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1  JOHDANTO 

Koulukiusaaminen täyttää kidutuksen tunnusmerkit. Koulukiusaaminen aiheuttaa 

uhrilleen voimakasta kärsimystä henkisellä tai fyysisellä tasolla ja sen tarkoituksena 

on yleensä pelotella, syrjiä tai pakottaa johonkin.  Koko 2000-luvun ajan koulukiu-

saaminen on pysynyt muuttumattomana. (Lehti, 2014.) 

Edellä mainittu näkemys on siis vuodelta 2014. Samaisena vuonna on tullut voi-

maan päivitetty oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, jossa kiinnitetään aiempaa suurem-

paa huomiota yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestämiseen. Laissa määritellään, 

että opiskeluhuollon työntekijöiden ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa ennalta-

ehkäisevää ja koko oppilaitosta tai kouluyhteisöä koskevaa yhteisöllistä opiskelu-

huoltoa. (THL 2015.) Opetus- ja kulttuuriministeriön eduskunnalle teettämän sel-

vityksen mukaan uudella lailla on ollut jokaisella kouluasteella positiivisia vaiku-

tuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin (Eduskunta 2018, 2). Yhteisöllisen työn ke-

hittämisen ja laajentamisen tärkeys luonnollisesti korostuu tällaisten tulosten 

myötä. Suunta on oikea. 

Teettämäni tutkimuksen tavoitteena on selvittää ryhmäytymisharjoitteiden vaiku-

tusta ennaltaehkäisevänä yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön mallina. Tämä tapahtuu 

säännöllisiä ryhmäytymisharjoitteita sisältävien ohjauskertojen järjestämällä, sekä 

lasten näkemyksiä niiden pohjalta dokumentoimalla. Tutkimukseni pohjana on siis 

toiminnallinen osuus, mutta lisäksi sitä leimaa merkittävästi oppilaiden itse tuotta-

mat alku- ja loppukartoituslomakkeisiin kirjatut kommentit ja vastaukset, joiden 

kautta heidän oma arvionsa luokan ryhmähengen tilasta ja ryhmäyttämisen vaikut-

tavuudesta tulee esiin. 

Ehkä tulevaisuudessa mediassa puhutaan koulukiusaamisen muuttumattomuuden 

sijaan positiivisista muutoksista. 
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2 TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa peruskoulun neljännen vuosiluokan op-

pilaille opinnäytetyöntekijän itsensä suunnittelema kuukauden mittainen ryhmäy-

tymisharjoitejakso ja havainnoida näiden harjoitteiden vaikutusta kyseisen luokan 

ryhmähenkeen. Ennen harjoitejakson aloittamista ja niin ikään sen lopuksi oppilaat 

täyttävät lomakkeen, jossa he kertovat mitä ovat itse mieltä luokkansa ryhmähen-

gestä. Tarkoitus on myös vertailla näiden kahden lomakkeen vastauksia keskenään 

ja analysoida niitä. 

2.1 Tavoitteet 

Opinnäytetyölläni oli kolme tavoitetta:  

1. Saada tutkittavana olevan luokan yleistä keskinäistä viihtyvyyttä ja ryhmä-

henkeä paremmaksi sekä vähentää luokassa tällä hetkellä ajoittain esiinty-

vää syrjintää.  

2. Saada ensikäden tietoa siitä, miten ryhmäytymisharjoitteet ja aiheen äärellä 

omien tunteiden pohtiminen vaikuttaa ryhmähenkeen. 

3. Saada luotua koulukuraattoreille teoriapohjaa ja käytännön työkaluja ryh-

mäytymisharjoitteisiin. Tavoitteena on, että systemaattisesti ja ohjatusti luo-

kan kanssa työskentely on yksi yhteisöllinen työmenetelmä koulukuraatto-

reiden työkalupakissa. 

2.2 Aikaisemmat tutkimukset 

Aihepiiristä on tehty melko paljon tutkimusta jo aiemminkin, ja lasten kouluhyvin-

vointi on monesta syystä puhuttava ja monia koskettava aihepiiri ylipäätään: kou-

lumaailma on ympäristönä sellainen, josta lähes jokaisella suomalaisella aikuisella 

on jotain kokemuspohjaa, omien tai tuttaviensa lasten, työn tai oman koulunkäyn-

nin kautta.  

Katajisto ja Kujala (2018) ovat tutkineet hyvän yhteishengen rakentumista luok-

kaympäristössä. Heidän tutkimuksessaan haluttiin saada selville opettajien ja oppi-
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laiden kokemukset siitä, mikä muodostaa hyvän yhteishengen ja miten sen raken-

tumista voidaan edistää. Tutkimuksessa kävi ilmi, että hyvää yhteishenkeä on tär-

keä rakentaa tavoitteellisin keinoin ja tietoisesti pyrkiä sitä kohti. Prosessi saattaa 

olla pitkä ja se ei tietyssä mielessä ole koskaan valmis, vaan hyvä ryhmähenki vaatii 

aktiivista huolenpitoa. (Katajisto & Kujala 2018, 41.)  

Keränen (2006) on tutkinut koulukiusaamisen, sosiaalisten suhteiden, minäkäsityk-

sen ja fyysisten ominaisuuksien yhteyksiä peruskouluikäisillä. Tutkimuksessa saa-

tiin selville, että syrjintä kiusaamismuotona on todella yleistä. (Keränen 2006, 22.) 

Vuoden 2018 tutkimuksessa Hakkarainen ja Kämäräinen selvittivät millaista mer-

kitystä ja arvoa luokanopettajat antavat ryhmäytymiselle ja miten opettajat ylipää-

tään ymmärtävät ja tulkitsevat ryhmäytymisen käsitteen. Lisäksi tutkimuksessa 

kiinnitettiin huomiota opettajien valitsemiin ryhmäyttämisen keinoihin ja heidän 

kokemuksiinsa niistä. Tutkimuksen tuloksissa käy ilmi, että ryhmäyttämisellä on 

selkeä vaikutus luokan ilmapiiriin, jonka taas koettiin olevan suorassa yhteydessä 

kouluviihtyvyyteen ja oppimisen tehokkuuteen. (Hakkarainen & Kämäräinen 2018, 

68.) 

Oppilashuollollisesta ja etenkin kuraattorin näkökulmasta löytyy tutkimuksia 

melko vähän. Eräässä Tampereen yliopiston pro gradu -tutkimuksessa ”Kuraattori 

oppilas- ja opiskeluhuollossa” mainitaankin jo heti tiivistelmässä, kuinka oppilai-

toksissa tehtävän sosiaalityön tutkimus on Suomessa ollut vähäistä (Hannula 2017). 

Samaisessa tutkimuksessa kerrotaan, että aiemmin oppilashuollollinen työ ja erityi-

sesti koulukuraattorien tekemä työ painottui paljon yksilötyöhön ja työn sisältö on 

osittain olosuhteiden ja resurssien pakottamana ollut pitkälti niin sanotusti korjaa-

vaa työtä. Nykymuotoisen työskentelyn tavoitteena on ennaltaehkäistä mahdollisia 

kouluyhteisön ongelmia. Yhteisöllisellä ja ennaltaehkäisevällä työllä on siis tutki-

musten mukaan merkittävä rooli kouluviihtyvyyden lisäämisessä. Opetushallitus 

listaa oppilas- ja opiskelijahuollon yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi kehittää ja tukea 

oppilaitosten ja koulujen yhteisöllisyyttä (Opetushallitus 2019). Tavoitteiden saa-

vuttamisen varmistamiseksi yhteisöllisen opiskeluhuollon työlle tarvitaan kuitenkin 
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vielä nykyistä selkeämmät ja systemaattisemmat rakenteet, jotta siitä saataisiin va-

kiintunut osa kuraattorin ja oppilaitosten toimintakulttuuriin. (Hannula 2017, 43.) 
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3 OPPILAS- JA OPISKELUHUOLTOLAIN MUKAISET PAL-

VELUT 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetään sekä perusopetuslain mukaista opetusta 

saavan oppilaan, että lukiolaissa ja ammatillista koulutusta koskevassa laissa sää-

detyssä opetuksessa olevan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon. Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää oppilaiden ja opiskelijoi-

den hyvinvointia yksilötasolla, sekä ylläpitää ja edistää opiskeluympäristön viihty-

vyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi laki pyrkii turvaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden 

yhteisöllisyyttä, helpottamaan kodin ja oppilaitosten yhteistyötä ja tarjoamaan var-

haista tukea sen tarpeessa oleville. Lain tarkoituksena on myös vahvistaa opiskelu-

huollon asemaa toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä eri ta-

hojen välillä. (L1287/2013 §2.) 

3.1 Opiskeluhuolto 

Opiskeluhuolto tarkoittaa kaikkea sellaista toimintaa, jolla pyritään joko edistä-

mään tai ylläpitämään koulun opiskelijoiden tai oppilaiden hyvinvointia niin oppi-

misen, psyykkisen ja fyysisen terveyden kuin sosiaalisen pärjäämisen kohdalla. 

Opiskeluhuolloksi lasketaan sekä perusopetuslain mukainen oppilashuolto että lu-

kiolaissa ja ammatillista koulutusta koskevassa laissa mainittu opiskelijahuolto. 

Nykyisten säädösten mukaan opiskeluhuoltoa toteutetaan pääsääntöisesti yhteisöl-

lisen opiskeluhuollon muodossa. Tämän lisäksi opiskelijoilla ja oppilailla on yhä 

oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. (L 1287/2013 §5.) 

Opiskeluhuollon palveluihin kuuluvat opetussuunnitelman mukaan järjestettävät 

opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologin, kuraattorin ja koulu- sekä opiske-

luterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuolto toteutetaan sekä opetustoimen että so-

siaali- ja terveystoimen monialaisen suunnitelman pohjalta. Painopisteenä on yh-

teistyö opiskelijoiden/oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. (L 1287/2013 §3.) 

Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus saada maksutta sen tasoista opiske-

luhuoltoa, jota täyspäiväiseen opetukseen osallistuminen hänen kohdallaan vaatii. 

Opiskeluhuollollinen työ on jaettu yhteisölliseen työhön ja yksilölliseen työhön. 
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(Harakka & Laitinen 2014, 5.) Molempien työskentelymuotojen alle voidaan laskea 

erilaiset moniammatilliset palaverit, konsultaatiot ja niin edelleen, sillä näiden mai-

nittujen aiheista riippuen voi esimerkiksi palaverissa olla käsittelyssä vain yksi lapsi 

ja hänen ongelmansa tai sitten palaverin voidaan ajatella koskevan vaikka koko-

naista luokkaa. 

3.1.1 Yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto tarkoittaa kaikkea yksittäiselle oppilaalle tai opis-

kelijalle annettavaa opiskeluhuoltoa. Tähän kuuluu esimerkiksi kaikki sellaiset 

koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhuoltajan palvelut, jota saa 

joku yksittäinen oppilas tai opiskelija, mutta lisäksi esimerkiksi jotkut moniamma-

tilliset opiskeluhuollon palvelut voidaan lukea samaan kategoriaan. (THL 2015.) 

Yksilötyöksi kuraattorin työkentällä lasketaan siis muun muassa oppilaiden tapaa-

minen ja hänen kanssaan keskustelu ja oppilaan asioiden kuuntelu (Ikonen 2014, 

42). 

Yksilökohtaisesti tehdyn opiskeluhuoltotyön tarkoituksena on tukea yksittäisen op-

pilaan tai opiskelijan koulunkäyntiä, koulunkäynnin nivelvaiheita (esimerkiksi kou-

lun vaihtamista, vuosiluokan vaihtumista ja niin edelleen) ja edistää niin ikään yk-

sittäisen oppilaan tai opiskelijan sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. 

Kuraattorityön erityispiirteitä on muun muassa tarjota ohjausta ja tukea perhe- ja 

ystäväsuhteiden ongelmiin ja vuorovaikutuksellisiin ongelmiin. (THL 2015.) 

Kuraattori- ja psykologipalveluille leimaavaa on, että niiden ilmentymät vaihtelevat 

paikkakunnittain. Lisäksi eroja voi olla myös saman paikkakunnan sisällä eri kou-

lujen välillä. Usein yhdistävä tekijä löytyy kuitenkin siitä, että yksilökohtaisen opis-

keluhuoltotyön parissa on vain pieni osa oppilaista tai opiskelijoista. (THL 2015.) 

Koska koulukuraattori tai vaikkapa koulupsykologi ei näe oppilaita näiden luok-

kaympäristössään, ei heidän ole täten mahdollista olla läsnä näkemässä arjen kou-

lutyön todellisia ongelmia oppilaiden elämässä. Juuri tästä syystä nimenomaan 
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opettajalla on myös suuri vastuu oppilaan tai opiskelijan tuen tarpeiden määritte-

lyssä. On todella tärkeää, että opettaja osaa ohjata oppilaan tarvittaessa opiskelu-

huollon pariin. (THL 2015.) 

3.1.2 Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö 

Yhteisöllistä oppilashuollon työtä koulukuraattorin näkökulmasta on esimerkiksi 

luokkakohtainen työ, kuten työrauhaan liittyvät ja koko luokan ongelmat, erilaisten 

ryhmien ohjaaminen yksin tai yhdessä esimerkiksi koulupsykologin kanssa, siir-

tymä- ja nivelvaiheiden suunnittelu ja vanhempainiltoihin osallistuminen. (Harakka 

& Laitinen 2014, 14-15.) Tällaiseen määritelmään osuu juuri esimerkiksi tämän toi-

minnallisen opinnäytetyön puitteissa toteutettu säännöllisten ryhmäytymisharjoit-

teiden projekti. Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön voidaan ajatella olevan ikään kuin 

ennaltaehkäisevää työtä, jossa ongelmia ennakoidaan ja niiden syntymistä pyritään 

siirtämään ja ehkäisemään jopa kokonaankin. 

3.2 Vuoden 2014 lakimuutos 

Vuonna 2014 Suomen oppilas- ja opiskelijahuoltolakia päivitettiin niin, että kuntien 

opiskeluhuollon tulisi keskittää resurssejaan ja toimintatapojaan nimenomaan yh-

teisölliseen työhön. Tämä on tuottanut monissa kunnissa haasteita. Yksittäisiin op-

pilaisiin tai opiskelijoihin ja heidän ongelmiinsa keskittyminen on opiskeluhuollol-

lisessa työssä lujasti vakiintunut perinne ja ajatusmalli. (Talentia 2017.) 
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4 RYHMÄ, RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄHENKI 

Ryhmä muodostuu toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevista kahdesta tai use-

ammasta henkilöstä. Ryhmällä on yleensä jokin tavoite tai tehtävä, jota kohti sen 

jäsenet yhdessä pyrkivät. Lisäksi ryhmän perusolemukseen usein kuuluu, että sen 

jäsenet ovat tietoisia omasta kuulumisestaan kyseiseen ryhmään. Alan kirjallisuu-

dessa ryhmät erotellaan pien- ja suurryhmiin, niin että pienryhmistä puhuttaessa on 

kyse enintään 10 henkilön ryhmästä ja suurryhmistä puhuttaessa yli 10 henkilön 

ryhmästä. Suurryhmien jäsenten kesken koetaan usein jännitteitä, sillä niiden jäse-

nillä ei ole mahdollista olla yhtä paljon luontevaa keskinäistä vuorovaikutusta. (Ka-

taja, Jaakkola, Liukkonen 2011, 15.) 

4.1 Ryhmäprosessit ja -dynamiikka 

Kun ryhmän eri jäsenet työskentelevät yhteistä päämääräänsä kohti ja ovat sitä 

kautta toistensa kanssa vuorovaikutuksessa, syntyy ryhmän sisällä erilaisia raken-

teita ja suhteita. Tätä kutsutaan ryhmäprosessiksi. Lopulta nämä rakenteet ja ryh-

män jäsenten keskinäiset suhteet ja roolit toisiinsa nähden määrittävät sen, miten 

tehokas ryhmä on toiminnassaan. On myös ryhmille luonteenomaista, että siihen 

kuuluvien yksilöiden suhteet itseään, toisiaan sekä koko ryhmää kohtaan muuttuvat 

sitä mukaa, kun ryhmän toiminta etenee. (Kataja ym. 2011, 16.) 

Ryhmädynamiikalla tarkoitetaan kaikkea sitä jatkuvaa, liikkeessä pysyvää muu-

tosta, jota ryhmän sisäisissä prosesseissa tapahtuu. Yksinkertaisesti kuvattuna ryh-

mädynamiikka on ryhmän jäsenten keskinäistä jännitettä ja tuntemuksia toisiaan 

kohtaan. Ryhmädynamiikka jäsentyy yksilöiden omista tavoitteista ja näkemyksistä 

peilattuna ryhmän sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Määritelmässä mainitut tunteet 

näkyvät usein ihan konkreettisesti ryhmän ulkopuolisillekin henkilöille esimerkiksi 

jäsenten ilmeinä tai vaikkapa ilmapiirin kepeytenä tai kireytenä. (Kataja ym. 2011, 

16.) 
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4.2 Ryhmähengen määritelmä 

Ryhmähenki on käsitteenä sellainen, että sille ei ole vakiintunutta teoreettista tai 

virallista määritelmää alan kirjoissa. Ryhmähengen voisi ehkä ajatellakin olevan 

puhe- tai arkikielinen ilmaisu ja korvaaja Katajan ym. (2011, 16) yllä määrittele-

mille ryhmädynamiikan ja -prosessien käsitteille. Niin ikään voidaan siis ajatella, 

että ryhmähenki ei ole mikään lopullinen tavoite tai maali, vaan se on nimenomaan 

– edelleen yllä määriteltyjen käsitteiden mukaisesti – asia, joka on jatkuvassa muu-

toksessa ja pienimmätkin muuttujat voivat horjuttaa sen tilaa. 

Aalto (2000, 16) kirjoittaa kirjassaan Ryppäästä ryhmäksi turvallisesta ryhmästä. 

Turvallinen ryhmä muodostuu hänen mukaansa viidestä eri peruskomponentista, 

jotka ovat luottamus, hyväksyntä, avoimuus, tuen antaminen ja sitoutuminen ryh-

mään. Hän lisäksi jakaa turvallisuuden tunteen ryhmässä fyysiseen ja psyykkiseen 

turvallisuuteen. Toiminnalliset ja fyysiset harjoitteet ovat luottamuksen ja turvalli-

suuden kasvun kannalta merkityksellisiä. Turvattomuuden tunne estää ryhmän jä-

senten persoonallisuuksien esille tulemista, saa valehtelemaan ominaisuuksistaan 

ja alisuoriutumaan, kun taas turvallisessa ryhmässä jäsenten itsetunto vahvistuu ja 

ryhmäläiset uskaltautuvat kokeilemaan asioita, joita eivät ilman ryhmän tuomaa 

turvallisuuden tunnetta kokeilisi. (Aalto 2000, 16-17.) Myös näiden mainittujen ele-

menttien ja määritelmien voidaan ajatella sisältyvän käsitykseen arkikielessä käy-

tettyyn termiin ”ryhmähenki”, ja niiden toteutuminen on varmasti edellytys hyvästä 

ryhmähengestä esimerkiksi luokan kohdalla puhuttaessa. 

Kataja ym. (2011, 22) käyttävät myös määritelmää toimiva ryhmä. Toimivan ryh-

män yksilöt kokevat lojaalisuutta ryhmää kohtaan ja pystyvät laittamaan tarvitta-

essa ryhmän edun omien etujensa edelle. Toimivan ryhmän jäsenet kommunikoivat 

keskenään paljon ja vuorovaikutus on avointa. Tässä on selkeä yhtymäkohta Aallon 

ylempänä määrittelemään turvallisen ryhmän käsitteeseen. Myös toimivan ryhmän 

määritelmän voidaan ajatella sisältyvän ajatukseen hyvästä ryhmähengestä. 
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4.3 Ryhmän kehittyminen 

Ryhmän toiminnan taustalla on selkeästi nähtävissä useita erilaisia konkreettisia 

vaiheita. Kataja ym. (2011, 24) luettelevat ryhmän vaiheiksi muodostumis-, kuo-

hunta- ja yhdenmukaisuusvaiheen, sekä toimivan työskentelyn vaiheen ja lopetta-

misvaiheen. 

4.3.1 Muodostumisvaihe 

Jokaisen ryhmän rakentuminen alkaa aina muodostumisvaiheella. Tässä vaiheessa 

ryhmäläiset tutustuvat toisiinsa ja määrittävät erilaisia sääntöjä ryhmän toiminnan 

ympärille. Ryhmäläiset muodostavat tässä vaiheessa alustavaa kuvaa ryhmästä, ja 

ikään kuin testaavat toisiaan. Tässä vaiheessa jäsenet kokevat usein ryhmähenkensä 

todella hyväksi, mutta toisaalta taas jäsenten kesken voi olla vielä paljonkin epätie-

toisuutta siitä, miten pitäisi toimia. Ohjaajan rooli on tärkeä. (Kataja ym. 2011, 24-

25.) 

4.3.2 Kuohuntavaihe 

Kun perusasiat, eli esimerkiksi kunkin yksilön tehtävät, ovat selvillä, siirrytään kuo-

huntavaiheeseen. Tällöin ryhmän fokus ei ole itse toiminnassa ja tavoitteissa, vaan 

pitkälti itse ryhmäytymisen prosessissa. Alkuvaiheessa nopeasti syntynyt käsitys 

hyvästä ryhmähengestä karisee nopeasti. Ryhmän jäsenet saattavat syyllistää toisi-

aan virheistä. Valtataistelua esiintyy usein, ja yksilöt puolustavat yksilöllisyyttään. 

Ohjaajan rooli korostuu tässäkin vaiheessa – ohjaajan on tärkeä pitää ryhmäläisten 

mielissä yhteiset tavoitteet ja päämäärät. (Kataja ym. 2011, 25.) 

4.3.3 Yhdenmukaisuusvaihe 

Jäsenten kesken syntyy yhteisymmärrystä siitä, miten toimintaa saadaan vietyä 

eteenpäin. Käsitys yhteisöllisyydestä lisääntyy. Kuohuntavaiheen avoimet konflik-

tit ja syyttelyt vaihtuvat hiljalleen rauhallisesti käsiteltyihin selvittelyihin ja muo-

dostumisvaiheessa sovitut yhteiset tavoitteet ja säännöt alkavat palata kaikkien mie-

liin. Valtataistelut vähenevät, roolit kirkastuvat. Kun tekeminen alkaa taas tuntua 
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hyvältä ryhmän jäsenten kesken, on vaarana sortua ylimääräiseen tekemiseen. (Ka-

taja ym. 2011, 25-26.) 

4.3.4 Toimivan työskentelyn vaihe 

Tässä vaiheessa ryhmä työskentelee kaikkein tehokkaimmin. Roolit ovat täysin 

muotoutuneet ja jokaisella ryhmän jäsenellä on oma paikkansa. Ryhmän yksilöiden 

erilaisuuksista on muotoutunut vahvuuksia ryhmän työskentelylle. Kaikki energia 

saadaan suunnattua tavoitteiden saavuttamiseen, kun ryhmän työskentelykyvyn yl-

läpitämiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Koska ryhmät ovat jatkuvassa liikkeessä elä-

viä dynaamisia rakennelmia, on kuitenkin mahdollista, että toimivan työskentelyn 

vaiheesta siirrytään jonkin muutoksen kautta takaisin kuohuntavaiheeseen. (Kataja 

ym. 2011, 26.) 

4.3.5 Lopettamisvaihe 

Tämä ei koske välttämättä ihan kaikkia ryhmiä, mutta suurinta osaa kylläkin. Lähes 

kaikkien ryhmien toiminta päättyy joskus. Ryhmän jäsenet pohtivat, mitä ryhmässä 

oleminen merkitsi heille ja mitä se on heille tuottanut. Ryhmästä on yleensä lopet-

tamisvaiheeseen saakka edenneille tullut iso osa elämää. (Kataja ym. 2011, 26.) 

4.4 Ryhmäyttämisen ja ryhmäytymisen taustaa 

Ryhmäyttäminen tarkoittaa sellaista prosessia, joka perustuu erilaisiin ryhmässä 

suoritettaviin toiminnallisuutta vaativiin tehtäviin. Kun tällaista toimintaa ohjataan 

ja tehdään ryhmän parissa tietoisesti, saadaan aikaiseksi hiljalleen toimivampi ja 

jäsenilleen turvallisemmalta tuntuva ryhmä. (Aalto 2000, 69.) 

Erilaisten ryhmien toimintaa edistävien harjoitteiden avulla ryhmien voimavaroja 

ja vahvuuksia voidaan korostaa ja vahvistaa entisestään. Lisäksi harjoitteet voivat 

joissain tapauksissa toimia ryhmän jäsenille ikään kuin opetuksina heidän omista 

voimavaroistaan, joiden olemassa olosta jäsenet eivät yksilötasolla välttämättä ol-

leet edes tietoisia. (Kataja ym. 2011, 22.) Tärkeänä osana ryhmäytymisharjoitteita 

on aina keskustelu, oman toiminnan tarkkailu ja reflektointi. Tietoinen pohdinta 
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ryhmän työskentelystä ja omasta roolista siinä edesauttaa ryhmän kehittymistä. 

(Kataja ym. 2011, 23.) 
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5 TOIMINNALLINEN OSUUS 

Tässä luvussa määritellään toiminnallinen opinnäytetyö ja käsitellään toiminnalli-

sen opinnäytetyön suunnitteluosuutta sekä toteutuneiden ohjauskertojen prosessia. 

5.1 Toiminnallisen opinnäytetyön määritelmä 

Kun opinnäytetyön keskiössä on toiminnallista tai uutta luova työskentelymuoto, 

voidaan opinnäytetyötä kutsua toiminnalliseksi. Toiminnallisella opinnäytetyöllä 

siis tarkoitetaan sellaista kehittämistyötä, jonka tavoitteena on siitä saatujen tulos-

ten perusteella ohjeistaa käytännön työkentällä tapahtuvaa työtä. (Candy 2006, 3.) 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä käytettäviä työskentelymuotoja ja työn tuotoksia 

voivat olla esimerkiksi erilaisuudet ohjatut toiminnat, tilaisuudet, opas tai kirja. Toi-

minnallisessa opinnäytetyössä on kaksi osiota: toiminnallinen osuus ja kirjallinen 

osuus. Kirjallisessa osuudessa dokumentoidaan ja raportoidaan toiminnallisen työn 

osuus ja lisäksi esitellään koko opinnäytetyön teoreettinen viitekehys. 

5.2 Suunnittelu ja toteutus 

Jokaiselle ohjauskerralle oli valittu jokin tietty, itse kehittelemäni teema. Teemat 

valittiin ryhmäytymisen ja ryhmähengen muodostumisen teoriaan pohjautuen. Käy-

tin teemoja, tehtäviä ja harjoitteita kehitellessäni pohjana internet-lähteitä ja alan 

kirjallisuutta, ja lisäksi osan harjoitteista suunnittelin itse. Kaiken harjoitteita varten 

tarvittavan materiaalin ja resurssit (pahvit, kynät, tilat ja niin edelleen) sain käyttöön 

opinnäytetyöni kohteena olleen koulun materiaalivarastosta. Suunnittelin harjoite-

kerrat niin, että osa harjoitteista tapahtuu oppilaiden omassa luokassa ja osa jossain 

muualla. 

Tein harjoitteita varten alustavan aikataulun, josta pyrin pitämään tarkasti kiinni. 

Tarkoitus oli pitää harjoitteet mahdollisimman säännöllisinä ja pitää kiinni ennalta 

sovituista aikatauluista. Lapselle struktuuri ja rutiinit ovat turvallisuuden tunteen 

muodostumisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä (Keränen 2008). Jouduin kuitenkin 

lopulta muuttamaan suunnitelmaani siltä osin, että kolmas harjoitekerta siirrettiin 

koulun liikuntasalista koulun muihin tiloihin, sillä opinnäytetyöni kohteena olevan 
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koulun liikuntasali oli juuri tuon kyseisen viikon varattuna muuhun toimintaan. 

Päädyimme luokan opettajan kanssa keskusteltuamme lopulta kuitenkin siihen, että 

harjoitteiden luonne oli sellainen, että ne voitiin järjestää koulun aulassa ja alaker-

ran käytävällä. Lisäksi kolmannen harjoitekerran purku siirtyi kokonaan seuraa-

valle kerralle, sillä harjoitteessa meni huomattavasti aiempaa pidempi aika. Muilta 

osin aikataulusta ja suunnitelmasta pidettiin kiinni. 

Kuva 1 Alustava aikataulu 

 

Jokaiselle harjoitekerralle arvottiin aina uudet pienryhmät. Ryhmien sekoittaminen 

ja oppilaiden jakaminen toistuvasti uusiin pienryhmiin tehtävien ajaksi edistää op-

pilaiden samanarvoisuuden tunnetta ja opettaa työskentelemään kaikkien kanssa. 

(Katajisto & Kujala 208, 29.) 

Harjoitteiden jälkeen oppilaat saavat aina vapaasti keskustella juuri tehtyjen har-

joitteiden mukana tulleita tuntemuksia, ja reflektoida miten oma ja ryhmän suoritus 

heidän mielestään sujui. Oman ja ryhmän toiminnan tarkkailu edistää yhteisten voi-

mavarojen tiedostamista ja näin ollen tehostaa ryhmän kehittymistä. (Kataja ym. 

2011, 23.) 
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Seuraavien kappaleiden aikana esittelen jokaisen harjoitekerran teemat ja tehtävät 

ja niiden myötä tulleita tuotoksia ja oppilaiden näkemyksiä. Ennen varsianisten har-

joitteiden aloittamista oppilaat täyttivät alkukartoituslomakkeen ja kaikkien harjoit-

teiden päätteeksi samat kysymykset sisältävän loppukartoituslomakkeen (katso 

LIITE 1). Näiden lomakkeiden vastaukset on dokumentoitu ja niiden tuloksia ver-

tailtu ja analysoitu omana, yhteisenä kappaleenaan myöhemmin tässä työssä. 

5.3 Ensimmäinen ohjauskerta 

Ensimmäisen ohjauskerran harjoitteen teemana oli ”Ryhmät muodostuvat yksi-

löistä”. Ohjauskerran aluksi pidin oppilaille lyhyen informaatiotuokion siitä, mil-

laista projektia olen heidän kanssaan aloittamassa ja mitä sen aikana tehdään. Var-

mistin tuokion lopuksi kaikkien olevan tietosia siitä, että harjoitteisiin ei ole velvol-

lisuutta osallistua ja että tuleva opinnäytetyötäni varten tekemäni dokumentointi ta-

pahtuu täysin nimettömänä. Kaikki oppilaat olivat suostuvaisia harjoitteisiin. Tä-

män jälkeen oppilaat täyttivät alkukartoituslomakkeen. Kun lomakkeet oli täytetty 

ja kerätty takaisin, arvottiin ohjauskerran pienryhmät. Kaikki luokan oppilaat eivät 

olleet paikalla tällä ensimmäisellä ohjauskerralla, eli alkukartoituslomakkeen täytti 

yhteensä 23 oppilasta. 

5.3.1 Harjoitteen ohjeistus ja kulku 

Jokaiselle ryhmälle määritettiin ryhmän oma tiimiväri, ja heille jaettiin tehtävää 

varten tuota väriä vastaava puuvärikynä ja A3-kokoinen paperiarkki. Oppilaat miet-

tivät pienryhmissään 4-6 asiaa, jotka yhdistävät heitä kaikkia (esimerkiksi jalka-

pallo, jokin lempiruoka ja niin edelleen), ja kirjaavat nämä paperille lyijykynällä (ei 

tiimivärillä). Tämän jälkeen oppilaat neuvottelevat ryhmänsä kesken, mikä keksi-

tyistä asioista on ylitse muiden eli sellainen, josta kaikki erityisesti pitävät ja ovat 

yhtä mieltä. Valittu asia kirjoitetaan isoin, näkyvin kirjaimin tiimivärikynällä pape-

rin tyhjälle kääntöpuolelle. Tämän jälkeen oppilaat piirtävät valitun sanan ympärille 

kukin yhden asian, joka on ryhmän keskuudessa vain juuri hänelle ominaista tai 

mieleistä (jokin tietty lemmikki, harrastus tai muu vastaava). 
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Harjoitekerran tarkoitus on saada lapset oivaltamaan, että ryhmän jäsenillä on aina 

yhdistäviä ja erottavia tekijöitä, ja että ryhmän toimeen tulemisen kannalta on tär-

keää, että kaikki ryhmän jäsenet tietävät ja tunnistavat toistensa yhdistävät ja erot-

tavat tekijät. Kun oppilaat tiedostavat omat ja muiden yksilölliset vahvuudet, he 

uskaltavat käyttää niitä ja näin ollen nämä piirteet pääsevät kehittymään entisestään. 

Tämä lisää myös yksilön yleistä itseluottamusta, uskallusta ja rohkeutta kokeilla 

uusia asioita. (Salovaara & Honkonen 2011, 112-113.) 

Harjoitteen lopuksi yhteisiä tunnelmia käytiin läpi keskustelemalla harjoitteen mu-

kana tulleista tuntemuksista. Harjoitteen aikana syntyneet tuotokset ripustettiin luo-

kan seinälle. 

Harjoite sujui hyvin ja oppilaat olivat harjoitteessa hyvin mukana. Jotkut oppilaat 

kokivat aluksi vaikeaksi tehdä yhteistyötä niin, että he ottivat kaikkien mielipiteet 

huomioon. Kiertelin jokaisen ryhmän työskentelyn lomassa seuraamassa heidän 

keskustelujaan, ja lopulta jokainen ryhmä sai keksittyä paperille vähintään neljä 

koko ryhmän jäsenistöä yhdistävää asiaa. Loppujen lopuksi osa ryhmistä innostui 

keksimään niin paljon yhdistäviä tekijöitä, että heitä piti jopa hiukan hillitä. Kaiken 

kaikkiaan tunnelma oli innostunut. Harjoitteen toisessa vaiheessa oppilailla oli jäl-

leen hiukan käynnistymisvaikeuksia, mutta he myös kannustivat toisiaan työsken-

telyn lomassa. 

5.4 Toinen ohjauskerta 

Toisen harjoituskerran teema oli ”Minuus ja minun vahvuuteni”. Tälle toiselle har-

joituskerralle oli suunniteltu kaksi lyhyttä keskustelutaitoja vaativaa tehtävää ja lop-

purentoutus (katso LIITE 4). 

5.4.1 Harjoitteiden ohjeistus ja kulku 

Ensimmäisessä harjoitteessa viiteen eri ryhmään jaetut oppilaat miettivät hetken 

hiljaisuuden ja rauhallisuuden vallitessa kolme sellaista numeroa, jotka liittyvät hei-

dän elämäänsä jotenkin (esimerkiksi ”numero 15, koska se oli jalkapallossa mun 

numero”). Tämän jälkeen oppilaat kertovat numeronsa ryhmissä ja valaisevat nii-

den taustaa. Lopuksi halukkaat saavat jakaa myös koko ryhmälle omat numeronsa. 
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Toisessa harjoitteessa jaetaan jokaiseen ryhmään erilaisia sattumanvaraisia vah-

vuuskortteja, niin että jokaisessa ryhmässä on yhtä monta korttia kuin jäsentä. Sen 

jälkeen ryhmä pohtii keskenään positiiviseen sävyyn, mikä korteissa olevista vah-

vuuksista kuvastaa ketäkin ryhmän jäsentä parhaiten. Tavoite ei ole löytää täydel-

listä vastaavuutta jokaiselle, vaan saada aikaiseksi hyvää keskustelua ja ajatuksia 

siitä, että meillä monilla on monia eri vahvuuksia ja luonteenpiirteitä.  

Loppurentoutuksena laitoin taustalle soimaan aaltojen pauhua ja muita rannan ääniä 

ja luin itse kirjoittamani mielikuvaharjoitteen rauhalliseen ääneen. 

Loppurentoutuksen aikana osalla oppilaista oli vaikeuksia asennoitua siihen, että 

nyt pitäisi oikeasti olla muutama minuutti ihan hiljaa ja omien ajatusten parissa. 

Luokan opettaja onneksi huomasi tämän ja sai luokkansa hiljenemään nopeasti. 

5.5 Kolmas ohjauskerta 

Kolmannen ohjauskerran teemaksi oli valittu ”Yhteistyössä on voimaa”. Halusin 

sisällyttää oppilaille tälle ohjauskerralle ikään kuin seikkailumaisen tunnelman. 

Aalto (2000, 418-419) kirjoittaa, että seikkailuun pohjautuvat harjoitteet ovat ryh-

män kasvua edesauttavia tilanteita, ja että niiden aikana tapahtuva toisten kannus-

taminen, onnistumisen kokemukset ja yhdessä tilanteen myötäeläminen kasvattavat 

ryhmän turvallisuutta. 

Seikkailuhengen luomiseksi luokka jaettiin nyt vain kolmeen, aiempiin kertoihin 

verrattuna hieman isompiin pienryhmiin ja heille annettiin tehtäväksi kolmessa eri 

pisteessä sijaitsevat tehtävät. Tehtävät oli suunniteltu niin, että ne vaativat niin fyy-

sistä kuin henkistäkin tekemistä ja ennen kaikkea yhteistyötä, alkaen aina keskus-

telusta ihan fyysisiin yhteisponnisteluihin. Kyseisen ohjauskerran harjoitteiden tee-

man siirtymisiä ja seikkailumaisuutta vaativan luonteen vuoksi olin pyytänyt luo-

kanopettajalta avuksi harjoitteita kanssani ohjaamaan myös koulunkäynninohjaa-

jan. 
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5.5.1 Harjoitteen ohjeistus ja kulku 

Tehtävä 1 suoritettiin luokassa. Ryhmälle jaettiin paperinen lista, jossa oli lueteltu 

erilaisia esineitä. Oppilaille kerrottiin, että kyseinen lista on tuoteluettelo erään teh-

taan valmistamista tuotteista, ja viimeisimmän valmistuserän kanssa oli käynyt niin 

että kaikista tuotteista oli vahingossa valmistettu valtavat vialliset erät. Oppilaiden 

tuli yhdessä miettiä uusia käyttötarkoituksia näille puutteellisesti valmistetuille esi-

neille. Uudet käyttötarkoitukset listattiin ohjeistuksen yhteydessä ryhmälle jaettuun 

tuotelistaan aina kyseisen tuotteen kohdalle. Ryhmällä oli 10 minuuttia aikaa keksiä 

pyydetyt uudet käyttötarkoitukset. Tarkoitus oli, että yhtäkään käyttötarkoitusta ei 

kirjattu, ennen kuin oltiin varmoja, että jokainen ryhmän jäsen on sitä mieltä, että 

se on hyväksytty. 

 Tehtävä 2 suoritettiin koulun yläaulassa. Ryhmän jäsenistä puolet ohjeistettiin siir-

tymään läheiseen tyhjään luokkaan odottamaan siksi aikaa, kunnes heille annetaan 

lupa saapua takaisin muun ryhmän luokse. Loput jäsenet istuivat yläaulassa ja heille 

luettiin ääneen itse kehittelemäni lyhyt satu (katso LIITE 3), johon oli sisällytetty 

paljon erilaisia adjektiiveja ja lukusanoja sekä moraalinen opetus. Sadun luettuaan 

ohjaaja hakee aiemmin mainitusta luokkatilasta yhden oppilaan paikalle (kyseinen 

oppilas siis ei ole kuullut äsken luettua satua). Sadun kuulleiden oppilaiden tuli nyt 

kertoa satu ulkomuistista juuri paikalle tulleelle oppilaalle. Kaikki sadun kuulleet 

saivat osallistua sadun kertomiseen ja auttaa täten toisiaan. Kun satu oli saatu pää-

tökseen, haettiin seuraava luokassa ollut oppilas paikalle. Nyt vain ensimmäisenä 

paikalle haettu luokassa ollut oppilas kertoi ulkomuistista sadun, muut eivät saa-

neetkaan enää auttaa. Näin jatkettiin, kunnes kaikki olivat kuulleet sadun. Kun vii-

meinen paikalle tullut oppilas oli kertonut oman versionsa sadusta, verrattiin sitä 

alkuperäiseen versioon. 

Tehtävä 3 oli fyysistä tekemistä vaativat harjoite, ja siitä johtuen se suoritettiin ala-

kerrassa sijaitsevalla pitkällä ja tilavalla käytävällä. Tehtävässä oppilaille jaettiin 

neljä pahvinpalaa. Oppilaille ohjeistettiin, että lattia on laavaa ja sen päälle ei voi 

missään tapauksessa astua. Oppilaiden tehtävä oli siirtyä käytävän päästä päähän 
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pahvinpalojen päällä seisten niin, että he joutuivat mahduttamaan koko ryhmän kol-

men pahvin palan päälle, jolloin taaimmainen pahvi jäi vapaaksi ja viimeisenä sei-

sova kykeni nostamaan sen lattialta ja ojentamaan eteenpäin aina ensimmäisenä 

seisovalle asti. Jonossa ensimmäisenä seisovan tehtävä oli asettaa pahvi jonon eteen 

niin, että äsken mainittu pystyttiin taas toistamaan. Jos jonkun jalka osui lattiaan, 

ryhmä joutui palaamaan alkuun. Kun ryhmä saavutti puolivälin, tehtävä muuttui 

vaikeammaksi: jos ryhmä ei koskenut millään ruumiinosallaan johonkin pahveista, 

ohjaaja sai käydä nappaamassa sen pois ryhmän käytöstä. Tällöin peli jatkuisi yhtä 

pahvia vähemmällä määrällä. 

5.6 Neljäs ohjauskerta 

Neljännellä ja viimeisellä ohjauskerralla teemana oli ”Eteenpäin yhdessä ja erik-

seen”. Oppilaat täyttivät aluksi ennen varsinaisten harjoitteiden tekoa alkukartoi-

tuslomakkeen kanssa identtiset kysymykset sisältävän loppukartoituslomakkeen. 

Tällä kertaa lomakkeen täytti 20 oppilasta. 

5.6.1 Harjoitteen ohjeistus ja kulku 

Koko projektin viimeisimpänä harjoitteena oppilaat tekivät kaksiosaisen mietintä-

tehtävän. Ensimmäisessä osiossa oppilaat kirjoittivat kukin tahoillaan paperille yh-

den sellaisen ikävän asian, joka heidän mieltään on painanut tai harmittanut viime 

aikoina, mutta jolle he itse eivät voi mitään tehdä (esimerkiksi huono koenumero 

tai muu vastaava). Kun kaikki olivat valmiita, paperit rypistettiin mytyksi ja jokai-

nen kävi heittämässä nämä ikävät asiat roskakoriin. Teon myötä oppilaat antoivat 

itselleen lupauksen jättää nämä asiat pois mielestään ja siirtyivät eteenpäin. Har-

joitteen toisessa osiossa jokainen oppilas mietti yhden asian, josta on kiitollinen ja 

joka tuottaa hänelle elämässä hyvää mieltä. Käytiin yhteinen kierros, jonka aikana 

jokainen saa halutessaan kertoa valitsemansa asian ja lisäksi tunnelmansa kulu-

neelta harjoitekuukaudelta. 



  27 

 

5.7 Alku- ja loppukartoituskyselyt 

Alku- ja loppukartoituskysely sisälsivät samat kysymykset (katso LIITE 1). Ohjeis-

tin oppilaita vastaamaan niihin mahdollisimman rehellisesti. Muistutin lisäksi, että 

vastaukset säilyvät täysin anonyymeina. 

Dokumentoin alku- ja loppukartoituskyselyiden vaihtoehtoja sisältävät kysymykset 

rinnakkain ympyrädiagrammeina, jotta niiden tulkitseminen ja vertailu olisi sekä 

minulle että lukijalle mahdollisimman helppoa ja tehokasta. Avoimista kysymyk-

sistä nostin dokumentointiin ja analysoitavaksi esille muutamia sellaisia poimin-

toja, joissa on jokin sellainen teema tai aihe, joka toistuu monessa eri lomakkeessa. 

5.7.1 Dokumentointi ja analyysi 

Kuten opinnäytetyössäni jo aiemmin on mainittu, oli sekä ensimmäiseltä että vii-

meiseltä ohjauskerralta oppilaita pois koulusta. Alkukartoituslomakkeen täytti 23 

oppilasta ja loppukartoituslomakkeen 20 oppilasta. Huomioin tämän dokumentoin-

tivaiheessa siten, että suhteutin vastaukset prosenttiluvuiksi sen sijaan, että olisin 

lähtenyt vertailemaan vain annettuja ”kyllä”- ja ”ei”-ääniä – jälkimmäisenä mai-

nittu ei olisi ollut epätasa-arvoisen vastausmäärän takia vertailukelpoinen ylipää-

tään. 

Osa vastaajista oli lisännyt ”kyllä”- ja ”ei”-vaihtoehtojen alapuolelle oman ylimää-

räisen vaihtoehdon, jossa luki esimerkiksi ”joskus” tai ”en tiedä”. Tällaiset vastauk-

set olen lisännyt ympyrädiagrammeihin vaihtoehdoksi ”joku muu”-vastaus. 
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Kuvio 1 Kysymys 1: "Onko luokassanne hyvä ryhmähenki?" 

Keskusteltuani luokan opettajan kanssa luokan tilanteesta, hän oli kertonut minulle, 

että luokassa on kyllä hyvä ryhmähenki suurimman osan aikaa. Hän oli itse huo-

mannut, että luokan ryhmähenki vaikutti huonoimmalta esimerkiksi sellaisissa ti-

lanteissa, joissa ihan kaikki luokan oppilaat piti ottaa mukaan leikkiin tai johonkin 

peliin. Tämä opettajan näkemys vahvistui lomakevastauksissa. Varsinkin fyysistä 

heittäytymistä vaativissa suoritteissa esiintyy usein nimenomaan syrjintää (Keränen 

2006, 22). Moni luokassa ei kuitenkaan mieltänyt, että ryhmähenki olisi varsinai-

sesti huono, vaan oli lisännyt oman vastausvaihtoehdon. Kun näitä ympyrädiagram-

meja vertailee, huomaa että nimenomaan nämä ”joku muu” -vastaukset ovat muut-

tuneet ”kyllä”-vastauksiksi. Uskoisinkin, että ehkäisevälle ja yhteisölliselle työs-

kentelylle hedelmällisintä maaperää on nimenomaan sellaiset oppilaat, jotka eivät 

ole täysin varmoja siitä, mitä mieltä luokan tilanteesta ovat. Sen sijaan sellaiset, 

jotka ovat jo valmiiksi ahdistuneita tai kärsivät/oireilevat luokassaan, eivät muuta 

käsitystään luokan ryhmähengen tilasta ryhmäytymisharjoitteiden avulla. 
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Kuvio 2 Kysymys 2: "Onko luokassanne turvallista olla?" 

 

 

Kuvio 3 Kysymys 3: "Onko välitunnilla turvallista olla?" 

Kysymykset kaksi ja kolme koskivat turvallisuuden tunnetta. Yksi ryhmäytymis-

harjoitteiden ja ryhmäyttämisen suurimpia ja tärkeimpiä aspekteja on nimenomaan 

turvallisuus ryhmässä. Turvallisuuden kokemus on perusta todelle monelle asialle 

ryhmätyöskentelyssä ja jopa sille, miten yksilöiden omat vahvuudet ja itsetunto 

pääsevät kasvamaan. (Aalto 2000, 17.) Vaikka opinnäytetyöni aiheena olikin ni-

menomaan tämän yhden kyseisen luokan ryhmähengen parantaminen, kysyin silti 

kartoituslomakkeessa myös oppilaiden turvallisuuden tunteesta välitunnilla. Tämä 

on mielestäni perusteltua, sillä halusin tällä havainnollistaa oppilaille, miten komp-

lekseja ja dynaamisia käsitteitä ryhmät ovat ja miten monissa eri ryhmissä ihminen 

elämänsä aikana on. Jo pelkästään koulussa on esimerkiksi luokan sisäiset pienryh-

mät, luokat, samaan aikaan syömässä käyvien luokkien muodostama ryhmä, liikun-

tasalissa samanaikaisesti liikkuvat oppilaat ja (viitaten kysymykseeni välitunneilla 

tunnetusta turvallisuudesta) onhan koko koulun oppilasväkikin yksi iso ryhmä, 

etenkin esimerkiksi välitunneilla. Salmivalli (2005) kirjoittaa, että mikä tahansa 
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keskenään samanvertaisten joukko voidaan ajatella olevan oma ryhmänsä, jonka 

sisällä on erilaisia dynaamisia suhteita. (Salmivalli 2005, 15-16.) 

Ympyrädiagrammeista voidaan lukea, että oppilaiden arvion mukaan alkukartoitus-

vaiheessa luokassa joidenkin mielestä ei ole ollut turvallista olla ja loppukartoitus-

vaiheessa puolestaan kaikkien mielestä luokassa on turvallista olla. Tämä oli vas-

taustuloksena tämänkaltaisen toiminnallisen opinnäytetyön tekijän näkökulmasta 

toivottu, ja ehkä jopa jollain tasolla odotettukin tulos. Sen sijaan mielenkiintoista 

olikin huomata tuloksia lukiessani, että välitunneilla koettu turvallisuuden tunne oli 

vähentynyt – eli vastaajat toisin sanoen kokivat loppukartoitusvaiheessa olonsa vä-

litunneilla turvattomammaksi alkukartoitustilanteeseen nähden. Ei kuitenkaan ole 

mitään keinoa osoittaa, että yhdessä tekemämme ryhmäytymisharjoitteiden jakso 

olisi vaikuttanut tällaisten tunteiden kokemisen lisääntymiseen, vaan kyse voi yhtä 

lailla olla sattumasta. Voidaan kuitenkin teoriassa ajatella olevan mahdollista, että 

koko luokka olisi lujittanut omaa keskinäistä ryhmästatustaan harjoitteiden vaiku-

tuksesta niin, että oppilaat ovat sen seurauksena kokeneet luokan parantuneen tur-

vallisuuden tunteen suhteessa muuttumattoman pysyneeseen välitunnilla koettuun 

turvallisuuden tunteeseen niin, että välitunnit vaikuttavat nyt aiempaa turvattomam-

malta kontekstilta. 

 

Kuvio 4 Kysymys 4: "Voitko kertoa aikuiselle, jos jokin asia on huonosti?" 

Tämän kohdan tulos poikkeaa hiukan kyselyn muista kohdista ja niissä tapahtu-

neista muutoksista, sillä tämä on ainut kysymys, jonka kohdalla mentiin ikään kuin 

täysin huonompaan suuntaan. ”Joku muu”-kohtaan listaamani oppilaiden vastauk-

set kasvoivat suhteellisen paljon tämän kysymyksen kohdalla. ”Joku muu”-kohtaan 
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listaamani vastaukset sisälsivät muun muassa kommentit kuten ”joskus” ja ”se ei 

ole niin helppoa”. 

Tämä kysymys osoittaa juuri sen ongelmallisuuden, joka tämän kaltaisten tutkimus-

ten tulosten analysoinnissa on. Minkään kysymyksen kohdalla ei voida määrittää 

selkeää syy-seuraus-suhdetta tai kausaalisuutta eri tekijöiden välillä. Voidaan vain 

tehdä johtopäätelmiä ja havaintoja ja yrittää poimia useasti toistuvia samankaltai-

suuksia tulosten kesken ja käyttää niitä todisteena työn onnistumisesta tai epäon-

nistumisesta. Itse näkisinkin tämän kysymyksen neljä kohdalla olevan poikkeaman 

kuitenkin ihan vain sellaisenaan – poikkeuksena ja sattumana, eikä suinkaan merk-

kinä siitä, että projektini olisi osittain tai kokonaan epäonnistunut. 

 

Kuva 2 Kysymys 5: Mikä luokassanne toimii hyvin? 

 

Kuva 3 Kysymys 6: Mitä muuttaisit luokassanne? 

 

Kysymykset 5 ja 6 olivat avoimia kysymyksiä, jossa kysyttiin oppilaiden näke-

mystä siihen, mikä heidän luokassaan toimii heidän mielestään hyvin ja vastavuo-

roisesti, mikä on sellaista, jonka oppilas muuttaisi omasta luokastaan. Moni oppilas 

koki avoimiin kysymyksiin vastaamisen hankalaksi. Sen sijaan osalta tuli paljonkin 

tekstiä näihin kysymyksiin. 
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Alkukartoituslomakkeeseen oppilaat olivat kysymyksen viisi kohdalla vastanneet 2 

kappaletta ”ei mikään” -vastausta ja 4. kappaletta ”kaikki”-vastauksia. Loput tämän 

kysymyksen kohdalle tarjotut alkukartoitusvaiheen vastaukset olivat aihepiiriltään 

”työrauha” ja ”ryhmähenki”. Kysymyksen viisi saatiin loppukartoitusvaiheessa 2 

kappaletta sellaista vastausta, jotka eivät tarjonneet paljon sisältöä työlleni, näistä 

toinen oli ”en tiedä” -vastaus ja toinen ”melkein kaikki” -vastaus. Loput vastaukset 

sisälsivät vaihtelevan määrän asiaa, mutta tarjosivat kuitenkin paljon informaatiota. 

Toistuvia teemoja olivat hyvä ryhmähenki ja luokanopettajan kehittelemä viikoit-

tain vaihtuva oppilaiden sohvavuoro. Mainittakoon myös, että yksi oppilas oli lis-

tannut vetämäni harjoitteet yhtenä hyvänä asiana luokassaan. 

Kysymyksen kuusi kohdalla alkukartoitusvaiheessa tuli aika laidasta laitaan, löysin 

itse löyhiä kategorioita yhteensä 8 kappaletta, joka on huomattavasti enemmän kuin 

muiden avointen kysymysten kohdalla. Eniten toistuvia teemoja olivat tuntien si-

sällön päivitys ja työrauhan parantaminen. Lisäksi on maininnan arvoista että vas-

tauksissa oli 9 kappaletta ”en mitään” -vastausta ja yksi kokonaan tyhjäksi jätetty 

kohta. Loppukartoitusvaiheessa kysymykseen kuusi saatiin 7 kappaletta ”en mi-

tään” -vastausta, 2 kappaletta ”en tiedä vastausta” ja 2 kappaletta tyhjäksi jätettyä 

kohtaa. Loput 9 vastausta sisälsivät parannusehdotuksia, joista toistuvimpia tee-

moja olivat työrauhan ja viihtyvyyden parantaminen sekä ystävällisyyden lisäämi-

nen. 

Nämä avointen kysymysten 5 ja 6 kautta saadut keskenään hiukan jopa ristiriitaiset 

näkemykset luokan vahvuuksista ja heikkouksista (ja lisäksi näiden vertailu alku- 

ja loppukartoitusvaiheen vastaaviin kysymyksiin) voidaan tulkita niin, että ryhmä-

henki tosiaan on dynaaminen käsite ja luokan kesken voi olla suuriakin näke-

myseroja siitä, minkälainen ryhmän sen hetkinen tila oikeastaan on.  
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Kuvio 5 Kysymys 7: "Onko sinulla koulussa kavereita?" 

Kysymyksen 7 kohdalla tutkijan on helppo tehdä johtopäätös, että harjoitteiden te-

keminen on tuottanut tulosta, mutta ennen tällaisen johtopäätöksen tekemistä on 

kuitenkin muistettava (kuten toki kaikkien vastausten kohdalla), että koska kyselyt 

on toteutettu nimettömänä ja muiden kuin ”kyllä”-vastausten osuus on jo valmiiksi 

ollut todella pieni, on paljon mahdollista että jotain muuta kuin ”kyllä” vastanneita 

oppilaita ei ollut edes paikalla loppukartoituslomakkeen täyttöpäivänä. Lisäksi on 

huomionarvoista, että yksikään oppilas ei alkukartoitusvaiheessakaan vastannut 

suoranaista ”ei”-vastausta. Vastauksen myötä tuleva suuntaviiva on kuitenkin kiel-

tämättä linjassa vertailutulosten yleisen positiivisen suunnan kanssa. 

 

 

Kuvio 6 Kysymys 8: "Onko luokallanne joku oppilas, joka on usein yksin?" 

Tämän kysymyksen kohdalla kokisin oivaltavani sellaisen ajatuksen, että oppilaat 

eivät alkukartoitusvaiheessa ehkä uskaltaneet kertoa totuudenmukaisesti kaikkea 

paperille. ”Kyllä”-vastaukset ovat pysyneet alku- ja loppukartoitusvaiheiden välillä 

pitkälti samana, mutta ”joku muu” -vastausten osuus kaikista vastauksista on tup-

laantunut. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ne jotka vastasivat alkukartoitusvaiheessa 
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että eivät ole kiinnittäneet tällaisiin tapauksiin huomioita, ovatkin nyt sellaisia ha-

vainneet. Tätä mainitsemaani johtopäätöstäni tukee se, että loppukartoitusvaiheessa 

erään oppilaan kysymyksen 8 vastauksissa jopa mainitaan tällainen usein yksin jää-

nyt oppilas nimeltä. Tämä tukee teoriaani siitä, että lapset ovat vetämieni harjoit-

teiden myötä kasvattaneet luottamustaan ryhmänsä ja vertaistensa lisäksi myös mi-

nuun koulun aikuisena henkilönä. Voidaan myös toiveikkaasti ajatella, että ryhmäy-

tymisharjoitteiden myötä luokan yhtenäinen vastuu toisistaan ryhmänä ja yksilöinä 

on kasvanut. 

 

 

Kuvio 7 Kysymys 9: "Onko sinua kiusattu?" 

Kysymys 9 tuo ilmi, että loppukartoitusvaiheessa yhä useampi on kokenut, tai us-

kaltaa myöntää kokeneensa, kiusatuksi tulemista. En antanut tähän kysymykseen 

mitään aikamäärettä, jonka sisällä tapahtunut kiusaaminen laskettaisiin hyväksy-

tyksi vastaukseksi - oppilaat saivat siis itse määrittää, laskevatko he vaikkapa vain 

kuluneen kuukauden sisällä esiintyneen kiusaamisen tähän, vai ottavatko mukaan 

esimerkiksi ensimmäisellä vuosiluokalla tapahtuneen kiusaamisen. Moni oli valin-

nut tehdä jälkimmäisen. Missään tutkimuksessa ei ole Suomessa saatu näyttöä siitä, 

että kiusaamista tai kiusatuksi tulemisen kokemuksia olisi saatu viimeisen kahden 

vuosikymmenen ajan vähenemään (Salmivalli 2010, 22). Tämä kaavio tuo mi-

niatyyrikoossa todeksi äsken mainitun. 
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Kuva 4 Kysymys 10: Mitä luokassanne voitaisiin tehdä, jotta kaikki viihtyisivät 
paremmin? 

Kymmenes ja viimeinen kysymys oli taas avoin kysymys, ja siinä oppilaan tuli poh-

tia yleisellä tasolla, mitä kaikki luokkalaiset voisivat tehdä, jotta jokaisella olisi luo-

kassa parempi olla. Moni lapsi viittasi kysymyksen kohdalle päästyään, ja tiedusteli 

että ”mitä täytyy vastata, kun mun mielestä täällä on jo hyvä luokkahenki”. Pyysin 

kuitenkin jokaista miettimään ja kirjoittamaan edes jotakin tähän kyseisen kysy-

myksen kohdalle. 

Vaikka vaihtoehtokysymyksien pohjalta tehtyjen ympyrädiagrammien luvut ovat-

kin suhteutettuja ja sitä myöten tarjoavat ihan vertailukelpoista tietoa sinällään, on 

silti pidettävä mielessä, että kyseessä on ihmisten, ja vielä tarkemmin lapsien, an-

tamia vastauksia. Voisin kuvitella näiden vastausten tulosten eroavan toisistaan eri 

päivinä kohti erilaisia tuloksia, vaikka mitään ryhmäytymistyötä ei olisi heidän 

kanssaan tehtykään. Lisäksi on otettavat huomioon että, lomakkeiden täyttöpäivinä 

puuttui paikalta eri ihmisiä, niin että jokainen alkukartoituslomakkeen täyttäjän ei 

täyttänyt loppukartoituslomaketta ja toisin päin. Tästä huolimatta isossa mittakaa-

vassa jonkinlaista pientä liikahdusta parempaan suuntaan on kieltämättä havaitta-

vissa. Joidenkin kysymysten kohdalla oli menty huonompaankin suuntaan, mutta 

pääsääntöisesti näin ei ollut. 
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6 POHDINTA 

Koen että projektiini käyttämäni aika, neljä viikkoa, jäi hiukan liian lyhyeksi. Täl-

lainen työ pitäisi toteuttaa oikeasti yhden lukukauden ajan, esimerkiksi neljän kuu-

kauden mittaisen ajanjakson verran. Silloin voitaisiin puhua oikeasti jo merkittä-

vistä tutkimustuloksista. Lisäksi olisi vähintäänkin hedelmällistä saada verrokki-

ryhmä samasta ikäluokasta, ja laajentaa tutkimustyötä koskemaan myös nuorempia 

ja vanhempia ikäluokkia. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön puitteissa tässä mit-

takaavassa toteutettuna työ oli kuitenkin jo aivan tarpeeksi laaja. 

6.1 Aiheen valinta 

Koko maailman mittakaavassa Suomi on muiden Pohjoismaiden rinnalla todettu 

monin eri mittarein edelläkävijäksi tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä. Tästä huo-

limatta syrjintää tapahtuu etenkin kouluympäristössä. JustEd-huippututkimusyk-

sikkö on vuosien 2013-2018 välisenä aikana toteuttanut pohjoismaisissa oppilaitok-

sissa erilaisia aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja tulokset paljastavat syrjinnän olevan 

kouluissa yleistä ja että syrjintää itse asiassa tapahtuu jatkuvasti päivittäisellä ta-

solla (Holm 2018, 8-9.).  

Vuonna 2014 Suomen oppilashuoltolakia päivitettiin niin, että kuntien oppilashuol-

lon tulisi keskittää resurssejaan nimenomaan yhteisölliseen työhön. Tämä on tuot-

tanut monissa kunnissa haasteita. Esimerkiksi Koulutuksellinen tasa-arvo hanketta 

osaltaan Lahden kunnassa työstämässä ollut koulukuraattori Jussi Pasanen kertoo, 

että yksittäisiin oppilaisiin ja heidän ongelmiinsa keskittyminen on oppilashuollol-

lisessa työssä niin lujasti vakiintunut perinne ja ajatusmalli, että kentän työntekijöi-

den otetta on vaikea muuttaa kohti yhteisöllistä työotetta (Talentia 2017).  

Idea tälle työlle on kypsynyt hiljalleen edellä mainittujen teemojen äärellä. Olen 

työskennellyt nyt vajaan puolisen vuotta koulukuraattorina eräässä Vaasan kaupun-

gin alakoulussa. Näin ollen oli siis luontevaa lähteä pohtimaan opinnäytetyön ai-

hetta koulumaailmaan, ja nimenomaan tietenkin kuraattorin ja sosionomin näkö-

kulmasta. Lopullisen lähtölaukauksen aiheelleni sain kuitenkin jutusteltuani koulun 
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erään neljännen luokan luokanopettajan kanssa. Kyseinen luokanopettaja oli kuul-

lut minun teettäneen eräälle toiselle luokalle luokkaviihtyvyyskyselyn ja pohti nyt, 

olisiko minun mahdollista toteuttaa vastaavanlainen kysely hänenkin oppilailleen. 

Opettaja kuvasi luokan ongelmakohdaksi syrjimisen ja toisten oppilaiden tahallisen 

sivuun jättämisen leikkien ja ryhmätöiden kohdalla. Lupasin toteuttaa kyselyn, 

mutta tajusin nopeasti löytäneeni tästä kyseisestä tapauksesta opinnäytetyöni ai-

heen. 

6.2 Projektin vaiheet 

Mielestäni projekti oli jaettu järkeviin ja selkeisiin teemoihin, jotka hyödyttivät 

sekä minua niin ohjauskertoja ohjatessani kuin kirjallista osuutta tehdessäni, mutta 

myös itse oppilaita. Uskon että oppilaille oli selkeää, että harjoitteet tapahtuivat 

säännöllisesti ja viikoittain, ja että jokaisella kerralla oli erilaiset teemat. Koen että 

näin oppilailla jäi jokainen kerta paremmin mieleen. 

Käytännön harjoitteiden järjestämisen osalta pysyin projektissa melko hyvin itse 

itselleni määrittelemissä aikatauluissa. Jokainen harjoitekerta pidettiin juuri silloin 

kuin oli suunniteltu ja opettajan kanssa ennalta sovittu. Sen sijaan harjoitteiden pi-

tuudet ja ohjauskertojen kestot kokonaisuudessaan venyivät joka ikisellä kerralla. 

Olin selkeästi aliarvioinut sen ajan, mitä harjoitteiden parissa vietetään. Kävi jo heti 

ensimmäisen ohjauskerran jälkeen selväksi, että suunnitelmiini määrittelemät aika-

rajat 10 minuuttia kestävistä harjoitteista olivat liian lyhyet. Sain kuitenkin onneksi 

opettajan kanssa sovittua, että harjoitteet kestävät sen mitä kestävät ja hän nipistää 

oppilaille välituntiaikaa jostain muualta. Alkuperäissuunnitelmieni mukaan yhden 

ohjauskerran oli tarkoitus kestää aina noin 45 minuuttia, eli yhden oppitunnin ver-

ran, mutta päätin asettaa itselleni uuden aikamääreen eli 60 minuuttia. Tästä onnis-

tuin pitämään kiinni jäljellä olevien ohjauskertojen kohdalla. 
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6.2.1 Projektinhallinta 

Projektinhallinnallisesta näkökulmasta toimin selkeästi niin sanotun perinteisen 

projektinhallinnan mukaan. Perinteisessä projektinhallinnassa projektia ja sen teke-

mistä lähestytään ikään kuin lineaarisena jonona eri tehtäviä joista jokainen suori-

tetaan vuorollaan valmiiksi saakka, ennen seuraavaan tehtävään siirtymistä. (Agen-

dum 2019.) En toki ajatellut projektia tehdessäni tekeväni näin konkreettisesti asi-

oita, mutta nyt kirjallista osuutta tehdessäni huomaan projektin vaiheiden edenneen 

todella strukturoidussa järjestyksessä vaihe kerrallaan. En tehnyt päällekkäisenä 

työnä yhtään vaihetta, vaikka siihen olisi ainakin joiltakin osin ollut teoriassa mah-

dollisuuskin. Tämä tiukkaa perinteistä projektinhallintaa noudattava työskentelyni 

johtui varmaan pitkälti siitä, että tein opinnäytetyöni ohella myös päivätöitä – jou-

duin aikatauluttamaan tekemisiäni paljon palkkatyöni mukaan. 

Työni eteni projektinhallinnan näkökulmasta seuraavassa kuusiosaisessa järjestyk-

sessä: tutkimussuunnitelman tekeminen, alustavan aikataulun suunnitteleminen, 

teoriapohjaan tutustuminen ja teorian alustava kirjoittaminen, ohjauskertojen suun-

nittelu, ohjauskertojen toteutus ja viimeisenä kirjallisen osuuden loppuun saattami-

nen. Projektinhallinnan näkökulmasta suunnitelmani mukaan hyvin sujuivat kaikki 

käytännön osuudet, sillä ne oli helppo sopia kerralla kalenteriin ja käydä vetämässä 

sovittuina ajankohtina. Pystyin lisäksi luottamaan koulun henkilökuntaan, ja siihen 

että oppilaat ja opettaja olivat sovitussa paikassa sovittuun aikaan. Uskon että koska 

näissä vastuullani oli myös oppilaiden ja opettajan aikataulu, niin asiat tuli hoidet-

tua kerralla oikein. Sen sijaan kaikissa teoria- ja kirjoittamistyötä vaativissa osuuk-

sissa oli projektinhallinnan näkökulmasta haasteita. Alun perin itselleni asettamat 

deadlinet venyivät aluksi paljonkin, sillä oli vaikea löytää energiaa ja aikaa tehdä 

opinnäytetyön kirjallista osuutta työpäivien jälkeen, tai vaihtoehtoisesti käyttää ai-

kaa viikonlopuilta tai vapaapäivistä. Lopulta vain päätin valmistuvani nyt keväällä 

2019 ja tämä päätös motivoi minua – tämän myötä sainkin asetettua itselleni sopivat 

tavoitteet projektin loppuunsaattamiseksi, ja näistä pidin myös kiinni. 
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6.2.2 Projektin resurssit 

Olin projektin resurssien suhteen hyvässä tilanteessa jo alusta asti. Opinnäytetyöni 

kohteena olevan koulun rehtori oli luvannut minulle käyttööni koulun tiloja ja li-

säksi koulun sihteeriltä sain tarvittaessa luvan käydä välinevarastolta hakemassa 

tarvitsemiani tarvikkeita, esimerkiksi kyniä ja papereita. 

6.3 Johtopäätöksiä 

Peilatessani Katajan ym. (2011) määrittelemiä ryhmien eri vaiheita tähän opinnäy-

tetyöni kohteena olleeseen luokkaan, väittäisin heidän ryhmänsä olevan jossain toi-

mivan työskentelyn vaiheen ja pinnan alla kuplivan kuohuntavaiheeseen siirtymi-

sen välillä. Luokka toimii välillä ällistyttävän hyvin yhteen hiileen, kun taas toisi-

naan joku saattaa heittää kommentteja, jotka on ihan selkeästi tarkoitettu vain oman 

itsensä esiin tuomiseen ja muiden – joskus jopa tiettyjen – yksilöiden alentamiseen. 

En itse näe itseäni suoranaisesti ryhmän varsinaisena ohjaajana, sillä esimerkiksi 

Katajan ym. (2011, 27) määritelmän mukaan ohjaajan rooliin kuuluu ikään kuin 

kasvaa ryhmänsä mukana ja muodostaa juuri kyseiselle ryhmälle sopiva oma, per-

soonallinen tyyli ohjata joukkoaan. Tämä kuvaus osuu mielestäni täydellisesti ky-

seisen luokan opettajan työskentelyyn, ja hänen työlleen täytyy antaa kunniamai-

ninta. Näkisinkin itseni ja kuraattorin, ikään kuin eräänlaisena ulkopuolisena innos-

tajana, joka pystyy nähdä ongelmakohtia ja ratkaisuja ehkä hiukan vakituista oh-

jaajaa objektiivisemmin. Edellä mainitsemastani syystä onkin ensiarvoisen tärkeää, 

että kuraattorin lähtiessä tällaiseen projektiin, on luokalle tai ryhmälle entuudestaan 

tuttu ohjaaja (oli se sitten opettaja tai kuka tahansa muu) mukana projektissa myös. 

Vakituisen ohjaajan läsnäolon intensiteetti voi vaihdella tarpeen mukaan isossa roo-

lissa olemisesta aina tarkkailijaan, mutta tämän opinnäytetyön ohjauskertojen pe-

rusteella sanoisin, että ohjaajan vaikutus oman porukkansa lähtökohtiin ja -asentei-

siin on valtava. 

Mieleeni on jäänyt ohjauskerroista etenkin kolmas ohjauskerta. Kolmannella oh-

jauskerralla minun oli tarkoitus viedä ryhmä liikuntasaliin suorittamaan eri rasteja, 
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mutta olosuhteiden pakosta jouduimme järjestämään harjoitteet koulun muissa ti-

loissa. Ohjauskerran teemana oli yhteistyö ja seikkailut, ja oppilaat pitivät selvästi 

etenkin fyysistä tekemistä vaativista tehtävistä. Kyseisen luokan oppilaat olivatkin 

opinnäytetyön tekemisen aikaan juuri siinä sopivassa iässä, että mitään estoja ei 

ollut vielä ehtinyt syntyä. Vastaavanlaisen harjoitteen ohjeistaminen esimerkiksi 

teini-ikäisille olisi voinut olla huomattavasti haastavampaa. Fyysisen tekemisen lo-

massa huomasin kuitenkin sen, että tunnetaidot karisivat monilta nopeasti. Kun te-

kemisen tempo nousee ja jokainen uppoutuu tekemään parasta suoritusta, näytti 

monelta unohtuvan, että sanat voivat satuttaa. Mitään suoranaista kiusaamista tai 

varsinaisia henkilökohtaisuuksiin menemistä ei ollut kenelläkään havaittavissa, 

mutta hiukan asiattomia huudahduksia ja ehkä kannustukseksi tarkoitettuja töksäy-

tyksiä tuli kuultua. Lisäksi fyysistä tekemistä vaativan harjoitteen aikana joillain 

oppilailla katosi täysin ohjaajan kuunteleminen ja auktoriteetin kunnioitus. Jouduin 

laittamaan kaksi oppilasta hetkeksi jäähylle, kun he uppoutuivat niin kovasti omaan 

tunnetilaansa ja villiintymiseensä. 

6.3.1 Projektin tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotutkimusideat 

Tutkimukseni antaa muutamaa kyselytulosten poikkeusta lukuun ottamatta vahvaa 

näyttöä siitä, että säännöllisesti toteutettu projektiluontoinen ryhmäyttäminen on 

vaikuttava yhteisöllisen opiskeluhuollon työn keino kuraattorien työkalupakkiin. 

Henkilökohtaisena kokemuksena minulle jäi sellainen olo, että lapsille tämä oli po-

sitiivinen kokemus ja ohjauskertojen jälkeen käydyissä keskusteluissa minulta 

usein kysyttiin, että koska tulen taas uudestaan, ja että mitä ensi kerralla tapahtuu. 

Jo yksin positiivisten kokemusten ja mielekkään tekemisen tarjoaminen lapsille on 

kuraattorille hyvä syy valita menetelmäksi tällainen työskentelymuoto. 

Jatkotutkimuksia ajatellen näkisin mielekkääksi toteuttaa vastaavanlainen tutkimus 

isommassa mittakaavassa. Tutkimusta voitaisiin laajentaa niin otannan kuin keston 

puolesta. Olisi mielekästä toteuttaa vastaavanlainen tutkimus esimerkiksi kokonai-

sen lukukauden mittaisena. Otantaa voisi puolestaan kasvattaa esimerkiksi teke-

mällä projektin samanaikaisesti esimerkiksi kahdelle saman vuosiluokan luokalle. 
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Lisäksi voisi olla mahdollista toteuttaa vertailumielessä tutkimuksia myös eri ikä-

ryhmän oppilaille, ja verrata miten tehokkaasti ryhmäyttäminen toimii eri-ikäisillä. 

Sosiaali- ja terveysalalla on perinteisesti tuotettu paljon eri maiden välistä vertaile-

vaa tutkimusta - tästä hyvänä ja tuoreena esimerkkinä Jyväskylän yliopiston julkai-

sema vanhustenhoidon laatua Pohjoismaiden välillä kartoittava laaja NORD-

CARE2-tutkimushanke (Jyväskylän yliopisto 2015). Koulukuraattorin työn tutki-

misen kannalta vertailut muiden maiden tai jopa vain eri kielisten alueiden tilantei-

siin ovat kuitenkin ongelmallisia, sillä esimerkiksi työn teemoihin vahvasti liittyvä 

kiusaaminen on pitkälti todella semanttinen kysymys. Kiusaamiseen liittyy paljon 

subjektiivisia mielikuvia ja sitä kautta siihen vaikuttavat paljon tunteet. Muiden 

kielten vastaavat käännökset samalle asialle, kuten vaikka ruotsin ”mobbning” tai 

italian ”bullismo” herättävät kyseisten kielten natiivipuhujille todennäköisesti ai-

van erilaisia mielikuvia kuin sana ”kiusaaminen” suomalaiselle henkilölle. (Salmi-

valli 2010, 23.) Lisäksi jatkotutkimusten laajentamista yli maarajojen vaikeuttaa se, 

että oppilashuollollinen työ, koulusosiaalityö ja näiden kahden toteutukset vaihte-

levat maittain merkittävästi (Hannula 2017, 2). 

6.3.2 Sosionomin kompetenssit 

Näen itse opinnäytetyön tekemisen eräänlaisena viimeisenä kokeena ja todistuk-

sena siitä, että koulussa käytetty aika on todella ollut hyödyksi ja että opinnäytetyön 

tehnyt opiskelija työn nimenmukaisesti näyttää tekemällään työllä osaavansa opis-

kellut asiat. Tämän lisäksi opinnäytetyön tekeminen on pienessä mittakaavassa tie-

tenkin johdatus tutkimuksen tekoon. Ammattikorkeakoulu ei kuitenkaan ole yli-

opisto, eikä mielestäni ammattikorkeakoulusta valmistuvan opiskelijan ole lähtö-

kohtaisesti varsinaisesti tarkoitus olla mikään tutkimusten mestari tai ylipäätään 

olla edes kiinnostunut tutkimusten teosta. Tästä huolimatta minulla itselläni kuiten-

kin on jonkinlaista kiinnostusta tutkimusten tekoa kohtaan. Vaikka työtä tehdessäni 

huomasinkin suurimpana puutteenani olevan kokonaisuuksien hallinnan ja projek-

tin aikataulujen suunnitelmista kiinnipitämisen, niin kehittyneeni tässä melkoisesti 

projektin edetessä. Sosionomien kompetensseista etenkin tutkimuksellinen kehittä-
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mis- ja innovaatio-osaamisen puoli kehittyi siis todella konkreettisella tasolla. Mi-

nua tämän projektin myötä jäänyt kiinnostamaan erilaisten sosiaalialan projektien 

ja hankkeiden suunnittelu ja vetäminen, sillä koen niiden järjestämisen ja etenkin 

dokumentoinnin olevan yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. 

Kompetensseista asiakastyön osaaminen kehittyi tämän projektin myötä minulla 

ihan uudelle tasolle. Vaikka olen jo työskennellyt lasten parissa aiemminkin, niin 

tällainen säännöllinen asiakasryhmän parissa työskentely ja tietoinen omien työs-

kentelytapojen suunnittelu ja arvioiminen olivat minulle uutta. Koen että projektin 

myötä olen asettanut ennaltaehkäisevän työskentelyn omaksi prioriteetikseni. Li-

säksi projektin myötä sain näkökulmaa asiakkaiden omien voimavarojen hyödyn-

tämiseen, sillä lasten motivointi oli toisinaan vaikeaa ja välillä olikin löydettävä 

myös keinoja tilanteen hillitsemiseksi. 

Tutkimuksen tekemisen myötä automaattisesti omassa työminuudessani vahvem-

paan rooliin nousi eettinen osaaminen. Tämä on mielestäni yksi tärkeimmistä sosi-

aalialan kompetensseista, ja usein se tuntuu jäävän ikään kuin kiireen jalkoihin ja 

kentällä tapahtuva työ tapahtuu niin nopeasti, että mitään eettisiä kysymyksiä ei 

ehdi ajatella ennen kuin toimii. Tämän työn myötä kuitenkin omaksuin etiikan ja 

erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasapuolisen kohtelun ajattelumallin ikään kuin au-

tomaatioksi, ja näin se mielestäni pitää ollakin. Eettisen osaamisen tulee olla sosio-

nomin työskentelyssä ikään kuin pohjasävy joka toimii kaiken työskentelyn poh-

jana. 

6.4 Eettisyys 

Tässä opinnäytetyössä on sovellettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta 

niin kirjallisessa kuin toiminnallisessa osuudessa. Opinnäytetyö on pyritty pitä-

mään mahdollisimman totuudenmukaisena. Kaikenlaista tiedon vääristelyä tai teki-

jän omia näkemyksiä vahvistavia tulkintoja on pyritty välttämään. Kirjallisen osuu-

den viittaukset ja lainaukset on pyritty esittämään mahdollisimman selkeästi ja al-

kuperäistä lähdettä kunnioittaen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6-9.) 
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Painotin projektin alussa oppilaille toiminnan vapaaehtoisuutta ja sitä, että tulokset 

dokumentoidaan kaikkien niiden lasten kohdalta, joiden vanhemmat antavat siihen 

luvan. Lupa on eettisesti järkevää pyytää vanhemmilta silloin, kun on kyse alaikäis-

ten parissa tehdystä tutkimuksesta. Lupa pyydettiin sähköisesti Wilma-viestintäpal-

velun välityksellä. 

Eettinen työskentelyote näkyy myös sosionomikoulutuksen myötä opitusta asiakas-

lähtöisestä työotteesta, joka on kuraattorin työssäkin itsestään selvä lähestymistapa 

niin yksilö- kuin yhteisötyössäkin. 
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LIITE 1. Alku- ja loppukartoituslomake
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LIITE 2. Saatekirje ja lupalomake oppilaiden vanhemmille 
 

 
Hei! 

Olen Vaasan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Joni Salomaa. Teen opin-

tojeni lopputyönä toiminnallista opinnäytetyötä, jonka aiheena on säännöllisesti 

toteutettujen ryhmäytymisharjoitteiden vaikutus luokan ryhmähenkeen. Ryhmäy-

tymisharjoitteet ovat pohdintaa ja aktiivista tekemistä vaativia harjoitteita ja tehtä-

viä, joiden tarkoituksena on saada luokka toimimaan paremmin kokonaisuutena ja 

vahvistaa luokan oppilaiden keskeistä luottamuksellisuuden ja turvallisuuden tun-

netta. Ennen harjoitteiden aloittamista oppilaat täyttävät alkukartoituslomakkeet, 

joissa he luovat minulle kuvan siitä, millainen ryhmähenki heidän itsensä mielestä 

luokassa tällä hetkellä vallitsee. Harjoitejakson päätyttyä oppilaat täyttävät loppu-

kartoituskyselyn. Näiden kyselyiden tuloksia vertaillaan opinnäytetyön dokumen-

toinnissa. 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus muodostuu siis koululla järjestettävistä har-

joitteista ja tehtävistä. Harjoitteita tehdään viikoittain kuukauden ajan ja yksi har-

joitekerta kestää yhden oppitunnin verran. Harjoitteiden päätteeksi käydään aina 

keskustelua siitä miltä harjoitteiden tekeminen tuntui ja mitä jäi mieleen. Osa har-

joitteista tehdään luokkatilassa ja osa liikuntasalissa. Oppilaat eivät tarvitse mitään 

ylimääräisiä välineitä tai varusteita osallistuakseen. 

Luokkakohtaiset hyvinvointiprojektit ja yhteisöllinen oppilashuoltotyö ylipäätään 

on vuonna 2014 päivityksen saaneessa oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa määritetty 

aiempaa isompaan rooliin. Monesti hektisessä arjessa kuraattorin työ näyttäytyy 

akuuttien, juoksevien asioiden hoitamisena. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön tar-

koituksena onkin päinvastoin ennaltaehkäistä syrjintään ja huonoon viihtyvyyteen 

johtavia tilanteita ja varmistaa, että jokaisella oppilaalla on tasavertainen ja tasa-

arvoinen asema koulussa. 
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Työskentelen opintojeni ohella XX koulun kuraattorina, ja tämä projekti oli suun-

niteltu alun perin osaksi päivittäistä työtäni oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukai-

sena yhteisöllisenä oppilashuoltotyönä. Harjoitekertoja suunnitellessani oivalsin 

kuitenkin voivani yhdistää tämän projektin osaksi opintojani ja tehdä siitä itselleni 

lopputyön. Päätös tehdä tämä projekti juuri luokan XX kanssa syntyi keskustel-

tuani luokan opettajan kanssa. 

Kaikki tutkimukseeni liittyvä materiaali, kyselyt ja lopullinen dokumentointi suo-

ritetaan täysin anonyymisti. Myöskään koulun nimeä ei tulla mainitsemaan lopul-

lisessa opinnäytetyössä. Luvan tutkimukselleni myöntää XX koulun rehtori. 

Pyytäisin teitä olemaan yhteydessä minuun joko Wilma-viestillä tai puhelimen vä-

lityksellä, jos ette tahdo lapsenne olevan osallisena dokumentaatiovaiheessa. Har-

joitteiden tekemisen olen osana työtäni jo aloittanut. Kuten kaikessa oppilashuol-

totyössä, on lapsella itsellään oikeus kieltäytyä harjoitteiden tekemisestä niin halu-

tessaan. Jos teillä on kysymyksiä opinnäytetyöstä, voitte olla siinäkin tapauksessa 

yhteydessä minuun tai niin halutessanne opinnäytetyöni ohjaajaan Heidi Blomiin. 

Kaikki tarvittavat yhteystiedot löytyvät tämän saatekirjeen lopusta. 

Lehtori Heidi Blom 

Vaasan ammattikorkeakoulu 

Sosiaali- ja terveysala 

Wolffintie 27-31 (Alere) 

65200 Vaasa 

Puh 020 7663 348 

heidi.blom@vamk.fi 

 

Ystävällisin terveisin: 

Joni Salomaa, xx 

xx 
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LIITE 3. Lyhyt satu seikkailupäivää varten 
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LIITE 4. Loppurentoutuksen teksti 


