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1 JOHDANTO 

 

Toimeksiantaja tälle opinnäytetyölle oli Suomen ART-yhdistys. Yhdistys edis-

tää ART-menetelmään ja -tutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa, sekä 

järjestää yksinoikeudella ART-koulutusta (Suomen ART -yhdistys 2020). Tä-

män toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on tutkia kuinka ART sopii vaativan 

erityisen tuen ammattioppilaitokseen. Toimeksiantajan puolesta tuli tutkimus-

kysymyksiksi ”miten opiskelijoiden käyttäytyminen muuttuu?”, ”mitä ART vaatii 

siinä ympäristössä, missä sitä tehdään?” ja miten ART toimii kyseisessä ym-

päristössä?” 

 

Toimintaympäristönä tälle opinnäytetyölle oli Ammattiopisto Spesia, joka on 

vaativan erityisen tuen ammattiopisto. Ryhmäkerroissa mainittujen ryhmäläis-

ten nimet on muutettu, joten esiintyvät nimet eivät millään tavalla liity keväällä 

olleeseen ART-ryhmään tai muutenkaan Spesian opiskelijoihin. 

 

ART-menetelmän käyttöä on tämän opinnäytetyön valmistumisen aikoihin tut-

kittu kohtalaisesti ammattikorkeakoulutasolla, mutta tekijä ei löytänyt opinnäy-

tetyötä, missä menetelmää olisi käytetty nuorten vaativan erityisen tuen opis-

kelijoiden kanssa. 

 

THL:n HALO-katsauksessa (Mogk ym. 2015) todettiin aggressiivisuuden ole-

van yksi yleisimmistä nuorten ongelmakäyttäytymisen muodoista ja myös ta-

vallinen nuorisopsykiatrisen hoidon syy. Esimerkkimaana käytettiin Yhdysval-

toja, jossa 60 % lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoitoon lähetyistä potilaista oi-

reilee aggressiivisesti. Katsauksessa todettiin, että nuorilla aggressiivinen käy-

tös liittyy erityisesti käytöshäiriöön, mutta käytöshäiriöitä ilmenee myös päih-

dehäiriössä, psykoosissa ja neuropsykiatrisissa häiriöissä, kuten esimerkiksi 

tarkkaavuus-yliaktiivisuushäiriössä tai autismikirjon häiriöissä. Suomessa kou-

luampumiset ovat herättäneet runsaasti julkista keskustelua nuorten aggressii-

visesta ja väkivaltaisesta käytöksestä. (Mogk ym. 2015.) 

 

Opinnäytetyön tekijä on ohjannut ART-ryhmiä vuodesta 2013 ja on ollut alusta 

saakka vakuuttunut siitä, että menetelmä sopii juuri erityisopiskelijoille. Tästä 



 

on ollut aikaisemmin vain suullisesti saatua palautetta, eikä mitään näin syste-

maattista tietojen keruuta ja analysointia kuin tässä opinnäytetyössä. Opinnäy-

tetyön viidennessä kappaleessa tarkastellaan muita opinnäytetöitä aiheeseen 

ART liittyen ja käydään lävitse aineistoa. Sitä ennen määrittelen aggressiivi-

suuden käsitettä ja avaan ART-menetelmää. 

 

2 AGGRESSIIVISUUS 

2.1 Aggressiivisuuden määrittely 

Aggressiivisuus voi ilmetä eri tavoin. Tiivistäen voisi aggressiivisuuden määri-

tellä käyttäytymiseksi, jonka tarkoituksena on aiheuttaa toiselle harmia ja 

jossa ei toisen tunteista välitetä (Kokko 2015, 160). Yleisessä kielenkäytössä 

yhdistetään aggressio ja aggressiivisuus, samoin yhdistetään myös suuttumi-

nen ja aggressiivinen käyttäytyminen. Aggressio on psykologisessa mielessä 

ihmisessä oleva voima tai energia, joka ei itsessään aiheuta aggressiivista 

käyttäytymistä, sillä psyykkisesti tasapainoinen ihminen löytää aggressiolleen 

sosiaalisesti hyväksyttävät kanavat. Aggressiivinen käyttäytyminen on taas 

puolestaan aina häiriö, lievemmässä muodossaan osoitus puutteellisesta sosi-

aalisesta oppimisesta, vakavimmillaan osoitus häiriintyneestä psyykkisestä 

kehityksestä. (Keltinkangas-Järvinen 1999, 14–15.)  

 

Todennäköisesti provosoituminen on tärkein syy aggressiivisuuteen. Se voi 

olla loukkaamista, sivuuttamista, kiusaamista, vähättelyä tai ylipäänsä sel-

laista, joka uhkaa itsetuntoa, aiheuttaa arvottomuuden tunnetta ja osoittaa jon-

kinasteista kunnioituksen puutetta. Provosoitumista ja frustraatiota esiintyy 

myös yhdessä. (Gundersen ym. 2015, 91.) Tilanne, jossa käyttäydytään väki-

valtaisesti tai uhataan käyttää väkivaltaa, on aina vuorovaikutustilanne. Väki-

valtaisuus on keino selviytyä ristiriitatilanteesta (Ihalainen & Kettunen 2017, 

85). 

 

Se kuinka vihaiseksi jokin tilanne henkilön tekee, riippuu suuttumusta aiheut-

tavan tilanteen lisäksi senhetkisestä mielentilasta ja monista muista tekijöistä, 

jotka johtuvat aikaisemmista kokemuksista ja vaikuttavat ajattelu- ja reaktiota-

poihin. Eli eri yksilöt reagoivat samanlaisiin tilanteisiin eri tavoin. Tutkimukset 

(Dodge ym. 1990) ovat osoittaneet, että henkilöt, joilla on käyttäytymiseen ja 



 

vihanhallintaan liittyviä ongelmia, tulkitsevat epäselviä tilanteita vihamielisim-

min ja heillä on useammin kognitiivisia ajatusvääristymiä, eli he esimerkiksi 

syyttävät omasta toiminnastaan muita. Henkilön suuttuessa suuttumuksen 

tunne kasvaa, sillä ulkoinen tapahtuma laukaisee valmiita ajatusmalleja, joi-

den avulla perustellaan suuttumista. (Gundersen ym.2018, 90–91.) 

 

2.2 Kognitiivinen selitys 

 

Bandura (1973) määrittelee aggression työkaluksi, jolla hankitaan etuja tai väl-

tetään ikäviä tilanteita. Aggressio on hänen mukaansa opittua käyttäytymistä, 

jota ulkoiset vahvisteet ylläpitävät. Suuttuminen on taas tunnetila, kun aggres-

siivinen käyttäytyminen on toimintaa (Gundersen ym. 2018, 80). 

 

1980-luvulla tuli aggression selitykseksi ns. kognitiivinen malli. Siinä sosiaali-

set tilanteet nähdään eräänlaisina ongelmina, joita ihminen ratkaisee omiin ko-

kemuksiinsa ja havaintoihinsa perustuvan päättelyketjun avulla. Ennen kuin 

lapsi käyttäytyy aggressiivisesti, hän on käynyt läpi päättelyprosessin, joka 

eroaa ei-aggressiivisen lapsen päättelyprosessista. Lapsi tulkitsee tilannetta ja 

hänen tulkinnassaan ympäristö on vihamielinen ja lapsi löytää vain aggressii-

visia keinoja konstruktiivisten sijaan ratkaista ongelmat. Tämän takia voidaan 

aggressiivisuutta pitää osoituksena virheellisestä sosiaalisesta päättelystä tai 

puutteellisista ongelmanratkaisutaidoista.  (Keltinkangas-Järvinen 2010, 165–

166.)  

 

Aggressiivista käyttäytymistä opitaan pääosin kotona, koulussa tai asuinalu-

een vaikutuksesta, median sekä muiden tekijöiden takia. Näitä ovat esimer-

kiksi aggressiivisten tekojen positiivinen vahvistaminen, syy- ja seuraussuhtei-

den heikko tunnistaminen, puutteellinen kyky asettua toisen asemaan ja puut-

teelliset sosiaaliset taidot (Glick & Gibbs 2016, 4–5). 

 

2.3 Biologinen selitys 

Ihmisellä on biologinen perusta toimia aggressiivisesti, sillä se on ollut lajin 

säilymisen kannalta tärkeää. Ihmiset kuitenkin eroavat eläimistä siinä, että ih-

misillä on kyky oppia säätelemään omaa aggressiivisuuttaan. (Kokko 2015, 



 

163). Vihaisuus on siis luonnollinen tunne muiden tunteiden joukossa, eikä se 

ole itsessään negatiivinen ilmiö, vaan ennemmin uhkaavassa tilanteessa käyt-

töönotettava väline. Siitä tulee epätarkoituksenmukaista silloin, kun tunne ot-

taa vallan ja arvostelukyky kärsii ja ei-toivotun käyttäytymisen riski kasvaa. Tä-

män henkilön provosoituminen vaikuttaa myös ympäristöön, sillä ympäristö 

tarkkailee, onko suuttuneen henkilön reaktio kohtuuden mitoissa. (Gundersen 

ym. 2018, 79.)  

 

Aggressiivisuuden syntyyn vaikuttaa erään näkemyksen mukaan kehittyvä 

temperamentti yhdessä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, jolloin biologi-

nen taipumus ilmaista aggressiivisuutta vaihtelee erilaisten kasvuympäristöjen 

mukaan (Kokko 2015, 163). Lapsuudessa aggressiota aiheuttaa useimmiten 

fyysinen epämukavuus ja huomion tarve. Lasten tunneilmaisu ja kyky omien ja 

toisten ihmisten tunteiden tulkintaan kehittyvät asteittain muuta kehitystä myö-

täillen. Aluksi mielihyvän ja -pahan kokemukset sekä niiden ilmaisutavat ovat 

kokonaisvaltaisia. Esimerkiksi vastasyntyneellä ei voi suuttumusta ilmaisun 

perusteella erottaa muista negatiivisista tunteista. Neljän kuukauden ikäinen 

lapsi alkaa ilmaisemaan kasvoillaan suuttumusta frustraation aiheuttajaa koh-

taan selkeästi tunnistettavalla tavalla, kuten kulmien kurttuun menemisellä ja 

silmien siristymisellä. Ensimmäisen ikävuoden lopulla alkaa toisiin suuntau-

tuva aggressio, joka ilmenee puolustautumisena toista lasta kohtaan ja kosta-

misena. Tällöin lapsi on kiinnostunut hallussaan olevista tavaroista ja oman 

tahtonsa mukaisesta toiminnasta. Tämän kaltainen puolustautuva aggressiivi-

suus on tiettyyn pisteeseen saakka mukautuvaa toimintaa, mutta aggressiivi-

sia aloitteita sisältävässä hyökkäilyssä ja kiusaamisessa on epäsosiaalisuutta 

ennakoivia piirteitä. Toisen ikävuoden aikana lisääntyy vastustelevaa käyttäy-

tymistä ja fyysistä aggressiivisuutta. (Nurmi ym. 2015, 115.)  

 

Erään tutkimuksen mukaan (Tremblay 2000) aggressiivisuus on korkeimmil-

laan kahden vuoden iässä (Kokko 2015, 163), jolloin se myös voi ennustaa 

lapsen aggressiivisuutta kouluiässä. Leikki-iässä useimmat lapset oppivat hil-

litsemään fyysistä aggressiota, mutta jotkut jatkavat sitä, mahdollisesti epä-

suotuisen ympäristön tai geneettisten taipumusten takia. Kouluiässä aggressii-

visuus keskimäärin vähenee, mutta väkivalta lisääntyy. Tämä selittyy yksilöi-

den välisten erojen korostuessa. Nämä yksilöiden väliset erot näkyvät jo var-

hain. (Nurmi ym. 2015, 115–116.) 



 

 

 

 

2.4 Aggressiivisuuden muotoja 

Pulkkinen väitöskirjassaan (1969) erotteli aggressiivisen käyttäytymisen ilmai-

sumuodon, suunnan, motiivin ja voimakkuuden mukaan. Aggressiivisuus voi 

ilmetä fyysisen muodon lisäksi myös kielellisenä eli verbaalisena, jolloin se voi 

olla esimerkiksi ilkeyksien sanomista tai sopimattomia käsimerkkejä. Kun ag-

gressiivisuus suuntautuu suoraan kohteeseensa, puhutaan suorasta aggres-

siivisuudesta. Tällöin toimijan ja toiminnan kohteen välillä on välitön kontakti. 

(Kokko 2015, 160.) Edellä mainittu voidaan luokitella reaktiiviseksi aggressiivi-

suudeksi, joka on tunnelähtöistä ja siinä on tavoitteena suuttumuksen kohteen 

välitön vahingoittaminen (Gundersen ym. 2018, 81). Epäsuorassa aggressiivi-

suudessa on taas kyse aggressiivisuudesta, joka voi suuntautua kohteeseen 

tarkoituksellisen epäsuorasti, esimerkkinä ovien paiskominen tai aggressiivi-

suuden kohteen sulkeminen toveriporukasta. Tällöin aggressiivisella toimin-

nalla on jokin sosiaalinen tavoite ja aggressiivinen toiminta ilmenee esimer-

kiksi kohteen selän takana tapahtuvalla juoruilulla, jolloin toimijalla ja toimin-

nan kohteella ei ole suoraa kontaktia. (Kokko 2015, 160.) Tämänkaltainen ag-

gressiivisuus on taas proaktiivista, jolloin toiminnalla ei ole välitöntä tavoitetta, 

vaan sillä on välinearvoa aineellisen tai sosiaalisen edun saavuttamisessa. 

Toiminta on impulsiivisestä ja tunnelähtöisestä reaktiivisestä aggressiosta poi-

keten laskelmoivaa ja kylmäveristä. Myös eräs ero näiden kahden muodon vä-

lillä on se, että toveripiiri sietää monesti huonosti reaktiivista aggressiivisuutta 

ja jättävät tällä tavalla aggressiivisuutta ilmaisevan henkilön ulkopuolelle ja 

häntä kiusataan, kun taas henkilöllä, joka osoittaa proaktiivista aggressiivi-

suutta, on paremmat mahdollisuudet kasvattaa asemaansa ryhmässä ahdiste-

lemalla ja syrjimällä muita. Tämä on lähellä kiusaamisen käsitettä, ja kiusaaja 

on harvoin vihainen kiusatessaan muita, (Gundersen ym. 2018, 81–83.)  

 

Proaktiivinen ja reaktiivinen aggressiivisuus voidaan mieltää hyökkääväksi ja 

puolustavaksi aggressiivisuudeksi, jolloin itsensä tai muiden puolustamista pi-

detään monesti biologisesti perusteltuna ja kulttuurisesti hyväksyttävänä. Jos 

sen voimakkuus on ymmärrettävää hyökkäyksen voimaan verrattuna, monen 

ihmisen aggressiivisuus rajoittuukin tällaiseen aggressiivisuuden muotoon. 



 

Suhteeton voimakkuus sitä aiheuttavaan provokaatioon taas ilmentää yksilön 

vaikeuksia hallita tunteitaan ja käyttäytymistään. (Kokko 2015, 160–161.) Täl-

laisilla henkilöillä, joilla on lisäksi taipumusta tulkita sosiaalisten tilanteiden 

epäselvyydet vihamielisiksi, pidetään impulsiivisina luonteina, joilla on heikko 

turhautumisen sietokyky. Näiden piirteiden taustalla on monesti fyysisen kal-

toinkohtelun, ja arvaamattomuuden ja torjunnan luonnehtima lapsuus. (Gun-

dersen ym. 2018, 81.) Proaktiivinen eli hyökkäävä aggressiivisuus taas voi ke-

hittyä, jos lapsi havaitsee tämänkaltaisesta käyttäytymisestä olevan hänelle 

hyötyä, esimerkiksi saadessaan täten valta-asemaa suhteessa toisiin lapsiin 

tai lapsi on itse kokenut epäoikeudenmukaista tai aggressiivista kohtelua. Tä-

män on myös osoitettu olevan myöhemmän epäsuotuisan käyttäytymisen ris-

kitekijä.  (Kokko 2015, 160.)  

 

Frustraatiota ja provosoitumista pidetään myös aggressiontyyppeinä.  Frust-

raatio-aggressio-teorian (Dollard ym. 1939) mukaan ihminen turhautuu, kun ei 

saavuta tavoitettaan. Aggressiivisen toiminnan todennäköisyys kasvaa myös 

silloin, kun turhautumisen syyssä ei sinänsä ole mitään epäreilua, kuten henki-

löitä kohtaan, joilla ei ole varsinaista tekemistä turhautumisen syyn kanssa. 

Myös aggression on havaittu kasvavan silloin, kun turhautuminen on odotta-

matonta. (Gundersen ym. 2018, 81.) 

 

3 ART 

ART-menetelmän tiivistetty historia 

 

Albert Bandura esitteli ensimmäisenä sosiaalisten taitojen opetusprosessin. 

Se piti sisällään mallioppimisen, rooliharjoitukset sekä niistä saatavan palaut-

teen. Arnold Goldstein kehitti yhteistyössä Robert Sprafkinin ja Jane 

Gershaw´n kanssa ensimmäiset sovellukset Banduran sosiaalisen oppimisen 

teorioista psykiatrisesta hoitolaitoksesta vapautuneille potilaille. Sittemmin 

Goldstein sovelsi Paul Kleinin ja Barry Glickin kanssa taitoja ja menetelmiä 

nuorille ja kehittivät sosiaalisten taitojen oppimismenetelmän. Tämä työ johti 

lopulta ART-menetelmän ensimmäiseen pilottiversioon 1980-luvun alussa. 

Tämä versio pohjautui lisäksi Donald Meichenbaumin, Robert Novacon, Eva 

Feindlerin ja Lawrence Kohlbergin työhön. Lisäksi EQUIP-ohjelma (Gibbs, 



 

Potter & Goldstein 1995) oli perustana ART–menetelmän moraalisen päätte-

lyn osiossa. (Glick & Gibbs 2016, 1–2.) Vihanhallinnan osa–alueen kehittäjän 

Feindlerin mukaan tarkoitus ei ole kontrolloida vihaa vaan hallita sitä (Gunder-

sen ym. 2018, 15). 

 

Vaikka menetelmä on pysynyt suhteellisen muuttumattomana, on Goldstein 

monesti todennut, että menetelmää tulee kehittää uuden teorian ja tutkimus-

ten myötä. Norjassa ART muuntui AART:ksi, koska huomattiin tarve pelkän 

aggression vähentämisen sijaan yleisen sosiaalisen kyvykkyyden lisääminen. 

Tämä tarve tuli työntekijöiltä, jotka työskentelivät eri ikäisten ja eri diagnooseja 

saaneiden lasten ja nuorten kanssa. Esimerkiksi vihanhallinnan ketjuun tuli li-

säksi uusi käsite, taustatekijät. Nämä muutokset ovat kuitenkin pedagogisia, 

eivätkä menetelmän periaatteita koskevia. (Gundersen ym. 2018, 14.)  

 

3.1 Menetelmä 

Menetelmä koostuu kolmesta osa-alueesta, sosiaalisten taitojen, vihanhallin-

nan ja moraalisen päättelyn harjoittelusta. Sosiaalisten taitojen harjoittelu on 

ohjelman behavioraalinen osa-alue ja sen tarkoituksena on korvata aggressii-

vinen toiminta prososiaalisella käytöksellä. Vihanhallinta on tunnesäätelyn 

osa-alue ja sen tarkoituksena on hillitä suuttumista. Moraalinen päättely on 

ohjelman kognitiivinen osa–alue ja sen tarkoituksena on auttaa vahvistamaan 

oikeudenmukaisuuden tuntoa ja ottamaan huomioon muiden tarpeet ja oikeu-

det. (Glick & Gibbs 2016, 13–14.) Ryhmäkerrat pyritään pitämään mahdolli-

simman samanlaisina. 

 

Sosiaaliset taidot 

 

ART–menetelmässä sosiaalisten taitojen harjoittelu alkaa perustason taidoista 

ja ohjelman edetessä muuttuvat haastavimmiksi. Nämä perustason taidot, ku-

ten esimerkiksi kuunteleminen, kysyminen ja esittäytyminen muodostavat poh-

jan hieman haastavammille taidoille, kuten anteeksi pyytämiselle ja ohjeiden 

antamiselle/noudattamiselle. Näihin taitoihin ei liity paljon tai ei lainkaan tun-

teita, toisin kuin tunteiden käsittelyyn liittyvissä taidoissa. Näitä tunnekäyttäyty-

miseen liittyviä taitoja ovat esimerkiksi toisen henkilön suuttumuksen sietämi-



 

nen tai välittämisen ilmaiseminen. Vielä haastavampia taitoja ovat ne, jotka liit-

tyvät aggressiivisen käyttäytymisen vaihtoehtoisiin taitoihin, stressinsietoon tai 

suunnitelmien tekemiseen. Nämä edellä mainitut taitoryhmät pitävät sisällään 

kunkin taidon kohdalla kolmesta kuuteen eri vaihetta, jotka ovat joko toiminta- 

tai ajatusvaiheita. (Glick & Gibbs 2016, 28–29.) 

 

Vihanhallinta 

 

ART–menetelmän vihanhallintaosa perustuu sovellettuun käyttäytymisanalyy-

siin, kognitiiviseen terapiaan ja kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan. Suuttumus 

on sinänsä hyödyllinen tunne, ja joskus voi olla hyvä näyttää muille, että 

osaamme tarpeen tullen suuttuakin. Vihaisuus on tunne, mutta aggressiivinen 

käyttäytyminen on toimintaa, jonka tarkoitus on vahingoittaa toista ihmistä 

vaikkapa kostoksi tai jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Vihanhallintaharjoituk-

sissa on parhaat kokemukset saatu yleensä induktiivisella lähestymistavalla. 

Pedagogisessa kirjallisuudessa on termi induktiivinen ja deduktiivinen oppimi-

nen erotettu toisistaan. Kun deduktiivisessa oppimistavassa on opetettu ensin 

teoria ja sitten katsottu, kuinka se toimii käytännössä, niin induktiivisessa oppi-

mistavassa teoria johdetaan käytännön harjoituksesta tai mallinuksesta. (Gun-

dersen ym. 2018, 85–87.) 

 

Moraalinen päättely 

 

Teoksessa AART-sosiaalisen kyvykkyyden harjoitusmenetelmä (2018) tode-

taan: ”Moraalin todennäköisesti tärkein kehitystekijä on sosiaalisessa verkos-

tossa tapahtuva mallioppiminen”. Jos lapsen lähipiirissä käyttäydytään johdon-

mukaisesti huomioonottavasti, oppii lapsi ottamaan muut huomioon omassa 

päätöksenteossaan. Ellei lapsi altistu ollenkaan vivahteiltaan vaativammille 

näkökulmille, tämä vaikuttaa siihen, miten lapsi suhtautuu muihin ja miten hän 

toimii toisten ihmisten kanssa ja loppujen lopuksi miten muut häneen suhtau-

tuvat. (Gundersen ym. 2018, 138.) 

 

Moraalisilla arvoilla ei pelkästään tarkoiteta sitä, että mikä on oikein ja mikä 

väärin. On myös osattava perustella syvemmällä tasolla valintansa. Moraali-

sen päättelyn harjoittelussa ei opetella sääntöjä ja lakeja, sillä ne voidaan jos-

kus tietoisesti jopa sivuttaa, esimerkiksi jossakin hätätilanteessa voidaan ajaa 



 

ylinopeutta, jos muut olosuhteet ovat moraalisesti niitä painavampia.  Moraali-

sessa päättelyssä ryhmäläisille esitetään ongelmatilanteita, joista keskustel-

lessaan he joutuvat haastamaan omaa ajatteluaan, kuuntelemaan toisten ar-

gumentteja, miettimään tilannetta eri puolilta ja tutkimaan ajatusvääristymiä. 

Tällä tavalla voidaan auttaa näkemään arjessa valintojen takana olevia perus-

teita ja perspektiivejä, joihin jokapäiväisten valintojen tulisi perustua. (Gunder-

sen ym. 2018, 138.) 

 

John Gibbsin kehittäessä ART-menetelmän moraalisen päättelyn osa-aluetta, 

käytti hän lähteinään Lawrence Kohlbergin teoriaa moraalikehityksen vaiheista 

(1963) ja Beckin (1991) kognitiivisen oppimisen teoriaa ajatusvääristymistä. 

Ensin mainitussa teoriassa moraalinen kehitys kuvataan tasoina ja toisessa 

ajatusvääristymät esitetään tapahtuman ja reaktion välissä olevaksi järkeilyksi, 

jonka tarkoituksena on lievittää empatiasta johtuvaa syyllisyydentuntoa siten, 

että ei-toivottua käytöstä voidaan jatkaa.  (Gundersen ym. 2018, 139.) 

 

3.2 Millainen ryhmä 

Ihanteellisena ryhmän kokona pidetään kahdeksasta kymmeneen hengen 

osallistujaa. Tällöin jonkun poisjääminen ei vaikuta merkittävästi ryhmäproses-

siin esimerkiksi moraalisen päättelyn osiossa. Ryhmään ei tulisi ottaa henki-

löitä, joilla on suuria puutteita kognitiivisissa kyvyissä tai vakavia tunne-elä-

män häiriöitä. Puutteellisten kognitiivisien kykyjen takia, voi ilmetä ymmärryk-

sen puutetta ja kyvyttömyyttä muistaa käsiteltyjä asioita. On tärkeää ottaa 

huomioon se, että, johtuuko ymmärryksen puute esimerkiksi ohjeiden epäsel-

vyydestä, jolloin ohjeita tulee selventää ja jäsennellä uudestaan. (Glick & 

Gibbs 2016, 18, 96.) 

 

Koska pääosin ryhmään osallistujilla on jonkinlaisia haasteita oman käyttäyty-

misensä kanssa, he todennäköisesti jatkavat haastavaa käytöstä myös ART-

ryhmässä. Sen takia on tärkeää saada ryhmään mahdollisimman motivoiva il-

mapiiri. Esimerkiksi autonomiaa tukevassa sosiaalisessa ilmapiirissä pyritään 

huomioimaan jokaisen yksilön näkökulma. Tällaisessa ympäristössä ryhmäläi-

set voivat kokea jonkinasteista valinnanvapautta ja mahdollisimman vähäistä 

kontrollia. Myönteisen palautteen kautta ulkoinen motivaatio voi sisäistyä hel-



 

pommin. Myönteinen palaute korostaa yksilön roolia hyvän suorituksen teki-

jänä ja saa hänet kokemaan autonomiaa ja pysyvyyttä, jotka ovat psykologisia 

perustarpeita yhteenkuuluvaisuuden lisäksi. (Vasalampi 2017, 59-60.) 

 

Ohjaajat 

 

Ryhmän onnistumisen kannalta, olisi suotavaa, jos ohjaaja tulisi toimeen oh-

jattavien kanssa, sekä ryhmässä että kahden kesken. Tämä edellyttää herkkä-

tuntoisuutta ryhmäläisiä kohtaan ja että ryhmäläiset kokisivat tulevansa kuul-

luksi. Samaan aikaan ohjaajan tulisi myös olla jämäkkä, jotta hän kykenee 

vastaamaan tarpeeksi tehokkaasti hankalaan käytökseen. Tämä myös voi li-

sätä ryhmäläisten turvallisuuden tunnetta ja edesauttaa heidän aktiivista osal-

listumistansa. Ohjaajan tulee pystyä vetämään ryhmää siinä mielessä energi-

sesti, ettei ryhmäläisten mielenkiinto ja keskittyminen herpaannu, ja muutenkin 

otetaan huomioon ryhmäläisten eri oppimistavat ja kyvyt. (Glick & Gibbs 2016, 

20.) 

 

Käytösongelmiin vastaaminen 

 

Sammuttamisella tarkoitetaan ei-toivotun käyttäytymisen huomiotta jättämistä. 

Tällöin ohjaaja jättää reagoimatta ryhmäläisen huomiohakuisuuteen, jolloin ta-

voitteena on häiritsevän käytöksen sammuminen. Sitä voidaan käyttää lievem-

pien aggressiomuotojen kanssa, kuten sarkasmin tai vähättelyn kanssa. Tätä 

tehdessä ohjaajan tulee olla johdonmukainen ja sammuttaa tarvittaessa jokai-

sen ryhmäläisen kohdalta vastaava käytös, sillä aggressiivisella käyttäytymi-

sellä on monesti pitkä positiivisen vahvistamisen historia, joten ohjaajan tulee 

sinnikkäästi jatkaa toimintaansa. Kun sammuttamista otetaan käyttöön jonkun 

ryhmäläisen kanssa, saattaa monesti aggressiivinen käytös lisääntyä hänen 

kohdallaan, mikä kuuluu asiaan, sillä se on niin sanottu sammumispurkaus, 

joka osoittaa, että sammuttaminen on alkanut tepsimään. (Glick & Gibbs 

2016, 100–101.) 

 



 

3.3 Motivointi 

Parhaimmassa tapauksessa ryhmäläiset haluavat itse muuttaa omaa käytös-

tään ristiriitatilanteissa, ja he osallistuvat aktiivisesti ryhmän toimintaan. Toisi-

naan ryhmäläiset eivät itse näe tarvetta muuttaa omaa käyttäytymistään tai he 

eivät hahmota ryhmästä saatavaa hyötyä tai tavoitteita. Silloin voi olla paikal-

laan vahvistaa osallistujien sisäistä motivaatiota erilaisten motivointitapojen 

avulla. (Gundersen ym. 2018, 214.)  

 

Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan sitä, että henkilö motivoituu tekemään jo-

tain, koska toiminta itsessään on hänestä kiinnostavaa, mielihyvää tuottavaa 

ja vastaa henkilön omia arvoja. (Vasalampi 2017, 55). Motivointikeinoja ovat 

esimerkiksi sisäinen hallintakäsitys, osaamiskokemus ja yhteenkuulumisen 

tunne. Sisäisessä hallintakäsityksessä aineellinen vahvistaminen voi kääntyä 

itseään vastaan, mikäli henkilö tekee jo toimintaa mielellään ja häntä palkitaan 

siitä. Silloin sisäinen motivaatio kärsii, koska henkilölle voi muodostua kuva, 

että hänen tekemistänsä kontrolloidaan, mikä taas heikentää henkilön itse-

määräämisen tunnetta. (Gundersen ym. 2018, 214.)  

 

Itsemääräämisteorian mukaan (Decin & Ryan 2000) toimintaa ei ohjaa siitä 

saatava ulkoinen palkkio, vaan ulkoinen palkkio voi heikentää sisäistä moti-

vaatiota (Vasalampi 2017, 55). Palautteen antamisella voidaan myös vaikuttaa 

henkilön motivaatioon. Jos esimerkiksi annetaan ymmärrystä antavaa pa-

lautetta ulkoisen hallinnan ilmaisevan palautteen sijaan, henkilö voi suhtautua 

positiivisemmin tehtävään toimintaan. Myös jos ryhmäläiset voivat kokea vai-

kuttavansa sisältöön ja ulkoisiin palkintoihin, heidän motivaationsa saattaa 

vahvistua. Tärkeä motivaation edistäjä on osaamisen kokemukset eli kompe-

tenssi. Uuden oppiminen motivoituu osaamisen kokemusten kautta ja tässä 

Kolbin (2011) mukaan positiivista palautetta painottavat sosiaalisten taitojen 

harjoitusmenetelmät vahvistavat uskoa omaan osaamiseen.  Yhteenkuulumi-

sen tunne edistää osallistumismotivaatiota ja ryhmässä oppimisen halua. 

(Gundersen ym. 2018, 214.) 

 

 



 

4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

4.1 Toiminnallisen opinnäytetyön tavoite ja menetelmä 

Koska toiminnallisessa opinnäytetyössä on tutkiva ja kehittävä ote (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 51), niin tässä opinnäytetyössä on edellä mainittu toteutettu 

siten, että pyritään vastaamaan Suomen ART-yhdistyksen esittämiin tutkimus-

kysymyksiin. Tekijä oli yhteyksissä puhelimitse ja sähköpostin välityksellä toi-

meksiantajaan. Suomen ART-yhdistyksen kokouksessa sitten päätettiin, mitä 

asioita halutaan saada selville. Tällä tavalla toteutui se, minkälaista tietoa tällä 

toiminnallisella opinnäytetyöllä lähdettiin kartoittamaan.  

 

Seuraavaksi opinnäytetyön tekijä piti sisällöiltään menetelmän mukaisesti ryh-

mäkerrat. Tekijä oli myös yhteydessä yhdistykseen ryhmäkertojen sisältöihin 

liittyvissä asioissa, kuten siitä, että voiko toteuttaa ART:tia yhdistellen siihen 

sitten osia AART:sta. Näitä ryhmäkertoja oli sitten kaiken kaikkiaan yhdeksän-

toista kappaletta.  

 

Toimeksiantajan puolesta tuli tutkimuskysymyksiksi ”miten opiskelijoiden käyt-

täytyminen muuttuu?”, ”mitä ART vaatii siinä ympäristössä, missä sitä teh-

dään?” ja miten ART toimii kyseisessä ympäristössä?” 

 

4.2 Toteutusympäristö 

Ammattiopisto Spesia 

 

Bovallius-ammattiopiston ja Validia Ammattiopiston yhdistyessä syntyi Am-

mattiopisto Spesia, josta yhdistymisen myötä tuli Suomen toiseksi suurin am-

matillinen erityisoppilaitos. Spesialla on vuosittain yli 1200 opiskelijaa. (Spesia 

s.a). Oppilaitos on ensisijaisesti suunnattu henkilöille, joilla on vamman, sai-

rauden tai muun syyn takia tarve erityiseen tukeen tai esteettömään opiskelu-

ympäristöön.  Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on työllistyä työelämään, 

päästä jatko-opiskelemaan tai saada hankituksi parhaat mahdolliset perusval-

miudet yhteiskunnassa elämiseen ja osallistumiseen. (Invalidiliitto s.a.) 

 

Ammattiopisto Spesian opiskelijoiden haasteet 



 

 

Ammattiopisto Spesia on vaativan erityisen tuen oppilaitos. Opiskelijoiden 

haasteet liittyvät toiminnanohjauksen pulmiin, keskittymiseen, käyttäytymisen 

ja tarkkaavaisuuden säätelyn haasteisiin, muistivaikeuksiin, vuorovaikutuksen 

ja sosiaalisen tuen tarpeeseen, elämänhallinnan ja arjentaitojen haasteisiin 

sekä psyykkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn. (Kontkanen 2020.) 

 

Toiminnan ohjauksen pulmat näkyvät opiskelijoissa kokonaisvaltaisesti. He 

tarvitsevat tukea perusarjentoiminnoissa ja toiminnan aloittamisessa sekä asi-

oiden laittamista järjestykseen ja toimintasuunnitelman tekemiseen. Opiskelijat 

eivät esimerkiksi aina tiedä milloin tehtävä on valmis, he eivät osaa hahmottaa 

tai arvioida tarvittavaa työmäärää, he voivat juuttua epätarkoituksenmukai-

seen toimintaan eivätkä hahmota olennaista tehtävästä. Jotkut opiskelijat eivät 

kykene seuraamaan ohjeita ja ohjaamaan itseään arjen toiminnassa, mikä voi 

taas omalta osaltaan vaikuttaa opiskelijoiden motivaatioon. Toiminnanohjauk-

sessa sallitaan motorinen aktiivisuus tiettyyn pisteeseen asti, mutta kun keho-

tetaan vähemmän aktiiviseen liikkumiseen, niin kielteinen ohjeistus koetaan 

negatiiviseksi, vaikka olisi kuinka positiivisesti sanottu. (Kontkanen 2020.) 

 

Joillakin opiskelijoista saattaa uupua joustavuutta ja kykyä muunnella toimin-

taa ympäristön mukaan, tavoitteen tai suunnitelman muodostaminen edellyt-

tää joustavuutta ja aloitekykyä, jolloin tulee jumeja, kun ei osata hahmottaa te-

kemistään, Voi olla, etteivät kykene hyödyntämään palautetta, tämän takia voi 

olla puutteita muuttaa käytöstä sosiaalisesta tilanteesta toiseen.  Ei pääse pet-

tymyksen tai muiden tunteiden yli, jolloin valikoivaa käyttäytymistä tulee ja vi-

hantunteita. (Kontkanen 2020.) 

 

Yhdellä ART-ryhmään osallistuneella opiskelijalla näkyy vireystilan lasku välit-

tömästi toiminnassa ja impulssi herkkyydessä. Lisäksi hänellä on ollut kielen-

kehityksessä vaikeutta, mikä vaikuttaa toiminnanohjauksen haasteissa ja sosi-

aalisissa tilanteissa, sillä hän ei pysty ilmaisemaan itseään tilanteen edellyttä-

mällä tavalla. Kielellinen ymmärtäminen vaikuttaa toiminnanohjaukseen, sillä 

ei esimerkiksi kykene kysymään apua. Koska kielellisen kehityksen poik-

keavuuksien takia ei pysty ikänsä ja kapasiteettinsä mukaisesti toimimaan pe-

rusarjentoiminnoissa eikä kykene palaamaan annettuihin ohjeisiin itsenäisesti, 



 

saattaa impulssiherkkyys nousta. Vuorovaikutustilanteet nousevat haasteelli-

siksi. Ei aina tule ymmärretyksi, niin purkautuu kiukkuna. Tällä kyseisellä opis-

kelijalla impulssin noustessa puhe puuroutuu, jonka seurauksena hän alkaa 

tarttumaan toisen puheeseen, luultavasti siksi kun hänen puheeseensa on 

puututtu. Hänellä voi olla negatiivisia kokemuksia omaan puheeseen puuttu-

misessa. Itsetuntoon vaikuttaa se, ettei pysty seuraamaan keskusteluja, jolloin 

voi seurata eriytymisvaihe tai impulssikäyttäytymistä. Ristiriitaisten tunteiden 

sietäminen omassa minuudessa korostaa hänellä olevaa levottomuutta ja ag-

gressiivista käyttäytymistä. (Kontkanen 2020.) 

 

Toisella ryhmäläisellä muutoksen ennakointi on haasteellista. Kuvittelee että 

asiat menevät tietyssä järjestyksessä ja sitten muutoksen tullessa suuttuu, 

kun ei osaa suhtautua muutokseen. Autisminkirjon henkilöt ovat erityisen tark-

koja asioiden johdonmukaisuudesta sekä epäjohdonmukaisuudesta. Opiskeli-

jalla pettymyksen sietokyky on alhainen. Myös esimerkiksi ruuanlaitto tilan-

teessa ei malta kuunnella ohjeita, eikä saa ohjausta silloin kun haluaa tai hä-

net palautetaan toimintaan, niin edellä mainitut nostavat impulssiherkkyyttä. 

Myös kun hänen toimintaansa on puututtu, alkaa puuttumaan toisten toimin-

taan. (Kontkanen 2020.) 

 

Autisminkirjon henkilöillä sosiaaliset taidot ovat tuettuja, sosiaaliset tilanteet 

voivat ahdistaa, kyseinen opiskelija toimisi mieluummin yksin kuin ryhmässä. 

Myös heikko itsetunto näkyy kyvyttömyydessä kestää negatiivista palautetta, 

Monet opiskelijat tietävät, että tarvitsevat tukea ja kun he eivät saa tukea heti, 

impulssi nousee. (Kontkanen 2020.)  

 

 

4.3 Ryhmäkerrat 

Tausta 

 

Aloitimme ART-ryhmän apuohjaajana ryhmässä toimineen Riitta Härkösen 

(sosionomi AMK) kanssa Ammattiopisto Spesian tiloissa Kotkassa 3.3. Tähän 

oli tietysti sisältynyt jo palaverit opettajien kanssa tulevista ryhmäläisistä, 

apuohjaajan perehdyttäminen, sekä minun ja Härkösen ART-toiminnan esit-

tely eri TELMA-ryhmissä (työhön ja itsenäiseen elämään valmentava). Olin 



 

myös sopinut erikseen esimiesteni kanssa ryhmän aloittamisesta ja huolehdin 

opinnäytetyötä silmällä pitäen vaadittavat tutkimusluvat kuntoon. Esimiesteni 

ja Kotkan toimipisteen henkilöstön myönteisyys alkavaa ryhmää kohtaan oli 

todella suopeaa, mutta ainoana hankaluutena miellän oman roolini ja sitä 

kautta ammatillisen lojaaliuteni omaa TELMA-ryhmää kohtaan, mikä esti 

suunnitelmien mukaisen kolmannen ryhmäkerran viikossa. Päädyin kahteen 

tunnin tapaamiseen, jossa vuorottelemme kolmen osa-alueen kanssa.   

 

Aineiston keruun suhteen päädyin Microsoft Forms -kyselyyn ryhmäläisille, 

jonka apuohjaaja laati sovittujen raamien mukaan sekä erillisestä kyselystä 

ryhmäläisten vastuuopettajille, jotta pystyisin arvioimaan, kuinka ART-ryhmä 

on vaikuttanut ryhmäläisiin. Lisäksi apuohjaaja laati tietokilpailu-kysymyksiä 

käsiteltävistä aiheista, jotta ryhmäläiset saisivat mahdollisimman paljon tois-

toa. Tuo samainen toisto on myös pyritty sisällyttämään ART-ryhmäläisten 

ryhmäkertoihin siten, että käsiteltävät asiat jollain tapaa linkittyisivät toisiinsa. 

 

Ryhmään valikoitui viisi opiskelijaa, vaikka alun perin oli yllättävän moni halu-

kas tulemaan ryhmään, mutta aikataulullisista syistä he estyivät tulemaan. 

Heidän kanssaan sovimme osallistumisesta myöhemmin alkavaan ryhmään. 

Ryhmään osallistuneet viisi opiskelijaa olivat ikäjakaumaltaan 17–35 vuotiaita, 

kolme biologisilta ominaisuuksiltaan miespuolisia, kaksi naispuolisia. Heihin 

viitataan ryhmäkertojen yhteydessä keksityin nimin. 

 

Ryhmäkerrat on esitetty siten. että ensin on suunnitelma, joka pitää sisällään 

teoreettisen taustan ja tavoitteet, sitten ohjaajien kommentit. Jokaiseen ryh-

mäkertaan käytetty suunnitelma on laajempana liitteissä. Nämä suunnitelmat 

ovat sisällöltään ART-ohjelman mukaisia, mutta joihinkin olen soveltanut 

AART-ohjelmaa. Ryhmäläisten nimet on muutettu, joten esiintyvät nimet eivät 

millään tavalla liity keväällä olleeseen ART-ryhmään. Lisäksi käytetään termiä 

”kuplapuhe”, jolla viitataan siihen, että taidon harjoittelija ikään kuin ajattelee 

ääneen. Tällä erotetaan harjoiteltavasta taidosta ajatteluvaihe.  

 

Ryhmäkerrat 

 

Ensimmäinen ryhmäkerta: Esittely ja ABC-malli 

 



 

Toiminnan tavoite: Sovitaan ryhmän säännöt ja kerrotaan sisällöistä, ART – 

menetelmästä ja siitä kuinka se koostuu kolmesta osa – alueesta: sosiaalisten 

taitojen harjoittelusta, vihanhallinnasta ja moraalisen päättelyn harjoittelusta. 

Sosiaalisten taitojen harjoittelu opettaa taitoja, jotka auttavat saavuttamaan 

päämääräsi ja tulemaan toimeen muiden ihmisten kanssa. Vihanhallinnan har-

joittelu opettaa tunnistamaan, milloin olet suuttumassa ja auttaa rauhoittu-

maan, jotta ei joudu vaikeuksiin. Moraalinen päättely opettaa suhtautumista 

erilaisiin tilanteisiin ja auttaa ymmärtämään omia ja muiden näkökulmia sekä 

tekemään vastuuntuntoisia ja moraalisesti kypsiä päätöksiä. Kerrotaan ryh-

män jäsenille, että heidän tulee osallistua kolmeen ryhmätapaamiseen vii-

kossa, yhteen sosiaalisten taitojen harjoitteluun, yhteen vihanhallinnan harjoit-

teluun ja yhteen moraalisen päättelyn tapaamiseen. Ryhmäkerta kestää tun-

nista puoleentoista. Ryhmän kanssa keskustellaan säännöistä, tehdään sel-

väksi, että tietyt säännöt ovat välttämättömiä. Näitä ovat: 1. Tule paikalle ja 

osallistu, 2. kunnioita muita, 3. ole avoin ja rehellinen sekä 4. Ryhmän asioista 

ei puhuta ryhmän ulkopuolella. Oma auktoriteetti tuodaan esille ystävällisesti 

ja asiallisesti. Kerätään lisäksi ryhmäläisten ehdotuksia esille, jotta edistetään 

ryhmän vastuuntuntoista osallistumista. Ryhmä oppii tapaamiskerroilla tärkeitä 

asioita, mutta siellä on myös hauskaa. Opittavia asioita on muun muassa: 

Keskusteleminen, ryhmä juttelee taidoista ja käsitteistä, joita opitaan. Malliop-

piminen, näytetään toisen ohjaajan kanssa mallia, kuinka opittavan taidon eri 

vaiheet etenevät. Rooliharjoittelu, harjoitellaan rooliharjoitusten avulla taitoa, 

joka on nähty malliesityksenä. (Glick & Gibbs 2016, 148–149.) 

 

Ensimmäisen ryhmäkerran tavoitteena on, että ryhmäläiset saavat yleiskäsi-

tyksen menetelmän sisällöstä, mukaan lukien ABC-mallin. Tavoitteena on se-

littää vihanhallinnan harjoittelun tavoitteet ja perustella vihanhallintaketjun op-

piminen. (Glick & Gibbs 2016, 207.) Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä-

läiset myös ymmärtävät, että aggressio ei elä omaa elämäänsä, vaan sillä on 

syynsä, selityksensä ja seurauksensa, ja ihminen voi itse vaikuttaa tilantee-

seen ja ohjata sitä haluamaansa suuntaan. (Gundersen ym. 2018, 85–86.) 

 

Kysy ryhmältä mitä viha on. Kerro, että viha on loppujen lopuksi aivan nor-

maali tunne ja että jokainen suuttuu joskus. Korosta sitä, ettei viha itsessään 

ole hyvä tai paha, vain sillä on merkitystä, mitä vihantunteen vallassa tekee. 



 

Jos suuttuessaan tulee aggressiiviseksi ja vaikka satuttaa toista, siinä seu-

rauksena on se, että voi joutua vaikeuksiin auktoriteettien kanssa. Vihanhal-

linta on sitä, että pystyy hillitsemään suuttumuksensa muiden ärsyttämi-

sestä huolimatta. Se lisää itsehallintaa. (Glick & Gibbs 2016, 207-208) 

ABC-mallissa A = edeltävät tapahtumat, B = käyttäytyminen ja C = seurauk-

set. Voidaan myös selventää siten, että A on mitä tapahtui, B mitä teit ja C 

mitä siitä seurasi. Ryhmäläisille kerrotaan valmiiksi mietitty esimerkkitapaus, 

jossa edellä mainitut kohdat tulevat esiin. Yksilöidään tilanteen A, B ja C, pyy-

detään ryhmäläisiä kertomaan omia tilanteitaan, ja autetaan heitä tunnista-

maan ABC-mallin osatekijät. (Glick & Gibbs 2016, 208.)  

 

Keskustellaan tarpeesta. Tässä korostetaan sitä, että kun on valinnut aggres-

siivisen reaktion, ongelmat vain lisääntyvät. On hyvä tuoda selkeästi ilmi se, 

että kun valitsee itse, kuinka reagoi silloin kun suuttuu, niin voi välttyä ongel-

milta. Vihanhallintakurssin tarkoituksena on auttaa ryhmäläisiä valitsemaan 

järkevästi, ettei siitä ole seurauksia hänelle itselleen tai lähimmäisilleen. Voi-

daan kertoa, että vihanhallinnan harjoittelulla ei pyritä tukahduttamaan negatii-

visia tunteita, vaan ilmaisemaan niitä rakentavalla, ei-aggressiivisella tavalla ja 

ärsytyksen aiheeseen suhteutetulla tavalla. Suuttumuksen tukahduttaminen 

kokonaan vie voimia tai kohdistaa kiukun muihin. Suuttumus on tunnetila, 

kun taas aggressiivinen käyttäytyminen on toimintaa. Ryhmäläisiä voi 

pyytää miettimään, mitä hyötyä heille voi olla vihanhallinnan harjoittelusta. 

Pohdinta edistää tiedostamista ja motivoi heitä harjoittelemaan vihanhallin-

taa. (Gundersen ym. 2018, 80. 89–90.) 

 

Apuohjaaja antoi palautteena, että kaikki olivat paikalla, paitsi Janne. Päivän 

aiheen lisäksi käytänteet, kuinka ryhmässä toimitaan, eli pelisäännöt. Alisa 

osallistui aktiivisesti, mutta Tapio ei tuntunut ymmärtävän asiaa. (Härkönen 

2020.) 

 

Toinen ryhmäkerta: Kuuntelemisen taito ja ”punaisia päin” -moraalinen 

tarina 

 

Sosiaalinen taito 

 



 

Toiminnan tavoite: Sosiaalisten taitojen harjoittelu opettaa taitoja, jotka autta-

vat saavuttamaan päämääräsi ja tulemaan toimeen muiden ihmisten kanssa. 

Vihanhallinnan harjoittelu opettaa tunnistamaan, milloin olet suuttumassa ja 

auttaa rauhoittumaan, jotta ei joudu vaikeuksiin. Moraalinen päättely opettaa 

suhtautumista erilaisiin tilanteisiin ja auttaa ymmärtämään omia ja muiden nä-

kökulmia sekä tekemään vastuuntuntoisia ja moraalisesti kypsiä päätöksiä. 

(Glick & Gibbs 2016, 148.) 

 

Pyydä vapaaehtoista rooliharjoituksen tekijäksi. Pyydä kuvailemaan lyhyesti 

tilanne, jossa hän käyttää taitoa todellisessa elämässä. Kehota häntä valitse-

maan avustajakseen ryhmäläinen ja kysele lisätietoja harjoituksen puitteista, 

esimerkiksi fyysinen sijainti, edeltävät tapahtumat, mieliala ja käyttäytymistyyli, 

jota avustajan tulee esittää. Sitten jaetaan ryhmälle tehtävät: Rooliharjoituksen 

tekijä, tee harjoitus vaihe vaiheelta. Rooliharjoituksen avustaja, pysy avustajan 

roolissa. Muut ryhmän jäsenet, tarkkailkaa noudattaako harjoittelija sitä taidon 

vaihetta, jota teidän on määrä seurata. Ohjaa rooliharjoitus.  Sitten keskuste-

lua harjoituksesta: palaute pyydetään ensin avustajalta, sitten tarkkailijoilta. 

Seuraavaksi harjoittelija. Ohjaajat antavat kommenttinsa viimeisenä. (Glick & 

Gibbs 2016, 150-152.) 

 

Moraalinen päättely 

 

Moraalisessa päättelyssä on tärkeää puuttua kognitiivisiin vinoumiin eli ajatus-

vääristymiin. Siinä voidaan esimerkiksi syyttää toista tai vedota siihen, että 

kaikkihan sitä tekevät. Itsekeskeisen valinnan tekeminen helpottuu, kun asia 

selitetään itselle tällä tavalla. Tällöin ei epämoraalinen toiminta tunnu enää pa-

halta. Syntyy niin sanottu moraalinen pulma, kun moraalinen päättely on luo-

massa moraalista pulmaa, sillä uudet näkökulmat tekevät vaikeammaksi niin 

itsekeskeisissä ratkaisuissa pitäytymisen kuin selittelynkin. (Gundersen ym. 

2018, 137.) 

 

Toiminnan tavoite: Esitellä ART-ohjelman moraalisen päättelyn osa-alue ja 

ryhmäkertojen kulku. Perustella ryhmäläisille, miksi kypsemmän ajattelun 

omaksuminen on tärkeää ja helpottaa ryhmän jäsenten kykyä asettua toisen 

ihmisen asemaan erityisissä ongelmatilanteissa. Edistää asioiden tarkastelua 

eri näkökulmista, kypsää moraalista päättelykykyä ja vastuuntoista sosiaalista 



 

päätöksentekoa tilanteissa, jotka koskevat sellaisia aiheita kuin ystävyys, toi-

sen omaisuuden kunnioittaminen ja rehellisyys. (Glick & Gibbs 2016, 249.) 

 

Kerro, että moraalisen päättelyn osio auttaa ryhmäläisiä tekemään vastuuntoi-

sia päätöksiä, jotka ottavat huomioon muut ihmiset. Tästä seuraa, ettei tule 

tehneeksi mitään sellaista, mikä voi johtaa vaikeuksiin tai sellaista, mitä saat-

taa katua myöhemmin. (Glick & Gibbs 2016, 250.) Ongelmatilanne esitellään 

siten, että ongelma nousee selvästi esille, joko lukemalla tilanne, tarvittaessa 

voidaan käyttää fläppitaulukuvitusta tai esittämällä. Ohjaajat voivat vapaasti 

valita sellaisen esitysmuodon, joka parhaiten ilmentää tilannetta. (Gundersen 

ym. 2018, 152–153.) Ongelmatilanne esitellään ja ennen kuin siihen voidaan 

ottaa kantaa, on selvitettävä, mistä on kysymys. Ryhmäläisiä voidaan opettaa 

tunnistamaan ongelmatilanteita eri näkökulmista kysymysten avulla: 

 

Mikä on tämän tilanteen ongelma? 

Kenelle se on ongelma? 

Onko ongelma moraalinen vai käytännöllinen? 

Onko ongelmia useita? 

Oletko ollut vastaavassa tilanteessa?  (Gundersen ym. 2018, 153–154.) 

 

Ryhmää autetaan tiedostamaan, että päätöksiä tehdään usein tiedostamatta, 

automaattisten ajatusten ja tunteiden perusteella. Apuohjaaja valmistelee ryh-

mää varsinaisen keskustelun näkökulmatyöskentelyyn, kysymällä millaisia au-

tomaattisia tunteita ja ajatuksia tilanteen osapuolilla saattaa olla. Mitä tunteita 

henkilö 1 saattaa tilanteessa tuntea? Millaisia tunteita saattaa herätä välittö-

mästi? (Gundersen ym. 2018, 153–154.) 

 

Ohjaaja esittää kysymyksen, johon vastataan vain kyllä, ei tai en tiedä. Tarkoi-

tus on auttaa ohjaajia suuntaamaan keskustelua, vahvistamaan kypsiä argu-

mentteja. Apuohjaaja kirjoittaa vastaukset taululle ja selvittää mitä mieltä 

enemmistö on. (Gundersen ym. 2018, 154.) 

 

Ensiksi vastuullisen vastauksen valinneilta ryhmäläisiltä pyydetään peruste-

luita valinnalleen. Tässä suositellaan käytettäväksi ”T–taulukkoa”. Siihen vie-

dään perustelut sellaisenaan. Yhden vastausvaihtoehdon argumentit kirjoite-



 

taan toiseen sarakkeeseen ja toisen toiseen sarakkeeseen. ”En tiedä” -vas-

tauksen antajalta voidaan kysyä mahdollisesti syitä molempiin sarakkeisiin. 

Keskustelun edetessä ohjaajat esittävät yksilöllisiä seurantakysymyksiä sy-

ventääkseen kypsiä argumentteja. Esimerkiksi ”ymmärränkö oikein että.” 

(Gundersen ym. 2018, 155.) 

 

Ohjaaja pyytää perusteluja vastuuttoman vastauksen valinneilta. Perusteluja 

voidaan kysyä suoraan tai kysymällä mitä mieltä he ovat jonkun toisen perus-

teluista. Voidaan myös kysyä ”kypsän vastauksen” antaneilta, mitä mieltä he 

ovat siitä mitä joku toinen on perustellut.  Ohjaajat välttävät keskusteluun osal-

listumista, he toimivat vain puheenjohtajina. Keskusteluun aktiivisesti osallis-

tuva ohjaaja voi saada ryhmäläiset kognitiiviseen lukkoon. Perustelut kirjataan 

T–taulukkoon. (Gundersen ym. 2018, 155.) 

Harjoituksen aikana ryhmäläisten perusteluihin suhtaudutaan kunnioittavasti. 

Kun keskustelusta tehdään yhteenveto, niitä käytetään tietoisesti muutos-

työssä. Kolmannessa kohdassa, joka on ryhmäläisten ensimmäinen päätök-

senteko tilanne, he eivät saa kuulla tai antaa perusteluja ennen päätöksente-

koa. Kun asiasta on keskusteltu ja he ovat perustelleet ja kuulleet toistensa 

perusteluita, he saavat tehdä uuden päätöksen tähänastisten keskusteluiden 

päätteeksi. Ensin apuohjaaja lukee taulukkoon kirjatut argumentit ääneen, en-

sin vastuuttoman ja seuraavaksi vastuullisen kannan ja vasta sitten ryhmäläi-

set saavat ottaa uudestaan kantaa samaan kysymykseen. Nämä voidaan joko 

kirjata uuteen kohtaan tai lisäillä ja yliviivata vanhoihin. Tämän jälkeen apuoh-

jaaja selvittää, onko ryhmä saavuttanut yhteisen päätöksen vai pitäisikö vielä 

tehdä jotain, jotta ryhmä saavuttaisi yhteisen päätöksen. Voidaan myös kysyä, 

mitkä perustelut olivat kantansa muuttaneiden ryhmäläisten mielestä tärkeitä. 

Sillä väliin ohjaaja miettii mihin suuntaan keskustelua kannattaa suunnata ja 

mihin seurantakysymykseen voi ryhmä vastata kyllä, ei ja en tiedä. Ohjaaja 

kysyy uuden kysymyksen ja kohdat neljä – seitsemän toistetaan. Prosessi 

toistuu samankaltaisena, kunnes tunti päätetään yhteenvetoon. (Gundersen 

ym. 2018, 155.) Moraalinen tarina on liitteenä. 

 



 

Apuohjaajan kommentoi sitä, kuinka ryhmäläiset lähtivät pienen alkukankeu-

den jälkeen tekemään taitoharjoittelua hyvin. Janne poissa. Kaikki olivat yksi-

mielisiä moraalisessa päättelyssä, ohjaajan keksimä tarina näytti olevan ryh-

mäläisille liian helppo. (Härkönen 2020.) 

 

Taitoharjoittelu on ollut kokemukseni mukaan haastavinta ohjata. Haasteena 

on ollut monesti innostaminen harjoitteluun. Tässä ryhmässä olin pohtinut pal-

jon kyseistä ongelmaa ja mietin omaa ohjaajuuttani suhteessa ei niin positiivi-

siin kokemuksiin taitoharjoittelusta. Olin suunnitellut alusta asti innostaa osal-

listujia harjoitteluun ja painottaa sitä, että taitoharjoittelu ei ole draamaa vaan 

harjoittelua, että opitaan kyseinen taito. 

 

Olin valmistellut itse keksityn moraalisen tarinan AART-kirjan perusteella, 

mutta olin kirjoittanut liian yksinkertaisen tarinan punaisia päin kävelystä.  

 

 Kolmas ryhmäkerta: Vihanhallinta: Laukaisijat 

 

Toiminnan tavoite: Tavoitteena on, että ryhmäläiset tiedostavat suuttumuksen 

johtuvan paitsi todellisesta, ulkoisesta tapahtumasta, myös siitä, miten tämä 

tapahtuma tulkitaan. Suuttumista aiheuttavia toisten sanomisia ja tekemisiä ni-

mitetään ulkoisiksi laukaisijoiksi ja omat vihastumista vahvistavat sisäiset pu-

heet tai mielikuvat, joissa tapahtunutta tulkitaan, ovat sisäisiä laukaisijoita. 

(Gundersen ym. 2018, 90.) 

 

Kerro ryhmälle, että ulkoiset laukaisijat voivat olla sanallisia tai sanattomia. 

Selitä seuraavaksi, että sisäiset laukaisijat ovat asioita, joita ihminen ajat-

telee tai sanoo itselleen kohdatessaan ulkoisen laukaisijan. (Glick & 

Gibbs 2016 213.) Suuttuminen johtuu paitsi todellisesta, ulkoisesta tapahtu-

masta, myös siitä, miten tämä tapahtuma tulkitaan. Suuttumista aiheuttavia 

toisten sanomisia ja tekemisiä nimitetään ulkoisiksi laukaisijoiksi, omat vihas-

tumista vahvistavat sisäiset puheet tai mielikuvat, joissa tapahtunutta tulki-

taan, ovat sisäisiä laukaisijoita. (Gundersen ym. 2018, 90.) Auta ryhmää tun-

nistamaan itselle lausutut negatiiviset kommentit, jotka toimivat sisäi-

sinä laukaisijoina (Glick & Gibbs 2016, 213).  

 



 

Mallintakaa toisen ohjaajan kanssa tilanne, jossa on laukaisijat. Kysy ryhmä-

läisiltä molemmat laukaisijat. Sen jälkeen kysy ryhmäläisiltä millaisissa tilan-

teissa he ovat ärsyyntyneet tai suuttuneet. Sitten kysytään, mitä tilanteissa sa-

nottiin tai tehtiin, ja millaisia vihamielisiä ajatuksia heillä oli. Jotta päivän tee-

man saisi sidottua tarkemmin arkeen, ohjaaja kysyy nyt, mitä hyötyä 

omien laukaisevien tekijöiden tuntemisessa voi olla tosielämässä. (Gun-

dersen ym. 2018, 95.) 

 

Tämän taidon kohdalla, tulee miettiä tarkkaan, tehdäänkö rooliharjoituksia, 

sillä tulevissa tapaamisissa rooliharjoitukset päättyvät aina jonkinlaiseen rat-

kaisuun, jossa käytetään suuttumusta lievittävää keinoa tai sosiaalista taitoa, 

muttei tämän teeman kohdalla. (Gundersen ym. 2018, 95.) 

 

Ohjaajien malli: Ohjaaja on tekemässä ruokaa ja apuohjaaja tulee antamaan 

neuvoja. Ruoka palaa pohjaan sillä välin, ohjaaja suuttuu ja kuplapuhuu sen, 

kuinka toinen tuli viemään hänen keskittymisensä pois tilanteesta. Tilanne 

päättyy kuitenkin onnellisesti, koska ohjaaja ymmärtää, että ruuan palaminen 

pohjaan ei ollut apuohjaajan vika. Apuohjaaja pyytää anteeksi, kun keskeytti 

(sosiaalinen taito ”anteeksi pyytäminen”). 

 

Apuohjaaja kommentoi: Janne aloitti muita myöhemmin, oli vaikea keskittyä 

aiheeseen. Tiina oli innostunut ja tuntui sisäistävän käsitellyt asiat. Ohjaaja 

(Tom) toi esimerkkien kautta aihetta esiin. Antti oli aiemmin päivällä saanut 

raivokohtauksen, mitä ei näkynyt ryhmäkerralla. Tapiota huvitti ohjaajien malli. 

Alisa oli poissa. (Härkönen 2020.) 

 

Tiina on ollut innostunut ARTista jo siitä asti, kun kävimme Härkösen kanssa 

esittelemässä mitä ryhmässä tehdään. 

 

Ohjaajat pohtivat, jos urheiluvertaukset ja niiden kautta tilanteen hahmottumi-

nen olisi ryhmäläisille hyvä, etenkin Tapiolle, joka harrastaa urheilua. Ohjaajat 

käyttivät jääkiekosta ja jalkapallosta esimerkkejä. 

 

Neljäs ryhmäkerta: Sosiaalinen taito: Avun pyytäminen 

 



 

Taito esitellään samalla tavoin kuin aikaisemmin muiden taitojen kohdalla. Kts. 

liite. 

 

Ohjaajien malli: Ohjaaja on opiskelija, joka ei osaa tehtävää. Hän pyytää apua 

apuohjaajalta, joka on opettaja. Ohjaaja saa tarvitsemansa avun ja tilanne 

päättyy onnellisesti. 

 

Apuohjaaja kommentoi: Hyvin meni. Harjoitukset sujuivat hyvin, erityisesti 

Antti ja Tapio tekivät todella hyvin. Tiina kehui ohjaajan hyvää energiaa, ryh-

mäläiset muutenkin kokevat, että on hyvä ilmapiiri ryhmässä. (Härkönen 

2020.) 

 

Oma tsemppaaminen taitoharjoitteluun näyttää tuottavan tulosta ja ryhmäläi-

set ovat tehneet harjoituksia todella hyvin. Olen näköjään itse ”vesittänyt” tai-

toharjoittelua liian vähäisellä innostamisella ja pohjustamisella ennen harjoitte-

lua. Koen, että harjoittelu on sujunut aikaisemmin vaihtelevalla menestyksellä, 

mutta nyt näyttäisi erinomaiselta ja apuohjaajan aktiivisella osallistumisella 

harjoittelussa olevan niin sanottu tekemisen meininki. 

 

Aikataulu herätti pohdintaa ohjaajissa, ryhmä on todella. Riittääkö käytettä-

vissä oleva aika. Apuohjaaja kehui pääohjaajan ”rakentavaa otetta” ja sitä, 

että ohjaaja oli muutenkin huumorintajuinen ja kannustava, sekä sitä, että jo-

kaisen sanomiset otetaan huomioon, kypsiä kommentteja kehutaan ja epäkyp-

sät ”sammutetaan”. Mielestäni tämän kaltainen keskusteleva ryhmä, jossa on 

hyvä ilmapiiri ja osallistuva ja pätevä apuohjaaja, pitää sisällään paljon hyviä 

mahdollisuuksia. 

 

Tähän väliin korona. Me ohjaajat kävimme keskustelua siitä, että voimmeko 

toteuttaa ryhmämuotoista menetelmää etänä. Mietimme kuinka maailmanlaa-

juinen pandemia vaikuttaa ylipäänsä osallistujien motivaatioon ja kuinka kuor-

mittavaa se on meille yrittää ohjata ryhmää etänä. Koimme kuitenkin ammatil-

liseksi ylpeydeksi tarjota ryhmäläisille mahdollisimman laadukasta ohjausta 

vallitsevista puitteista huolimatta, sekä ylläpitää ryhmää, jonka moni osallistuja 

koki voimavaraksi.  

 



 

Ohjaajat olivat tiiviisti yhteydessä ryhmäläisiin ja harjoittelivat keskenään Mic-

rosoft Teamsin kautta tulevaa ohjausta ja tekivät selkokieliset ohjeistukset sen 

käyttöön. He myös kuvasivat ”ohjaajien mallin” tuleviin ryhmäkertoihin, eli ly-

hyet videot, jotka sitten jaettiin keskustelualueella Teamsissa.  

 

Viides ryhmäkerta: Vihanhallinta: Vihjeet ja rauhoittajat 

 

Toiminnan tavoite: Ryhmäläiset oppivat, miten tunnistaa vihjeet, jotka kertovat 

heidän olevan vihaisia. Ryhmälaisille annetaan vaihtoehtoisia reagointitapoja, 

joilla rauhoittaa itseään. (Glick & Gibbs 2015, 216.) Lisäksi he oppivat tunnis-

tamaan vastaavat vihjeet toisissa ja siten pystyvät paremmin sovittamaan 

oman toimintansa toisen tunnetilan mukaiseksi. Ryhmäläiset tutustuvat myös 

vihaisuusasteikkoon. (Gundersen ym. 2018, 97.) 

 

Vihanhallinnan harjoittelun tärkeimpiä tavoitteita on antaa osallistujille todelli-

sia toimintavaihtoehtoja provokaatiotilannetta varten. Aivot rakentuvat siten, 

että fysiologiset reaktiot alkavat valmistella meitä hyökkäämään tai puolustau-

tumaan jo ennen kuin pystymme täysin arvioimaan tilannetta tai toimintamme 

seurauksia. Jos tilanne tulkitaan vaaralliseksi, vetäydymme siitä jokseenkin 

automaattisesti. Jos tilanne tulkitaan provokaatioksi, meillä on taipumus lähes-

tyä reaktion aiheuttajaa. Tämä automaattisuus ei kuitenkaan tee aggressi-

osta oikeutettua, vaan se korostaa vain sitä, kuinka vihanhallinta on 

taito, jota on opeteltava. (Gundersen ym. 2018, 97-98.) 

 

Kerrotaan, että tänään keskustelemme siitä, miltä suuttuminen tuntuu omassa 

kropassa ja millaisista merkeistä voidaan päätellä, että toinen on vihainen. 

Ryhmäläisiltä kysytään, miltä suuttuminen heistä tuntuu. Vastaukset piirretään 

fläppitaululle, kunnes on kuva vihaisesta henkilöstä. Ohjaajan tulee selittää, 

että vihjeiden tunnustelun tarkoituksena on opetella tulkitsemaan ne oikeiksi 

tunteiksi. Vihaisuus on helppo sekoittaa esimerkiksi pelon ja pettymyksen tun-

teisiin.  (Gundersen ym. 2015, 101.) Mallinnuksessa toisen ohjaajan kanssa 

käydään läpi ennalta sovittu tilanne, joka kuvaa vihanhallintaketjua painottaen 

kolmen rauhoittajan käyttöä. Ryhmäläisten omassa harjoituksessa jaetaan 

tarkkailutehtävät ja lopuksi kysytään palaute samassa järjestyksessä kuin 

sovittu, eli apuharjoittelijatarkkailijat, taidon harjoittelija sekä ohjaajat. Rau-



 

hoittajat ovat syvään hengittäminen, takaperin laskeminen ja rauhoitta-

vat mielikuvat. (Glick & Gibbs 2016, 217 – 218.) Lopuksi ohjaaja esittelee vi-

haisuusasteikon (liite). 

 

Ohjaajien malli: Ohjaaja ja apuohjaaja ovat jonossa. Apuohjaaja ohittaa ohjaa-

jan, jolloin ohjaaja suuttuu. Ohjaaja kuplapuhuu tilanteen läpi ja käyttää rau-

hoittajia. Lopuksi ohjaaja kertoo apuohjaajalle, että hän vahingossa ohitti hä-

net ja tilanne päättyy onnellisesti.  

 

Apuohjaaja kommentoi: Meni yllättävän hyvin alkukankeuksista huolimatta. 

Janne ja Tiina eivät osallistuneet. Antin ja Tiinan ääni vain kuului, eivät otta-

neet videoyhteyttä, mutta osallistuivat reippaasti. Tiina kannusti Anttia. Kuulu-

vuuden kanssa oli pieniä ongelmia, puheenvuorojen rytmittäminen yms. (Här-

könen 2020.) 

 

Ohjaajat miettivät ryhmäkertojen tallentamista, mutta päätyivät siihen, että se 

toisi vain mahdollista turhaa jännitettä ja osallistuminen saattaisi kärsiä. Oh-

jaus meni ylipäätään hyvin, mutta kontaktin ottaminen ryhmäläisiin oli haas-

teellista. Osalla oli kuva ja ääni, kun taas osalla pelkkä ääni.  

 

Kuudes ryhmäkerta: Moraalinen tarina: Kännykän löytäminen 

 

Moraalinen tarina esitetään samalla tavalla kuin on aikaisemmin. Tarina on liit-

teenä. 

 

Apuohjaaja: ”Kaikki kehittyivät atk – laitteiden osalta, eli nyt oli kuvakin jo käy-

tössä. Ryhmän pohdinta oli hyvää. Kaikki olivat yksimielisiä, ohjaajilla tuli mie-

leen, että pitäisikö tarinoita monimutkaistaa. Antti itse ehdotti moraaliseksi 

pohdinnaksi Heinzin tarinaa. Ryhmäläiset osallistuivat aktiivisesti ja vaikuttivat 

innostuneilta”. 

 

Ohjaajilla heräsi epäilyksiä siitä, että kykeneekö Tapio hahmottamaan käsitel-

täviä asioita. Ohjaajat pohtivat yleisesti ryhmän tasoeroa. Ammattiopiston 

opiskelijat ovat niin monista eri lähtökohdista opiskelemassa, joten lähtötasot 

saattavat vaihdella aina amk – tasolla olleista opiskelijoista peruskoulupohjan 

omaaviin ja eri opiskelijoiden haasteista.  



 

 

Seitsemäs ryhmäkerta: Vihanhallinta: Seurausten ajatteleminen 

 

Toiminnan tavoite: Esitellään ryhmälle seurausten ajatteleminen, opettaa jos – 

niin – menetelmä. Keskustelua erilaisista seurauksista. Rooliharjoitus koko vi-

hanhallinnan ketjusta, mukaan lukien uusi asia. Tavoitteena on edistää ryhmä-

läisten kykyä tunnistaa sekä aggressiivisen käytöksen välittömiä että sen myö-

hemmin ilmeneviä seurauksia ja auttaa heitä siten arvioimaan, mihin aggressi-

oon turvautuminen saattaa johtaa. Tavoitteena on kognitiivinen valmius tun-

nistaa aggressiivisen käyttäytymisen negatiiviset seuraukset ja tehdä niistä 

muistuttajia todellisiin tilanteisiin. (Gundersen ym. 2018, 119.) 

 

Kerro, että seurausten ajatteleminen on tapa konfliktitilanteessa hallita suuttu-

mustaan, arvioimalla mitä seurauksia todennäköisesti seuraa omasta käytök-

sestä. Lisätään tämä asia vihanhallinnan ketjuun. Korostetaan ryhmäläisille, 

että jos – niin – malli tukee päätöksenteossa, sillä se auttaa tunnistamaan 

oman toiminnan hyvät ja huonot seuraukset. Tämä voidaan käydä läpi käyt-

täen ABC – mallia, jolloin pysähdytään B – kohtaan ja mietitään omia tekoja ja 

C – kohtaan mitä voi seurata. Jos niin – malli voidaan kirjoittaa fläppitaululle: 

JOS teen nyt näin, NIIN myöhemmin käy noin. Lisäksi keskustelua lyhyen 

ja pitkän ajan seurausten välisistä eroista. Esimerkkinä voidaan käyttää lyö-

mistä. ”toinen ärsyttää mua, jos lyön niin se lopettaa ton”. Pitkän ajan seuraus 

on se, että ”jos lyön tota nyt, niin mut voidaan erottaa koulusta” Tämän jälkeen 

selitetään ero aggressiivisen käytöksen ulkoisten ja sisäisten seurausten vä-

lillä. Sisäisiä seurauksia voi olla vaikka paha mieli tai kurja olo, ulkoisia esi-

merkiksi eri rangaistukset ja kavereiden menettäminen. (Glick & Gibbs 2016, 

225.) Newcomben ym. (1993) mukaan aggressiivinen käytös on todennä-

köisesti suurin ryhmän ulkopuolelle jättämisen syy (Gundersen ym. 2018, 

80). 

 

Rooliharjoituksessa ohjaajat mallintavat koko vihanhallinnan ketjun seuraus-

ten ajatteluun saakka, painotetaan seurausten ajattelua ja jos – niin – mallia. 

Annetaan ryhmäläisille tarkkailutehtävät vihanhallinnan ketjun mukaisesti. Esi-

merkiksi ” minkä vihjeen huomasit?” tai ”mitä huomasit seurausten ajatte-

lusta?”. (Glick & Gibbs 2016, 226.) 

 



 

Ohjaajien malli: Ohjaaja on tekemässä ruokaa ja apuohjaaja tulee syyttämään 

ohjaajaa kadonneesta vatkaimesta. Ruoka palaa pohjaan, sillä väliin, ohjaaja 

suuttuu ja kuplapuhuu sen, kuinka toinen tuli viemään hänen keskittymisensä 

pois tilanteesta ja miettii seurauksia, jos menettää malttinsa. Tilanne päättyy 

kuitenkin onnellisesti, koska ohjaaja ymmärtää, että ruuan palaminen pohjaan 

ei ollut apuohjaajan vika, vaan ohjaaja oli itse laittanut vatkaimen eri paikkaan 

(sosiaalinen taito ”syytökseen vastaaminen”). 

 

Apuohjaaja kommentoi: Vain Tiina osallistui aktiivisesti. Alisalla oli mikki my-

kistetty. (Täytyy keskustella vastuuopettajan kanssa Alisan osallistumisesta.) 

Tapio kommentoi vähän. Tuntui oudolta kotoa käsin pitää ryhmää. Ohjaaja oli 

selkeä sanoissaan ja johdonmukainen, otti osallistujat huomioon. Tiina ainakin 

ymmärsi mistä oli kyse. (Härkönen 2020.) 

 

Tässä omalta osaltaan käytettävä tekniikka saattaa kärjistää joidenkin opiske-

lijoiden haasteita. Sellainen opiskelija, jonka osallistuminen ryhmässä on vä-

häistä, saattaa osallistua vielä vähäisemmin etäyhteyden päästä. Välillä kui-

tenkin vaikutus voi olla täysin päin vastainen, kuten Spesian henkilöstö huo-

masi korona – aikana opiskelijoista, heistä löytyi sellaisia resursseja mitä ei ol-

lut tavallisessa luokkaopetuksessa päässyt esille.  

 

Kahdeksas ryhmäkerta: Moraalinen päättely: Miron tarina 

 

Struktuuri on sama kuin aikaisemmilla kerroilla. Tarina liitteenä.  

 

Apuohjaaja: ”Meni hyvin, hyviä ja erilaisia näkökulmia. Perustelut olivat mie-

lenkiintoisia. Selkeästi ihmissuhde-tarina oli ryhmäläisille haastava, myös he 

olivat sitä mieltä. Ohjaajilla heräsi kysymys, pystyykö Antti saamaan tarttuma-

pintaa tarinaan, toisin kuin esimerkiksi Tiina. Tapio myötäili, mutta kykeni pe-

rustelemaan näkökantojaan”. 

 

Tässä moraalisessa tarinassa huomioitiin ryhmäläisten halu haastavampaan 

moraaliseen päättelyyn. Olin ajatellut tämänkaltaisen, ihmissuhteisiin liittyvän 

tarinan olevan tarpeeksi haastava. Ainakin Antti onnitteli siitä, kuinka päätte-

lyyn tuli tarpeeksi haastetta ja pohdittavaa. 



 

 

Kahdeksas ryhmäkerta: Vihanhallinta: Muistuttajat  

 

Toiminnan tavoite: Esitellään muistuttajat ja ryhmäläiset tekevät harjoituksen 

tapahtumasarjasta laukaisijat + vihjeet + rauhoittajat + muistuttajat (Glick & 

Gibbs 2016, 221). Tarkoitus on oppia tuntemaan ja käyttämään kognitiivisia 

tekniikoita, joilla suuttumista voi hillitä. Nämä tekniikat ovat pitkävaikutteisia 

aggressionhillitsijöitä ja ajatusmalleja, joita voidaan käyttää ennen tilannetta, 

tilanteen aikana sekä tilanteen jälkeen. (Gundersen ym. 2018, 104.) 

  

Suurin osa tunnekuohusta johtuu monesti tilanteen tulkinnasta tai totutuista 

ajatusmalleista. Tulkinnan lähtökohtana voi olla tunteiden aktivoituminen 

ja niiden selittäminen. Se kuinka ihminen kiihtyy tietyssä tilanteessa, 

saattaakin liittyä enemmän asenteisiin ja uskomuksiin kuin itse tilantei-

seen. Asenteet voivat myös hillitä suuttumista, kuten se, ettei lyö heikompiaan 

tai muuta sellaista. Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja suuttumista hil-

litsevien asenteiden tiedostaminen voi kuitenkin synnyttää uudenlaisia 

ajatusmalleja, jotka kumoavat vanhat ajatusmallit. Sisäisten laukaisijoiden 

aktivoitumista hillitsee tietoinen muistuttajien mieleen palauttaminen stressaa-

vaksi koetun tilanteen aikana. (Gundersen ym. 2018, 104 – 106.) 

 

Ohjaajat harjoittelevat ennalta mietityn konfliktitilanteen niin, että se toimii mal-

liesityksenä. Kerrataan edelliskerroilla käydyt opitut asiat. Kerrotaan ryh-

mälle, että muistuttajat ovat itseä ohjaavia lauseita, jotka paremmin aut-

tavat selviämään erilaisista konfliktitilanteista. Esimerkkeinä voi käyttää 

urheiluvertauksia. Ryhmää tulee rohkaista esittämään itse käyttämiään muis-

tuttajia tai mitä he itse voisivat käyttää. Apuohjaaja kirjoittaa taululle ryhmäläis-

ten omia muistuttajia sitä mukaan, kun he niitä ehdottavat. Keskustellaan 

muistuttajien tarpeesta eri tilanteiden kautta. Mallinnetaan ohjaajien toimesta 

koko vihanhallinnan ketju ja seuraavaksi ryhmäläisten oma harjoitus. Jaetaan 

tarkkailutehtävät ja lopuksi kysytään palaute samassa järjestyksessä kuin ai-

kaisemmin. (Glick & Gibbs 2016, 221–222.) 

 



 

Ohjaajien malli: Apuohjaaja on urheilija ja ohjaaja on valmentaja. Ohjaaja ”räy-

hää” ja apuohjaaja meinaa suuttua tilanteesta. Hän kuitenkin muistuttaa itsel-

leen, että se on valmentajan tapa toimia, eikä ole henkilökohtaista (sosiaali-

nen taito ”itsehillintä”). 

 

Apuohjaaja kommentoi: Hienoa, että melkein kaikki oli mukana (Alisa laittoi 

viestin, että oli nukkunut pommiin). Kaikki osallistuivat keskusteluun omalla ta-

sollaan, paitsi Janne, joka ei kommentoinut mitään. Tapio yllätti taas sillä, että 

ymmärsi ja muisti, mitä rauhoittajat tarkoittivat, vaikka ei osannutkaan niitä 

luetella. Antilla paljon omia asioita, joita toi esiin, mutta suurimmaksi osaksi ai-

heeseen liittyen ja ihan hyviä pohdintoja. Tiina oli taas aktiivinen ja hyvin mu-

kana, niin kuin aina. Ohjaajan ohjaus oli selkeää, rauhallista ja osallistavaa. 

Ohjaaja rajasi hyvin osallistujien puhetta, jos meinasi mennä ohi aiheen, an-

taen kuitenkin tilaa osallistujien omalle keskustelulle. Ohjaajalla oli hyviä käy-

tännön esimerkkejä, esim. mitä tapahtuu, jos suuttuu, mitä siitä seuraa ja niin 

edelleen. (Härkönen 2020.) 

 

Ryhmäläisillä näytti olevan jo entuudestaan hieman aiheeseen liittyviä taitoja 

ja käytänteitä. Esimerkiksi eräs tsemppasi itseään ajattelemalla palkintoa, 

jonka saisi haastavan tilanteen jälkeen. 

 

Yhdeksäs ryhmäkerta: Sosiaalinen taito ja moraalinen päättely: Syytök-

seen vastaaminen ja moraalinen päättely ryhmäläisten esimerkistä 

 

Sosiaalinen taito ohjataan samalla tapaa kuin aikaisemminkin. Taito liitteenä. 

 

Apuohjaaja kommentoi: Kaikki paikalla (paitsi Tapio) hienoa! Janne osallistui 

aktiivisesti, ja hänellä oli hyviä huomioita. Oli hyvää keskustelua, ryhmässä 

uskalletaan kertoa myös oma eriävä mielipide. Hyvä, että aikaa jäi sekä sosi-

aaliselle taidolle että moraaliselle päättelylle. Keskustelu soljui luontevasti. Oh-

jaaja osasi hyvin tarttua Jannen kommenttiin liittyen sosiaaliseen taitoon ja 

johdatella keskustelun moraaliseen päättelyyn, oli hyvää ohjausta jokainen 

opiskelija huomioiden. (Härkönen 2020.) 

 



 

Alkuperäisenä aikomuksena oli esitellä moraalinen tarina ART-kirjasta, mutta 

ryhmäläisen kysymys taidon vaiheen esittelystä tarjosi mielestäni hyvän tarttu-

mapinnan moraaliselle päättelylle, joten aloimme keskustelemaan aiheesta. 

Etenimme samalla tavalla kuin muutoinkin moraalisen päättelyn osa -alueella, 

eli jokainen sai kertoa, kuinka tilanteessa tulisi toimia ja sitten perustella.  

 

Kymmenes ryhmäkerta: Vihanhallinta: itsearviointi 

 

Toiminnan tavoite: Selventää ryhmäläisille, että itsearviointi tarkoittaa sitä, että 

arvioi jälkeenpäin omaa toimintaansa konfliktitilanteessa. Jos hoitaa tilanteen 

hyvin, palkitsee itsensä. Jos huonosti, niin miettii, kuinka olisi voinut hoitaa 

sen paremmin. (Gibbs & Glick 2016, 228–229.) Osallistujia ohjataan tunnista-

maan sekä ulkoista vahvistamista että itsevahvistamista. (Gundersen ym. 

2018, 111). 

 

Arvioinnin muodostuessa säännölliseksi kognitiiviseksi rutiiniksi, joka toistuu 

jokaisen suuttumisepisodin jälkeen, ryhmäläiset oppivat tiedostamaan positii-

viset ratkaisustrategiansa ja lujittamaan niitä samalla oppien, kuinka näitä ti-

lanteita ei pitäisi hoitaa. Tällä tavalla heillä on seuraavalla kerralla vaihtoeh-

toja, josta valita. Itsearviointi nopeuttaa oppimista ja edistää ART-mene-

telmän periaatteiden itsenäistä käyttöä. (Gundersen ym. 2018, 111.) 

 

Selitetään päivän teema lyhyesti. Voidaan esitellä: ”Päivän teemana on arvi-

oida, kuinka hyvin olet itse oppinut käyttämään jotain taitoa.” Sitten siirrytään 

heti mallintamiseen. Mallinuksessa esitellään ohjaajien oma tilanne. Sen jäl-

keen ohjaaja kysyy ryhmäläisiltä mitä tapahtui ja samalla apuohjaaja täyttää 

taulukkoa. Ohjaaja jakaa tarkkailutehtävät. Ohjaaja kysyy ryhmäläisiltä, mihin 

kohtaan vihaisuusasteikkoa tunnetila sijoittui. Samalla kiinnitetään erityistä 

huomiota itsearviointiin, kerrotaan arvioinnin neljä kohtaa: Mitä tein? Mi-

ten meni? Voisiko jotain tehdä toisin ensi kerralla? Palkitseminen? Seu-

raavaksi ryhmäläisiltä pyydetään kertomaan tilanteista, joissa he ovat mietti-

neet suoriutumistaan ja miettimään millaista hyötyä itsearvioinnista voi olla 

heille vastaavanlaisissa tilanteissa. (Gundersen ym. 2018, 112–113.) 

 

Ohjaajien malli: Ohjaaja on opettaja, apuohjaaja on opiskelija. On kotitalous-

tunti, jossa opiskelija on unohtanut lisätä sokerin leivonnaisiin. Hän meinaa 



 

suuttua opettajalle, kun opettaja ei huolehtinut ainesosan lisäämisestä. Opis-

kelija onnistuu rauhoittamaan itsensä ja pyytää opettajaa seuraavalla kerralla 

muistuttamaan sokerin lisäämisestä (sosiaalinen taito ”neuvottelu”). Opiskelija 

on tyytyväinen, kun opettaja kehuu lopulta. 

 

Apuohjaaja kommentoi: Kerrankin ihan kaikki paikalla! Kaikki eivät tosin osal-

listuneet keskusteluun, jopa Antti yllättävän hiljainen tänään. Olen miettinyt 

Alisaa, joka ei kommentoi mihinkään, että onkohan edes paikalla koko aikaa. 

Tänään ainakin katsoin osallistujaluetteloa noin puolessa välissä, eikä enää 

ollut paikalla. Aihe tuntui olevan kaikille osallistujille aluksi vaikea ymmärtää ja 

hahmottaa, ja varmasti meni ainakin osalla yli ymmärryksen. Ohjaaja selitti 

asian kuitenkin hyvin ja mahdollisimman ymmärrettävästi, ja kertoi havainnol-

listavia esimerkkejä. Ainakin Tiina tuntui ymmärtävän mistä oli kyse, hyviä 

huomioita häneltä jälleen. (Härkönen 2020.) 

 

Itsearviointi saattaa olla haastavaa, vaikka ei olisi oppimisen tms. haasteita. 

Äärimmäisen positiivista on kuitenkin se, kuinka moni haluaa oppia käsiteltä-

viä asioita. Tämä ryhmä, jossa käsitellään vaikeita asioita, vaikuttaisi olevan 

kuitenkin voimauttava tekijä muuten niin haasteellisena aikana.  

 

Yhdestoista ryhmäkerta: Moraalinen päättely: Jessen tarina (Apuohjaaja 

poissa) 

 

Samalla tavalla kuin aikaisemminkin, tarina liitteenä. 

 

Eriävät mielipiteet. Tapio ja Tiina muuttivat mielipidettä keskustelun edetessä. 

Tiina oli sitä mieltä, että pitäisi mennä joukkueen mukana, sillä hänen mieles-

tänsä joukkue on tärkeämpää kuin kaveri. Mahdollinen menestys on tärkeäm-

pää kuin lojaalius. Ryhmäläisten keskustelun edetessä, he rohkeasti uskalsi-

vat muuttaa mielipiteitään perustelut kuunneltuaan. Tämä osoittaa, että ryhmä 

on turvallinen ja ryhmäytymistä on tapahtunut. Lopuksi kaikki olivat sitä mieltä, 

että yksi hyvä ystävä on tärkeämpää kuin monta kaveria. 

 

Kahdestoista ryhmäkerta: Vihanhallinta: Kuinka minä ärsytän muita 

 



 

Toiminnan tavoite: Auttaa ryhmäläisiä ymmärtämään, että kuinka ihminen voi 

joskus itse edistää konfliktitilanteen syntyä ja kuinka hänen kuuluu osallistua 

tilanteen ratkaisemiseksi (Gundersen ym. 2018, 124). 

 

Vihanhallinnan viitekehys on ollut tähän asti sellainen, että kohdatessaan ul-

koisen laukaisijan, on henkilö ottanut tilanteen hallintaansa käyttäen rauhoitta-

jia, sosiaalisia taitoja tai muuta kognitiivista keinoa. Konfliktitilanteet ovat to-

sielämässä monesti kuitenkin monimutkaisempia. Molemmin puolin kumuloitu-

vien ärsytystekijöiden takia tai laukaisevien tekijöiden toistumisen myötä suut-

tumus nousee epätarkoituksenmukaiselle tasolle, konfliktitilanne rakentuu siis 

vähitellen. Tavallisesti konfliktitilanteeseen päädytään, kun kumpikin osapuoli 

on kasvattanut tilannetta vähitellen. Ensi alkuun ärsytys voi olla todella pieni ja 

johtua jonkin sosiaalisen taidon puutteesta tai siitä, että toisella on huono 

päivä. Mitä enemmän suuttumuksen tunne aktivoituu, sitä vähemmän on 

aikaa keksiä ratkaisua tilanteeseen. (Gundersen ym. 2018, 124–125.)  

 

Ohjaaja kertoo, kuinka kurssilla on tähän saakka keskitytty siihen, kuinka mei-

dän tulee toimia, kun muut suututtavat meitä. Lisätään myös, että me voimme 

olla laukaisijoita muiden suuttumiselle. Ohjaaja voi antaa esimerkin äidistä, 

joka pyytää meitä viemään roskat, mikä voi toimia meille laukaisijana, mutta 

samoin myös äidille, sillä hän voi olettaa, että toinen tietää sen olevan hänen 

velvollisuutensa. Sitten apuohjaaja piirtää taulukon, missä näkyvät seuraavat 

kohdat: Kuka suuttuu minulle? Mitä sellaista teen, joka suututtaa toista? Mitä 

voisin tehdä toisin, jotta toinen ei suuttuisi? Ohjaajat mallintavat tilanteen ja 

apuohjaaja täyttää taulukon ryhmäläisten vastausten mukaan. Lopuksi ohjaaja 

kyselee ryhmältä, miksi on tärkeää ottaa huomioon se, että saattaa itse toimia 

laukaisijana muille. Vastauksina haetaan esimerkiksi: riidan välttäminen, kon-

fliktien ehkäiseminen, sen ymmärtäminen, ettei kaikki ole aina toisten syytä. 

(Gundersen ym. 2018, 126 – 130.) Ryhmäläisiä pyydetään miettimään ennen 

ensi kertaa kolme asiaa, mitkä heidän tekemisissään ärsyttää muita. 

 

Ohjaajien malli: Ohjaaja ja apuohjaaja ovat ruokapöydässä. Apuohjaaja mäs-

syttää ja ryystää, mikä häiritsee ohjaajaa, hän kuplapuhuu koko ketjun läpi ja 

neuvottelee (sosiaalinen taito ”neuvotteleminen”) ja tilanne päättyy hyvin. 

 

 



 

Apuohjaaja kommentoi: Alisa jäi edelliseen keskusteluun, vaikka muut pystyi-

vät/osasivat siirtyä uuteen. Laitoin sille vielä kutsunkin liittyä, mutta ei liittynyt. 

Janne ei osallistunut eikä vastannut mihinkään mitä kysyttiin, olikohan koko 

ajan kuitenkin paikalla? Antti kertoi hyvän esimerkin siitä, miten ei ollut suuttu-

nut ärsyttävässä tilanteessa. Ei kuitenkaan halunnut nähdä omassa käyttäyty-

misessään mitään vikaa, vaan oli sitä mieltä, että ei ole sellaisia juttuja, joissa 

hän ärsyttäisi muita, tai jos sellaisia on, niin ainakin ne ovat hyvin pieniä. Tiina 

kertoi myös hyvän esimerkin siitä, miten oli käyttänyt rauhoittajia ja saanut it-

sensä rauhoittumaan niiden avulla. Ja kertoi myös, että on kokenut hyödyl-

liseksi osallistumisen ryhmään. Otti hyvin vastaan kotitehtävän, kävi heti miet-

timään tilanteita, jossa mahdollisesti ärsyttää muita. Loistavasti muisti vihan-

hallintaketjun vaiheet. Ohjaus oli hyvää ja kannustavaa, niin kuin aina. Hyvin 

sai ohjaaja rauhoitettua itsensä. Selkeitä esimerkkejä tilanteista, joissa voi itse 

ärsyttää muita. (Härkönen 2020.)  

 

Apuohjaaja viittasi Microsoft Teamsissa oleviin ominaisuuksiin ja siihen, 

kuinka ohjelmisto välillä aiheutti haasteita itse kullekin. Olin itse hermostunut 

myös ennen ryhmää, mutta käyttäen oppimiani tekniikoita, kykenin rauhoitta-

maan itseni ja toimimaan ammattilaisena.  

 

Kolmastoista ryhmäkerta: Sosiaalinen taito ja moraalinen päättely: Neu-

votteleminen ja Mohamedin tarina 

 

Ohjaus molemmissa kohdissa tutulla struktuurilla. Molemmat liitteissä. 

 

Apuohjaaja: ”Alisa osallistui aluksi keskusteluun hyvin, mutta noin puolessa 

välissä kuulemma akku oli loppumassa, niin joutui poistumaan. Vastuuopet-

taja oli jutellut tästä ARTista Alisan kanssa, ja Alisa oli ollut sitä mieltä, että ha-

luaa jatkaa. Toivottavasti nyt sitten rohkaistuu osallistumaan keskusteluun jat-

kossakin, ja muistaa ladata puhelimen. Janne osallistui tällä kertaa hyvin kes-

kusteluun viestien kautta, tuli hyviä ja moraalisesti kypsiä vastauksia. Antti 

toimi ryhmän moraalinvartijana, eli hyviä ja niin sanotusti moraalisesti oikeita 

vastauksia. 

 

Mietin sitä, että nyt kun Tiina ei ollut paikalla, niin se pakotti muut osallistu-

maan aktiivisemmin. Ja samalla myös laittoi ajattelemaan enemmän omaa 



 

mielipidettään, kun ei kenelläkään ollut tarjota valmista vastausta, jota voisi 

vain myötäillä ja olla samaa mieltä. Ohjaus on edelleen hyvää ja selkeää, ja 

huumoria mukana” 

 

 

Olen aloittanut moraalisessa päättelyssä aina Tiinalta kysymisen, mutta nyt 

olen samaa mieltä apuohjaajan kanssa, että Tiinan puuttuminen ”pakotti muut 

osallistumaan eri tavalla kuin aikaisemmin. ”Jessen tarinassa” oli huomatta-

vissa rohkaistumista eriäviin mielipiteisiin. 

 

 Neljästoista ryhmäkerta: Vihanhallinta: noidankehä 

 

Toiminnan tavoite: Tavoite on esitellä vihaisen käyttäytymisen noidankehä 

sekä auttaa ryhmäläisiä oivaltamaan, että heidän oma käyttäytymisensä voi 

toimia laukaisijana toisten kokemalle vihantunteelle ja sen johdosta muutta-

maan omaa käytöstänsä (Gibbs & Glick 2016, 231,).  

 

Edellisellä kerralla käyty ”kuinka minä ärsytän muita” toimii tässä aloituksena. 

Ohjaaja korostaa, että osaamme todella hyvin suututtaa muita ja voi lisäksi ko-

rostaa sitä, että teemme näitä asioita hyvin.  Ryhmäläisiä pyydetään mietti-

mään, kuinka he voisivat toimia eri tavalla kyseisissä tilanteissa. Yleensä se 

on jotain päinvastaista. Seuraavaksi ohjaaja kertoo, että niihin palataan lo-

puksi. (Glick & Gibbs 2016, 232.) Apuohjaaja piirtää seuraavat kaaviot, joko 

ennakolta tai tilanteessa. Ohjaaja esittelee ne vaiheittain. 

 



 

 

Kuva 1. Vihanhallinnan ketju. (Glick & Gibbs, 2016) 

 

Ohjaaja kertaa jo opitut asiat pikaisesti ja muistuttaa. että taidot ovat tässä vai-

heessa opittu. Seuraavaksi ohjaaja kysyy ryhmältä, mikä on kehä. Tässä koi-

tetaan saada ryhmäläisiä kuvailemaan ympyrää, joka jatkuu jatkumistaan. Sit-

ten apuohjaaja piirtää vihaisen käyttäytymisen noidankehän. Ohjaaja näyttää 

käsitteitä kehältä ja kertoo niistä, kuinka ne toimivat. Sitten ohjaaja kysyy, mi-

hin kohtaan sijoittuvat ne asiat, jotka ärsyttävät muita. Ellei ryhmä tiedä, 

apuohjaaja näyttää kohdan laukaisijat ja korostaa, että ne ovat toisten ihmis-

ten laukaisijoita, eivätkä heidän omiaan. Ohjaaja korostaa vielä, että jos emme 

katkaise noidankehää jostain kohdasta, se jatkuu ikuisesti. Sen takia halu-

amme poistua kehältä ennen kuin käytöksemme muuttuu jonkun toisen 

ihmisen vihantunteen laukaisijaksi. (Glick & Gibbs 2016, 233–234.) 
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Kuva 2. Vihaisen käyttäytymisen noidankehä. (Glick & Gibbs 2016) 

 

Seuraavaksi ohjaaja näyttää kuvasta kohtaa, jossa meidän on päästävä ke-

hältä katkaistaksemme kierteen. Apuohjaaja piirtää yllä olevaan kuvioon koh-

dan. 

 

Kuva 3. Ulos noidankehästä. (Glick & Gibbs 2016) 
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Seuraavaksi ohjaajat mallintavat koko vihanhallintaketjun, mutta tässä paino-

tetaan näkökulman muuttamista, tällä kertaa ei keskitytä siihen, että mitä muut 

tekevät vaan mitä me teemme laukaistaksemme toisten suuttumuksen. Ohjaa-

jat antavat tarkkailutehtävät ja ohjaavat ryhmäläisten harjoitukset. (Glick & 

Gibbs 2016, 234.) Tässä voidaan käyttää ”kuinka minä ärsytän muita”-kohdan 

tilanteita.  

 

Ohjaajien malli: Ohjaaja ja apuohjaaja on ylittämässä katua. Vihreät vaihtuvat 

punaisiin ja apuohjaaja alkaa yllyttämään, että katu pitäisi ylittää. Lopulta 

apuohjaaja alkaa syyttelemään ohjaajaa siitä, että ellei olisi hidastellut, he oli-

sivat kerinyt ylittämään katu vihreillä. Ohjaaja kuplapuhuu tilanteen ja tilanne 

päättyy onnellisesti.  

 

Apuohjaaja: Antti pohti taas oman aggression hyötyjä, mm. kiusaamisen lopet-

tamiseen. Hänellä tuntuu olevan vaikeutta päästää irti siitä ajatuksesta, 

että aggressiivisuus (aggressiivinen käytös) on hyvä asia, ja sillä se saa sen 

mitä haluaa. Jannella vaikeutta huomata omassa käytöksessään asioita, jotka 

ärsyttäisivät muita, ei ollut keksinyt yhtään asiaa viikon aikana. Tämä onkin 

varmasti haastavaa monelle, miettiä niitä omia, ehkä heikkoja kohtia. Tiina ke-

hui ohjaajan ohjausta ja selkeitä esimerkkejä. Kertoi, että auttaa ymmärtä-

mään asiaa paremmin, kun kerrotaan asiat käytännönläheisesti ja esimerkkiti-

lanteiden kautta. Ohjaaja osasi hyvin tiivistää Tiinan ajatukset ART-ryhmän 

hyödyistä, osasi myös hyvin kysyä konkreettisia esimerkkejä lisää Tiinalta. 

 

Viidestoista ryhmäkerta: Negatiivisen palautteen vastaanottaminen 

 

Kyseinen sosiaalinen taito käydään läpi kuten aikaisemmat ja löytyy liitteenä. 

 

Apuohjaaja: Alisan osallistuminen taas vähän huolettaa, oli paikalla, mutta ei 

vastannut mihinkään. Onkohan ihan turhaa pitää sitä mukana? Toisaalta 4 

kertaa jäljellä, joten voi kai tulla mukaan, jos niin haluaa. Tapio mukana myös 

tällä kertaa, ja osallistui keskusteluun kysyttäessä, ja vähän johdatellen oh-

jaaja sai häneltä hyvät vastaukset. Hyvin otti ohjaaja hänet myös mukaan kes-

kusteluun. Kaiken kaikkiaan oli kyllä aika vaisu ryhmäkerta, keskustelua ei oi-

kein syntynyt kunnolla mistään. 



 

 

Oma osallistumiseni oli myös kyllä vaisua, tällä kertaa jäi vähän sellainen 

tunne, että onko tässä mitään järkeä pitää tätä ryhmää näin etäyhteyksien 

kautta. Mutta onneksi Tiina on aina niin positiivisin mielin, ja taas tällä kertaa 

kehui vuolaasti ryhmää ja sen hyödyllisyyttä, niin se antaa vähän uskoa”. 

 

On todennäköisesti aina hieman hankalaa ottaa vastaan negatiivista pa-

lautetta, joten se saattaa selittää tuota vaisuutta.  

 

Kuudestoista ryhmäkerta: Vihanhallinta: taustatekijät (Tämän olisi pitä-

nyt olla aiemmin, mutta koronan takia ohjaaja teki virheen) 

 

Toiminnan tavoite: Ryhmäläiset ymmärtävät, että se tila missä he ovat laukai-

sijan kohdatessaan, vaikuttaa suuttumisen tasoon. Tämän ymmärtäminen aut-

taa heitä tiedostamaan, ettei omaa pahaa oloaan tarvitse purkaa toisiin ja sen, 

että toisellakin saattaa olla paha olo ja ottaa sen huomioon. (Gundersen ym. 

2018, 114.) 

 

Taustatekijä on tapahtunut ennen edistämäänsä käyttäytymistä tai se voi olla 

jatkuvaa, kuten esimerkiksi vaikka päänsärky. Taustatekijä vaikuttaa epäsuo-

rasti edeltävän tapahtuman seurauksiin. Taustatekijöitä voi olla esimerkiksi fy-

siologiset syyt, kuten väsymys, fyysiset syyt kuten lämpötila, sosiaaliset syyt 

kuten kiusaaminen, psyykkiset syyt kuten stressi, sekä muita vastaavia teki-

jöitä, jotka saavat henkilön provosoitumaan herkemmin kuin silloin kun kaikki 

on hyvin. Taustatekijät usein lisäävät reaktion voimakkuutta, harjoittelulla 

pyritään sovittamaan reaktio sen laukaisseen tekijän mukaiseksi. (Gun-

dersen ym. 2018, 114–115.) 

 

Apuohjaaja piirtää aluksi pommin, jossa on sytytyslanka ja tämän jälkeen ker-

too, että joillakin ihmisillä sytytyslanka on pitkä ja joillakin lyhyt. Sitten hän ky-

syy ryhmäläisiltä, mitä tämä tarkoittaa. Tämän tarkoituksena on selventää sitä, 

että ihmiset, joilla on pitkä sytytyslanka, ehtivät tehdä tilannearviota ja jopa 

sammuttaa langan ennen räjähdystä. Seuraavaksi ohjaajat mallintavat päivän 

teeman. Tämän jälkeen ohjaaja kysyy ryhmäläisiltä, mitä tapahtui ja apuoh-

jaaja täyttää taulukkoa. (Gundersen ym. 2018, 116 – 117.) 

 



 

Ohjaajien malli: Apuohjaaja on Sini, joka ei koulussa syönyt lounasta. Ohjaaja 

on hänen isänsä. Sini on tulossa kävellen kotiin, vaikka isä lupasi antaa kyy-

din, mikäli kerkeää. Sini tietää, että hänen isänsä vaatii häntä siivoamaan huo-

neensa viikkorahaa vastaan. Sini kuplapuhuu, kuinka hän tietää, että huone 

täytyy siivota, vaikka mieluummin haukkuisi ja raivoisi siitä, että isä ei hakenut 

häntä koulusta. Sini tietää, ettei saa purkaa huonoa tuultaan isäänsä. Sitten 

isä sanoo Sinille asiallisesti, että huone täytyy siivota. Sini kuplapuhuu taulu-

kon ketjun läpi. Sitten hän sanoo: ”Okei, mutta syön ensin, koska en koulussa 

kerennyt. Etkö kerennyt hakemaan minua?” Isä myöntyy ja pahoittelee, ettei 

kerennyt hakemaan Siniä koulusta, sillä hän on joutunut auttamaan muistisai-

rasta äitiään koko päivän. Sini tekee itsearvioinnin. 

 

Sitten ryhmäläisiltä pyydetään esimerkkejä tilanteista, joissa lanka on lyhyt. 

Apuohjaaja kirjaa vastaukset sarakkeisiin siten, että siihen tulevat fysiologiset 

taustatekijät, fyysiset taustatekijät, sosiaaliset taustatekijät sekä psyykkiset 

taustatekijät. Tämän jälkeen ohjaaja kysyy ryhmäläisiltä, miksi on hyvä olla tie-

toinen taustatekijöistä. On hyvä tehdä selväksi se, että tiedostaminen tausta-

tekijöistä on sen takia tärkeää, ettei huonoa tuultaan purkaisi muihin ja toisi-

naan voi olla hyvä tietää, että toisellakin voi olla huono päivä. (Gundersen ym. 

2018, 118 - 119.) 

 

Apuohjaaja: ”Taas sama mikä usein muulloinkin, eli vain kaksi osallistujaa, 

Tiina ja Antti, osallistuivat keskusteluun. Alisa aina välillä poistui paikalta ja 

kutsuin sen pari kertaa takaisin, mutta poistui kohta taas uudestaan. Hänen 

kohdallaan tämä ART on kyllä mennyt varmasti vähän hukkaan. Mutta oli kuu-

lemma käynyt tekemässä sen tietovisan. Janne ja Tapio eivät osallistuneet oi-

keastaan mitenkään. Huomasin, että osallistujien oli vaikea saada kiinni pel-

kästä teoriasta. Kun ohjaaja kysyi, onko kenelläkään mitään esimerkkejä ai-

heesta, niin Tiinakin pyysi selventämään asiaa lisää. Ohjaajan esimerkkien 

kautta ymmärsi asian kuitenkin hyvin. Myös Antti tuntui ymmärtävän. Antti kä-

sitteli asiaa taas ehkä enemmän muiden suuttumisen kautta kuin oman, esi-

merkiksi miten jollain toisella ihmisellä suuttumiseen vaikuttaa taustatekijät. Ja 

miten muut ihmiset voisivat tarvita ymmärrystä suuttumiseen enemmän. En 

kyllä ihan kaikkea kuullut mitä puhui, joten osa saattoi mennä ohi tai saatoin 

käsittää väärin”. 

 



 

Seitsemästoista ryhmäkerta: Sosiaalinen taito: Omien oikeuksien puo-

lustaminen ja Moraalinen päättely: Roopen tarina 

 

Taito ohjataan kuten aikaisemmin sosiaalisen taidon ollessa kyseessä, kuten 

moraalinen päättely. Kts. liite.  

 

Apuohjaaja: Tiina oli pois ja sen kyllä huomasi! Kuin kivirekeä olisi perässä ve-

tänyt. Tosin Alisa uskaltautui muutaman kommentin nyt sanomaan/kirjoitta-

maan, ehkä juuri siitä syystä, että oli vähän pakko. Sosiaalinen taito (omien oi-

keuksien puolustaminen) oli ryhmäläisille vaikea hahmottaa ja Janne esimer-

kiksi kommentoi, että on monimutkainen asia puhua. Muiltakaan ei oikein 

kommentteja tullut, vaikka ohjaaja yritti esimerkein selventää. Oli kyllä yllättä-

vän vaikea aihe osallistujille keskustella. (Härkönen 2020.) 

 

Moraalinen tarina herätti vähän enemmän keskustelua, ja kaikilla kommentoi-

jilla oli moraalisesti kypsiä vastauksia. Antissa ainakin tarina herätti tunteita, 

joten hyvä tarina siinä mielessä, vaikka olikin aika raju. (Härkönen 2020.) 

 

Luettuna ohjaajien mallit eivät ole ihan yhtä hyviä kuin jos ne esittäisi, mutta 

kyllä ne varmasti helpottavat asian hahmottamista. Näin etänä tulee moni asia 

kyllä tehtyä eri tavalla, mutta varmasti osallistujille on hyötyä tällaisestakin toi-

mintamuodosta. (Härkönen 2020.) 

 

Tässä apuohjaaja viittasi siihen, kuinka en onnistunut siirtämään kuvaa-

mamme videon keskustelualueelle, vaan yritimme kertoa sen läpi.  

 

Tähän ryhmänvetämisen hankaluuteen saattaa vaikuttaa edelliset aiheet mitä 

olemme käsitelleet. Olisi varmasti ollut perustellumpaa ensin käsitellä tämä 

aihe ennen ”negatiivisen palautteen vastaanottamista.” Myös huomionarvoi-

nen seikka saattaa olla se, että tietävätkö ryhmäläiset mitä eroa on omilla oi-

keuksilla ja velvollisuuksilla? 

 

Kahdeksastoista ryhmäkerta: Vihanhallinnan koko ketju 

 



 

Toiminnan tavoite: Yhteenveto koko vihanhallintaketjusta ja antaa lisäharjoi-

tusta sosiaalisen taidon käyttämisestä noidankehästä irtautumiseen. Ryhmä-

läiset saavat myös harjoitella koko ketjusta. (Glick & Gibbs 2016, 243.) 

Ohjaaja kertaa koko ketjun kohdan kohdalta ja herättelee keskustelua ketjun 

eri vaiheista. Mallinuksessa on laukaisijat + vihjeet + rauhoittajat + muistuttajat 

+ seurausten ajatteleminen + sosiaalinen taito (anteeksi pyytäminen) + itsear-

viointi. (Glick & Gibbs 2016, 243.) 

 

Ohjaajien malli: Apuohjaaja on kirjoittamassa vihkoonsa, kun ohjaaja tulee in-

nostuneena paikalle ja keskeyttää apuohjaajan. Apuohjaaja närkästyy, kun 

hänet keskeytetään ja ohjaaja suuttuu, kun hänen asiaansa ei haluta kuun-

nella. Ohjaaja käy ketjun läpi, pyytää anteeksi keskeytystä ja tilanne päättyy 

hyvin.  

 

Apuohjaaja: Hyvin tuntui olevan muistissa ARTissa opitut asiat, ainakin Tii-

nalla ja Antilla. Antin mielestä ART-ryhmä olisi parempi livenä, kuin etänä. 

Olen samaa mieltä, mutta hyvin on minun mielestäni onnistuttu myös näin 

etänä! Onneksi on ollut sellainen ryhmä, joka siihen on pystynyt. Varmasti 

tämä virtuaalinen – ART on parempi vaihtoehto kuin se, että ei olisi pidetty ol-

lenkaan. Ainakin itselle tämä ART on tuonut tähän (etätyö)kevääseen huomat-

tavasti paljon enemmän sisältöä! Myös Tiinan mielestä etä-ART on ollut hyvä, 

ja muutenkin hyödyllinen. Tiina on hyvin sisäistänyt ARTin sisällöt, minusta 

tuntuu, että hän on ollut tämän kurssin palkitsevin osallistuja ts. hyötynyt eni-

ten. Hänellä taitaa omassa elämässään olla suuria muutoksia menossa, niin 

nämä asiat ovat varmasti olleet hyödyllisiä ja auttaneet häntä eteenpäin. (Här-

könen 2020.) 

 

Ohjaaja tiivisti hyvin Tiinan ajatukset siinä, kun hän reflektoi omaa kasvuaan 

kurssin myötä. Antilta hyvä kommentti seurausten ajattelemiseen liittyen, eli ei 

voi olla tekosyynä esim. huono päivä siihen, että on ilkeä muille. Hyvin ohjaaja 

avasi asiaa lisää, ja kertoi miksi se olisi hyvä ottaa huomioon, ja miten tilan-

teen voisi ratkaista. Kaiken kaikkiaan ihan hyvä ryhmäkerta, Tiina ja Antti osal-

listuivat hyvin, muut eivät kyllä ollenkaan. (Härkönen 2020.) 

 

Pitäisikö osallistujat palkita jollain tavalla osallistumisesta, esim. postittamalla 

jotain kotiin tms.? (Härkönen 2020.) 



 

 

Olen aina päättänyt ryhmän johonkin mukavaan tekemiseen, esimerkiksi kei-

laamiseen tai kahvilaan menemisellä. Vallitsevassa tilanteessa se on mahdo-

tonta, joten tuo apuohjaajan ajatus oli hyvä. Hän postittikin osallistujille osallis-

tumistodistuksen lisäksi suklaalevyn.  

 

Yhdeksästoista ryhmäkerta: Sosiaalinen taito: Anteeksi pyytäminen 

 

Struktuuri on sama kuin aikaisemmin. Taito löytyy liitteenä. 

 

Apuohjaaja: Tiina pois, mutta tällä kertaa ei huomannut eroa niin paljon. Antti 

oli puheliaalla tuulella ja myös Janne kommentoi keskustelualueelle. Sosiaali-

nen taito (anteeksi pyytäminen) herätti keskustelua taidon tarpeellisuudesta. 

Etenkin Antti oli sitä mieltä, että taitoa on turhaa opetella, koska vanhemmat 

ihmisetkään eivät sitä osaa/tee. Jannen mielestä anteeksi pyytäminen on 

vaan tyhjä toimenpide, jonka tarkoitus on haalea. Molemmilta tuli siis hyviä, 

kyseenalaistavia kommentteja. Ja hyvin myös ohjaaja tarttui niihin ja kertoi, 

miksi taitoa olisi silti hyvä harjoitella. Etenkin se vertaaminen englannin kielen 

opetteluun oli mielestäni loistava! Tapio oli mukana, mutta näytti touhuilevan 

aina välillä omiaan, hyödyllisyys hänelle osallistumisesta kurssiin jää arvailu-

jen varaan. (Härkönen 2020.) 

 

Alisa myös alussa mukana, mutta ei kommentoinut mihinkään ja poistui noin 

puolessa välissä. Eli vähän samoilla linjoilla, hyötyiköhän mitenkään. (Härkö-

nen 2020.) 

 

Tämän taidon kohdalla oli noussut aikaisemmin tarpeellisuus harjoitella tätä 

taitoa. Joidenkin osallistujien kohdalla on ollut vallalla käsitys siitä, kuinka ag-

gressiivinen käytös on perusteltua ja kunnioitusta herättävää, joten tämän tai-

don harjoittelu perustelee itse itsensä. 

 

Tapion äiti oli kehunut ohjaajalle sekä Tapion vastuuopettajalle sitä, kuinka 

Tapion kiukunpuuskat ovat vähentyneet ja havaitsi selkeää hyötyä ART-ryh-

mästä. 

 

Apuohjaajan näkemys koko ART-menetelmän käyttöönotosta: 



 

 

Oli todella mielenkiintoista päästä tutustumaan ART-menetelmään toimimalla 

ryhmässä apuohjaajana. ART oli itselleni vielä melko vieras menetelmä ennen 

ryhmän aloittamista. Olin tutustunut aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja 

olimme keskustelleet Tomin kanssa ART-menetelmästä. Ennen ryhmän aloit-

tamista Tom perehdytti minut vielä tarkemmin menetelmään ja kertoi suunni-

telmastaan ryhmäkertojen kulkuun liittyen. Ryhmäkertojen edetessä mene-

telmä ja ryhmäkertojen rakenne tulivat tutummaksi, ja olin todella vaikuttunut 

menetelmän toimivuudesta. (Härkönen 2020.) 

 

Minusta oli hienoa nähdä, miten aktiivisia ja innokkaita ryhmäläiset olivat osal-

listumaan ryhmäkerroilla yhteiseen keskusteluun ja myös harjoituksiin. Ryh-

mäläiset olivat aktiivisia etenkin alussa niillä kerroilla, kun pääsimme pitämään 

ryhmää vielä paikan päällä koululla. Korona-tilanteen mukanaan tuoma etä-

opetus, joka siirsi myös ART-ryhmän pelkästään Teams-yhteyden päähän, 

muutti tietysti tilannetta ja ryhmäkertoja, mutta olin kuitenkin positiivisesti yllät-

tynyt siitä, miten hyvin ryhmä pystyi toimimaan myös etänä. Toki osalla osal-

listujista etänä toteutettu ART ei onnistunut aivan yhtä hyvin, johtuen varmasti 

monistakin eri syistä, mutta mielestäni tilanteessa korostui myös se, miten ryh-

män mukanaan tuoma yhteisöllisyys ja vertaistuki ovat tärkeä osa menetel-

mää ja ne auttavat osallistujia hyötymään ART-ryhmästä enemmän. Uskon 

kuitenkin, että myös etänä toteutettu ART oli kaikille osallistujille hyödyllistä, 

se toi heille varmasti uusia näkökulmia ja keinoja muun muassa suuttumuksen 

hallintaan ja erilaisiin haastaviin sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin. (Härkö-

nen 2020.) 

 

ART-ryhmässä toimiminen apuohjaajana oli todella antoisaa ja palkitsevaa. 

Ryhmän pitäminen toi itsellekin uusia näkökulmia ja työkaluja työskentelyyn 

nuorten parissa. Minusta oli hienoa päästä pitämään ryhmää Tomin kanssa, 

Tomin vahva osaaminen ART-menetelmästä sekä huumorintajuinen ja huomi-

oon ottava ohjaustyyli loivat ryhmälle luottavaisen ja rennon ilmapiirin, jossa 

jokaiselle ryhmäläiselle oli tilaa ja jokaisen mielipiteitä kunnioitettiin. Toivon, 

että pääsemme syksyllä pitämään Tomin kanssa uutta ryhmää koululla ja si-

ten pääsen syventämään omaa osaamistani ART-menetelmästä. (Härkönen 

2020.) 

 



 

5 AINEISTON KERÄÄMINEN JA ANALYSOINTI 

5.1 Kysely 

 

Ryhmäläiset 

 

Ryhmän osallistujille suunnatussa kyselyssä oli seitsemän kysymystä. Kysy-

mykset olivat:  

Miten ART-ryhmään osallistuminen on vaikuttanut sinuun? 

Minkä taidon harjoittelu on jäänyt erityisesti mieleesi? 

Oletko käyttänyt ART-ryhmässä opittuja asioita? Mitä ja minkälaisessa tilan-

teessa? 

Vastasiko ART-ryhmään osallistuminen odotuksiasi? 

Mitä seuraavista aggression hallinnan keinoista olet käyttänyt? 

Miten ryhmän ohjaus toimi? 

 

Tämä kysely toteutettiin etänä siten, että ryhmäläiset vastasivat itsenäisesti 

kyselyn kysymyksiin. Kyselyssä oli kolme avointa kysymystä, kolme suljettua 

kysymystä sekä yksi asteikkokysymys, jossa kysyttiin ryhmänohjauksesta, ku-

ten kuinka selkeää oli ohjaus, kuinka innostavaksi koki ohjauksen ja ryhmän 

turvallisuutta sekä kuinka mielipidettä kuunneltiin. Keskimääräisesti oli kyse-

lyyn vastannut kolme viidestä, selkeästi heikommat kognitiiviset taidot oman-

neet jättivät kyselyyn vastaamatta, oletettavasti riittämättömän ohjauksen ta-

kia. Kyselyn vastauksien analysoinnissa käytettiin määrällistä menetelmää. 

 

Kysymyksessä “kuinka ryhmään osallistuminen on vaikuttanut sinuun”, oli vas-

taukset positiivisia, yhdessä vastauksessa korostettiin opitut asiat uusina ja 

omaan elämään sovellettavina.  

 

Taito, minkä harjoittelu on jäänyt ryhmäläisille erityisesti mieleen, oli ainoa 

tarkka vastaus vihanhallintaketju. Tarkalla tarkoitetaan tässä tapauksessa jo-

tain tiettyä asiaa yleispätevän “kaikki” sijaan, mutta toisaalta olisi aliarvioimista 

ryhmäläisiä kohtaan kieltää, etteikö näin voisi olla. 

 



 

Kaksi vastaajaa ei ollut vielä käyttänyt opittuja taitoja, yksi oli käyttänyt rau-

hoittajia, eli syvään hengittämistä ja positiivisia mielikuvia. Monivalintakysy-

myksessä aggression hallintakeinoista vastaajat puolestaan olivat käyttäneet 

eniten juuri rauhoittajista positiivisia mielikuvia ja muistuttajia. Pientä hajaan-

nusta oli syvään hengittämisen ja seurausten ajattelun väliltä. 

 

Ohjauksen selkeydestä ja ymmärrettävyydestä oli vastaajista 66,7% täysin sa-

maa mieltä, loppujen ollessa samaa mieltä. Ohjaajan innostavuudesta ja kan-

nustavuudesta oli 66,7% samaa mieltä. Yli puolet (66,7%) oli sitä mieltä, että 

heidän mielipidettään kuunneltiin ja kaikki olivat sitä mieltä, että ryhmä oli tur-

vallinen sekä hyvä ilmapiiriltään.  

 

Opettajat 

 

Ryhmäläisten vastuuopettajille suunnatussa kyselyssä oli pelkkiä avoimia ky-

symyksiä. Kysymyksiä oli kahdeksan kappaletta. 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin sitä, miten arvioisi opiskelijan itse ko-

keneen ryhmään osallistumisen: 

 

Lähiopetuksessa opiskelija itse kertoi ryhmän olevan kiva ja hyödyllinenkin. 

Opiskelijasta näki, kuinka hänen olemuksensa oli rento, hän oli juttelevainen 

ja iloisen oloinen ryhmän jälkeen. Etäopetuksen ajalta tätä oli vaikea arvioida, 

mutta osallisuus vaikutti jääneen vähäisemmäksi eikä suuri innostus osallistu-

misesta enää näkynyt opettajalle asti. Tässä tarkoitetaan koronan vaikutus, 

sillä Ammattiopisto Spesia siirtyi etäopetukseen hallituksen ohjeiden mukai-

sesti. Muissa vastauksissa on arvioitu opiskelijan kokeneen ryhmän hyväksi ja 

hyödylliseksi.  

 

Seuraavaksi kysyttiin sitä, että onko ryhmään osallistuminen vaikuttanut opis-

kelijan opiskeluun. Vastauksissa tuli esille esimerkiksi sitä, kuinka erään opis-

kelijan kohdalla on sosiaalisissa taidoissa, ja itsensä ilmaisussa tullut paran-

nusta ja yleisesti ryhmään osallistuminen on vaikuttanut positiivisesti kaikkien 

opiskeluun. Tässä oli lisäksi yhden opiskelijan kohdalla mietitty sitä, että ryh-

mästä on ollut opiskelijalle hyötyä monin tavoin ja ainakin epäsuorasti omien 

tuntemuksien kautta vaikuttanut myös opiskeluun positiivisella tavalla. Lisäksi 



 

oli havaittu yhden opiskelijan kohdalla lisääntynyttä tasapainoisuutta ja vas-

tuullisuutta. 

 

Kysymyksessä, jossa kysyttiin sosiaalisten taitojen muutoksesta, joidenkin 

kohdalla oli tullut havaittavaa muutosta parempaan suuntaan. Rentous ja iloi-

suus nousi esille yhden opiskelijan kohdalla sekä erään kohdalla tietoisempaa 

tunteiden hallintaa, joka on edesauttanut vuorovaikutusta muiden kohdalla. 

Toisen opiskelijan kohdalla oli havaittu selkeästi opiskelijan olevan sosiaali-

sempi ja lisääntynyttä vuorovaikutusta toisten kanssa. Myös oli havaittu taito-

jen kehitystä haastavien tilanteiden hallintaan. 

 

 

Kysymyksessä ”onko opiskelija käyttänyt jotakin sosiaalista taitoa koulussa 

eteen tulleessa ristiriitatilanteessa? Esimerkiksi onko opiskelija pyytänyt apua 

tehtävän tekemiseen suuttumisen sijaan jne.?” oli vastauksissa hieman enem-

män hajontaa. Joidenkin kohdalla ei ollut havaittu mitään muutosta tai oli huo-

mattu, että Opiskelija on kertonut, että riitelemisen halu on mennyt pois. Myös 

positiivista oli erään opiskelijan kohdalla se, että opiskelija pystyy sanotta-

maan ensiksi tunteen ennen kuin antaa haastavalle käytökselle vallan. Lisäksi 

erään toisen kohdalla oli tullut pohdintaa omasta toiminnasta vuorovaikutusti-

lanteessa ja ettei pyri sanomaan mitään, mikä voisi pahoittaa toisen mieltä. 

 

Seuraavan kysymyksen aiheena oli arvioida sitä, kuinka kokee opiskelijan ti-

lanteen, jossa hän suuttuu ja onko tullut muutosta ryhmän osallistumisen jäl-

keen. Erään opiskelijan kohdalla ei pystytty arvioimaan tätä, mutta opiskelija 

kuulemma tunnistaa suuttumuksen itse. Lisäksi toisen kohdalla opiskelijan 

ajattelutapa on muuttunut ja valikoiva käyttäytyminen vähentynyt. Tilanteessa 

käyttäytyminen on muuttunut ja ottaa rauhoitus keinot käyttöön. 

Myös toisen kohdalla oli havaittu sietokyvyn kasvua ja selkeästi tilanteesta 

poistumista konflikteja välttääkseen. 

 

 

Itsensä rauhoittamiseen liittyvässä kysymyksessä nousi esille opittuja asioita, 

mutta myös ongelmanratkaisukykyä, löytämällä itseään rauhoittavia asioita. 

Näitä oli tilanteesta poistumisen lisäksi satamaan katsomaan veneitä. Kolmas 



 

opiskelija kykeni käyttämään positiivisia mielikuvia. Kahden muun kohdalla pi-

dettiin mahdollisena, että kykenevät rauhoittamaan itseään, sillä oli havaittu 

suuttumuksen tunteen tunnistamisen kehittymistä. 

 

Viimeinen kysymys käsitteli moraalista päättelykykyä, sitä että onko moraali-

sessa päättelykyvyssä tapahtunut muutoksia. ”Moraalisesti kypsimmän” opis-

kelijan kohdalla ei huomattu muutosta, kuten ei myöskään opiskelijan, jolla oli 

moraalisen päättelykyvyn lisäksi haasteita ryhmään osallistumisesta etäjak-

solla. Toisessa vastauksessa nousi enemmän muutosta esille: Kyllä. Arvioin, 

että opiskelija reflektoi enemmän omaa toimintaa moraalisesti. Opiskelija on 

rauhoittunut ja harvemmin hermostuu ja on saanut keinoja – tämä näkyy 

myöskin kotona. Kunnioittaa muita ja tietää paremmin oikeutensa ja vas-

tuunsa. Myös erään opiskelijan kohdalla oli positiivista muutosta havaittavissa: 

Opiskelijan oma moraalinen ajattelu on entisestään kehittynyt. Pohtii enem-

män mikä on oikein. Asettaa kysymyksen itsellensä, miten minun pitää tehdä 

toimiakseni oikein? Punnitsee moraalista kehitystä ja arvoja pohtien onko tä-

män oltava näin. Myös kehitystä näkyi erään opiskelijan kohdalla: Eläytyy pa-

remmin muiden tunteisiin ja ajattelee miltä toisesta voi tuntua. Osaa toimia pa-

remmin ja oikeammin omien moraalisten periaatteiden mukaan. Ymmärtää, 

että asioista on tiedettävä tarpeeksi, jotta voi tehdä moraalisia päätöksiä. 

 

 

5.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä aineiston analyysi ei ole niin täsmällistä ja 

järjestelmällistä kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. Usein toiminnalli-

sessa opinnäytetyössä riittää, että aineistonkeruumenetelmin saatava tieto on 

suuntaa antavaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57, 63.) Aineiston keruun suh-

teen opinnäytetyössä käytettiin menetelmätriangulaatiota. Käytössä oli sekä 

opiskelijoille että opettajille suunnattu kysely. Opettajat havainnoivat ja haas-

tattelivat opiskelijoita aiheesta. Lisäksi ryhmässä mukana ollut apuohjaaja, 

jolla ei ole koulutusta ART-ohjaajaksi tai ylipäänsä ollenkaan kokemusta ai-

heesta, raportoi ryhmäkerroista ja antoi lopuksi oman näkemyksensä menetel-

mästä. Hän on koulutukseltaan sosionomi, joten hänen näkökulmansa antaa 

myös tietoa menetelmän soveltuvuudesta, erityisesti sen takia että hän pohjaa 

havaintonsa koulutuksensa kautta.  



 

 

Tietyn luotettavuuden eli reliabiliteetin saavuttamiseksi pyysin vastuuopettajia 

täyttämään myös kyselyn menetelmän vaikuttavuudesta, he haastattelivatkin 

ja havainnoivat opiskelijoitaan ennen kyselyn täyttämistä. Näin opinnäyte-

työssä pyrittiin varmistamaan toistettavuus, eli saman tuloksen saaminen tut-

kittavan kohdalla tutkijasta riippumatta. Myös tutkimustulokset oli tiukasti si-

dottu aikaan ja paikkaan, eli tässä tapauksessa menetelmän sopivuus vaati-

vaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Myös tutkimuksen pätevyyttä sil-

mällä pitäen oli kyselyn kysymykset aseteltu mahdollisimman selkeiksi erityis-

opiskelijoille ja aiheet olivat ART-menetelmään liittyviä. (Vilkka 2015.) Opiske-

lijat olivat vielä vahvistaneet käsitteiden hallintaa Härkösen tekemällä tietovi-

salla ja ohjaajat pitivät tarkasti huolen siitä, että ryhmissä käytettävät termit oli-

vat ART-menetelmän mukaisia.   

 

ART-menetelmä näyttäisi tämän otannan perusteella olevan sopiva erityisop-

pilaitokseen, vaikkakin kyseessä on pieni otanta opiskelijoista. Muista ARTiin 

liittyvissä opinnäytetöissä on myös havaittu positiivisia kokemuksia. Esimer-

kiksi osana nuorten kuntoutusta Raholan perhetukikeskuksessa käytettiin me-

netelmää sosiaalisten taitojen harjoitteluun, jolloin tutkimustulosten mukaan 

menetelmä vaikutti toimivalta. Myös yhdessä nuorisokodissa oli saatu hyviä 

tuloksia. Viimeksi mainitussa käytettiin aineistotriangulaatiota ja aineisto muo-

dostui nuorten haastatteluista, heidän raporttimerkinnöistään ja työntekijöiden 

kyselylomakkeesta. Tässä ART-ryhmässä oli ryhmäläisiä neljä. Tuloksissa ha-

vaittiin, että kahdella ryhmäläisellä oli kvantitatiivisen aineiston perusteella ha-

vaittavissa itsehillinnän parantumista, kvalitatiivinen aineisto ei kuitenkaan tu-

kenut tätä. Siinä nousi kuitenkin esille hyvät kokemukset ryhmästä, kuten tur-

vallisuus. Työntekijöiden puolesta ei havaittu kuitenkaan, että taidot olisivat 

siirtyneet arkeen. Savolainen 2013, 36–37.) 

 

Tuominen omassa opinnäytetyössään (2017) tutki ART-menetelmän soveltu-

vuutta alakouluikäisille erityistä tukea vaativille oppilaille. Myös positiivisia tu-

loksia oli havaittavissa hänen opinnäytetyössään. Esimerkiksi ART-ryhmässä 

olleiden oppilaiden opettaja vastasi ART-menetelmän vahvistaneen hänen nä-

kemystään siitä, että sosiaalisten taitojen harjoittelua pitäisi sisällyttää enem-

män koulupäiviin. Myös vihanhallinnan harjoittelu nähtiin erityisen tärkeäksi 



 

opettajan erityistä tukea vaativien oppilaiden ryhmässä. Erityisopettajan mie-

lestä ART-menetelmän kaltainen lähestymistapa ongelmatilanteissa toisi pa-

rempia tuloksia kuin ainainen kieltäminen Tulosten perusteella ART soveltuu 

käytettäväksi alakouluikäisille erityistä tukea vaativille oppilaille, mutta ei kui-

tenkaan hänen mukaansa voi täysin noudattaa alkuperäistä mallia, sillä siinä 

tulee huomioida ryhmässä olevien erityistarpeet, kuten keskittymiskykyyn liitty-

vät haasteet. (Tuominen 2017, 34, 39.) 

 

ART-menetelmä on ollut mukana THL:n HALO-katsauksessa (Mogk ym. 

2015), jossa menetelmiä arvioidaan tutkimusaineiston ja menetelmästä kirjoi-

tettujen tieteellisten artikkelien perusteella. Katsauksessa ART-menetelmä sai 

käyttösuosituksen. Lisäksi samaisessa katsauksessa todettiin: Hoitovaikutuk-

sen hiipuminen ajan mittaan oli tutkimuksissa yleistä, joskin useissa tutkimuk-

sissa suuri aineiston kato vaikeutti tämän arvioimista. Ohjaajien sitoutuminen 

menetelmän toteuttamiseen todennäköisesti edistää myönteistä hoitovaiku-

tusta (Mogk ym. 2015.) Tätä jälkimmäistä lausetta tukee myös oma havainto, 

sillä ryhmäläiset ilmaisivat useaan otteeseen sitä, kuinka ohjaajat ovat innos-

tavia. Tämä sitten näytti innostavan ryhmäläisiä. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Itse koen tämän ryhmän olleen menestyksekäs ryhmään osallistujien kan-

nalta. Mielestäni aineistoa, jolla pystyy vastaamaan tutkimuskysymyksiin, tuli 

riittävästi kerättyä. 

 

Mielestäni saadut tulokset viittaavat siihen, että menetelmä sopii käytettäväksi 

vaativan erityisen tuen oppilaitoksessa. Oman työkokemukseni perusteella 

(vuodesta 2012) arvioisin, että ART-menetelmän osa-alueet sisältävät juuri 

niitä asioita mitä opiskelija tarvitsee. Mielestäni ohjaajalla on suuri vastuu, kun 

hän ohjaa ART-menetelmää erityisopiskelijoille, sillä silloin tulee omassa oh-

jauksessa huomioida selkeys ja ryhmän lähtötaso. Monesti aikaisemmissa 

ryhmissä ovat opiskelijat tuoneet esille sitä, kuinka mukavaa on harjoitella so-

siaalisia taitoja. Monella meistä on puutteita sosiaalisissa taidoissa, joten suju-

van vuorovaikutuksen takia on tärkeää pystyä ilmaisemaan itseään tarpeeksi 

hyvin.  

 



 

Myös muissa aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu menetelmän vaikutta-

van jollain tapaa ryhmään osallistuvien käytökseen, vaikkakin osissa nuo 

muutokset ovat olleet pieniä. Tässä mielestäni vaikuttaa tuo menetelmän jää-

minen ryhmäkertoihin. Tällöin voisi miettiä joitakin keinoja, kuinka ARTissa 

opittuja asioita voisi siirtää arkeen, kuten aktiivinen muistuttaminen opituista 

keinoista, sekä mahdollinen kertauskurssi tai jo ryhmässä aiemmin olleiden 

mukaan ottaminen alkavan ryhmän toimintaan. 

 

Mielestäni totuudellisuus tässä opinnäytetyössä toteutuu siten, että olen ryh-

mäkertojen alkuun laittanut suunnitelman tehtävästä asiasta sekä apuohjaajan 

että minun kommenttini. Kyselylomakkeissa mielestäni toteutui sama asia, 

sillä ryhmäläiset pääsivät itse vastaamaan, kuinka kokivat ryhmän ja lisäksi 

vastuuopettajat havainnoivat opiskelijoita ryhmäkertojen jälkeen. 
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3.3 ABC – malli 

Toiminnan tavoite: 

Ensimmäisen ryhmäkerran tavoitteena on, että ryhmäläiset saavat 

yleiskäsityksen menetelmän sisällöstä, mukaan lukien ABC - mallin. 

Tavoitteena on selittää vihanhallinnan harjoittelun tavoitteet ja perus-

tella vihanhallintaketjun oppiminen. (Glick & Gibbs 2016, 207.) Ensim-

mäisen tapaamisen jälkeen ryhmäläiset myös ymmärtävät, että aggres-

sio ei elä omaa elämäänsä, vaan sillä on syynsä, selityksensä ja seu-

rauksensa, ja ihminen voi itse vaikuttaa tilanteeseen ja ohjata sitä ha-

luamaansa suuntaan. (Gundersen ym. 2015, 85 – 86.) 

 

Teoreettinen tausta: 

ARTin vihanhallintaosa perustuu sovellettuun käyttäytymisanalyysiin, 

kognitiiviseen terapiaan ja kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan. Suuttu-

mus on sinänsä hyödyllinen tunne, ja joskus voi olla hyvä näyttää 

muille, että osaamme tarpeen tullen suuttuakin. Vihaisuus on tunne, 

mutta aggressiivinen käyttäytyminen on toimintaa, jonka tarkoitus on 

vahingoittaa toista ihmistä vaikkapa kostoksi tai jonkin tavoitteen saa-

vuttamiseksi. (Gundersen ym. 2018, 85 – 86.)  

Vihanhallintaharjoituksissa on parhaat kokemukset saatu yleensä in-

duktiivisella lähestymistavalla. Pedagogisessa kirjallisuudessa on termi 

induktiivinen ja deduktiivinen oppiminen erotettu toisistaan. Kun deduk-

tiivisessa oppimistavassa on opetettu ensin teoria ja sitten katsottu 

kuinka se toimii käytännössä, niin induktiivisessa oppimistavassa teoria 

johdetaan käytännön harjoituksesta tai mallinuksesta. (Gundersen ym. 

2018, 87.) 

 

Ryhmäkerran sisältö 

• Selitetään päivän teema 

• Mallinnetaan päivän teema 

• Keskustellaan tarpeesta & mallinnetaan päivän teema 

• Yhteenveto 

 

Selitetään päivän teema: 
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Kysy ryhmältä mitä viha on. Kerro, että viha on loppujen lopuksi aivan nor-

maali tunne ja että jokainen suuttuu joskus. Korosta sitä, ettei viha itsessään 

ole hyvä tai paha, vain sillä on merkitystä, mitä vihantunteen vallassa tekee. 

Jos suuttuessaan tulee aggressiiviseksi ja vaikka satuttaa toista, siinä seu-

rauksena on se, että voi joutua vaikeuksiin auktoriteettien kanssa. Vihanhal-

linta on sitä, että pystyy hillitsemään suuttumuksensa muiden ärsyttämi-

sestä huolimatta. Se lisää itsehallintaa. (Glick & Gibbs 2016, 207-208) 

 

ABC – mallissa A = edeltävät tapahtumat, B = käyttäytyminen ja C = 

seuraukset. Voidaan myös selventää siten, että A on mitä tapahtui, B 

mitä teit ja C mitä siitä seurasi. Ryhmäläisille kerrotaan valmiiksi mie-

titty esimerkkitapaus, jossa edellä mainitut kohdat tulevat esiin. Yksilöi-

dään tilanteen A, B ja C, pyydetään ryhmäläisiä kertomaan omia tilan-

teitaan, ja autetaan heitä tunnistamaan ABC – mallin osatekijät. (Glick 

& Gibbs 2016, 208.) 

 

Keskustellaan tarpeesta: 

 

Tässä korostetaan sitä, että kun on valinnut aggressiivisen reaktion, 

ongelmat vain lisääntyvät. On hyvä tuoda selkeästi ilmi se, että kun va-

litsee itse, kuinka reagoi silloin kun suuttuu, niin voi välttyä ongelmilta. 

Vihanhallintakurssin tarkoituksena on auttaa ryhmäläisiä valitsemaan 

järkevästi, ettei siitä ole seurauksia hänelle itselleen tai lähimmäisilleen. 

Voidaan kertoa, että vihanhallinnan harjoittelulla ei pyritä tukahdutta-

maan negatiivisia tunteita, vaan ilmaisemaan niitä rakentavalla, ei – ag-

gressiivisella tavalla ja ärsytyksen aiheeseen suhteutetulla tavalla. 

Suuttumuksen tukahduttaminen kokonaan vie voimia tai kohdistaa kiu-

kun muihin. Suuttumus on tunnetila, kun taas aggressiivinen käyt-

täytyminen on toimintaa. (Gundersen ym. 2018, 80, 89.) 

 

Yhteenveto: 
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Ryhmäläisiä voi pyytää miettimään, mitä hyötyä heille voi olla vihanhal-

linnan harjoittelusta. Pohdinta edistää tiedostamista ja motivoi heitä 

harjoittelemaan vihanhallintaa. (Gundersen ym. 2018, 90.) 

 

Kuuntelemisen taito ja ”punaisia päin” 

 

Sosiaalisten taitojen harjoittelu 

 

Toiminnan tavoite: Sovitaan ryhmän säännöt ja kerrotaan sisällöistä, 

ART – menetelmästä ja siitä kuinka se koostuu kolmesta osa – alu-

eesta: sosiaalisten taitojen harjoittelusta, vihanhallinnasta ja moraalisen 

päättelyn harjoittelusta (Glick & Gibbs 2016, 148). 

 

Teoreettinen tausta: Sosiaalisten taitojen harjoittelu opettaa taitoja, 

jotka auttavat saavuttamaan päämääräsi ja tulemaan toimeen muiden 

ihmisten kanssa. Vihanhallinnan harjoittelu opettaa tunnistamaan, mil-

loin olet suuttumassa ja auttaa rauhoittumaan, jotta ei joudu vaikeuk-

siin. Moraalinen päättely opettaa suhtautumista erilaisiin tilanteisiin ja 

auttaa ymmärtämään omia ja muiden näkökulmia sekä tekemään vas-

tuuntuntoisia ja moraalisesti kypsiä päätöksiä. (Glick & Gibbs 2016, 

148.) 

 

 Kerrotaan ryhmän jäsenille, että heidän tulee osallistua kolmeen ryhmätapaa-

miseen viikossa, yhteen sosiaalisten taitojen harjoitteluun, yhteen vihanhallin-

nan harjoitteluun ja yhteen moraalisen päättelyn tapaamiseen. Ryhmäkerta 

kestää tunnista puoleentoista. Ryhmän kanssa keskustellaan säännöistä, teh-

dään selväksi, että tietyt säännöt ovat välttämättömiä. Näitä ovat: 1. Tule pai-

kalle ja osallistu. 2. kunnioita muita. 3. ole avoin ja rehellinen. 4. Ryhmän asi-

oista ei puhuta ryhmän ulkopuolella. Oma auktoriteetti tuodaan esille ystävälli-

sesti ja asiallisesti. Kerätään lisäksi ryhmäläisten ehdotuksia esille, jotta edis-

tetään ryhmän vastuuntuntoista osallistumista. Ryhmä oppii tapaamiskerroilla  
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tärkeitä asioita, mutta siellä on myös hauskaa. Opittavia asioita on muun mu-

assa: Keskusteleminen, ryhmä juttelee taidoista ja käsitteistä, joita opitaan.  

Mallioppiminen, näytetään toisen ohjaajan kanssa mallia, kuinka opittavan tai-

don eri vaiheet etenevät. Rooliharjoittelu, harjoitellaan rooliharjoitusten avulla 

taitoa, jonka on nähnyt malliesityksenä. (Glick & Gibbs 2016, 149.)  

 

Ryhmäkertojen rakenne: 

 

• Selitetään päivän teema 

Lyhyt juttelutuokio taidosta. Ohjaaja kysyy mitä taito tarkoittaa ja 

houkutellaan vastausta usealta ryhmän jäseneltä. Muodosta ryhmän 

ajatusten pohjalta käytännöllinen määrittely taidosta. Lisäksi kysy-

tään, kuinka moni on käyttänyt taitoa aikaisemmin. Sen jälkeen käy-

dään taidon vaiheet läpi ja kysytään, onko kyseessä ”toimintavaihe” 

vai ”ajatteluvaihe”. 

• Mallinnetaan päivän teema 

Tehdään toisen ohjaajan kanssa taidosta malliesitys, joka on val-

miiksi mietitty ja harjoiteltu. 

• Tarpeesta keskusteleminen 

Ryhmän jäseniä pyydetään kuvailemaan lyhyesti, missä, milloin ja 

kenen kanssa olisi hyödyllistä käyttää taitoa.  

• Rooliharjoitus Ryhmäläiset harjoittelevat taitoa, jonka he ovat näh-

neet malliesityksenä. (Glick & Gibbs 2016, 150-151.) 

 

Pyydä vapaaehtoista rooliharjoituksen tekijäksi. Pyydä kuvailemaan 

lyhyesti tilanne, jossa hän käyttää taitoa todellisessa elämässä. Ke-

hota valitsemaan avustajakseen ryhmäläinen ja kysele lisätietoja 

harjoituksen puitteista, esimerkiksi fyysinen sijainti, edeltävät tapah-

tumat, mieliala ja käyttäytymistyyli, jota avustajan tulee esittää. Sit-

ten jaetaan ryhmälle tehtävät: Rooliharjoituksen tekijä, tee harjoitus 

vaihe vaiheelta. Rooliharjoituksen avustaja, pysy avustajan roolissa.  
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Muut ryhmän jäsenet, tarkkailkaa noudattaako harjoittelija sitä tai-

don vaihetta, jota teidän on määrä seurata. Ohjaa rooliharjoitus.  

 

 

Sitten keskustelua harjoituksesta, palaute pyydetään ensin avusta-

jalta, sitten tarkkailijoilta. Seuraavaksi harjoittelija. Ohjaajat antavat 

kommenttinsa viimeisenä. (Glick & Gibbs 2016, 150-152.) 

 

Kuunteleminen: 

 

1. Katso henkilöä, joka puhuu. 
2. Mieti, mitä hän sanoo. 
3. Odota omaa vuoroasi. 
4. Sano, mitä haluat sanoa. (Gundersen ym. 2018, 50.) 

 

Moraalinen päättely 

 

Toiminnan tavoite: 

 

Esitellä ART – ohjelman moraalisen päättelyn osa-alue ja ryhmäkerto-

jen kulku. Perustella ryhmäläisille, miksi kypsemmän ajattelun omaksu-

minen on tärkeää ja helpottaa ryhmän jäsenten kykyä asettua toisen ih-

misen asemaan erityisissä ongelmatilanteissa. Edistää asioiden tarkas-

telua eri näkökulmista, kypsää moraalista päättelykykyä ja vastuun-

toista sosiaalista päätöksentekoa tilanteissa, jotka koskevat sellaisia ai-

heita kuin ystävyys, toisen omaisuuden kunnioittaminen ja rehellisyys. 

(Glick & Gibbs 2016, 249.) 

 

Teoreettinen tausta: 

Pulmaa tarkoittava dilemma – sana on lähtöisin kreikan kielestä. Se 

merkitsee tilannetta, jossa on valittava kahden yhtä epämiellyttävän 

vaihtoehdon väliltä. Kun valintatilanteessa toinen vaihtoehto on ikävä  
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itselle ja toinen muille, käytetään käsitettä moraalinen dilemma. Kun va-

litaan itselle edullisempi vaihtoehto, ymmärrämme jonkun toisen joutu-

van kärsimään, mikä mielletään myös ikäväksi vaihtoehdoksi. Tavalli-

nen strategia tähän on turvautua kognitiivisiin vinoumiin eli ajatusvää-

ristymiin. Siinä voidaan esimerkiksi syyttää toista tai vedota siihen, että  

 

kaikkihan sitä tekevät. Itsekeskeisen valinnan tekeminen helpottuu, kun 

asia selitetään itselle tällä tavalla. Tällöin ei epämoraalinen toiminta 

tunnu enää pahalta. Syntyy niin sanottu moraalinen pulma, kun moraa-

linen päättely on luomassa sitä, sillä uudet näkökulmat tekevät vaike-

ammaksi niin itsekeskeisissä ratkaisuissa pitäytymisen kuin selittelyn-

kin. (Gundersen ym. 2018, 137.) 

 

 

Ryhmäkerran sisältö: 

      

 

• Esittely 

 

Kerro, että moraalisen päättelyn osio auttaa ryhmäläisiä tekemään 

vastuuntoisia päätöksiä, jotka ottavat huomioon muut ihmiset. Tästä 

seuraa, ettei tule tehneeksi mitään sellaista, mikä voi johtaa vai-

keuksiin tai sellaista, mitä saattaa katua myöhemmin. (Glick & 

Gibbs 2016, 250.) 

 

Ongelmatilanne esitellään siten, että ongelma nousee selvästi 

esille, joko lukemalla tilanne, tarvittaessa voidaan käyttää fläppitau-

lukuvitusta tai esittämällä. Ohjaajat voivat vapaasti valita sellaisen 

esitysmuodon, joka parhaiten ilmentää tilannetta. (Gundersen ym. 

2018, 152-153.) 

 

• Tarinan ongelmien tunnistaminen 
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Ongelmatilanne esitellään ja ennen kuin siihen voidaan ottaa kan-

taa, on selvitettävä mistä on kysymys. Ryhmäläisiä voidaan opettaa 

tunnistamaan ongelmatilanteita eri näkökulmista kysymysten avulla: 

Mikä on tämän tilanteen ongelma? 

Kenelle se on ongelma? 

Onko ongelma moraalinen vai käytännöllinen? 

Onko ongelmia useita? 

                 Oletko ollut vastaavassa tilanteessa?  (Gundersen ym. 2018, 153 - 

154.) 

 

• Tarinan henkilöiden automaattisten tunteiden ja ajatusten tun-

nistaminen 

 

Ryhmää autetaan tiedostamaan, että päätöksiä tehdään usein tie-

dostamatta, automaattisten ajatusten ja tunteiden perusteella. 

Apuohjaaja valmistelee ryhmää varsinaisen keskustelun näkökul-

matyöskentelyyn, kysymällä millaisia automaattisia tunteita ja aja-

tuksia tilanteen osapuolilla saattaa olla. Mitä tunteita henkilö 1 saat-

taa tilanteessa tuntea? Millaisia tunteita saattaa herätä välittömästi? 

(Gundersen ym. 2018, 153 - 154.) 

      

• Kysymyksiä ryhmäläisille 

 

Ohjaaja esittää kysymyksen, johon vastataan vain kyllä, ei tai en 

tiedä. Tarkoitus on auttaa ohjaajia suuntaamaan keskustelua, vah-

vistamaan kypsiä argumentteja. Apuohjaaja kirjoittaa vastaukset 

taululle ja selvittää mitä mieltä enemmistö on. (Gundersen ym. 

2018, 154.) 

 

• Kypsän moraalikäsityksen tukeminen 

 

Ensiksi vastuullisen vastauksen valinneilta ryhmäläisiltä pyydetään 

perusteluita valinnalleen. Tässä suositellaan käytettäväksi ”T – tau-

lukkoa”. Siihen viedään perustelut sellaisenaan. Yhden vastausvaih 
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toehdon argumentit kirjoitetaan toiseen sarakkeeseen ja toisen toi-

seen sarakkeeseen. ”En tiedä” – vastauksen antajalta voidaan ky-

syä mahdollisesti syitä molempiin sarakkeisiin. Keskustelun ede-

tessä ohjaajat esittävät yksilöllisiä seurantakysymyksiä syventääk-

seen kypsiä argumentteja. Esimerkiksi ”ymmärränkö oikein että.” 

(Gundersen ym. 2018, 155.) 

 

• Epäkypsän moraalikäsityksen haastaminen 

 

 

 

Ohjaaja pyytää perusteluja vastuuttoman vastauksen valinneilta. 

Perusteluja voidaan kysyä suoraan tai kysymällä mitä mieltä he ovat 

jonkun toisen perusteluista. Voidaan myös kysyä ”kypsän vastauk-

sen” antaneilta, mitä mieltä he ovat siitä mitä joku toinen on perus-

tellut.  Ohjaajat välttävät keskusteluun osallistumista, he toimivat 

vain puheenjohtajina. Keskusteluun aktiivisesti osallistuva ohjaaja 

voi saada ryhmäläiset kognitiiviseen lukkoon. Perustelut kirjataan T 

– taulukkoon. (Gundersen ym. 2018, 155.) 

 

• Yhteenveto ja yhteinen päätös ennen uutta kysymystä 

 

Harjoituksen aikana ryhmäläisten perusteluihin suhtaudutaan kun-

nioittavasti. Kun keskustelusta tehdään yhteenveto, niitä käytetään 

tietoisesti muutostyössä. Kolmannessa kohdassa, joka on ryhmä-

läisten ensimmäinen päätöksenteko tilanne, he eivät saa kuulla tai 

antaa perusteluja ennen päätöksentekoa. Kun asiasta on keskus-

teltu ja he ovat perustelleet ja kuulleet toistensa perusteluita, he 

saavat tehdä uuden päätöksen tähän astisten keskusteluiden päät-

teeksi. Ensin apuohjaaja lukee taulukkoon kirjatut argumentit ää-

neen, ensin vastuuttoman ja seuraavaksi vastuullisen kannan ja 

vasta sitten ryhmäläiset saavat ottaa uudestaan kantaa samaan ky-

symykseen. Nämä voidaan joko kirjata uuteen kohtaan tai lisäillä ja 

yliviivata vanhoihin. Tämän jälkeen apuohjaaja selvittää, onko  
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ryhmä saavuttanut yhteisen päätöksen vai pitäisikö vielä tehdä jo-

tain, jotta ryhmä saavuttaisi yhteisen päätöksen. Voidaan myös ky-

syä, mitkä perustelut olivat kantansa muuttaneiden ryhmäläisten 

mielestä tärkeitä. Sillä väliin ohjaaja miettii mihin suuntaan keskus-

telua kannattaa suunnata ja mihin seurantakysymykseen voi ryhmä 

vastata kyllä, ei ja en tiedä. Ohjaaja kysyy uuden kysymyksen ja 

kohdat neljä – seitsemän toistetaan. Prosessi toistuu samankaltai-

sena, kunnes tunti päätetään yhteenvetoon. (Gundersen ym. 2018, 

155.) 

 

• Kotitehtävä 

 

Tällä osa-alueella ei ole vakiomuotoisia kotitehtäviä, mutta ryhmäläiset voivat 

tarkkailla viikon mittaan, jos he havaitsevat ongelmatilanteen, ja varautuvat 

kertomaan siitä muille seuraavalla kerralla, sekä esittämään oman ratkai-

sunsa. (Gundersen ym. 2018, 157 – 158.)   

 

Moraalinen tarina: Punaisia päin kävely. 

 

Jesse ja Ari ovat kiireesti menossa kouluun. Juuri kun he ovat ylittämässä ka-

tua, valot vaihtuvat vihreistä punaisiksi. Ari sanoo: ”Hei, ei tuu autoja, men-

nään kadun yli.” 

 

Pitäisikö heidän ylittää katu? 

A) Pitäisi B) Ei pitäisi C) En osaa vastata 

 

Ari sanoo: ”Kaikkihan kävelee punaisia päin, kun ei tuu autoja, mennään me-

kin.” 

A) Pitäisi B) Ei pitäisi C) En osaa vastata 

 

Ari yllyttää: ”Etkö uskalla vai?” 

 

Pitäisikö heidän ylittää katu? 
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A) Pitäisi B) Ei pitäisi C) En osaa vastata 

 

Ari syyttää Jesseä: ”Josset olis aikasemmin hidastellu, oltais keritty yli, tuu, 

mennään.” 

 

Pitäisikö heidän ylittää katu? 

A) Pitäisi B) Ei pitäisi C) En osaa vastata 

 

Onko oikein, että Jesse suuttuu Arille, kun Ari yllyttää? 

 

Vihanhallinta: Laukaisijat 

 

Toiminnan tavoite:  

 

Tavoitteena on, että ryhmäläiset tiedostavat suuttumuksen johtuvan 

paitsi todellisesta, ulkoisesta tapahtumasta, myös siitä, miten tämä ta-

pahtuma tulkitaan. Suuttumista aiheuttavia toisten sanomisia ja tekemi-

siä nimitetään ulkoisiksi laukaisijoiksi, omat vihastumista vahvistavat si-

säiset puheet tai mielikuvat, joissa tapahtunutta tulkitaan, ovat sisäisiä 

laukaisijoita. (Gundersen ym. 2018, 90.) 

 

Teoreettinen tausta: 

 

Kun suuttumuksen tunne on herännyt, se kasvaa, koska ulkoinen ta-

pahtuma laukaisee valmiita ajatusmalleja, joiden avulla henkilö peruste-

lee suuttumistaan. Suuttumisen perustelukehää ruokkivat itse tilanne ja 

suuttumuksen tunne, joka saa ihmisen uskomaan, että hänellä on 

syy olla vihainen. Jos tämän itseään ruokkivan ajatuskehän annetaan 

jatkua ilman että sitä yritetään katkaista tietoisesti vaihtoehtoisilla aja-

tuksilla tai rauhoittavilla menetelmillä, vihaiset ajatukset pääsevät va-

paasti purkautumaan sanallisena aggressiona. (Gundersen ym. 2018, 

91.) 
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Ryhmäkerran sisältö: 

• Selitetään päivän teema 

• Mallinnetaan päivän teema 

• Tarpeesta keskusteleminen 

• (Rooliharjoitus) 

 

 

Kerro ryhmälle, että ulkoiset laukaisijat voivat olla sanallisia tai sanatto-

mia. Selitä seuraavaksi, että sisäiset laukaisijat ovat asioita, joita ih-

minen ajattelee tai sanoo itselleen kohdatessaan ulkoisen laukai-

sijan. (Glick & Gibbs 2016 213.) Suuttuminen johtuu paitsi todellisesta, 

ulkoisesta tapahtumasta, myös siitä, miten tämä tapahtuma tulkitaan. 

Suuttumista aiheuttavia toisten sanomisia ja tekemisiä nimitetään ulkoi-

siksi laukaisijoiksi, omat vihastumista vahvistavat sisäiset puheet tai 

mielikuvat, joissa tapahtunutta tulkitaan, ovat sisäisiä laukaisijoita. 

(Gundersen ym. 2018, 90.) Auta ryhmää tunnistamaan itselle lausu-

tut negatiiviset kommentit, jotka toimivat sisäisinä laukaisijoina. 

(Glick & Gibbs 2016, 213)  

      

 

 

 

Mallintakaa toisen ohjaajan kanssa tilanne, jossa on laukaisijat. Kysy 

ryhmäläisiltä molemmat laukaisijat. Sen jälkeen kysy ryhmäläisiltä mil-

laisissa tilanteissa he ovat ärsyyntyneet tai suuttuneet. Sitten kysytään, 

mitä tilanteissa sanottiin tai tehtiin, ja millaisia vihamielisiä ajatuksia 

heillä oli. Jotta päivän teeman saisi sidottua tarkemmin arkeen, oh-

jaaja kysyy nyt, mitä hyötyä omien laukaisevien tekijöiden tunte-

misessa voi olla tosielämässä. (Gundersen ym. 2018, 95.) 

 

Tämän taidon kohdalla, tulee miettiä tarkkaan, tehdäänkö rooliharjoituk-

sia, sillä tulevissa tapaamisissa rooliharjoitukset päättyvät aina jonkin-

laiseen ratkaisuun, jossa käytetään suuttumusta lievittävää keinoa tai 

sosiaalista taitoa, muttei tämän teeman kohdalla. (Gundersen ym. 

2018, 95.) 
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Ohjaajien malli: 

Ohjaaja on tekemässä ruokaa ja apuohjaaja tulee antamaan neuvoja. 

Ruoka palaa pohjaan sillä välin, ohjaaja suuttuu ja kuplapuhuu sen,  

 

 

kuinka toinen tuli viemään hänen keskittymisensä pois tilanteesta. Ti-

lanne päättyy kuitenkin onnellisesti, koska ohjaaja ymmärtää, että  

 

ruuan palaminen pohjaan ei ollut apuohjaajan vika. Apuohjaaja pyytää an-

teeksi, kun keskeytti (sosiaalinen taito ”anteeksi pyytäminen”). 

 

Sosiaalinen taito Avun pyytäminen 

1. Mieti, mikä on ongelmasi. 

2. Mieti, haluatko apua. 

3. Mieti, keneltä apua kannattaa pyytää. 

4. Kerro ongelmasi hänelle ja pyydä apua. (Gundersen ym. 2018, 51.) 

 

 Vihjeet ja rauhoittajat  

 

Toiminnan tavoite: 

 

Ryhmäläiset oppivat miten tunnistaa vihjeet, jotka kertovat heidän ole-

van vihaisia. Ryhmälaisille annetaan vaihtoehtoisia reagointitapoja, 

joilla rauhoittaa itseään. (Glick & Gibbs 2015, 216.) Lisäksi he oppivat 

tunnistamaan vastaavat vihjeet toisissa ja siten pystyvät paremmin so-

vittamaan oman toimintansa toisen tunnetilan mukaiseksi. Ryhmäläiset 

tutustuvat myös vihaisuusasteikkoon. (Gundersen ym. 2018, 97.) 

 

Teoreettinen tausta: 
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Vihanhallinnan harjoittelun tärkeimpiä tavoitteita on antaa osallistujille 

todellisia toimintavaihtoehtoja provokaatiotilannetta varten. Aivojen ohi-

molohkoissa sijaitsevien maantelitumakkeiden tehtäviin kuuluu tunnis-

taa uhkatilanteet ja lähettää signaaleja, jotka valmistavat elimistöä puo-

lustautumista varten. Tämä tapahtuu lisäämällä esimerkiksi adrenaliini - 

ja noradrenaliini - hormonien tuotantoa ja aktivoimalla automaattisia re-

aktioita. Aivot rakentuvat siten, että fysiologiset reaktiot alkavat valmis-

tella meitä hyökkäämään tai puolustautumaan jo ennen kuin pystymme 

täysin arvioimaan tilannetta tai toimintamme seurauksia. Jos tilanne tul-

kitaan vaaralliseksi, vetäydymme siitä jokseenkin automaattisesti. Jos 

tilanne tulkitaan provokaatioksi, meillä on taipumus lähestyä reaktion 

aiheuttajaa. Tämä automaattisuus ei kuitenkaan tee aggressiosta 

oikeutettua, vaan se korostaa vain sitä, kuinka vihanhallinta on 

taito, jota on opeteltava.  Mantelitumakkeet aktivoivat kehon tunneval-

miutta, otsalohko liittyy arviointikykyyn, jonka avulla koetamme suitsia 

tunnekuohua ja hallita reagoimistamme. (Gundersen ym. 2018 97-98.) 

 

Ryhmäkerran sisältö: 

• Selitetään päivän teema 

• Mallinnetaan päivän teema 

• Tarpeesta keskusteleminen 

• Rooliharjoitus 

 

Kerrotaan, että tänään keskustelemme siitä, miltä suuttuminen tuntuu 

omassa kropassa ja millaisista merkeistä voidaan päätellä, että toinen 

on vihainen. Ryhmäläisiltä kysytään, miltä suuttuminen heistä tuntuu. 

Vastaukset piirretään fläppitaululle, kunnes on kuva vihaisesta henki-

löstä. Ohjaajan tulee selittää, että vihjeiden tunnustelun tarkoituksena 

on opetella tulkitsemaan ne oikeiksi tunteiksi. Vihaisuus on helppo se-

koittaa esimerkiksi pelon ja pettymyksen tunteisiin.  (Gundersen ym. 

2018, 101.) Mallinnuksessa toisen ohjaajan kanssa käydään läpi en-

nalta sovittu tilanne, joka kuvaa vihanhallintaketjua painottaen kolmen 

rauhoittajan käyttöä. Ryhmäläisten omassa harjoituksessa jaetaan tark-

kailutehtävät ja lopuksi kysytään palaute samassa järjestyksessä kuin 

sovittu, eli apuharjoittelijatarkkailijat, taidon harjoittelija sekä ohjaajat.  
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Rauhoittajat ovat syvään hengittäminen, takaperin laskeminen ja 

rauhoittavat mielikuvat. (Glick & Gibbs 2016, 217 – 218.) Lopuksi oh-

jaaja esittelee vihaisuusasteikon. 

 

Ohjaajien malli: 

Ohjaaja ja apuohjaaja ovat jonossa. Apuohjaaja ohittaa ohjaajan, jolloin 

ohjaaja suuttuu. Ohjaaja kuplapuhuu tilanteen läpi ja käyttää rauhoitta-

jia. Lopuksi ohjaaja kertoo apuohjaajalle, että hän vahingossa ohitti hä-

net ja tilanne päättyy onnellisesti.  

 

 Moraalinen päättely: Kännykän löytäminen 

 

Jesse ja Ari kävelevät kadulla. Jesse näkee maahan pudonneen kännykän. 

Antti sanoo: ”Otetaan se!”  

 

Pitäisikö heidän ottaa kännykkä? 

 

A) Pitäisi B) Ei pitäisi C) En osaa vastata 

 

Ari sanoo: ” Se on löytötavaraa ja me löydettiin se.” 

 

Pitäisikö heidän ottaa kännykkä itselleen? 

 

A) Pitäisi B) Ei pitäisi C) En osaa vastata 

 

Ari sanoo: ”Itseppä hukkas, ihan hyvin voidaan ottaa se.” 

 

Pitäisikö heidän ottaa kännykkä itselleen? 

 

A) Pitäisi B) Ei pitäisi C) En osaa vastata 
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Ari sanoo: ”Ellei me oteta sitä, niin joku toinen voi ottaa sen ja sit me jäädään 

ilman.” 

 

Pitäisikö heidän ottaa kännykkä itselleen? 

 

Pitäisi B) Ei pitäisi C) En osaa vastata 

 

 

Sosiaalinen taito: Seurausten ajatteleminen 

 

 

Toiminnan tavoite: 

 

Esitellään ryhmälle seurausten ajatteleminen, opettaa jos – niin – 

menetelmä. Keskustelua erilaisista seurauksista. Rooliharjoitus 

koko vihanhallinnan ketjusta, mukaan lukien uusi asia. Tavoit-

teena on edistää ryhmäläisten kykyä tunnistaa sekä aggressiivi-

sen käytöksen välittömiä että sen myöhemmin ilmeneviä seu-

rauksia ja auttaa heitä siten arvioimaan mihin aggressioon tur-

vautuminen saattaa johtaa. Tavoitteena on kognitiivinen valmius 

tunnistaa aggressiivisen käyttäytymisen negatiiviset seuraukset 

ja tehdä niistä muistuttajia todellisiin tilanteisiin. (Gundersen ym. 

2018, 119.) 

 

Teoreettinen tausta: 

 

Menetelmän kognitiivisen perusoletuksen mukaan ajattelukyky kärsii 

huomattavasti kiivastumisen kaltaisesta tunnekuohusta. Kiihty-

neenä helposti voi toimia äkkipikaisesti ja tehdä jotain sellaista 

mitä saattaa myöhemmin katua. Konfliktitilanteessa tuntuu luon-

nolliselta palauttaa tasapaino antamalla samalla mitalla takaisin.  
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Vihaisena on tavallistakin helpompaa ajatella lyhytnäköisesti ja ottaa 

huomioon vain välittömät seuraukset. (Gundersen ym. 2018, 

119.) 

 

 

Ryhmäkerran sisältö 

• Selitetään päivän teema 

• Mallinnetaan päivän teema 

• Tarpeesta keskusteleminen 

• Rooliharjoitus. 

Kerro, että seurausten ajatteleminen on tapa konfliktitilanteessa hallita suuttu-

mustaan, arvioimalla mitä seurauksia todennäköisesti seuraa omasta käytök-

sestä. Lisätään tämä asia vihanhallinnan ketjuun. Korostetaan ryhmäläisille, 

että jos – niin – malli tukee päätöksenteossa, sillä se auttaa tunnistamaan 

oman toiminnan hyvät ja huonot seuraukset. Tämä voidaan käydä läpi käyt-

täen ABC – mallia, jolloin pysähdytään B – kohtaan ja mietitään omia tekoja ja 

C – kohtaan mitä voi seurata. Jos niin – malli voidaan kirjoittaa fläppitaululle: 

JOS teen nyt näin, NIIN myöhemmin luultavasti käy noin. Lisäksi keskus-

telua lyhyen ja pitkän ajan seurausten välisistä eroista. Esimerkkinä voidaan 

käyttää lyömistä. ”toinen ärsyttää mua, jos lyön niin se lopettaa ton”, Pitkän 

ajan seuraus on se, että ”jos lyön tota nyt, niin mut voidaan erottaa koulusta” 

Tämän jälkeen selitetään ero aggressiivisen käytöksen ulkoisten ja sisäisten 

seurausten välillä. Sisäisiä seurauksia voi olla vaikka paha mieli tai kurja olo, 

ulkoisia esimerkiksi eri rangaistukset ja kavereiden menettäminen. (Glick & 

Gibbs 2016, 225.) Newcomben ym. (1993) mukaan aggressiivinen käytös 

on todennäköisesti suurin ryhmän ulkopuolelle jättämisen syy (Gunder-

sen ym. 2018, 80). 

 

Rooliharjoituksessa ohjaajat mallintavat koko vihanhallinnan ketjun seuraus-

ten ajatteluun saakka, painotetaan seurausten ajattelua ja jos – niin – mallia.  
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Annetaan ryhmäläisille tarkkailutehtävät vihanhallinnan ketjun mukaisesti. Esi-

merkiksi ” minkä vihjeen huomasit?” tai ”mitä huomasit seurausten ajatte-

lusta?”. (Glick & Gibbs 2016, 226.) 

 

OHJAAJIEN MALLI: Ohjaaja on tekemässä ruokaa ja apuohjaaja tulee syyttä-

mään ohjaajaa kadonneesta vatkaimesta. Ruoka palaa pohjaan, sillä väliin, 

ohjaaja suuttuu ja kuplapuhuu sen, kuinka toinen tuli viemään hänen keskitty-

misensä pois tilanteesta ja miettii seurauksia, jos menettää malttinsa. Tilanne 

päättyy kuitenkin onnellisesti, koska ohjaaja ymmärtää, että ruuan palaminen  

 

 

pohjaan ei ollut apuohjaajan vika, vaan ohjaaja oli itse laittanut vatkaimen eri 

paikkaan (sosiaalinen taito ”syytökseen vastaaminen”). 

 

 

 Miron tarina 

 

”Miro on seurustellut Maria – nimisen tytön kanssa noin kaksi kuukautta. 

Aiemmin Mirolla oli hauskaa Marian kanssa, mutta viime aikoina hänellä on ol-

lut enemmänkin tylsää. Nyt Miro haluaisi mennä ulos muiden tyttöjen kanssa. 

Miro näkee Marian tulevan käytävää pitkin.”  (Glick & Gibbs 2016, 362.) 

 
7.4 Muistuttajat 
 

Toiminnan tavoite: 

 

Esitellään muistuttajat ja ryhmäläiset tekevät harjoituksen tapahtu-

masarjasta laukaisijat + vihjeet + rauhoittajat + muistuttajat (Glick 

& Gibbs 2016, 221). Tarkoitus on oppia tuntemaan ja käyttämään 

kognitiivisia tekniikoita, joilla suuttumista voi hillitä. Nämä tekniikat 

ovat pitkävaikutteisia aggressionhillitsijöitä ja ajatusmalleja, joita 

voidaan käyttää ennen tilannetta, tilanteen aikana sekä tilanteen 

jälkeen. (Gundersen ym. 2018, 104.) 

 

Teoreettinen tausta:  
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Suurin osa tunnekuohusta johtuu monesti tilanteen tulkinnasta tai 

totutuista ajatusmalleista. Tulkinnan lähtökohtana voi olla tun-

teiden aktivoituminen ja niiden selittäminen. Se kuinka ihmi-

nen kiihtyy tietyssä tilanteessa, saattaakin liittyä enemmän 

asenteisiin ja uskomuksiin kuin itse tilanteiseen. Asenteet voi-

vat myös hillitä suuttumista, kuten se, ettei lyö heikompiaan tai 

muuta sellaista. Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja suuttu-

mista hillitsevien asenteiden tiedostaminen voi kuitenkin 

synnyttää uudenlaisia ajatusmalleja, jotka kumoavat vanhat  

 

ajatusmallit. Sisäisten laukaisijoiden aktivoitumista hillitsee tietoi-

nen muistuttajien mieleen palauttaminen stressaavaksi koetun ti-

lanteen aikana. (Gundersen ym. 2018, 104 – 106.) 

 

Ryhmäkerran sisältö: 

• Selitetään päivän teema 

• Mallinnetaan päivän teema 

• Keskustellaan tarpeesta 

• Rooliharjoitus 
 

Ohjaajat harjoittelevat ennalta mietityn konfliktitilanteen niin, että 

se toimii malliesityksenä. Kerrataan edelliskerroilla käydyt opitut 

asiat. Kerrotaan ryhmälle, että muistuttajat ovat itseä ohjaavia 

lauseita, jotka paremmin auttavat selviämään erilaisista kon-

fliktitilanteista. Esimerkkeinä voi käyttää urheiluvertauksia. Ryh-

mää tulee rohkaista esittämään itse käyttämiään muistuttajia tai 

mitä he itse voisivat käyttää. Apuohjaaja kirjoittaa taululle ryhmä-

läisten omia muistuttajia sitä mukaan, kun he niitä ehdottavat. 

Keskustellaan muistuttajien tarpeesta eri tilanteiden kautta. Mallin-

netaan ohjaajien toimesta koko vihanhallinnan ketju ja seuraa-

vaksi ryhmäläisten oma harjoitus. Jaetaan tarkkailutehtävät ja lo-

puksi kysytään palaute samassa järjestyksessä kuin aikaisemmin. 

(Glick & Gibbs 2016, 221-222.) 
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Ohjaajien malli: 

 

Apuohjaaja on urheilija ja ohjaaja on valmentaja. Ohjaaja ”räyhää” 

ja apuohjaaja meinaa suuttua tilanteesta. Hän kuitenkin muistut-

taa itselleen, että se on valmentajan tapa toimia, eikä ole henkilö-

kohtaista (sosiaalinen taito ”itsehillintä”). 

 

 Sosiaalinen taito: Syytökseen vastaaminen 
 

1. Mieti, mistä sinua syytetään. 
2. Mieti miksi sinua syytetään. 
3. Mieti eri tapoja vastata syytökseen. 
4. Valitse hyvä tapa ja toteuta se. (Gundersen ym. 2018, 54.) 

 
 
 
 Vihanhallinta itsearviointi 
 
 

Toiminnan tavoite: Selventää ryhmäläisille, että itsearviointi tar-

koittaa sitä, että arvioi jälkeenpäin omaa toimintaansa konfliktiti-

lanteessa. Jos hoitaa tilanteen hyvin, palkitsee itsensä. Jos huo-

nosti, niin miettii kuinka olisi voinut hoitaa sen paremmin. (Gibbs & 

Glick 2016, 228 – 229.) Osallistujia ohjataan tunnistamaan sekä 

ulkoista vahvistamista että itsevahvistamista. (Gundersen ym. 

2018, 111). 

 

Teoreettinen tausta: 

 

Arvioinnin muodostuessa säännölliseksi kognitiiviseksi rutiiniksi, 

joka toistuu jokaisen suuttumisepisodin jälkeen, ryhmäläiset oppi-

vat tiedostamaan positiiviset ratkaisustrategiansa ja lujittamaan 

niitä, samalla oppien kuinka näitä tilanteita ei pitäisi hoitaa. Tällä 

tavalla heillä on seuraavalla kerralla vaihtoehtoja, josta valita. It-

searviointi nopeuttaa oppimista ja edistää ART – menetelmän  
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periaatteiden itsenäistä käyttöä. Esimerkiksi Goldstein ja Mar-

tens (2000) korostavat itsevahvistamisen itsenäisen harjoittelun 

merkitystä. Ryhmäläisiä kannustetaan erottamaan arvioinnista 

oman toiminnan seurauksia, eikä heistä itsestään johtuvia asioita, 

sillä tämänkaltaiset negatiiviset attribuutio – mallit voivat epäon-

nistumisen jälkeen saada henkilön tuntemaan itsensä huonoksi. 

(Gundersen ym. 2018, 111.) 

 

Ryhmäkerran sisältö 

• Selitetään päivän teema 

• Mallinnetaan päivän teema 

• Tarpeesta keskusteleminen 

• Rooliharjoitus 

Selitetään päivän teema lyhyesti. Voidaan esitellä: ”Päivän tee-

mana on arvioida, kuinka hyvin olet itse oppinut käyttämään jotain 

taitoa.” Sitten siirrytään heti mallintamiseen. Mallinuksessa esitel-

lään ohjaajien oma tilanne. Sen jälkeen ohjaaja kysyy ryhmäläi-

siltä mitä tapahtui ja samalla apuohjaaja täyttää taulukkoa. Oh-

jaaja jakaa tarkkailutehtävät. Ohjaaja kysyy ryhmäläisiltä, mihin 

kohtaan vihaisuusasteikkoa tunnetila sijoittui. Samalla kiinnite-

tään erityistä huomiota itsearviointiin, kerrotaan arvioinnin 

neljä kohtaa.: Mitä tein? Miten meni? Voisiko jotain tehdä toi-

sin ensi kerralla? Palkitseminen? Seuraavaksi ryhmäläisiltä 

pyydetään kertomaan tilanteista, joissa he ovat miettineet suoriu-

tumistaan ja miettimään millaista hyötyä itsearvioinnista voi olla 

heille vastaavanlaisissa tilanteissa. (Gundersen ym. 2018, 112 – 

113.) 

 

Ohjaajien malli: 

Ohjaaja on opettaja, apuohjaaja on opiskelija. On kotitaloustunti, 

jossa opiskelija on unohtanut lisätä sokerin leivonnaisiin. Hän mei-

naa suuttua opettajalle, kun opettaja ei huolehtinut ainesosan li-

säämisestä. Opiskelija onnistuu rauhoittamaan itsensä ja pyytää  
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opettajaa seuraavalla kerralla muistuttamaan sokerin lisäämisestä 

(sosiaalinen taito ”neuvottelu”). Opiskelija on tyytyväinen, kun 

opettaja kehuu lopulta. 

 

 

Ulkoiset lauka-
isijat 

Unohtui lisätä sokeri 

Sisäiset laukai-
sijat 

”Miksei muistuttanut?” 

Vihjeet Kädet menivät nyrkkiin, keho tärisee 

Rauhoittajat ”Vedän syvään henkeä” 

Muistuttajat ”Olen aikaisemminkin unohtanut lisätä ainesosia, enkä ole raivonnut 
vaan kysynyt” 

Itsearviointi – 
Mitä tein? 

”Rauhoituin hengittämällä” 

Itsearviointi – 
Miten meni? 

”Muistin käyttää oppimiani tekniikoita” 

Itsearviointi – 
Voisiko jotain 
tehdä toisin 
ensi kerralla? 

”Onnistuin rauhoittumaan, ensi kerralla luen ohjeet huolellisemmin” 

Itsearviointi – 
Palkitsemi-
nen? 

”Opettaja näytti tyytyväiseltä minuun, onnistuin!” 

 

 
 
 

15.4 Jessen tarina 

 

Jesse on juuri vaihtanut uuteen kouluun ja tuntee itsensä yksinäiseksi, kunnes 

eräänä päivänä poika nimeltä Otto lähestyy häntä ja esittelee itsensä. Hän 

kutsuu Jessen pelaamaan korista. Heistä tulee hyviä kavereita. 

Eräänä päivänä korisvalmentaja näki Jessen heittelemässä koreja ja pyysi 

häntä liittymään joukkueeseen. Jesse alkoi harjoittelemaan joukkueen kanssa 

joka päivä koulun jälkeen ja harjoitusten jälkeen lähti joukkuekavereiden 

kanssa jonnekin hengailemaan. Viikonloppuisinkin he saattoivat oleskella kes-

kenään.  
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Koska Jesse vietti paljon aikaa joukkueen kanssa, näki hän ottoa yhä vähem-

män. Eräänä päivänä Otto kutsui Jessen syntymäpäivilleen.  

Jesse lupaa yrittää tulla, mutta harjoituksissa pelikaverit kutsuvat Jessen mu-

kaansa hengailemaan. ” (Glick & Gibbs 2016, 257.) 

 

 

 Vihanhallinta: kuinka minä ärsytän muita 
 
 

Toiminnan tavoite:  

 

Auttaa ryhmäläisiä ymmärtämään, että kuinka ihminen voi joskus itse 

edistää konfliktitilanteen syntyä ja kuinka hänen kuuluu osallistua tilan-

teen ratkaisemiseksi (Gundersen ym. 2018, 124). 

 

Teoreettinen tausta: 

 

Vihanhallinnan viitekehys on ollut tähän asti sellainen, että kohdates-

saan ulkoisen laukaisijan, on henkilö ottanut tilanteen hallintaansa käyt-

täen rauhoittajia, sosiaalisia taitoja tai muuta kognitiivista keinoa. Kon-

fliktitilanteet ovat tosielämässä monesti kuitenkin monimutkaisempia. 

Molemmin puolin kumuloituvien ärsytystekijöiden takia tai laukaisevien 

tekijöiden toistumisen myötä suuttumus nousee epätarkoituksenmukai-

selle tasolle, konfliktitilanne rakentuu siis vähitellen. Tavallisesti konflik-

titilanteeseen päädytään, kun kumpikin osapuoli on kasvattanut tilan-

netta vähitellen. Ensi alkuun ärsytys voi olla todella pieni ja johtua jon-

kin sosiaalisen taidon puutteesta tai siitä, että toisella on huono päivä. 

Mitä enemmän suuttumuksen tunne aktivoituu, sitä vähemmän on 

aikaa keksiä ratkaisua tilanteeseen. Esimerkiksi perheen arki voi olla 

molemminpuolista valtataistelua, jossa vaatimukseen vastataan vasta-

vaatimuksella. Tällaista vuorovaikutusmallia kutsutaan pakottamisen 

prosessiksi. Konfliktitilanteen jatkuessa, voivat osapuolet nähdä toi 
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sensa negatiivisessa valossa, silloin osapuolten ei – toivottu käyttäyty-

minen saa vahvistusta ja epätarkoituksenmukaiset vuorovaikutusmallit 

toistuvat ja jäävät pysyviksi. (Gundersen ym. 2018, 124 – 125.)  

 

Ryhmäkerran sisältö: 

• Selitetään päivän teema 

• Mallinnetaan päivän teema 

• Keskustellaan tarpeesta 

 

Ohjaaja kertoo, kuinka kurssilla on tähän saakka keskitytty siihen, 

kuinka meidän tulee toimia, kun muut suututtavat meitä. Lisätään myös, 

että me voimme olla laukaisijoita muiden suuttumiselle. Ohjaaja voi an-

taa esimerkin äidistä, joka pyytää meitä viemään roskat, mikä voi toimia 

meille laukaisijana, mutta samoin myös äidille, sillä hän voi olettaa, että 

toinen tietää sen olevan hänen velvollisuutensa. Sitten apuohjaaja piir-

tää taulukon, missä näkyvät seuraavat kohdat: Kuka suuttuu minulle? 

Mitä sellaista teen, joka suututtaa toista? Mitä voisin tehdä toisin, jotta 

toinen ei suuttuisi? Ohjaajat mallintavat tilanteen ja apuohjaaja täyttää 

taulukon ryhmäläisten vastausten mukaan. Lopuksi ohjaaja kyselee 

ryhmältä, miksi on tärkeää ottaa huomioon se, että saattaa itse toimia 

laukaisijana muille. Vastauksina haetaan esimerkiksi: riidan välttämi-

nen, konfliktien ehkäiseminen, sen ymmärtäminen, ettei kaikki ole aina 

toisten syytä. (Gundersen ym. 2018, 126 – 130.) Ryhmäläisiä pyyde-

tään miettimään ennen ensi kertaa kolme asiaa, mitkä heidän tekemi-

sissään ärsyttää muita. 

 

Ohjaajien malli: 

Ohjaaja ja apuohjaaja ovat ruokapöydässä. Apuohjaaja mässyttää ja 

ryystää, mikä häiritsee ohjaajaa, hän kuplapuhuu koko ketjun läpi ja 

neuvottelee (sosiaalinen taito ”neuvotteleminen”) ja tilanne päättyy hy-

vin. 
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Sosiaalinen taito: Neuvotteleminen ja moraalinen tarina: Mohamedin tarina 
 

1. Mieti, oletko eri mieltä toisen henkilön kanssa. 
2. Kerro hänelle oma näkemyksesi erimielisyyden aiheesta. 
3. Kysy, mitä hän asiasta ajattelee. 
4. Kuuntele vastaus avoimin mielin. 
5. Mieti, miksi hän ajattelee sillä tavalla. 
6. Ehdota kompromissia. (Gundersen ym. 2018, 52.) 

 

Mohamedin tarina: 

 

 

Joni on tarkka kunniastaan. Hän vastaa röyhkeästi, kun opettaja kysyy, onko 

hän tehnyt läksyt. Opettaja suuttuu ja lähettää Jonin puhutteluun. 

Puhuttelun jälkeen hän kohtaa Mohamedin ja uhkaa ampua opettajan. Moha-

med yrittää puhua Jonille järkeä, mutta Joni ei kuuntele. (Gundersen ym. 

2018, 160.) 

 
 
 Vihanhallinta: Noidankehä 
 

Toiminnan tavoite: Tavoite on esitellä vihaisen käyttäytymisen 

noidankehä sekä auttaa ryhmäläisiä oivaltamaan, että heidän 

oma käyttäytymisensä voi toimia laukaisijana toisten kokemalle 

vihantunteelle ja sen johdosta muuttamaan omaa käytöstänsä 

(Gibbs & Glick 2016, 231,).  

 

Ryhmäkerran sisältö: 

 

• Selitetään päivän teema 

• Mallinnetaan päivän teema 

• Tarpeesta keskusteleminen 

• Rooliharjoitus. 

 

Edellisellä kerralla käyty ”kuinka minä ärsytän muita” toimii tässä aloi-

tuksena. Ohjaaja korostaa, että osaamme todella hyvin suututtaa muita  
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ja voi lisäksi korostaa sitä, että teemme näitä asioita hyvin.  Ryhmäläi-

siä pyydetään miettimään, kuinka he voisivat toimia eri tavalla kysei-

sissä tilanteissa. Yleensä se on jotain päinvastaista. Seuraavaksi oh-

jaaja kertoo, että niihin palataan lopuksi. (Glick & Gibbs 2016, 232.) 

Apuohjaaja piirtää seuraavat kaaviot, joko ennakolta tai tilanteessa. 

Ohjaaja esittelee ne vaiheittain. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4 Vihanhallintaketju. (Glick & Gibbs 2016) 

    VIHANHALLINTAKETJU 

VIHJEET 

RAUHOITTAJAT 

MUISTUTTAJAT 

ITSEARVIOINTI 

SEURAUSTEN AJATTELEMINEN 

LAUKAISIJAT 
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Ohjaaja kertaa jo opitut asiat pikaisesti ja muistuttaa. että taidot ovat tässä vai-

heessa opittu. Seuraavaksi ohjaaja kysyy ryhmältä, mikä on kehä. Tässä koi-

tetaan saada ryhmäläisiä kuvailemaan ympyrää, joka jatkuu jatkumistaan. Sit-

ten apuohjaaja piirtää vihaisen käyttäytymisen noidankehän. Ohjaaja näyttää 

käsitteitä kehältä ja kertoo niistä, kuinka ne toimivat. Sitten ohjaaja kysyy, mi-

hin kohtaan sijoittuvat ne asiat, jotka ärsyttävät muita. Ellei ryhmä tiedä, 

apuohjaaja näyttää kohdan laukaisijat ja korostaa, että ne ovat toisten ihmis-

ten laukaisijoita, eivätkä heidän omiaan. Ohjaaja korostaa vielä, että jos emme  

 

 

katkaise noidankehää jostain kohdasta, se jatkuu ikuisesti. Sen johdosta halu-

amme poistua kehältä ennen kuin käytöksemme muuttuu jonkun toisen 

ihmisen vihantunteen laukaisijaksi. (Glick & Gibbs 2016, 233 - 234.) 

 

 

Kuva 5 Vihaisuuden noidankehä (Glick & Gibbs 2016) 

 

Laukaisijat

Vihjeet

Rauhoittajat

Muistuttajat

Seurausten
ajatteleminen

Itsearviointi
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Seuraavaksi ohjaaja näyttää kuvasta kohtaa, jossa meidän on päästävä ke-

hältä katkaistaksemme kierteen. Apuohjaaja piirtää yllä olevaan kuvioon koh-

dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Ulos noidankehästä. (Glick & Gibbs 2016) 

      

 

Seuraavaksi ohjaajat mallintavat koko vihanhallintaketjun, mutta tässä paino-

tetaan näkökulman muuttamista, tällä kertaa ei keskitytä siihen, että mitä muut 

tekevät vaan mitä me teemme laukaistaksemme toisten suuttumuksen. Ohjaa-

jat antavat tarkkailutehtävät ja ohjaavat ryhmäläisten harjoitukset. (Glick & 

Gibbs 2016, 234.) Tässä voidaan käyttää ”kuinka minä ärsytän muita” – koh-

dan tilanteita.  

 

Ohjaajien malli: 

Ulos vihaisen käyttäytymisen noidankehästä: 

Käytä sosiaalista taitoa 

 

 

 
LAUKAISIJAT 

VIHJEET 

RAUHOITTAJAT 

MUISTUTTAJAT 

SEURAUSTEN 

AJATTELEMINEN 

ITSEARVIOINTI 

SOSIAALINEN 

TAITO VIHANHALLINTA 
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Ohjaaja ja apuohjaaja on ylittämässä katua. Vihreät vaihtuvat punaisiin ja 

apuohjaaja alkaa yllyttämään, että katu pitäisi ylittää. Lopulta apuohjaaja alkaa 

syyttelemään ohjaajaa siitä, että ellei olisi hidastellut, he olisivat kerinyt ylittä-

mään katu vihreillä. Ohjaaja kuplapuhuu tilanteen ja tilanne päättyy onnelli-

sesti.  

. 
 
Vihanhallinta: taustatekijät  
 
 

Toiminnan tavoite: 

 

 

Ryhmäläiset ymmärtävät, että se tila missä he ovat laukaisijan kohda-

tessaan, vaikuttaa suuttumisen tasoon. Tämän ymmärtäminen auttaa 

heitä tiedostamaan, ettei omaa pahaa oloaan tarvitse purkaa toisiin ja 

sen, että toisellakin saattaa olla paha olo ja ottaa sen huomioon. (Gun-

dersen ym. 2018, 114.) 

 

Teoreettinen tausta: 

 

Laukaisija, eli edeltävä tapahtuma määritellään fyysiseksi, sosiaaliseksi 

tai psykologiseksi tapahtumaksi, joka saattaa aiheuttaa aggressiivista 

käytöstä. Taustatekijät taas ovat fyysisiä, psyykkisiä ja psykologisia ta-

pahtumia, jotka vaikuttavat siihen johtaako edeltävä tapahtuma ongel-

makäyttäytymiseen. Taustatekijä on tapahtunut ennen edistä-

määnsä käyttäytymistä tai se voi olla jatkuvaa, kuten esimerkiksi 

vaikka päänsärky. Taustatekijä vaikuttaa epäsuorasti edeltävän ta-

pahtuman seurauksiin. Taustatekijöitä voi olla edellä mainitun lisäksi 

esimerkiksi fysiologiset syyt, kuten väsymys, fyysiset syyt kuten lämpö-

tila, sosiaaliset syyt kuten kiusaaminen, psyykkiset syyt kuten stressi, 

sekä muita vastaavia tekijöitä, jotka saavat henkilön provosoitumaan 

herkemmin kuin silloin kun kaikki on hyvin. Tutkimuksissa on myös ha-

vaittu (Anderson, ym. 2010), että väkivaltaisille videopeleille altistumi 
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nen on kausaalinen riskitekijä aggressiolle, aggressiivisille tuntemuk-

sille ja sen myötä empatian vähenemiseen. Myös aggressioon liittyvien 

sana – assosiaatioiden on todettu saattavan lisätä aggressiivista ajatte-

lua, joka puolestaan vaikuttaa laukaisevaa tilannetta seuraavan aggres-

sion tasoon. Taustatekijät usein lisäävät reaktion voimakkuutta, 

harjoittelulla pyritään sovittamaan reaktio sen laukaisseen tekijän 

mukaiseksi. (Gundersen ym. 2018, 114 - 115.) 

 

Ryhmäkerran sisältö 

• Selitetään päivän teema 

• Mallinnetaan päivän teema 

• Tarpeesta keskusteleminen 

 

 

 

• Rooliharjoitus 

 

Apuohjaaja piirtää aluksi pommin, jossa on sytytyslanka ja tämän jäl-

keen kertoo, että joillakin ihmisillä sytytyslanka on pitkä ja joillakin lyhyt. 

Sitten hän kysyy ryhmäläisiltä, mitä tämä tarkoittaa. Tämän tarkoituk-

sena on selventää sitä, että ihmiset, joilla on pitkä sytytyslanka, ehtivät 

tehdä tilannearviota ja jopa sammuttaa langan ennen räjähdystä. Seu-

raavaksi ohjaajat mallintavat päivän teeman. Tämän jälkeen ohjaaja ky-

syy ryhmäläisiltä, mitä tapahtui ja apuohjaaja täyttää taulukkoa. (Gun-

dersen ym. 2018, 116 - 117.) 

 

Taustatekijät ”Olen syönyt huonosti, mutta olisi 

väärin kiukutella.” 

Ulkoinen laukaisija Kehotus siivota huone 

Sisäinen laukaisija ”Eikö isä huomaa, etten ole syö-

nyt koulussa?” 

Rauhoittajat ”Lasken takaperin.” 

Muistuttajat ”Olemme sopineet, että siivoan.” 

Itsearviointi ”Tiesin, että nälkäisenä olen kiuk-

kuinen ja muistin rauhoittua.” 
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Ohjaajien malli: 

Apuohjaaja on Sini, joka ei koulussa syönyt lounasta. Ohjaaja on hänen 

isänsä. Sini on tulossa kävellen kotiin, vaikka isä lupasi antaa kyydin, 

mikäli kerkeää. Sini tietää, että hänen isänsä vaatii häntä siivoamaan 

huoneensa viikkorahaa vastaan. Sini kuplapuhuu, kuinka hän tietää, 

että huone täytyy siivota, vaikka mieluummin haukkuisi ja raivoisi siitä, 

että isä ei hakenut häntä koulusta. Sini tietää, ettei saa purkaa huonoa 

tuultaan isäänsä. Sitten isä sanoo Sinille asiallisesti, että huone täytyy 

siivota. Sini kuplapuhuu taulukon ketjun läpi. Sitten hän sanoo: ”Okei, 

mutta syön ensin, koska en koulussa kerennyt. Etkö kerennyt hake 

 

 

maan minua?” Isä myöntyy ja pahoittelee, ettei kerennyt hakemaan Si-

niä koulusta, sillä hän on joutunut auttamaan muistisairasta äitiään 

koko päivän. Sini tekee itsearvioinnin. 

Sitten ryhmäläisiltä pyydetään esimerkkejä tilanteista, joissa lanka on 

lyhyt. Apuohjaaja kirjaa vastaukset sarakkeisiin siten, että siihen tulevat 

fysiologiset taustatekijät, fyysiset taustatekijät, sosiaaliset taustatekijät 

sekä psyykkiset taustatekijät. Tämän jälkeen ohjaaja kysyy ryhmäläi-

siltä, miksi on hyvä olla tietoinen taustatekijöistä. On hyvä tehdä sel-

väksi se, että tiedostaminen taustatekijöistä on sen takia tärkeää, ettei 

huonoa tuultaan purkaisi muihin ja toisinaan voi olla hyvä tietää, että 

toisellakin voi olla huono päivä. (Gundersen ym. 2018, 118 - 119.) 
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 Sosiaalinen taito: Omien oikeuksien puolustaminen 
’ 
 

1. Tarkkaile oloasi ja huomioi merkit, jotka kertovat, että olet tyytymätön 
tilanteeseen ja haluaisit puolustautua. 

2. Mieti, mikä sai sinut tyytymättömäksi. 
3. Mieti tapoja, joilla voisit puolustaa oikeuksiasi ja valitse niistä yksi. 
4. Puolusta oikeuksiasi suoraan ja järkevällä tavalla. (Gundersen ym. 

2018, 52.) 
 

Moraalinen päättely: Roopen tarina 
 
Roope on äitinsä kanssa ruokapöydässä ja äiti sanoo, että isä on jälleen myö-
hässä. Roope tietää miksi. Hän näki isänsä auton baarin edessä. Vanhemmat 
ovat riidelleet siitä monta kertaa, kun isä töistä tullessaan tulee baarin kautta. 
Viimeisen riidan jälkeen isä lupasi olla poikkeamatta baarin kautta. Äiti kysyy 
Roopelta, että tietääkö missä isä on. (Glick & Gibbs 2016, 279.) 
  
 
 Vihanhallinta: Vihanhallinnan koko ketju 
 
 

Toiminnan tavoite: 

 

Yhteenveto koko vihanhallintaketjusta ja antaa lisäharjoitusta so-

siaalisen taidon käyttämisestä noidankehästä irtautumiseen. Ryh-

mäläiset saavat myös harjoitella koko ketjusta. (Glick & Gibbs 

2016, 243.) 

 

Ryhmäkerran sisältö: 

• Selitetään päivän teema 

• Mallinnetaan päivän teema 

• Tarpeesta keskusteleminen 

• Rooliharjoitus 

 

Ohjaaja kertaa koko ketjun kohdan kohdalta ja herättelee keskus-

telua ketjun eri vaiheista. Mallinuksessa on laukaisijat + vihjeet +  
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rauhoittajat + muistuttajat + seurausten ajatteleminen + sosiaali-

nen taito (anteeksi pyytäminen) + itsearviointi. (Glick & Gibbs 

2016, 243.) 

 

Ohjaajien malli: 

Apuohjaaja on kirjoittamassa vihkoonsa, kun ohjaaja tulee innos-

tuneena paikalle ja keskeyttää apuohjaajan. Apuohjaaja närkäs-

tyy, kun hänet keskeytetään ja ohjaaja suuttuu, kun hänen asi-

aansa ei haluta kuunnella. Ohjaaja käy ketjun läpi, pyytää an-

teeksi keskeytystä ja tilanne päättyy hyvin. 

 
 
 
Anteeksi pyytäminen. 
 

1. Mieti, pitäisikö sinun pyytää anteeksi jotain, mitä olet tehnyt. 
2. Mieti eri tapoja tehdä se. 
3. Valitse sopiva aika ja paikka. 
4. Pyydä anteeksi. (Gundersen ym. 2018, 51.) 
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VIHAISUUSASTEIKKO 

 

 

Silmitön raivo 

Olen raivoissani 

 

Todella vihainen 

Kiehun kiukusta   

 

Vihainen 

Ottaa kunnolla päähän 

 

Haalea     

Tilanne ärsyttää 

 

Kylmä 

Tilanne ei vaikuta minuun 
lainkaan 

Kysymyksiä: 

- Kuinka vihainen olet? 

- Kuinka vihainen olet silloin kun 

sinun alkaa olla vaikea ajatella 

selkeästi? 

- Pystytkö hillitsemään itsesi 

yhtä hyvin todella vihaisena 

kuin vihaisena? 

Kuva 7 Vihaisuusasteikko. (Gundersen ym. 2018) 


