

asioita. [Jos] joku on ollu [ryhmässä aiemmin] hiljaa, ni sit yhtäkkiä se 

tuo että hei, hän ei sit enää halua kuulla tällasesta asiasta, joka kohdistuu 
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häneen. Ja sitten mun mielestä kun ilmapiiri, vuorovaikutus on kunnossa, 

ni myös se työskentely tehostuu, kun yhteinen tavote ja päämäärä on 

koko ajan tiedossa. (Haukela)

Samalla kun Ryhmäilmiön käyttö helpottaa vuorovaikutusta ja lisää tur-
vallisuudentunnetta ryhmän sisällä, vahvistuvat myös ryhmän yksittäisten 
jäsenten valmiudet toimia toistensa kanssa ja ilmaista itseään. Opiskeli-
jat tiivistävät oma-aloitteisemmin yhteistyötään, mutta myös rohkaistuvat 
esittämään tarvittaessa muun ryhmän näkemyksistä poikkeavia mielipi-
teitä. Samoin yksilölliset erot opiskelijoiden temperamentissa tai sosiaa-
lisissa tyyleissä tasoittuvat, kun hiljaisemmat osallistuvat aktiivisemmin 
ja puheliaammat antavat heille tilaa. Lisäksi Sari toteaa päättävässä kom-
mentissaan, että viihtyvyyden lisäksi ryhmän työteho paranee. Syynä on, 
että turvallisessa ja viihtyisässä ryhmässä on helpompaa keskittyä varsi-
naiseen työskentelyyn, kun sen jäsenten ei tarvitse jännittää, vetäytyä tai 
suojautua toisiltaan. Samankaltaisia havaintoja ovat tehneet Peten ja Sarin 
lisäksi monet muut haastatellut opettajat.

Nämä havainnot osoittavat, että opiskelijaryhmien ilmapiiri ja toi-
mintakyky eivät määräydy suoraan sen jäsenten henkilökohtaisista omi-
naisuuksista. Pikemminkin näistä ominaisuuksista riippumaton, ryhmän 
jäseniä samankaltaisesti huomioiva ja kohteleva ryhmän rakentaminen 
luo tilaa ryhmän jäsenten erityispiirteille. Mitä turvallisempi ryhmä on, 
sitä paremmin se kykenee kantamaan, huomioimaan ja kunnioittamaan 
myös jäsentensä erilaisuutta. Samalla vahvistuu ryhmän kyky työsken-
nellä yhdessä ja yhteisten tavoitteiden eteen.

RITVA: Kun  kaikki tämän tontin [alan] työt on sellasia, että tarvitaan sitä 

yhdes tekemisen taitoa… Niin ku se ryhmä on hyvin ryhmäytyny, ni nehän 

tekee töitä aivan eri lailla ku sellaset porukat, jotka on klikkiytyneitä. 

Sellasilla ei tahdo sitten se homma toimia. (Haukela)
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Haastatellut opettajat ovat kokeneet, että tämä edellyttää myös omaa osal-
listumista ja joskus suoranaista heittäytymistä ryhmätehtäviin.

TAINA: Ku siellä [ryhmätilanteissa] on ite läsnä ja touhuaa heijän kanssaan 

ni siinä sekin tekee jo sen oman osansa. Eikä vaan pöydän takana istu, 

vaan selkeesti on mukana, kaikkein hurjin humpsuttelija siellä. Se 

voi herättää suurta hilpeyttä, mut siinä myös lähentyy opiskelijoihin. 

(Haukela)

Ryhmänohjaaja onnistuu parhaimmin, jos hän ryhmäyttää itsensä kiin-
teäksi osaksi ryhmää. Tämä taas onnistuu parhaimmin osallistumalla 
opiskelijoiden mukana ryhmää rakentaviin tehtäviin. Tällainen osallis-
tuminen ei kuitenkaan ole kaikille opettajille tyypillisin toimintatapa, ja 
ryhmähaastatteluissa keskusteltiinkin paljon myös Ryhmäilmiö-koulu-
tuksen ja työkirjan vaikutuksista opettajien omiin toimintatapoihin.

”hyviä pelimeRkkejä antanu itelle”.
Ryhmäilmiön hyödyt opettajille 

Ammatillisen opettajan työhön kuuluu usein vahva jännite yhtäältä 
ammatillisten valmiuksien opettamisen ja toisaalta laaja-alaisemmankin 
kasvattamisen ja huolehtimisen välillä (Lahelma ym. 2014; Erkkilä-Häk-
kinen 2011; Paaso 2010). Myös Ryhmäilmiön koettiin virittäneen itseref-
lektiota näiden kysymysten äärellä.

AIJA: Sitä [Ryhmäilmiö-koulutuksessa] jotenkin analysoi itseänsä koko 

ajan. Että joo, tommosta pitäis ja tommosta, et mä kuuntelin koko ajan 

semmosella kintaalla siinä itsensä kans... Et mihin suuntaan tää vaaka 

nyt kallistuu. Semmosta itseanalyysia siinä hiljaisesti. (Kukkala)

HELI: On pohtinut vähän sitäkin omaa tapaa toimia ryhmänohjaajana, 

mitä tulee tähän opettajan ja kasvattajan roolin suhteisiin. [-] Tässä 
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[Ryhmäilmiö-kirjassa] on semmosia mukavia vinkkejä, niinku 

monipuolistaa sitä ryhmänohjaajan tehtävää. Sen mä oon huomannu, 

että eri menetelmin voi saada ihan yhtä hyviä tuloksia, ei ainakaan 

pahempia tuloksia aikaan kuin ihan perinteisillä (naurua). Et joskushan 

ryhmänohjaajan työssä, vaikka kuinka teet ja paapot, ni ne tulokset eivät 

kuitenkaan aina ole niin hyvät. Mutta tää on lohdullista, mä huomasin, 

et menetelmiä on monia, mitä voi vaihtaa ja saada uudenlaisia vinkkejä 

siihen käsittelyyn. (Roppola)

Heli toteaa, että Ryhmäilmiö antaa pohdinnan lisäksi konkreettisia väli-
neitä ja työkaluja kokeilla ja laajentaa omaa repertuaaria opettajana ja kas-
vattajana. Tämän totesivat myös muut haastateltavat. Sami kommentoi 
aihetta Ryhmäilmiö-kirjaan kuuluvan ryhmän vaiheet -teeman kautta:

SAMI: Tossa kakkosluokan ryhmä. Alku lähti mukavasti, ja nyt on sitte 

niitä kuohuntavaiheita ja näitä vaiheita. Nyt on ollu mukava, ei oo ehkä 

aikasemmin osannu niitä tunnistaa, mutta nyt on lukenu tätä kirjaa ja ollu 

että okei, nythän ollaan tämmösessä vaiheessa ja… Hyviä pelimerkkejä 

antanu itelle, miten vois lähtee hommaa purkamaan. (Roppola)

”Mäkätetään mutta rakkauvella”.  Kasvattajan ja aikuisen  
roolin vahvistuminen

Haastatellut opettajat kokevat Ryhmäilmiön antaneen virikkeitä ensi 
sijassa kasvatustyöhön ja kasvattajan tai ohjaajan rooliin sekä sen vahvis-
tamiseen.

TIINA: On kyllä ajattelu ehkä jotenkin muuttunu ja vähän laajentunu. [-] 

Tuntuu että [on] kasvattaja enemmänkin ja ihan sillein hyvällä tavalla. 

Ku sitä omaa [ohjattavaa] ryhmää näkee niin vähän, ni kyllä minä 

niitä [oman opetusalan] ryhmiä... Vaikka ne ei ihan ikiomia ookkaan, 
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ni vähän sitä ajatusta sinnekin. Voisin hyvin kuvitella että tämmösen 

[ryhmätehtävän] vois semmosena välipalana tunnilla ottaa, että hei, nyt 

tehään joku tämmönen juttu, tai aamunavauksena. Koska eihän se oo 

pelkästään sitä, että yhen, sen oman ryhmänohjaajan pitää tätä tehä, vaan 

kaikkien vastuullahan se kuitenkin on. (Roppola)

Kasvattajan rooli laventuu usein myös vielä laajemmaksi ja yleisemmäksi 
aikuisen rooliksi suhteessa usein alaikäisiin opiskelijoihin. Tämä motivoi-
tuu usein yleisemmistä moraaliperiaatteista eikä niinkään suoraan esimer-
kiksi opetussuunnitelmista, vaikka kasvatustyön nähdään tukevan myös 
ammatillista opetusta.

PAULA: Nuorimmat on viistoistavuotiaita, ketkä alottaa, niin hyöhän 

on ihan lapsia… Murrosikä jyllää monella vielä täyttä päätä. Ja se 

asenteellisuus, et vastustan kaikkia auktoriteetteja ja opettajia ja 

kasvattajia, isiä ja äitejä ja näin...

JAANA: Vihattuja ihmisiä kaikki (naurua)

PAULA: Niin tiukka linja sitte… Vaikka tämä lapsi nyt ei kauhean 

mielissään tietenkään ole, niin se on vaan sitte pitäny perustella että 

kyllä se nyt vaan täytyy tehä niinku aikuinen sanoo. Ja sitte saattaa 

olla että vuoden, kahen päästä voivat tulla sanomaan, että eipä ois 

koulutusohjelmaan päässy, jos et olisi rakkaudella mäkättäny. Niinku 

minä aina sanon, et me mäkätetään, mutta rakkauvella, että saatas teiät 

ammattilaisiksi. (Roppola)

Haastateltujen opettajien kokemus on kautta linjan se, että kasvattajan 
roolia ei voi opettajan työssä mitenkään välttää. Siinä, suhtaudutaanko sii-
hen vastahakoisena pakkona vai hoidetaanko se kunnialla ja ylpeästi, on 
eroja opettajien välillä (ks. tarkemmin luku 6). Ryhmäilmiön tarjoamat 
virikkeet painavat kuitenkin vaakaa haastateltujen opettajien kokemuk-
sessa kasvattajan roolin puolelle.
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”Hyvällä pohjalla on helppo lähtee sitä opetusta viemään”.  
Ryhmän merkityksen vahvistuminen

Toinen virike, jonka Ryhmäilmiö on tarjonnut virikkeitä opettajien 
ammatti-identiteetin pohdinnalle, liittyy ryhmien merkityksen vahvistu-
miseen.

SARI: Koko tän ryhmäyttämisen ja ryhmäilmiön ja, mitä siellä ryhmässä 

niinku tapahtuu, niin sen tärkeys ja niitten asioiden huomioiminen. 

(Haukela)

LIISA: Siitä ryhmäyttämisen tärkeydestä [puhuttiin koulutuksen 

jälkeen]. Että se ei oo mikään semmonen yhdellä kertaa tapahtuva 

hokkuspokkustemppu, vaan se on jatkuva prosessi, missä sen ryhmän 

kanssa ollaan jatkuvasti ikään ku siinä ryhmäyttämistilanteessa. Ja että 

aikuisina meillä on vastuu ja velvollisuus olla läsnä niille nuorille siinä 

ryhmässä. (Roppola)

PETE: Kyllä mulla on vahvistunu se, että ei väkisin opeteta jottain asiaa 

ihan siitä opettamisen innosta, vaan pysähyttään ja… Varsinki näitten 

alottavien kans sillä on tosi iso osa. Kyl mie niinkun muuraan sitä pohjaa 

sinne, että kun on sitten kaikki hyvällä pohjalla, ni on heleppo lähtee 

sit sitä opetusta viemään… Ku kaikki on ymmärtäny, et mistä siin on 

kysymys ja kenen takia miekin siellä oon. En oikeestaan ikinä puhu 

opettajasta, vaan ohjaajasta, koutsista… Oppilaat on asiakkaita ja myö 

siellä heitä varten. (Roppola)

Liisan ja Peten kommenteista käy ilmi, että usein kokemus ryhmien tär-
keydestä limittyy yhteen kasvattajan tai aikuisen roolin kanssa. Petellä 
käsitys kasvattajan roolista on kuitenkin selkeästi sosiaalipedagoginen, eli 
kasvatuksen perusyksiköksi hahmottuu ryhmä eikä yksittäinen opiskelija. 
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Vertaus ”koutsiin” eli urheilujoukkueen valmentajaan on tässä suhteessa 
osuva. Keskustelu jatkuukin:

PETE: Ihan niinku meiän junnujen reeneissä... Siel on niitä yksilöitä, 

mutta joukkueena toimivat. Että yksilösuoritukset on kova juttu, mutta 

se täytyy sitoutuu, nivoutuu siihen joukkueeseen. Ja ku se homma toimii 

hyvin, niin sit tulloo tulosta.

ULLA: Mut ne yksilötkään ei pääse esille ilman sitä yhteistä joukkuetta. 

Että se tarttee sen joukkueen siihen, vaikka joku nouseekin. (Roppola)

Kasvattajan rooli ja sosiaalipedagoginen lähestymistapa opettamiseen 
eivät kuitenkaan ole itsestään selviä tulokulmia ammatillisen opettajan 
työhön. Ne eivät myöskään aina saa virallisten instituutioiden täysimää-
räistä tukea, kun esimerkiksi opetussuunnitelmat, työehtosopimukset 
tai ammatillinen opettajankoulutus valmistavat opettajia pikemminkin 
yksilö- ja asiakeskeiseen työskentelyyn. Siksi kasvattajan rooli ja ryhmä-
keskeinen työote jäävätkin usein yksittäisten opettajien omistautumisen 
ja innostuksen varaan.

SAMI: Hyvä esimerkki tossa itellä oli… Kolme vuotta sai yhen ryhmän 

kanssa alusta loppuun asti ja oppi tunteen porukan, ni kyl se näky tuolla 

päättökyselyssä että … Aika hyvvää palautetta sieltä suunnasta tuli sitte

PETE: Se arvostus tuli…

SAMI: ...oppilailta, joo

PETE: Työnantajan suunnasta ei oikeestaan muuta tullu ku ihmetystä 

(naurua). (Roppola)

Näiltä osin voidaan tulkita, että Ryhmäilmiö on tarjonnut rohkaisua 
ja apua paitsi opiskelijoille, myös opettajille ja ryhmänohjaajille tukea 
ammatillista kasvua ja oppimistuloksia hieman epätavanomaisin, mutta 
opettajien kokemuksen mukaan tehokkain, tuloksellisin ja samalla haus-
koin keinoin.
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On huomattava, että kaikki haastatellut opettajat tuntevat ja ovat 
käyttäneet myös muunlaisia ryhmäyttämisen välineitä ja menetelmiä kuin 
Ryhmäilmiötä. Tämä ei kuitenkaan vähennä Ryhmäilmiön käyttökelpoi-
suutta menetelmävalikoimana. Se ei poista myöskään sitä, että Ryhmäil-
miön tuominen kollegoiden ja johdon ulottuville on tehnyt sosiaalipeda-
gogisia opetus- ja kasvatusmenetelmiä tunnetummaksi oppilaitoksissa ja 
osaltaan madaltanut kynnystä niiden käyttämiseen.
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4. KUN KAIKKI SUJUU HYVIN.  
RYHMÄILMIÖ JA OPISKELI - 
JOIDEN TARPEET

Vanhan sanonnan mukaan koulua käydään itse elämää, ei vain koulua 
varten. Tämä ajatus motivoi myös Ryhmäilmiötä. Ryhmäilmiön perus-
ajatus, että sosiaaliset valmiudet ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja terveyden 
samoin kuin työelämätaitojen aineksia, ei rajoitu pelkästään oppilaitok-
siin. Toki Ryhmäilmiö tai vastaavat sosiaalipedagogiset menetelmät voivat 
edistää suurestikin opiskelijoiden ja opettajien työskentelyä oppilaitoksissa. 
Vähintään yhtä tärkeä on kuitenkin ajatus, että Ryhmäilmiön tai vastaa-
vien menetelmien soveltaminen ammatillisissa opinnoissa tarjoaa opiske-
lijoille tärkeitä sosiaalisia valmiuksia myös opiskelun jälkeiseen aikaan ‒ 
niin työelämään kuin muille elämänalueille.

Tässä luvussa tarkastelen tämän ajatuksen mielekkyyttä ammattiin 
opiskelevien oman ajattelun, toiminnan ja kokemuksen kannalta. Mikä 
merkitys tai painoarvo sosiaalisilla valmiuksilla ja muilla sosiaalisilla teki-
jöillä on ammattiin opiskelevien hyvän elämän, arjen sujumisen ja hyvin-
voinnin kannalta? Millaisena opiskelijat kokevat oman opiskelijaryh-
mänsä, sen sosiaalisen ilmapiirin sekä ryhmänohjaamisen suhteessa tähän? 
Käytän aineistona ensimmäisen vuosikurssin perustutkinto-opiskelijoiden 
ryhmähaastatteluja. Haastattelut on koottu samoissa kolmessa oppilaitok-
sessa, joissa myös opettajien ryhmähaastattelut on tehty. 

Kaikkiaan analyysi osoittaa, että ammattiin opiskelevat nuoret ovat 
varsin tyytyväisiä ns. perusasioihin. He eivät kaipaa suuria elämyksiä tai 
jatkuvaa juhlaa, vaan heille tärkeintä on tavallinen, hyvä arki, jolloin erään 
opiskelijan sanoin ”kaikki sujuu hyvin” (ks. myös Käyhkö 2008; Maunu 
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2012a, 83‒97 ja 153‒154). Sujumisessa vaikuttavat vahvoina sosiaa liset 
tekijät. Tärkeimpiä opiskelijoille ovat toimivat ihmissuhteet, oman opis-
kelijaryhmän vapautunut ja turvallinen tunnelma sekä ryhmänohjaajien 
ja muiden opettajien tasaveroinen suhtautuminen opiskelijoihin. Sujumi-
sessa tärkeää on myös arjen rytmi, se, että elämässä on järjestys ja asiat 
tapahtuvat ilman jatkuvaa ponnistelua tai vastoinkäymisiä. Opiskelijat 
siis kaipaavat toimivia rutiineja. Mutta rutiineissakin keskeistä on, että 
ne kytkevät opiskelijoita toisiin ihmisiin ja niitä voidaan tehdä yhdessä 
toisten kanssa. ”Hyvin sujuminen” tarkoittaa siis toimivia sosiaalisia 
rutiineja. Tämä kyseenalaistaa jossain määrin opintojen henkilökohtais-
tamisen ihanteita, jotka vaikuttavat vahvoina tämän hetken koulutuspoli-
tiikassa. Opiskelijat eivät tunnu kaipaavan niinkään yksilöllistä valinnan- 
tai muuta vapautta kuin yhteistä, hyvää arkea oman opiskelijaporukan ja 
muiden tärkeiden ihmisten kanssa. (Ks. myös Maunu 2014a, 69; Paaso 
2010, 52; Poikkeus ym. 2013.)

Kaikilla haastatelluilla ryhmillä on paikkakunnasta ja alasta riippu-
matta hyvin samansuuntaiset näkemykset hyvästä arjesta ja sen sosiaa-
lisista tekijöistä. Analyysi osoittaa myös, että oppilaitoksen opettajilla ja 
ryhmänohjaajilla on valtava merkitys opiskelijoiden sosiaalisten valmiuk-
sien synnylle ja kehitykselle. Samalla analyysi puhuu Ryhmäilmiön ja vas-
taavien sosiaalipedagogisten työskentelytapojen puolesta. Niiden avulla 
voidaan saavuttaa parempi arki ja paremmat valmiudet elää hyvää arkea 
myös jatkossa ‒ ja näin toteuttaa myös opiskelijoiden omia unelmia. On 
kuitenkin tärkeää huomata, että nämä unelmat eivät kohdistu niinkään 
yksilölliseen erottumiseen ja oman, ainutlaatuisen maailman rakentami-
seen, vaan hyvään ja palkitsevaan yhteistoimintaan toisten kanssa.

”asiat menee niinku pitää”.  
opiskelijoiden hyvä elämä

Opiskelijoiden haastatteluissa käytettiin erilaisia näkökulmia ja virikkeitä, 
joiden tarkoitus oli herätellä keskustelua erilaisten sosiaalisten tekijöiden 
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paikasta ja merkityksistä opiskelijoiden elämässä. Yksi virike oli sana-
assosiaatiotehtävä. Siinä opiskelijoille esitettiin neljä sanaa tai sanaparia, 
ja ryhmien tuli niiden pohjalta keskustella tai sanoa, mitä sanat toivat hei-
dän mieleensä. Sanat olivat:

‒ Hyvä arki
‒ Onnellisuus
‒ Hyvinvointi
‒ Terveys

Kaikkien teemojen äärellä opiskelijat puhuivat vahvasti ns. perusasioista. 
Ammattiin opiskelevat eivät havittele kuuta taivaalta, vaan heille hyvä arki, 
onnellisuus, hyvinvointi ja terveys ovat selkeitä ja yksinkertaisia asioita. 

SAMPO: Käypi koulussa ja syöpi ja nukkuu

JUHO: Näkkee kavereita

TOUKO: Mukava koulupäivä ja kavereitten kanssa ajanvietto [-]

MIIKKA: Hyvä uni on kaiken aa ja oo. (Roppola/ Hyvä arki)

MAARIT: Semmonen ihminen, jolla on ympärillä ihmisiä jotka välittää

MERI: Joku joka on tyytyväinen siihen, mitä on

EVE: Ajattelee hyvin tai positiivisesti, eikä negatiivisesti ja huonoja 

asioi ta (Haukela/ Onnellisuus)

EVE: Jaksaa ja on onnellinen ja tyytyväinen 

MAARIT: Perusterve

JONNA: Ei oo ainakaan mitään stressiä eikä mitään sellasta

SILJA: Saa nukuttua… se yleensä kertoo aika paljon. (Haukela/ Hyvinvointi)

PETE: No uni, ruokavalio, sitte urheilu ja tällaset… On niinku hyvä olla 

koko ajan

JETHRO: On terveet ihmissuhteet ja suhteet, ja ylipäätänsäkin urheilee [-]

ROSA: No just liikunta ja uni ja ruokavalio… niin. (Kukkala/ Terveys)
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Mielikuvat olivat hyvin samankaltaisia kaikilla haastatelluilla ryhmillä. 
Keskeisimmät teemat olivat fyysisten perustarpeiden täyttäminen sekä 
hyvät ja toimivat ihmissuhteet. Samat teemat myös toistuivat kaikkien 
viriketermien yhteydessä, ja usein käsitteillä viitattiin toisiinsa (hyvin-
vointi on onnellisuutta tai terveyttä; terveys on sitä, että on hyvä olla).

Ryhmäilmiön näkökulmasta kiinnostavaa on, että myös terveyden 
yhteydessä opiskelijat puhuivat paljon sosiaalisista tekijöistä, vaikka esi-
merkiksi julkisissa keskusteluissa terveys näyttäytyy viriketermeistä ken-
ties useimmin fyysisenä tai somaattisena ilmiönä.

ILKKA: Varmaan kaverit tässäkkii, että on kavereita, pyssyy silleen 

henkisesti terveenä [-]

TONI: Ja jos yhtään ruppee tuntummaan siltä, et jottain merkkejä niinku 

[terveys- tai mielenterveysongelmista], vaikka puhhuu jollekkin siitä 

asiasta. Jollekin vaikka aikuiselle, ihan sama kelle luotettavalle ihmiselle. 

(Roppola/ Terveys)

Etenkin nuorten miesten kulttuuri näyttää tässä suhteessa muuttuneen 
aiempiin vuosikymmeniin: enää ei ole noloa tai stigmatisoivaa osoittaa 
heikkoutta tai haavoittuvuutta (vrt. esim. Kortteinen 1992). Parasta ja jär-
kevintä on pyytää tarvittaessa apua ja hoitaa itseään jo ennalta esimerkiksi 
viettämällä aikaa itselle tärkeiden ihmisten kanssa.

Sosiaalisten suhteiden ja perustarpeiden lisäksi keskusteluissa nousi 
esiin myös arjen ja ylipäänsä elämän sujumisen ja rullaamisen teema, jota 
keskustelijoiden oli jossain määrin hankala artikuloida.

EVE: Joku rutiini tai semmonen... 

MAARIT: Ei mitään ylimäärästä häsläystä (Haukela/ Hyvä arki)

JUHO: Just semmonen et on niinku jotain, et tekee jotain… Ei niinku oo 

vaan [-]
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TUULI: Et ei ajattele, et [kaikki on] huonosti, et antaa vaan mennä. Ja sit 

on se rutiini tiedäks, että on kaikkii asioit mitä voi tehdä siinä, eikä ole 

vaan. Et pystyy tehä semmosia, mitkä tuo sitä positiivista siihen päivään. 

(Kukkala/ Hyvä arki)

#HAASTATTELIJA: Millainen on onnellinen raksan opiskelija?

MATTI: Ku asiat menee niinku pitää (Haukela/ Onnellisuus)

Toimivat rutiinit ja asioiden meneminen ”niinku pitää” viittaavat elämän-
tilanteeseen ja mielentilaan, jossa tapahtuu toistuvasti hyviä asioita, mikä 
pitää yksilön liikkeessä. Tämän vastapainona on yhtäältä ”ylimääräinen 
häsläys” eli sekava ja sujumaton elämä. Toisaalta sujuvaa elämää uhkaa 
pysähtyneisyys ja apatia, jossa ihminen ”on vaan”. Tämä tuo ammat-
tiin opiskelevien hyvän elämän repertuaariin vahvoja toiminnallisuuden, 
eteenpäin katsomisen ja menemisen elementtejä. Hyvää elämää ei poh-
dita, vaan sitä eletään.

Ammattiin opiskelevien toiminnallisuuteen liittyy myös tärkeänä 
osana se, että hyvä elämä ja sen edellytykset  tapahtuvat selkeiden ja tuttu-
jen perusasioiden kautta. ”Asiat menee niinku pitää” silloin, kun ”kaikki 
sujuu hyvin” ‒ perustarpeet on tyydytetty, ihmisellä on perhe ja kavereita 
sekä selkeä suunta, jota kohti edetä. Tämä tarkoittaa, että haastatelluilla 
opiskelijoilla ei ole tarvetta erottautua yksilöinä, maksimoida omaa valin-
nanvapauttaan tai työstää taiteilijan tavoin omaa, ainutlaatuista elämän-
polkuaan. He arvostavat yhteistä maailmaa, jonka toisetkin tuntevat ja 
jossa toisetkin voivat toimia. Sinne he myös elämässään pyrkivät, ja siksi 
heille on tärkeää pitää hyvät välit muihin ihmisiin ‒ he eivät halua olla 
yksin omassa maailmassaan. (Ks. myös Maunu 2012a, 83‒97 ja 153‒154; 
Snibbe & Markus 2005). Ryhmäilmiö ja vastaavat sosiaalipedagogiset 
menetelmät puolestaan tarjoavat näiltä osin paitsi arjen sosiaalisia apuvä-
lineitä, myös nuorille valmiuksia toteuttaa unelmiaan.
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”semmonen mis kaikki on mukana”.  
hyvä Ryhmä ja Ryhmänohjaaminen

Ryhmähaastatteluissa opiskelijoilta kysyttiin myös heidän näkemyksiään 
ja kokemuksiaan omasta opiskelijaryhmästä, ryhmänohjaajasta sekä ryh-
mäkokemuksista ylipäätään. Edellisen analyysin valossa ei ole yllättävää, 
että hyvän ryhmän tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat keskusteluissa 
tasaveroisuus, toisten kunnioitus ja tukeminen sekä mahdollisuus osallis-
tumiseen ja yhteistyöhön.

EVE: No se, että saa olla oma ittensä ja muutkin on omia ittejään

MAARIT: Ja se, että hyväksytään kaikki semmosina ku on… eikä puhuta 

selän takana

EVE: Ja kaikki on saman arvosia (Haukela)

LOTTA: Semmonen mis kaikki on mukana, eikä sellast et yks joutuu oleen 

väkisin siin. (Haukela)

 

TERO: Et kaikki on messis… Et kaikki tuntee toisensa, on frendei ja sun 

muuta. (Kukkala)

Suurin osa haastatelluista opiskelijoista on siitä onnellisessa asemassa, 
että näitä piirteitä on myös heidän omissa opiskelijaryhmissään. Toisten 
kanssa viihdytään ja toisia autetaan ja kunnioitetaan, vaikka leikin päältä 
härnättäisiinkin.

AKU: Se [ryhmä] on hyvä ja se luokkahenkikin on hyvä, että tullee toimeen 

kaikkien kanssa. (Roppola)

MATTI: Meil on semmonen nyt, että siel saa nauraa koko ajan, siel kaikki 

vitsailee toisillensa. Ja vähän välil ärsytetäänkin vitsillä ja sellasta
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ILMO: Ja sitte aika hyvin tiedetään, mihnä kohtaa menee liian pitkälle … 

Ja kaikki tuntoo täs kohtaa jo kaikki. (Haukela)

SILJA: No meil on hyvä ryhmä, meil on pieni ryhmä ja kaikki tuloo 

keskenänsä toimeen. Ja mitä ollaan vanhemmilta opiskelijoiltaki kuultu, 

että meillä on tosi hyvä ryhmähenki, mitä ei oo aikasempina vuosina 

kaikilla ollu. Kaikki tulee toistensa kans toimehen ja ryhmätyöt tehdään 

eri parien kans, ja yhtään ei haittaa ketään. Et ei oo mitään sellasta, että 

ois aina joku tietty kaveri vaan. (Haukela)

Samoilla linjoilla on näiden opiskelijoiden suhtautuminen myös omiin 
ryhmänohjaajiinsa ja opettajiinsa (joiksi he ryhmänohjaajiaankin usein 
kutsuvat). Hyvän ohjaajan ja opettajan tärkeimpiä ominaisuuksia on val-
mius luoda hyvää ilmapiiriä koko ryhmään.

JASU: Sami on sinänsä aika hyvä opettaja [so. ryhmänohjaaja]. Se neuvoo 

aina ku tarvii apua ja ottaa kaikki huomioon saman verran (Roppola)

TONI: Pete on ainakkii positiivinen

JUUSO: Semmonen huolehtivainen, käyttää aina aamupuurolla

TONI: Ja se ainakkii panostaa siihen ryhmähenkeen, että kaikilla ois 

mukava olla. (Roppola)

EVE: Osaa opettaa hyvin, ja sit semmoset vapaammatkin tunnit on 

mukavia. Voijaan jutella muustakin ku vaan niistä koulujutuista. Kyllä 

se meistä tykkää ja on kehunukin kovasti, että ollaan mukava ryhmä. Ja 

on ylpee meijän ryhmähengestä ja siitä kuinka tullaan toistemme kanssa 

toimeen. (Haukela)

Joistain ohjaajista ja opettajista opiskelijat puhuvat kriittisempään sävyyn. 
Myös silloin keskeisiä kriteereitä ovat opettajien sosiaaliset toimintatavat, 
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etenkin tasaveroinen ja kannustava kohtelu. Huonoina pidetyt opettajat 
eivät harrasta näitä.

SIRU: Toi meidän ope nyt ei oo aina ihan kaikkia kohtaan yhtä 

tasavertanen… Valittaa vaikka siitä, jos esim halaa kaveria ja muutenkin. 

Vaikkei tekis mitään, ni huutaa. 

SARA: Ja sit jos sä teet oikeesti luokas kaiken, niin sit jos joku toinen ei tee 

mitään, niin sulle huutaa. (Haukela)

JONNA: Meil aina välillä käy yks, onks se joku apuopettaja vai... Niin aina 

jos pyytää apua, ni se ainaki huokaa ja, taasko nyt sua pitää auttaa ja mieti 

nyt itekin. Se on vähän sellanen et no joo, ei sitte… Tulee itellekin sellanen 

luovutusfiilis siin vaihees. (Haukela)

#HAAST: Millanen ois huono ryhmänohjaaja?

JETHRO: On [sanoo nimen]

#HAAST: Niin, mikä tekee [hänestä] huonon ryhmänohjaajan?

PETE: Sellanen ketä ei yhtään opiskelijoit kannusta ja näin. Ja koko ajan 

negatiivist palautetta

JETHRO: Mitään hyvää ainakaan mua kohtaan oo [sanonut]. (Kukkala)

Kukkalan ryhmissä, josta viimeisin sitaatti on, myös oman ryhmän ilma-
piiriä kuvattiin varovaisemmin kuin muiden oppilaitosten ryhmissä. Avoi-
mia konflikteja ei ryhmässä sanota olevan eikä ”isoja vikoja”, mutta ryhmä 
on jakautunut pienempiin porukoihin eikä sen ilmapiiriä kuvat yhtä vah-
voin sanoin kuin muissa haastatelluissa ryhmissä.

JETHRO: No meijän luokka on silleen vähän jakautunu, et meil on niinku 

kaks porukkaa… Mut kyl kaikki tulee sinänsä toistensa kanssa toimeen, 

et ei ainakaan mitään isoja vikoja meijän luokassa. (Kukkala)
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Analyysin perusteella voidaan tulkita, että ryhmänohjaajan ja opetta-
jien toimintatapojen ja opiskelijaryhmän toimintakyvyn ja tunnelmaan 
välillä on vahva yhteys. Ohjaajilla ja opettajilla on suuri mahdollisuus ja 
valta vaikuttaa opiskelijaryhmien ilmapiiriin niin hyvässä kuin huonossa, 
eivätkä he juurikaan voi välttyä vaikuttamasta. Positiivinen suhtautumi-
nen vaikuttaa ryhmään positiivisesti, negatiivinen suhtautuminen negatii-
visesti, ja nuoret kokevat opiskelijoiden sivuuttamisenkin usein aktiivisena 
välinpitämättömyytenä tai negatiivisuutena. 

Huomionarvoista on myös se, että opiskelijat eivät haastatteluissa kri-
tisoi opettajiensa ammatillisia valmiuksia tai taitoja. Kaikki negatiiviset 
kokemukset liittyvät sosiaalisiin tekijöihin, opiskelijoiden kohtaamiseen 
ja huomioimiseen.

MIIKKA: Se osaa opettaa ihan hyvin, se tietää niistä asioista paljon, 

mutta… Se sais ehkä vähän enemmän olla paikalla. Aina ku tarvii, ni se 

on menny johoni. (Haukela)

Kaikkiaan analyysi osoittaa, että ryhmänohjaajien ja opettajien tavoilla 
suhtautua opiskelijoihinsa ja opiskelijaryhmiinsä on valtava merkitys 
opiskelijoiden sosiaalisille kokemuksille ja sitä kautta heidän sosiaalis-
ten valmiuksiensa synnylle ja kehitykselle. Koska ammatillisten opetta-
jien ammatilliset valmiudet ovat 2010-luvun ammatillisissa oppilaitoksissa 
jo valmiiksi vahvat, on perusteltua olettaa, että jatkossa sosiaalisten val-
miuksien ja asenteiden kehittämisestä saataisiin oppilaitoksiin suurimmat 
kehittämishyödyt.
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”Jotain papereita on täytelty”. Opiskelijoiden kokemukset  
ryhmänohjaajan tunneista

Varsinaisiin ryhmänohjaajan tunteihin opiskelijat eivät ole kiinnittäneet 
erityistä huomiota. He ovat kokeneet ne pakollisten, opiskelun käytännön 
kysymysten läpiviemisenä. 

TOUKO: Puhutaan poissaoloista

ILKKA: Näytettään esimerkiks ens jakson lukujärjestystä

AARNI: Onko meillä mittään [kysyttävää] kursseista, että onko menny 

läpi. (Roppola)

EVE: No varmaan jos on jotain semmosta kehuttavaa tai moitittavaa… tai 

jostain asiasta epäselvyyttä

MATTI: Jotakin papereita on yleensä täytelty… lappuja. (Haukela)

Kaikissa ryhmissä ei edes tunnistettu ryhmänohjaajan tunnin käsitettä, 
vaan sen arveltiin tarkoittavan ammattiaineiden teoriatunteja. Tähän liit-
tyy se, että usein juoksevia asioita ei käsitellä edes varsinaisella ryhmänoh-
jaajan tunnilla, vaan ryhmänohjaajan pitämien opetustuntien yhteydessä. 
Ryhmänohjaajan tunteja ei siis ole kaikilla opiskelijoilla.

JYRI: Meillä yleensä opettaja [ryhmänohjaaja] sanoo vaan tunnilla sitte 

ne asiat. (Haukela)

Samassa hengessä opiskelijoilla ei myöskään ollut esittää mitään selkeitä 
toiveita tai muutosehdotuksia ryhmänohjaajan tunneille. Jotenkin käytän-
nön asiat on hoidettava, niin miksei sitten totutulla tavalla.

Muutama haastateltu opiskelija kertoi, että ryhmänohjaaja on tehnyt 
opiskelijoiden kanssa kahdenkeskisiä haastatteluja, joissa on ollut mahdol-
lista keskustella myös omasta viihtymisestä oppilaitoksessa. Nämäkään 
eivät varsinaisesti liity ryhmähengen rakentamiseen.



50 YHTEISÖJEN AIK A

JYRI: On meillä ollu semmonen haastattelu, että se vähän kyseli että mi-

ten on menny ja onko ollu mukavaa ja onko tullu toimeen muitten kans. 

(Haukela)

Tämä tarkoittaa, että ryhmänohjaajan tunteja ei tutkituissa oppilaitoksissa 
ainakaan opiskelijoiden kokemuksen mukaan juuri käytetä opiskelijaryh-
män toimintakyvyn vahvistamiseen. Ne opettajat ja ohjaajat, jotka huo-
lehtivat ryhmistään, tekevät sitä muina aikoina tai pysyvänä osana koko 
työskentelyään, mutta eivät aina niinkään ryhmänohjaajan tunneilla. 

Ryhmäilmiön ja sosiaalipedagogiikan näkökulmasta tämä herättää 
kysymyksen, missä ryhmänohjaaja voisi parhaiten hyöydyntää vaikutus-
valtaansa ryhmään ja vahvistaa sen ilmapiiriä. Hallinnollisesti ryhmän-
ohjaajan tunnit olisivat tähän luonteva paikka, mutta käytännössä tätä 
ei juurikaan tehdä. Maaperä ei siis ole totunnaisten toimintakulttuurien 
kannalta otollisin. Toisaalta ryhmähengen vahvistamista voidaan hyvin 
tehdä muuhun opetukseen integroituna, ja näin myös käytännössä teh-
dään monissa oppilaitoksissa. Kaikki ryhmänohjaajat eivät kuitenkaan 
opeta omia ryhmiään kovin paljoa. Silloin ryhmähengen vahvistaminen 
ei voi olla yksin ryhmänohjaajan kontolla, vaan jaetummin kaikkien opet-
tajien vastuulla. Tämä puolestaan edellyttäisi oppilaitosten toimintakult-
tuurien sekä opettajien toimintatapojen ja ammatti-identiteetin muutta-
mista laajemminkin (ks. myös luvut 6 ja 7).
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5. SAANKO, OSAANKO JA USKAL-
LANKO OSALLISTUA? OPISKE-
LIJOIDEN YHTEISTYÖTAIDOT 
JA SOSIAALINEN LUOTTAMUS

Opiskelijoiden kokemukset ja näkemykset hyvästä arjesta, sen sosiaali-
sesta luonteesta sekä sitä tukevista ryhmistä ovat hyvin samansuuntaisia 
kaikissa tutkituissa oppilaitoksissa ja ryhmissä. Opiskelijaryhmaien välille 
muodostuu kuitenkin eroja siinä, millaiset valmiudet opiskelijoilla käy-
tännössä on sosiaalisten kokemusten saavuttamiseen ja sosiaalisten val-
miuksien harjoitteluun. Erot tulevat selkeimmin ilmi siinä, kuinka ryh-
mät toimivat yhteisissä haastattelutilanteissa ‒ kuinka he kohtelevat 
toisiaan, missä määrin he uskaltavat osallistua yhteiseen keskusteluun ja 
kuinka he suhtautuvat haastattelijaan. Tämä antaa viitteitä yleisemmin-
kin siitä, kuinka ryhmien jäsenet oppivat toimimaan sosiaalisissa tilan-
teissa mukaan lukien opiskelun, työssäoppimisen ja tulevat työyhteisöt. 

Opettajat ja ryhmänohjaajat ovat avainasemassa nuorten ryhmäval-
miuksien kehittymisessä. Analyysi osoittaa, että opiskelijat, joita on ryhmäy-
tetty aktiivisesti eli opetettu ja rohkaistu toimimaan toistensa kanssa, toimi-
vat yhdessä selvästi aktiivisemmin, monipuolisemmin ja toisiaan enemmän 
tukien. Niiden ryhmien jäsenillä, joita on vahvimmin ryhmäytetty, on myös 
parhaat valmiudet saavuttaa vahvat sosiaaliset taidot sekä kaikki se, mitä ne 
mahdollistavat. Jos ja kun kaikille opiskelijaryhmille ei tarjota mahdolli-
suutta tähän, se asettaa opiskelijat varsin eriarvoiseen asemaan.

Tämä havainto syntyi tutkimuksessa melkeinpä vahingossa. Ryhmien 
sisäistä vuorovaikutusta ei alun perin ollut tarkoitus analysoida. Tutki-
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muksen edetessä haastateltujen ryhmien toimintatapojen erot nousivat 
kuitenkin keskeiseksi indikaattoriksi opiskelijoiden ryhmähengen tilasta 
ja sen ilmenemismuodoista. Tässä luvussa analysoidaan tarkemmin opis-
kelijoiden vuorovaikutustapoja ryhmäkeskusteluissa. Keskustelujen sisäl-
löt eivät ole niinkään oleellisia kuin ne tavat ja repertuaarit, joiden varassa 
tutkitut opiskelijat keskusteluissa toimivat.

Analyysi vahvistaa entisestään tulkintaa Ryhmäilmiön ja muun sosiaa-
lipedagogisen toiminnan mielekkyydestä. Analyysi alleviivaa sosiaalisten 
taitojen tärkeyttä nuorten opiskelun, työelämän ja vapaa-ajan kannalta. 
Samalla se korostaa, että opiskelijoiden hyvä ryhmähenki ja hyvät sosiaa-
liset valmiudet voivat merkittävästi helpottaa heidän kanssaan työskente-
levien aikuisten ja ammattilaisten omaa työskentelyä.

puheliaat, hiljaiset ja hiljennetyt. puheen-
vuoRojen jakautuminen ja vuoRovaikutustavat

Opiskelijaryhmien toimintatapojen ja ilmapiirin erot ilmenevät selkeim-
min, kun niitä vertaillaan kahden korostuneen erilaisen ryhmän välillä. 
Molemmat ryhmät koostuivat ensimmäisen vuosikurssin 16‒19-vuotiaista 
opiskelijoista. Ryhmän A osallistujat opiskelivat Roppolassa samalla mies-
valtaisella alalla. Haastatteluun osallistui kahdeksan 16‒19-vuotiasta poi-
kaa kahdesta eri opiskelijaryhmästä. Ryhmät tekivät paljon yhteistyötä ja 
niiden jäsenet sekä ryhmänohjaajat tunsivat hyvin toisensa. Ryhmiä oli 
ryhmäytetty aktiivisesti koko siihenastisen opiskelun ajan (noin 3 kuu-
kautta) muun muassa päivittäisten aamupuurojen ja yhteisten telttaret-
kien sekä muun yhteisen toiminnan myötä.

Ryhmän B osallistujat opiskelivat Kukkalassa alalla, jossa on suun-
nilleen yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Haastatteluun osallistui kaikkiaan 
7 saman opiskelijaryhmän ryhmän jäsentä, 3 poikaa ja 4 tyttöä iältään 
16‒17 vuotta. Haastateltavat kertoivat, että opiskelun ensimmäisen vii-
kon aikana heillä oli ollut ohjattua tutustumista muihin ryhmän jäseniin, 
mutta ulkopuolisen haastattelijan vetämä haastattelutilanne (noin 6 kuu-
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kautta opiskelujen aloittamisen jälkeen) oli ensimmäinen kerta aloituk-
sen jälkeen, kun ryhmässä keskityttiin pelkästään sen omaan ilmapiiriin 
ja toimintatapaan. Ryhmää B ei siis oltu juurikaan aktiivisesti ryhmäy-
tetty eikä sen toimintakykyyn ja ilmapiiriin vaikutettu opiskelujen aikana.

Eräs selkeä indikaattori ryhmien toimintakulttuurista on puheenvuo-
rojen jakautuminen keskusteluissa. Noin tunnin mittaisessa ryhmäkes-
kustelussa puheenvuorot jakautuivat seuraavasti:

Ryhmä A Puheenvuorot Ryhmä B Puheenvuorot

Ilpo 51 Jethro 148

Jasu 97 Isla 9

Jore 58 Kim 21

Saku 43 Pete 132

Toni 74 Rosa 16

Juuso 20 Venla 8

Matti 13 Mirkka 15

Aku 39

Jakauma kertoo, että molemmissa ryhmissä oli puheliaita ja hiljaisempia 
opiskelijoita. Ryhmässä A puheliaammat kuitenkin antoivat tilaa toisille ja 
hiljaisemmatkin osallistuivat keskusteluun. Ryhmässä B taas kaksi puhe-
liainta poikaa, Jethro ja Pete, hallitsivat koko keskustelua eivätkä hiljai-
semmat ottaneet tai saaneet suunvuoroa juuri lainkaan.

Ryhmässä A muodostui pitkiä keskusteluketjuja. Keskustelu eteni 
usein kuin Aku Ankan veljenpojilla ‒ yksi aloitti, toinen jatkoi ja muut 
kommentoivat edelleen. Toisia myös suoranaisesti rohkaistiin tai haastet-
tiin puhumaan (”sano sinä”). Seuraava pitkä keskusteluote kuvaa tällaista 
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vuorovaikutusta. Keskustelun virikkeenä on kuva, jossa nuorten naisten 
porukka juo yhdessä ja iloisina siideriä auton vierellä1:

#HAAST22: Minkälainen tapahtuma vois olla kyseessä?

TONI: No ainakin joku kesänen ja ilonen, näköjään kuvasta päätellen

SAKU: Joku festari

JASU: Lapin Kultaa tottakai kontista (naurua) [-]

#HAAST: Mitä tuossa [kuvassa] tapahtuu seuraavaksi?

JASU: Ne pistää ton kuvan instagramiin ja jonnekin bilettään (naurua)

SAKU: Niin siinä todennäkösesti käy

#HAAST2: Lähteeks ne eri suuntiin, eri paikkoihin bilettään?

TONI: Varmaa johonkin

JASU:No varmaan kylän kaikki baarit läpi, jos ne on täysikäsiä… Hyvällä 

tuurilla (naurua)

ILPO: Kunnon maaseutu… (naurua)

#HAAST: Onko niillä hauskaa?

ILPO: Näyttäshän tuo olevan

TONI: Sehän riippuu ihan humalan asteesta (naurua)

JASU: On ne varmaan maalta 

ILPO: Varmaan kaikki 

JASU: Varmaan semmone miitti

#HAAST2: Keitä nää muijat [kuvassa] vois olla? Oisko ne koululaisii, onks 

ne vanhempii…? 

JORE (Sakulle): Vastaa sie, sie tiiät

SAKU: Ehkä just kaheksantoista

1  Kaikissa ryhmissä esitettiin kuusi virikekuvaa erilaisista elämäntapa- ja hyvin-
vointiteemoista. Ryhmiä pyydettiin kertomaan ja pohtimaan, mitä kuvissa tapah-
tui ja millaisia ihmisiä niissä esiintyi. Kuvakeskustelujen sisältöjä ei analysoida 
tässä tarkemmin, sillä ne eivät tuo tutkimukseen sellaisia uusia havaintoja, joita 
muissa keskusteluteemoissa  ei olisi jo ilmennyt. Sen sijaan kuvakeskustelut osoit-
tautuivat ilmaisuvoimaisiksi teemoiksi analysoida ryhmien vuorovaikutustapoja.

2  Tässä keskustelussa oli kaksi haastattelijaa, jotka on merkitty #HAAST ja #HAAST2.
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TONI: Isin mersulla

#HAAST2: Joo… voisko ne olla esimerkiks lukiolaisii tai amiksia?

SAKU: Mahollisesti 

JORE: Aika varmasti lukiolaisii (naurua) [-]

#HAAST: Bilettääkö lukiolaiset ja amikset eri tavalla?

JORE: No joo… 

#HAAST: Millä tavalla… mikä on ero?

JORE: No lukiolaiset juo viinii  (naurua)

TONI: Viiniä ja siideriä

#HAAST: Entä amikset?

JORE: No amikset juo varmaan viinaa enimmäkseen, ja kaljaa

JASU: Amikset juo kaikkea kyllä mitä suuhun tullee

SAKU: Kaikki mistä mennee sekasin  (naurua)

JASU (nauraen): Lasoli (Roppola)

Keskustelu on leppoisaa ja hyväntuulista, vapaasti assosioivaa sanailua. 
Siihen osallistuvat useimmat ryhmän jäsenet, ja nekin ryhmän jäsenet, 
jotka eivät tässä otteessa ole äänessä, osallistuvat keskusteluun muualla. 
Ilmapiiri on vapautunut, ja kaikki ryhmän jäsenet huomioivat toisiaan 
antamalla puheenvuoroja sekä kommentoimalla ja nauramalla toistensa 
jutuille.

Ryhmässä B puolestaan keskustelu etenee kahden puheliaimman 
pojan komennossa. Seuraava ote on ryhmän B keskustelusta kuntosalia 
esittävän kuvavirikkeen äärellä:

#HAAST: Okei, seuraava kuva… mitäs tässä?

JETHRO: Ne on kuntosalilla ja toi yks hakkaa säkkii. Ne urheilee ja… niin 

(muut hiljaa)

#HAAST: Kyllä vain. Mitä tapahtuu seuraavaks?

JETHRO: Toi jätkä vahingos lyö tota pyöräl olevaa jätkää naamaan. Sit se 

kaatuu pois siit pyörält (naurua) 

PETE: En usko 
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JETHRO: No kato, sen hanska on puoliks tos säkil, ihan hyvin se vois 

liukuu siit suoraan sitä naamaan

PETE: Jaa… (muut hiljaa)

#HAAST: Voisitteko te olla tässä kuvassa?

JETHRO: Joo

PETE: Tuo nyrkkeilijä kyllä…

JETHRO: Niin mäkin, koska mä harrastan nyrkkeilyy ja mä tykkään 

hakkaa säkkii… (muut hiljaa)

#HAAST: Joo, entäs muut?

PETE (Jethrolle): Hakkaat aina muitaki 

JETHRO: En mä hakkaa ihmisii, en vaik ne kävis muhun kii

#HAAST: Käyttekö tytöt salilla?

ROSA: Joo, joskus

PETE: Kerran vuodes

JETHRO: Se on niinku talviunta. (Kukkala)

Ensimmäisessä puheenvuorossa Jethro sanoo aluksi kommenttinsa, ja 
sen jälkeen päättää vuoronsa ja ikään kuin luovuttaa vuoron muille (”ja... 
niin”). Kukaan ei kuitenkaan jatka keskustelua, ja haastattelija vie tilan-
netta eteenpäin. Jethro jatkaa sen jälkeenkin, ja toinen puhelias poika Pete 
alkaa keskustella hänen kanssaan ikään kuin kahdestaan. Muut ryhmän 
5 jäsentä eivät saa tai rohkene ottaa puheenvuoroa. Lopussa haastattelija 
rohkaisee avoimesti ryhmän muita jäseniä puhumaan (”Käyttekö tytöt 
salilla?”). Rosa vastaa hieman arasti (”Joo, joskus”), minkä jälkeen puhe-
lias kaksikko varastaa vuoron häneltä ja muiltakin, ja alkaa piruilla Ro salle, 
että tämä kävisi salilla hyvin vähän ja kevyesti (”Kerran vuodes”/ ”Se on 
niinku talviunta”). Tämän jälkeen Rosa ei jatka keskustelua eivätkä muut-
kaan ryhmän jäsenet. Sitten haastattelija lähtee viemään tilannetta eteen-
päin toiseen aiheeseen, mutta sama dynamiikka säilyy läpi keskustelun.

Nämä esimerkit kuvaavat laajemminkin ryhmien tunnelmia, ilmapii-
rejä ja toimintatapoja. On helppo olettaa, että ryhmässä A myös muu kes-
kustelu ja yhdessä työskentely on sujuvaa ja mukavaa. Hyvä yhteispeli on 
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riittävän harjoituksen myötä muodostunut rutiiniksi. Puolestaan ryhmän 
B voi olettaa jatkavan varovaista ja aran tunnustelevaa, äänekkäimmän 
kaksikon määrittelemää toimintaansa keskustelun jälkeenkin. Ryhmässä 
ei tunnu olevan rutiineja, resursseja tai muita valmiuksia muuttaa tasa-
painoaan ja aktivoida arempia jäseniään. On luultavaa, että ryhmän hil-
jaisemmat tai hiljaisiksi pistetyt jäsenet pysyvät passiivisina myös jatkossa.

Voidaan olettaa, että tällaiset ryhmät tuottavat jäsenilleen myös erilai-
sia yksilöllisiä valmiuksia ja motivaatiota opintoihin, työelämään ja vapaa-
ajalle. Ilmiöön voidaan viitata sosiaalisen luottamuksen käsitteellä. Sosiaa-
linen luottamus on kokemusta siitä, että minulla on merkitystä muille ja 
muilla on merkitystä minulle ‒ tunnetta, että minun kannattaa toimia 
toisten kanssa ja auttaa toisia toimimaan minun kanssani. Tutkimuksissa 
on osoitettu, että sosiaalinen luottamus on keskeinen terveyden ja hyvin-
voinnin, mutta myös esimerkiksi opintomenestyksen ja -motivaation taus-
tatekijä. Ihminen osallistuu maailmaan ja ponnistelee tavoitteidensa eteen 
vain, jos kokee että hänellä on merkitystä ja paikka maailmassa. Merki-
tyksellisyyden kokemus ‒ tai merkityksettömyyden ‒ voidaan oppia vain 
konkreettisissa, jokapäiväisissä ryhmissä kuten juuri opiskeluryhmissä. 
(Maunu 2014a.)

On huomionarvoista, että keskeinen selittävä tekijä ryhmien A ja B 
toimintakyvyn välillä on ryhmänohjaajien panos ja rooli ryhmän yhteis-
työkyvyn rakentajina. Ne opiskelijat, joita on aktiivisesti opetettu ja roh-
kaistu toimimaan ryhmässä, osaavat ja uskaltavat toimia ryhmässä. Ne 
opiskelijat, joita ei ole opetettu ryhmätaitoihin, eivät taitoja hallitse. Kuten 
edellä on todettu, molemmissa ryhmissä on hiljaisempia ja äänekkäämpiä 
jäseniä. Opiskelijaryhmät ja niiden ilmapiiri eivät siis muodostu vain sen 
pohjalta, millaisia yksilöitä ryhmiin sattuu tulemaan. Pikemminkin ne 
ryhmät, joita on aktiivisesti ryhmäytetty ja ohjattu toimimaan toistensa 
kanssa, sietävät ja kunnioittavat parhaimmin myös jäsentensä erilaisuutta 
ja osaavat toimia yhdessä yksilöllisistä eroista huolimatta. 

Tämä tarkoittaa myös, että ryhmän B aktiivisia ja puheliaita poikia 
ei tule pitää pahantahtoisina tai ilkeinä yksilöinä. He osoittivat keskus-
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telussa monin tavoin huomiota ja mielenkiintoa toisia opiskelijoita koh-
taan. He eivät vain osanneet tehdä sitä tavalla, joka olisi auttanut toisia 
ryhmän jäseniä osallistumaan. He eivät myöskään osanneet säädellä omaa 
aktiivisuuttaan niin, että se olisi tukenut ryhmän yhteistyötä. Vastaavasti 
ryhmän hiljaisemmat jäsenet osoittivat aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta 
muissa yhteyksissä kuten ryhmäkeskustelun jälkeen kahdenkeskisissä kes-
kusteluissa tai haastattelutilan siistimisessä ja järjestämisessä. He eivät 
kuitenkaan olleet oppineet kanavoimaan aktiivisuuttaan omassa opiskeli-
jaryhmässä toimimiseen. Tämä kertoo, että ryhmässä toimiminen on ope-
teltavissa ja opetettavissa oleva taito eikä synnynnäinen ominaisuus. Sen 
opettamista, ohjaamista ja opettelua voidaan pitää äärimmäisen suositel-
tavana. Se on eräs konkreettisimmista ja helpoimmista keinoista, jolla voi-
daan vahvistaa nuorten sosiaalista luottamusta ja tuottaa heille valmiuk-
sia rakentaa sosiaalisen luottamuksen ilmapiiriä myös itsenäisesti. Tämä 
on omiaan parantamaan niin opiskelun, opettamisen kuin opiskelun jäl-
keisen elämän laatua. 

oma show, vetäytyminen vai yhteinen osal-
listuminen? toiminta sosiaalisissa tilanteissa

Toinen indikaattori opiskelijaryhmien sosiaalisista valmiuksista ja toi-
mintakyvystä on se, kuinka ryhmät ja niiden jäsenet vastaavat tai reagoi-
vat haastattelijan toimintaan. Tämä kertoo laajemminkin siitä, miten ja 
millaisin valmiuksin opiskelijat reagoivat uusiin sosiaalisiin tilanteisiin ja 
niitä johtaviin aikuisiin esimerkiksi työelämässä, työssäoppimisjaksoilla 
tai uusien opettajien tai ohjaajien kanssa.

Haastattelutilanne oli opiskelijoilla osa tavanomaista koulupäivää ja 
se tehtiin koulun tiloissa. Näiltä osin tilanne rinnastui oppituntiin, jossa 
aikuinen haastattelija (joissain tapauksissa kaksi) johti tilannetta. Toi-
saalta tilanne poikkesi monin tavoin opiskelusta. Keskustelun aiheet ja 
teemat olivat opiskelijoille uusia ja yllättäviä. Hyvän arjen tai onnellisuu-
den pohdinta, yleiset keskustelut ryhmähengestä tai erilaisten virikeku-
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vien tulkinta eivät kuulu opiskelijoiden tyypillisiin jutunjuuriin. Monet 
ammattiin opiskelevat myös orientoituvat ylipäänsä enemmän toimin-
taan kuin pohdintaan, jolloin reflektoiva ryhmäkeskustelu ylipäänsä saat-
toi olla monille erikoinen tilanne (ks. myös Maunu 2011, 10). Näistä syistä 
opiskelijat eivät keskustelutilanteissa voineet kehittää käyttöön uusia toi-
mintatapoja, vaan heidän oli toimittava niillä valmiuksilla, joita ryhmissä 
oli jo muodostunut.

Seuraava katkelma esittää ryhmän B keskustelua onnellisuudesta. 
Onnellisuus osoittautui monissa ryhmissä siinä määrin hankalaksi määri-
teltäväksi, että haastattelija pyysi näkemyksiä jokaiselta opiskelijalta vuo-
rollaan. Siksi onnellisuutta koskevat keskustelut tuovat hyvin esiin ne tavat 
ja repertuaarit, joilla eri ryhmissä haastattelijaan ja hänen tehtävänan-
toonsa suhtauduttiin. Myös tässä keskustelussa toistuu edellä kuvattu ryh-
män B perusdynamiikka, jossa kaksi puheliainta poikaa hallitsevat kes-
kustelua muiden vetäytyessä.

#HAAST: Entäs, tällanen–

PETE: Jethrolla on ainakin tästä tietoo

#HAAST : –vähän niinku tunteisiin liittyvä–

JETHRO (kysyvästi Petelle): Hmm...?

#HAAST: –sana, onnellisuus–

PETE (Jethrolle): Et sul on ainakin tossa jo oma...

#HAAST: –otetaan kierros toisinpäin. Mitä Rosalla tulee mieleen 

onnellisuudesta? Mitä se tarkottaa, mitä siihen kuuluu?

ROSA: No et ihmisellä on kaikki hyvin, et ei oo mitään, murheita tai 

mitään ongelmii

#HAAST: Joo, entäs Isla, mitä tarkottaa onnellisuus?

ISLA: Sama

#HAAST: Sama, joo… Kim?

KIM: Sama

#HAAST: Jethro?
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JETHRO: No kaikil on oma onnellisuus, jotkut on rahast onnellisii, jotku 

on siit et niil menee hyvin, jotkut on päläpäläpälä ja näin

#HAAST: Joo…

PETE: Niin et jokanen ihminen on tyytyväinen siihen mitä on, eikä valita 

mistään turhista. Paitsi Jethro

#HAAST: Joo… Venla?

VENLA: Sama ku Jethrolla. (Kukkala)

Keskustelun alussa haastattelija ei tahdo saada kysymystä esitettyä, kun 
Pete ja Jethro puhuvat keskenään ja haastattelijan päälle. Sen jälkeen haas-
tattelija ottaa puheenvuoron pojilta (”otetaas kierros toisinpäin”) ja antaa 
sen Rosalle. Rosa vastaa, ja haastattelija alkaa kierrättää vuoroa. Rosan jäl-
keen Isla ja Kim taas ikään kuin sivuuttavat vuoronsa eivätkä vastaa oma-
aloitteisesti, vaan viittaavat ainoastaan Rosan edellä esittämään vastauk-
sen (”sama”). Jethro ja Pete käyttävät myös omat vuoronsa vastaamiseen, 
ja samalla Pete vähän piikittelee Jethroa tyytyväisyydestä (”paitsi Jethro”). 
Sen jälkeen Venla ripustautuu puolestaan Jethron vastaukseen välttyäk-
seen omasanaisen vastauksen esittämiseltä. 

Ryhmän B hiljaisemmat jäsenet harrastivat koko haastattelun ajan vas-
taavaa oman vuoron sivuuttamista ja toisten vastauksiin viittaamista. Toi-
nen tyypillinen sivuuttava vastaus haastattelijan kysymyksiin oli ”emmä 
tiedä”. Tämä kertoo, että ryhmän B hiljaisemmat jäsenet eivät rohjen-
neet avautua, ilmaista itseään ja osallistua yhteiseen keskusteluun aina-
kaan aktiivisten ja päälle puhuvien Jethron ja Peten varjossa. Ryhmän 
sosiaalinen luottamus oli heikko.

Voidaan kysyä, millaisia valmiuksia tällaisen ryhmän jäsenet saavat 
myöhempiin sosiaalisiin tilanteisiinsa. Rohkaistuvatko Isla, Kim tai Venla 
osallistumaan yhteiseen toimintaan ja ilmaisemaan itseään, jos esimerkiksi 
uuden työpaikan esimies tai vanhemmat kollegat esittävät heille kysymyk-
siä koko työporukan kuullen? Uskaltavatko he itse kysyä tai hakea apua 
epäselvissä tilanteissa? Oppivatko Jethro ja Pete antamaan vuoron toisille 
ja tukemaan muita ryhmän jäseniä yhteiseen toimintaan? Malttavatko he 
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jatkossa kuunnella ja oppia muilta esimerkiksi työyhteisöjensä jäseniltä tai 
esimiehiltään? Näitä taitoja on mahdollista harjoitella ja opetella muun 
muassa Ryhmäilmiön ja muiden sosiaalipedagogisten menetelmien avulla. 
Ryhmässä B näin ei kuitenkaan ole tehty.

Puolestaan ryhmässä A, jota on aktiivisesti ja päivittäin ryhmäytetty 
noin kolmen kuukauden ajan, nuorten tapa ja sävy vastata haastattelijan 
kysymyksiin on toisenlainen. 

#HAAST: No sit toinen sana, josta kans paljon puhutaan. Onnellisuus – 

mitä se tarkottaa teijän mielestä? 

JASU (kuiskaten): Rahaa

#HAAST: Jos alotetaan Akusta

AKU: Just että kaikki on hyvin eikä mitkään paina mieltä

#HAAST: Joo

LAURI: Että kaikki on vaan hyvin

#HAAST: Joo’o, Juuso?

JUUSO: No semmonen että on ilonen mieli ja…

#HAAST: Joo’o… Toni?

TONI: No, asiat on hyvin

#HAAST: Saku?

SAKU: No… Asiat on hyvin itellä ja lähipiirissä ei tarvii miettii mittään 

ikäviä asioita… 

#HAAST: Joo, Jore?

JORE: Nii, justiinsa että, kaikki on hyvin ja sitte, ei tarvii murehtii 

mistään…

#HAAST: Jasu?

JASU: Voi vaan ottaa rennosti ja… syödä  (naurua)

JORE (nauraen): Syödä…

#HAAST: Joo

ILPO: Kaikki asiat hyvin ja ei tarvii murehtii hirveemmin. (Roppola)
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Kysymyksen jälkeen Jasu kuiskaa vitsinä ”rahaa” onnellisuuden lähteenä. 
Sen jälkeen haastattelija alkaa jakaa puheenvuoroja, ja jokainen vastaa 
haastattelijalle selkeästi ja arastelematta omin sanoin ja omasta puolestaan. 
Vaikka jokainen puheenvuoro on erilainen, ne ovat muodoltaan hyvin 
samankaltaisia, ikään kuin jokainen opiskelija haluaisi ottaa yhteistä toi-
mintatilasta juuri samanlaisen palan. Tämä viittaa ryhmän tasaveroisuu-
teen ja toisten jäsenten kunnioitukseen: kaikille kuuluu sama osallisuus, 
eikä kenellekään enempää tai vähempää. Tähän liittyy myös se, että ryh-
mässä ei keskeytetä ketään eikä kukaan jätä vastaamatta. Kaikki uskalta-
vat osallistua ja ilmaista itseään. Ryhmässä A vallitsee vahva sosiaalinen 
luottamus. Luottamuksen ilmapiiri on vahva, koska ryhmässä A tätä on 
harjoiteltu varsin runsaasti. On luultavaa, että tällainen tunnelma ja sen 
hyödyt saataisiin luotua myös ryhmään B, jos sitä ryhmäytettäisiin yhtä 
aktiivisesti.

On helppo kuvitella, että kun ryhmän A jäsenet siirtyvät esimerkiksi 
työssäoppimiseen ja työelämään, he osaavat kiinnittyä uusiin työyhtei-
söihin ja löytää paikkansa niiden aktiivisina ja tasaveroisina jäseninä. Ei 
ole mahdoton ajatus, että muut työyhteisön jäsenet tarjoaisivat heille vas-
tavuoroisesti luottamusta, uusia virikkeitä ja palveluksia pelkästään siksi, 
että heillä on harjaantuneet sosiaaliset taidot. Voidaan myös miettiä, saa-
vatko passiivisemmiksi ja syrjäänvetäytyvämmiksi omissa opiskelijaryh-
missään oppineet nuoret vastaavia sosiaalisia mahdollisuuksia, vaikka 
heidän sisällölliset työelämävalmiutensa olisivat yhtä hyvät. Työelämätai-
dot ovat yhä enemmän sosiaalisia valmiuksia ‒ kykyä ja halua tulla toi-
meen erilaisissa ja muuttuvissa tilanteissa, erilaisten ihmisten, asiakkai-
den ja työkaverien kanssa. Siksi Ryhmäilmiön ja vastaavien menetelmien 
käyttö osana ammatillista koulutusta toimii myös suoranaisesti työelämä-
valmiuksien vahvistamisena.

Ryhmäilmiön kannalta analyysissa on huomattava, että Ryhmäilmiö ei 
suinkaan ole ainoa menetelmä, jota ryhmässä A haastateltujen opiskelijoi-
den ohjaajat hyödyntävät. Ryhmän A ilmapiiri ei siis ole pelkästään Ryh-
mäilmiön aikaansaannosta. Analyysi kuitenkin osoittaa varsin vakuutta-
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vasti, mitä vaikutuksia ja hyötyjä aktiivisella ryhmäyttämisellä ja muulla 
sosiaalipedagogisella toiminnalla voi olla. Se hyödyttää opiskelijoita heidän 
opinnoissaan, työelämässä ja vapaa-ajalla. Samalla ryhmäyttäminen hyö-
dyttää heidän opettajiaan ja ohjaajiaan, kun se vahvistaa opiskelijoiden tai-
toja toimia niin toistensa kuin aikuisten ammattilaisten kanssa.
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6. LIIKAA TYÖTÄ JA LIIAN VÄHÄN 
TUKEA. RYHMÄILMIÖN KÄYT  - 
TÖÖNOTTO JA ARJEN RAJAT 
OPPILAITOKSISSA

Ryhmäilmiöstä tai vastaavista sosiaalipedagogisista toimintatavoista koi-
tuu tähänastisen analyysin perusteella suuria hyötyjä niin opiskelijoille 
kuin opettajille. Tästä huolimatta Ryhmäilmiön käyttöönotto oppilaitok-
sissa ei ole yksinkertaista eikä mutkatonta. Käyttöönoton esteeksi nousi 
opettajien ryhmähaastatteluissa useita tekijöitä. Osa näistä liitettiin oppi-
laitosten vakiintuneisiin toimintatapoihin ja -kulttuureihin, osa opettajien 
omiin tapoihin ja tottumuksiin, ja osa itse Ryhmäilmiö-malliin.

Tässä luvussa käyn läpi oppilaitosten toimintakulttuureihin liittyviä 
rajoja ja rajoituksia, joita Ryhmäilmiö sekä sen edustamat opetus- ja kas-
vatusnäkökulmat oppilaitoksissa kohtaavat. Luvun näkökulma on asioissa, 
jotka opettajat kokevat itsensä ulkopuolisiksi ja joihin heidän on siksi vai-
keaa tai mahdotonta vaikuttaa. Näitä ovat yhtäältä opettajan ja ryhmän-
ohjaajan työn liiallinen määrä ja epämääräinen organisointi sekä työteh-
tävien kirjon kasvu. Toisaalta opettajia kuormittaa oppilaitoksen johdon 
etäisyys heidän arkityöstään sekä tähän liittyvä tuen puute. Seuraavassa 
luvussa tarkastelen Ryhmäilmiön ja sosiaalipedagogiikan kohtaamia rajoi-
tuksia opettajien omien toimintatapojen ja ammatti-identiteetin kannalta, 
ikään kuin opettajien toimintakulttuurin sisäisinä rajoina.

Näissä luvuissa näkökulma on opettajan ja ryhmänohjaajan työssä 
yleensä eikä yksinomaan Ryhmäilmiön vastaanotossa. Syynä on se, että 
haastateltujen ryhmien keskustelut noudattivat tätä logiikkaa. Ryhmäil-
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miötä sekä sen käyttöönottoa koskevat kysymykset kirvoittivat paljon 
enemmän yleisluontoista keskustelua ryhmänohjaajan työstä tai ryhmien 
huomioimisesta opetuksessa kuin spesifisti Ryhmäilmiöstä. Tämä ker-
too, että Ryhmäilmiön käyttöönottoa ohjaavat vahvasti ne yleisluontoi-
semmat tekijät, jotka ohjaavat ja rajaavat oppilaitoksissa kaikkea työs-
kentelyä ryhmien kanssa Suoraan Ryhmäilmiötä koskevan keskustelun 
vähyys voi kertoa myös, että Ryhmäilmiötä ei ole opettajien parissa otettu 
niin laajasti käyttöön, että siitä olisi kyetty sinänsä keskustelemaan. Joka 
tapauksessa keskustelujen analyysi antaa tärkeää tietoa Ryhmäilmiön 
ja vastaavien sosiaalipedagogisten toimintatapojen mahdollisuuksista ja 
rajoituksista oppilaitoksissa. Keskustelut piirtävät karttaa siitä maape-
rästä, jonka sosiaalipedagogiset ajattelu- ja toimintatavat oppilaitosten 
arjessa kohtaavat, ja samalla vastaanoton edellytyksistä ja rajoituksista. 
Tämä antaa eväitä toimenpide-ehdotuksille: mitkä tekijät on syytä ottaa 
huomioon, kun sosiaalipedagogista ajattelua jatkossa viedään ammatilli-
siin oppilaitoksiin. 

Analyysi tarjoaa eväitä ja näkökulman myös oppilaitosten johdolle. Se 
alleviivaa, että oppilaitokset ovat sosiaalisia työympäristöjä. Opettajien ja 
ohjaajien työilmapiirissä, viihtyvyydessä ja työtehossa vaikuttavat pitkälti 
samat tekijät kuin opiskeliljaryhmien toimintakyvyssä. Niin opettajat 
kuin opiskelijat viihtyvät ja menestyvät, kun heillä on selkeitä ja kykyjensä 
mukaisia tehtäviä, tukea omalta yhteisöltään sekä hyvä johtaja vastaa-
massa ilmapiiristä ja ohjaamassa tehtäviä. Tämä tekee Ryhmäil miöstä ja 
muista sosiaalipedagogisista toimintatavoista hyödyllisiä ja suositeltavia 
paitsi opettajille, myös heidän esimiehilleen ja johtajilleen. Samalla työyh-
teisön sosiaalinen johtaminen vahvistaa opettajien ja ohjaajien valmiuksia 
ja motivaatiota opettaa ja ohjata opiskelijoita sosiaalisina olentoina ja saa-
vuttaa ne hyödyt, joita tästä koituu.
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”tunti on aivan ääRettömän pieni aika”.  
ResuRssien vähyys

Opettajaryhmissä koetaan, että opiskelijaryhmien ryhmäyttämistä ja 
ilmapiirin vahvistamista ja olisi luontevaa tehdä ryhmänohjaajan tun-
neilla. Siihen ei vain ole yleensä aikaa eikä mahdollisuuksia. Useimpien 
opettajien aloilla noudatetussa työehtosopimuksissa ryhmänohjaamiseen 
on määritelty 38,5 tuntia lukuvuodessa. Käytännössä tämä on noin yksi 
tunti viikossa. Ryhmänohjaajan tulee kuitenkin tehdä myös paljon muuta, 
jolloin ryhmänohjaajan tehtävät valuvat muulle ajalle.

PETE: Ryhmänohjaajan tehtäviin just hain yhtä kuvvaa… Pedagogisissa 

opinnoissa käytiin sammaa kysymystä läpi ja sanottiin, että tuo taulu 

[haastattelutilassa oleva suuri valkotaulu] ei riitä siihen… Se on järkyttävä 

määrä

#HAAST: Mites sit tuo resurssointipuoli?

PETE: Ei riitä mitenkää

ESKO: Se on tämmönen ryhmän asioiden kokonaisvaltanen hoitaminen… 

Silleen meillä tuo resurssi on, että ensimmäisen jakson aikana on 

ykkösluokkalaisille kaks tuntii viikossa ryhmänohjaajan tunteja, 

maksettuja tunteja [joista ohjaaja saa korvauksen]. Sitte muuten yksi tunti 

viikossa läpi opintojen. Ei se riitä, se on liian vähän. Tehtävät on laajentunu, 

ja esimerkiks tää meiän sähköseen järjestelmään kirjaaminen, kirjaukset 

Wilmaan ja niin edelleen… Jos ryhmäs on kaheksantoista oppilasta ja 

haastatellaan ne siinä heti syksyllä ja keskustellaan, ja kirjotetaan hopsi 

[henkilökohtainen opetussuunnitelma] siinä näin ja niin edelleen… Kyllä 

siinä aikaa kuluu

SAMI: Itellä on valtaosa opetuksesta just sille ryhmälle kelle oon 

ryhmänohjaaja, ni aika paljon mennee myös sitä opetusaikaa ryhmän 

asioita hoitaessa

#HAAST: Elikkä tavallaan ryhmän ohjaamisaika valuu sinne oppituntien 

puolelle 
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SAMI: Kyllä, väkisin… ei muuten onnistu

ESKO: Se on pakko valuttaa (Roppola)

Ryhmänohjaajan työn määrästä seuraa, että virallisen oppilaitosorgani-
saation määrittelemän yhden viikkotunnin ei koeta riittävän alkuunkaan. 

SARI: Kyl se melkein niin on, että tunti päivässä menee oppilaiden 

asioiden hoitoon. (Haukela)

Tästä seuraa, että ryhmänohjaajan tehtäviä tehdään paljon myös muulla 
ajalla, jopa välitunneilla, ruokatunneilla ja omalla ajalla. 

JAANA: Jos meil on virka-aika kahdeksasta neljään, niin tosiaankin 

ne soittelemiset sekä vanhemmille että opiskelijoille, sekä iltasin että 

viikonloppusin viestejä lähtee. Meillä on tämmönen kakskytneljä tuntia 

melkein päivystys. Et kyllä meillä oikeesti, jos viestejä tulee, ni niihin 

vastataan on se sitten kello kymmenen illalla tai…

HEIDI: Mul on öisin tullu viime vuonna niitä [viestejä], kolmen ja viiden 

välillä. (Kukkala)

SISKO: Jos rupeis kattoon sitä, että meille kuuluis kahvitunnit ja 

ruokatunnit, mul ei oo koskaan… Ne ajat menee sitte siihen ku sä näpyttelet 

sitä puhelintas, soittelet tai juokset jonkun opon luokse. (Kukkala)

Haastatellut opettajat ovat kuitenkin velvollisuudentuntoisia ja haluavat 
hoitaa tehtävänsä, vaikka se ei aina helppoa olisikaan. Toisaalta he kokevat, 
että kaikki opettajat ja ohjaajat eivät kuitenkaan täytä tehtäviään.

TUULA: Toiset tekee sitä [ryhmänohjausta] hyvin antautuneesti ja 

paneutuen, ja onneks suurin osa tekee niin. Mut sit on myös opettajia, 

jotka nauttivat tämmösestä luontaisesta etuudesta, jonka ovat ansainneet, 

ja se on palkan lisänä siellä se yksi [ryhmänohjaajan] tunti. Et se tehdään 
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minimillä, vasemmalla kädellä… Näin ei tietysti sais sanoo, eiku saa sanoo, 

koska se on totta. Mä luulen et se on joka koulussa ihan totta. (Roppola)

Tämä koetaan helposti epäoikeudenmukaisena niin opettajien keskinäisen 
työnjaon kuin opiskelijoiden tasaveroisuuden kannalta. Asia on kuitenkin 
opettajien keskinäisen solidaarisuuden kannalta arkaluontoinen, eikä siitä 
ole aina helppo puhua.

Ryhmänohjaajasta yksilönohjaajaksi. 
Henkilökohtaistamisen kuorma

Mikä ryhmänohjauksessa sitten kuormittaa opettajia? Kaikkein työläim-
mäksi haastatellut opettajat kokevat opintojen henkilökohtaistamiseen 
liittyvät tehtävät.

Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen 
opetussuunnitelma (HOPS), jonka toteutumista seurataan ja jota päivi-
tetään koko opintojen ajan. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus valita 
yksilöllisiä opintopolkuja ja poimia erilaisia kursseja oppilaitosten ope-
tustarjonnasta. Useilla opiskelijoilla on myös henkilökohtaisia haasteita, 
oppimisvaikeuksia tai elämänhallinnan ongelmia. Näiden oppilaiden 
kanssa laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suun-
nitelma (HOJKS), johon sisältyy yleensä erityisopetusta tai muita tuki-
palveluita. HOJKSia päivitetään säännöllisesti, ja sen mukaan etenemi-
nen edellyttää säännöllisiä keskusteluja, sillä ”hojksatut” opiskelijat eivät 
useinkaan kykene itsenäisesti seuraamaan abstraktia asiakirjaa. Toisaalta 
monilla opiskelijoilla jää opintojen mittaan suorittamatta pakollisia kurs-
seja, jotka on tehtävä ennen valmistumista. 

Vastuu opintojen seuraamisesta ja patistelu puuttuvien suoritusten 
tekemiseen jää yleensä ryhmänohjaajalle. Tämä kuluttaa aikaa ja vie voi-
mavaroja.
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PENA: Täytyy sanoo, et tää nykynen opsi [opetussuunnitelma], nää 

yksilölliset polut, ne teetättää hirvittävän paljon ylimääräst työtä. Mulla 

varmaan viisinkertaset työt aikasempiin vuosiin [verrattuna]. Ku 

aikasempina vuosina mentiin niinkun hyvin samassa ryhmässä alusta 

loppuun asti, ni nyt jokaisella tuntuu olevan niitä omia opintopolkuja. Ja 

sit yrittää sellasta palapeliä, se on semmonen palapeli, jota sä yrität saada 

kasaan 

VUOKKO: Tilkkutäkki, joo

PENA: Ja mä luulen, et se tulee lisääntymään

SISKO: Niin että olis enemmänkin yksilönohjaaja (naurua)… Alkaa mennä 

siihen sitten. (Kukkala)

Sisko toteaa osuvasti, että ryhmänohjaaja onkin yhä enemmän yksilön-
ohjaaja. Henkilökohtaistaminen ja etenkin sen edellyttämä seuranta vie 
myös aikaa pois työskentelystä koko opiskelijaryhmän kanssa ‒ tai jos 
ohjaaja haluaa työskennellä ryhmän kanssa, työmäärä lisääntyy muualla.

JAANA: Hirmu paljon se oma työ on niitten opiskelijoitten henkilökoh-

tasten polkujen kattomista ja tekemistä. En kokenu, et ne yhteiset [ryh-

mänohjaaan] tunnit on hyvät käyttää siihen, että jokaisen kanssa yksi-

tellen kattoo niitä omia yksittäisiä opintoja, vaan yhteiset tunnit oli sit 

yhteisiin asioihin. Sillonhan se ei tietenkään riittäny, vaan se oli just si-

tä, että kävelet käytävällä ni joku nappaa hihasta ja huutaa jossain, et hei 

mulla on muuten näin ja näin, ja nyt hoitunu ne asiat ja… Yritäppä siinä sit 

aina muistaa et kuka on mitäki. (Roppola)

Opintojen henkilökohtaistaminen on viime vuosina ollut ammatilli-
sen koulutuspolitiikan lempilapsi, ja sitä on vahvistettu edelleen syksyllä 
2015 käyttöön otetuissa opetussuunnitelmissa. Opintojen henkilökoh-
taistamisella saavutetaan eittämättä paljon etuja opiskelijoille. Ryhmäil-
miön ja yleisemmin sosiaalipedagogisten toimintatapojen näkökulmasta 
se muodostaa kuitenkin merkittävän rajoitteen. Mitä henkilökohtaisem-
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maksi opiskelu ja sen järjestäminen käy, sitä vähemmän opetuksessa voi-
daan hyödyntää opiskelijaryhmien sosiaalista dynamiikkaa sekä vahvistaa 
opiskelijoiden yhteistyövalmiuksia ja tämän tuomia hyötyjä (ks. Maunu 
2014a). 

Lisäksi henkilökohtaistamisen aiheuttama työmäärä kyseenalaistaa 
työehtosopimuksessa määritellyn 38,5 ryhmänohjaajan tunnin riittävyy-
den. Tämä on myös vaarassa asettaa opettajat sekä opiskelijat eriarvoiseen 
asemaan, jos ja kun opettajat ja ohjaajat sitoutuvat tehtäviinsä eri tavoin. 
Voidaan myös olettaa, että mitä enemmän ryhmänohjaajan tehtävät valu-
vat tehtäviksi muulla ajalla kuin varsinaisella ryhmänohjaajan työajalla, 
sitä suuremmiksi erot opettajien sitoutumisessa käyvät.

”...ja arvit ja aipalit ja opalit ja...”.  
Hallinnon ja tietojärjestelmien kirjavuus

Toinen asia, joka opettajia ja ryhmänohjaajia heidän työssään kuormit-
taa, on heidän työhönsä liittyvien hallinnollisten yksityiskohtien, rahoi-
tusmuotojen, kyselyiden, palautejärjestelmien ja raportointikäytäntöjen 
monimutkaisuus. Tämän kruunaa erilaisten tietojärjestelmien kirjo.

JAANA: Siellä on palautteen ottamista, sit eri meil on rahotusmuotoja 

erilaisia tossa… On oppisopimusta ja työvoimahallinnon ja omaehtosta, 

ja sitte työvoimapoliittisella. Meil on kaiken maailman palautteet ja… 

MERJA: ...ja raporttien tekeminen, ja arvit ja aipalit ja opalit ja… 

JAANA: Tuntuu, että pää on jo ihan sekasin näistä, että mistä sie kaikki 

muistat

PAULA: Meillä on tulo, olo ja lähtö[kyselyt] (naurua)… 

SALLA: Kun koulutus alkaa ni siinä on kaks viikkoo sitä orientaatiota, ja 

siinä on ikään ku se ryhmänohjaus. Ja likipäin siinä ajassa pitäis myös 

tehä henkilökohtastaminen. Ja sen jälkeen ottaa jo heti opiskelijalta 

palautetta. Kaks kuukautta ku on ollu sitte opiskeluiden alkamisesta, ni 

ensimmäinen aipali. (Roppola)
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Keskustelut näistä aiheista saavat suorastaan absurdin komiikan sävyjä eri-
laisten järjestelmien, ohjelmien ja käytäntöjen nimineen, jotka ovat asiaan 
vihkiytymättömille käsittämättömiä. Toisaalta mitä laajemmaksi kirjo 
kasvaa, sitä käsittämättömämmiksi yksityiskohdat ja niiden mielekkyys 
ovat vaarassa jäädä myös opettajien parissa. Asiaa ei helpota se, että opet-
tajat ja ohjaavat kokevat hallinnon ja järjestelmien määrän kasvavan jat-
kuvasti ‒ ja että heidän on omaksuttava uudet tehtävät yhä nopeammin.

SUSANNA: Näitä tehtäviä tulee aina vaan lisää, ja yleensä ne johonkin 

raportointiin liittyy. [-] Jos oppilas ei pysty kolmessa vuodessa 

omaksumaan excelin käyttöä, ja toimistohenkilökunta käy kaks 

kuukauttakin koulutusta, ni meidän pitää puolessatoista tunnissa 

omaksuu kaikki (naurua). (Kukkala)

Ryhmäilmiön ja sosiaalipedagogisen opetustyön näkökulmasta kehitys-
suunta ei ole paras mahdollinen. Kaikki hallinnollisten paperien ja tieto-
järjestelmien parissa vietetty aika on pois opiskelijoiden kohtaamisesta ja 
ryhmävalmiuksien vahvistamisesta. Se saattaa palvella hallinnon tarpeita, 
mutta opiskelijoiden ja opettajien tarpeita se palvelee vähemmän ja par-
haimmillaankin välillisesti. Realistinen riski on myös eräänlainen koulu-
tusähky. Jos opettajien omaksumiskyky täytetään hallinnollisilla ja jär-
jestelmäkeskeisillä uudistuksilla, he eivät välttämättä jaksa omaksua enää 
muunlaisia virikkeitä ja toimintatapoja, jotka voisivat tukea heidän työ-
tään muulla tavoin ja osaltaan keventää heidän työkuormaansa. 

”kuvittelis et se olis myös meidän johdon tavoi - 
te”. johdon etäisyys ja ammatillinen yksinäisyys

Haastateltuja opettajia kuormittaa myös omilta esimiehiltä ja johtajilta 
saadun tuen puute. Tämä liittyy opettajien työnkuvan monimutkaistu-
miseen ja työkuorman kasvuun. He toivovat esimiehiltään tukea, näke-
myksiä ja tarvittaessa ohjausta esimerkiksi työtehtävien preferoimisessa. 
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Ongelma on kuitenkin siinä, että esimiehet eivät ole käytettävissä eivätkä 
aina ymmärrä opettajien arkea ja sen ristipaineita.

PETE: Meillä näkemykset on aivan erilaiset johdolla ja sitten ketkä siellä 

oikeesti opettaa ja tekkee… Aivan eri maailmassa eletään. (Roppola)

LEENA: Heillä [johtajilla] on koko aika ihan helvetillinen kiire, ja he ei 

ehdi ottaa sitä huomioon et me ollaan se heidän ryhmänsä. (Haukela)

Kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesti siitä, että opettajat kritisoisivat tai 
syyttäisivät esimiehiään työkuorman kasvamisesta tai työn organisoin-
nin vaikeudesta. Opettajat ovat lojaaleja esimiehilleen ja työnantajilleen ja 
pääsääntöisesti arvostavat näitä. Opettajat myös ymmärtävät, että johto ei 
ole yksin vastuussa työn hankalista ja raskaista puolista. Sitäkin suurem-
malla syyllä opettajat kokevat ikävänä, että johto ei tue ja auta heitä. Kär-
jistäen voidaan sanoa, että monet opettajat kokevat ikään kuin amma-
tillista yksinäisyyttä ja näköalattomuutta aivan samoin kuin opiskelijat, 
jotka jäävät omassa ryhmässään ilman tukea ja huomiota.

LEENA: Periaattees meidän päälliköille pitäis olla joku tämmönen Ryhmä-

ilmiökoulutus ittellensä… Koska mehän ollaan myös se heidän ryhmänsä, 

eikä vaan niin että meitä koulutetaan. Koska me yritetään saada niistä 

opiskelijoista, kenen kans me ollaan tekemisis, kaikki mahdollinen irti. 

Niin kuvittelis et se olis myös meidän johdon tavote.  Mä ainakin tiedän, 

että jos mua osais joku käsitellä vähänkään oikein, ni mut sais vaikka 

perse edellä menemään puuhun (naurua). Et he vois myös ottaa oman 

ryhmänsä haltuun ja toimia sen mukaan, että miten me tehtäis asioita 

heidän kans yhdessä. (Haukela)

Opettajat jäävät kasvavan työkuorman keskellä omilleen. Jos kokemus 
yksin jäämisestä muodostuu pysyväksi, se voi johtaa alistuvaan ja pas-
siiviseen, jopa kyyniseen suhtautumiseen omaan työhön ja jatkuviin 
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uudistuksiin. Tämä on omiaan heikentämään työmotivaatiota ja työssä 
jaksamista. Lisäksi suhtautuminen johtoa kohtaan voi alkaa kiristyä ja 
lojaliteetti rapautua, jos arki osoittaa, että johto ei ymmärrä eikä ole kiin-
nostunut opettajien jokapäiväisestä työstä.

RIITTA: Johto ei varmaankaan tiedä sitä, mitä se käytännössä tuolla 

on ku sä jonkun ykkösryhmän kanssa olet… Jos siitä maksetaan niinku 

kolkytkaheksan tuntia ja sä vähintään sen tuplan teet, ni kyllähän sekin 

kertoo jo jotain arvostuksesta. (Kukkala)

Huomionarvoista näissä kommenteissa on se, että opettajat tuntuvat kai-
paavan vähintään yhtä paljon tukea, huomiota ja arvostusta omalle työl-
leen kuin silkkaa rahaa tai muita resursseja. Heitä sapettaa se, että johto 
ei tunnu tätä ymmärtävän. Ymmärryksen ja arvostuksen puute ilmenee 
myös tavoissa, joilla johto esittää uudistuksia henkilöstölle.

LEENA: Me ollaan kuitenkin tosi iso organisaatio ja monella paikkakun-

nalla. Mä ymmärrän sen, että  joku meidän pää-pää-pää-päällikkö ei voi 

laukata joka paikas. Mutta ei tarvi ajatella muuta ku jotain tällasta ope-

tussuunnitelmauudistusta joka nyt on menossa, niin jotkut tyypit tuol-

ta tulee ja kertoo meille kuinka se pitää tehdä. Joo, sehän on ihan ookoo, 

ja ne on perehtyny siihen syvemmästi. Mutta se, että tullaan semmosella 

asenteella, että te ootte täällä jo valmiiks vastarannassa, ja he tulee tääl-

tä ja kertoo teille sen viisauden mitenkä se pitää tehdä. Ja sit jos kysyy jo-

takin, ja vaikka ihmettelee jotain, niin sillon sä oot heti hankala tyyppi. 

Ei oo siitä kysymys, että sä oisit niinku eri mieltä, vaan sä haluaisit eh-

kä tietää jonkun perustelun jollekin tai mitenkä tää on ajateltu tehtäväks. 

Mutta se asenne, millä tullaan ja jyrätään joku asia läpi, ilman sitä sellas-

ta tietynlaista nöyryyttä. Ja myös arvostusta, niitten ihmisten, jotka on 

tehny sitä työtä aika kauan useimmat ja joil on myös sitä kokemusta. Ei se 

viisaus asu jossain tietyissä ihmisissä pelkästään. (Haukela)
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Tällaisessa tilanteessa johto tuottaa opettajille kokemuksen, että se ei 
arvosta eikä luota opettajiin tai heidän arvostelukykyynsä, eikä ole myös-
kään järin kiinnostunut opettajien näkemyksistä ja kokemuksesta. Jos 
opettajat kuitenkin samaan aikaan odottavat arvostusta ja tukea johdolta, 
on opettajien luottamus ja lojaliteetti johtoa kohtaan entistä kovemmalla 
koetuksella.

Tämä tuo esiin kiinnostavia yhtäläisyyksiä opettajien työyhteisön ja 
opiskelijaryhmien sosiaalisen dynamiikan välille. Molemmissa vaikut-
tavat samankaltaiset voimat. Sosiaalisen luottamuksen ja tuen kokemus 
on välttämätön edellytys niin ryhmän toimintakyvylle kuin sen yksit-
täisten jäsenten sitoutumiselle ja viihtymiselle. Ryhmän ohjaaja tai johtaja 
on avainasemassa tuen ja luottamuksen synnyssä. Jos johtaja ei luota ryh-
määnsä eikä tue sen ilmapiirin rakentamista, ryhmän on vaikeaa pitää yllä 
positiivista ilmapiiriä ja hyvää käsitystä myös itsestään. Lisäksi asetelma rik-
koo sosiaalisten tunteiden ilmaisussa tärkeää vastavuoroisuuden periaatetta. 
Jos ryhmä luottaa johtajaansa, mutta johtaja torjuu ryhmänsä, pettymyk-
seen ja alakuloon voi sekoittua vahvempia loukkaantumisen, väheksymisen 
ja jopa aggression tunteita. Tällaisen ilmapiirin syntyminen työyhteisöön ei 
voi olla opettajien sen enempää kuin johdonkaan etujen mukaista. Mutta 
sen riski on todellinen, ellei oppilaitosten johdossa ymmärretä sosiaalisten 
tekijöiden merkitystä opettajien työyhteisöjen toimintakyvylle.
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7. JUMISSA VANHOISSA TAVOISSA. 
RYHMÄILMIÖ JA OPETTAJIEN 
AMMATTI-IDENTITEETIN RAJAT

Ryhmäilmiö ja yleisemmin sosiaalipedagogiset ajattelu- ja toimintata-
vat kohtaavat erilaisia rajoja ja rajoituksia myös ammatillisten opettajien 
omissa toimintatavoissa, näkemyksissä ja asenteissa. Tärkeimmäksi yhtei-
seksi nimittäjäksi nousevat analyysissa vanhat tavat ja tottumukset ‒ teh-
dään opettajina niin kuin on ollut tapana tehdä ja on totuttu tekemään.

LIISA: Yks syy, mikä vaikeuttais tuon [Ryhmäilmiö] käyttöönottoa on se, 

että jumittaa niihin omiin tapoihinsa toimia. Meillä opettajilla on hyvin 

vahva sen opetuksen suunnittelun lähtökohta, että asiaan mennään 

ja asiasta lähetään puhumaan ja tehdään niitä tehtäviä. Opetus on 

rakennettu ja strukturoitu tietyllä tavalla. Sit tämmösen ryhmäyttämisen 

kysymykset ja ongelmat ei välttämättä oo se ensimmäinen asia, mitä 

opettajana lähtee sinne luokkaan ratkomaan. Tottakai suurin osa 

meiänkin opettajakunnasta on samanaikasesti myös ryhmänohjaajia, 

ja ryhmänohjaajan tunnit on toinen [asia]. Mut sekin voi olla hyvin 

semmonen tietopainotteinen. Et ikään kun ne [opettajat] ajattelee omasta 

roolistaan, et ne on tämmösiä tiedonjakajia siinä, ja ne jakaa faktat niille 

opiskelijoille. Sitten se oman tavan muuttaminen sellaseks, että lähtiskin 

muokkaamaan sitä ryhmää toimivammaks, vaatis semmosta tavoistaan 

pois oppimista. (Roppola)

Kyse ei useinkaan ole tiedosta tai edes tahdosta, etteikö Ryhmäilmiötä 
tai vastaavia menetelmiä haluttaisi käyttää tai että niitä pidettäisiin huo-
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noina. Kyse on siitä, että toimintatavat ovat niin vahvoja ja vakiintuneita, 
ettei niitä aina voida, osata tai haluta muuttaa. Kuten Liisa edellä toteaa, 
Ryhmäilmiön käyttöönotto edellyttäisi usein vakiintuneiden toimintata-
pojen poisoppimista eikä Ryhmäilmiötä siksi voida ottaa noin vain käyt-
töön, vaikka sitä pidettäisiinkin hyvänä.

Analysoin tässä luvussa opettajien totuttuja tapoja ja niiden rajoituksia 
ammatti-identiteetin näkökulmasta. Rutiinit eivät muodostu sattuman-
varaisesti, vaan niillä on opettajille merkitystä käytännön työn ohjaajina 
sekä käsityksenä siitä, mitä oma työ on ja miten sitä kuuluu tehdä. Siksi 
rutiinien muuttaminen edellyttää usein paitsi toimintatapojen, myös ajat-
telutapojen ja jopa ammatillisen minäkuvan muuttamista.

Toki opettajien toimintatapojen vakiintumiseen vaikuttavat suuresti 
myös opettajien työn ulkoiset puitteet kuten työtehtävien määrän lisään-
tyminen ja oppilaitosten johdon toimintatavat. Näitä on käsitelty edelli-
sessä luvussa. Myös tässä luvussa tarkastelen opettajien työn puitetekijöitä, 
mutta niitäkin opettajien omaehtoisen toimintakulttuurin sisältä käsin. 
Usein ulkoisten puitteiden epämukavuus, kuten juuri johdon etäisyys 
omasta arkityöstä, johtuu siitä, että niiden koetaan olevan ristiriidassa 
oman ammatti-identiteetin kanssa. Epämukavuustekijät ohjaavat toimin-
taa toiseen suuntaan kuin minkä itse kokee tärkeäksi ja asianmukaiseksi.

Näistä lähtökohdista tämä luku laajentaa ja tarkentaa edellisen luvun 
analyysia Ryhmäilmiön ja vastaavien sosiaalipedagogisten toimintatapo-
jen mahdollisuuksista ja rajoituksista ammatillisissa oppilaitoksissa. Ana-
lyysi piirtää karttaa siitä opettajien mielenmaisemasta, jonka sosiaalipeda-
gogiset ajattelu- ja toimintatavat oppilaitosten arjessa kohtaavat. Samalla 
tämä antaa lisäeväitä toimenpide-ehdotuksista ja huomioita tuleville 
hankkeille etenkin sosiaalipedagogisen toiminnan edellytyksistä ja rajoi-
tuksista. Myös Ryhmäilmiö kulkee luvussa mukana niin, että analyysi 
tuottaa tietoa suoranaisesti siitäkin.

Analyysi osoittaa, että ammatillisten opettajien ammatti-identiteetin 
suurimmat erot ilmenevät opettajien suhteessa opiskelijoihin. Kahdessa 
tutkitussa oppilaitoksessa (Roppolassa ja Haukelassa) haastatellut opet-
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tajat kokevat tekevänsä työtään pääsääntöisesti opiskelijoita varten, ja he 
myös jäsentävät työtään opiskelijoiden näkökulmasta. Tällaista työotetta 
voidaan nimittää myös ohjaavaksi (Kauppila ym. 2015). Puolestaan kol-
mannessa oppilaitoksessa (Kukkalassa) haastateltujen opettajien ammatti-
identiteetti perustuu opettajan omille taidoille, valmiuksille ja pyrkimyk-
sille. Kärjistäen eron ytimessä on se, onko opiskelija opettajalle itsenäinen 
subjekti vai opettajan objekti. On huomionarvoista, että juuri Kukkalassa 
myös haastateltujen opiskelijaryhmien sosiaalinen luottamus ja sosiaaliset 
valmiudet olivat heikoimpia. Tämä vahvistaa tulkintaa, että opiskelijoiden 
sosiaaliset toimintatavat ovat ensi sijassa kiinni oppilaitoksen työntekijöi-
den toimintatavoista ja valinnoista eivätkä opiskelijoista itsestään.

Eroa oppilaitosten välillä selittää se, että Roppolassa ja Haukelassa 
Ryhmäilmiö-koulutuksiin osallistuttiin eri aloilta vapaaehtoisesti, kun 
taas Kukkalassa kaikki yhden alan opettajat oli esimiehen kehotuksesta 
velvoitettu tulemaan paikalle. Tämä tarkoittaa, että Roppolassa ja Hau-
kelassa koulutuksiin ja haastatteluihin valikoitui luultavasti korostuneen 
opiskelijalähtöisesti orientoituvia opettajia sekä heidän opiskelijaryhmiään. 
Opettajalähtöisesti ajattelevia opettajia on varmasti myös Roppolassa ja 
Haukelassa, mutta he eivät vain päätyneet koulutukseen ja haastatteluun. 
Kyse ei siis ole varsinaisesti oppilaitoskohtaisista eroista, vaan siitä, että 
tutkimusotos muodostui oppilaitoksissa erilaiseksi. Joka tapauksessa ana-
lyysi tuo esiin tärkeän havainnon opettajien ammatti-identiteetin raken-
teesta, joka voi vaikuttaa ratkaisevasti myös opiskelijoiden sosiaaliseen 
menestykseen ja hyvinvointiin.

”menee ammattiasiat enempi edelle”. 
asiakeskeinen pedagogiikka

Useat ammatilliset opettajat kokevat olevansa ensi sijassa asiakeskeisiä 
oman ammattiaineensa opettajia, vanhempia ammattilaisia tai työnjoh-
tajia opettamassa nuoria ammattilaisia (ks. myös Filander 2006). Tähän 
viittaa myös Liisan edellä esitetty kommentti. Vastaavasti pedagogiset ja 
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muut toimintatavat, jotka toimintaa ohjaavat, virittyvät ammattiasioiden 
mukaisille linjoille.

ELSA: Ainaki mä huomaan, et mä oon niin jumissa siellä lukujärjestyksessä, 

sitä lukujärjestystä hirveen tiukasti tuijottaa. Nyt on nää näin ja nää 

näin tunnit. Ja sit suunnittelee sitä, kun meil on oikeesti vähän niitä 

teoriatunteja loppupeleissä, niin sitten siinä teoriatunneillakin tulee niin 

paljon ammatillisia asioita aina, mihin se menee se aika. (Kukkala)

JAANA: Me ehkä liian vähän käytetään resursseja siihen [ryhmän 

huomioimiseen], [vaikka] kyllä se loppupelissä auttaa meitä sen ryhmän 

kanssa. Mut me ei varmaan vaan hoksata sitä niin tärkeenä juttuna, ku 

meillä menee ammattiasiat enempi edelle siellä. (Kukkala)

Tällaisiin toimintatapoihin opettajia pääsääntöisesti valmistetaan myös 
esimerkiksi opetussuunnitelmissa, työehtosopimuksissa ja ammatillisessa 
opettajankoulutuksessa. On kuitenkin perusteltua kysyä, hyötyisivätkö 
opettajat samoin kuin opiskelijat työnsä hahmottamisesta ja tekemisestä 
myös laajemmin ryhmäkeskeisin ja sosiaalipedagogisin välinein. Tämän 
tutkimuksen mukaan näin on. Myös useimmilla haastatelluilla opettajilla 
on vähintään orastavaa kiinnostusta ja myötämielisyyttä ryhmädynamii-
kan hyödyntämiseen omassa työssään. Heidän arkensa ympärille muodos-
tunut työidentiteetti ei kuitenkaan tue ryhmädynamiikan vahvistamista 
ja hyödyntämistä, ja uusia tapoja on usein liian vaikea muodostaa yksi-
nään. Tukea tarvitaan myös johdolta, omalta työyhteisöltä ja sen toiminta-
kulttuureilta. Lisäksi tarvitaan mahdollisesti vielä yksittäisiä Ryhmä ilmiö-
koulutuksia perusteellisempaa täydennyskoulutusta.
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”kyllä ne aika villasella tais painaa sen”. 
motivaatio ja Ryhmäilmiön valikoivuus

Käsityksiin siitä, mitä omaan työhön kuuluu ja mitä ei, liittyy läheisesti 
myös motivaatio. Sellaisia asioita ei juuri tehdä, joita ei koeta itselle kuu-
luviksi. Tämä näkyy myös Ryhmäilmiö-koulutuksiin osallistumisessa. 
Useimmissa oppilaitoksissa ne olivat vapaaehtoisia, mistä seurasi, että kou-
lutuksiin osallistuivat tyypillisesti opettajat, jotka jo valmiiksi suhtautui-
vat myötämielisimmin ryhmänohjaamiseen ja ryhmien hyödyntämiseen 
opetuksessa. Vastaavasti useissa haastatelluissa opettajaryhmissä koettiin, 
että koulutuksiin eivät osallistuneet tai niistä eivät innostuneet ne opetta-
jat, jotka olisivat saattaneet hyötyä Ryhmäilmiöstä eniten:

PETE: Kyllähän myö juteltiin, että oikeestaan siellä [Ryhmäilmiö-]

koulutuksessa ei ollu semmoset henkilöt kenen olis kuulunu olla

ULLA: Tai joiden olis ollu hyvä olla 

PETE: No hyvä ois ollu… Ja kyllähän myö juteltiin siitä [Ryhmäilmiöstä] 

tuolla meiänkin alalla, semmosten kavereitten kanssa ketkä ei ollu 

[koulutuksessa]. Mut kyllä ne aika villasella tais painaa sen sisällön. 

(Roppola)

Vapaaehtoisuutta voidaan pitää heikkona lenkkinä Ryhmäilmiön tai mui-
den sosiaalipedagogisten toimintatapojen levittämisessä oppilaitoksiin. 
Sosiaalipedagogisten menetelmien tarjoama hyöty on selvästi suurin sil-
loin, kun niitä hyödynnetään yhtäläisesti kaikkien opiskelijoiden ja opis-
kelijaryhmien kanssa. Tämä taas edellyttää, että kaikki opettajat ja muut 
työntekijät ottavat ne yhteisesti käyttöön. Se ei onnistu, jos asian tekevät 
ainoastaan vapaaehtoiset tai muuten valikoituneet opettajat.

Oppilaitosten johto ja opettajien esimiehet ovat tässä asiassa ymmär-
rettävästi puun ja kuoren välissä. Heidän on vaikea velvoittaa kaikkia 
opettajia osallistumaan koulutuksiin tai toimintaan, jota ei ole määrätty 
ns. korkeimmalta taholta. Johdon ja opettajien välisen etäisyyden tuot-
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tamassa, jo valmiiksi latautuneessa tilanteessa tämä voi tuottaa helposti 
vastarintaa ja lisätä jännitteitä etenkin vähemmän motivoituneiden opet-
tajien parissa. Kääntöpuolena on se, että motivoituneet opettajat voivat 
kokea jäävänsä entistä enemmän yksin pyrkimyksissään kehittää työtään.  
Jos he kokevat, että eivät saa johdolta tukea tärkeille ja perustelluille uudis-
tuksille tai kehittämispyrkimyksille, se saattaa lisätä heidän kriittisyyttään 
johtoa kohtaan.

”ei kaikkee taRvi ja jaksa yksin”. opettajien 
keskinäinen tuki ja sen Rajat

Ryhmäilmiön tai muiden sosiaalipedagogisten menetelmien käyttöönot-
toon liittyy vahvasti myös opettajien, ohjaajien ja opiskelijahuollon keski-
näinen tuki. Ylipäänsä haastatellut opettajat pitävät kollegiaalista keskus-
telua ja yhteistyön mahdollisuutta korvaamattomana resurssina omassa 
työssään.

ROOSA: Meillä se on kollegan tuki ihan ehoton. Tullee jotakin ryhmän 

ohjaamisessa, tai siellä ryhmässä, niin siihen tarvii kyllä... Ei kaikkee 

tarvi ja jaksa yksin tehä. Voi olla eri alan ihmisiä, he ossaa ohjata johonkin 

muuanne ja kaikkee. (Roppola)

SISKO: Mul on ollu näitä vanhoja konkareita täällä apuna itsellä. Mä koen  

sen kyllä, et se on ollu tosi hyvä juttu mulle, ja varmaan niille opiskelijoilleki

PENA: Kyllä me jatkuvasti keskustellaan toisillemme… Ja haetaan sitä 

järkevää toimintakulttuuria. Ku meillähän on tämmösiä tiimejä täällä, niin 

kyllä minä oman tiimini jäsenten kanssa… säännöllisesti keskustellaan, 

et miten seuraavan kerran sit aiotaan toimia. Sitähän jatkuvasti tehdään

VUOKKO: Mun mielestä on kauheen tärkeä asia, että nyt kun mullakin 

on ykköset… Ku jollakin toisellaki opettajalla on ammattiaineita sille 

ryhmälle, ni me voiaan keskustella keskenään ja jakaa sitä. (Kukkala)
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Kollegiaalisen yhteistyön tärkeys liittyy myös uusien menetelmien ja työ-
tapojen omaksumiseen. Jos ja kun työtä ylipäänsä tehdään, pohditaan ja 
jäsennetään mieluiten yhdessä, myös uusia tapoja ja näkökulmia omaksu-
taan mieluiten ja helpoimmin yhdessä. Mutta jos uusia välineitä tarjoaviin 
koulutuksiin kuten Ryhmäilmiöön osallistuvat vain vapaaehtoiset ja vali-
koituneet opettajat, kollegiaaliset resurssit jäävät käyttöönotossa ohuiksi 
tai kokonaan käyttämättä. Kynnys omaksua uusia tapoja pelkästään omin 
voimin voi nousta liian korkeaksi, vaikka mielenkiintoa ja motivaatiota 
olisikin.

Kollegiaalisen tuen esteenä on monien opettajien mukaan myös se, 
että sille on yhä vähemmän aikaa ja fyysisiä tiloja.

 
SARI: Eihän meillä oo sellasta aikaa, et kollegoiden kans voitas käydä 

tätä keskustelua ja miettiä sitä. Siihen tarvittas oma aika. Ja se ei oo 

yksistään se, että sitä keskustelua käydään, vaan sittenhän pitäs myös 

olla toimenpiteitä. Et miten tätä lähdetään toteuttamaan ja kaikki ihan 

oikeesti tietää, että mikä tässä on tavote.

LEENA: Ja meilläkin on semmonen rakenteellinen arkiongelma, että kun 

on kuitenkin aika iso talo, niin ei oo esimerkiks sellasta yhteistä vaikka 

opettajahuonetta. On joku kahvipaikka meillä tuol, mut siel ei käy kaikki. 

Ei sellasta yhteistä tilaa, missä eri alojen opettajat vois joutuakaan, 

tai päästä sellaseen keskusteluun sattumoisinkaan, joka monesti 

johtaa hyviinkin asioihin kun vaan jotain ruvetaan puhumaan. Se on 

semmonen rakenteellinen ongelma, et raksan opettajat on omassansa ja 

nämä on omassansa, ja nämä on omassansa. Ja sitten on iso tapaaminen 

auditoriossa, niin se ei oo kauheen keskustelevaa (naurua). (Haukela)

Kollegiaaliseen yhteistyöhön on vähemmän käytännön mahdollisuuksia 
kuin monet opettajat toivoisivat. Tämä luo samankaltaisen tilanteen kuin 
esimiesten ja johdon etäisyys opettajien arkityöstä. Toivotun tuen ja avun 
vähyys voi johtaa kuormittumiseen, väsymiseen ja jopa turhautumiseen, 
eräänlaiseen ammatilliseen yksinäisyyteen. Pitkään jatkuessaan se saat-
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taa jopa murentaa ammatillisen identiteetin perusteita, sillä arkinen ver-
taistuki ja yhteinen pohdinta on monille opettajille keskeinen identiteetin 
rakentamisen väline.

”näkisivät sen aRjen”. johdon etäisyys  
ja opettajien ammatti-identiteetti

Johdon etäisyys opettajien arjesta kuormittaa paitsi opettajien arkityötä, 
myös heidän ammatillista identiteettiään, joka motivoi ja jäsentää arki-
työtä. Keskiössä on opettajien kokemus siitä, että johto ei ymmärrä hei-
dän työtään eikä siksi pysty sitä myöskään tukemaan ja arvostamaan sitä. 
Johtoa liikuttavat jotkut muut periaatteet kuin opettajia.

HELENA: Meillä on johto siellä jossakin, sitten pitkältä tyhjää, sitten me 

yksiköt. Mä oon sanonu, et ei niin kiireinen pitäisi olla etteivät panosta 

tähän tavoitteiseen jalkautua, tulla osastolle päiväks. Olla vaikka meiän 

osastolla päivän nähdäkseen sen todellisen arjen, mitä se ryhmän 

pyörittäminen oikeasti on ku ne [opiskelijat] tulee aamulla. Ne, jotka tulee, 

ja sit ne tippuu sinne, miten sä aina vaan alotat sitä uudestaan. Ja sitte 

ihmetellään, että ollaan väsyneitä eikä oikein, ja kyllä nyt on [opiskelijat] 

niin itseohjautuvia… Niin näkisivät sen arjen.

LEENA: Samaten kun tehdään koko aika esitteitä, että kuinka opiskelijat 

nyt tulevat ja tekevät niitä valintoja itsenäisesti. Jee hopsiin laitetaan 

kaikki, ja itsenäisesti he tekevät ja kokoavat oman opintopolkunta. Mä 

oon, et saateli ku ne tietäis mitä kello on kun se on kaheksan. (Haukela)

Keskustelussa kritiikin kärkenä on johdon ja koulutuksen järjestäjien tai-
pumus nähdä opiskelijat aktiivisina, itsenäisinä ja omiin valintoihin kyke-
nevinä yksilöinä. Puolestaan opettajien kokemuksissa opiskelijat ovat 
monin tavoin keskeneräisiä nuoria, jotka kaipaavat pikemminkin aktii-
vista ohjausta ja tukea. Opettajat toivoisivat itselleen resursseja ja arvos-
tusta sitkeän ohjaus- ja kasvatustyön tekijöinä. He eivät kuitenkaan koe 
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saavansa sitä, koska johto on lumoutunut itsenäisten opiskelijoiden ihan-
teestaan.

Sama logiikka pätee myös muunlaisiin tapauksiin ja tilanteisiin, joissa 
opettajat kokevat, ettei johto arvosta heitä. Johto seurustelee omien mie-
likuviensa kanssa, ja opettajat kokevat tekevänsä työnsä toisenlaisista läh-
tökohdista. Kuten edellisessä luvussa on todettu, opettajat kuitenkin pää-
sääntöisesti haluaisivat pysyä lojaaleina esimiehilleen ja uskoa, että johto 
toimii pohjimmiltaan hyvin ja järkevästi. Sitä suurempi kuormitus opet-
tajia kohtaa, jos he joutuvat pettymään omassa luottamuksessaan. Joissain 
tapauksessa tämä saattaa johtaa myös ammatillisen identiteetin kriisiyty-
miseen, jos opettaja päätyy kokemaan, että hänen oma työnsä on jollakin 
lailla riittämätöntä tai sopimatonta oppilaitokselle tai esimiehille.

”tosi kova työ et sä saat ne jonkinlaiseen  
Ruotuun”. opiskelijat ammatti-identiteetin 
Rajoituksena

Johdon ja kollegoiden lisäksi opettajat jäsentävät omaa ammatti-identi-
teettiään suhteessa opiskelijoihin. Kiinnostavaa on, että suhtautumisessa 
opiskelijoihin ilmenevät myös suurimmat erot haastateltujen opettajien 
välillä. Kaikissa kolmessa oppilaitoksissa suhtautuminen johtoon ja kol-
legoihin on hyvin samankaltaista. Sen sijaan suhtautuminen opiskelijoi-
hin vaihtelee.

Ero liittyy siihen, kuinka opettajat suhtautuvat opiskelijoiden kesken-
eräisyyteen ja sen arkityölle asettamiin haasteisiin. Kaikissa opettajaryh-
missä tunnetaan ja ymmärretään se, että opiskelijoita tarvitsee opettami-
sen ohella myös ohjata ja kasvattaa, välillä varsin aktiivisestikin. Mutta 
etenkin Kukkalan opettajat pitävät tätä epämiellyttävänä ja hankalana, 
kun taas muiden oppilaitosten opettajat suhtautuvat työhön ilman muuta 
ja ongelmitta kuuluvana asiana. Kukkalan opettajat ikään kuin pitävät 
opiskelijoita tai opiskelijoiden toimintatapoja heidän omaa työtään han-
kaloittavina olosuhteina.
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SISKO: Se on justiin tämä ku sielt tullaan tuolta. Tämmönen porukka lyö-

dään yhteen kuustoist-, seittemäntoista-, kaheksantoistvuotiaita, ja 

niitten pitäis ruveta yhtäkkii toimimaan yhdessä, ni eihän se käy. Pyö-

rii niis omissaan, on kaveripiirit...

PENA: Niin, ja ajatukset muualla

SISKO: Siin on tosi kova työ et sä saat ne jonkunlaiseen ruotuun [-]

AIRA: Eikä siinä voi [työsalissa] ruveta alussa miettimään, kun ne tulee 

sinne, et jos on jotain uusia [opiskelijoita], jotain ryhmäyttämistä tai 

mitään. Et kyl se on äkkiä saatava [työt käyntiin], [tai] sit se jää. (Kukkala)

Kukkalan opettajien käsitys omasta työstään tuntuu olevan jossain mää-
rin opiskelijoista irrallinen. Heidän tehtävänsä on opettaa ja huolehtia 
työt käyntiin ja on lähinnä opiskelijoiden omalla vastuulla, meneekö oppi 
perille. Opettajalle riittää, että opettaa.

Tasapuolisuuden nimissä on todettava, että Kukkalan opettajat myös 
itse tunnistavat tämän taipumuksensa. He myös puhuvat keskusteluissa 
paljon siitä, että heidän voisi olla aiheellista huomioida opiskelijoita aiem-
paa enemmän. He eivät pahantahtoisia tai tietämättömiä siinä mielessä, 
etteivät tuntisi tai ymmärtäisi opiskelijoiden tarpeita. Kyse on nimen-
omaan ammatti-identiteetin rakentumisesta. Sen voi tiivistää kysymyk-
seen, onko työn lähtökohtana oma opetustyö vai opiskelijan oppiminen 
‒ onko työn päähenkilö itse opettaja vai oppiva opiskelija. Kukkalan opet-
tajille työ on opettajakeskeistä.

Sen sijaan Roppolan ja Haukelan opettajaryhmillä työn ja ammatti-
identiteetin fokus on selkeämmin opiskelijoissa, heidän tarpeidensa huo-
mioimisessa ja tämän motivoimassa ohjauksessa. 

ROOSA: Ja se että [opiskelijat] oppisivat työskentelemään erilaisten 

ihmisten kanssa, et ei aina oo samat vieruskaverit, kuppikunnat… mie 

oon tuon kanssa. Et se ois tasavertasta, että alussa lähtis jo se, et ei olla 

aina vaan tietyn ihmisen kans. Tunnilla pitää pystyy työskentelemmään 

myös niitten hiljasempien kanssa. Ja kun niitten ääni monesti jää sitten 
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paitsioon, ikävä kyllä… Sitten on nämä, jotka saman tien jo sannoo, ku 

on kerinny just kysymyksen huokasta pellolle, ni samassa tullee vastaus. 

Et nää hiljaset aina tahtoo jäähä, ja heitä nimenommaan pitäs huomioida 

enemmän tässä ryhmäjutussa. (Roppola)

Roosa kuvailee pohjaltaan hyvin samankaltaisia opiskelijaryhmän ilmiöi tä 
kuin Kukkalan ryhmä: opiskelijat ovat erilaisia ja toimivat eri tavoin. Toi-
set ovat hiljaisempia ja toiset äänekkäämpiä, ja äänekkäimmät aiheuttavat 
monenlaista haastetta ryhmiin. Roosa kuitenkin ottaa nämä ilmiöt työnsä 
ja toimintansa lähtökohdaksi ja katsoo, että hänen ja muiden opettajien 
tehtävä on hakea asiaan ratkaisuja. Hän ei pidä sitä omaa opetustyötään 
häiritsevänä tekijänä, vaan pikemminkin keskeisenä työkenttänä.

Sama suhtautuminen ilmenee myös Peten kommentissa, jossa hän 
korostaa tekevänsä työtä nimenomaan opiskelijoiden eteen ja hyväksi:

PETE: Kyllä mulla on vahvistunu se, että ei väkisin opeteta jottain asiaa 

ihan siitä opettamisen innosta, vaan pysähyttään ja… Varsinki näitten 

alottavien kans sillä on tosi iso osa. Kyl mie niinkun muuraan sitä pohjaa 

sinne, että kun on sitten kaikki hyvällä pohjalla, ni on heleppo lähtee 

sit sitä opetusta viemään… Ku kaikki on ymmärtäny, et mistä siin on 

kysymys ja kenen takia miekin siellä oon. En oikeestaan ikinä puhu 

opettajasta, vaan ohjaajasta, koutsista… Oppilaat on asiakkaita ja myö 

siellä heitä varten. (Roppola)

Käsitys omasta työstä ja samalla ammatti-identiteetin luonne on hyvin 
toisenlainen kuin esimerkiksi Kukkalan Siskolla, joka aiemmin esitetyssä 
kommentissaan esittää opiskelijat pikemminkin ruotuun pantavana luon-
nonvoimana kuin palveltavana asiakkaana.

On huomionarvoista, että juuri Kukkalassa myös haastateltujen opis-
kelijaryhmien sosiaalinen luottamus ja sosiaaliset valmiudet olivat hei-
koimpia. Niiden on vaikea kehittyä, jos opettajat eivät pidä niitä merkittä-
vinä eivätkä niiden vahvistamista omaan työhönsä kuuluvana. Puolestaan 
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Roppolassa, jossa edellisten sitaattien opiskelijalähtöisesti puhuvat opetta-
jat työskentelevät, tunnistettiin tässä tutkimuksessa myös sosiaalisesti tai-
tavia ja luottavaisia opiskelijoita. Itse asiassa luvussa 5 tarkasteltu, sosiaa-
lisesti taitava ja luottavainen ryhmä A koostuu yllä puhuvan Peten sekä 
hänen samoin ajattelevan kollegansa Samin ohjaamista opiskelijoista. 
Ryhmä A on muodostunut sellaiseksi kuin on, koska sen jäsenten ryhmän-
ohjaajat ovat nähneet vaivaa ryhmiensä jäsenten sosiaalisten valmiuksien 
vahvistamisessa. Tämä johtaa tulkintaan, että opiskelijoiden sosiaaliset 
toimintatavat riippuvat ensi sijassa oppilaitoksen työntekijöiden toiminta-
tavoista ja valinnoista eivätkä opiskelijoista itsestään.

”lapsellista ja naiivia”. Ryhmäilmiön kRitiikki 
opiskelijalähtöisenä menetelmänä

Opettajien suhtautuminen opiskelijoihin vaikuttaa vahvasti myös siihen, 
kuinka he suhtautuvat Ryhmäilmiöön. Tämä on ymmärrettävää, sillä 
Ryhmäilmiössä korostetaan opiskelijoiden näkökulmaa ja toimijuutta, jos-
kaan ei opettajan oman toiminnan kustannuksella, vaan myös opettajan 
työn helpottamiseksi (ks. myös Kauppila ym. 2015). Tästä syystä Rop-
polan ja Kukkalan opettajat, jotka suhtautuvat myönteisimmin opiske-
lijoiden oman toimijuuden huomioimiseen, suhtautuvat myönteisimmin 
myös Ryhmäilmiöön. Monet heistä tuntevat ja käyttävät myös muita ryh-
mäkeskeisiä ja opiskelijalähtöisiä työtapoja.
Kukkalan opettajilta puolestaan tuli Ryhmäilmiötä kohtaan vahvinta 
kritiikkiä. Kritiikin kärkenä oli yhtäältä Ryhmäilmiön sopimattomuus 
omaan työhön ja omille opiskelijoille, toisaalta kokemus siitä, että se 
sivuuttaa opettajien oman osaamisen:

AIRA: Mulle tuli sellanen, et tää on enemmän niinku yläasteelle. Että 

pikkusen aikuisempi näkökulma näihin tehtäviin ja esimerkkeihin.
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SISKO: Joo, toi on hyvä huomio… ne on vähän ehkä liian lapsellisii. [-] 

Täytyy ajatella, et nää on nyt jo nuoria aikuisia, et niille vois kehittää 

vähän jotain muutakin ku sitä pallon heittoo. [-]

AIRA: Eikä myöskään aliarvioida, siis sillä lailla et meillähän on 

kaikil jonkunlainen kokemus tältä alalta, oppilaiden käsittelystä ja 

ihmissuhteista ja niin edelleen... Et ihan niinkun lapsellista ja naiivia 

tasoo. (Kukkala)

Kritiikki on perusteltua siinä, että Ryhmäilmiössä todella vaikuttaa vahva 
nuorisotyön ja -tutkimuksen näkökulma, jossa korostuu opiskelijan oma 
toimijuus. Opiskelijalähtöinen näkökulma ei kuitenkaan ole ongelma 
niille opettajille, jotka jakavat saman näkökulman. Ongelmaksi se tulee 
vasta sitten, jos se koetaan omalle työlle vieraaksi. Kritiikki menee myös 
osittain ohi, sillä Ryhmäilmiö ei sisällä ”pallon heittoa” eli stereotyyppi-
siä nuorisotyön toimintatapoja, jotka edellyttäisivät erityisiä välineitä tai 
tiloja. Ryhmäilmiön tehtävät perustuvat opiskelijaryhmien sisäiseen vuo-
rovaikutukseen ja sen harjoitteluun tavanomaisissa opiskelutilanteissa. 
Tämä kertoo, että Aira ja Sisko kategorisoivat Ryhmäilmiön yleisemmin 
nuorisotyön piiriin kuuluvaksi, ja sillä perusteella sivuuttavat sen merki-
tyksen omassa opetustyössään.

Kiinnostavaa Airan ja Siskon keskustelussa on myös se, että he heijas-
tavat kritiikin opiskelijoiden suhtautumiseen ja asenteisiin, vaikka eivät 
muissa yhteyksissä osoita niihin erityistä kiinnostusta. Tulkitsen, että 
kyseessä on heidän oma suhtautumisensa, jota he vain projisoivat opiske-
lijoihin ‒ he haluaisivat itse nähdä opiskelijansa aikuisina ja itseohjautu-
vina toimijoina ja siksi ajattelevat opiskelijoiden ajattelevan tähän tapaan 
itsestään. Aira ja Sisko ikään kuin sanovat, että Ryhmäilmiö saattaa kyllä 
sopia joillekin toisille ammattilaisille, jotka työskentelevät jossain muual la 
ja joidenkin toisten ihmisten kanssa, mutta ei heille. Tätä tulkintaa vah-
vistaa myös Airan päättävä kommentti, jossa hän kokee Ryhmäilmiön 
väheksyvän itsensä ja kollegoidensa ammattitaitoa. Kyseessä on mitä sel-
kein professionaalisen identiteetin puolustus ‒ identiteetin, joka ei perustu 



88 YHTEISÖJEN AIK A

opiskelijalähtöisille toimintatavoille, vaan opettajan omille, jo hankituille 
valmiuksille opettaa itsenäisesti. 

Oppilaitosten välisiä eroja selittänee se, että Roppolassa ja Hauke-
lassa Ryhmäilmiö-koulutuksiin osallistuttiin vapaaehtoisesti eri aloilta, 
kun taas Kukkalassa kaikki yhden alan opettajat oli velvoitettu tulemaan 
paikalle. Tämä tarkoittaa, että Roppolassa ja Haukelassa koulutuksiin 
ja haastatteluihin valikoitui luultavasti korostuneen opiskelijalähtöisesti 
orientoituvia opettajia sekä heidän opiskelijaryhmiään. Opettajalähtöisesti 
ajattelevia opettajia on varmasti myös Roppolassa ja Haukelassa, mutta he 
eivät vain päätyneet koulutukseen ja haastatteluun. Kyse ei siis ole varsi-
naisesti oppilaitoskohtaisista eroista, vaan siitä, että tutkimusotos muo-
dostui oppilaitoksissa erilaiseksi. Opettajalähtöisiä opettajia siis tunnistet-
tiin juuri Kukkalassa paljolti sattumalta.

Valikoitumisen perusteista riippumatta on kuitenkin tärkeä havainto, 
että opettajien ammatti-identiteettiä sekä suhtautumista Ryhmäilmiöön 
erottelee selkeimmin heidän suhtautuminensa opiskelijoihin ‒ onko oppi-
las heille subjekti vai opettajan objekti.

opettajien ammatti-identiteetin lähteet

Tämän luvun analyysi osoittaa, että ammatilliset opettajat jäsentävät 
ammatti-identiteettiään suhteessa kolmeen tekijään:

1. oppilaitoksen organisaatioon ja omiin esimiehiinsä 
2. omiin vertaisiin ja kollegoihin 
3. opiskelijoihin. 

Jäsentäminen ei ole niinkään tietoista luokittelua, vaan pikemminkin 
toiminnan ja itseymmärryksen taustalla tai rivien välissä oleva kehys, 
jonka varassa omaa työtä pohditaan ja eritellään. Tämä kertoo myös, että 
ammatti-identiteetti on varsin sosiaalinen ilmiö. Identiteetti koetaan 
kyllä henkilökohtaisena, mutta se syntyy ja jäsentyy pikemminkin suh-
teena yksilön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä välillä. Identiteetti myös 
yhdistää opettajia siinä, että heillä on jaettuja ja samansuuntaisia käsityk-
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siä omasta paikastaan omassa työympäristössään, ja lisäksi he jäsentävät ja 
keskustelevat siitä yhteisesti ymmärrettävän viitekehyksen puitteissa. (Vrt. 
Koski-Heikkinen 2014.) 

Haastateltujen opettajien parissa suhtautuminen organisaatioon ja esi-
miehiin on yhdenmukaista. Oppilaitosmaailman muutokset ja uudistukset 
ovat tuottaneet kokemuksen esimiesten ja organisaation etäisyydestä. Tämä 
ei kuitenkaan ole uhmakasta tai katkeraa, vaan sävyltään pikemminkin 
surumielistä. Johdolta ja esimiehiltä toivotaan enemmän kuin se voi antaa.

Myös suhtautuminen kollegoihin ja muihin vertaisiin on samankal-
taista kaikissa tutkituissa oppilaitoksissa ja myös eri alojen opettajilla. Kol-
legat ovat työssä itsestään selvä tuki ja turva, joskin aikaa ja mahdollisuuk-
sia yhteiseen tekemiseen, pohtimiseen ja kokemusten vaihtoon voisi olla 
enemmän.

Valtaosa opettajien työajasta kuluu opiskelijoiden kanssa, mutta suh-
tautumisessa opiskelijoihin on selkeitä eroja. Jotkut opettajat kokevat teke-
vänsä työtä nimenomaan opiskelijoiden ehdoilla, opiskelijan tarpeista ja 
näkökulmista käsin. Toiset opettajat taas kokevat, että heidän tehtävänsä 
on opettaa oman ammattialansa taitoja, ja nuorten tehtävä on ottaa oppi 
vastaan. Se, että tämä ei nuorten kanssa aina onnistu, on luonnonvoi-
man kaltainen välttämätön paha. Kärjistäen eron ytimessä on se, onko 
opiskelija opettajalle itsenäinen subjekti vai opettajan objekti. Tämä ero 
jakaa myös opettajien suhtautumista Ryhmäilmiöön ja todennäköisesti 
myös sosiaalipedagogiseen toimintaan laajemmin. Opiskelijaorientoitu-
neet opettajat suhtautuvat siihen myönteisesti, kun taas opettamisorien-
toituneet opettajat enemmän varauksella tai avoimen kielteisesti.
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Opettajien ammatti-identiteetin rakennetta voi havainnollistaa alla 
olevan kuvion avulla. 

Kuvio: Opettajien ammatti-identiteetin rakenne

Kuvion rakenne kertoo myös, että opettajien arkityön näkökulmasta kes-
keinen ammatti-identiteetin ja työmotivaation perusta olisi työskentely 
opiskelijoiden kanssa. Oppilaitosten arki jatkuvine muutoksineen tarjoaa 
huomattavasti vähemmän tukea ja mahdollisuuksia muille identiteetin 
osa-alueille.

Tästä huolimatta nykyiset opetussuunnitelmat, resurssien jako, työ-
ehtosopimukset ja esimerkiksi ammatillinen opettajankoulutus ohjaavat 
opettajia jäsentämään työtään ensi sijassa oppilaitosorganisaation jäsenenä. 
Sen sijaan opiskelijoiden parissa työskentelyyn opettajia valmistetaan ja 
tuetaan kaikkein heikoimmin. Opiskelijoiden kanssa työskentely ei myös-
kään palkitse kaikkia opettajia ja suorastaan turhauttaa monia. Tämä ajaa 
helposti opettajien ammatti-identiteettiä kriisiin, voi syödä opettajien työ-
motivaatiota ja heikentää työssä jaksamista.

Johto/ 
organisaatio

Työyhteisö/ 
kollegat

Opiskelijat
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Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta identiteetin epätasapainoon on 
kuitenkin helppo ja tehokas lääke. On järkevää tehdä välttämättömyy-
destä hyve ja kehittää ja suunnata opettajan työtä entistä enemmän opis-
kelijalähtöiseen ja ohjaavaan suuntaan. Paradoksaalisesti voi väittää, että 
opettajuutta voi vahvistaa parhaiten luopumalla vahvasta, opetuskeskei-
sestä opettajuudesta ja vahvistamalla esimerkiksi ohjaajan tai kasvattajan 
orientaatioita. Tämä voi antaa opettajan työhön sellaista tukea, välineitä 
ja resursseja, joita muista identiteetin rakennuspuista ei yksinkertaisesti 
ole saatavissa. Sosiaalipedagogiset näkökulmat, jota tässä tutkimuksessa 
on käsitelty, puolestaan tarjoavat konkreettisia ja käytännöllisiä menetel-
miä tällaisen identiteettityön tekemiseen.
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8. YHTEISÖJEN AIKA JA  
AMMATILLISET OPPILAITOKSET.  
YHTEENVETO JA TOIMEN-
PIDE-EHDOTUKSIA

Ryhmäilmiö on toimintamalli ja ajattelutapa, joka tarjoaa nuorten kanssa 
työskenteleville aikuisille konkreettisia sosiaalipedagogisia välineitä hyvien 
ryhmien ja yhteisöjen rakentamiseen. Se vastaa myös laajempaan yhteis-
kunnalliseen tarpeeseen yhteisöjen ja yhteisöllisten valmiuksien vahvista-
misesta, mitä on peräänkuulutettu julkisissa keskusteluissa. Ryhmäilmiö 
on yhteisöllisyyttä käytännössä. 

Tässä tutkimuksessa on arvioitu Ryhmäilmiön vastaanottoa ja käyt-
töönottoa ammatillisissa oppilaitoksissa erityyppisten aineistojen valossa. 
Samalla tutkimus on laajempi tapaustutkimus sosiaalipedagogisten ajat-
telu- ja toimintatapojen vaikutuksista, mahdollisuuksista ja rajoituksista 
ammatillisessa koulutuksessa. 

Tässä luvussa tiivistän tutkimuksen annin. Ensin kiteytän Ryhmäil-
miön ja sosiaalipedagogiikan hyödyt ammatillisille oppilaitoksille. Sit-
ten käyn läpi tekijöitä, jotka tutkimuksen valossa saattavat rajoittaa tai 
hankaloittaa sosiaalipedagogiikan hyötyjen käyttöönottoa oppilaitoksissa. 
Näkökulmani on ratkaisukeskeinen, ja esitän rajoitukset lähinnä toimen-
pide-ehdotuksina, joilla haasteita voidaan ylittää. Ehdotukset liittyvät 
ensi sijassa oppilaitosten johtamiseen sekä opettajien ammatti-identiteet-
tiä rakentaviin tekijöihin.
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sosiaalipedagogiikalla suuRet hyödyt

Tutkimuksen perusteella Ryhmäilmiöllä ja vastaavilla sosiaalipedagogi-
silla toimintatavoilla on oppilaitoksissa valtava potentiaali. Ne voivat hyö-
dyttää niin opiskelijoita, opettajia kuin oppilaitoksen johtoa ja esimiehiä. 
Lisäksi ne voidaan organisoida kaikkien toimijoiden parissa samojen peri-
aatteiden mukaan, mikä tehostaa ja helpottaa niiden käyttöönottoa eri toi-
mijoiden parissa.

Opiskelijat sitoutuvat, osaavat ja saavat enemmän

Ryhmäilmiö ja muut sosiaalipedagogiset toimintatavat vahvistavat opis-
kelijaryhmien ilmapiiriä ja sitä kautta parantavat niiden työ- ja toiminta-
kykyä ja sosiaalista luottamusta. Syynä on se, että turvallisessa ja viihtyi-
sässä ryhmässä on helpompaa keskittyä varsinaiseen työskentelyyn, kun 
sen jäsenten ei tarvitse jännittää, vetäytyä tai suojautua toisiltaan. Tämä 
lisää viihtyvyyttä ja sitouttaa opiskelijoita omaan ryhmäänsä, minkä on 
aiemmissa tutkimuksissa osoitettu olevan keskeinen opintojen läpäisyä ja 
opintomenestystä vahvistava tekijä. Lisäksi vahva sosiaalinen luottamus, 
joka syntyy vain hyvissä ja turvallisissa ryhmissä, on keskeinen taustate-
kijä nuorten yhteiskuntaan integroitumiselle, terveydelle ja hyvinvoinnille. 
Keskeistä on kokemus, että minulla on väliä muillekin ja että minulla on 
jotakin, minkä vuoksi toimia maailmassa. (Maunu 2014a.)

Samalla kun Ryhmäilmiö ja vastaavat toimintatavat helpottavat vuo-
rovaikutusta ja vahvistavat sosiaalista luottamusta ryhmän sisällä, ne 
vahvistavat myös ryhmän yksittäisten jäsenten valmiuksia toimia tois-
tensa kanssa ja ilmaista itseään. Opiskelijat tiivistävät oma-aloitteisem-
min yhteistyötään, mutta myös rohkaistuvat esittämään tarvittaessa muun 
ryhmän näkemyksistä poikkeavia mielipiteitä. Opiskelijat ovat aktiivisem-
pia omissa ryhmissään ja opinnoissaan. Hyvät ryhmäkokemukset tuke-
vat myös opiskelijoiden motivaatiota ja valmiuksia työskennellä opetta-
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jien ja muiden ammattilaisten tai aikuisten kanssa. Opiskelukyvyn lisäksi 
tämä vahvistaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia, joiden on osoitettu ole-
van yhä enemmän sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä taitoja kuten tiimityö-
taitoja, oma vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja, oma-aloitteisuutta sekä jous-
tavuutta (Räisänen & Hietala 2009; Saaranen-Kauppinen 2012; Brewer 
2013). Sosiaalisten valmiuksien vahvistuminen heijastuu opiskelun ja työn 
lisäksi muillekin elämänalueille ja vapaa-ajalle: ihmissuhteisiin, terveys-
käyttäytymiseen, jopa yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja osallistumiseen 
(Maunu 2014a ja 2013b).

Tätä myös ammattiin opiskelevat itse toivovat. Heille elämässä tär-
keintä ovat vahvat ja selkeät sosiaaliset kiinnikkeet sekä rutiinit, jotka 
toteutuvat hyvissä ryhmissä ja yhteisöissä. Onni on heille hyvää ja jaet-
tua arkea, ei yksilöllistä ja muista erottuvaa menestystä. Tämä kertoo, että 
hyvät sosiaaliset kokemukset ja valmiudet niiden saavuttamiseen ovat 
opiskelijoille paitsi välineitä hyvään elämään, myös unelmia itsessään. 
Siksi opiskelijat toivovat opettajiltaan ja ohjaajiltaankin eniten lisäpanos-
tusta sosiaalisiin tekijöihin ja arjen valmiuksiin ‒ enemmän kuin esimer-
kiksi opettajien korkeampaa ammattitaitoa.

Linjassa tämän kanssa on havainto, että opettajien ja ohjaajien toi-
minta vaikuttaa opiskelijaryhmien ilmapiiriin ja toimintakykyyn enem-
män kuin mikään muu, mukaan lukien ryhmän jäsenten yksilölliset 
ominaisuudet. Sosiaalisia valmiuksia ja niihin valmentamista voidaan ja 
pitääkin verrata sisällöllisiin ammattivalmiuksiin (ks. myös Räisänen & 
Hietala 2009). Molempia opitaan opiskellen ja harjoitellen, ja työelämään 
tai jatko-opintoihin siirryttäessä taidot ovat sillä tasolla, jolle ne ovat opis-
keluaikana asettuneet.

Opettajien työ helpottuu ja tulee viihtyisämmäksi

Samalla kun Ryhmäilmiö ja muut sosiaalipedagogiset toimintatavat vah-
vistavat opiskelijoiden valmiuksia ja kykyjä, ne myös helpottavat opetta-
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jien ja ohjaajien omaa työtä. Opettaminen ja ohjaaminen tehostuvat, kun 
opiskelijoiden opiskelu- ja työskentelyvalmiudet vahvistuvat. Opetus ja 
ohjeistaminen käyvät helpommin, kun ryhmässä on turvallinen ja vas-
taanottava ilmapiiri.  Myös työskentely tehostuu ja työrauha paranee, ja 
opiskelijat alkavat kannustaa ja ohjata enemmän myös toisiaan. Opettajan 
tai ohjaajan ei tarvitse kontrolloida tai ”valvoa” ryhmää tai sen yksittäisiä 
jäseniä, vaan voidaan keskittyä varsinaiseen työhön.

Sosiaalipedagoginen työskentely valmistaa ja rohkaisee myös opetta-
jia huomiomaan aiempaa enemmän opiskelijoiden ammatillista ja sosiaa-
lista kasvua ryhmien jäseninä. Monet opettajat kokevat tämän positiivi-
sena ammatillisena kasvuna. Lisäksi se tuottaa positiivisen kierteen, kun 
ryhmään enemmän satsaava opettaja saa satsauksestaan myös enemmän 
hyötyä ja etuja niin opiskelijoille kuin omalle työlleen.

Sosiaalipedagogiset toimintatavat tarjoavat välineitä myös työyhteisö-
jen oman ilmapiirin ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Opettajien tärkein 
ammatillinen tukiverkko ovat yleensä omat kollegat. Kollegiaalisesta tuesta 
saadaan eniten irti, kun sille järjestetään kunnolliset puitteet ja tarvittaessa 
systemaattista ohjausta. Lisäksi oppilaitoksissa nuoret ovat tekemisissä yhtä 
aikaa monien aikuisten kanssa. Kun kaikki oppilaitoksen työntekijät nou-
dattavat samoja toimintatapoja ja harjoittavat nuoria yhteistyöhön samoin 
menetelmin, kaikkien työskentely helpottuu ja tehostuu. 

Ryhmäilmiö toimii

Itse Ryhmäilmiö-malli on koettu oppilaitoksissa konkreettiseksi, käytän-
nönläheiseksi ja helposti sovellettavaksi malliksi niihin tarkoituksiin, joi-
hin se on kehitetty. Arvioinnin mukaan Ryhmäilmiö siis täyttää alku-
peräiset tavoitteensa hyvin (ks. myös Maunu 2015). Sen levittäminen ja 
tarjoaminen jatkossakin ammattilaisten käyttöön on perusteltua niin 
koulutus- kuin hyvinvointipoliittisista syistä.
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oppilaitoksen sosiaalinen johtaminen

Ryhmäilmiön ja muiden sosiaalipedagogisten toimintatapojen hyödyistä 
huolimatta niiden käyttöönottoa rajaavat oppilaitoksissa monet teki-
jät. Suurin näistä on totuttujen tapojen voima. Oppilaitosten ja opetta-
jien vakiintuneet toimintatavat niin arkirutiinien, pedagogiikan kuin 
ammatti-identiteetin näkökulmasta eivät aina tue parhaalla tavalla sosiaa-
lipedagogista toimintaa ja ajattelua. Tämän tutkimuksen perusteella opet-
tajien arkisista työoloista nousee esiin erityisesti kaksi asiaa. Nämä ovat 
yhtäältä työtehtävien kirjo ja epämääräisyys sekä epämääräinen organi-
sointi, ja toisaalta oppilaitoksen johdon etäisyys opettajien arkityöstä sekä 
tähän liittyvä tuen puute. Opettajat eivät aina koe ehtivänsä, pystyvänsä 
tai jaksavansa omaksua uudenlaisia toimintatapoja, vaikka tunnistaisivat-
kin niiden hyödyt.

Tässä luvussa esitän ehdotuksia, joilla näitä esteitä ja haasteita voitai-
siin tämän tutkimuksen perusteella helpottaa. Näkökulmaani voi nimit-
tää sosiaaliseksi johtamiseksi. Se tarkoittaa sellaisten prosessien johtamista, 
jotka edistävät ja tukevat sosiaalisten tekijöiden huomioimista niin opet-
tajien omassa työyhteisössä kuin heidän työskentelyssään opiskelijoiden 
kanssa. Samalla sosiaalinen johtaminen tarkoittaa johtamisen tapaa, jonka 
keskiössä on henkilöiden eikä yksinomaan prosessien johtaminen.

Sosiaalisen johtamisen näkökulmat ovat tämän tutkimuksen valossa 
monella tapaa perusteltuja. Yhtäältä sosiaalisten tekijöiden vahvempi huo-
mioiminen opetustyössä ja sen organisoinnissa voi toimia suoranaisesti 
opettajien työtä selkeyttävänä ja helpottavana tekijänä. Sosiaalisten teki-
jöiden vahvempi huomioiminen voi myös poistaa epämiellyttävänä koet-
tua etäisyyttä työntekijöiden ja esimiesten tai johdon välillä. Toisaalta 
sosiaalisten tekijöiden huomioiminen osana työyhteisön toimintaa toimii 
myös opettajia motivoivana ja rohkaisevana tekijänä huomioida ryhmiä 
ja ryhmäilmiöitä omien opiskelijoidensa kanssa. Lopputuloksesta hyöty-
vät niin opettajat kuin opiskelijat. Samojen prosessien hyödyntäminen ja 
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johtaminen niin opettajien keskinäisessä yhteistyössä kuin työskentelyssä 
opiskelijoiden kanssa myös tukee ja vahvistaa molempia.

Resurssien uusjako

Opettajat kaipaavat ryhmänohjaamiseen ja ryhmien kanssa työskentelyyn 
selkeästi lisää aikaa ja resursseja. Opettajat kokevat, että ryhmänohjaami-
seen osoitettu aika ei riitä usein alkuunkaan edes hallinnollisten velvoittei-
den ja opiskelijoiden henkilökohtaisten seurannan hoitamiseen. Silloin ryh-
mähengen rakentaminen ja muu vastaava toiminta jää tavoittamattomiin.

SAMI: Jos sais sitä aikaa vaan siihen… resurssii siihen asiaan. (Roppola)

 

ELSA: Siis resursseja, tunteja siihen ryhmänohjaajuuteen ihan selkeesti 

lisää. (Kukkala)

Ryhmäyttämisen ja ryhmän kanssa vietetyn ajan tärkeyttä korostetaan 
varsinkin opintojen alkuvaiheessa.

SARI: Ite esitin [esimiehelle] viime vuonna ku tiesin, että keväällä alotan 

ykkösten kans, niin sanoin et laittaa niin paljon tunteja ja niin tiiviisti 

niille ykkösille ku vaan lukujärjestykseen mahdollista on laittaa. Et 

sais olla niitten kans ja tulis tutuksi, ja se ryhmäytyminen tapahtus 

mahollisimman nopeesti.  Koska täs ajan saatossa huomannu mikä hyöty 

siit on. (Haukela)

Alkuvaiheen onnistunut ryhmäytys vahvistaa ryhmän tunnelmaa ja toi-
mintakykyä usein koko opintojen ajan. Tämän tutkimuksen valossa ryh-
män toimintakyvyn vahvistamista on kuitenkin järkevintä ja tuloksel-
lisinta jatkaa säännöllisesti koko opintojen ajan. Vain silloin toimivista 
ryhmätavoista ja -taidoista tulee opiskelijoille ja ohjaajille rutiinia.
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Käytännössä ryhmän kanssa työskentelyyn käytetty lisäaika on yleensä 
vähennettävä jostain muusta toiminnasta. Tämän tutkimuksen valossa 
se on kuitenkin järkevä satsaus. Opiskelijaryhmien ilmapiirin ja työte-
hon vahvistamiseen käytetty aika maksaa todennäköisesti itsensä monin 
tavoin takaisin opintojen edetessä.

Kokonaistyöaika mahdollisuutena

Opettajien työn tuntiperusteinen palkkausjärjestelmä on varsin monimut-
kainen eikä aina korreloi todellisuudessa tehtyjen työtuntien kanssa. Eri-
tyisesti tämä näkyy ryhmänohjaamisessa: siihen käytetyt tunnit ylittä-
vät usein reilustikin maksetut tunnit. Tämä toimii monissa työyhteisöissä 
myös selkeänä ryhmien rakentamisen ja vahvistamisen esteenä. Kun siitä 
ei makseta, sitä ei myöskään tehdä. Toisaalta kaikki eivät tee, vaikka mak-
settaisiinkin.

Jotkut haastatellut opettajat toimivat kokonaistyöajan piirissä, minkä 
koetaan tasaavan eri työtehtäviin kuluvan ajan käyttöä lukuvuosien sisällä. 
Myös jotkut tuntiperusteisesti palkkaa nauttivat opettajat kokisivat koko-
naistyöajan tuntiperusteisuutta mielekkäämpänä:

PETE: Mul on tälläki viikolla kolkytseittemän tuntii opetusta, ni palkkaa 

maksetaan melkeen kuuestakymmenestä tunnista. Käytännössä ei kerkii 

[ryhmänohjausta] hoitaa mitenkää. Sitte on kolmas jakso, niin siellä on 

tosi paljo vähemmän [opetusta], mut sinne ei sitte makseta [ohjauksesta]. 

Periaatteessa siellä teetättettään vappaa-ajalla sitä [ohjaus]työtä mistä ei 

makseta mittään. Se [kokonaistyöaika] ois paljo selekeempää.

SAMI: Kyllä jakkaantus tasasemmin ne [työt]. Ois sitte selkeetä aikaa 

hoitaa näitä asioita ja pystys käyttään siihen ohjaamiseen

PETE: Ja sitä kuormitustaki mie luulen, että saatais sitte jaettuu 

tasasemmin. [-] Ja meilläki [omalla alalla] on parikymmentä opettajaa, 
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niin pystyttäis sitä kehitystyötä tekemään sitte paremmin porukassa. 

Nyt se tökkää aina siihen että hei, mulla ei oo palakanmaksua. (Roppola)

Myös työn kehittäminen ja työyhteisön yhteinen toiminta jää helposti 
sivuun, jos siihen ei ole merkitty resursseja. Kokonaistyöaika voisi helpot-
taa myös tätä ongelmaa.

Kokonaistyöaikaan siirryttäessä on opettajien kokemuksessa myös 
perusteltuja riskejä. He pelkäävät, että työn määrä kasvaa merkittävästi 
ilman, että palkka lisääntyisi. Myös epäselvä informointi ja keskustelu-
mahdollisuuksien puute siitä, mitä kokonaistyöaikaan kuuluu ja mitä ei, 
ovat omiaan ruokkimaan epäluuloja ja epäluottamusta kokonaistyöaikaa 
kohtaan. Toisaalta käytännössä monet opettajat tekevät jo nyt työtä koko-
naistyöajan hengessä, esimerkiksi juuri Peten tavoin pitäen ohjaustunteja 
myös silloin, kun niistä ei tosiasiallisesti makseta. Tätä voi pitää selkeänä 
epäkohtana opettajien työtehtävien sisällön ja arkisen organisoinnin kan-
nalta. Se voi olla monille opettajille ratkaiseva este myös Ryhmäilmiön tai 
vastaavien sosiaalipedagogisten menetelmien soveltamiselle ja siitä saata-
ville hyödyille.

Opetussuunnitelmat ja sosiaalipedagogiikka

Opettajien työtä ja koulutusorganisaation tapoja ohjaavat keskeisesti myös 
opetussuunnitelmat. Oppilaitoksissa tehtävät uudistukset ovat luontevia 
ja mielekkäitä, jos ne tukevat aiempaa paremmin opetussuunnitelmien 
mukaista toimintaa ja opetusta.

Vuonna 2015 käyttöön otetuissa ammatillisissa opetussuunnitelmissa 
on vahva sosiaalinen ja ryhmäkeskeinen painotus (ks. myös Räisänen & 
Hietala 2009). Opetussuunnitelmien tarkempi läpikäynti osoittaa, että 
sana ’ryhmä’ mainitaan eri alojen opetussuunnitelmissa 100‒500 kertaa, 
ja sana ’vuorovaikutus’ 100‒200 kertaa. Tyypillisiä ilmaisuja opiskelijalle 
esitetyissä arviointikriteereissä ovat esimerkiksi:
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Työskentelee työryhmän jäsenenä ja noudattaa työryhmän sääntöjä ja 
toimintaperiaatteita

Toimii ryhmässä, kuuntelee muiden näkemyksiä asioista ja ottaa vas-
tuuta myös koko ryhmän toiminnasta

Etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä ryh-
män toimintaan

Perustelee monipuolisesti näkemyksiään ja toimii erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti

Toimii aloitteellisesti ja joustavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
näkemyksiään perustellen ja toiset rakentavasti huomioon ottaen

Nämä ovat sosiaalisia toimintatapoja, joita on mahdollista oppia ainoas-
taan ryhmissä. Ne ovat niin ikään taitoja, joihin harjaantuu vain har-
joittelemalla. Tämä tarkoittaa, että sosiaalipedagogisten toimintatapojen 
hyödyntäminen oppilaitoksissa tukee myös suoranaisesti opetussuunnitel-
mien mukaista opetusta. Vaikka vuoden 2015 opetussuunnitelmien hen-
keä pidetään monilta osin yksilökeskeisenä ja henkilökohtaistavana, niin 
opetussuunnitelmissa painotetaan vahvasti myös sosiaalisia valmiuksia. 
Niiden oppimiseen ja harjoitteluun Ryhmäilmiö ja vastaavat sosiaalipe-
dagogiset menetelmät tarjoavat erinomaisia välineitä alasta riippumatta.

Työyhteisön omien voimavarojen johtaminen

Sosiaalisen johtamisen keskeinen ulottuvuus on työyhteisön omien sosiaa-
listen voimavarojen johtaminen. Opettajille omat kollegat ovat usein tär-
kein, helpoin ja tehokkain voimavara. Kollegoiden kanssa voidaan tehdä 
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työtä yhdessä, kehittää omaa ja yhteistä työtä, keventää arjen taakkoja ja 
jakaa tukea ja palautetta. 

HELENA: Me ollaan pieni osasto, on se viis opettajaa siinä samassa 

opettajanhuoneessa. Niin jo lennosta otetaan kiinni, tai käydään niinku 

puhaltamas siel, että mun ryhmäs on tällasta. Mä saan kaiken henkeni 

hönkästä siinä kollegoille (naurua). Ja taas mä voin mennä et joo, täst 

jatketaan… Tai kysyä siel nurkan takana hei mitäs me nyt tehtäis oikeen. 

(Haukela)

Monet haastatellut opettajat kokevat kuitenkin, että tällaiselle toimin-
nalle ei aina ole kunnolla aikaa tai edes fyysisiä tiloja. Tämän tutkimuk-
sen perusteella tehokas ja helppo keino lisätä opettajien työtehoa ja viih-
tyvyyttä on järjestää kollegoiden vapaamuotoiselle vertaistuelle riittävästi 
aikaa ja muita puitteita.

Myös koko työyhteisön keskitetyt ja johdetut yhteistyöpalaverit ovat 
useiden opettajien toiveissa. Niiden toivotaan olevan riittävän pitkiä, jär-
keviin aikoihin ja niissä toivotaan olevan riittävästi tilaa jokapäiväisen 
arkityön käsittelylle:

ELSA: Nää yt-ajat [suunnitteluun ja kehittämiseen varattu 

yhteistoiminta-aika] on ympätty kaiken maailman juttuihin. Ni käytäs 

niitä [arkityöhön liittyviä] asioita läpi, eikä tarttis iltasin soitella 

[kollegoille], aina häiriköidä toisia (naurua)

HEIDI: Niin ku meil on aina tiistaisin yt-aika, ni joskus pitäis olla vaikka 

kokonainen yt-päivä. Et olis oikeesti koko päivä. Tää on nyt kahdesta 

puoli neljään

ELSA: Rankan työpäivän jälkeen vielä, ni sit aivot ei todellakaan toimi. 

(Kukkala)

Toisaalta hyvät kokemukset keskustelevasta yhteistoiminnasta ovat jääneet 
positiivisina opettajien mieleen.
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SARI: Ku meillä osastolla oli se OPS[opetussuunnitelma]-iltapäivä, et neljä 

tuntia mietittiin sitä OPSia [johdon edustajan] johdolla. Ni siinäkin tuli, 

et kuinka tärkeetä on puhua yhdessä siitä, mitä se uus OPS esimerkiks 

meiltä odottaa oppimisen prosessin edistäjinä. Et se koettiin tärkeenä. 

Ja sit havahduttiinkin siihen, että aika vähän meillä on puhuttu täällä 

Haukelassa siitä, että mitkä ne on ne näkemykset, miten opetusta voitais 

viedä eteenpäin yhteisesti. Todella vähän. (Haukela)

Vaikka opettajilla ja oppilaitoksissa on runsaasti muutakin tekemistä kuin 
harrastaa yhteistä keskustelua, opettajien keskinäiseen vertaistukeen ja 
hyvin johdettuun yhteistoimintaan satsattu aika maksaa todennäköisesti 
itsensä helposti takaisin. 

Samalla hyvä vertaistuki ja mielekäs yhteistoiminta vahvistavat myös 
opettajien motivaatiota ja valmiuksia tehdä samaa omien opiskelijoidensa 
ja opiskelijaryhmiensä kanssa. Työyhteisöjen ja opiskelijaryhmien ohjaa-
minen reaaliaikaisissa tilanteissa noudattaa hyvin samankaltaisia periaat-
teita ja edellyttää ryhmien ohjaajilta samankaltaisia toimintatapoja. Siksi 
niitä voi ja kannattaa käyttää tukemaan ja vahvistamaan toisiaan. 

Ryhmämenetelmien käyttö työyhteisössä

Monet opettajat kaipaavat konkreettista tukea ja ohjaamista ryhmämen-
etelmien käytössä. Sosiaalipedagogisten toimintatapojen omaksuminen 
pelkästään täydennyskoulutuksessa (kuten Ryhmäilmiö-koulutuksessa) 
ei aina riitä, vaan tukea tarvitaan nimenomaan menetelmien viemiseksi 
arkeen. Opettajat kokevat, että parasta olisi harjoitella ryhmämenetelmiä 
käytännössä ja konkreettisesti omassa työyhteisössä tai oman opiskelija-
ryhmän kanssa.
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RITVA: Se vois olla sen tyyppistä, että näitä ryhmäytymisharjotuksia 

tehtäiskin porukalla. Siis opettajaporukalla, ei teoreettista tekemistä, 

vaan ihan käytännös tekemistä. (Haukela)

VUOKKO: Mennään tonne mun ryhmään, ja harjotellaan tätä hommaa 

(naurua) 

AIRA: Tulis joku ammattilainen aina siihen ryhmään. [-] Sillon sais myös 

henkilökohtasta palautetta. Se mentori sanos sulle suoraan, että nyt sä 

toimit tossa hyvin, ja tässä voi toimia vielä paremmin. (Kukkala)

SAMI: Tehhään vaikka semmonen case-tappaus, että kuinka toimit 

tämmösessä tilanteessa. Monesti se [täydennyskoulutus] on vaan sitä, 

että lueppas nyt tuosta kirjasta, tee siitä joku raportti tai referaatti. 

Enemmän tykkäisin tehdä sitte vaikka ihan porukan kaa semmosia 

[esimerkki]tilanteita. (Roppola)

Hyvin johdetut ja ohjatut työyhteisön suunnittelu-, kehittämis- tai yhteis-
toimintakokoukset voivat tarjota erinomaisia eväitä myös tähän. Kun työ-
yhteisön yhteisissä kokoontumisissa 

käytetään keskustelun johtamiseen ja yhteiseen työskentelyyn selkeitä, 
tasaveroisia ja osallistavia menetelmiä, ne toimivat hyvänä kuivaharjoitte-
luna opettajille. Ne ovat konkreettisia esimerkkejä ja motivaattoreita käyt-
tää menetelmiä myös omissa opiskelijaryhmissään. Luonnollisesti hyvin 
ohjattu yhteistyö on myös itsessään tuloksellista ja vahvistaa työyhteisön 
ilmapiiriä ja työkykyä aivan samoin kuin opiskelijaryhmissä. 

Sosiaalipedagogiset toimintatavat voivat tarjota apua myös johtajille 
ja esimiehille oman työyhteisönsä johtamisessa. Myös johtajat ja esimie-
het saattavat opettajien lailla kokea riittämättömyyttä opettajille liikene-
vän ajan rajallisuudesta. Silloin on tärkeää kyetä käyttämään ja johtamaan 
yhteisen toiminnan hetket niin, että ne tarjoavat osallisuuden ja kuulemi-
sen kokemuksia työyhteisön jäsenille samalla kun edistävät työyhteisön 



104 YHTEISÖJEN AIK A

sisällöllisiä asioita. Tämä käy helpoimmin ja tehokkaimmin tällaisiin tar-
koituksiin kehitetyillä keskustelu- ja yhteistyömenetelmillä.

Valmiudet kaikkien ulottuville

Useimmissa oppilaitoksissa vuosina 2014‒15 Ryhmäilmiö-koulutus on 
järjestetty vapaaehtoisille halukkaille. Vaikka Ryhmäilmiö on antanut 
tämän tutkimuksen perusteella osallistujille paljon hyötyä ja virikkeitä, 
vapaaehtoisuus myös rajaa menetelmän hyötyjä. Vapaaehtoisten piiri on 
oppilaitoksissa yleensä suhteellisen pieni, eikä se aina kykene itsenäisesti 
levittämään menetelmiä muualle oppilaitokseen. Silloin Ryhmäilmiön 
hyödyt niin työyhteisölle kuin opiskelijoille jäävät vain pienen, satunnai-
sesti valikoituvan joukon pariin. Sosiaalisen johtamisen näkökulmasta on 
kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että työyhteisön sekä opetus- ja ohjaus-
työn sosiaa lisiin tekijöihin vaikuttavat resurssit ovat kaikkien ulottuvilla. 

Johto ja esimiehet ovat tässä usein ymmärrettävästi puun ja kuoren 
välissä. Työntekijöille tulee uusia koulutuksia ja velvoitteita tämän tästä, 
eivätkä kaikki opettajat ole aina järin motivoituneita ottamaan niitä vas-
taan. Tämän tutkimuksen perusteella ongelmaa ja tilanteen kärjistymistä 
voidaan välttää ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin sosiaalipedagogisille 
toimintatavoille on osoitettava riittävät resurssit ja selkeä organisatorinen 
paikka ja aika. Toiseksi ryhmämenetelmien käyttö osana oman työyh-
teisön yhteistä toimintaa voi toimia keskeisenä motivoijana ja kynnyksen 
madaltajana niiden käyttöön myös yksittäisten opettajien työskentelyssä. 
Mitä enemmän ja useammassa yhteydessä menetelmiä käytetään, toden-
näköisesti yhä useammat opettajat ja ohjaajat alkavat soveltaa niitä myös 
opiskelijoidensa kanssa. Ja kun opettajat huomaavat ryhmämenetelmien 
hyödyttävän opetustaan ja ohjaustaan, se voi motivoida hyödyntämään 
niitä enemmän myös työyhteisössä. Syntyy positiivinen kehä. Muutoksen 
johtaminen vaatii kuitenkin erityistä tukea. Sen edellytyksenä on myös, 
että johto ja esimiehet itse ymmärtävät sosiaalipedagogisten toimintatapo-
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jen hyödyt ja ovat valmiita satsaamaan niihin työyhteisössään ja hyödyn-
tämään niitä omassa toiminnassaan.

Johdon jalkautuminen arkeen

Tässä tutkimuksessa haastatellut opettajat toivovat esimiehiltään ja johta-
jiltaan myös aikaa ja huomiota omaan arkityöhönsä sekä tukea työn teke-
miseen. Esimiesten toivotaan osallistuvan osastojen ja tiimien kokouk-
siin ja kiertelevän mukana arkisessa opetustyössä, jotta he ymmärtäisivät 
tukea ja ohjata opettajien työtä niin sen konkreettisessa organisoinnissa 
kuin hallinnollisissa uudistuksissa. Tämä luo opettajien keskuuteen arvos-
tuksen ja kunnioituksen ilmapiiriä ‒ ja vastaavasti sen puute heikentää 
vastavuoroista luottamusta.

SARI: Kyllähän se kummalliselta tuntuu, että meidän lähiesimies… nyt on 

puoli vuotta menny, ni hänellä ei ole ollu tuntia antaa meidän alalle aikaa. 

Jos aattelee, että hän kuiteskin edustaa siellä päätöksenteossa ja vie niitä 

vinkkejä ehkä eteenpäin, ni miten hän pystyy yksin sen kaiken tekemään 

ja keräämään sen tiedon, jos se ei koskaan kysy meiltä eikä oo tietonen 

mitä meidän osastolla tapahtuu [-]

HELENA: Meijän koulutuspäällikkö tulee sinne osastokokoukseen. Se on 

heti välitöntä, että näin voidaan keskustella siinä. Ja käy hän muissakin 

osastokokouksissa. Se on sellasta suoraa vaikuttamista ja kuulemista, 

mitä täällä osastolla tarvitaan

LEENA: Ja onhan se sitä arvostusta. Että mä arvostan teidän työtä niin, 

et mulla on aikaa järjestää se niin, et mä pääsen teidän tapaamiseen. 

(Haukela)

Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta on selvää, että esimiehen arvostava 
ja työn sosiaalisiin puoliin fokusoiva työote ohjaa ja motivoi myös opet-
tajia samaan omien opiskelijoidensa kanssa. Vastaavasti esimiesten tuen 
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ja kunnioituksen puute kertautuu helposti opettajien tavoissa suhtautua 
opiskelijoihin.

Oppilaitokset ovat sosiaalisia työpaikkoja, ja opettajan työ on sosiaa-
lista. Siksi sitä on mielekästä myös johtaa sosiaalisesti ja kiinnittää joh-
tamisessa huomiota prosesseihin, jotka tukevat ja vahvistavat opettajien 
ja opiskelijoiden työn sosiaalisia puolia. Vanhan sanonnan mukaan hyvä 
johtaja johtaa edestä. Tämä tutkimus osoittaa, että sanonta pätee myös 
oppilaitosten johtamisessa. Siitä hyötyvät opettajat, ja siksi siitä hyöty-
vät myös opiskelijat. Tätä voidaan pitää perusteena myös sille, että esimies 
varaa aikaa opettajien pariin jalkautumiseen ‒ harva johtajan tekemä asia 
on tämän tutkimuksen perusteella tärkeämpää kuin se.

ammatti muuttuu, muuttuuko ammatti-
identiteetti?

Arkisten työolojen lisäksi Ryhmäilmiön ja laajemmin sosiaalipedagogisten 
menetelmien käyttöönottoa ohjaa opettajien ammatti-identiteetti. Opet-
tajat tekevät lähinnä sitä, minkä he kokevat kuuluvan omaan työhönsä 
‒ opettajana tehdään niin kuin on ollut tapana tehdä ja on totuttu teke-
mään. Joillakin opettajilla ryhmän huomioiminen ja ylipäänsä opiskelijan 
näkökulman huomioiminen kuuluvat ammattiin, toisilla eivät. Ammatil-
lisen koulutuksen jatkuvien muutosten ja suoranaisten murrosten keskellä 
kuitenkin myös opettajien ammatti-identiteetti on koetuksella. Tämän 
tutkimuksen valossa tämä asettaa uuteen valoon myös opettajien suhtau-
tumisen opiskelijoihin.

Ammatillisten opettajien ammatti-identiteetti rakentuu suhteessa 
oppilaitosorganisaatioon ja sen johtoon, omiin kollegoihin sekä opiske-
lijoihin. Virallisten instituutioiden puitteissa kuten opettajankoulutuk-
sessa, opetussuunnitelmatyöskentelyssä tai työehtosopimuksissa opettajia 
ohjataan toimimaan ensi sijassa osana oppilaitosorganisaatioita. Tämän 
tutkimuksen valossa organisaatiot kuitenkin etääntyvät muutosten pyör-
teissä yhä kauemmas opettajien arjesta. Samalla ne kykenevät tarjoamaan 
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opettajille yhä vähemmän tukea ja mielekästä ohjausta. Siksi myös niiden 
mahdollisuudet toimia ammatti-identiteetin rakennuspuuna tai peilipin-
tana heikentyvät. Muutokset vaikuttavat herkästi myös opettajien työyh-
teisöihin, niiden rakenteeseen ja toimintaedellytyksiin, mikä muuttaa hel-
posti kollegiaalisen tuen edellytyksiä.

Se, mikä ammatillisessa koulutuksessa pysyy muutosten keskelläkin, 
on koulutuksen perustehtävä opettaa, ohjata ja kasvattaa opiskelijoita 
ammatillisesti ja vähän ihmisinäkin. Tästä syystä on luultavaa, että sen 
asema myös ammatti-identiteetin peruskivenä vahvistuu. Tämä tarkoittaa, 
että opettajien on mielekästä kehittää toimintaansa opiskelijalähtöisem-
mäksi paitsi opiskelijoiden, myös itsensä kannalta. Jatkuvien muutosten 
oppilaitosmaailmassa opiskelijat ovat yhä tärkeämpi resurssi oman amma-
tillisuuden vahvistamiseen. Opiskelijalähtöisyys tarkoittaa yhtäältä ohjaa-
vaa työotetta, jossa keskiöön asettuvat opiskelijan näkökulman ja toimi-
juuden huomioiminen sekä vahvistaminen (Kauppila ym. 2015). Toisaalta 
se tarkoittaa myös opiskelijoiden ja ryhmien sosiaalisten ulottuvuuksien 
huomioimista ja ohjaamista. Yksilöllisyyteen ja henkilökohtaisuuteen kas-
vatetaan vain yhdessä toisten kanssa, eikä yksilöllisyys tarkoita yksinäi-
syyttä tai erillisyyttä toisista. Liiallinen opetuksen henkilökohtaistami-
nenkaan ei ole mielekästä, sillä se kuormittaa opettajia eikä ole tämän 
tutkimuksen valossa aina edes opiskelijoiden omien toiveiden ja tarpeiden 
mukaista (ks. myös Maunu 2014a, 69).

Ammatillinen opettajankoulutus ja täydennyskoulutus

Opettajien työnkuvan ja ammatti-identiteetin muutospaineet asettavat 
paineita myös instituutioille, jotka muodostavat tai ylläpitävät opettajien 
ammatti-identiteettiä. Tässä tutkimuksessa haastateltujen opettajien poh-
dintaan nousi etenkin ammatillinen opettajankoulutus, jonka tarjoamiin 
valmiuksiin suhtauduttiin kriittisesti varsinkin ohjaavan työskentelyn ja 
ryhmien ohjaamisen osalta.
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SARI: Jos minä ja Helena ollaan tässä nyt sitä mieltä, että ohjaaminen on se 

ryhmänohjaajan tärkein tehtävä, ja opettaminen on sit se kolkyt prosenttia. 

Ni eikö se oo selkee viesti tonne ammatillisellekin opettajakoulutukselle? 

(Haukela)

Toki myös positiivisia kokemuksia opettajankoulutuksesta esitettiin, mutta 
nämä liitettiin yksittäisiin kursseihin tai kouluttajiin. Opiskelijoiden sosi-
aalisten valmiuksien vahvempi huomiointi sekä etenkin konkreettisten 
työskentelytapojen saaminen sosiaalisten valmiuksien vahvistamiseen 
nouseekin tämän tutkimuksen perusteella ammatillisen opettajankou-
lutuksen merkittävimmäksi kehittämiskohteeksi (ks. myös Räisänen & 
Hietala 2009). Ryhmäilmiö on konkreettinen malli näiden asioiden teke-
miseen, mikä tekee siitä hyödyllisen ja suositeltavan välineen myös amma-
tilliseen opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen.

Ammatillisen koulutuksen sekä täydennyskoulutuksen merkityksen 
voi ennakoida tulevaisuudessa kasvavan yhä. Jatkuvien muutosten virrassa 
tarve uusille toimintatavoille kasvaa, ja jos organisaatiot ja johtajat jatka-
vat etääntymistään arjesta, opettajien työyhteisöihin voi muodostua suu-
riakin sosiaalisia tyhjiöitä. Erilaisille täydennyskoulutuksille voi tässä tilan-
teessa tarjoutua tärkeä tehtävä tyhjiöiden täyttämisessä. Sen lisäksi, että 
koulutukset tarjoavat opettajille sisällöllisiä opetus- tai ohjausvalmiuk-
sia, ne voivat vahvistaa ja kehittää myös työyhteisöjen sisäisiä sosiaalisia 
valmiuksia ja työtapoja. Tätä kautta ne voivat vahvistaa myös opettajien 
ammatti-identiteettiä, työviihtyvyyttä ja työssä jaksamista. Tämä edellyt-
tää kuitenkin sitä, että täydennyskoulutuksen järjestäjät tuntevat opettajien 
työn ja työyhteisöjen sosiaaliset ulottuvuudet siinä missä opiskelijoidenkin.
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Mitä ammattiin opiskelevat haluavat elämältä?

Kuinka oppilaitokset valmistavat hyvään elämään ja työelämään?

Mitä ovat ammatillisten opettajien arkityön kipupisteet?

Millaista johtamista ammatilliset opettajat toivovat?

Koulumaailma ja työelämä ovat muutoksen keskellä. Nyky-yhteiskunnas-
sa vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot ovat entistä keskeisempiä. Yhtei-
söllisyydestä löytyy ratkaisuja kun tavoitellaan parempaa politiikkaa, ter-
veyttä, hyvinvointia ja turvallista yksilönkehitystä. Sosiaaliset taidot ovat 
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