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Opinnäytetyöni tilaaja on Kivenpuiston koulu. Kivenpuiston koulu on Nurmijärven kunnan keskitetyn 
erityisopetuksen koulu, joka toimii myös erityisopetuksen resurssikeskuksena kunnassa. AVEKKI on 
Savonia ammattikorkeakoulussa kehitetty, henkilökunnan työkaluksi tarkoitettu toimintatapamalli sellai-
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uhkaa asiakkaan taholta.  
 
Tämä opinnäytetyö on tehty osana Kivenpuiston koulun strategista kehittämissuunnitelmaa, johon kuu-
luu tärkeänä tavoitteena väkivallan ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja jälkiselvittelyyn keskittyvän AVEKKI-
toimintatapamallin laajamittainen, koko työyhteisön toimintakulttuurin läpäisevä käyttöönotto. Opinnäy-
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sia ajatuksia, toiveita ja odotuksia henkilökunnan jäsenillä on AVEKKI-mallista sekä sen käyttökelpoi-
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vaatioon ensisijaisesti vaikuttavat. Tarkoituksena on tarjota tilaajalle tiiviisti yhteen vedettyä tietoa työ-
yhteisön lähimenneisyydestä ja nykytilasta sekä pohjustaa tulevaisuuden visiota. 
 
Kantavana ideana on tarkastella toimintaympäristöä sekä käytäntöön että tietoperustaan nojaten maa-
peränä, johon AVEKKI-toimintatapamalli on tarkoitus juurruttaa. Arvoperustaa ja käytännön toiminta-
malleja pohditaan yhdessä toiminnallisin keinoin, työyhteisön sosiaalista pääomaa hyödyntäen. Muka-
na kulkee työhyvinvoinnin näkökulma ja supportiivinen mielikuvapedagogiikka. Pääasiallisena aineisto-
na käytän taustojen ja nykytilan kartoituksen osalta Kivenpuiston koulun koko henkilökunnalle suunnat-
tujen kyselyiden tuloksia. Tulevaa visioidaan ja suunnitellaan yhteisenä pajatyöskentelynä. Tietoperus-
ta keskittyy tarkastelemaan kasvatusyhteisön toimintakulttuuria sekä sen kehittämisen edellytyksiä ja 
haasteita pääosin kasvattavan yhteisön ja oppivan organisaation, henkilöstöjohtamisen ja oppilaitoksen 
kehittämisen näkökulmista. 
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1 JOHDANTO 

 
 
Kivenpuiston koulu on parhaillaan toipumassa suurista muutoksista. Henkilökunnan 

vaihtuvuus on ollut lähimenneisyydessä merkittävän suuri ja erityiskasvatuksen haas-

teellisuus näyttäytynyt, jos mahdollista, entistäkin selvemmin koko yhteisössä. Tämä 

on luonut paineita toimintatapojen ja –kulttuurin perinpohjaiselle uudelleentarkastelul-

le. Yleisopetukseen nähden erityiskoulun arjessa korostuvat oppilailla yleisesti esiin-

tyvät vuorovaikutuksen ja impulssikontrollin haasteet. Yhdeksi käytännön interven-

tiokeinoksi näihin hankaliin ja toisinaan jopa henkilöturvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin 

on Kivenpuiston koulussa valittu AVEKKI-toimintatapamalli. 

 

Koulun rehtorin vaihtumisen, apulaisrehtorin AVEKKI I –kouluttajakoulutuksen sekä 

yleisen ilmapiirin myötä koulussa on syntynyt puitteet ja vahva tahtotila selkiyttää 

koulun toimintastrategisia linjauksia. Tämän linjaustyön mukaisesti opinnäytetyöni 

kaksi teemaa ovat työyhteisön arvopohjan tarkastelu ja määrittäminen sekä AVEKKI-

mallin järjestelmällinen ja strukturoitu käyttöönotto. Opinnäytetyöni tehtävä tässä laa-

jemmassa toiminnan kehittämishankkeessa on tarkastella Kivenpuiston koulun kas-

vatusyhteisön arvopohjaa työntekijän näkökulmasta. Etsin työssäni vastausta kysy-

mykseen, millainen toimintakulttuurin ja arvopohjan on oltava, jotta AVEKKI-mallin 

kaltainen yhteisöllinen toimintatapa voisi juurtua osaksi Kivenpuiston koulun jokapäi-

väistä toimintaa.  

 

Näiden arvo- ja asenneperustaisten edellytysten lisäksi toinen kehittämiskysymys 

liittyy AVEKKI-malliin kouluympäristöön tuotuna. Mikä on ensisijainen painoalue 

AVEKKI-mallin käytössä ja mitkä ovat tästä johdettavat, ensimmäiset Kivenpuiston 

erityiskoulun arkeen siirrettävissä olevat käytänteet? 

 

Näihin kysymyksiin perehdyn sekä koulun lähimenneisyyden että henkilökunnan tä-

mänhetkisten kokemusten ja ajatusten pohjalta, peilaten näitä aihepiirin tietoperus-

taan. Pyrkimyksenäni on tältä pohjalta, henkilökuntaa osallistavan työskentelyn myö-

tä, hahmotella suuntaviivoja, jotka tukisivat AVEKKI-mallin onnistunutta käyttöönottoa 

yhteisön arvopohjan suunnassa. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA OPINNÄYTETYÖN JÄSENTELYÄ 

 
 

2.1 Kivenpuiston koulu 

 

Kivenpuiston koulu on Nurmijärven kunnassa toimiva, koko kuntaa palveleva keskite-

tyn erityisopetuksen koulu. Koulussa on tällä hetkellä noin sata oppilasta yhteentoista 

ryhmään jaettuna. Opetus on yhdysluokkamuotoista erityisopetusta luokka-asteilla 1. 

– 9. Koulussa toimii neljä vammaisopetuksen, niin kutsuttua ”polku-luokkaa”. Näistä 

ikäryhmittäin on jaettu ”Alku-” ”Keski-” ja ”Jatkopolku”. Luokka-asteesta riippumaton 

”Aurinkopolku”-luokka on suunnattu erityisesti autistisille oppilaille. EMO-luokka puo-

lestaan on tarkoitettu alakouluikäisille oppilaille, joilla on tunne-elämän ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen erityishaasteita. Loput luokat ovat yksilöllistetyn opetuksen yhdys-

luokkia. Maksimi ryhmäkoot eri luokkamuodoissa vaihtelevat viidestä kymmeneen 

oppilaaseen.  

 

Koulun yhteydessä toimii lisäksi kehitysvammaisten oppilaiden aamu- ja iltapäivähoi-

don yksikkö, Päivähoito Aleksi. Vuonna 2011 Aleksi muuttui sosiaalitoimen alaisuu-

desta sivistystoimen alaiseksi yksiköksi, jonka toiminnallisena esimiehenä toimii päi-

vähoidon vastaava ohjaaja. Lähiesimiehenä Aleksissa toimii koulun rehtori. (Kiven-

puiston koulu 2016.)  

 

Kivenpuiston koulussa työskentelee kasvatustyössä yhteensä 45 henkilöä. Erityis-

luokanopettajia on yksitoista, joiden lisäksi kaksi tuntiopettajaa ja yksi resurssiopetta-

ja. Ohjaajina työskentelee 26 henkilöä, joista yhdeksän on koulunkäynninohjaajia, 

joiden osa-aikainen työ keskittyy oppilaiden kouluaikaan ja muut ovat oppilasohjaajia, 

joiden työ on kokoaikainen (38,25h) sisältäen koulupäivän lisäksi oppilaiden aamu- ja 

iltapäivätoiminnan toteuttamisen. Ohjaajat ovat koulutustaustoiltaan pääosin lähihoi-

tajia, kehitysvammaisten ohjaajia tai -hoitajia tai koulunkäynnin avustajia. EMO-

luokassa työskentelee opettajan ja ohjaajien lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja. Oppi-

lashuoltoryhmän (nyk. yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR) jäseniä ovat koulun rehto-

rin lisäksi koulupsykologi, -kuraattori ja -terveydenhoitaja. Koko yksikön esimiehenä 
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toimii rehtori, jolla ei ole omaa luokkaa, mutta hänen virkaansa sisältyy myös opetus-

velvollisuutta. 

 

Olen itse työskennellyt Kivenpuiston koulussa vuodesta 2009 lähtien. Kaksi ensim-

mäistä vuotta työskentelin määräaikaisena, osa-aikaisena koulunkäynnin ohjaajana, 

minkä jälkeen sain vakituisen toimen kokopäiväisenä oppilasohjaajana. Irtisanouduin 

toimestani kesällä 2015. Henkilökunnan vaihtuvuus viimeisen viiden vuoden aikana, 

jolloin olen asiaa havainnoinut, on ollut huomattavan suuri. Koulun pitkäaikainen reh-

tori vetäytyi eläkkeelle keväällä 2014. Väliaikaisesti virkaa astui hoitamaan tuolloinen 

vararehtori lukuvuodeksi 2014 – 2015. Lukuvuoden 2015 alusta, elokuusta lähtien on 

virkaan valittu nykyinen rehtori, joka tuli Nurmijärven kuntaan ja Kivenpuiston kouluun 

uutena työntekijänä. 

 

Lukuvuosi 2014 – 2015 oli rehtorin vaihtumisen lisäksi suuri henkilökunnan muutos-

ten ja vaihtuvuuden huippuvuosi. Koulun henkilöstötilastoihin perustuen tuon yhden 

lukuvuoden aikana koulusta lähti 6 opettajaa ja 7 ohjaajaa. Suurin osa lähtijöistä irti-

sanoutui itse ja vaihtoi työpaikkaa joko toiseen kouluun tai kokonaan toiselle alalle. 

Kahdella lähtijöistä määräaikainen työsuhde päättyi, eivätkä he enää hakeneet tai 

tulleet valituiksi avoimeksi jääneisiin toimiin uudestaan. Kaksi lähti opiskelemaan ja 

kaksi jäi äitiysvapaalle. Toisin sanoen reilusti yli neljäsosa koko koulun kasvattajista 

vaihtui yhden lukuvuoden kuluessa.  

 

On väistämätöntä, että näin suuret henkilökuntamuutokset vaikuttavat koulun arjen 

sujuvuuteen ja ennustettavuuteen ja sitä kautta esimerkiksi oppilaan turvallisuuden 

kokemukseen ja työntekijän kokemaan paineeseen. Lieveilmiönä saattaa syntyä le-

vottomuutta ja erilaisia aggressiivisiakin reaktioita. Oppilaan rajoittaminen on tämän 

päivän kouluissa lähes arkipäivää normaalioloissakin. Jos nyt ei ihan jokapäiväistä, 

niin ainakin jokaiselle Kivenpuistolaiselle jollain tavoin tuttua. Uskoisin näiden asioi-

den olevan tavalla tai toisella läsnä myös monen muun koulun arjessa. AVEKKI-

mallin käyttöönoton tarkoitus Kivenpuiston koulussa on opastaa kasvatushenkilökun-

taa yhteiseen, taitavan vuorovaikutuksen toimintakulttuuriin. 
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2.2 AVEKKI-toimintatapamalli  

 

AVEKKI-toimintatapamalli on syntynyt Savonia ammattikorkeakoulun terveysalalla 

toimeenpannun projektin tuotoksena. Malli on kehitetty alun perin terveydenhuollon 

työkaluksi tilanteisiin, joissa oman työn yhteydessä joutuu kokemaan fyysistä tai 

psyykkistä uhkaa tai jopa suoranaista väkivaltaa. AVEKKI on saanut nimensä kuuden 

sanan alkukirjaimista: Aggressio, Väkivalta, Ennaltaehkäisy / hallinta, Kehittäminen, 

Koulutus ja Integraatio. Toimintatapamallin käyttöalueeksi on määritelty ”kriittiset ti-

lanteet, joissa aggressiivinen puheilmaisu ja / tai käyttäytyminen on jo selkeästi ha-

vaittavissa tai mahdollisesti tuhoava, väkivaltainen ja terveyttä vaarantava toiminta 

on jo käynnistynyt”. (Hakkarainen ym. 2006, 7). 

 

Malli on kokonaisvaltainen, koko työyhteisön toimintakulttuuriin vaikuttava ja ulottuva 

toimintatapa, jossa korostetaan ennen kaikkea väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyn 

tärkeyttä, mutta joka ulottuu myös uhkaavan tai väkivaltatilanteen hallintaan sekä sen 

jälkipuintiin työyhteisössä ja asiakastyössä. Malliin sisältyy olennaisesti onnistuneen 

vuorovaikutuksen sekä yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden teemat, jotka ovat 

myös väkivallan ehkäisyyn liittyvän AVEKKI I -koulutuksen johtoajatuksia. Mallia voi-

daan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen organisaatioiden lisäksi soveltaa myös pe-

lastus-, turva- ja vartiointialoilla sekä diakoniatyön ja opetuksen alalla. (mt., 7 – 8.)   

 

Käytännössä toimiessaan AVEKKI-malli on paljon enemmän kuin vain väkivallan eh-

käisyyn ja käsittelyyn liittyvä toimintatapa. Vaikka malli on nimenomaan näitä tilantei-

ta varten luotu, sen pitkäaikaiset ”sivuvaikutukset” ulottuvat koko työyhteisön toimin-

takulttuuriin. AVEKKI luo, tukee ja kehittää yhteisöllisyyttä ja turvallisuuden ja avoi-

muuden ilmapiiriä. Tämä on luonnollinen seuraus vaikeiden asioiden avoimesta ja 

hyväksyvästä kohtaamisesta ja käsittelystä yhdessä – yhteisesti sovituin keinoin ja 

pelisäännöin. Juuri tähän Kivenpuistossa tähdätään ja tähän palautan ajatukseni tois-

tuvasti käsitellessäni Kivenpuiston koulun toimintakulttuurin muutosta. 

 

Terveydenhuollon alalla asiakaskontaktit ovat usein satunnaisia ja lyhytkestoisia. Kun 

tulee kyseeseen toimintatavan soveltaminen kouluympäristöön, tulee ottaa huomioon 

ennen kaikkea kaksi asiaa: asiakkaiden alaikäisyys ja asiakassuhteen pitkäkestoi-

suus. Nämä tuovat lisähaastetta, mutta myös paljon mahdollisuuksia mallin suunnit-
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telulle ja toteuttamiselle yhdessä asiakkaan eli lapsen tai nuoren ja tämän kodin 

kanssa. Kouluympäristössä toimintaa ohjaavat (muiden soveltamisympäristöjen 

säännösten lisäksi) useat lait ja säädökset, jotka tulee mallia sovellettaessa ottaa 

huomioon. Huomioitavia lakeja erityiskoulussa ovat muiden muassa perusopetuslaki, 

lastensuojelulaki sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Jokaisen, joka joutuu 

työssään tekemisiin toisen henkilön rajoittamisen kanssa, on syytä olla tietoinen kes-

keisistä työtä ohjaavista säädöksistä (Hakkarainen ym. 2006, 17).  

 

Myös työturvallisuuslakiin sisältyy työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite, joka vel-

voittaa työnantajaa tarkkailemaan työympäristöä, työyhteisöjen tilaa ja työtapojen 

turvallisuutta (Työturvallisuuslaki 2002, 8§). Työterveyslain mukaan työnantajan vel-

vollisuuksiin kuuluu myös ”työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden 

selvittäminen ja arviointi toistuvin työpaikkakäynnein ja muita työterveyshuollon me-

netelmiä käyttäen ottaen huomioon työpaikan altisteet, työn kuormittavuus, työjärjes-

telyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaara samoin kuin näiden tekijöiden huomioon ot-

taminen työtä, työmenetelmiä ja työtiloja suunniteltaessa sekä työolosuhteiden muu-

tostilanteissa” (Työterveyshuoltolaki 2001, 12§). 

 

AVEKKI-koulutus Kivenpuiston koulun henkilökunnalle aloitettiin pienimuotoisesti jo 

vuonna 2009, samanaikaisesti EMO-luokan käynnistymisen kanssa silloisen rehtorin, 

Katrina Räisänen-Sondermannin aloitteesta. Tarve perusopetuksen henkilöstölle 

suunnatulle, vaikeiden vuorovaikutustilanteiden hallinnan koulutukselle on mielestäni 

ilmeinen. Mikäli aiempia kokemuksia tai koulutusta hallittuun toimintaan uhkatilan-

teissa ei ole, alkavat alkukantaiset ja henkiinjäämisen kannalta olennaiset reaktiot 

helposti hallita käytöstä (Hakkarainen ym 2006, 13 – 14). Tähän mennessä suuri osa 

Kivenpuiston henkilökunnasta on jo käynytkin AVEKKI-koulutuksen. Kouluttajat sekä 

koulutuksen kesto ja sisällöt ovat kuitenkin olleet henkilökunnan kokemusten mukaan 

hyvin vaihtelevat ja jokseenkin hajanaiset, mistä johtuen käytännössä vaikeasti yh-

teen sovitettavissa. Lisäksi moni koulutuksen saanut on jo jättänyt työyhteisön. 
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2.3 Opinnäytetyön rakenne ja menetelmät 

 
 
Työni etenee rakenteellisesti kahdessa, myös menetelmiltään eroavassa osassa. 

Ensimmäiseen osaan kuuluvat luvut kolme ja neljä, jotka perustuvat dokumentti-

analyysiin. Luvun kolme lopussa puran tausta-aineistoa. Analysoin kuntaviranomaisil-

ta käyttöön saamiani aineistoja pääosin kvantitatiivisesti. Luvun neljä alussa käsitte-

len kyselyä, jonka teetin henkilökunnalle kehittämistoiminnan alkukartoitusta varten. 

Työn ensimmäisen osan tarkoituksena on taustoituksen lisäksi pyrkimys ainakin osit-

taiseen toistettavuuteen. Tässä osiossa käsiteltyjen muuttujien vaihtelua on mahdol-

lista seurata jatkossakin vastaavien tulevien aineistojen avulla. (mm. Ojasalo, Moila-

nen, Ritalahti 2009, 40 - 41).  

 

Kivenpuiston henkilökuntakyselyn tulokset johdattavat samalla opinnäytetyöni toi-

seen, toiminnalliseen osuuteen. Tämä toinen osuus sisältää yhteistä arvotyöskente-

lyä ja toimintatapojen suunnittelua kyselytulosten ja tilaajan toiveiden viitoittamassa 

suunnassa (luvut 4 – 6). Työstän pajatyöskentelyn esiin nostamia asioita eteenpäin, 

peilaten niitä tietoperustaan, niin toiminnan tavoitteiden kuin keskeisten haasteiden-

kin osalta. Toisessa osassa tarkastelen siis työyhteisön omia visioita ja tavoitteita 

nähden ne niinä edellytyksinä, joita vahvistamalla uuden toimintatapamallin ja yhtei-

söllisemmän työkulttuurin juurtuminen voisivat mahdollistua. 

 

Koko opinnäytetyöni läpäisevästi olen pyrkinyt omaksumaan supportiivisen ja osallis-

tamiseen pyrkivän otteen. Työni sisältää toimintatutkimuksellisia piirteitä, vaikka oma 

osuuteni siinä sijoittuukin hyvin lyhyelle ajanjaksolle ja jatkokehittäminen tämän työn 

ja sen ”ensimmäisten syklien” arvioinnin jälkeen jääkin työyhteisölle ja siinä toimivalle 

AVEKKI-ryhmälle toteutettavaksi. Tämä toiminnallinen lähestymistapa yhdistettynä 

tapaustutkimukselle luonteenomaiseen aineistojen analyysiin tukee mielestäni par-

haiten tilaajan tarpeita ja työyhteisön tavoitteita. Toimintatutkimuksellinen ote sovel-

tuu hyvin työympäristössä tapahtuvaan tutkimukselliseen muutos- ja kehitystyöhön 

varsinkin, kun tavoitteena on jokaisen työyhteisön jäsenen osallistaminen sekä sitä 

kautta myös motivaation ja sitoutumisen tukeminen (mm. Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 

2009, 19 – 20).  
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3 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA 

 

Tarve tarkastella lähemmin Kivenpuiston koulun työtapoja ja –malleja on kytenyt mie-

lessäni jo vuosia, vaikkakin ajatusten tiivistyminen opinnäytetyön muotoiseksi, kehit-

täväksi työn tutkimukseksi, syntyi vasta syksyllä 2015. Taustalla ovat omat kokemuk-

seni työyhteisön jäsenenä. Aiheen tärkeys kävi itselleni päivänselväksi viimeistään 

kevättalvella 2015, kun koulun henkilökunnan yhteisessä kokouksessa vieraili kun-

nan turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemi sekä työhyvinvoinnista vastaava, Uotilan 

koulun rehtorina toimiva Jari Anttila.   

 

Vierailun syynä oli huoli työyksikön henkilökunnan työhyvinvoinnin ja turvallisuuden 

kokemuksista. Huoli oli noussut suuresta määrästä työturvallisuusraportteja, joita yk-

siköstä oli lähetetty uhkaaviin- ja väkivaltatilanteisiin liittyen. Palaan näihin aineistoi-

hin seuraavassa alaluvussa. Huomiot, joita tein vierailusta ja sen välittömistä vaiku-

tuksista vahvistivat käsitystäni tilanteen järjestelmällisemmän käsittelyn ja selvityksen 

tarpeesta. Koko ilmapiiristä huokui valtava huoli, mutta samanaikaisesti vielä suu-

rempi yhteisyyden ja helpotuksen tuntu: ”Meidät on kuultu, meidät on nähty!”  

 

Pitkään jatkuneen tilanteen yhteisesti jakaminen, sen näkyväksi tuominen – pelkäs-

tään tämä – tuntui helpottavan oloa, purkavan painetta ja ennen kaikkea voimaannut-

tavan koko yhteisöä. Tunne siitä, että niin yksilö- kuin ryhmätasolla minut/meidät ote-

taan vakavissaan, on äärimmäisen tärkeä ihmisen hyvinvoinnille. Tämä toteutui aina-

kin hetkellisesti tuon vierailun aikana ja uskon, että se oli merkityksellistä jokaiselle 

läsnäolijalle. 

 

3.1 Työturvallisuusraportit ja henkilöstökyselyt – hiukan historiaa 

 

Opinnäytetyöni taustakartoituksen yhteydessä tutkin kvantitatiivisella tasolla Nurmi-

järven kunnan työturvallisuusraportteja. Lisäksi sain käyttööni kunnassa viime vuosi-

na toteutettujen henkilöstökyselyjen raporttitietoja Kivenpuiston koulun osalta. Rapor-

tit puhuvat osaltaan selkeää kieltä. Vaikka näiden kahden erilaisen tilastollisen ai-

neiston tutkiminen ja vertailu ei kerrokaan asioiden syy- ja seurausyhteyksistä, ja 

muutenkin tällaisia suoraviivaisia päätelmiä olisi mahdoton tehdä, niin selvää kuiten-
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kin lienee työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kokemuksien välinen kiinteä yhteys. 

Nämä molemmat ovat laskeneet Kivenpuiston koulussa huomattavasti ja melko sa-

manaikaisesti vuonna 2015 kerättyjen tietojen perusteella. 

 

Käyttöön saamaani raportoituun tietoon (Nurmijärven turvallisuuspäällikkö Tero Kei-

taanniemi) perustuen Kivenpuiston koulussa esiintyy huomattavan paljon uhka- ja 

väkivaltatilanteita mihinkään muuhun kunnan kouluun tai muuhunkaan toimintayksik-

köön verrattuna. Tarkasteluni kohteena olleena ajanjaksona (1.1.1015 – 31.12.2015) 

kunnan kaikista 26 perusopetuksen koulusta oli tullut kaikkineen 93 työturvallisuusil-

moitusta. Ilmoituksia oli tullut yhteensä 18 eri koulusta. Näistä kouluista 13 oli alakou-

luja, kaksi yläkoulua ja kolme yhtenäiskoulua.  

 

Kivenpuiston osuus ilmoituksista on 32 kpl, mikä tarkoittaa reilua kolmannesta 

(34,4%) eri kouluilta tulleiden ilmoitusten yhteismäärästä. Vertailun vuoksi: mikäli il-

moitukset jakautuisivat tasan näiden 18 koulun kesken, olisi yhden koulun osuus noin 

5,6%. Jos ne jakautuisivat tasan kunnan kaikkien koulujen kesken, mukaan lukien ne 

kahdeksan koulua, joista ei tullut ilmoituksia lainkaan, keskiarvo-osuudeksi jäisi enää 

3,6%. Näissä osuuksissa on tosin otettava huomioon, että Kivenpuiston koulu on yh-

tenäiskoulu, eli samassa yksikössä toimii sekä ala- että yläkoulu. 

 

Ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiristä tulee lähellekään koulujen 

lukuja vastaava määrä ilmoituksia uhkaavista tilanteista asiakaspalvelun yhteydessä. 

Vertailuajankohtana kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialalta tuli kaikkiaan 76 

työturvallisuusilmoitusta. Luku on yhteismäärä, jossa on mukana mm. terveyskes-

kuksen vuodeosastoilta, päivystyksestä, kotihoidosta, asumispalveluista ja päiväkes-

kuksesta tulleita ilmoituksia. Näiden lisäksi vain varhaiskasvatuspalveluista raportoitu 

työturvallisuusilmoitusten määrä nousee tarkastelussa merkittävästi esiin. Kunnan eri 

päiväkodeista yhteensä on saapunut vuoden 2015 kuluessa 49 työturvallisuusilmoi-

tusta. 

 

Myös Nurmijärven kunnan ja Kevan yhteistyössä laatiman ja Kevan toteuttaman 

KAARI-työhyvinvointikyselyn tulokset samalta vuodelta (2015) heijastavat Kivenpuis-

ton koulun 22 vastaajan osalta suurta painetta ja tyytymättömyyttä. Kysely kertoo 

koetuista puutteista erityisesti työilmapiiriin liittyen (luottamus, avoimuus, ristiriitojen 
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käsittely, johtaminen). Verrattuna aiempina vuosina (2013, 2011, 2009) teetettyihin 

kyselyihin, erot vuoden 2015 tuloksiin nähden olivat suorastaan dramaattisia. Koke-

mus sekä työn sujuvuudesta työyhteisössä, että työhyvinvoinnin tilasta työpaikalla on 

ollut vuonna 2015 merkittävän heikko koko kuntaorganisaation muihin, tutkimuksessa 

kartoitettuihin työyksiköihin nähden. Esimerkiksi työhyvinvoinnin kehityksen osalta on 

55% Kivenpuiston koulun vastaajista arvioinut hyvinvoinnin menneen huonompaan 

suuntaan kyselyä edeltäneen vuoden aikana, vastaavan luvun ollessa 24% koko 

kunnan työyksiköiden keskiarvona. 

 

Sekä työturvallisuus- että työhyvinvointiraporttien valossa käy selväksi, että työn vaa-

tivuus ja työntekijöiden stressitaso Kivenpuiston koulussa on ymmärrettävästi korkea. 

Pääasiallisesti tutkimani vuoden 2015 tuloksissa peilautuu uskoakseni myös kysei-

senä vuonna huippuunsa noussut henkilökunnan vaihtuvuus. Perustuen omiin sub-

jektiivisiin havaintoihini työntekijänä, olivat myös työstä poissaolot tuona vuonna epä-

tavallisen korkealla edellisiin vuosiin verrattuna. 

 

Väkivalta- ja uhkatilanteiden esiintymistä kuntaorganisaatiossa on tarkasteltu myös 

valtakunnallisesti. Esimerkiksi Kevan toteuttamassa ”Julkisen alan työhyvinvointi 

2014” -tutkimuksessa kartoitettiin osaltaan myös kunta- ja seurakuntatyöntekijöiden 

henkilöstön kokemaa väkivaltaa ja epäasiallista kohtelua. Lisäksi tutkittiin asiakasvä-

kivallan yhteyttä koettuun työkykyyn. Väkivaltaa tai epäasiallista kohtelua kokeneet 

vastaajat arvioivat henkisen työkykynsä selvästi useammin heikommaksi kuin vas-

taavilta kokemuksilta välttyneet. Tutkimuksen mukaan kunta-alan henkilöstöstä yli 

neljännes (27%) oli kokenut tutkimusta edeltävänä vuonna väkivaltaa tai sen uhkaa 

asiakkaan taholta. Luvut olivat suurimmat terveys- ja sosiaalialalla. Erityisesti ter-

veysalalla koettu väkivallan uhka (46%) ylitti merkittävästi kuntatoimijoiden keskiar-

von.  Tässä tutkimuksessa sivistystoimialan osuus (18%) koetuista väkivaltatilanteis-

ta jäi kuitenkin yllätyksekseni kuntakeskiarvoa pienemmäksi. (Keva 2014, 59 – 60.) 

Tosin satunnaisotannalla toteutetun tutkimuksen edustavakaan otos tuskin sisältää 

huomattavaa määrää erityisoppilaitosten henkilökuntaa.  
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3.2 Opinnäytetyön lähtökohdat Kivenpuiston koulussa 

 
Pohtiessamme opinnäytetyöni tarvetta ja tarkoitusta yhdessä työn tilaajan, Kivenpuis-

ton koulun uuden rehtorin Lasse Latomäen, sekä AVEKKI-vastaavan opettajan Mia 

Stenroosin kanssa, esiin nousi tarve kehittää ja yhtenäistää uhkatilanteisiin liittyviä 

toimintamalleja ja sitouttaa koko henkilökunta niihin. Opinnäytetyöni sisällön näkö-

kulmasta ensisijaisen tärkeäksi koettiin sitoutumisen ja motivaation kysymykset sekä 

työyhteisön yhteishengen, työilmapiirin ja toimintakulttuurin merkitys tällaiselle yhtei-

sen toimintakulttuurin muokkaustyölle. 

 

Minkä tahansa hankkeen vähimmäisedellytykset lienevät tarve, keino, tahto, aika. 

Kivenpuiston koulussa tarve on havaittu. Interventiokeino – AVEKKI-malli – on valittu. 

Tahtotila ainakin esimiestasolla vaikuttaisi vahvalta ja aika on päätetty ottaa. Lähtö-

kohdat kehittämistyölle näyttäisivät siis olevan tärkeiltä osin kunnossa. AVEKKI:n 

käytön jalkauttaminen Kivenpuistoon onkin toimintasuunnitelmaan kirjattuna kärki-

hankeena tulevalle lukuvuodelle 2016 – 2017.  

 

Opinnäytetyöni tilattiin palvelemaan tämän pitkän prosessin alkuvaiheessa. Varsinai-

nen ”kick-start” AVEKKI-mallin yhteiselle käyttöönotolle tapahtuu elokuussa 2016, 

lukukauden aloituspäivänä. Työni on ikään kuin maaperän tunnustelua ja muokkaus-

ta ennen varsinaista aloitusta. Rehtori koki varsinkin yhteisen vision luomisen tärke-

äksi. Tältä pohjalta lähdimme suunnittelemaan kaksiosaista pajatyöskentelyä, jonka 

ensimmäisessä osassa keskityttäisiin visiointiin ja toisessa osassa AVEKKI-mallin 

käytännön soveltamiseen Kivenpuiston koulussa. 

 

AVEKKI-toimintatavan juurtumisen edellytykset koskevat ennen kaikkea niitä yhtei-

söllisyyteen perustuvia käytäntöjä ja ideoita, joita työyhteisö tarvitsee ollakseen kehi-

tykselle otollinen kasvumaaperä. Millainen on maaperä täällä? Mistä se koostuu, mitä 

työyhteisön edustajat itse tuovat esiin? Millainen on se hiljainen tieto ja se sosiaali-

nen pääoma, mistä tämä yhteisö ponnistaa? Millaiset arvot yhteisössä vallitsevat ja 

mikä täällä ihmisiä motivoi kehittymään ja kehittämään? Entä mitä ovat nämä edelly-

tykset tietoperustan valossa? Miten AVEKKI-malli räätälöidään tähän maastoon sopi-

vaksi ja mitä sen suhteen konkreettisesti tapahtuu? Toivon, että esittämieni kysymys-

ten käsittelystä nousee lukijan mielessä ideoita ja oivalluksia – omia kehittämisehdo-
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tuksia ja motivoivia näkökulmia, jotka innostaisivat kantamaan omaa ja yhteisön työtä 

ja oppimista eteenpäin. 

 

Kalevi Kaipio puhuu kasvattavasta yhteisöstä, jossa sekä koko yhteisö että siinä toi-

mivat yksilöt ovat jatkuvassa kasvun ja kehityksen prosessissa. Kaipion jaottelun mu-

kaan uudet kasvatuskäytänteet voivat olla tarpeen yksittäisessä pienyhteisössä, ku-

ten päiväkoti- tai kouluryhmässä, jolloin niiden kehittäminen voi olla mahdollista ja 

riippumatonta ympäröivästä organisaatiosta. Toisessa tapauksessa kehittämisen läh-

tökohtana voi olla kokonaisen toimintayksikön halu ja tarve kehittää omia yhteisiä 

toiminnan ja päätöksenteon mallejaan. Tällöin suuremman organisaation osana toi-

miva yksikkö kokee, että omassa yksikössä on kokonaisuudesta poikkeavat tai eritel-

lymmät tarpeet, jota suuremman organisaation yleiset linjaukset eivät riittävästi koh-

taa. Juuri tällainen tilanne on Kivenpuiston koulussa. Kolmas tilanne on sellainen, 

jossa kokonaisen organisaation kaikkien toimintayksikköjen yhteisöllisiä toimintatapo-

ja lähdetään kehittämään. Organisaatio pyrkii tällöin toimimaan tavoitteellisesti ja 

prosessinomaisesti kasvatusyhteisön luomiseksi ja vahvistamiseksi kokonaisuudesta 

käsin. (Kaipio 1999, 30 – 31.) 

 

Kaipio puhuu myös käyttäytymistämme ohjaavan normiston muuttumisesta erilaisissa 

tilanteissa ja yhteiskunnan muutosten myötä (mt. 1999, 38-44). Sen lisäksi, miten 

normisto muuttuu, on oleellista miten nopeasti ja joustavasti se muuttuu tilanteiden 

muuttuessa ja yhteiskunnan ja arvomaailman kehittyessä yhä kiihtyvällä tahdilla. 

 

Varsinkin kasvatusyhteisössä kuten koulussa, henkilökunnan ja oppilaiden yhteistyö-

nä luodun normiston on kyettävä muuttumaan ikään kuin ”reaaliajassa” yhteisön tar-

peiden myötä. Erityiskoulun kaltaisessa kasvatusyhteisössä normistojen perinteinen 

asema toiminnan suoraviivaisena määrittäjänä ei toimi. Perinteisessä mallissa nor-

misto on ollut kasvattajien määrittelemä ja melko pysyvä. Malli on ollut paikallaan 

tilanteessa, jossa käyttäytymistä ohjaavat arvot ovat muuttuneet niin hitaasti, että 

toiminta ja käyttäytymisnormisto ovat pysyneet toisiaan tukevina, vailla ristiriitaa. Kui-

tenkin tilanteet ja ihmisten käyttäytyminen nähdään tänä päivänä niin muutosalttiina 

tekijöinä, ettei vanhan mallinen, suoraviivainen ja ylhäältä käsin ohjautuva normisto 

ole toimiva vaihtoehto. Sitä ei joko haluta tai yksinkertaisesti voida noudattaa käsillä 
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olevassa tilanteessa. Silloin on väistämätöntä, että organisaation tai yhteisön viralli-

sen normiston rinnalle, tai yläpuolelle syntyy epävirallinen normisto (Kaipio 1999, 40).  

 

Itse näen, että pahimmillaan tämä epävirallinen normisto on ”villi” ja epäyhtenäinen, 

jolloin koko kasvatusyhteisön perustehtävä vaarantuu näiden piilovaikuttajien kautta. 

Normiston ja sen mukaisen toiminnan yhdenmukaisuus on yhtä tärkeässä asemassa 

niin kasvattajalle ja kasvatettavalle kuin heidän väliselleen vuorovaikutukselleenkin. 

Kasvatuksessa, erityiskasvatuksessa varsinkin, yhdenmukaisuus ja johdonmukai-

suus ovat kaikkein tärkeimpiä asioita; vain niiden kautta voivat kehittyä luottamus 

kasvattajaan sekä turvallisuuden tunne. Erityiskasvatuksessa on silti huomioitava 

myös tilanteiden yllättävä moninaisuus, kuten aggressio, jolloin käyttäytymisen ja 

toiminnan normeja on kyettävä nopeasti ja joustavasti muuttamaan. Kuitenkin myös 

tämän jouston on perustuttava yhteisille sopimuksille ja ammatillisuudelle, jolloin sen 

käyttö on suunniteltua ja perustuu ammattitaitoiseen arvioon tilanteen laadusta. 
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4 KYSELY KIVENPUISTON HENKILÖKUNNALLE 

 

 

Laadin Kivenpuiston henkilökunnalle kyselyn (Liite 1) selvittääkseni millaisia koke-

muksia ja ajatuksia työyhteisössä liikkuu väkivaltatilanteisiin, yleiseen työilmapiiriin ja 

työyhteisön kehittämiseen liittyen. Kyselyn tarkoituksena oli erityisesti kartoittaa hen-

kilökunnan motivaation tasoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joiden nähtiin olevan tär-

kein edellytys uuden toimintatavan juurruttamiselle. Kysely toteutettiin anonyyminä 

webropol-kyselynä, johon jokainen kasvatustyöhön osallistuva työyhteisön jäsen sai 

henkilökohtaisen linkin sähköpostiinsa. Kyselylinkki avautui joulukuun 2015 alkupuo-

lella ja se suljettiin sovitusti 29.1.2016. 

 

Ajatus kyselystä kehittämistoiminnan lähtökohtana syntyi havaitsemastani kuulemi-

sen tarpeesta, joka ilmeni Tero Keitaanniemen ja Jari Anttilan vieraillessa Kivenpuis-

tossa alkuvuonna 2015. Tutustuttuani toimintatutkimukselliseen kehittämisnäkökul-

maan totesin sen soveltuvuuden ja edut työyhteisön toimintatapojen kehittämisen 

yhteydessä. Lähestymistavassa toteutuu yhteisön tarve tulla kuulluksi sekä sen yh-

teisöllisyyden kehittämisen tavoite. Koin, että tällaiset kehittämistyön menetelmät jo 

itsessään tukevat ja palvelevat työn tarkoitusta. 

 

Kyselyä laatiessani johtoajatuksenani oli tasavertaisuus. Väkivaltaa kohdatessamme 

ja sen ehkäisyn keinoja pohtiessamme on täysin epäolennaista, mikä on koulutus-

taustamme tai työtehtävämme. Jokainen olemme näissä tilanteissa läsnä ennen 

kaikkea ihmisenä omine tunteinemme ja kokemuksinemme. Lisäksi yksikään työyh-

teisön jäsen ei voi ammatilliseen asemaansa nojaten väistää näitä tilanteita – ne tu-

levat eteen usein yllättäen ja jokaisella aikuisella ihmisellä on silloin velvollisuus tilan-

teeseen puuttua ja osallistua. Tosin perusopetuslaki rajaa puuttumisen tapoja myös 

ammattiryhmittäin, esimerkiksi oppilaan saa luokkatilasta poistaa vain opettaja tai 

rehtori (Perusopetuslaki 2003, §36b). Tahdoin kuitenkin tietoisesti välttää perinteistä 

opettaja – ohjaaja asetelmaa ja muutenkin valinnoillani vahvistaa tunnetta työyhtei-

sön kokonaisuudesta, yhteisöllisyydestä, yhteen hiileen puhaltamisesta.  
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Pyrin parhaani mukaan takaamaan, että jokaisella olisi tasavertaiset mahdollisuudet 

vastata kyselyyn. Ajatukseni oli, että kaikille taattaisiin rauhallinen aika vastaamiselle 

työajan puitteissa. Oli tarkoitus, että kyselyyn voisi vastata yhteisen henkilökunta-, 

ohjaaja- tai opettajien yt-palaverin aikana, mikä mainittiin jo kyselyn saatekirjeessä. 

Valitettavasti tasavertaisuus tässä asiassa jäi lopulta väärinymmärrysten vuoksi to-

teutumatta, mikä mahdollisesti vaikutti joidenkin ohjaajien vastaushalukkuuteen työ-

ajan ulkopuolella. 

 

4.1 Aloituskyselyn analyysi 

 

Olen jakanut kyselyn teemat viiteen ryhmään, joissa käsittelen erikseen vastaajien 

taustatietoja, kokemuksia väkivaltatilanteista, uuden suunnittelua, ajatuksia AVEKKI-

mallista sekä lopuksi motivaatiota. Keskityn erityisesti motivaatiotekijöiden tarkaste-

luun, sillä näen sen ehkä olennaisimpana osuutena jatkoa ajatellen. Motivaatioteki-

jöistä löytyy pohja ja perusta niin pajatyöskentelylle kuin koko työn idealle löytää Ki-

venpuiston henkilökunnasta lähtöisin olevat onnistumisen edellytykset. Motivaatioky-

symysten yhteyteen olen liittänyt myös viimeisen, ”vapaan sanan” kentän purkami-

sen, sillä näissä avoimissa vastauksissa kertautuivat paljolti samat teemat, jotka il-

menivät motivaatioon olennaisesti vaikuttaviksi tekijöiksi. Kyselyrunko sekä tulosten, 

kuvallinen esittelyraportti löytyvät tämän työn liitteistä (Liitteet 1 ja 2).  

 

Taustatietoa kyselyn vastaajista ja analyysin vastaajaryhmät: 

 

Kyselyyn vastasi 22 henkilöä, mikä antaa vastausprosentiksi n. 49%, kun kysely lä-

hetettiin 45 henkilölle. Kyselyn vastaajista 0-3 vuotta Kivenpuistossa työskennelleitä 

on vain 7 kappaletta ja yli kolme vuotta talossa olleita 15. Näin ollen ”uusien” työnte-

kijöiden tuloksissa yleistettävyys on melko heikko. Tiedon hyödynnettävyys esimer-

kiksi perehdytyksessä ei siten välttämättä toimi. Varsinkin, kun uusien työntekijöiden 

ryhmään sisällytin jopa 2-3 vuotta talossa olleet saadakseni tähän joukkoon edes 

jonkin verran volyymiä, vaikka alkuperäinen ajatus vedenjakajasta uusien ja vanho-

jen välillä olisi kulkenut jo kahden vuoden, mieluummin jopa vuoden työiän kohdalla.   
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Vastaaminen näyttäisi kiinnostaneen eniten työiältään vanhimpia Kivenpuistolaisia, 

sillä vastanneista heitä oli lähes 70%. Suhteutettuna Kivenpuiston koulun koko henki-

lökunnan työikärakenteeseen, näitä yli kolme vuotta talossa olleita ”vanhoja työnteki-

jöitä” on hiukan alle puolet. Pitkää työhistoriaa talossa voinee siten jossain määrin 

pitää merkkinä sitoutumishalukkuudesta jo itsessään. Silloin myös halukkuus kehittää 

omaa työtään ja työyhteisöään näyttäisi olevan korkea. 

 

Sekä osallistuneisuus AVEKKI-koulutukseen että kiinnostus jatkokoulutusta kohtaan 

on Kivenpuiston henkilökunnan keskuudessa korkea. AVEKKI-malli tunnetaan siis 

hyvin: 73% vastanneista koki tuntevansa mallin melko hyvin tai hyvin ja kaikki loput-

kin vastaajista jonkin verran. 

 

Kokemukset väkivaltatilanteista ja niiden raportoinnista 

 

Lähes jokainen Kivenpuistossa työskentelevä (vastaajista yli 95%) on joutunut koh-

taamaan väkivaltaa työssään. Väkivaltatilanteiden esiintyvyyden määrässä on sen 

sijaan melko paljon hajontaa. Osin tätä voisi selittää vastaajien persoonallisilla eroilla 

eli henkilökohtaisilla kokemuksilla siitä, mikä koetaan väkivallaksi ja mikä ei. Enem-

män kuitenkin uskon vastausten verrattain suuren hajonnan syyksi tilanteiden erilai-

sen esiintyvyyden eri luokissa. Työn haasteellisuus tarkoittaa jokaisessa tiimissä eri-

laisia asioita. Vastauksissa ei myöskään näkynyt eroa työiän suhteen, joten katson 

erojen pääosin johtuvan eri luokkien ja ryhmien luonteesta. 

 

Valtakunnallisessa vertailussa Kivenpuiston luku on huomattavan suuri. Vaikka ope-

tushenkilökuntaan kohdistunut loukkaava tai häiritsevä käytös onkin verrattain yleis-

tä, väkivallan tai sen uhan kokemus opettajan työssä näyttäytyy keskimäärin merkit-

tävästi pienempänä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (OPTL) yläkouluissa toteut-

taman tutkimuksen mukaan lukuvuoden 2007–2008 aikana 45 % opettajista koki vä-

hintään kerran oppilaan loukkaavaa käytöstä ja 11 % oli kokenut muuta häirintää. 

Sen sijaan vain 7 % vastanneista oli kokenut väkivallan uhkaa ja 4% fyysistä väkival-

taa. Vastaavat luvut koko uran ajalta olivat väkivallan kokemisen osalta 10% ja sen 

uhan osalta 25%. Tähän opettajauhrikyselyyn vastasi lähes tuhat viisisataa opettajaa 

69:sta yläkoulusta eripuolilta Suomea. Vuosien 1997 ja 2008 otosten vertailu toi tut-

kimuksessa esiin vain pieniä muutoksia. Opettajiin kohdistuvan loukkaavan käytök-
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sen ja häirinnän osuus näyttää vähentyneen, mutta väkivalta puolestaan hieman li-

sääntyneen. (Salmi ja Kivivuori 2009, 1 – 2.) 

 

Riskitekijöitä väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumiselle ovat em. tutkimuksen 

mukaan opettajan nuori ikä, miessukupuoli sekä erityisopettajana työskentely. Vii-

meinen riskikriteeri selittää osaltaan Kivenpuiston vastaavia, suurempia lukuja. Opet-

tajauhrikyselyn tulosten mukaan voimakkain väkivallan kohteeksi joutumisen riskiä 

selittänyt tekijä oli juuri erityisopettajana toimiminen. Heidän riskinsä joutua oppilai-

den väkivallan tai sen uhan kohteeksi oli noin kolminkertainen muihin opettajiin näh-

den. Sen sijaan esimerkiksi opettajan aktiivisuus oppilaiden rikkomuksiin puuttumi-

seen ei noussut merkitseväksi väkivaltariskiä selittäväksi tekijäksi. (Salmi ja Kivivuori 

2009, 3.) 

 

Samoin vuodelle 2008 ajoittuvassa OAJ:n toteuttamassa tutkimuksessa väkivallan 

esiintymisluvut ovat OPTL:n tutkimusta suuremmat, vaikka jäävät nekin Kivenpuiston 

tuloksia pienemmiksi. Tässä kyselyssä kolmasosa opettajista kertoi, että itse tai työ-

toveri on kyseisenä vuonna joutunut todistamaan työpaikallaan fyysistä väkivaltaa tai 

tilannetta, jossa sillä on uhattu. Yli joka toinen oli todistanut tapausta, johon on liitty-

nyt sanallista uhkailua tai loukkaavaa käytöstä. Varsinkin fyysistä väkivaltaa tai uh-

kailua esiintyy tämän tutkimuksen mukaan huomattavasti enemmän peruskouluissa 

kuin lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa. Teot kohdistuvat useimmiten oppi-

laaseen, mutta lähes yhtä usein opettajaan. Uhka-  ja väkivaltatilanteisiin on pää-

sääntöisesti hyvin varauduttu – yli neljässä oppilaitoksessa viidestä löytyy menettely-

tapaohjeet uhkatilanteiden varalle. Kuitenkin lähes kaikki vastanneet opettajat (94%) 

kaipaavat kyselyn mukaan turvallisuuskoulutusta. (Onnismaa 2010, 14.) 

 

Kivenpuiston koulussa Väkivalta- tai uhkaavat tilanteet on kyselyvastausten mukaan 

raportoitu melko aktiivisesti: aina (18%), useimmiten (59% vastaajista). Kuitenkin 

14% vastaajista ilmoittaa työturvallisuusraportin tehdyn vain harvoin. Avoimeen ky-

symykseen mahdollisen raportoimatta jättämisen syistä tuli viisi vastausta. Näissä 

vastauksissa kuvastuu syiden lisäksi myös huoli asiaintilasta ja niissä peräänkuulute-

taan yhteistä, selkeää mallia ja aikaa tilanteiden purkamiselle, arvioinnille ja rapor-

toinnille. Vastauksissa raportoimatta jättämisen syistä ilmenee kolme teemaa: 
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1. Tilanne arvioitu ”vähäpätöiseksi” jos mukana ei ole ollut fyysistä väkival-

taa. Vastauksessa heijastuu myös turtuminen usein toistuviin tilanteisiin 

ja tilanteiden arkipäiväistyminen (”Ei ole muistettu, ehditty, viitsitty jne..”) 

2. Tilanteen jälkeen on kiire palata perustyöhön ja raportointi unohtuu. 

3. Epäselvyys toimintamallista ja/tai työnjaosta tilanteessa ja sen jälkeen.  

 

Kyllösen ja Rickmanin (2011, 25 – 26) vaikutelmana pitkän koulutus- ja konsultaatio-

kokemuksen perusteella on, että varsinkin alaluokilla työskentelevä erityisopetushen-

kilöstö kokee selvästi muita enemmän sekä väkivallantekoja että niiden uhkaa. Sa-

manaikaisesti he ovat havainneet nimenomaan alakoulun henkilöstön väkivaltatilan-

teista ilmoittamiskynnyksen olevan erityisen korkea. 

 

Väkivallan kohtaaminen vaikuttaa Kivenpuiston koulussa jokaisen vastaajan koke-

mukseen työssä jaksamisesta. Yli kolme vastaajaa neljästä (77%) kokee, että vaiku-

tus on joko keskimääräinen (46%) tai melko suuri (32%). Alle neljännes (23%) kokee 

vaikutuksen melko vähäiseksi. Ryhmässä ”uudet työntekijät” vaikutus koetaan vähäi-

sempänä, vanhojen ollessa enemmistönä keskimääräisen ja suuren vaikutuksen vas-

tauksissa. Ero ei kuitenkaan ole kovin suuri. 

 

Sen sijaan vastauksissa työpaikalla käytössä olevien, väkivaltatilanteiden käsittely-

keinojen riittävyydestä löytyy jonkin verran hajontaa. ”Uudet” kokevat selvänä enem-

mistönä, ettei tilanteiden käsittelyyn ole tarjolla riittäviä keinoja ja mahdollisuuksia, 

vanhojen kokiessa etupäässä, että keinoja ja malleja olisi, mutta jokin resurssipula 

(aika, henkilöstö, ilmapiiri) estää tilanteiden käsittelyn toteutumisen. Tämä oli myös 

vastaajien kokonaisuudessa useimmin valittu vastausvaihtoehto (46%). 

 

Kumpikin vastaajaryhmä nimesi yleisimmin työkaverin tai oman tiimin tuen (yht 86%) 

tällä hetkellä työpaikallaan käytössä olevaksi keinoksi väkivaltatilanteiden käsittelyyn 

(ennakointi, kohtaaminen, jälkiselvittely). Seuraavaksi eniten mainitut tarjolla olevat 

keinot tai mahdollisuudet olivat esimiehen tuki (59%), jossa selvänä vastaajaenem-

mistönä olivat uudemmat työntekijät. Kolmanneksi eniten mainittiin yhteiset käytän-

teet (55% kaikista vastaajista), missä puolestaan vanhat työntekijät olivat enemmis-

tönä.  
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Kivenpuiston kyselyä vastaavaa tilastotietoa väkivallan kohtaamisen vaikutuksista 

työssä jaksamiseen en saanut käsiini, mutta yleisemmällä tasolla asiaa tarkastellessa 

Onnismaan (2010, 18) selvityksestä käy ilmi, että peruskoulun opettajalle merkittävin 

jaksamisen ja kuormittumisen konteksti on oppilaan kanssa tapahtuva vuorovaikutus. 

Suurimpana kuormittajana ovat sekä sosiaalisesti että pedagogisesti haasteelliset 

ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut. Opettamisen tai oppimisen tavoitteen haastava 

vuorovaikutustilanne ei välttämättä sinällään kuormita opettajaa, vaan keskeistä on, 

millainen toimijuus hänelle tilanteessa mahdollistuu, mitkä ovat hänen mahdollisuu-

tensa toimia tilanteen selvittääkseen. Opettajien kuvaukset jaksamiseen ja kuormit-

tumiseen liittyvistä tekijöistä sijoittuvat ennen kaikkea vuorovaikutuksen yhteyteen. 

Ensimmäisenä opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen, toiseksi opettajayh-

teisön sisäiseen, ja kolmanneksi opettajan ja huoltajan väliseen vuorovaikutukseen. 

 

Uuden suunnittelusta 

 

Seuraava monivalintakysymys kartoitti sitä, mikä koettiin kaikkein tärkeimmäksi kehi-

tyskohteeksi, eli mihin toivottiin lisäpanostusta väkivaltatilanteen käsittelykeinona. 

Vastausten kärkeen nousi selvällä enemmistöllä yhteiset käytänteet (63,6%), minkä 

jälkeen kakkossijan jakoivat työtiimin tuki ja riittävä koulutus, joista molemmat saivat 

kannatusta 45,5% vastaajalta. Riittävä koulutus meni kuitenkin ”uusien” vastaajaryh-

mässä ykkössijalle jopa yhteisten käytänteiden ohi. Seuraaviksi tärkeimpinä panos-

tuskohteina nähtiin yhteisöllisyyden kokemus/ koko yhteisön tuki sekä esimiehen tuki 

(molemmat vastaukset saivat kannatusta 36,4% vastaajilta). 

 

Myös Kyllönen ja Rickman (2011, 28) nostavat koulun aikuisten saumattoman yhteis-

toiminnan keskeisimpään osaan uhkatilanteiden varalle. Haastavassa tilanteessa 

tulee olla työnjaoltaan selkeä ja etukäteen harjoiteltu yhteinen toimintamalli. Kollegi-

aalinen luottamus siihen, että tilanne on tietojen ja taitojen osalta hallussa lisää kaik-

kien turvallisuudentunnetta. Myös jatkotoimenpiteiden selkeydellä on tärkeä rooli. 

 

Kummatkin vastaajaryhmät nostivat AVEKKI-mallin osa-alueista ennaltaehkäisyn 

tärkeimmäksi (63,6%). Tilanteen hallinta ja tilanteen jälkiselvittely jakoivat loput vas-

taukset alle 10% erolla. Hiukan enemmän tilanteiden jälkiselvittelyä kaipasivat uudet 

työntekijät, vanhojen painottaessa ennaltaehkäisyä.  
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Kysymykseen oppilaiden huomioimisesta toimintatapoja suunniteltaessa lähes kaikki 

(95,5%) vastasivat olevan parantamisen varaa. Vain 4.5% oli sitä mieltä, että oppilaat 

otetaan nykyisellään riittävästi mukaan toimintatapojen suunnitteluun ja väkivaltati-

lanteista keskustelemiseen. Enemmistömielipiteeksi (54,5%) nousi oppilaiden osallis-

taminen jo toimintatapojen suunnitteluvaiheessa, kun taas 41% arvioi, että oppilaiden 

huomioiminen suunnitteluvaiheessa on tärkeää, mutta osallistaminen on järkeväm-

pää vasta kun yhteiset käytännöt on henkilökunnan kesken luotu. 

 

Avekki-mallista 

 

Kaiken kaikkiaan AVEKKI-malli koetaan kyselyvastausten perusteella Kivenpuiston 

tarpeisiin vastaavaksi. Yleisarvosana asteikolla yhdestä viiteen kohosi keskiarvoltaan 

neljään. Valtaosa vastaajista koki mallin joko 4: hyvin (36%) tai 5: erittäin hyvin (36%) 

koulun tarpeisiin vastaavaksi, oman tämänhetkisen mielikuvansa perusteella.  

 

Seikat, joihin AVEKKI-mallin arveltiin tuovan muutoksia, järjestyivät seuraavasti. Arvo 

kolme (3) merkitsi uskoa asioiden säilymiseen kutakuinkin ennallaan. Arvo kaksi (2) 

vähenee hiukan ja yksi (1) vähenee merkittävästi. Arvo neljä (4) lisääntyy hiukan ja 

viisi (5) lisääntyy merkittävästi.   

 

Merkittävimmin lisääntyviksi uskottiin keskiarvojen mukaan: 

 

1. Tilanteenhallinnan ammatillisuus (4,6) 

2. Koko työyhteisön ryhmähenki (4,3) 

3. Aktiivinen puuttuminen tilanteisiin (4,2) 

4. Avoimuus ja luottamuksen ilmapiiri työyhteisössä (4,2) 

5. Oma työmotivaatio (4,1) 

 

AVEKKI-mallin käyttöönoton arvellaan siis merkittävästi lisäävän etenkin hankaliin 

tilanteisiin aktiivista ja ammatillista puuttumista sekä yhteisöllisyyden vahvistumisen 

positiivisia ilmentymiä työyhteisön keskuudessa. Muita lisääntyviksi arvioituja asioita 

olivat: työilmapiirin paraneminen, perustehtävän toteutuminen, oma vireystila, oman 

työn mielekkyys ja turvallisuuden kokemus. 
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Merkittävimmin vähenevän uskottiin keskiarvojen mukaan: 

 

1. Väkivaltatilanteiden yleisyys (2,1) 

2. Fyysinen rajoittaminen, kiinnipito (2,1) 

3. Kiire ja stressi (2,4) 

4. Byrokratia (2,95) 

 

Näistä viimeiset tosin lähenevät jo keskiarvoa kolme, joka merkitsi uskoa asioiden 

pysyvän kutakuinkin ennallaan kyseisen väittämän kohdalla. 

 

Motivaatiosta  

 

Erilaisissa oppivan organisaation malleissa tunnutaan usein lähtevän oletuksesta, 

että kaikki ovat koko ajan motivoituneita ja sitoutuneita. Tästä nousee helposti ajatus, 

että kunhan vain henkilöstöä johdetaan oikein, se on valmis panostamaan työhön 

kaikkensa – intonsa, voimansa ja kehityshalunsa. Todellisuudessa työorientaatioita 

on monenlaisia, ja monelle ansiotyö on melko välineellisessä asemassa. Hyvän mo-

tivaatiotason taustalla on kuitenkin ennen kaikkea halu sitoutua työhön sekä halu op-

pia ja kehittyä. Kehittyminen edellyttää oman riittämättömyyden tunnustamista, nöy-

ryyttä. Tällainen henkilökohtaisten rajojen venyttäminen on psyykkisesti hyvin raskas-

ta. Kaikki me kaipaammekin välillä hengähdystä ja rauhaa ”vain olla”. Kehittämis-

hankkeisiin osallistujat tunnistavat varmasti tunteen: matkan varrella motivaatiotaso 

vaihtelee. Mukaan mahtuu paljon aitoa intoa ja puurtamista, mutta myös ”tekevinään 

olemista”. (Sarala & Sarala 1996, 63 – 64.) 

 

Kivenpuiston henkilökunnan keskuudessa motivaatio uusien työtapojen ja käytäntei-

den omaksumiseen liittyen on kyselytulosten perusteella joko korkea (81% vastan-

neista) tai keskinkertainen (19%). Kaikki vastaajat osasivat määritellä motivaationsa 

tason, eikä kukaan ilmaissut motivaatiotaan heikoksi. Uusien ja vanhojen työntekijöi-

den kohdalla ei tässä ollut eroa. Esimerkiksi Seppo Seinän (1996, 368 – 369) tutki-

muksessa kouluorganisaatiossa tapahtuneesta sisäisestä kehityshankkeesta, havait-

tiin että aktiiviseen kehittämistyöhön lähti alkuvaiheessa mukaan 37% opettajista ja 

28% muusta henkilökunnasta. Hankkeen edetessä eri projektiryhmiin tuli lisää jäse-
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niä ja lopulta ryhmissä työskenteli noin puolet opettajista ja noin kolmannes muusta 

henkilökunnasta. Nämä osuudet vastaavat jokseenkin Kivenpuiston lukuja, mikäli 

kehittämistyöhön osallistumishalukkuutta mitataan henkilöstökyselyyn osallistujien 

määränä. 

 

Seuraavaksi käsittelen tarkemmin motivaatioon ja sitoutumishalukkuuteen vaikuttavia 

tekijöitä siten, kuin ne ilmenivät Kivenpuiston kyselyn avoimissa vastauksissa. (”Min-

kä asioiden katsot ensisijaisesti olevan motivaatiosi tason taustalla?”)  Koin avoimet 

vastaukset tässä motivaatiota käsittelevässä kohdassa erityisen tärkeiksi, sillä pelkä-

sin laatimieni monivalintavaihtoehto -kysymysten väistämättä jäävän suppeiksi tai 

tahattoman yksipuolisiksi.  

 

Erilaiset motivaatiotekijät tuntuvat kohdistuvan vastaajan orientaatiosta riippuen nel-

jään osa-alueeseen, tai sanoisinko suuntaan. Nämä motivaation tarkastelusuunnat 

muodostuvat siitä, liittyvätkö ne vastaajan kokemuksiin suhteessa itseensä, työyhtei-

söön, oppilaisiin vai johonkin toimintaan, esim. AVEKKI-malliin. Monessa tapaukses-

sa vastaaja pohtii näitä suhteita laaja-alaisesti. Käyttökelpoisimmalta ja havainnolli-

simmalta motivaatioon vaikuttavien tekijöiden luokitteluperusteelta tuntui kuitenkin 

niiden jakaminen selkeiden, kokemussisällöistä löytyvien teemojen mukaan. Alla olen 

eritellyt vastauksissa toistuvia pääteemoja. Saman henkilön vastaukseen on saatta-

nut sisältyä useampi merkittävä teema, jolloin yksi vastaus voi esiintyä useammassa 

kuin yhdessä teemaryhmässä. 

 

1. Työyhteisön vaikutus motivaatioon: esiintyy 69%:ssa vastauksista.  

Vastauksissa korostuu työyhteisön tuki ja yhteistoiminnan merkitys. 

 

”Kivenpuisto on mahtava koulu! Yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen, jaksamiseen ja 

yhteishenkeen kannattaa todella panostaa. Henkilökunta on sitoutunutta ja tekee työ-

tään poikkeuksellisen suurella sydämellä.”  

 

”Kukaan ei tee tätä työtä yksin ja onnistumiseen tarvitaan kaikki työntekijät.” 
 

”Se ei riitä, että osa porukasta pitää kiinni ja toteuttaa yhdessä sovittuja sääntöjä var-
sinkin, kun tulee tilanteita, että henkilöitä on sairauslomalla. Myös henkilöille, joilla nyt 
on uhkaavissa tilanteissa epävarma olo, toivon, että olotila varmentuu ja he uskaltavat 
puhua ja pitää säännöistä kiinni. Kun asiat toimivat on helpompi tehdä perustehtävää ja 
se luo työhyvinvointia.” 
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2. Työn haastavuus motivaation pohjalla: 56% vastauksista.  

Vastauksissa esiintyy usein oma kokemus väkivallasta/ kiinnipidoista/ 

AVEKKI-toimintatapamallista. 

 

”Olen kokenut käytännössä Avekki-työtapojen toimivuuden.” 
 
”Omakohtaiset kokemukset väkivaltatilanteissa. Toimintatapamallin käyttöönotto” 
 
”Oppilasmateriaalin haastavuus vaihtelee. Vuosi sitten väkivaltatilanteet olivat tiimini 
kohdalla lähes päivittäisiä. Tilanteita purimme tiimin sisällä, mutta muuten ei kertaa-
kaan. mitenkään… työntekijänä kiinnipidotkin ovat olleet melkoisia koettelemuksia. Pi-
sin kiinnipitoni on kestänyt 40 minuuttia. Konkreettisten ohjeiden saaminen työskentely-
tavoissa olisi kultaakin kalliimpaa painiessamme erityisen haastavien ja jopa aggressii-
visien lasten kanssa.” 
 
”Mielenkiintoinen ja haastava työ.” 
 

 

3. Oman toiminnan ja ammatillisuuden kehittäminen: 50% vastauksista.  

Vastauksissa heijastuu vahva sitoutuminen oman työn kehittämiseen. 

 

”Toiminnan ja työtapojen jatkuva arviointi ja kehittäminen on itselläni kuin "sisäänraken-
nettu" ajatusmalli, joka motivoi joka päivä ja koko ajan. Tilanteiden pohtiminen yhdessä 
ja ratkaisujen löytäminen hankaliin tilanteisiin, ylipäätään asioiden/tilanteiden paranta-
minen on aina, ja kaikkia, motivoivaa.” 
 
”Ammatillisuuden kehittyminen työn edetessä. Tiimin vahva tuki sekä "yhteen hiileen 
puhaltaminen" ovat mielekkäitä ja lisäävät luottamusta. oppilaiden profiilin äkkiseltään 
lisää motivaatiota ja haastaa itseä muutos työnteossa mielekkäällä tavalla. Täydennys-
koulutukset lisäävät turvallisuutta ja motivaatiota - oppii uutta.” 
 
”…tilanteiden ennakointi helpottuu, osaa "lukea" oppilaiden käytöstä paremmin, voi es-
tää väkivaltatilanteiden syntymistä tätä kautta.” 
 

 

4. Koettu työilmapiiri: 38% vastauksista.  

Vastauksissa käy ilmi koetun ilmapiirin suuri vaikutus motivaatioon. Esille 

tuodaan näkemyksiä kehityksen tarpeista ja mahdollisuuksista. 

 
”En usko, että koko työyhteisö ikinä toimii, kuten on yhdessä sovittu. Aina joku luistaa 
vastuusta. Myös henkilökunnassa vaihtuvuus on suurta, joten mahdoton ajatus, että 
kaikki olisivat aina hankkeelle vihkiytyneitä.” 
 
”Ilmapiiri on sellainen, että ollaan aktiivisia ja valmiita ottamaan menetelmiä aktiiviseen 

käytäntöön. Koko koulun tilanne on rauhoittunut uuden rehtorin myötä ja samoin opetta-

jien myötä, jotka puuttuvat tilanteisiin ja ovat tehtäviensä tasalla tällöin on mahdollista 

alkaa kehittämään toimintaa eteenpäin eikä vain sammutella tulipaloja.”  
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5. Työssä hyvinvointi / jaksaminen / turvallisuus: 38% vastauksista.  

 
”Haastavia tilanteita tulee eteemme päivittäin. Yhteisöllisyyden ja ryhmähengen lisää-
minen toisi merkittävästi lisää voimavaroja jaksaa haastavassa, mutta antoisassa työs-
sämme.” 
 
”Kaikki tieto mikä edesauttaa työssäjaksamista on tarpeen.” 
 
”Kiinnipitojen väheneminen ja tilanteiden ennakointi parantaa sekä oppilaiden hyvin-
vointia koulussa, että lisää työntekijöiden jaksamista ja työnmielekkyyttä.” 
 

 

6. Oppilaan etu: 31% vastauksista.  

 
”Palveluasenne lapsia ja nuoria kohtaan.” 
 
”Ajattelen aina oppilaan etua ensisijaisesti; olemme oppilaita varten täällä. Oppilaan hy-
vinvointi tärkeintä! Lempeällä ja ystävällisellä työtavalla saa tuloksia enemmän kuin ku-
rilla ja rangaistuksilla (väitöskirjatutkimus tältä syksyltä Jyväskylän yliopistosta). Oppi-
laat erityislapsia ja tarvitsevat hyvin yksilöllisen työotteen; jos joku tapa sopii jonkun op-
pilaan kohdalla, niin ei välttämättä jonkun toisen kohdalla.” 
 
”…toisaalta, jos joutuu kiinnipitotilanteeseen, osaa toimia oppilaan ja itsensä kannalta 
oikealla tavalla, ei vahingoita oppilasta, itseään tai muita osallisia tai pyrkii ainakin sii-
hen.” 

 
”Malli luo lapsille turvallisen koulun - se antaa heille esimerkin siitä, että koulu välittää 
heistä. Malli antaa lapsille ja muulle yhteisölle (sidosryhmät, vanhemmat yms.) viestin 
että koulu on osa turvallista yhteiskuntaa.” 
 

 

7. Havaitut epäkohdat tai ongelmat: 18% vastauksissa.  

Vastauksissa esiintyy mm. vaihtuvuus, persoonalliset ja ryhmädynaami-

set tekijät, tiedon kulun ja jakamisen sekä avoimen keskustelun puute, 

yhteisesti sovittujen sääntöjen tai niiden noudattamisen puute. 

 
”Tällä hetkellä tiedonkulku erilaisista asioista on tosi heikkoa ja Avekki-mallin toteutta-
minen vaatii mielestäni avointa keskustelua ja yhdessä, samassa linjassa, toimimista. 
Uskon että huono tiedonkulku ja tietojen jakamatta jättäminen vaikuttaisi myös tähän.” 
 
”Koko työyhteisön kehittämisen ongelmat.” 
 
 
 

Mielenkiintoinen havainto oli erilaisten resurssitekijöiden puuttuminen avointen vas-

tausten motivaatiotekijöistä kokonaan. Sellaisten seikkojen kuten aika- ja henkilöstö-

resurssit tai edes lisääntyvä paperityö tai byrokratia ei koeta vaikuttavan motivaati-

oon, vaikka ne vaikuttavatkin monessa kohtaa muuten käytännön työhön. Motivaa-
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tiotekijät näyttäisivät siis olevan hyvin sisäisiä ja enemmän henkilökohtaisia ja ilmapii-

ririippuvaisia kuin riippuvaisia ulkoisista tekijöistä (vrt. Äimälä ja Tuomi 2005, 35). 

 

Motivaation tasoon vaikuttavat teemat lähtevät sisäisestä tahdosta kehittyä ja kehit-

tää työtä ammatillisempaan, asiakaslähtöisempään, turvallisempaan suuntaan. Hen-

kilökohtaisia tekijöitä ovat usko oman työhyvinvoinnin ja työmotivaation sekä työn 

mielekkyyden lisääntymiseen. Myös empatiakyky – huoli oppilaasta ja työkaverista 

tulee näkyväksi. Samoin näkyy yhteisöllisyyden arvostus ja kaipaus. Motivaatio kum-

puaa vastaajan omasta kokemuksesta. Vastauksissa näkyy myös kyky reflektoida 

omaa työtä. Osa tarkastelee asioita negaation kautta, mutta tällaisessakin tilanteessa 

huomio on mahdollista suunnata ratkaisukeskeisyyteen. Kriittiset huomiothan ovat 

kehityksen lähtökohta, moottori. Ne kantavat sisällään muutoksen mahdollisuuden. 

 

Motivaatioon vaikuttavia tekijöitä kartoitettiin myös monivalintakysymyksillä. Motivaa-

tioon ja sitoutumiseen myönteisimmin vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat: 

 

1. Esimiehen tuki (50% vastaajista oli valinnut tämän) 

2. Työn mielekkyyden lisääntyminen (36,4%) 

Suunnitteluun osallistuminen (36,4%) 

Oman tiimin/työkaverin innostus (36,4%) 

3. Yhdessä tekeminen ja oppiminen (31,8%) 

Koko yhteisön innostus (31,8%) 

 

Sekä uudet että vanhat työntekijät valitsivat useimmiten esimiehen tuen merkitseväk-

si tekijäksi omaan sitoutumishaluun, uusille työntekijöille tämä oli vielä tärkeämpää 

kuin pitkään talossa olleille. 

 

Motivaatioon ja sitoutumiseen kielteisimmin vaikuttaviksi tekijöiksi monivalintakysy-

myksessä nousivat puolestaan: 

 

1. Negatiivisesti suhtautuva työyhteisö (50% vastaajista) 

2. Tiedon/tiedottamisen puute (40,9%) 

3. Pelko työtehtävien tai kiireen lisääntymisestä (36,4%) 
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Näiden jälkeen listalta nousivat negatiivisesti suhtautuva tiimi tai työkaveri ja negatii-

visesti suhtautuva esimies. Vanhemmilla työntekijöillä korostuivat pelko työtaakan 

kasvusta sekä tiedotuksen puute, kun taas uudemmille työntekijöille ilmapiirin kieltei-

syys motivaatiota latistavana tekijänä oli kaikkein merkitsevimmässä roolissa. 

 

Kyselyn lopussa oli vielä mahdollisuus ”vapaaseen sanaan”. Avoimet mielipiteet ja 

ehdotukset kertaavat ajatusta siitä, kuinka tärkeää on saada koko työyhteisö mukaan 

suunnittelemaan ja toteuttamaan AVEKKI-toimintatapaa. Muistutetaan myös siitä, 

ettei AVEKKI-malli ole yksin riittävä ratkaisemaan työyhteisön ongelmia. Useassa 

kommentissa esiintyy vastaajan kokemuksia ja ajatuksia AVEKKI-malliin liittyen ja 

erityisesti peräänkuulutetaan koulutuksen seurantaa ja jatkuvuutta. On lisäksi huo-

mattu, että harjoittelemattomina opitut käytännön taidot esim. turvallisen kiinnipidon 

osalta unohtuvat tai niitä ei ole alun perinkään, koulutuksen aikana päästy harjoitte-

lemaan riittävästi. Kertausta kaivataan.  Ehdotetaan mm. vuosittain toistuvaa harjoit-

telupäivää, missä muisteltaisiin ja kerrattaisiin AVEKKIn oppeja. Lisäksi kaivataan 

selvää mallin jalkauttamissuunnitelmaa sekä niin ikään suunnitelmallista ja jatkuvaa 

arviointia. Lainaan tähän muutaman kuvaavan kommentin: 

 

 

”Uuden työmallin ajaminen edellyttää koko henkilökunnan ja varsinkin johdon sitoutumista pro-

jektiin. Ilman jatkuvaa kertausta, ohjausta, seurantaa ja motivointia mallista ei tule osa työyhtei-

sön jokapäiväistä tapaa toimia.” 

 

”Avekki-koulutuspäivät ovat olleet tarpeen, mutta kaipaan toimintamallin jalkauttamisen teke-

mistä näkyväksi (esim. yhteisten arvojen, toimintatapaohjeiden laatimisien avulla) koko työyh-

teisölle sekä sen yhteistä toiminnan jatkuvaa ja suunnitelmallista arviointia”  

 

”Avekki-malli hyvä, koska se sanoittaa väkivaltaa ja ottaa esille väkivalta/vallankäyttötilanteita. 

Väkivaltaa on myös piikikkäät ja leimaavat sanat ja asenteet, ja myös niiden karsiminen pois 

ammatillisesta työskentelystä tärkeää” 

 

”Siihen kuinka uutta toimintamallia toteutetaan käytännössä niin siihen motivaatioon vaikuttaa 

tietysti työyhteisö kaikista eniten - ei yksin jaksa kauaa soutaa jos toiset vain huilaa :)  ja varsin-

kin kapteenin tuki on tärkeä silloin..” 

 

”yhteistyö eri moniammatillisen ryhmän osalta on myös erittäin tärkeää ja heidän kaikkien tietoi-

suus AVEKISTA sekä työn haastavuudesta olisi hyvä tuoda tietoisuuteen.” 

 

”Kaipaan ehdottomasti lisää tietoa Avekista. Syksyn koulutus oli hyvin kevyt, eikä ollenkaan 

käytännönläheinen.” 
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Joissakin loppukommenteissa ilmeni myös toive, ettei kysely jäisi turhaksi: 

 

”Kiitos kyselystä, toivottavasti antaa ajattelunaihetta työnantajalle”  

 

”Erittäin positiivista, että jotain kysytään. Jospa tämä kysely ei jäisi "hyllylle kellumaan”... Kuten 

usein on tullut esille, monet kyselyt ovat jääneet jonnekin hautumaan, eikä niihin ole palattu 

koskaan enää kyselyn jälkeen. Sellainen ei tietysti kovasti asioita vie eteenpäin tai tapahdu mi-

tään kehitystä.” 

 

”Toivon, että työyhteisö näkee asiaan keskittymisen tärkeänä ja on valmis sitoutumaan ja otta-

maan kehitystyöhön osaa” 

 
 

Sekä avoimet, että valmiit valintakysymykset osoittavat työyhteisön ja siinä vaikutta-

van ilmapiirin olevan, ainakin kaikilla tässä kyselyssä käytetyillä mittareilla, ylivoimai-

sesti suurin merkitsevä tekijä yksittäisen työntekijän motivaatiolle sitoutua kehittä-

mään työtään ja ottamaan käyttöön uusia työtapoja. Ilmapiiriltä odotetaan ennen 

kaikkea tukea, avoimuutta ja luotettavuutta sekä tiedotuksen tehokkuutta ja läpinäky-

vyyttä. Tämän kaltaisen, tukevan ilmapiirin sisällä nousee halu kehittyä haastavassa 

työssä yhä ammattitaitoisemmaksi ja monipuolisemmaksi työntekijäksi. 

 

Työn mielekkyyden lisääntyminen, työhyvinvointi, niin oma kuin työtoverinkin, sekä 

oppilaan etu löytyvät niin ikään vastauksista vahvoina teemoina oman kehittymis- ja 

kehittämishalukkuuden taustalta. Vaikuttavia tekijöitä ovat myös turvallisuuden li-

sääntyminen ja perustehtävän laadukas toteuttaminen. Kyselyn vastausten perus-

teella Kivenpuiston työyhteisö vaikuttaa olevan kiitettävän motivoitunut yhdessä te-

kemiseen, oppimiseen ja suunnitteluun. Motivaation perustassa näyttäisi vaikuttavan 

voittopuolisesti positiivinen usko kehittymisen mahdollisuuteen sekä toive uusien toi-

mintalinjojen myönteisestä vaikutuksesta työyhteisön ilmapiiriin. 
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4.2 Kyselyn tulosten esittely henkilökunnalle 

 

Yksi organisaation kehittämisteorioiden perusajatuksista on, että yhteisön nykytilan 

selvitys on olennainen pohja uuden vision määrittelylle. Tällainen kartoitus palvelee 

yhteisöä monin tavoin. Sen on todettu lisäävän henkilökunnan sitoutumista, motivaa-

tiota ja itsetuntoa. Se antaa tietoa yhteisön vahvuuksista ja heikkouksista sekä auttaa 

selkiyttämään päämääriä. Lisäksi alkutilanteen analyysi voi paljastaa ristiriitoja, mieli-

piteitä tai olettamuksia, jotka olisivat kehittämistoiminnan esteenä. Nykytilanteen yh-

teinen tarkastelu kaikkia tasapuolisesti kuullen myös yhdistää henkilöstöä. (Kohonen 

ja Leppilampi 1994, 150.) 

 

Kyselyn tulokset esitettiin koko henkilökunnalle suunnatussa palaverissa 8.3.2016. 

Esitys oli PowerPoint muotoinen diasarja (Liite 2). Vaikka palaveri oli tarkoitettu koko 

henkilöstölle, paikalta puuttui melko runsaasti väkeä. Jostakin tiimistä puuttui edustus 

kokonaan. Ainakin osittain syyksi osoittautui tiedotuksen puute. Ne kaksi henkilöä, 

jotka yleensä maanantaisin päivittävät viikon tulevat, ajankohtaiset tapahtumat opet-

tajainhuoneen valkotaululle, olivat molemmat olleet poissa työstä, joten tiistai-

aamuun mennessä tieto palaverista ei ollut tavoittanut koko henkilökuntaa.  

 

Paikalle saapunut henkilökunta, reilu parikymmentä henkeä, oli kuitenkin tarkkaavai-

sen kiinnostunut kyselyn tuloksista. Keskustelua ei tästä huolimatta suuremmin he-

rännyt, toisaalta aikataulukaan ei olisi sen suhteen juuri joustanut. Eniten puhututti 

väkivaltatilanteiden raportoimatta jääminen ja sen syyt. Millainen on avoimissa vas-

tauksissa esiin noussut ”vähäpätöinen” uhkatilanne vai onko sellaista olemassa-

kaan?  

 

Erityisesti luokassa jonka oppilailla on autismin kirjoon sijoittuvia haasteita, koettiin, 

että on sula mahdottomuus kirjata kaikkia, yhden päivänkin mittaan esiintyviä väkival-

ta-, uhka- ja riskitilanteita. Kriteeriksi nousikin keskustelussa se, että vaikka tilanne 

olisi uhka työturvallisuudelle, niin koska siitä selkeästi puuttuu ”tarkoituksellinen” uh-

kailu ja se lisäksi nousee selkeästi sisäisistä yllykkeistä käsin, niin se on luonteeltaan 

erilainen. Myös tilanteen ennaltaehkäisyn keinot ovat tällöin mitä todennäköisimmin 

rajallisemmat.  
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Toisaalta missä tahansa erityisopetuksen luokassa tilannetta voi pohtia tällaisesta 

”syyntakeettomuus”-näkökulmasta ja todeta, että rajaa tarkoituksellisen/tahattoman 

uhka- tai väkivaltatilanteen syntymisestä on melko mahdoton vetää. Se, miten ja mis-

tä syystä tilanteet joskus kulminoituvat – mitkä ulkoiset tai sisäiset seikat tai meka-

nismit tähän vaikuttavat – on hyvin monisyinen vyyhti ja usein mahdoton jäljittää. 

Vaikka tilanteet ovatkin luonteeltaan hyvin erilaisia ja niihin osalliset henkilöt yksilöitä, 

on ilmiötä kuitenkin pystyttävä tarkastelemaan kokonaisuutena, tervettä arvosteluky-

kyä käyttäen. Vahvana nousi myös ajatus siitä, että ennakointi ja ennaltaehkäisy ovat 

kaikesta huolimatta tässä avainasemassa ja että ainakin osa tilanteista on vältettä-

vissä herkeämättömän ja herkän läsnäolon sekä ammatillisin, koulutuksen tuomin 

keinoin. 

 

 

5 TYÖPAJA 1 – ARVOT TOIMINTAKULTTUURIN PERUSTANA 

 
 
Kyselyn tulosten pohjalta, kun ne oli yhteisesti esitelty koko henkilökunnan palaveris-

sa, toteutettiin kaksi kehittämistyöpajaa. Työpajat suunniteltiin lyhennettyjen työpäi-

vien yhteyteen, joita oli kaksi kevätlukukauden aikana (31.3. ja 26.5.2016). Lyhenne-

tyn koulutyöpäivän jälkeen työskentelimme pajamuotoisesti klo 12-15. Teemaan virit-

täytymistä seurasi learning-cafe muotoinen iltapäivä. Arvopajatyöskentelyn ohjeistuk-

set löytyvät liitteestä kolme. 

 

Opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden ensisijaisena tavoitteena oli sysätä käyntiin 

henkilökunnasta itsestään lähtöisin oleva prosessi. Kyselyn keinoin tehtiin näkyväksi 

työntekijän senhetkinen kokemus vallitsevasta tilanteesta ja katsottiin tätä kuvaa yh-

dessä. Kyselyvastausten luoman kuvan perusteella todettiin, että motivaatio työn ke-

hittämiseen liittyy olennaisesti työyhteisön ilmapiiriin ja yhteisiin arvoihin sekä henki-

lökunnan kykyyn toimia yhteisesti sovituilla tavoilla.  

 

Kasvatustyössä välitetään eteenpäin yhteiskunnassa tärkeiksi koettuja arvoja. Yhtei-

sön omat arvot ja ihanteet välittyvät suoraan tai välillisesti myös oppilaille. Siksi nämä 

arvot on yhteisesti tunnistettava ja tunnustettava. Yhteisössä on myös vallittava yh-

teinen tietoisuus siitä, miten ne näkyvät jokapäiväisessä kasvatustyön arjessa. Vain 
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tältä pohjalta voidaan sovittujen periaatteiden toteutumista seurata ja arvioida. Myös 

poikkeamat ja virheet on tunnistettava, jotta ne voidaan korjata. Arvojen ja ihanteiden 

välittäminen eteenpäin ei onnistu yhteisön oman toiminnan ollessa liian ristiriitaista. 

(Kiesiläinen 1998, 107.) Pajatyöskentelyn tarkoituksena on pohtia Kivenpuiston toi-

mintakulttuuria toimintaa ohjaavan arvopohjan näkökulmasta.  

 

Arvoperustaa kartoitettiin yhdessä tutkimalla; lähestymällä työyhteisön sosiaalista 

pääomaa vahvuus- ja ratkaisukeskeisellä otteella. Yhteisestä arvopohjasta käsin 

edettiin tulevaisuuden vision luomiseen. Ajatteluni ja kieleni on pajatyöskentelyn osal-

ta melko mielikuvaperusteista itselleni luontaisen, asioiden vertauskuvallisen tarkas-

telun mukaisesti. Työskentelyn suunnitteluvaiheessa ajatteluani ohjasivat pitkälti kas-

vun ja elämän edellytysten metaforat, joista käsin tahdoin lähestyä työyhteisössä il-

meneviä teemoja ja ideoita. Tarkoitukseen sopivilta, kollektiivisilta vertauskuvilta tun-

tuivat esimerkiksi maaperään ja puutarhanhoitoon, viljelyyn ja sadonkorjuuseen sekä 

yleisesti elämään liittyvät mielen kuvat ja niihin symbolisesti vertautuvat tapahtumat. 

 

Tässä työssä ”supportiiviseksi mielikuvapedagogiikaksi” nimeämäni ajatus- ja työs-

kentelytavan ideana on yhdistää sosiaalipedagogiikan lähtökohtia niin yksilölliseen 

kuin kollektiiviseenkin symboli- ja mielikuvatyöskentelyyn. Tällainen työskentelytapa 

ja -ote ilmeni opinnäytetyössäni kuin itsestään. Se nousee vahvasti omasta koke-

muspohjasta. Näen tämän kaltaisen työskentelyn arvon ja tehokkuuden sisältä käsin 

lähtöisin olevan muutoksen aikaansaamiseksi. Kun muutos lähtee sisältä käsin, sen 

vaikutukset näyttävät olevan syvempiä, pysyvämpiä. Esimerkiksi Pekka Ihanainen 

(1995, 82 – 84) määrittelee sosiaalipedagogiikan ihmisten ja ryhmien voimavarojen 

löytämiseksi ja sen tukemiseksi. Hän kuvaa tätä emotionaalisena prosessina, jonka 

tavoitteena on löytää yksilön ja ryhmän omat mahdollisuudet ja myös kehitysesteet. 

Pajatyöskentelyssä pyrin samaan käyttäen apuna mielen kuvien luovaa, intentiota ja 

toimintaa ohjaavaa ja vahvistavaa, osin piilotajuistakin voimaa.  

 

Ennakko-ohjeeksi pajaan osallistujat olivat jo kyselyraportin yhteydessä saaneet kak-

si pientä tehtävää. Heidän tuli valita jokin pieni esine kuvaamaan itseään, omaa eri-

tyislaatuaan ja vahvuuttaan työyhteisön jäsenenä. Toisena tehtävänä oli tuoda pa-

jaan mukanaan kuva, jossa symbolisesti näkyisi Kivenpuiston koululle omasta mie-

lestä tärkein arvo, tai työtä ohjaava periaate toteutuneena. 
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5.1 Arvopaja eli ”Kivenpuiston Puutarhasuunnitelman” toteutus 

 

Pajan aluksi virityttiin aiheeseen mindfullness-tyyppisellä, rentoutuneeseen tarkkaa-

vaisuuteen ohjaavalla mielikuvaharjoituksella. Erilaisia aistikokemuksia herättelevä 

mielikuvamatka johdatteli osallistujia eteenpäin ja lopuksi istuttamaan omaa vahvuut-

taan kuvaavan symbolin, oman kultaisen siemenensä, rikkaaseen maaperään. Mieli-

kuvissa näistä siemenistä nähtiin kasvavan monimuotoinen puutarha täynnään erilai-

sia, upeita ja hyvinvoivia kasveja. Mielikuvamatkaa tehtiin kahdessa sisäkkäisessä 

piirissä istuen, sisäkehän ollessa pieni, kuuden hengen ryhmä ja loppujen, noin kah-

denkymmenenviiden hengen istuessa ulommalla kehällä. Näistä asetelmista työs-

kentelyä jatkettiin kalamalja-keskusteluharjoituksella, jonka olimme uudelleennimen-

neet kukkaruukuksi. Kukkaruukussa eli sisäkehällä istujat keskustelivat ulkokehän 

seuratessa hiljaa heidän selkiensä takana. Vuorottain piirien välillä vaihtuvat keskus-

telijat pohtivat mukanaan tuomiensa symbolisten esineiden ja kuvien välityksellä 

omia vahvuuksiaan sekä kasvatusyhteisölle tärkeitä arvoja.  

 

Kerronnan ja keskustelun tueksi olin laatinut muutamia apukysymyksiä, joilla pyrin 

ohjaamaan keskustelua käytännön tasolle, pois arvokeskustelua helposti vaivaavasta 

abstraktiudesta ja ideatasosta (ks. Liite 3). Kysymysten tarkoituksena oli johdatella 

osallistujat oman toiminnan reflektointiin Kivenpuiston työyhteisön jäsenenä sekä 

pohtimaan työyhteisön ilmapiiriä. Pienen alkukankeuden jälkeen ilmapiiri rentoutui ja 

keskustelu alkoi käydä sujuvasti. Jokainen vuorollaan istui kukkaruukun ääreen tuo-

den siihen oman vahvuutensa ja arvonsa aivan konkreettisesti esineen ja kuvan 

muodossa sekä osallistuen keskusteluun.  

 

Keskustelun pääteemaksi nousi yhteisön tuki sekä hyväksytyksi ja kuulluksi tulemi-

sen kokemuksen tärkeys eri muodoissaan. Moninaisuuden kunnioittamisen, välittä-

misen, ystävällisen ja asiallisen kohtaamisen tärkeys erityiskoulun kaltaisessa työ- ja 

oppimisympäristössä oli monissa ajatuksissa esillä. Näitä periaatteita korostettiin niin 

oppilaan kuin työtoverinkin ja koko työyhteisön kohdalla. Kuuntelemisen taito, rehelli-

nen palaute ja aito läsnäolo vaihtelevissa tilanteissa koettiin tärkeiksi. Toisena tee-

mana korostui ammatillisuus ja hyvien keskustelu- ja vuorovaikutustaitojen merkitys. 

Se, miten kaikki istuvat ”samassa veneessä” ja ovat soutamassa samaan suuntaan, 

yhteistä tavoitetta kohti, oli yhteisesti tavoiteltava visio. Havainnoin keskustelua si-
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vusta seuraten ja panin merkille, että arvokeskustelua käytiin hyvin samankaltaisten 

teemojen ympärillä kuin mitä kyselyssä oli noussut esille. 

 

Keskustelusta edettiin nostamaan esille ja nimeämään neljä tärkeintä hyvälle työ- ja 

kasvatusyhteisölle tunnusomaiseksi koettua arvoa. Näiksi arvoiksi valikoituivat yhtei-

söllisyys, ammatillisuus, avoimuus ja osallisuus. Näiden arvojen nähtiin olevan 

osin päällekkäisiä ja hyvin vuorovaikutteisia keskenään, mutta jokaisen erikseen tar-

kastelun arvoisia. Valittuja arvoja lähdettiin pohtimaan learning-cafe työskentelyn 

keinoin eli neljään ryhmään ja työpisteeseen jakautuneena, kaikki neljä arvoa vuoron 

perään läpi käyden. Työskentelyn tueksi oli jälleen ehdotettu joukko kysymyksiä, joi-

den pääpaino oli sen pohtimisessa, miten kyseinen arvo konkreettisesti toteutuu käy-

tännön tasolla, Kivenpuiston arjessa.  

 

Kun jokainen ryhmä oli työstänyt ajatuksiaan edellisen jatkoksi, syntyneet pohdinnat 

ja oivallukset jaettiin koko osallistujajoukolle. Näistä kukin ryhmä vielä poimi ja tiivisti 

ydinkohdat, jotka sitten mukaan tuotujen kuvien ja kirjattujen ydinajatusten tai isku-

lauseiden muodossa siirrettiin yhteiselle seinäkartalle, eli yhdessä toteutettuun ”Ki-

venpuiston puutarhasuunnitelmaan” (kuva 1 seuraavalla sivulla). Kartan keskelle, 

puutarhan sydämeksi, asetettiin yhteiseksi hyväksytty visio Kivenpuiston koulusta, 

johon yhteisön arvoilla nimetyt polut ympäriltä johtavat. Yhteisöllisyyden ja avoimuu-

den polut kulkevat kohti kasvattavan yhteisön ydintä. Puutarhan toiselta laidalta kie-

murtelevat ammatillisuuden ja osallisuuden polut lähestyvät oppivan organisaation 

ihannetta. Keskellä kaikki polut kohtaavat aidosti välittävän kouluyhteisön ”suihkuläh-

teellä”.  

 

Pajailtapäivä päätettiin toteamalla, että hyväkin suunnitelma on vain suunnitelma, 

ellei sen toteutumista seurata pidemmällä aikavälillä. Tämän arvopajan tuottamaa 

visiota tulee siten jatkuvasti arvioida ja suunnitelmaa päivittää; sen käytännön toimi-

vuutta testata ja seurata. Osallistujat ohjeistettiin seurantaan kehottamalla heitä ha-

vainnoimaan työnsä arkea pohtien arvojen toteutumista kohtaamissaan jokapäiväi-

sissä tilanteissa. Havainnot pyydettiin kirjaamaan kartan viereen asetetuille post-it –

lapuille, jotka sitten tulee kiinnittää arvokarttaan, havainnolle sopivaan kohtaan. 
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kuva 1. Kivenpuiston puutarhasuunnitelma – pajassa toteutettu yhteisön arvokartta  

 

Työn ja sitä ohjaavien arvojen toteutumisen jatkuva ja tarkka havainnointi voi siis 

tuottaa karttaan huomiolappujen muodossa esimerkiksi kukkia – kuvauksia siitä, mi-

ten jokin karttaan nimetty arvo toteutui käytännössä; rikkaruohoja – kun jokin meni 

arjen tilanteessa pieleen; tukikeppejä – kehitysideoita tai huomioita tuen tarpeesta. 

Ohjeessa muistutettiin kritiikin ohessa miettimään, olisiko tilanteessa mahdollisesti 

ollut jokin toinenkin tapa toimia. Aina on mahdoton huomioida kaikkea, mutta on an-

toisaa miettiä – ja asettaa pohdintansa myös muiden nähtäväksi yhteistä reflektiota 

varten – mitä jatkossa voisi tehdä toisin.  

 

Kiesiläinenkin (1998, 25) painottaa epäonnistumisten välttämättömyyttä työssä kehit-

tymisen ehtona. Tilanteen analysointi yhdessä työtovereiden kanssa on parasta kou-

lutusta ihmissuhdetyössä. Erityisen paljon virheitä joutuu tekemään vuorovaikutuksen 

ammattilainen kuten kasvattaja, sillä jokainen kohtaaminen ja vuorovaikutustilanne 

on erilainen, ja kehittyminen tarkoittaa uskallusta heittäytyä myös sellaisiin tilanteisiin, 

joita ei aiemmin ole tullut eteen. Jaetuista onnistumisista on myös tärkeä iloita. 
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6 PAJAN ARVOT LÄHEMMÄSSÄ TARKASTELUSSA 

 
 

Millainen on ihanteellinen toimintakulttuuri, johon AVEKKI-hankkeen olisi otollista 

juurtua? Pohdin seuraavaksi niitä edellytyksiä, mitä toimintakulttuurin kehittyminen 

Kivenpuiston koulun arvopajassa määriteltyjen kärkiarvojen suunnassa vaatii, sekä 

mitä haasteita se voi kohdata. Millainen on maaperä tietoperustan kartalta katsottu-

na, kun sitä pohditaan Kivenpuiston arkeen peilattuna. Kohtaavatko maasto ja kart-

ta? Yhteisön arvojen mukainen toimintakulttuuri luo kasvuperustan, koko pohjan ja 

tarttumapinnan sille, miten ja mihin käytännön toimintatavat, kuten AVEKKI-malli, 

juurtuvat, tai ovat juurtumatta. 

 

6.1 Yhteisöllisyys – erityiskoulu kasvattavana yhteisönä 

 

”Puutarhasuunnitelmassa” tavoitellun toimintakulttuurin ytimestä löytyy yhteiseksi 

ideaksi hyväksytty, esiin piirtämäni symbolinen kuva Kivenpuistosta välittävänä kou-

luna, jonka osaaminen, toiminta ja arvot palautuvat kasvattavan yhteisön ja oppivan 

organisaation ihanteisiin (Kuva 2). 

Kuva 2. Kivenpuisto – Välittävä koulu 

 

Yhteisöjen toimivuus on kasvatustyön laadun tärkeimpiä lähtökohtia, koska kasva-

tukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua ainoastaan yhteisöjen avulla. Kasvatusta 

ohjaavia arvoja pohditaan laajamittaisesti niin koulujen sisällä kuin kodeissa ja koko 

yhteiskunnassa. Erilaisten arvojen ja kasvatustavoitteiden tulisi olla osa laajempaa 
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kasvatuskulttuuria ja näkyä elävänä ja toteutuneena niin aikuisten kuin lastenkin toi-

minnassa ja käyttäytymisessä. Vaikka arvokeskustelu olisi yhteisöissä vireääkin, har-

vemmin käsitellään käytännön tasolla sitä, miten näihin arvoihin ohjataan ja miten 

onnistumista arvioidaan. (Kiesiläinen 1998, 105 – 106.)  

 

Jotta kasvattavassa yhteisössä voisi toteutua myös oppivan organisaation ihanteet, 

tulisi nimenomaan tähän jatkuvaan työn havainnointiin, arviointiin ja siihen perustu-

vaan, yhteistoiminnalliseen kasvatus- ja työyhteisön kehittämiseen panostaa. Tämä 

edellyttää myös organisaation johtamisrakenteiden muuttumista enemmän työnteki-

jän vastuuta korostavaksi. Oppivassa organisaatiossa kasvattajankin on asetuttava 

oppijaksi, omaksuttava avoin ja utelias asenne.  

 

Oppivaa organisaatiota on kirjallisuudessa määritelty monesta näkökulmasta, mutta 

näille yhteisenä piirteenä korostuu poikkeuksetta yhteistoiminnallinen muutos ja ta-

voitteellinen tulevaisuuteen vaikuttaminen yhteisössä. Määritelmissä jokainen yksilö 

ja ryhmä kehittää kykyään vaikuttaa oman tulevaisuutensa aktiiviseen luomiseen 

osallistumisen ja oppimisen kautta. Oppivassa organisaatiossa sallitaan tavoitteiden 

muodostaminen yhdessä ja tuetaan jokaisen henkilökohtaista kasvua näiden tavoit-

teiden suuntaan. (Seinä 1996, 63.)  

 

Sarala (1996, 54) puolestaan summaa oppivan organisaation määritelmiä niin, että 

ne korostavat ”oppimisen yhteyttä muutokseen, muuttumiseen ja innovaatioon, osal-

listumista ja toiminta- ja työskentelytavan muuttamista, delegointia sekä tällaisia asi-

oita edistävää johtamistapaa”. Osaaminen ja oppiminen on ymmärrettävä laajasti: se 

käsittää paitsi yksilön omat työtaidot myös koko organisaationtoimintatapoihin ja kult-

tuuriin sisältyvät tiedostetut ja tiedostamattomat käytännöt ja rutiinit. Olennaisena 

nähdään myös henkilöstöhierarkian purkaminen sekä keskittyminen oman toiminnan 

kriittiseen itsearviointiin ja avoimuuteen.  

 

Kaikissa määritelmissä yksilö nähdään aktiivisena oppijana tiedon kerääjänä ja ar-

vioijana. Tällaiseen toimintaihanteeseen pyrittäessä jokaisen työntekijän henkilökoh-

tainen vastuu ja sitoutuminen korostuvat. Tämä edellyttää organisaatiolta ja sen joh-

dolta halua rohkaisuun ja jatkuvaan palautteeseen. Mahdollisuuksia, resursseja ja 

välineitä itsensä kehittämiseen tulisi olla tarjolla. Koulutuksen, viestinnän ja tiedonku-
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lun on myös tuettava tätä tavoitetta. (Seinä 1996, 64 – 65.) Oppivan organisaation 

ihanteiden on mahdollista toteutua rakenteeltaan matalassa organisaatiossa, jossa 

erilaisia henkilöstötasoja on vähän, mikä vastaa melko hyvin esimerkiksi koulun or-

ganisaatiorakennetta. Kivenpuistoon ja AVEKKI-mallin soveltamiseen koulumaail-

massa sopii niin ikään ajatus asiakkaista ja laadukkaasta toiminnasta oppivan orga-

nisaation toimintafilosofian lähtökohtina.  

 

Kivenpuiston koulun yhteisenä mottona on ollut niin kauan kuin muistan: ”koko koulu 

kasvattaa”. Näin väistämättä onkin, mutta millaiseen vuorovaikutukseen, millaisiin 

arvoihin oppilaita kasvatamme ja millaiset asenteet ja uskomukset piilovaikuttavat ja 

näkyvät toimintamme taustalla? Millainen tietotaito ja henkilökohtaiset valmiudet 

meillä on? Entä miten tähän kaikkeen vaikuttaa kasvattajan mieliala tai stressin taso? 

Erityislapset ovat jo nimensä mukaisesti erityisen herkkiä myös tässä; erilaisten tun-

nelmien ja asenteiden aistimisessa, mitkä työyhteisön pohjavirtauksissa kulkevat. 

Yhtenä ammatillisuuden kulmakivenä voitaisiin pitää oman persoonan, tietojen, sekä 

omien vuorovaikutustaitojen jatkuvaa kehittämistä ja näiden jatkuvaa, tietoista tark-

kailua. 

 

Kun aikaisemmin on korostettu ennen kaikkea ”kasvattajapersoonallisuutta”, niin tänä 

päivänä nähdään yhteisöllinen toiminta kaikkein tärkeimpänä oppilaiden kehitykseen 

vaikuttavana tekijänä. Kasvatuksen onnistumisen perusedellytyksiin lukeutuvat joh-

donmukaisuus, määrätietoisuus, varmuus, kasvatettavien luottamus – näitä ei voi 

saavuttaa hyväkään kasvattaja yksilönä ilman yhteisöllistä toimintaa. Mikäli kasva-

tusyhteisö ei ole sitoutunut yhtenäisiin ja johdonmukaisiin linjoihin, jäävät yksittäisten 

kasvattajien persoonalliset vaikutusmahdollisuudet varsin puutteellisiksi (Kaipio, 201-

220).  

 

Sen lisäksi, että toimintatavat ovat kasvatusyhteisössä yhteneväiset, on erittäin tär-

keää, että kaikkea kasvatusyhteisön toimintaa osataan tarkastella ja perustella niin 

yhteisö- ja ryhmätasolla kuin yksilötasollakin. On yhä tärkeämpää, että kasvattajat 

ymmärtävät yhteisö- ja ryhmäprosessien merkityksen yksilönkehitykselle. (mt., 147) 
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6.2 Ammatillisuus kasvatustyössä – vuorovaikutuksen taitoa 

 
Miten opitaan tekemään hyvää ja ammatillista kasvatustyötä ja miten se tehdään ”oi-

kein”? Miten esimerkiksi kunnioitus muodostuu? Voinko odottaa oppilaan kunnioitta-

van minua, jos en itse osoita kunnioittavani häntä tai työtoveriani? Työyhteisön avoi-

muuden, luottamuksen, turvallisuuden tai toisen kunnioittamisen ilmapiiri heijastuu 

vuorovaikutustilanteiden kautta suoraan koko koulun ja eri luokkien ilmapiiriin. Kun 

minä esimerkiksi opin aikuisena kuuntelemaan ja kuulemaan toisen viestejä herkällä 

korvalla, avoimesti ja kunnioittaen, voin ehkä alkaa odottaa, että minuakin kuunnel-

laan. Muun muassa tällaisia ajatuksia kuului pohdittavan pajatyöskentelyn lomassa. 

 

Sanonta ”koko kylä kasvattaa” kuvaa hyvin sitä tosiseikkaa, että lapsi kasvaa aina 

ympäröivässä kulttuurissa. Kasvatuskulttuuri on ympäröivän yhteisön luoma ihmis-

suhteiden ja toimintatapojen verkko, jossa yhteisön arvot toteutuvat. Tämän kulttuurin 

muodostaminen kasvua tukevaksi sekä sen huoltaminen ja ylläpitäminen on kasvat-

tajien tehtävä, josta jokaisen tulee kantaa vastuu. Jokainen kasvatusyhteisön jäsen 

on vastuussa omasta toiminnastaan ja käyttäytymisestään yhteisössä. Vuorovaiku-

tustaidot ovat ammatillisessa kasvatustyössä avainasemassa. Toki on tiedettävä ja 

osattava paljon muutakin, mutta kaikki tämä osaaminen ilmenee lähes aina vuorovai-

kutustilanteissa. (Kiesiläinen 1998, 14 – 15.) 

 

Kivenpuistossa kuulee usein, kuten pajatyöskentelynkin yhteydessä, puhuttavan työn 

tekemisestä ”omalla persoonalla”. Koska oma persoona niin vahvasti ja yleisesti miel-

letään kasvattajan työkaluksi, on sen käyttöä myös voitava arvioida. Kun työtä teh-

dään omalla persoonallisella tyylillä, on välillä mahdotonta määrittää, onko jokin tapa 

”oikein” tai ”väärin”. Arvioitavaksi jääkin silloin, toimiiko persoonallinen tapa myös 

ammatillisuuden näkökulmasta, vastaako se työn vaatimuksia ja kasvatuksen tavoit-

teita. Jos persoonan taakse piiloudutaan, kun esimerkiksi käyttäydytään huonosti ja 

vedotaan oman persoonallisuuden koskemattomuuteen, ollaan menty vikaan. Perus-

telu tällaiselle käytökselle on usein, ettei tahdota käyttäytyä ”epäaidosti”, persoonan 

vastaisesti. Kuitenkin, suuri osa ihmisen persoonallisista tekijöistä on sellaisia, joihin 

on mahdollista itse vaikuttaa oppimisen kautta. (mt., 22 – 23.) 
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Persoonallisuus on jatkuvasti rakentuva psyykkinen järjestelmä, jonka kehitys on ko-

ko eliniän jatkuva prosessi. Voimme aivan varmasti käyttäytyä totutusta poikkeavalla 

tavalla muuttumatta epäaidoiksi. Kasvattajan on syytä tutustua omaan persoonaansa 

perin pohjin ja oppia tuntemaan itsensä, työkalunsa. Jokaisen persoonaan kuuluvat 

myös opitut puolustuspyrkimykset ja selviytymiskeinot, joiden avulla suojautuu koke-

miltaan paineilta. Suojautumisen tarve vaihtelee eri ikäkausina ja eri tilanteissa. Vuo-

rovaikutustyötä tekevän, ammattitaitoisen kasvattajan tulee tuntea omat tapansa suo-

jautua haastavissa tilanteissa ja pystyttävä erottelemaan todellinen ja kuviteltu uhka. 

Persoonallisuudessa on paljon osa-alueita, joihin voi itse vaikuttaa muuttamatta mi-

tään aitoa ja ainutlaatuista itsessään. (Kiesiläinen 1988, 24 – 25.) 

 

Ammatillisen vuorovaikutuksen kulmakivi onkin tietoisuus omien viestien laadusta 

niin oppilaan, vanhemman kuin työkaverinkin suuntaan. Se vaatii omien tunteiden 

tiedostamista ja tarkkailua. Vastuu vuorovaikutuksen luonteesta ja sen ylläpitämises-

tä on aina ammatti-ihmisellä. Jokaisen kasvatustyöntekijän on huollettava omaa vuo-

rovaikutuskanavaansa. On myös muistettava, että kanava jota pitkin sanalliset ja sa-

nattomat viestimme kulkevat on kaksisuuntainen. 

 

Yhteenvetona Kiesiläinen (mt., 80) listaa hyvän ammatillisen vuorovaikutuksen eh-

dottomiksi edellytyksiksi kuusi seikkaa, joiden on toteuduttava, jotta ihmissuhdetyö 

toteutuisi vahvalla ja terveellä pohjalla. Nämä ovat aiemmin mainitun vuorovaikutus-

vastuun ohella hyvä tahto – välittäminen; ihmisen kunnioitus; vastuu omista ajatuk-

sista, tunteista ja teoista; oikein kuuleminen – ymmärtäminen sekä tärkeiden asioiden 

sanominen – rehellisyys. Olennaista koko organisaation kannalta on, kokevatko asi-

akkaat eli koulun kyseessä ollessa oppilaat ja heidän vanhempansa, saavansa itsel-

leen yhteistyökumppaneita omien ongelmiensa ratkomiseen vai joutuvatko he ole-

maan jatkuvasti ”puolustuskannalla” ja suojelemaan itseään ja itsemääräämisoikeut-

taan koulun kanssa asioidessaan (Hakkarainen ym. 2006, 53). 

 

Etenkin hankalan tai väkivaltaisen tilanteen jälkeen on todella tärkeää arvioida koko 

toimintaprosessia erityisesti vuorovaikutuksen osalta. Koko työyhteisön kesken voi-

daan arvioida mitkä toimet, sanalliset tai sanattomat viestit toimivat ja toteutuivat on-

nistuneesti. On vähintään yhtä tärkeää huomata ja arvioida niitä viestejä, jotka eivät 

tuottaneet toivottua tulosta vaan päinvastoin aiheuttivat lisähankaluuksia. Työryhmä, 
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koko yhteisö ja yksittäinen työntekijä voi oppia ”pieleenkin” menneestä tilanteesta 

hyvin paljon. Tämä kuitenkin edellyttää huomattavaa rehellisyyttä ja avoimuutta. 

(Hakkarainen ym. 2006, 34). 

 

6.3 Avoimuus – ristiriitojen kohtaaminen kasvatusyhteisössä  

 
 
Ristiriitojen ratkaisemisen avainsana on pajatyöskentelyssäkin yhdeksi kärkiarvoksi 

noussut avoimuus. Avoimuus syntyy luottamuksesta, luottamus syntyy teoista. Avoi-

muus ja luottamus ovat yhteisön peruspilareita hankalia tilanteita kohdattaessa 

(ks.kuva 3). Luottamus kytkeytyy läheisesti laadukkaaseen vuorovaikutukseen ja hy-

viin yhteistyötaitoihin. Olisi tärkeää, että työyhteisön jäsenet tuntevat toisensa paitsi 

ammatillisesti myös persoonina, koska sujuva yhteistyö edellyttää toisen ihmisen yk-

silöllistä tuntemista. Jotta voi ymmärtää toista, on ensisijaisesti ymmärrettävä itseään 

ja tunnistettava omia ominaisuuksiaan; kyettävä arvioimaan omia vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaitojaan. Luottamus kehittyy kuitenkin hitaasti ja se voi hetkessä myös ro-

muttua jos esimerkiksi yhteisesti sovittua ei noudateta. Yksi kehityshankkeiden vaati-

vimmista tehtävistä onkin luottamuksellisen, avoimen ja keskustelevan kulttuurin 

luominen, jos sellaista ei työyhteisössä ennestään ole. (Äimälä, Tuomi, Wallin 2005, 

22 – 23.) 

 

 

Kuva 3: Luottamustalon pilarit Äimälän ym. mukaan (2005) 
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Kun ihmiset kokoontuvat yhteen ja alkavat tavoitteellisesti kehittää yhteisöään ja työ-

tään, syntyy väistämättä myös ristiriitoja. Tällöin on erittäin tärkeää, että ilmapiiri olisi 

sellainen, jossa näistä voi avoimesti keskustella. Selvittämättömät ristiriidat voivat 

jäädä koko työyhteisön pitkäaikaiseksi painolastiksi hankaloittaen ja eriarvoistaen 

ihmissuhteita ja haitaten ja vääristäen tiedonkulkua. Vaarana on yhteisön klikkiytymi-

nen ja yhteisen kehittämistyön estyminen. Onnistuneesti selvitetyt ristiriidat puoles-

taan voivat lähentää ihmisiä, parantaa yleistä ilmapiiriä ja viedä kehitystä merkittä-

västi eteenpäin. (Kohonen ja Leppilampi 1994, 95.) 

 

Etenkinkin, kun yhteisön kehittämistyö tähtää hankalien vuorovaikutustilanteiden eh-

käisyn ja selvittämisen toimintamallin käyttöönottoon, on tärkeää tulla tietoiseksi työ-

yhteisön sisäisistä, suurelta osin tiedostamattomista ristiriitojen ratkaisumalleista. 

Työyhteisön kestävä kehittyminen vaatii jokaisen henkilökohtaisen panoksen. Se 

edellyttää omien asenteiden kriittistä tarkastelua ja omien viestintä- ja vuorovaikutus-

taitojen hiomista. Koko koulun toimintakulttuuria on työstettävä tietoisesti avoimuu-

den suuntaan; on opeteltava sekä yksilönä että yhdessä käsittelemään erilaisia kon-

flikteja ja löydettävä siihen tarvittava tahto, hankittava taito. Näitä samoja asioita väli-

tämme eteenpäin oppilaille, kun ohjaamme heitä rakentavampaan ristiriitatilanteiden 

käsittelyyn ja turhautumisen tunteiden sietämiseen. 

 

Jokaisella yksilöllä, samoin kuin yhteisöllä on sille ominaiset tavat ratkaista ristiriitoja. 

Näiden mallien tunteminen on erittäin hyödyllistä. Erilaisissa ratkaisumalleissa so-

peutumisen ja alistumisen, kompromissien, tavoitteiden kilpailevan ”runnomisen” ja 

yhteisen työstämisen toimintatavat korostuvat eri suhteessa (Kohonen ym. 1994, 97). 

Varsinkin erityiskoulussa tilanteet voivat muuttua hyvin nopealla tempolla laidasta 

laitaan, jolloin jokaisen olisikin hyvä joustavasti hallita erilaisia toiminnan tyylejä.  

 

Erityiskasvatustyössä meidän tulee pyrkiä tiedostamaan itsemme ja omat toiminta-

mallimme. Kukaan ei ole täydellinen ja jokainen tekee virheitä, tuntee elämässään ja 

työssään turhautumista ja kiukkua, ei pidä aina lupauksiaan ja on ilkeä. Aikuisuuteen 

ja ammatillisuuteen kuitenkin kuuluu kyky ottaa vastuu omista tunteistaan ja teois-

taan. Jos näin ei ole, on vaarana, että kasvattaja lähettää lapselle hyvin ristiriitaisia 

viestejä omalla käytöksellään. Ristiriitojen ratkaisukyky on yksi elämän ja yhteisöjen 
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avaintaitoja. Se on samalla yksi vaikeimmista ja kehittymättömistä alueista useissa 

yhteisöissä. Eritoten tästä syystä on kasvatusyhteisöissä kiinnitettävä huomio asioi-

hin, joita halutaan tukea myös lasten sosiaalisessa kehityksessä. Näiden taitojen on 

elettävä yhteisön omassa kulttuurissa, jotta malli voisi välittyä myös lapsille. (Kiesiläi-

nen 1998, 51.) 

 
Ristiriitoja ei siis tule viimeiseen asti vältellä ja pelätä, pikemminkin päinvastoin. Yh-

teisöllisyys kehittyy ristiriitoja ratkottaessa, myös osapuolten itsetuntemus ja itseluot-

tamus paranevat yhdessä selvitetyistä ongelmista. Jokainen voi oppia sekä pitämään 

puolensa, että kuuntelemaan toista. Koulujen toiminnan tuloksellisuutta mittaavien 

tutkimusten mukaan merkittävä menestyvän koulun piirre oli se, että ristiriidat nähtiin 

yhteisössä kehittymisen mahdollisuutena ja ne kohdattiin avoimesti tavoitteena oppia 

niistä (Kohonen ym., 95).  

 

 
6.4 Osallisuus – Johtamiskulttuuri kehittyvässä kasvatusyhteisössä  

 
Kuten jo aloituskyselyn tulokset osoittivat, johtamisella ja esimiestyöllä, kokemuksella 

esimieheltä saadusta tuesta sekä koko yhteisön johtamiskulttuurilla on suuri merkitys 

kasvatusyhteisölle varsinkin toimintaa tavoitteellisesti kehitettäessä. Samoin kuin uu-

dessa opetussuunnitelmassa yhä enemmän korostetaan oppilaiden osallistamista ja 

sen myönteisiä vaikutuksia oppimiseen, oppivan organisaation näkökulmasta tuo 

osallisuuden ja osallistamisen tärkeys koskee yhtä lailla koulun henkilökuntaa. Kehit-

tämistyöhön osallistuminen ja sen mahdollistamisen huomiointi koulun johtamiskult-

tuurissa on yksi avaintekijä AVEKKI-toimintatapamallin onnistuneelle käyttöönotolle 

ja juurtumiselle Kivenpuistossa. 

 

Koulun johtamista laadun näkökulmasta tarkastellut Riikka Kuusisto summaa oppilai-

tosten johtajien tehtäväkentän vaativuutta, sen ulottuessa aina vain laajemmalle alu-

eelle. Rehtorilta odotetaan yhä vahvempaa kehitystä hallinnollisesta johtajuudesta 

kohti pedagogista johtamista. Lisäksi odotetaan muutosjohtamista valtakunnallisten 

ja paikallisten tavoitteiden mukaisesti. Myös henkilöstön työssäjaksaminen ja yhtei-

söllisyyden voimistuva kulttuuri vaativat yhä laajempaa ammattitaitoa ja koulutusta. 

(Kuusisto 2013, 57 – 85.) 
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Laadukkaassa oppilaitoksessa toimintaa ja koulukulttuuria kehitetään aktiivisesti, ta-

voitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Arvot ja päämäärät määritellään, vastuuta jaetaan, 

henkilöstöä tuetaan kehittymään ja osallistumaan kouluttamisen ja perehdyttämisen 

keinoin. Yhteistyön tekemistä tuetaan sekä koulun sisällä että ulkopuolisten toimijoi-

den ja kotien suuntaan. Ollaan asiakassuuntautuneita, eli kaikki toiminta suunnitel-

laan ja toteutetaan oppilaskeskeisesti. Kumppanuuksia kehitetään ja myös yhteistyö-

kumppaneita tiedotetaan. Lisäksi kaikkea toimintaa arvioidaan jatkuvasti ja kanne-

taan yhteiskunnallinen vastuu oppimistuloksista. Nämä ja monet muut hyvin toimivan 

koulun laatukriteerit lisäävät jatkuvasti oppilaitosten vastuuta omasta toiminnastaan 

ja erityisesti rehtorien vastuuta niin omasta työstään kuin työn ja vastuun jakamises-

ta. (Kuusisto 2013, 64 – 65.)  

 

Oppivassa organisaatiossa nähdäänkin nimenomaan henkilöstö vahvana laadun te-

kijänä. Hyvin johdettu työyhteisö on tehokas ja hyvinvoiva. Oppivan organisaation 

mallissa koulun johtamisessa huomioidaan koko henkilöstön sosiaalinen pääoma – 

sen mahdollisuudet, vahvuudet ja voimavarat. Osaamisen johtamisella voidaan pa-

rantaa työhyvinvointia merkittävästi. Yhteistyöhön perustuva, dialoginen johtaminen 

lisää myös henkilökunnan sitoutumista, motivaatiota ja työssä jaksamista. Jatkuva 

vuoropuhelu ja asioiden ajantasainen ja tehokas tiedottaminen ovat myös työyhtei-

sön hyvinvoinnin ja laadun avaintekijöitä. (mt. 72 – 73.) 

 

Antautuessaan yhteisölliseksi johtajaksi rehtori tai muu esimiesasemassa oleva oppi-

laitoksen työntekijä suostuu moniin haasteisiin ja väistämättömään psyykkiseen pai-

neeseen. Työyhteisössä liikkuvat monenlaiset tunteet heijastuvat helposti johtajaan – 

hän joutuu toimimaan eräänlaisena peilinä, josta yhteisö katselee itseään. Vaativas-

sa kasvatusalan työssä voi myös syntyä riippuvuuden tarpeita ja liiallistakin halua 

tukeutua esimieheen hankalissa tilanteissa ja päätöksissä. Tällainen riippuvuuden 

kohteena oleminen on osin pystyttävä hyväksymään, mutta siitä on myös kyettävä 

luopua vastuuta jakamalla. (Hurme 1995, 78 – 79.) 

 

Hurmeen (mt., 79) sanoin: ”Yhteisön näkökulmasta ei ole tarpeen korostaa johtajien 

henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tärkeämpää on kysyä, millaista johtajuutta yhteisö 

tehtävässään tarvitsee.” Ja edempänä: ”Johtajuuden merkityksen havainnut yhteisö 
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alkaa sitä vähitellen edellyttää ja vaatia. Samalla yhteisö joutuu huomaamaan, että 

esimies tarvitsee myös yhteisönsä tuen onnistuakseen yhteisöllisissä toimissaan.” 

 
Petri Virtanen (2009, 78 – 88) on pohtinut organisaatioiden johtamiskulttuuria strate-

gisten projektien näkökulmasta. Hän on tarkastellut aihetta suhteessa asioiden ja 

ihmisten johtamisen intensiteettiin ja havainnollistaa tätä laatimansa nelikentän avul-

la, ks. kuva 4 (Virtanen 2009, 80). Nelikentässä kuvattuja johtamiskulttuureja on ana-

lysoitu sen mukaan, millainen merkitys niillä on organisaation projektitoimintakulttuu-

riin ja sen kehittymiseen olettaen, että johtamiskulttuurin merkitys nähdään projekteil-

le suurena. Ainakin kyselytulosten perusteella voitaisiin olettaa, että Kivenpuistossa 

asia on näin eli johtamiskulttuuri vaikuttaa suuresti motivaatioon ja toiminnan kehit-

tämiseen sitoutumiseen. 

 

 

Kuva 4. Johtamiskulttuurit 

 

Kaoottisen johtamiskulttuurin yhteisössä esiintyy paljon tyytymättömyyttä ja toiminnan 

sekavuutta. Johtamisen menettelytapoja ei ole tällaisessa yhteisössä määritelty sel-

keästi, jolloin yhteisö toimii sattumanvaraisesti ja organisaation tulokset ovat usein 

huonot. Ihmisten johtamisen ollessa niin ikään heikkoa, työntekijän elämä ja toiminta 



 

 

48 
 

yhteisössä on kaoottista, kun johtaja on kiinnostunut lähinnä omien töittensä tekemi-

sestä henkilöstön johtamisen ja kuulemisen kustannuksella. Vaikka projektit nähtäi-

siin tällaisessa kulttuurissa periaatteessa myönteisinä, niiden toteuttamisen mahdolli-

suudet ovat heikot selkeiden toimintatapojen ja –ohjeistusten puuttuessa ja ihmisten 

johtamisen ollessa heikkoa tai jopa lannistavaa. (Virtanen 2009, 81 – 82.) 

 

Mekaanisessa johtamiskulttuurissa asioiden johtamiseen panostetaan ja esimerkiksi 

toimintajärjestelmien kehittämisellä saattaa olla yhteisössä pitkätkin perinteet. Tilan-

teessa on kuitenkin ongelmana ihmisten johtamisen puutteet. Johto voi olla kykene-

mätön määrittämään suuntaa ja inspiroimaan henkilöstöä kohti muutosta. Pahimmil-

laan tällainen johtamiskulttuuri on silloin, jos johto ei ole tietoinen omasta roolistaan 

suunnannäyttäjänä ja siitä huolimatta ajaa suuriakin muutoksia organisaatiossa. Tä-

mä vaikuttaa väistämättä henkilökunnan motivaatioon.  

 

Monesta epäonnistumisen kierteessä olevasta organisaatiosta löytyy yhteisenä teki-

jänä samankaltaisuuksia johtamiskulttuurissa. Ne ovat samanaikaisesti ylihallittuja 

(over-managed) että alijohdettuja (under-led). Tällaisessa mekaaniseksi nimetyssä 

johtamiskulttuurissa projektit saattavat olla muodollisesti hienosti toteutettuja, mutta 

koska kytkentä yhteisöllisesti jaettuun visioon ja strategiaan puuttuu, puuttuu samalla 

kaikkein merkityksellisin. Kun projektien menestystä sitten arvioidaan, tarkastellaan 

lähinnä konkreettisten tavoitteiden toteutumista onnistumisen kriteereinä, eikä olla 

niinkään kiinnostuttu siitä, onko kehitystehtävän tavoite ollut alun alkujenkaan järkevä 

tai tarkoituksenmukainen koko yhteisön toiminnan kannalta. (Virtanen 2009, 83 – 84.) 

 

Yli-innostava johtamiskulttuuri poikkeaa edellä mainituista siinä, että ihmisten johta-

misen periaatteet ja käytäntö tunnetaan ja yhteisöä osataankin innostaa oppimaan ja 

kokemaan ja kokeilemaan uutta. Tällöin varsinkin kookkaan ja toiminnaltaan moni-

muotoisen yhteisön jatkuva inspiraatiopohjainen kehittäminen voi muodostua rasit-

teeksi jos johtaminen ei onnistukaan kanavoimaan tätä potentiaalia yhtä lailla asioi-

den hallinnan kehittämiseen. Tällaiseen yli-inspiroivaan johtamiskulttuuriin kuuluu 

usein myös se, että johto jopa karsastaa yhteisesti sovittuja toimintamenettelyjä liitty-

en esimerkiksi kokouskäytänteisiin. Osaamista ja jopa suoranaista sankarillisuutta 

arvostetaan ja monesti julkisuudessakin ollaan mielellään esillä. Myös julkisuuden 
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riskit voivat tällöin muodostua melkoisiksi, mikäli samanaikaisesti ei panosteta toimin-

tatapojen kehittämiseen. (Virtanen 2009, 84 – 86.) 

 

Jos asioiden johtamiseen liittyviä käytännön toimintatapoja ei ole riittävästi mietitty ja 

määritelty yhteisöä ohjaaviksi periaatteiksi, on vaikea nähdä, miten projektitoiminta-

kaan voisi menestyä. Projektin hallinta jää epämääräiseksi, kokonaisnäkemys puut-

teelliseksi. Mitä erilaisimpia kehityshankkeita voidaan kyllä käynnistää, niihin panos-

taa ja onnistumisia juhlia, mutta kestääkö tällainen yhteisö myös epäonnistumisia ja 

useimmissa projekteissa vaadittavaa pitkäjänteistä työskentelyä? Yli-inspiroivan joh-

tamiskulttuurin yhteydessä esiintyvä projektikulttuuri on vähintäänkin uuvuttavaa ja 

kuluttavaa, koska paineet ja onnistumisen odotukset ovat yleensä kovat.  

 

Tasapainoinen johtamiskulttuuri on kehittämishankkeiden näkökulmasta katsottuna 

kaikkein hedelmällisin alusta projektin onnistumiselle. Kun organisaatiossa johdetaan 

intensiivisesti sekä ihmisiä että asioita, on löydetty tasapaino sen suhteen, miten pal-

jon henkilökunnalle tulee viitoittaa tietä ja miten heitä innostetaan toimintatapojen ja 

tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatavat ovat kokonaisvaltaisesti mietittyjä ja ulottuvat 

niin johtamisjärjestelmään, strategiseen suunnitteluun, viestintään, henkilöstöpolitiik-

kaan kuin toiminnan jatkuvaan seurantaan ja arvioimiseenkin. Myös projektien hallin-

taa ja johtamista varten on tällaisessa toimintakulttuurissa omat periaatteensa ja käy-

tännön ohjeensa. Koko henkilöstöllä on tiedossaan toteutettavien projektien merkitys 

yhteisölle ja koko organisaatiolle. 

 

Yhteisössä vallitseva tasapainoinen johtamiskulttuuri kertoo organisaation johdon 

tuntevan uudistumisen merkityksen ja hallitsevan myös muutosjohtamisen teoriaa ja 

käytäntöä. Se perustuu ajatukselle, että tunteiden ja itsetuntemuksen merkitys orga-

nisaatiokulttuurin muovaajana on suuri. Ensisijaisesti johtoasemassa olevilta henki-

löiltä edellytetään tätä itsetuntemusta ja muutoksen kykyä, jotta koko yhteisö pystyisi 

muuttumaan. Tämä on yksi oppivan organisaationkin ajatukseen liittyvä johtamisen 

perusoivallus: organisaation muutos alkaa johdon omasta muuttumisesta. Tasapai-

noisen johtamiskulttuurin yhteisöissä projektit nähdään tavallisesti joustavana tapana 

toimia. Asioiden hallinta tuo projektien toteutukseen jatkuvuutta ja turvallisuutta. Ih-

misen mittainen innostava johtaminen puolestaan kannustaa henkilöstöä toimimaan 

motivoituneesti ja sitoutuneesti kohti yhteistä päämäärää. (Virtanen 2009, 86 – 88.)  
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Ajankäytön suunnittelu kehittämistyön yhteydessä on varmasti yksi haasteellisimmis-

ta esimiestehtävistä. Kuten Kiesiläinen (1998, 109) toteaa, yhteisöä rakennettaessa 

erityisesti esimiehen on tunnettava ”yhteisen tietoisuuden kehittymisen prosessin-

omainen luonne”. Prosessia voi kiirehtiä ainoastaan yhteisön keskustelurakenteita 

tehostamalla. Tälle puolestaan tulee vastaan ajan väistämätön rajallisuus kouluym-

päristössä. Ajankäytön ongelmat ovatkin varmasti yksi suurimmista haasteista yhtei-

söjen kehittämishankkeissa. Yhteisiä keskustelutilaisuuksia on vaikea järjestää siitä 

huolimatta, että kaikki tämän puutteen ja tarpeen tunnistaisivatkin. Tuntiperusteinen 

opetus ja palkan maksaminen tältä pohjalta on hänen mukaansa todennäköisin este 

monen koulun kehittämistyölle jatkossakin yhteisöllisyyden rakentamisessa. 

 

 
 
7 TYÖPAJA 2 – AVEKKIPAJA 

 
 
Pajatyöskentelyn aiheeksi valittiin kyselytulosten pohjalta väkivaltatilanteiden enna-

kointi ja ennaltaehkäisy. Toinen pajatyöskentelyyn, kysely- ja arvopajan tulosten pe-

rusteella mukaan otettu teema oli oppilaiden osallistamisen lisääminen. Iltapäivän 

aluksi Mia Stenroos kertasi AVEKKI-mallin pääperiaatteita lyhyesti, keskittyen vuoro-

vaikutukseen ja ennakoinnin näkökulmaan erilaisten tilanteiden hallinnassa sekä 

henkilökunnan vireystilan merkitykseen ja ammatilliseen toimintaan vaihtelevissa ti-

lanteissa.  

Taitava vuorovaikutus on keskeisin osa väkivallan ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Vuo-

rovaikutuksessa saadaan tietoa toisen henkilön tunnetilasta ja pyrkimyksistä, mikä 

mahdollistaa ennakoimaan ongelmia ja välttämään aggressiivisten tunteiden synty-

mistä jopa kokonaan. Etenkin tilanteen osoittaessa kärjistymisen merkkejä, on tärke-

ää osata tulkita oikein – ei vain sanoja, vaan myös eleitä ja ilmeitä. Tiedostamatto-

massa toiminnassa syntyy usein harhatulkintoja, kun omien tunteiden pohjalta olete-

taan tietävän toisen ihmisen ajatukset ja tunteet. Kuitenkin omalla tietoisella työsken-

telyllä, kokemuksella ja harjoittelulla on mahdollista oppia erittäin merkittäviä enna-

koinnin taitoja. Mitä paremmin pystytään ymmärtämään toista ihmistä ja näkemään 

hänet todella, ilmaistujen tunteiden takana, sitä parempia tuloksia vuorovaikutuksella 

saavutetaan. (Kyllönen ja Rickman, 2011, 73 – 76.)  
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Samaan ennakoinnin ajatukseen perustuu AVEKKI-malliin sisältyvä uhkatilanteiden 

luokitusjärjestelmä ja siitä johdetut, erilaisiin tilanteisiin soveltuvat vuorovaikutuksen 

mallit. Luokitus on havainnollistettu värikoodein. Vihreän luokan tilanteessa arki sujuu 

hyvin. Silloin riittää perustoiminnoissa pysyminen ja ennakoiva asenne. Keltainen 

luokka kuvaa vaativaa tilannetta hallintakeinoineen. Siinä tilanteeseen puututaan ak-

tiivisesti ja voidaan käyttää vaativaan tilanteeseen soveltuvaa varasuunnitelmaa. Pu-

nainen luokka merkitsee äärimmäisen vaativaa tilannetta ja siinä toimimisen mallia. 

Tilanteessa on käytössä hätäsuunnitelma, ja siinä vuorovaikutus sisältää usein fyy-

sistä kontaktia. Jokaisen väriluokan mukaisesti voidaan vastaavalla tavalla kuvata 

mitä tahansa tilannetta tai tietyn henkilön tilaa tai ammattihenkilön toimintamallia ti-

lanteessa. Kuvassa 5 on esitetty ammatillisen toiminnan, vireystilan ja erilaisten tilan-

teiden suhdetta kussakin edellä esitellyssä luokassa (Hakkarainen ym. 2006, 47). 

 

 

Kuva 5. Vireystilan ja ammatillisen toiminnan alueet värikoodein luokiteltuna 
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Alustuksen jälkeen siirryimme Learning-cafe -työskentelyyn, jakautuen kolmeen ryh-

mään. Ryhmät muodostettiin sen mukaan, miten vähän kukin koki tuntevansa toisia 

ryhmän jäseniä tai kuinka harvoin oli työskennellyt yhdessä muiden ryhmäläisten 

kanssa. Tarkoituksena oli muistuttaa, että yhtenä tärkeänä AVEKKI-mallin toimivuu-

den edellytyksenä on kyky toimia yhdessä kenen tahansa työyhteisön jäsenen kans-

sa. Ryhmissä oli tarkoitus pureutua teemoihin mahdollisimman konkreettisesti ja Ki-

venpuiston arjen näkökulmasta.  

Ryhmätyöskentelyn aiheet koskivat hankalasti ennakoitavissa olevaa tilannetta, en-

nakoivaa työyhteisöä ja oppilaiden osallistamista ennakointiin. Ohjeena oli käsitellä 

kutakin teemaa mahdollisimman käytännönläheisesti ja ratkaisukeskeisesti, uusia 

toiminta- ja ratkaisumalliehdotuksia etsien. Olen liittänyt tarkemmat ohjeistukset tä-

män työn loppuun (Liite 5.) Seuraavaksi käsittelen kunkin kolmesta ryhmätehtävien 

aihealueesta erikseen omissa alaluvuissaan. 

 

7.1 Hankalasti ennakoitavissa olevat tilanteet 

 
 
Hankalasti ennakoitavissa oleviksi ja turvattomuuden tunnetta aiheuttaviksi tilanteiksi 

koettiin erityisesti ”viime hetken muutokset”, jotka sisältävät tilapäistä henkilöresurs-

sien puutetta tai jonkin yllätyksellisen toimintasuunnitelman muutoksen. Tosin mielipi-

teet jakautuivat sen suhteen, onko Kivenpuistossa koskaan todellista pulaa henkilö-

kunnasta vaiko vain hankaluuksia organisoida työ uudelleen, vaihtelevien, välillä niu-

kempienkin resurssien mukaisesti. Tosiasia kuitenkin on, että kiinnipitotilanteissa tar-

vitaan yleensä enemmän henkilökuntaa kuin yhdessä luokassa on aikuisia. Toisi-

naan, kun samalle päivälle osuu monta poissaoloa, tilanne voi muodostua erittäin 

haasteelliseksi. Todettiin, että joka tapauksessa hyvä ennakointi edellyttää joustavaa 

omien toimintatapojen ja –tottumusten muutosta.  

 

Tiedotuksen puute nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja yleisestikin, oli listattu koros-

tuksen kera yhdeksi esimerkiksi turvattomuutta aiheuttavasta ja ennakointia hanka-

loittavasta tilanteesta. Ennakoinnin tärkeäksi keinoksi koettiin viikoittaisten yt-

palaverien yhteyteen säännöllisesti järjestettävä asialistan kohta, jossa otettaisiin 

esiin juuri sillä hetkellä ajankohtaiset, mahdollisesti kuohuvat tilanteet, luokat tai yksit-
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täiset oppilaat. Jokainen palaveriin osallistuva opettaja olisi velvollinen tiedottamaan 

tärkeät esiin tulleet asiat omalle luokkatiimilleen. Tässä olisi myös yksi keino helpot-

taa hankalaa tilannetta, jonka koetaan muodostuvan, kun luokan käytänteitä ja oppi-

laita riittämättömästi tunteva työyhteisön jäsen – hyvää tarkoittaen tosin – puuttuu 

esimerkiksi käytävällä havaitsemaansa tilanteeseen, johon liittyvää, luokan kesken 

sovittua toimintamallia ei tunne.  

 

Yhteisön jäsenen omaa toimintaa ja yhteistoiminnan sujuvuutta selkeyttää, kun jokai-

nen tietää, miten kussakin tilanteessa toimitaan. Sopimuksenvaraista tulee olla myös 

se, ettei ongelmalliselta vaikuttavaan tilanteeseen puututa, ellei apua nimenomaan 

pyydetä. Tällaisessa tapauksessa pienikin yhteisesti sovittu ele, tai ”koodi”, riittää 

ilmaisemaan avun tarpeen, tai toiveen olla puuttumatta tilanteeseen. 

 

Luokkakokoonpanojen vaihtuminen vuosittain oli niin ikään yhteisesti tunnistettu on-

gelma, mutta Kivenpuiston koulussa se on valitettava tosiasia. Erityiskoulussa oppi-

laat etenevät hyvin eri tahtiin omien, yksilöllisten opintosuunnitelmiensa mukaan, jol-

loin opetusryhmän vaihtaminen jopa vuosittain saattaa tulla kyseeseen, jotta yksilöl-

listä oppimista voidaan tukea sen hetken tavoitteisiin parhaiten soveltuvassa luokas-

sa. Tämä aiheuttaa kuitenkin väistämättä myös ennakoinnin hankaluutta ja turvatto-

muutta sekä oppilaille että kasvatushenkilökunnalle. Ratkaisua tilanteeseen on han-

kala löytää.  

 

Vaikka pajassa keskityttiinkin ennen kaikkea ennakoinnin näkökulmaan, tuli selvänä 

mielipiteenä esille, että uhkaavan tai väkivaltaisen tilanteen fyysisen hallinnan keinot 

nähdään olennaisena turvallisuuden tunnetta lisäävänä tekijänä. Se, että jokaisella 

henkilökunnan jäsenellä on ainakin teoreettinen valmius, tieto ja taito turvallisen kiin-

nipidon toteuttamiseksi, luo turvallisuuden ja varmuuden tunnetta. Itseluottamuksen 

ja oman käytöksen varmuuden kautta rauhallisemman ilmapiirin uskotaan välittyvän 

myös oppilaalle ja siten luovan turvallisemman ympäristön kaikille. Samankaltaisiin 

johtopäätöksiin viittaa myös esim. Hakkarainen ym. (2006, 52).  

 

Pajassa tuotiin esiin myös se, että silloin kun on tilanne päällä, toimitaan – ei arvos-

tella. Puhalletaan yhteen hiileen ja mahdollinen jälkipyykki pestään myöhemmin. 

Tässä toki rajataan epäammatillinen käytös tiukasti pois, mutta työtoverin yli-tai ali-
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reagoinninkin havaitessa, asian voi ilmaista sovitulla tavalla. Jos vaikkapa havaitsee 

toisen tunnetilan olevan kuohuksissa, voi ystävällisesti kehottaa häntä pitämään tau-

on. Kommunikoinnin on tapauksesta riippumatta tapahduttava selkeästi, nopeasti ja 

yksinkertaisesti niin, että mahdolliset väärinymmärrykset saadaan minimoitua. 

 

Yhteisesti todettiin, että ihmisten kanssa toimiessa, vieläpä erityiskoulun kaltaisessa 

yhteisössä, tilanteiden ennakointi on usein sula mahdottomuus. Yllättävät tilanteet on 

vain kohdattava silloin ja sellaisina kuin ne ilmenevät. Useimmiten ne liittyvät oppilai-

den henkilökohtaisiin pettymyksiin tai muihin puutteellisesti hallittuihin tunnetiloihin, 

jotka voivat syntyä pienestäkin impulssista, hetkessä. Niinpä läsnäolo hetkessä on 

myös tärkein valtti tilanteiden ennakoinnissa ja kohtaamisessa. Ennakointiin kuuluu 

myös tietoisuus siitä, että usein ”tulipalo leviää”. Oma valppaus ja tehokas, nopea 

toiminta on tärkeää. Tilannetaju kehittyy läsnäolon ja kokemuksen kautta. Kehos-

samme viriävät puolustusmekanismit uhkaavaksi koetussa tilanteessa voivat kuiten-

kin heikentää huomio- ja arviointikykyämme. Siksi varautuminen, harjoittelu ja koulu-

tus sekä yhteiset pelisäännöt ovat välttämättömiä. Myös apua on osattava pyytää ja 

se on helpompaa, kun voi luottaa kaikkien noudattavan sovittuja linjoja. 

 

7.2 Ennakoiva työyhteisö 

 
 
Yhteistoiminnan roolien ja työnjaon määrittely nousi ennakoivan työyhteisön kohdalla 

tärkeäksi teemaksi. Tarvetta oli muun muassa yhteisesti sovitun mallin laatimiseksi 

muun luokan kanssa toimimiseen, kun yksittäinen oppilas käyttäytyy uhkaavasti, jot-

tei tilanne pahenisi entisestään. Kuka jää tilanteeseen, kuka ohjaa muut pois? Siir-

tyykö muu luokka vai mahdollisesti riehuva oppilas? Monessa tapauksessa muun 

ryhmän siirtäminen pois paikalta on helpompaa, mutta minne? Esiin tuli muihinkin 

tilanteisiin hyväksi ratkaisuksi ideoitu ajatus kummiluokasta. Osin tätä mallia on jo 

joidenkin luokkien omien, keskinäisten sopimusten pohjalta toteutettukin, mutta tästä 

voisi kehittää strukturoidumman ja yleisemmän toimintamallin. Kummiluokan tiimi, ja 

myös oppilaat, olisivat periaatteessa aina valmiudessa ottamaan vastaan omalle 

opetustunnilleen toisenkin luokan oppilaita ja ohjaajia ilman sen suurempaa hämmin-

kiä. Muitakin hyvin konkreettisia, humoristisestikin nimettyjä kehitysehdotuksia, kuten 

”välituntikäsikirja”, ”oppilaan käyttöohje”, nousi esille.  
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Ehdoton edellytys työyhteisön kehittymiselle ennakoivaksi oli pajalaisten mielestä 

mahdollisuus käyttää aikaa yhteisten käytänteiden pohtimiseen ja luomiseen. Yhtei-

sön tulisi olla hyvin yhteen hitsautunut, toisin kuin nyt koettiin olevan. Yhdeksi haas-

teeksi oli alleviivausten kera kirjattu yhteisöllisyyden puute: ”ei olla samassa venees-

sä”. Tätä asiaa, mielenkiintoista sinänsä, ei kuitenkaan otettu esiin ryhmätöiden pur-

kuvaiheessa. Ennakoiva työyhteisö summattiin sellaiseksi, joka kykenee toimimaan 

ammatillisen vireystilan alueella (vrt. kuva 5 tämän työn sivulla 51). Harmaan tai mus-

tan vireystilan alueella tilapäisesti olevalle työyhteisön jäsenelle tulisi voida avoimesti 

ilmaista, että nyt ollaan hakoteillä, eikä ammatti-ihmisen tulisi tästä loukkaantua. Jäl-

leen puhuttiin mahdollisuudesta käyttää koodikieltä tilanteissa, joissa toisenlainen 

ilmaus on tilanteeseen sopimaton tai muulla tavoin epäkäytännöllinen.  

 

Viestintä väkivaltatilanteissa on oltava tietoista ja selkeää. On muistettava, että sa-

nattomat viestit työntekijän oman aggression viriämisestä ovat täysin samat kuin asi-

akkaalla, koulussa oppilaalla. Se mitä viestimme, välittyy vastaanottajalle sanojen 

lisäksi ilmein, elein, kehonkielen ja äänenpainojen kautta. Työntekijän tietoisuus 

oman viestintänsä laadusta auttaa häntä tukemaan myös asiakasta ottamaan hal-

tuun omaa aggressiivisuuttaan. (Hakkarainen ym. 2006, 52 – 53.) Ammatillinen vies-

tintätapa mallittaa muun muassa rauhallisuudellaan ja valppaalla rentoudella oppi-

laalle tilanteen turvallisuutta ja hallintaa.  

 

Myös Kyllönen ja Rickman (2011, 87 – 88) korostavat ammattiroolissa pitäytymisen 

tärkeyttä. Maltti voi olla monissa tilanteissa koetuksella, mutta sitä ei saisi menettää. 

Ammattiroolin muistaminen ja siinä tietoisesti pysyminen vähentävät myös työnteki-

jän henkilökohtaisen loukkaantumisen ja provosoitumisen riskiä. Kun oma kehonkieli 

ja äänensävy pysyvät rauhallisina ja asiallisina, oppilaassakaan ei provosoidu esiin 

niin vihamielisiä tunteita, tai jo leiskahtaneetkin tunteet tyyntyvät todennäköisemmin. 

Jyrkkäkin raja voidaan asettaa kiihkottomasti ja rakentavalla tavalla, rauhallista ja 

lempeää kehonkieltä käyttäen. 

 

Vuorovaikutus ja sen haasteet jo uhkaavaksi tai jopa aggressiiviseksi kehittyneessä 

tilanteessa muodostaakin aivan oman lukunsa. Tällaisessa tilanteessa kehon ja mie-

len stressireaktiot vaikuttavat toimintaamme kokonaisvaltaisesti. Looginen toiminta, 

kuten puhuminen, syrjäytyy aivojen keskittyessä havaintojen tekemiseen ja lihastoi-
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minnan kontrollointiin. Juuri tästä syystä aggressiivisen henkilön havainnoinnissa sa-

nattoman viestinnän ymmärtäminen on tärkeintä. Siihen on kiinnitettävä ensisijainen 

huomio myös omassa ilmaisussa. Ääritilanteissa toimitaan useimmiten vaistonvarai-

sesti ja tunnetilojen vallassa, kun stressireaktion seurauksena päätöksentekokyky on 

hidastunut ja heikentynyt. (Hakkarainen ym. 2006, 14 – 15.)  

 

Stressireaktioiden minimoimiseksi on äärimmäisen tärkeää varautua ja harjoitella 

hankalia tilanteita varten etukäteen, jolloin oma toiminta voi tapahtua tiedostetummin 

ennalta opeteltujen toimintamallien myötä. Ennakointi on siis paitsi asenne, myös 

tietoista opettelua ja harjoittelua vaativa, kokonaisvaltainen tapa toimia. Siihen osal-

listuu koko yhteisö niin oppilaiden kuin oman ja työtoverinsa toiminnan ja käytöksen 

osalta. Myös tilanteiden jälkiselvittely tulee nähdä tärkeänä osana toimintaketjua, jos-

sa se kytkeytyy tulevan ennakointiin. 

 

Omalle työlle saatavan tuen, avoimuuden ja yhteisöllisyyden lujittumisen yhdeksi eh-

doksi nähtiin säännöllinen, koko yhteisölle suunnattu työnohjaus. Tällä hetkellä kes-

kusteluja käydään useimmiten epävirallisesti ja satunnaisesti, pienissä porukoissa ja 

saman mielisten kesken. Tavoitteellisemmat, kehittämiseen pyrkivää keskustelua 

käydään harvemmin, esimerkiksi työpajoissa tai yhteisillä suunnittelupäivillä kerran 

lukuvuodessa, jolloin kehityksen edellyttämää prosessia ei pääse syntymään. 

Kiesiläisen (1988, 42 – 43) mukaan erityisesti pidempään työtä tehneet turhautuvat 

tällaisessa tilanteessa helposti, koska pitkään tauolla olleella keskustelulla on tapana 

lähteä aina alusta ja pysyä pinnallisesti yleisluontoisissa asioissa. Muuta tietä kuin 

säännöllinen ja usein toistuva keskustelu ei keskustelun syvenemiselle ole. Työnoh-

jaus olisi yksi tällä periaatteella toimiva, hedelmällinen työn kehittämisen foorumi. 

 

Asiantunteva, laadukas, ulkopuolisen toteuttama työnohjaus antaisi mahdollisuuden 

puhua vaikeistakin asioista avoimesti. Kun keskustelua ohjaisi objektiivisemmin asian 

näkevä tarkkailija myös itsereflektion edellytykset paranisivat. Työnohjauksesta us-

kottiin löytyvän apua hankalien tilanteiden käsittelyyn sekä foorumi myös vertaistuen 

antamiselle ja saamiselle. Jopa vain osalle työyhteisöä suunnatun työnohjauksen 

uskottiin hyödyttävän yhteisöä kokonaisuudessaan.  
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Kivenpuistossa koulutyön ja päivähoidon toiminnan järjestäminen niin, että yhteinen 

työnohjaus olisi mahdollinen, on hyvin haasteellista. Myös työyhteisön suuri koko so-

tii ajatuksena tehokkaan, koko yhteisölle suunnatun työnohjauksen toteutumista vas-

taan. Samoja elementtejä voisi tuoda työnohjausta paremmin tehokas, oikea-

aikainen ja strukturoitu jälkiselvittelyn malli. Se voisi toteutua mielekkäällä tavalla 

pienemmässä ryhmässä, tilanteeseen osallistuneiden ja mahdollisen ulkopuolisen 

keskustelun ohjaajan kesken. 

  

Moni ongelmaksi koettu asia tuntuu yhä uudelleen palautuvan ajankäytön haasteisiin. 

Kalevi Kaipio (1999, 203 – 205) on toisaalta sitä mieltä, että ajankäytön suunnittelu 

niin, että yhteisiä kokouksia järjestään useammin, on suhteellisen helppoa. Pahempi 

ongelma muodostuu silloin, kun käytännössä ei kuitenkaan toimita niin kuin on yh-

dessä sovittu. Ryhmänä ja yksilönä aiotaan vilpittömästi toimia sovitusti (kollektiivinen 

metafora), mutta käytännön tilanne meneekin toisin. Näin käy helposti varsinkin, jos 

tilanne vaatii oman totutun toimintatavan muutosta. Käytännön tilanteessa ajattelua 

ja toimintaa lähtee ohjaamaan usein aiemmin omaksuttu, sisäinen ja tiedostamaton 

ja yhteisestä sopimuksesta poikkeava malli (yksilöllinen metafora), joka perustuu 

omaan tunnetilaan, persoonallisuuden rakenteeseen ja kokemuksen kautta turval-

liseksi opittuun toimintamalliin (Kaipio 1999, 205). 

 

Lisäksi Kaipio huomauttaa aiheellisesti, etteivät kokoukset sinänsä millään tavoin 

takaa yhteisön tai yksilöiden kehittymistä, toisin kuin usein ajatellaan. Ne ovat kyllä 

välttämätön, mutta myös hyvin vaativa tapa ohjata kasvatusyhteisön toimintaa. Pa-

himmillaan ne kuitenkin haaskaavat kallisarvoista aikaa. Kokoukset on pystyttävä 

suunnittelemaan, kokousaiheet priorisoimaan ja kokousjärjestelmän on oltava selkeä. 

Eri tarkoituksia varten on yleensä hyvä luoda säännölliset ja ajankohdiltaan määritel-

lyt kokoukset. Ajatus palaverien pitämisestä ”tarpeen mukaan” ei näytä johtavan hy-

vän yhteisön kehittymiseen. Tärkeimpiä kokousten vaikuttavuuden takaavia tekijöitä 

ovat, että osallistujat kokevat voivansa osallistua aktiivisesti ja saavansa asioiden 

yhteisestä käsittelystä yksilöllistä hyötyä. Tämä mahdollistuu vain demokraattisen 

dialogin keinoin. (Kaipio 1999, 235 – 237.) 
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7.3 Oppilaiden osallistaminen hankalien tilanteiden ennaltaehkäisyyn 

 
 
Vaikeasti ennakoitavia ja hallittavia tilanteita syntyy etenkin, kun niihin osallisten tun-

netaidot ja impulssikontrolli ovat puutteelliset. Tunnetaitojen hallinnan opettelu on 

vaativa, koko kouluiän kestävä kehitystehtävä. Yksi tärkeitä erityiskoulun kasvatus-

tehtäviä onkin tukea lasta ja nuorta tässä vuosia kestävässä vähittäisessä prosessis-

sa. Tunnetaitojen hallinta – lähtien liikkeelle tunteiden nimeämisestä ja tunnistami-

sesta – aloitetaan heti kun lapsi tulee oppilaaksi kouluun. Arjen tilanteiden ja tapah-

tumien ja niihin liittyvien tunteiden sanottamisen lisäksi tunneoppimisen keinona voi-

daan käyttää esimerkiksi draamallista työskentelyä ja erityisiä draamatunteja. Tällä 

tavoin nähtynä osallistava ja ennaltaehkäisevä ote on ihannetapauksessa sisäänra-

kennettuna jo työtapoihin, ammatillisen kasvatustyön suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

Oppilaiden osallistaminen katsotaan työyhteisössä tärkeäksi, mikä näkyi myös vilk-

kaassa keskustelussa, joka aiheesta learning cafe –ryhmissä heräsi. Ehdotukset op-

pilaiden ottamisesta mukaan niin koko luokan kuin oman riskikartoituksensa tekoon 

herätti kiinnostusta. Oppilaat ovat tähänkin asti useimmissa luokissa, heti lukuvuoden 

alkajaisiksi, laatineet omassa luokassaan koulutyöskentelyn säännöt. Syntyi keskus-

telua tämän käytänteen vakinaistamisesta ja laajentamisesta sellaiseksi, että samalla 

mietittäisiin yhdessä erilaisia hankalia tilanteita ja mitä niissä tehdä, jos kaikki ei me-

ne sääntöjen mukaan. Olisi myös tärkeää välittää oppilaille tieto siitä, millainen malli 

aikuisilla on hankalia tilanteita varten ja miten aikuiset yhdessä, ennalta sovitusti toi-

mivat. Jopa niin, että joissakin yläkoulun luokissa voitaisiin kertoa ja käytännössä 

näyttää, mistä syystä, ja millä tavalla turvallinen kiinnipito voidaan äärimmäisessä 

tapauksessa toteuttaa. 

 

Esiin tuli myös ehdotus aiemmin käytössä olleen, ”rehtorin neuvottelukunta” –nimellä 

kulkeneen toiminnan elvyttämisestä. Siinä joukko oppilaita nimesi esimerkiksi kuu-

kausittain kohteen, johon tänä ajankohtana kiinnitettäisiin erityistä huomiota. Tällaisia 

asioita voisivat olla esimerkiksi välituntikäyttäytyminen, kiusaaminen tai tunnilla häirit-

seminen, ja tavoitteena niiden rauhoittaminen.  Ajatuksena on, että neuvottelukunta 

esittelee seurannan kohteen sekä rehtorille että oppilaskunnalle, joka saa tarkastelu-

jakson päätteeksi äänestää, mikä luokka on parhaiten päässyt jakson tavoitteisiin. 

Kyseinen luokka julkistetaan ja palkitaan jollakin tavoin. 
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Koska luokkakokoonpanot vaihtelevat vuosittain, on myös ryhmäytymiseen kiinnitet-

tävä erityistä huomiota. Erilaisten ryhmäytymisharjoitteiden keinoin voidaan pyrkiä 

lisäämään yhteisyyden ja turvallisuuden tunnetta oppilasryhmän sisällä, mikä osal-

taan ehkäisee ristiriitatilanteiden syntyä ja helpottaa niiden yhteistä käsittelyä. Kun 

luokassa vallitsee hyvä ryhmähenki, on myös helpompi ottaa puheeksi hankalia tilan-

teita ja esimerkiksi käsitellä tilannetta koko luokan kanssa, kun jollakin ryhmän oppi-

laalla on vaikeaa. Näin sekä ennaltaehkäisy että jälkiselvittely helpottuvat. 

 

Sen lisäksi, että riskien kartoituksesta ja hankalista tilanteista keskusteltaisiin yhdes-

sä koko luokan kesken, nähtiin mahdollisena ja toimivana vaihtoehtona myös oppi-

laan kanssa kahden kesken tehtävä, yksilöllinen riskikartoitus. Tässä oppilaalla olisi 

mahdollisuus luottamuksellisesti oman luokan aikuisen kanssa käydä läpi mahdollisia 

tilanteita, jotka juuri hänelle tuottavat hankaluuksia tai mielipahaa. Yhdessä voitaisiin 

niin ikään suunnitella ratkaisumalleja tällaisten tilanteiden varalle. Muutamalla oppi-

laalla tätä onkin jo toteutettu ja heillä on yhteisen keskustelun tuloksena esimerkiksi 

nimetty ”turvapaikka”, jonne voi tuon ennalta tehdyn sopimuksen perusteella, luvan 

kanssa vetäytyä rauhoittumaan tarvittaessa.  

 

Yhdessä oppilaan kanssa voidaan sopia myös merkkikuva tai –sana, joka toimii 

muistuttajana hankalan tilanteen keskellä. Se muistuttaa turvapaikasta tai muusta 

rauhoittumisen mahdollisuudesta, mikäli oppilaan oma tunnetila tai havaintokyky on 

sillä hetkellä sellainen, ettei hän itse siihen kykene. Merkki voi tällöin ”läpäistä” jopa 

punaisella alueella olevan tajunnantilan, ainakin todennäköisemmin kuin sanallinen 

selitys tai ohje. Tällaisen mallin on käytännössä havaittu toimivan joidenkin oppilai-

den kohdalla hyvin. 

 

Perin arkinen ja tavallinen syy levottomuuden ja väsymyksen aiheuttamalle häiriö-

käyttäytymiselle on nälkä. Alhainen verensokeri voi monen kohdalla aiheuttaa rajuja-

kin mielialan tai vireystilan muutoksia, joita oppilas itse ei välttämättä osaa yhdistää 

syömättä jääneeseen aamupalaan tai niukkaan lounaaseen. Tällaista tilannetta var-

ten oppilaan kanssa voidaan sopia, missä säilytetään jotakin pientä välipalaa, joka 

voi mahdollisesti auttaa palauttamaan levollisemman mielen. 
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Erilaisten fyysistä epämukavuutta aiheuttavien seikkojen yksilöllinen huomiointi, var-

sinkin kun osa oppilaista ei kommunikoi sanoin, on tärkeää. Pelkästään kuuma, kyl-

mä tai esimerkiksi tarve päästä vessaan voi jäädä erityisoppilaalta tunnistamatta le-

vottomuutta aiheuttavaksi tekijäksi. Myös näiden asioiden avaaminen yhdessä oppi-

laan kanssa henkilökohtaista riskikartoitusta tehtäessä on tärkeää. Erilaisille fyysisille 

tarpeille voidaan myös tarvittaessa sopia vaikka kuvalliset merkit. 

 

7.4 Kehittämistyön haasteista  

 

Kyselyn ja pajatyöskentelyn yhteydessä esiin tulleiden haasteiden lisäksi yksi ylei-

simmistä kehittämistyön haasteista on muutosvastarinta. AVEKKI-tiimin alkaessa 

tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti toteuttaa uusien toimintatapojen käyttöönottoa, vas-

tustustakin on varauduttava kohtaamaan. Vastarinnan voi nähdä myös myönteisessä 

valossa, sillä se osoittaa, että muutoksen prosessi on käynnistynyt. 

 

Ruohotie (2005, 212 – 213) pohtii defensiivisyyttä oppimisen ja siten myös muutok-

sen esteenä. Defenssimekanismit eli ihmisen minän puolustuskeinot ilmenevät käyt-

täytymisessä ja toiminnassa uusien toimintatapojen ja ajatusten välttelynä. Pyrimme 

usein tiedostamattamme pitämään sitkeästi kiinni vanhoista perusteluistamme ja 

päätelmistämme toimintamme taustalla. Tämä voi ilmetä tiedon tasolla (älyllinen vas-

tustus), tunnetasolla (affektiiviset reaktiot) ja toiminnallisella tasolla (poissaolot, kiire, 

tehtävien laiminlyönti), ilmeisenä - tai piilovastustuksena. Defensiivinen reagointi uu-

siin ajatuksiin perustuu tarpeellemme kokea hallitsevamme tilanteita sekä välttää 

epäonnistumisia ja hankalia tunteita kuten kiusaantumista, uhkaa, haavoittuvuutta tai 

epäpätevyyden tuntemuksia. Oppiessa on kuitenkin välttämätöntä altistua uusille 

asioille, kokeilla tuntematonta, uskaltaa objektiivisesti testata uudenlaista toimintaa.  

 

Äimälä ja Tuomi (2005, 34) käsittelevät muutosvastarintaa ja sen voittamista erilai-

sissa kehityshankkeissa kouluttajan näkökulmasta (kuva 6). He ovat haarukoineet 

vastustuksen syitä ja ilmenemismuotoja sekä pohtineet, mistä lopulta on kyse ja mi-

ten sen pohjalta vastarintaa voi ennaltaehkäistä tai lieventää. Heidän mukaansa yksi 

kouluttamisen haasteellisimmista tehtävistä on juuri muutosvastarinnan purkaminen. 

Tätä vastarintaa ei voiteta provosoitumalla ja vastahyökkäyksellä vaan positiivisella 

suhtautumisella ja tilanteiden analysoimisella ja purkamisella palanen kerrallaan. 
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Kuva 6. Muutosvastarinnan tunnistaminen ja voittaminen 

 

On luonnollista, että ihminen reagoi vastustamalla kokiessaan hämmennystä tai pelä-

tessään menetyksiä edessä olevien muutosten yhteydessä. Silloin innokkaimmankin 

kehittäjän saattaa olla syytä hidastaa tahtia ja edetä vähä kerrallaan. On myös mah-

dollista, että vastustus aiheutuu taitamattomasta muutosjohtamisesta, jolloin on syytä 

yhteisesti tarkistaa kurssi ja menetelmät. (Äimälä ja Tuomi 2005, 35.) 

 

Muutosta vastustetaan etenkin silloin, kun muutoksen suunta sanellaan ulkopuolelta. 

Vastustus on sitä vahvempaa ja myös oikeutetumpaa mitä ulkopuolisemmaksi, vain 

muutoksen kohteeksi, ihminen jää. ”Miksi minulta ei kysytty mitään?” –tyyppisiä louk-

kaantumisia olisikin vältettävä, sillä ne tuottavat muutokselle vahingollista mielialaa 

passiivisesta suhtautumisesta aina aggressiiviseen vastustukseen asti. Onnistuneelle 

muutosprosessille olennaisimpia edellytyksiä ovatkin hyvä ja ajantasainen tiedotus 

etenkin asioista, joilla on suora vaikutus työntekijään itseensä sekä työntekijän otta-

minen mukaan vuoropuheluun uusia toimintalinjoja suunnitellessa. Monesti mielipi-

teen kysyminen voi motivoida enemmän kuin raha. (mt., 34 - 36.) 
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8 POHDISKELUA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ, ARVIOINTIA 

 
 

Erityisen mielenkiintoiseksi koulun toimintaympäristön tekee se, että siinä ilmenee 

kaksi toistensa kanssa limittäin esiintyvää, suurelta osin myös toisensa läpäisevää 

toimintakulttuuria. Samaan kasvatusyhteisöön kuuluvaksi voi nähdä sekä henkilö-

kunnan muodostaman työyhteisön, että oppilaista koostuvan yhteisön, joiden toimin-

taperiaatteiden havaitsee monin tavoin kohtaavan, mutta osin myös eroavan toisis-

taan. Rajankäynti näiden kahden välillä on liikkuvaa ja toisinaan rajoja on vaikea piir-

tää. Puhuessaan toisesta tulee samalla rivien välissä kertoneeksi toisesta ja siitä, 

miten ne toinen toisiinsa vaikuttavat.  

 

Oppiva organisaatio kasvatushenkilökunnan näkökulmasta ja oppijakeskeisyyteen, 

osallistavuuteen perustuva kasvatusyhteisö oppilaan näkökulmasta tulevat välillä hy-

vin lähelle toisiaan. Niin arvot kuin toimintaa ohjaavat periaatteetkin risteilevät näiden 

kahden yhteisön – niissä yhdessä ja erikseen tapahtuvan toiminnan – väillä, kutoen 

monisäikeistä yhteisökulttuurin verkkoa. Myös AVEKKI-mallin sisältö kertautuu ja kor-

reloi niin työyhteisön kuin oppilasyhteisönkin maailmaan. Mielenkiintoista on myös 

se, että AVEKKI-mallin onnistuneen käyttöönoton ja toimivuuden edellytykset ovat 

samanaikaisesti myös terveen ja hyvin toimivan työyhteisön edellytyksiä. Tämä pääl-

lekkäisyys on kiehtovaa. 

 

Mikäli jompikumpi näistä sisäkkäisistä yhteisöistä syystä tai toisesta kriisiytyy, ovat 

vaikutukset lähes välittömästi nähtävissä myös toisessa. Vaarana on tällöin menettää 

kyky hoitaa yhteisön perustehtävää. Ensimmäinen askel kriisin selvittämisessä on 

sen tunnistaminen ja yhteinen tunnustaminen. Usein yhteisössä esiintyvät ongelmat 

tuntuvat niin vaikeilta, että niihin on vaikea tarttua. Ne häiritsevät omaa mukavuus-

aluetta niin paljon, että ne mieluummin ne sivuuttaisi tai silottelisi. Tällöin korostuu 

esimiehen rooli. Hänen tulee nostaa esiin havaitsemansa ristiriidat silloinkin kun väli-

aikainen kaaos näyttäisi olevan tästä seurauksena. Ehkäpä juuri kaaos onkin välttä-

mätön järjestykseen pääsemiseksi, uuden, mielekkäämmän rakenteen luomiseksi? 

Vanha on murrettava uuden tieltä. 
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8.1 Johtopäätöksiä kyselyn ja pajatyöskentelyn pohjalta 

 
 

Opinnäytetyöni tehtävä oli tarkastella AVEKKI-toimintatapamallin juurtumisen edelly-

tyksiä Kivenpuiston koulussa, erityisesti koulun toimintakulttuuria ja arvopohjaa sekä 

näiden soveltuvuutta uuden mallin maaperäksi. AVEKKI-mallin onnistuneen käyt-

töönoton edellytykset ovat ennen kaikkea vuorovaikutuksen taitoja ja malleja. Näiden 

on toteuduttava lähtökohtaisesti työyhteisön sisällä voidakseen sieltä käsin laajeta 

oppilaan kohtaamiseen. Samanaikaisesti on kyettävä toteuttamaan koulun perusteh-

tävää – opetusta ja kasvatusta – yhteisten arvojen pohjalta. 

 

AVEKKI-toiminta vaatii onnistuakseen vankkaa yhteistyökykyä arjen haasteissa. Toi-

saalta kyselyssä kävi ilmi, että AVEKKI-mallin toimintatapojen käyttöönoton uskotaan 

jo itsessään toimivan yhteisöllisyyttä vahvistavana tekijänä. Lisäksi haasteellinen työ 

yhdistää tekijöitään. Työpajoissa koulun kärkiarvoiksi nostettiinkin yhteisöllisyys, 

ammatillisuus, avoimuus ja osallisuus. Näiden lisäksi vaaditaan ennen kaikkea yhtei-

sesti suunniteltuja, sovittuja ja harjoiteltuja, konkreettisia käytänteitä. Sekä kyselyn, 

että pajojen yhteydessä nousi selvästi esiin, että kaiken taustaehtona nähdään vahva 

yhteisöllisyys – avoimuus, keskustelevuus, luottamus ja yhtenevä toiminta, sekä tuki, 

rohkaisu ja kannustus – ryhmähenki, joka vielä koetaan puutteelliseksi. Samoin kri-

tiikkiä sai tiedotus: sen puute tai katkonaisuus. Vaikka haasteet ovat tiedossa ja niistä 

ollaan melko yksimielisiä, avoin, ratkaisuihin pyrkivä keskustelu niistä on ollut melko 

vähäistä. Suunta vaikuttaa kuitenkin oikealta ja selvältä. Tätä yhteistä keskustelua 

opitaan käymään yhä avoimemmin.. 

 

Yhteisöllisyyden lujittuminen vaatii myös yhteistä aikaa. Tätä varten tarvitaan työn 

organisoimista ja ajankäytön hallintaa siten, että yhteiset, tavoitteelliset, tarkoituk-

senmukaiset palaverit ja koulutukset onnistuvat. Myös työnohjaus nähtiin yhtenä tär-

keänä onnistumisen edellytyksenä; vaikeiden asioiden käsittelyfoorumina, omalle 

työlle saatavan vertaistuen kanavana ja avoimuuden lisääjänä. AVEKKI- ja varsinkin 

hoidollisen kiinnipidon koulutusta kaivattiin myös lisää. Kaikkien edellä esitettyjen 

asioiden uskottiin lisäävän henkilökunnan hyvinvoinnin, jaksamisen ja turvallisuuden 

kokemusta, jolloin oma varmuus ja rauhallisuus vaikeita tilanteita kohdatessa lisään-

tyy ja välittyy koko ilmapiiriin, myös oppilaille. 
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Tärkeänä onnistumisen edellytyksenä pidetään koko työyhteisöltä ja omalta tiimiltä 

saatavaa tukea. Erityisesti esimiehen tuki ja avainrooli yhteisen vision ylläpitäjänä ja 

kehittämistoiminnan organisoijana korostui. Toisaalta myös jokaisen henkilökohtai-

nen vastuu ja osallisuus painottuivat. Tavoitteisiin pääsemistä tukee vastuun jakami-

nen pienemmille ryhmille, kuten vasta muodostetulle AVEKKI-tiimille, jonka tehtävä-

nä on vetää yhteen koko työyhteisöstä lähteneitä, pajoissa alkuun saatettuja ajatuk-

sia ja aloitteita ja muokata näitä eteenpäin, konkreettisiksi toimintamalliehdotuksiksi.  

 

Toinen kehittämiskysymys koski AVEKKI-mallia Kivenpuiston kouluympäristöön tuo-

tuna. Kyselyssä nousi vahvimmin esiin ennakoinnin tärkeys. Näitä ennakoinnin kei-

noja pajassa pohdittaessa päädyttiin jälleen samoihin vaatimuksiin yhteisten käytän-

teiden luomisesta ja riittävästä ajankäytöstä tätä varten. Niin ikään tiedotuksen tehos-

taminen liittyy myös ennakointiin. Nämä kaksi asiaa yhdistyivät mm. ehdotukseen 

viikkopalaverista, jossa sen hetken ajankohtaisimmat ja kriisialtteimmat tilanteet ja 

luokat käydään läpi ja josta tiedotus etenee tehokkaasti suoraan palaveriin osallistu-

neelta opettajalta muille luokkatiimin jäsenille. AVEKKI-tiimi laatii myös muita enna-

kointiin liittyviä käytänteitä, kuten mallin luokittain ja osin yksilöllisesti toteutettavalle, 

myös oppilaita osallistavalle riskikartoitukselle ja -toimintasuunnitelmalle. Luokkatii-

mien sisäisen väkivaltatilanteiden jälkiselvittelyn katsottiin myös tukevan tehokasta 

ennakointia, tilanteiden yhteisestä arvioinnista oppimisen ja itsereflektion kautta. 

 
Yhteinen tehtävistä ja vastuista sopiminen – yhteiset käytänteet – auttavat ihmisiä 

tarttumaan työhön, ottamaan tehtävät omikseen, sitoutumaan niihin ja yhteisöön. 

Tämä tuli Kivenpuiston koulussa esiin kerta toisensa jälkeen koko opinnäytetyöpro-

sessini ajan. Käytänteiden tuntemus ja noudattaminen lisäävät sekä itseluottamusta 

että tärkeää luottamusta työtoveriin. Todellinen luottamus syntyy vasta teoista, ei tyh-

jistä sanoista. Kun luottamus alkaa muodostua, myös entistä avoimempi ilmapiiri 

mahdollistuu. Yhdessä tehdyt sopimukset, niissä pysyminen, ja avoin tilanteista kes-

kustelu, sekä tärkeänä esiin nousseena seikkana myös tiedotuksen avoimuus ja te-

hokkuus – nämä yhdessä muodostavat toinen toistaan ruokkivan kokonaisuuden, 

jota kohti Kivenpuistolaiset kulkevat. Yhteenvetona erään kyselyvastaajan sanoin: 

 

”On tärkeää saada koko työyhteisö sitoutettua toimintatapaan – eritoten ennakointiin, sillä se on taito-

na avainasemassa. Tavoitteena yhteen hiileen puhaltava työyhteisö, jonka tukeen voit joka tilanteessa 

luottaa. Avekki ei yksin tätä ratkaise.” 
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8.2 Vaikutelmia matkan varrelta, onnistumisen arviointia 

 

Toisinaan erityisopettajan, ohjaajan, tai missä tahansa kasvatusalan ammattiroolissa 

voi tulla tunne, että perinteinen koulumaailma on kuin kulissi. Tiedon ja oppiaineiden 

opiskelu on tällöin toisarvoinen asia – näyttämörekvisiittaa. Paljon hallitsevampi toi-

minnan lähtökohta voi olla aivan erillinen ”piilo-opintosuunnitelma”. Tässä opinto-

suunnitelmassa on tärkeimpinä kohtina elämästä selviytymisen ja impulssikontrollin 

opiskelu. Miten opettaa, ohjata tai näyttää omalla esimerkillä lapselle tai nuorelle, 

miten selvitä turhautumisesta ja arjen hankalista tilanteista? Miten ollaan mielekkääl-

lä tavalla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen ja fyysisen ympäristön kanssa? Miten 

näitä asioita voi välittää oppilaalle, jos työyhteisössä ei ole tälle selkeää mallia?  

 

Koulu nähdään yhä useammin yhteisönä, jossa opetellaan ja opitaan asioita ja asen-

teita paljon laajemmin kuin vain yksittäisten oppiaineiden ja tiedon puitteissa. Myös 

uusi opetussuunnitelma heijastelee tätä muutosta integroiden opetusta yli oppiainei-

den rajojen – elämäsuuntaisesti. Kasvattajan on tärkeä muistaa, että kaikki, mitä 

elämässä kohtaamme, muokkaa meitä kokonaisvaltaisesti: käsityksiämme itsestäm-

me, toisistamme ja maailmasta. Samojen oppimisen ja vuorovaikutuksen lainalai-

suuksien toteutuessa niin lasten koulu- kuin aikuisten työyhteisössäkin, on aikuisten 

tiedostettava oman esimerkkinsä voima. Kouluympäristö on samanaikaisesti niin op-

pilaan kuin kasvattajankin työpaikka. Ylitsepääsemättömältä tuntuvia haasteita koh-

datessaan aikuinen voi useimmiten jättää työpaikkansa. Oppivelvolliselle lapselle tai 

nuorelle tämä on harvemmin mahdollista. Siksi on erityisen tärkeää luoda heille mie-

lekäs ja turvallinen, kasvua ja oppimista tukeva kouluympäristö. AVEKKI-mallille on 

selvä tilaus tämän päivän koulumaailmassa. 

  

Mahdollisesti suurimmaksi esteeksi AVEKKI-mallin käyttöönotolle Kivenpuiston kou-

lussa on tähän asti osoittautunut se, että koulutuksen seuranta-, ylläpito- ja harjoitte-

lumahdollisuudet ovat olleet vähäiset. Koulutus on jäänyt irralliseksi, sillä yhteisiä 

mielenmalleja ja käytäntöjä sen oppien juurruttamiseksi arkipäivän työympäristöön ei 

ole päässyt syntymään. Tälle ei ole ollut varattuna korvamerkittyä aikaa. Harjoittele-

mattomina käytännön opit unohtuvat. Yksittäinen työntekijä ei voikaan täysin opeis-

taan hyötyä, mikäli taustalla ei vaikuta koko työyhteisön tapa toimia. Koko mallin toi-

mivuus perustuu yhteistyölle, ja juuri tähän nykyhankkeella pyritään. 
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Toinen selkeä ongelma AVEKKI-mallin juurtumiselle Kivenpuiston kouluun kaikesta 

koulutuksesta huolimatta on ollut se, että koulutus on toistuvasti järjestetty ulkopuoli-

sen konsultin toimesta. Ennen kuin koulun sisälle organisoitiin oma AVEKKI-tiimi 

kouluttajineen oppeja kantamaan ja edelleen uusia työntekijöitä perehdyttämään, 

oppi on ikään kuin karannut talosta ulos samalla ovenavauksella konsultin ja myös 

monen työpaikan vaihtajan kanssa. Nyt puute on kuitenkin paikallistettu, työryhmä 

muodostettu ja uudet, kestävämmät sisäisen koulutuksen puitteet ovat toteutumassa. 

 

Opinnäytetyöprosessini edetessä jouduin väistämättä toteamaan, etten ollut tarpeek-

si paljon koulun arjessa läsnä kyetäkseni riittävästi, luotettavalla tavalla havainnoi-

maan mahdollisia muutoksen merkkejä työyhteisössä. Koin jääväni tapahtuvasta 

hieman sivuun, paitsi pajapäivien ja harvakseltaan tekemieni sijaistusten osalta, jol-

loin itselleni jäi tunne pajapäivienkin ”irrallisuudesta”. En osaa arvioida, minkä verran 

ne lopulta vaikuttavat henkilökunnan ajatteluun tai arjen toimintaan. Ainakin jatkuvan 

päivittämisen ajatukseen perustuva ”Kivenpuiston puutarhasuunnitelma” jäi melko 

tyhjäksi. Siihen oli pajojen välillä, vajaassa parissa kuukaudessa liimattu vain muu-

tamia kommenttilappusia. Uskon kuitenkin, että muutos tapahtuu pikkuhiljaa sisältä 

käsin ulos, eikä sen toteutumiselle ole esteitä. Kartta on vain kartta. Maastossa ne 

todelliset muutokset tapahtuvat.   

 

Kiinnitin varsinkin AVEKKI-pajassa huomiota myös siihen, miten monessa pienryh-

mäkeskustelussa käsiteltiin hankalia aiheita. Joskus tuntuu olevan helpompaa arvos-

tella kuin löytää rakentavia muutosehdotuksia. Kuitenkaan kyselyssä kirjallisesti tiu-

haan esiin tuotua huolta yhteisöllisyyden puutteesta ei oikein lausuttu ääneen. Tästä 

sain vaikutelman, että juuri tässä saattaa piillä yhteisön varsinainen kipupiste, jota 

jollakin tasolla kielletään tai peitellään. Syynä saattaa olla se, että toisinaan on hel-

pompaa pitää yllä mielikuvaa ”kivasta työyhteisöstä”, peläten, että ristiriitojen esille 

tuominen särkisi tämän kuvan. Senkin voi nähdä perustuvan hyvään tarkoitukseen. 

Pohjimmiltaan yhteisö vaikuttaa todella vahvalta; sen jäsenet ovat sitoutuneita ja kan-

tavat aitoa huolta oppilaiden ja työtoveriensa hyvinvoinnista. Huomio tulisikin nyt 

kiinnittää ennen kaikkea yhteisön toimivuuteen ja avoimuuteen. Näihin asioihin tulisi 

voida puuttua ilman pelkoa siitä, että samalla kyseenalaistaisi yhteisönsä tai sen jä-

senten hyvät tarkoitukset.  
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Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin toisinaan ristiriitaa sanojen ja tekojen välillä, 

niin itsessäni kuin muissakin. Tämä osin tiedostamaton, osin tiedostettu särö idean ja 

toiminnan todellisuuden välillä on ihmisyksilölle ja -yhteisöille luonteenomaista. Oike-

astaan se lienee kehityksen lähtökohdaksi välttämätönkin tilanne. Suurelta osin nä-

mä ristiriidat näyttävät syntyvän silkasta ajattelemattomuudesta. Jotta kehitystä voisi 

tapahtua, vaaditaan siis tietoista, henkilökohtaista ponnistelua omien ristiriitaisuuk-

sien ja säröjen hiomiseen. Koulun johdon ja AVEKKI-tiimin nyt aloittama, päämäärä-

tietoinen kehittämistyö luo kipeästi kaivattuja, selkeitä ja yhteisiä toimintalinjauksia 

yhteisöön, joka varmasti näiden myötä kykenee yhtenäistämään linjaansa niin yksilö- 

kuin ryhmätasollakin. Tämä kaventaa ristiriitojen kasvumahdollisuuksia, jolloin kaikki 

ne upeat ideat, oivallukset, into ja sitoutuneisuus, jota Kivenpuiston henkilökunnasta 

löytyy, saavat tilaa itää, kasvaa ja kantaa hedelmää. 

 

Tässä opinnäytetyössä, varsinkin pajatyöskentelyn yhteydessä esiin tulleiden asioi-

den syveneminen ja yhteinen kokoaminen vaatii aikaa. Keskustelu elää ja kehittyy, 

se on prosessi, joka liikkuu ensin yleisemmällä, tilanteen tasolla tiivistyäkseen ratkai-

suiksi omalla ajallaan. Vaikka käytännön toimenpiteet – yhteiset käytänteet – ovatkin 

kaikkien tavoitteena, on niitä mahdotonta synnyttää parissa iltapäivässä. Kehittämis-

työ on haasteellista ja aikaa vaativaa, pitkäjänteistä työtä, johon pajatyöskentely toimi 

lyhyenä johdantona. Käytäntöjen testaaminen ja juurruttaminen voi kestää vuosia. 

Tähän työhön toivotankin nyt Kivenpuiston koko henkilökunnalle malttia ja avointa 

mieltä. Näin ne monet, hienot ideat, joita jo pajoissa ehti nousta esiin, voivat toteutua.  
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Liite 1. Kysely – alkukartoitus 

Kysely Kivenpuiston koulun henkilökunnalle 

Tämä kysely on suunnattu Kivenpuiston koulun henkilökunnalle (opettajat, ohjaajat, oppilashuolto). 

Kysely liittyy Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön joka toimii samalla osana AVEKKI 

-toimintatapamallin käyttöönottoprosessia Kivenpuiston koulussa alkutilannetta kartoittaen. 

Kyselyssä tutkitaan henkilökunnan kokemuksia väkivaltatilanteista työpaikalla sekä ajatuksia ja toiveita  

niiden käsittelyn suhteen. Lisäksi selvitetään ajatuksia AVEKKI-toimintatapamallista sekä henkilö- 

kohtaisia motivaatiotekijöitä mallin käyttöön ottamiseen liittyen. 

Kysely tapahtuu anonyymisti, eikä yksittäisen vastaajan henkilöllisyys paljastu kyselyvastauksia  

analysoitaessa tai esitettäessä. Kyselyn tulokset julkistetaan ja käydään läpi yhteisessä tilaisuudessa  

mahdollisimman pian kyselyvastausten yhteenvedon valmistuttua alkukeväällä 2016. 

 

Tärkeää: 

Kun kysymyksissä viitataan "väkivaltatilanteeseen", tällä tarkoitetaan tilannetta, johon on omasta  

mielestäsi liittynyt joko fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa; sanallista tai kehollista uhkailua. Väkivallan  

tai sen välittömän uhan määrittää siis sinun kokemuksesi tilanteesta. 

Lisäksi, kun kysymyksissä puhutaan "väkivaltatilanteiden käsittelystä", tällä tarkoitetaan koko prosessia:  

tilanteen ennakointia, itse tilannetta sekä tilanteen jälkikäsittelyä. 

1  Kuinka kauan olet työskennellyt Kivenpuiston koulussa?  

   alle vuoden 
 

   1 - 2 vuotta 
 

   2 - 3 vuotta 
 

   yli kolme vuotta 
 

 

 

 

 

2. Oletko osallistunut AVEKKI-koulutukseen?  

   kyllä 
 

   en 
 

 

 

 

 

3. Oletko kiinnostunut AVEKKI-koulutukseen / jatkokoulutukseen osallistumisesta?  

   kyllä 
 

   en 
 

 

 

 

 

4. Kuinka hyvin tunnet AVEKKI-toimintatapamallia?  

   En ole koskaan kuullutkaan AVEKKI-mallista 
 

   Hyvin heikosti 
 

   Jonkin verran 
 

   Melko hyvin 
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   Hyvin 
 

 

 

 

 

5. Kohtaatko työssäsi uhkaavia- tai väkivaltatilanteita ja kuinka usein keskimäärin?  

   ei, en ole kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa työssäni 
 

   kyllä kohtaan, satunnaisesti (1 - 4 kertaa vuodessa) 
 

   kyllä kohtaan, satunnaisesti (5 - 8 kertaa vuodessa) 
 

   kyllä kohtaan, kuukausittain 
 

   kyllä kohtaan, viikoittain 
 

   kyllä kohtaan, päivittäin 
 

 

 

 

 

6. Jos olet joutunut fyysistä väkivaltaa tai sen välitöntä uhkaa sisältäneeseen tilanteeseen, onko siitä 

 tehty työturvallisuusraportti (joko sinä itse tai joku muu tilanteessa osallisena ollut)?  

   En ole joutunut tällaiseen tilanteeseen 
 

   Tilanteet on raportoitu aina 
 

   Tilanteet on raportoitu useimmiten 
 

   Noin puolet tilanteista on raportoitu 
 

   Tilanteet on raportoitu vain harvoin 
 

   Olen joutunut tällaiseen tilanteeseen/ tilanteisiin, mutta siitä/niistä ei ole tehty raporttia 
 

 

 

 

 

7. Mikäli vastasit, ettei väkivaltatilanteista ole tehty työturvallisuusraporttia, kerro tässä lyhyesti miksi.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kuinka suureksi yksittäiseksi tekijäksi arvioisit väkivaltatilanteen kohtaamisen työpaikalla  

(joko kohteena tai havainnoijana olemisen) kun mietit omaa työssä jaksamistasi kokonaisuutena?  

   ei lainkaan vaikutusta työssä jaksamiseen 
 

   melko vähäinen vaikutus kokonaisuuteen nähden 
 

   keskimääräinen vaikutus 
 

   melko suuri vaikutus kokonaisuudessa 
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   suurin yksittäinen vaikutus työssä jaksamiseen 
 

   en ole koskaan joutunut tällaiseen tilanteeseen 
 

 

 

 

 

9. Koetko, että työpaikallasi on järjestetty tällä hetkellä riittävästi  

a) keinoja tai malleja  

b) mahdollisuuksia väkivaltatilanteiden käsittelyyn?  

   Kyllä - työpaikka tarjoaa riittävästi sekä keinoja että mahdollisuuksia tilanteiden käsittelyyn 
 

   Ei - tilanteiden käsittelyyn ei ole tarjolla riittäviä keinoja eikä mahdollisuuksia 
 

   Osittain kyllä/ei - keinoja/malleja on tarjolla, mutta jokin resurssipula (esim. aika- tai  

henkilöstöpula, ilmapiiri tms.) on esteenä käsittelymahdollisuuksien toteutumiselle 
 

   Osittain kyllä/ei - mahdollisuuksia olisi, mutta keinot/mallit puuttuvat 
 

   En kaipaa työpaikaltani edellä mainittuja asioita 
 

 

 

 

 

10. Millaisia keinoja tai mahdollisuuksia sinulla on käytettävissäsi työpaikallasi tällä hetkellä väki- 

valtatilanteiden käsittelyyn (ennakointi, kohtaaminen, jälkikäsittely)? Voit valita useita vaihtoehtoja.  

 yleinen, yhteinen keskustelu 
 

 yhteisiä käytänteitä 
 

 riittävästi henkilökuntaa 
 

 riittävästi aikaa 
 

 riittävä koulutus 
 

 työnohjaus 
 

 esimiehen tuki 
 

 työkaverin/tiimin tuki 
 

 yhteisöllisyyden kokemus ja koko yhteisön tuki 
 

 

jokin muu, mikä tai mitkä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

11. Mitkä edellä mainituista asioista ovat mielestäsi kaikkein tärkeimpiä, pohtiessasi omaa kokemustasi.  

Toisin sanoen, mihin asioihin toivoisit erityisesti panostettavan työpaikallasi väkivaltatilanteiden  

käsittelyssä. Valitse tai nimeä yhteensä kolme asiaa.  

 yleinen, yhteinen keskustelu 
 

 yhteisiä käytänteitä 
 

 riittävästi henkilökuntaa 
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 riittävästi aikaa 
 

 riittävä koulutus 
 

 työnohjaus 
 

 esimiehen tuki 
 

 työkaverin/tiimin tuki 
 

 yhteisöllisyyden kokemus ja koko yhteisön tuki 
 

 

jokin muu, mikä tai mitkä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

12. Avekki- toimintatapamalli koostuu kolmesta pääalueesta, jotka ovat väkivalta- ja uhkaavien tilanteiden  

a) ennakointi, b) hallinta ja c) jälkiselvittely.  

Mihin yhteen näistä osa-alueista toivoisit eniten keskityttävän työpaikallasi?  

   tilanteiden ennaltaehkäisy/ riskien kartoitus 
 

   toiminta tilanteessa/ tilanteen hallinta 
 

   tilanteen jälkiselvittely työyhteisössä 
 

 

 

 

 

13. Koulu on oppilaiden ja henkilökunnan yhteinen työpaikka. Otetaanko oppilaat tällä hetkellä mielestäsi  

riittävästi mukaan väkivaltatilanteista puhumiseen ja toimintatapojen suunnitteluun? Voidaanko oppilaita  

ylipäätään mielestäsi osallistaa toimintatapojen suunnitteluvaiheessa?  

   Oppilaat otetaan tällä hetkellä riittävästi mukaan 
 

   Oppilaat mielipiteineen pitäisi ottaa enemmän mukaan jo toimintatapoja suunniteltaessa 
 

   Oppilaat tulee ottaa suunnittelussa huomioon, mutta heidät tulee osallistaa vasta myöhemmin, kun  

yhteiset käytännöt on luotu 
 

 

 

 

 

14. Miten hyvin (tämän hetkisten tietojesi tai mielikuvasi perusteella) uskot AVEKKI-toimintatapamallin  

vastaavan Kivenpuiston koulun tarpeisiin?  

 1 2 3 4 5  

erittäin huonosti                erittäin hyvin 
 

 

 

 

15. Millaisia muutoksia uskot AVEKKI-mallin käyttöönoton tuovan Kivenpuiston koulun arkeen  

seuraavilla osa-alueilla? Vastauksissa 1 = vähenee merkittävästi 2 = vähenee hiukan 3 = pysyy ennallaan  

4 = lisääntyy hiukan 5 = lisääntyy merkittävästi  

 1 2 3 4 5  

Väkivaltatilanteiden yleisyys - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Turvallisuuden kokemus - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Oma vireystila/jaksaminen - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 
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Oma työmotivaatio - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Koko työyhteisön ryhmähenki - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Tilanteenhallinta/ammatillisuus - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Byrokratia - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Kiire ja stressi - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Oman työn mielekkyys - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Perustehtävän toteutuminen - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Avoimuus/luottamuksen ilmapiiri työyhteisössä - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Aktiivinen puuttuminen - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Fyysinen rajoittaminen (kiinnipito) - vähenee merkittävästi                lisääntyy merkittävästi 

Työilmapiiri kokonaisuudessaan - huononee merkittävästi                paranee merkittävästi 
 

 

 

 

16. Miten arvioisit omaa motivaatiotasi koko työyhteisöä koskevien uusien työtapojen ja -käytänteiden  

omaksumiseen liittyen?  

   Motivaationi on korkea 
 

   Motivaationi on keskinkertainen 
 

   Motivaationi on heikko 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

17. Kerro, edelliseen vastaukseesi liittyen, minkä asioiden katsot ensisijaisesti olevan motivaatiosi  

tason taustalla. Asiat voivat olla henkilökohtaisia syitä tai itse toimintamalliin liittyviä syitä.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Mitkä asiat tai asenteet vaikuttavat motivaatioosi tai sitoutumishalukkuuteesi myönteisesti?  

Valitse tai nimeä yhteensä kolme ajatuksiasi parhaiten vastaavaa vaihtoehtoa.  

 Koko työyhteisön tuki/innostus 
 

 Esimiehen tuki 
 

 Oman tiimin tai työkaverin tuki/innostus 
 

 Yhdessä tekeminen/oppiminen 
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 Päätöksentekoon osallistuminen 
 

 Suunnitteluun osallistuminen 
 

 Usko uusien tapojen toimivuuteen 
 

 Työn mielekkyyden lisääntyminen 
 

 Uuden oppiminen 
 

 Työnkuvan monipuolistuminen 
 

 Ammatillisuuden/ammatti-identiteetin vahvistuminen 
 

 Kokemus kuulluksi tulemisesta 
 

 

Muu, mikä tai mitkä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

19. Mitkä asiat tai asenteet vaikuttavat motivaatioosi tai sitoutumishalukkuuteesi kielteisesti?  

Valitse tai nimeä yhteensä kolme ajatuksiasi parhaiten vastaavaa vaihtoehtoa.  

 Oma yleinen innottomuus tai väsymys 
 

 Negatiivisesti suhtautuva työyhteisö 
 

 Negatiivisesti suhtautuva esimies 
 

 Negatiivisesti suhtautuva tiimi tai työkaveri 
 

 Pelko työtehtävien tai kiireen lisääntymisestä 
 

 Uusien työtapojen toimivuuden epäily 
 

 Nykymalli on mielestäni hyvä ja riittävä 
 

 Oman oppimiskyvyn epäily 
 

 Uupumuksen pelko 
 

 Tiedon puute (uudesta työtavasta) 
 

 Pelko perustehtävän kärsimisestä 
 

 Kokemus omien vaikutusmahdollisuuksien puuttumisesta 
 

 

Jokin muu, mikä tai mitkä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

20. Sana on vapaa. Kerro mielipiteesi tai ehdotuksesi mistä tahansa tämän kyselyn aihepiiriin liittyvästä  

asiasta tai mielipiteesi itse kyselystä. Mitä tärkeää jäi sanomatta? Mitä tärkeää jäi kysymättä?  
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Liite 2. Kyselyraportti 
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Liite 3. Arvopaja – ohjeistukset 

 
 
 
 
Kivenpuiston arvopaja 31.3.2016 
 
 

KUKKARUUKKU JA SIEMENET 
 
Kerro: Mitä tahdot Kivenpuiston puutarhaan istuttaa? 

- Mikä on sinun henkilökohtainen vahvuutesi, oma kultainen 

siemenesi? 

- Miten se ilmenee sinussa ja käytännön työssä? 

- Onko se saanut jo tilaa toteutua? 

 

Kuuntele ja keskustele: Mitä se vaatii kasvaakseen ja ku-
koistaakseen? 

- Millainen maaperä ja ilmapiiri sitä tukevat? 

- Mikä saa sen harvinaiseen loistoon ja kukintaan? 

- Mikä sen kasvun voi tukahduttaa?  

 
- Kerro vielä se valitsemasi arvo, jolla maaperää lannoittaisit. 

Pelkkä lyhyt nimeäminen riittää, palaamme pohtimaan tätä sy-

vemmin hetken kuluttua. 

 
 
Sisäpiirissä istuvat, 4-6 henkilöä ”kukkaruukun” ympärillä, kertovat 
omista ajatuksistaan ja keskustelevat niistä. Ulkokehällä seurataan 
keskustelua hiljaa. 
 
Kun ulkopiirissä istuva/seisova tarkkailija kokee keskustelun ”kolah-
tavan” omiin ajatuksiinsa, hän siirtyy sisäpiiriin keskustelijaksi ja vas-
taavasti, kun sisäpiirissä kokee saaneensa ajatuksensa kuulluksi, 
voi siirtyä ruukun reunalta ulkokehälle kuuntelijaksi. 
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Kivenpuiston arvopaja 31.3.2016 
 
 

LEARNING CAFE – ARVOMAAPERÄ 
 
Tutustukaa edellisten ryhmien fläpille kirjaamiin ajatuksiin. 
Pohtikaa arvoa yhdessä ja kirjatkaa omat ajatuksenne edel-
listen jatkoksi. 
 
Alla on listattu joitakin mahdollisia kysymyksiä pohdinnan 
tueksi. Pyrkikää keskittymään arvon käytännölliseen ilme-
nemiseen ja toteuttamiseen. 
 
Mitä tämä arvo tai työtä ohjaava periaate tarkoittaa ”avattuna”? 

- Miten voisit kuvailla tämän periaatteen omin sanoin? Mitä asioita tai mui-

ta arvoja siihen läheisesti liittyy? 

 

Miltä tämä arvo näyttää ja tuntuu toteutuneena? 
- Millaista on työskennellä yhteisössä, jossa tämä arvo on toteutunut? 

- Miten se vaikuttaa itse työhön ja siinä viihtymiseen/jaksamiseen? 

- Onko se jo toteutunut Kivenpuistossa? Miten on tai miksi ei? 

 
Miten tätä arvoa toteutetaan käytännössä? 

- Mitä ovat ne konkreettiset teot ja asiat, joissa arvo toteutuu ar-

jessa? 

- Mitä sinä voit itse tehdä käytännön tasolla? 

- Mitä toivot työkaveriltasi, tiimiltäsi, koko työyhteisöltä? 

- Millaisia resursseja arvo vaatii käytännössä toteutuakseen? 

- Mitä pitäisi yhdessä sopia, mistä pitäisi keskustella asiassa li-

sää? 

- Onko jotakin, mikä estää arvoa toteutumasta Kivenpuistossa?  

 

Onko mahdollista luoda jokin yhteinen käytänne tai sopi-
mus, joka tukisi tämän arvon toteutumista Kivenpuistossa? 
Millainen? 
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Kivenpuiston arvopaja 31.3.2016 
 
 

”PUUTARHASUUNNITELMAN” ARVIOIMINEN/PÄIVITYS 
 
Hyväkin suunnitelma on vain suunnitelma, ellei sen toteu-
tumista seurata. Kivenpuiston arvopajan tuottamia visioita 
tulee siis jatkuvasti arvioida ja päivittää – käytännön toimi-
vuutta testata ja seurata. 
 
TOIMI SIIS NÄIN: 

- Havainnoi työsi arkea. 

- Pohdi arvojen toteutumista kohtaamissasi tilanteissa. 

- Kirjaa arvokarttaan, eli ”puutarhasuunnitelmaan” ha-

vaintojasi.  

Havainnot voi kirjata post-it –lapuille ja kiinnittää ne kar-
talle. 

 
Havainnot voivat olla esimerkiksi: 

- KUKKIA: toteutuneita arvoja, eli esimerkkikuvauksia, 

miten jokin karttaan nimetty arvo toteutui käytännössä.  

- TUKIKEPPEJÄ: oma kehitysideasi tai huomiosi tuen 

tarpeesta jossakin kohtaa, johonkin tiettyyn tilantee-

seen. 

- RIKKARUOHOJA: kun jokin meni arjen tilanteessa 

pieleen. Mieti myös, olisiko tilanteessa ollut mahdolli-

sesti toinen tapa toimia.  

 
USKALLA JAKAA! On ihana saada näkyväksi, miten pal-
jon hienoa ja hyvää työyhteisössä ihan arkisesti tapah-
tuu! Ja muista, että rikkaruohotkin kuuluvat jokaiselle 
kasvimaalle. Aina ei pysty huomioimaan joka tilanteessa 
kaikkea heti, mutta on antoisaa miettiä vastaisuuden va-
ralle, miten jatkossa pyrkii toimimaan  
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Liite 4. AVEKKI-paja – ohjeistukset 

 
 
 

Kivenpuiston AVEKKI-paja 26.5.2016 

 

RYHMÄTYÖ, ENNAKOINTI – Learning Cafe  

 

1. TILANNE: Millaiset tilanteet herättävät työpaikallani turvat-

tomuutta ja ennakoinnin vaikeutta? Mitä ehdottaisit enna-

koinnin avuksi? 

 

 
Tilanteet, kuten muutkin osatekijät, voidaan luokitella värikoodein. 

Esim. 

 

VIHREÄ: tilanne sujuu hyvin, on tuttu, ehkä rutiininomainen, enna-

koitavissa 

 

KELTAINEN: oudompi tilanne, esim. uusi opettaja/ohjaaja sijaisena; 

uusi tai levoton oppilas tai ryhmäkokoonpano; tapahtuma tai tilan-

ne, missä omaa fyysistä tilaa on vähän; mullistuksia oppilaitten väli-

sissä ihmissuhteissa; oma intuitio – ”huonot vibat”   jne… (keksikää 

lisää erilaisia tilanteita) 

 

PUNAINEN: nahistelu on jo alkanut, tönimistä, nimittelyä, huutelua, 

kiroilua… 

 

 

 

Tehtävänänne on laatia mahdollisimman käytännönlähei-

nen lista tilanteista, joissa on oltava erityisen tarkkana, 

sekä ehdotuksia, miten kussakin tilanteessa voi toimia 

ennakoivasti. 
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Kivenpuiston AVEKKI-paja 26.5.2016 

 

RYHMÄTYÖ, ENNAKOINTI – Learning Cafe 

 

2. TYÖYHTEISÖ: Millainen on turvallinen ja ennakoiva työyh-

teisö? 

 

 
Erityisesti ”keltaisessa” tilanteessa (mahdollinen tilanteen kärjisty-

misen uhka jollain tapaa havaittavissa) tulee olla tarkkana. Silloin on 

tarpeen olla joitakin yleisiä, yhteisiä pelisääntöjä. Silloin on erityisen 

tärkeää, että kaikki ottavat vastuun omasta toiminnastaan ja yhtei-

sesti sovitun noudattamisesta. Nyt meillä on mahdollisuus luoda ti-

lanteisiin yhteisiä käytännön ohjeita ja ”koodeja”.  

 

 

 

Tehtävänänne on pohtia, millaista tukea työyhteisön tulee 

antaa ja mitä konkreettista toivot työkaveriltasi erilaisissa 

tilanteissa (vihreä, keltainen, punainen)? Mitä ehdottaisit 

yhteiseksi pelisäännöksi tai käytännön ohjeeksi edistä-

mään kaikkien turvallisuutta?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

96 
 

 

 

 
Kivenpuiston AVEKKI-paja 26.5.2016 

 

RYHMÄTYÖ, ENNAKOINTI – Learning Cafe  

 

3. OPPILAAT: Miten oppilaat voisi osallistaa ennakointiin? 

 

 
Kyselyssä tuli ilmi toive, että myös oppilaat osallistettaisiin entistä 

enemmän uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin. Yksi keino tä-

hän olisi pitää luokissa yhteisiä hetkiä, joissa oppilaille kerrotaan lin-

jat, jotka aikuiset yhdessä – kaikkien turvaksi ja viihtyvyydeksi – ovat 

suunnitelleet. Kertoa oppilaille, mitä millaisessakin tilanteessa ta-

pahtuu ja miksi, ja että vastuu on aikuisilla.  

 

Myös yksittäinen oppilas voisi osallistua oman ”riskikartoituksensa” 

ja toimintasuunnitelmansa tekoon, jossa hän voisi kertoa yksilölliset 

haasteen paikkansa ja omat ehdotuksensa niiden tukemiseen. 

 

 

 

Tehtävänänne on pohtia, mitä asioita oppilaiden kanssa 

pitäisi käsitellä etukäteen ja ennakointimielessä? Voitai-

siinko tällaiset oppilaitten omat AVEKKI-tuokiot ja kartoi-

tukset aloittaa ja millä ehdoilla? Miten näille saataisiin yh-

tenäinen linja? AVEKKI-tiimi? Millaisia asioita pitäisi ottaa 

huomioon?  

 
 


