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The subject of this thesis was to advance grouping at vocational special education institution. Thesis 
was work-oriented development work and it was comissioned by the Luovi Vocational College. The 
objective of the work was to create and advance new ways of acting for grouping for Luovi Vocational 
College Valma- and Telma-students. The need for work emerged from brainstorming session of Luovi 
employees and is thus a genuine subscribers’ need to develop the particular subject matter. 
 
The theoretical framework showcases group, the development phases of a group, special educational 
basis, autism, asperger’s syndrome and retardation. Thesis was conducted utilizing qualitative 
research methods. Research material was gathered through by familiarizing the literature of the field 
and previous studies. Methods utilized in conducting the research consisted of one Google Forms 
survey and participatory observation. The answers were analyzed based on the analysis of the content. 
 
The result showed that creating and advancing new ways of grouping Valma- and Telma-students was 
successfully done as expected. Both students and empoylees of the class agreed that grouping trips 
increased interaction and the feeling of togetherness between students. It also turned out that the 
results of the participatory observation completed and verified the results of the survey. The results 
were analysed using content analysis methods. 
 
In conclusion taking grouping activities entirely outside and letting students to participate planning 
them is working well at vocational special education institution. Methods that were used during this 
thesis may be used for new Valma- and Telma-students in Kuopio or as well as in other vocational 
special education institutions. The importance of grouping when working with students with special 
needs is brought strongly up and how it should be even more centered in the future. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on ammatillisen erityisoppilaitoksen luokan ryhmäyttämisen 

edistäminen. Kyseessä on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Aihe on mielenkiin-

toinen sillä vallitsevan koronaepidemian vuoksi opintojaan aloittavat opiskelijat eivät 

pääse ryhmäytymään normaalilla tavoin. Opinnäytetyön aihe valikoitui työpaikalla pi-

detyn kouluhenkilökunnan aivoriihen seurauksena. Aivoriihessä pyrittiin keksimään 

uusia keinoja ja tapoja, kuinka luokka saataisiin ryhmäytettyä poikkeusoloista huoli-

matta. Aiheen valikoitumista helpotti myös viimeaikaiset tapahtumat luokassa. Luo-

kan sisäiset suuret tasoerot Valma- ja Telma-opiskelijoissa on aiheuttanut tarpeetto-

mia tilanteita toisten opiskelijoiden suvaitsemisessa ja yhdenvertaisuudessa. Työ teh-

dään Ammattiopisto Luovin Kuopion toimipisteen Valma- ja Telma-luokalle. Aihe on 

rajattu ainoastaan kyseiseen luokkaan ja ajanjaksoon, mutta pätee laajasti myös mui-

hin erityisen tuen tarpeessa oleviin opiskelijoihin ja oppilaitoksiin. 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda hyvä ja tiivis luokkayhteisö ja toimivia käytännön-

malleja tulevaisuuden luokkia ajatellen. Tavoitteet ovat peräisin työyhteisön aivorii-

heen ajaneista ongelmista. Poikkeusajat vaikuttavat niin työntekijöihin kuin opiskeli-

joihin ja nyt tarvitaan uusia toimivia menetelmiä vanhojen tueksi. Tavoitteet on tar-

koitus saavuttaa kahta eri kehittämistyön menetelmää käyttäen ja suorittamalla luo-

kalle useita ryhmäytysretkiä. Menetelminä ovat kysely ja osallistuva havainnointi. Tar-

koituksena on havainnoida luokkatilannetta ennen ja jälkeen ryhmäytysretkiä ja lo-

puksi teettää kysely opiskelijoilla havaintojen tueksi. Ryhmäytysretkien, havaintojen 

ja kyselyjen pohjalta luoman analyysin perusteella tuon esille kehitysehdotuksen jat-

koa ajatellen. 

Tietoperustan kartoitusvaiheessa kävi ilmi, että Ammattiopisto Luoville on tehty kaksi 

opinnäytetyötä aikaisemmin, joiden aiheena on ollut myös ryhmäytyminen. Kumpi-

kaan opinnäytetyö ei kuitenkaan käsitellyt yhtä luokkaa vaan isompaa opiskelijakoko-

naisuutta kerralla. Ryhmästä ja ryhmäytymisestä löytyy valtavasti tietoa ja siitä on 

tehty useita opinnäytetöitä, tutkimuksia ja kirjoja. Ryhmän lisäksi tärkeänä teoriapoh-

jana työssä toimii Valma- ja Telma-koulutus, erityisen tuen tarve, autismi, asperger ja 

kehitysvammaisuus. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

2.1 Ammattiopisto Luovi & Kuopion yksikkö 

Opinnäytetyön toimintaympäristönä toimi valtakunnallisesti toimiva ammatillinen 

erityisoppilaitos Luovi ja sen Kuopion yksikkö. Ammattiopisto Luovi on Suomen suu-

rin ammatillinen erityisoppilaitos ja se kuuluu osaksi Hengitysliitto ry:tä. Hengitys-

liitto ry omistaa ja hallinnoi Ammattiopisto Luovin toimintaa. Ammattiopisto Luovi on 

perustettu vuonna 2007, kun Hengitysliitto ry:n koulutusorganisaatiot Hoikan opisto 

(1952), Merikosken ammatillinen koulutuskeskus (1957) ja Kaprakan ammatillinen 

koulutuskeskus (1947) yhdistyivät. Luovi laajeni 2009 vuoden alussa, kun Alavuden 

erityisammattikoulu yhdistyi osaksi Luovia. (Ammattiopisto Luovi 2020.) 

Ollessaan Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Luovi toimii 23:lla eri paik-

kakunnalla. Yksiköitä on kuusi, joiden alla toimii 17 toimipistettä. Kuopion toimipiste 

kuuluu osaksi Liperin yksikköä. Muut toimipisteet ovat: Imatra, Joensuu ja Lappeen-

ranta. Luovin hallinnollinen keskus on Oulussa. Luovi tarjoaa ja järjestää koulutusta 

niillä paikkakunnilla ja alueilla, joissa ammatillisen erityisopetuksen tarve on suurin. 

Luovissa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja ammatilliseen koulutukseen osallistuu 

noin 1800 opiskelijaa vuosittain. (Mt., 2020.) 

Erilaisten opiskelualojen mahdollisuudet vaihtelevat paikkakunnittain. Kuopion yksi-

kössä järjestetään ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta: puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelualan perustutkinto ja logistiikan perustutkinto. Ei tutkintoon johtavia 

koulutuksia ovat: ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (Valma) ja työhön 

ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (Telma). Oppilasmäärä Kuopion yksi-

kössä on noin 5o ja henkilökuntaa on 13. Koulutuspalveluiden ohella Luovi tarjoaa 

myös ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluita. (Mt., 2020.) 

Luovin strategisten tavoitteiden keskiössä on olla paras paikka monenlaisten osaajien 

maailmassa. Tätä ympäröivät seuraavat tavoitteet: työhön ja hyvään elämään edistyk-

sellisesti ja yhteistyöllä, tavoitteet todeksi tasapainoisella taloudella, erinomaisiin tu-

loksiin tunnustusta saaneella Luovi-laadulla ja huippuosaajiksi ilon kautta. Luovin vi-

siona on luoda yhdessä työelämän kanssa uudenlaisia oppimisen malleja, jotta jokai-

nen opiskelija löytää juuri hänelle parhaiten, ihmisen kokoisen paikan (työ)elämässä. 

Ja tehdä samalla työn kautta muuttuvasta maailmasta suvaitsevampi ja sallivampi- 



8 

 

monenlaisten osaajien maailma ja olla opiskelijoille ja henkilöstölle paras paikka.  

Nimi Luovi tulee sen arvoista, jotka ohjaavat toimintaa; luovuus, uudistajuus, osaami-

nen, välittäminen ja ilo. Arvot näkyvät työnteossa ja ohjaavat jokapäiväistä toimintaa. 

Yleinen toiminnan periaate (missio), on järjestää opiskelijalle väylä työhön ja hyvään 

elämään. (Mt., 2020.) 

2.2 Valma ja Telma 

Valma 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa eli Valma-koulutuk-

sessa vahvistetaan ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia tietoja ja taitoja yksilöllis-

ten tavoitteiden mukaan ja tutustutaan eri koulutusaloihin ja ammatteihin. Koulutuk-

sen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän kykenee koulutuk-

sen jälkeen osallistumaan ammatilliseen peruskoulutukseen tai hankkimaan ammatil-

lisen uudelleenkoulutuksen. Koulutus kestää yleensä 0,5–1 vuotta, erityistapauksissa 

2 vuotta. (Opetushallitus 2008, 427–428.) 

Valma-koulutus valmentaa opiskelijaa tutkintokoulutuksessa tarvittaviin taitoihin ja 

antaa opiskelijalle aikaa oman alan valintaan. Koulutuksessa voi tutustua eri aloihin ja 

työelämään tai esimerkiksi opiskella suomen kieltä ja matemaattisia aineita. Samalla 

opiskelija voi harjoitella elämänhallinnan taitoja. Valma-koulutuksen laajuus on 60 

osaamispistettä. Henkilökohtaisten tavoitteiden mukaiset Valma-opinnot suunnitel-

laan yhdessä opettajan ja opiskelijan kesken ja suunnitelma kirjataan opiskelijan hen-

kilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin. Valma-koulutuk-

seen voi hakeutua perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten haussa ja vaa-

tivana erityisenä tukeva järjestettävään Valma-koulutukseen erityisen tuen haussa. 

(Opetushallitus, 2020.) 

Telma 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus eli Telma-koulutus on tarkoitettu 

vaikeimmin vammaisille opiskelijoille, jotka eivät voi vammaisuuden tai sairauden 

vuoksi siirtyä ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutuksen 

tavoitteena on, että opiskelija kykenee mahdollisimman itsenäiseen ja rikkaaseen elä-

mään, kehittää omatoimisuuttaan sekä mahdollisuuksiensa mukaan myös pyrkii osal-

listumaan tai tutustumaan työelämään ja löytää itselleen sopivan muodon osallistua 
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siihen, joko itsenäisesti tai tuetusti. Telma-koulutukseen haetaan vaativan erityisen 

tuen haussa. Koulutuksen kesto vaihtelee 1–3 vuoteen opiskelijan tarpeiden mukaan 

ja sen laajuus on 60 osaamispistettä ja opetus suunnitellaan opiskelijan henkilökoh-

taisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaisesti. (Opetushallitus 2008, 427–428.) 

Alkukartoitus tehdään koulutuksen alussa, jonka pohjalta suunnitellaan yksilöllinen 

opintopolku. Suunnitteluun osallistuvat opiskelijan, opettajan ja alaikäisen huoltajan 

lisäksi opiskelijan opintojen ja kuntoutuksen kannalta keskeiset ammattilaiset. Sovitut 

tavoitteet, koulutuksen toteutus ja tukitoimet kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen 

osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin. Koulutus on osa opiskelijan koko-

naiskuntoutusta ja se toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä lähiverkoston sekä 

kuntoutuspalveluiden kanssa. Koulutuksen aikana opiskelijan kanssa selvitetään itse-

näisen elämän edellyttämät tuki- ja ohjauspalvelut sekä mahdolliset apuvälineet. 

(Opetushallitus, 2020.) 

3 TIETOPERUSTA 

3.1 Aikaisemmat opinnäytetyöt 

Jokisen, Julkusen ja Kähkösen (2014) opinnäytetyö ”RYHMÄT SEKAISIN: Toiminta-

malli erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen toisen asteen koulutuk-

sessa.”  käsittelee ryhmäytymisen toimintamallin kehittämistä ammattiopisto Luovi 

Liperin yksikön henkilökunnan käyttöön. Tuotoksena syntyi toimintamallin opasvihko 

henkilökunnan käyttöön ryhmäytyksen suunnitteluun. 

Jokisen ym. (2014) opinnäytetyö piti sisällään kaksi toimintapäivää: ensimmäinen 

päivä koostui lämmittely- ja virittäytymisharjoitusten avulla tutustumisesta, ryhmän 

tunnelman kohottamisesta ja ryhmätoimintaan valmistautumisesta. Näiden harjoitus-

ten kautta opiskelijat tutustuivat seuraavan päivän pienryhmiin paremmin. Toisena 

päivänä pienryhmät kiersivät viiden rastin radan, jossa rastien yhdistävänä tekijänä oli 

erilaisuuden hyväksyminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy. 

Ammattiopisto Luovin opiskelijat ja henkilökunta olivat aktiivisesti mukana opinnäy-

tetyön toimintamallin suunnittelussa ja toteutuksessa. Henkilökunta toivoi toiminta-

mallin tulevaksi osaksi heidän työtänsä, jota he voisivat toteuttaa säännöllisesti kerran 

tai kahdesti vuodessa. Kehittämisideana ehdotettiin toimintamallin suunnittelemista 

entistä paremmaksi ja toimivammaksi Ammattiopisto Luovin käyttötarpeita varten. 
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Toimintaa voitaisiin toteuttaa pidemmällä aikavälillä. Myös toimintamallin soveltami-

nen valmentavan koulutuksen opiskelijoiden lisäksi ammatillisissa koulutusohjel-

missa opiskeleville tuotiin esille.  

Tahvanaisen (2018) opinnäytetyö ”Ryhmänä ollaan enemmän: Ryhmäytyspäivä Am-

mattiopisto Luovi Liperin yksikön aloittaville opiskelijoille.” käsittelee ryhmäytyspäi-

vän sisällön kehittämistä nykyaikaisempaan muotoon ja ryhmäytymisen merkityksen 

kirkastamista. Työ pitää sisällään ryhmäytymispäivän suunnittelua, prosessin ku-

vausta, käytännön toteutusta, raportointia, tuloksia ja suosituksia. 

Ryhmäytyspäivä koostui lounaasta, alkuinfosta, yhdeksästä rastista ja rastien kiertä-

misen jälkeen päivä päättyi välipalaan laavulla. Poikkeuksena aikaisemmin teetettyi-

hin ryhmäytyksiin oli, että tällä kertaa ryhmäytys alueena toimi koko toimipisteen 

alue, aiemman hiekkakentän sijaan. Ryhmäytykseen sisällytettiin myös oppilaitoksen 

yhteisössä toimivien eri ammattiryhmiin ja tukihenkilöihin tutustumien (logistiikka-, 

rakennusala ja siistijä). Palautteessa tämä oli myös huomioitu ja eri ammattiryhmien 

ja tukihenkilöiden käyttäminen osana ryhmäytystä sai positiivista palautetta. Kehittä-

misideana oli toivottu laajempaa oppilaitoksen yhteisössä toimivien ammattiryhmien 

ja tukihenkilöiden esittelyä.  

Pohdinnoissa ja kehitysehdotuksissa Tahvanainen (2018) tuo esille ylimääräisten työ-

tehtävien järjestämisvastuun kiertoa koskevan seikan: kiire ja työnmäärä lisääntyvät 

vuosi vuodelta. Kiire ja ylimääräiseltä tuntuva tekeminen ovat suurin syy siihen, miksi 

kehitystä ei tapahdu ja asiat toteutetaan vanhalla kaavalla. Ryhmäytymisen merkitystä 

tulisi korostaa ja perehtyä siihen esimerkiksi työyhteisön koulutuksen merkeissä. 

Niin Jokisen, Julkusen ja Kähkösen (2014) kuin Tahvanaisen (2018) opinnäytetyöt 

koskevat samaa aihealuetta: ryhmäyttämisen tehostaminen ja parantaminen Ammat-

tiopisto Luovilla. Nämä opinnäytetyöt erottuvat kuitenkin suuressa mittakaavassa 

omasta opinnäytetyöstä, sillä Luovi Liperin yksikössä uusia aloittavia opiskelijoita on 

noin 80, kun taas Kuopion toimipisteellä niitä on Valma-luokalla 8. Isona erona on 

myös ryhmäyttämisen jakaminen useammalle päivälle, toisin kuin Luovi Liperin yksi-

kössä on ryhmäytyspäivä. 
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3.2 Ryhmä 

Mikä tahansa linja-autoa odotteleva tai koulun käytävällä seisova porukka ei ole 

ryhmä. Vakiintuneen määritelmän mukaan joukosta tulee ryhmä, kun siihen kuulu-

villa ihmisillä on keskinäistä vuorovaikutusta, käsitys ryhmään kuuluvista ihmisistä ja 

miten yksilön oma toiminta liittyy ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Kes-

keistä ryhmän toiminnassa on yhteisen tavoitteen saavuttaminen. Tämä vaatii yksi-

löiltä yhteistä ponnistelua, ongelmanratkaisua sekä päätöksentekoa. (Kataja, Jaakkola 

& Liukkonen 2011, 15–16.) Tavallisesti ryhmillä on sovittuja toimintatapoja ja sään-

töjä, ja jonkin verran tietoa jäsenistään (Haanpää 2016, 9–11). 

Ryhmällä on yleensä yhteinen tehtävä tai tavoite, jota se pyrkii saavuttamaan. Monet 

ryhmien haasteista liittyvätkin tavoitteisiin. On tilanteita, joissa tavoitteet eivät ole riit-

tävän selviä kaikille, tai jolloin ryhmän jäsenet eivät sitoudu toimimaan ryhmän tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Koska tämä vaatii yhteistoimintaa, ryhmään kuuluvat yksilöt 

ovat riippuvaisia toisistaan ja tämä näkyy yksilöiden välisenä vuorovaikutuksena. Vuo-

rovaikutus on yksilön keino vaikuttaa ryhmän toimintaan. (Kataja ym. 2011, 15–16.) 

Ryhmien toimintakyky ja ilmapiiri eivät määräydy sen jäsenten henkilökohtaisten 

ominaisuuksien perusteella. Näistä ominaisuuksista riippumaton, ryhmän jäseniä sa-

mankaltaisesti kohteleva ja huomioiva ryhmän rakentaminen luo tilaa ryhmän jäsen-

ten erityispiirteille. Mitä turvallisempi ryhmä on, sitä paremmin se kykenee huomioi-

maan, kunnioittamaan ja kantamaan myös jäsentensä erilaisuutta. Samalla vahvistuu 

ryhmänä kyky työskennellä yhdessä ja yhteisten tavoitteiden eteen. (Maunu 2016, 33.) 

Ryhmien elämä on äärimmäisen monimuotoista, eikä ole mahdollista ennustaa, mitä 

matkan varrella tapahtuu. Jos ryhmän opettaja tai ohjaaja on kuitenkin tietoinen ryh-

mädynamiikkaan vaikuttavista ilmiöistä, on hänen helpompi tunnistaa niitä ryhmän 

prosessissa ja tarttua tapahtumiin. (Haapaniemi & Raina 2014.) 

3.3 Ryhmäyttäminen 

Toimintaa, jolla vaikutetaan tietoisesti ryhmän toimintakykyyn, sanotaan ryhmäyttä-

miseksi (Selin, Maunu, Kannusaari & Heinonen 2015, 24–26). Tällä tarkoitetaan pro-

sessia, jossa ryhmän jäsenten keskinäistä luottamusta, viihtymistä, vuorovaikutusta ja 

tuntemista tuetaan ja kehitetään tietoisesti. Tarkoituksena ryhmäytymisprosessille on 

edistää toisten tuntemista niin, että opiskelijat tuntevat olonsa ryhmässä mukavaksi ja 
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turvalliseksi, tuntevat voivansa vapaasti viihtyä ja ilmaista mielipiteitään, yrittää roh-

keasti ja epäonnistuakin välillä. Ryhmäyttäminen tapahtuu usein toiminnallisten har-

joitusten kautta, joilla pyritään keskinäisen tuntemisen ja vuorovaikutuksen parane-

miseen. Keskinäisen tuntemisen ja vuorovaikutuksen paraneminen on toivottavaa 

sekä opettajan ja oppilaiden välille. Kannustava oppiympäristö syntyy hyvin onnistu-

neesta ryhmäytymisestä. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2018.) 

Jokaisella ryhmällä on oma tavoite sekä syy, miksi se kokoontuu, mitä on tarkoitus 

tehdä, oppia, ymmärtää tai keksiä. Tutustuminen ja ryhmäytyminen ovat vain yksi osa 

ryhmän toimintaa, eikä ole tarkoitus, että ryhmän pääasia jäisi näiden varjoon. (Haan-

pää 2016, 12–17.) Opiskelijat, joita on ryhmäytetty aktiivisesti eli rohkaistu ja opetettu 

toimimaan toisten kanssa, toimivat yhdessä selvästi monipuolisemmin, toisia enem-

män tukien ja aktiivisemmin. Ryhmäytyksen avulla opiskelijoille muodostuu sosiaa-

lista luottamusta, eli kokemus siitä, että minulla on merkitystä muille ja muilla on mer-

kitystä myös minulle. (Maunu 2016, 51–57.) 

Ryhmäytymisessä käytettävien tutustumismenetelmien käyttöä vaikeutti huomatta-

vasti maailmalla vallitseva pandemia Covid-19. Kyseessä on tauti, jonka aiheuttaa ko-

ronaviiruksiin lukeutuva SARS-CoV-2-virus. Taudin epäillään lähteneen liikkeelle Kii-

nan Wuhanista joulukuussa 2019 ja pian tämän jälkeen julistettiin epidemiaksi, tau-

diksi, joka esiintyy ja leviää poikkeuksellisen monella ihmisellä tietyllä alueella. Maa-

liskuussa 2020 tauti oli levinnyt maailmanlaajuisesti, jolloin se julistettiin pandemi-

aksi eli yli maanosien ulottuvaksi epidemiaksi. (Anttila 2020.) 

3.4 Ryhmän kehitysvaiheet 

Ryhmä käy toiminnassaan läpi useita kehitysvaiheita. Uudistuminen ja kehittyminen 

aiheuttavatkin yleensä ryhmässä epävarmuutta ja kuohuntaa. Tapahtuvaa kehittymis-

prosessia kuvataan usein suoraviivaisena tapahtumana, kun todellisuudessa eri vaihei-

den painoarvot ovat ryhmäkohtaisia ja ryhmä saattaakin palata takaisin aiempiin vai-

heisiin. On tärkeää ymmärtää, että ryhmät kehittyvät ja elävät, sillä ne ovat elastisia ja 

niihin vaikuttavat samanaikaisesti usea eri tekijät. (Kataja, Jaakola & Liukkonen 2011, 

24.) Ryhmänohjaajat ja opettajat ovat tärkeässä roolissa nuorten ryhmävalmiuksien 

kehittymisessä.  
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Jatkuvassa muutoksessa oleva ryhmä kohtaa sekä prosessi- että tehtäväongelmia. Pro-

sessiongelmilla tarkoitetaan ryhmän dynamiikan, kuten ihmissuhteiden, vallankäytön 

tai vuorovaikutuksen ongelmia. Tehtäväongelmilla viitataan perustehtäviin, eli ryh-

män varsinaiseen tavoitteeseen liittyviin ongelmiin. Mallit prosessi- että tehtäväongel-

mista ovat yleistyksiä ja jokainen ryhmä kuitenkin etenee omalla tavallaan. Ryhmän 

tilaa arvioidessa on hyvä ensin tarkkailla, mitä ryhmässä tapahtuu ja verrata tätä ryh-

män kehitysvaiheisiin. Tämän avulla saatetaan ymmärtää ryhmän sisällä olevia vuoro-

vaikutuksia, suhteita, voimavaroja ja rooleja. (Kataja ym. 2011, 24.) 

Tuckman (1965) julkaisi aiemmin julkaistujen ryhmätutkimusten pohjalta oman ly-

hyen artikkelin ryhmän vaiheittaisen kehityksen mallista. Malli tuli nopeasti yleisesti 

hyväksytyksi perustaksi ryhmäntarkastelulle. Malli on niin helposti muistettava, us-

kottava ja ymmärrettävä, että siitä on muodostunut ryhmän kehityksen arvioinnin pe-

rusta. Osa mallin käyttöarvosta tulee vaiheiden kuvaavista nimistä: forming, storming, 

norming ja performing. Negatiivisena puolena on mallin kuvailevuus, joka tekee siitä 

melko yleispätevän. (Kopakkala 2011, 48–51.) 

 

 

 

Kuvio 1.  Ryhmän kehityksen vaiheet. Tuckman, Bruce (1965). 
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Alkuvaihe (forming) 

Alkuvaihe on ryhmän kehityksen vaihe, jossa jäsenet tutustuvat toisiinsa sekä saavat 

tietoa toistensa asenteista, kokemuksista ja taustoista (Pennington 2005, 72).  Ryhmä 

syntyy, kun se ensimmäistä kertaa tapaa keskenään. Jäsenet ovat yleensä epävarmoja 

siitä, miten pitäisi toimia ja mitä toiset heistä ajattelevat. Uudessa ryhmässä ihmiset 

haluavat tutustua toisiinsa, miellyttää ja saada hyväksyntää muilta. Ilmapiiri on tällöin 

yleensä avoin ja hyvin myötämielinen. Kun ilmapiiri on avoin niin se on äärimmäisen 

varautunut ja tunnusteleva, ryhmän jäsenet eivät vielä tunne toisiaan eivätkä uskalla 

luottaa toisiinsa. (Selin ym. 2015, 26–27; Kataja ym. 2015, 24–25.) 

Uuden ryhmän aloitus on tärkein vaihe koko ryhmän ohjaamisessa. Sillä monesti mää-

rätään myöhempien vaiheiden suunta ja tahti. Hyvin hoidettu alkuvaiheen ryhmäytys 

helpottaa oleellisesti ryhmän kanssa työskentelyä jatkossa. (Selin ym. 2015, 26–27.) 

Ryhmäytys voidaan tehdä ryhmän omissa tiloissa, mutta vielä parempi on, jos ryhmä 

voidaan viedä jonnekin muualle ryhmäytymään. Nuoret usein käyttäytyvät koulun ul-

kopuolella vapautuneemmin ja näin ryhmäytyminen pääsee helpommin alkuun. 

(Kauppila 2011, 97.) Ryhmäytymisessä jäsenille muodostuu tarkoituksenmukaisia roo-

leja ja siitä on hyötyä ryhmän tavoitteiden ja toiminnan kannalta. Se myös luo mah-

dollisuuden ryhmähengen syntymiseen. (Kataja ym. 2015, 24–25.) 

Ryhmän johtajalla on kaksi tärkeää tehtävää tässä vaiheessa: ryhmän rakenteen ja pe-

russääntöjen laatiminen ja ryhmän suuntaaminen sille asetettuun tehtävään ja tavoit-

teista sopiminen (Pennington 2005, 72). Uuden ryhmän muotoutuminen on suuresti 

riippuvainen ohjaajasta. Ryhmä odottaa, että joku tarttuu tehtävään ja ottaa vastuun 

ryhmän toiminnasta. (Kauppila 2011, 97.) 

Ryhmä voi muuttua olemassaolon aikana moneen otteeseen ja monella eri tavalla. Pit-

kät loma, kuten kesäloma voi viedä jo ryhmäytyneen ryhmän takaisin alkuvaiheeseen. 

Ryhmästä voi lähteä ja siihen voi tulla uusia jäseniä, tai jäsenet voi olla pitkiä aikoja 

poissa esimerkiksi sairauden takia. Tämä voi myös viedä ryhmän takaisin alkuvaihee-

seen. Ryhmän muuttuessa merkittävästi on syytä tehdä ryhmäytys uudelleen. (Selin 

ym. 2015, 26–27.) 
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Kuohuntavaihe (storming) 

Kun tutustuminen ja luottamus ryhmän jäsenten kesken ovat riittävästi kehittyneet, 

voi tunnustelevainen ja myötämielinen alku muuttua äkisti huonompaan suuntaan. 

Tätä nimitetään ryhmän kuohuntavaiheeksi. Kuohuntavaiheessa ja sen kuluessa ryh-

mässä saattaa ilmentyä ristiriitoja yksilöiden erilaisten pyrkimysten ja ryhmän tavoit-

teiden yhteen sovittelemisesta. (Pennington 2005, 73; Haapaniemi & Raina 2014.) 

Ryhmän jäsenet alkavat suorasukaisemmin selvittämään mikä on kenenkin paikka 

ryhmässä ja kuka on kukin. Toisten toimintatapojen kyseenalaistaminen, omien 

eriävien mielipiteiden ilmaiseminen ja tilan ja kunnioituksen itselle vaatiminen on 

yleistä. Kuohuntavaihe voi ilmetä monella eri tavalla, mutta yhteistä kuohunnassa on, 

ettei ryhmä osaa vielä toimia yhdessä. (Selin ym. 2015, 31.) 

Kuohuntavaihe kuuluu kaikkien ryhmien kehitykseen muodossa tai toisessa. Vaikka 

kuohuntavaihe sisältääkin yleensä paljon ristiriitoja, niin ne monesti myös avaavat 

ryhmän tunneilmastoa. Kuohunta on ikään kuin ryhmän murrosikä. (Kataja ym. 2015, 

25.) Vaihetta voi helpottaa hyvin toteutetulla alkuvaiheen ryhmäytyksellä. Hyvin ryh-

mäytetyssä ryhmässä jokainen tietää paikkansa ilman turhia taisteluja. Kuohuntavai-

heesta voi ja pitääkin mennä eteenpäin, ja tässä ryhmän ohjaaja voi olla ryhmälle suu-

reksi avuksi. (Selin ym. 2015, 31.) 

Kuohuntavaiheessa ryhmä joutuu prosessiongelmien käsittelyyn, missä ryhmän kiin-

teyttä ja yhtenäisyyttä koetellaan. Ongelmien käsittely hidastaa ryhmän tavoitteiden 

saavuttamista. Voi käydä niin, että ryhmä joutuu uudelleen määrittelemään tavoittei-

taan ja toimintamallejaan, ennen kuin toiminta saadaan jälleen käyntiin. Tällaiset ryh-

mäprosessit käynnistävät ryhmän keskeisten roolien syntymisen, kuten asiajohtajan ja 

tunnejohtajan. (Kauppila 2011, 97–98.) 

Yhteistyövaihe (norming) 

Kuohuntavaiheen jälkeinen ryhmän yhteisten näkemysten ja toimintatapojen aika, 

osittain ryhmä jopa vakiintuu. Vakiintumista auttaa sääntöjen, normien ja roolien löy-

tyminen ryhmän sisällä. Yhteenkuuluvuuden tunne kehittyy ja ryhmän keskuudessa 

voidaan alkaa puhumaan ryhmätunteesta, tai me-henkisyydestä. (Selin ym. 2015, 34.) 

Myönteinen tunne ryhmäidentiteetistä kasvaa, ryhmä tiivistyy ja jonkin verran kohee-

siota on jo kehittynyt. Ryhmän koheesiota (kiinteyttä) pidetään jäseniä yhdistävänä 
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”liimana”, jolla ilmaistaan kuinka omistautuneesti ryhmän jäsenet myötävaikuttavat 

ryhmän tavoitteiden ja prioriteettien saavuttamiseen. (Pennington 2005, 73–83). 

Ryhmä etenee rakentavan toiminnan vaiheessa, jossa jäsenet tietävät toiminnan ta-

voitteet ja ymmärtävät omat tehtävänsä ja paikkansa. Ristiriidat eivät ole enää keski-

össä, vaan ongelmanratkaisu hoidetaan vuorovaikuttamalla ja voimavarat käytetään 

tavoitteiden saavuttamiseen. Erilaisia mielipiteitä ja toimintatapoja hyväksytään, kun-

han ne eivät riko ryhmän yhteisiä tapoja. Ristiriitoja kuitenkin vältellään ja yhteistoi-

mintaa kaunistellaan. (Kauppila 2011, 98; Selin ym. 2015, 34.) 

Kypsän toiminnan vaihe (performing) 

Ryhmä alkaa toimia ryhmänä ja jäsenten sitoutuminen ryhmän tavoitteisiin on tavoit-

teellisempaa. Hyvin johdetut ja selvästi tehtävän suorittamistavasta sopineet ryhmät 

ovat tässä vaiheessa ohittaneet kuohunnan- ja normeista sopimisen vaiheet (Penning-

ton 2005, 73). Toimiva työnjako on syntynyt ryhmässä ja jäsenten asema on vakiintu-

nut. Roolit ovat muodostuneet ryhmän sisällä, toiminta vakiintunut ja yhteistyö sujuu 

hyvin. Ryhmän jäsenet tietävät ja tuntevat toistensa kyvyt ja mahdollisuudet. Kaikin-

puolinen keskinäisriippuvuus ryhmän jäsenten välillä on tässä vaiheessa tärkeintä, 

sillä se takaa yhteistyön ja sitoutumisen. (Pennington 2005, 73.) Esiin tulevat ristirii-

dat pystytään ratkaisemaan, ettei niistä aiheudu ongelmia ja toisten huomioon ottami-

nen on parantunut ryhmän keskuudessa. Ryhmän yhteiset saavutukset lisäävät ryh-

män tyytyväisyyttä ja motivaatiota. Aikaa ei mene enää ongelmien hoitoon, vaan 

ryhmä pystyy hoitamaan tehtävää, jota varten se on luotu. (Kauppila 2011, 98–99.) 

Lopetusvaihe (adjourning) 

Ryhmän toiminta päättyy, kun ryhmä on päässyt tavoitteeseensa tai on suorittanut 

työnsä loppuun, nuoret siirtyneet toisiin ryhmiin, yhteinen projekti valmistuu tai kun 

opiskelijat valmistuvat. Lopetusvaihe voi myös olla edessä, jos yksi tai useampi jäsen 

on lähtenyt ryhmästä eikä ryhmälle suunnattua tehtävää voi suorittaa loppuun (Pen-

nington 2005, 73). Ryhmän hajautuminen on monissa ryhmissä luonnollista, ja siihen 

kuuluu varautua. Tällöin jäsenten eroaminen ryhmän hajaantuessa on henkisesti hel-

pompaa (Kauppila 2011, 99). 
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Ryhmästä, joka on toiminut hyvin ja muodostunut kiinteäksi on ryhmän yksilöiden 

kannalta vaikea luopua (Pennington 2005, 74). Hyvin ryhmäytyneen ryhmän lopetus-

vaiheeseen voi liittyä voimakkaita tunteita: haikeutta, surua, eroahdistusta ja kiitolli-

suutta. Pitkään yhteistoimintaa tehneet ryhmän hajotessa tunnesiteiden katkeaminen 

voi olla joillekin jäsenille varsin ahdistava ja vaikea tilanne. Joskus ystävyyssuhteet 

voivat jatkua ja syntyy pienryhmiä, jotka jatkavat tapaamista vielä ryhmän hajottua. 

(Kauppila 2011, 99; Selin ym. 2015, 35.) 

3.5 Erityisen tuen tarve 

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sai-

rauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen 

ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaa-

timusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisen tuen antamisen tavoit-

teena on, että opiskelija voi saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset 

ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Erityisopetuksessa voidaan kuitenkin 

poiketa tutkinnon perusteista mukauttamalla ammattitaitovaatimuksia ja osaamista-

voitteita sekä osaamisen arviointia siinä määrin kuin se on opiskelijan henkilökohtai-

set tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä (Laki ammatillisesta koulu-

tuksesta (630/1998)). 

Myös perustuslaissa (11.6.1999/731) todetaan: julkisen vallan on turvattava, sen mu-

kaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kyky-

jensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehit-

tää itseään varattomuuden sitä estämättä. 

Ammatillisen erityisoppilaitoksen toimintaa ohjaa vahvasti laki ammatillisesta koulu-

tuksesta (630/1998): vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-

elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityistä opetus- tai oppilashuoltopalveluja tar-

vitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijalle tulee laatia 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.  

Ammatillisessa erityisopetuksessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen 

järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Tämä on opiskelijalle räätälöity yksilöl-

linen opintopolku, josta säännöllisin väliajoin käydään keskustelu opintojen etenemi-

sestä asetettuihin tavoitteisiin nähden. (Ijäs 2012, 14; Maunu 2016, 68.) 
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Ammatilliset erityisoppilaitokset ovat erikoistuneet pitkäaikaissairaiden, vammaisten 

ja muuten erityistä tukea ja olosuhteita tarvitsevien nuorten ja aikuisten koulutukseen. 

Erityisoppilaitoksissa opiskelevat nuoret ja aikuiset kokevat vaikeuksia selviytyä taval-

lisissa oppilaitoksissa. 

Ero ammatillisiin oppilaitoksiin verrattuna erityisoppilaitoksissa ryhmäkoot ovat pie-

nempiä ja opetus on erityisopettajan antamaa. Luokissa on usein myös ohjaajia ja hen-

kilökohtaisia ohjaajia ja tämä mahdollistaa monipuolisten ja vaihtelevien opetusjärjes-

telmien ja -menetelmien toteuttamisen opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukai-

sesti. Oppimisen sisältöjä, menetelmiä, arviointia ja tavoitteita sekä opiskeluun käytet-

tävää aikaa voidaan yksilöittäin muutella opiskelijan tarpeiden, valmiuksien ja jaksa-

misen mukaan. Koulutuksessa pyritään aina yksilöllisiin ratkaisuihin. (Opetushallitus 

2008, 428–429.) 

Luovin jokainen oppilas on erityisen tuen tarvitsija ja Kuopion toimipisteen Valma-

luokat on jaettu niin, että tuen tarpeet olisivat suhteellisen samantyyppiset luokissa. 

Toisella Valma-luokalla on psyykkisiä pitkäaikaissairauksia omaavia opiskelijoita ja 

toisella Valma-luokalla autismin tai aspergerin, lievän- tai vaikean kehityksen viiväs-

tymisen omaavia opiskelijoita. Nämä toki ovat pelkästään pääpiirteet, sillä usein diag-

nooseja on useampia päällekkäin.  

Tilastokeskuksen (2006) mukaan ammatillisen koulutuksen erityisopetustilastossa 

erityisopetuksen perusteet ovat vuodesta 2004 lähtien seuraavat: 

1. hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (esim. AD/HD 

tai ADD) 

2. kielelliset vaikeudet (esim. vaikea lukiongelma, dysfasia, dyslexia) 

3. vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (esim. sosiaalinen sopeutumatto-

muus) 

4. lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijalla on laajoja oppimisvaikeuksia) 

5. vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 

6. psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutu-

jat) 

7. fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma, diabetes, epilepsia, syöpä) 

8. autismiin tai aspergerin oireryhmään liittyvät oppimisvaikeudet 
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9. liikkumisen ja motorisen toimintojen vaikeus (tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-

oireyhtymä, lyhytkasvuisuus) 

10. kuulovamma 

11. näkövamma 

12. muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 

3.6 Autismi, asperger ja kehitysvammaisuus 

Sen lisäksi, että luokalla olevilla opiskelijoilla kaikilla on erityisen tuen tarve, niin suu-

rella osalla opiskelijoista on myös jokin alla aukaistuista diagnooseista. Diagnoosit vai-

kuttavat niin kouluarkeen, tehtyihin retkiin ja teetettyihin kyselyihin. 

Autismi 

Autismin on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, 

joka aiheuttaa hyvin vaihtelevia toiminnan esteitä ja -rajoitteita. Näillä toimintarajoit-

teilla ja -esteillä on huomattava vaikutus autistisen ihmisen elämään. (Autismiliitto, 

2020.) Neurobiologisen erityisyyden takia autisminkirjon henkilöiden tapa hahmottaa 

maailmaa poikkeaa usein totutusta ja tavallisesta. Tämän takia myös heidän toiminta-

tapansa ja reaktionsa ovat erilaisia kuin normaalisti odottaisimme niiden tietyissä ti-

lanteissa olevan. Autisminkirjon henkilö voi olla vaikeasti kehitysvammainen ja tarvita 

jatkuvaa tukea kaikissa arjen toiminnoissaan tai älyllisesti lahjakas ja valmistella väi-

töskirjaansa yliopistossa, mutta silti tarvita tukea arjen pyörittämisessä, sosiaalisissa 

suhteissa ja työllistymisessä.  (Partanen 2010, 24–25.) 

Kaikilla autistisilla ihmisillä ilmenee vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (vai-

keus ymmärtää ja tunnistaa muiden ihmisten tunnetiloja/tunteita sekä ilmaista omi-

aan), sosiaalisessa mielikuvituksessa (tulkita ja ymmärtää muiden ajatuksia, toimia ja 

tunteita) ja sosiaalisessa kommunikaatiossa (vaikeuksia niin sanallisessa kuin sanat-

tomassakin viestinnässä). Rutiinit ja tulevien asioiden ja tapahtumien ennakointi ovat 

tärkeitä autistiselle ihmiselle. Samoin säännöt ja sopimukset. Näistä autistinen ihmi-

nen saa varmuutta ja turvallisuuden tunnetta omaan tekemiseen. Muutokset voivat 

monesti tuntua ikäviltä ja jopa ylipääsemättömiltä asioilta. (Autismiliitto, 2020.) 

Asperger 

Aspergerin oireryhmästä puhuttaessa tarkoitetaan sillä autisminkirjoon kuuluvaa neu-

robiologista keskushermoston kehityshäiriötä, jonka toimintarajoitteet ovat hyvin 
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vaihtelevia. Autismikirjossa käytetään sanaa ”kirjo”, koska yksilölliset vaihtelut ja mo-

nimuotoisuudet ovat laajat, jota tällä kirjolla esiintyy. Asperger-ihmiset kuulevat, tun-

tevat ja näkevät ympäröivän maailman eri tavoin kuin muut. Aspergerhenkilöllä ei il-

mene merkittävää kielellisen- tai kognitiivisen kehityksen viivästymää kuten usein au-

tismissa, vaan yleinen älykkyystaso on useimmiten normaali, vaikka suoritusprofiili 

saattaakin olla hyvin epätasainen ja he saattavat tarvita erityistä tukea omaan ar-

keensa. Tämä korostuu etenkin silloin, kun henkilöllä on liitännäisiä diagnooseja. (Au-

tismiliitto, 2020.) 

Kehitysvammaisuus 

Kehitysvammaisuudella tarkoitetaan vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Vai-

kutus henkilön elämään vaihtelee paljon. Jos esimerkiksi kehitysvamma on lievä, hen-

kilö voi tulla toimeen melko itsenäisesti ja tarvitsee tukea vain joillakin elämän osa-

alueilla. Kehitysvammaisella henkilöllä voi olla erilaisia vaikeuksia, jotka vaikuttavat 

hänen oppimiseensa. Kyky oppia lukemaan, laskemaan tai kirjoittamaan voi hankaloi-

tua esimerkiksi motoriikan, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmien ja lyhyt- ja 

pitkäkestoisen muistin heikkouden takia. Monesti kehitysvammainen tarvitsee tukea 

kielellisen ja ei-kielellisen kommunikoinnin sekä sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden 

ilmaisun opetteluun. (Kehitysvammaliitto, 2020.) 

4 MENETELMÄT 

4.1 Laadullisen tutkimuksen lähtökohtia 

Hyvällä tieteellisellä käytännöllä tarkoitetaan, että tutkijat noudattavat eettisesti kes-

täviä tiedonhankintamenetelmiä ja tutkimusmenetelmiä. Käytännössä tämä merkit-

see, että tutkija käyttää tutkimuksessaan tiedeyhteisön hyväksymiä tutkimus- ja tie-

donhankintamenetelmiä. Tiedonhankinnassa hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa, 

että tutkija perustaa tiedonhankintansa oman alan tieteellisen kirjallisuuden tunte-

mukseen, muihin asianmukaisiin tietolähteisiin, oman tutkimuksen analysointiin ja 

havaintoihin. (Vilkka 2015.) 

Menetelminä opinnäytetyötä tehdessä käytin muutamaa erilaista laadullisen tutki-

muksen menetelmää. Aineisto on hankittu aiheeseen kuuluvasta alan kirjallisuudesta 

ja opinnäytetöistä. Yhtenä aineistonkeruumenetelmänä käytin havainnointia, tarkem-



21 

 

min osallistavaa havainnointia työskennellessäni kohderyhmän kanssa päivittäin. Toi-

sena aineistonkeruumenetelmänä käytin kyselyjä, jotka teetin niin luokan opiskeli-

joilla kuin henkilökunnallakin. 

Tutkimusmenetelmät ovat vanhastaan jaettu laadullisiin (kvalitatiivisiin) ja määrälli-

siin (kvantitatiivisiin) menetelmiin. Tyypillisiä laadullisia menetelmiä ovat avoin-, 

ryhmä- ja teemahaastattelut sekä osallistuva havainnointi. Tieteellisessä tutkimuk-

sessa laadullisia menetelmiä käytetään, kun tutkittavaa aihetta ei tunneta entuudes-

taan hyvin ja halutaan ymmärtää sitä paremmin. Laadullisessa tutkimuksessa tutkit-

tavia on huomattavasti vähemmän, kuin mitä määrällisessä mutta analysoitavaa ai-

neistoa (havainnoinnit, haastattelut) syntyy usein enemmän. (Ojasalo, Moilanen & Ri-

talahti 2015, 104–105.) 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus sisältää erilaisia lähestymistapoja ja aineiston-

keruu- ja analyysimenetelmiä ihmisen ja hänen elämänsä tutkimiseksi. Hyvin suunni-

telluilla ja toteutetuilla tutkimusasetelmilla, tutkittavaa ilmiötä useista näkökulmista 

lähestymällä ja tutkimuksia toistamalla voidaan saavuttaa monipuolista tietoa ja lisätä 

ymmärrystä ilmiöön liittyvistä syy-seuraussuhteista kuin ilmiön luonteestakin. (Saa-

ranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

4.2 Kyselyt 

Teetin luokan opiskelijoille tietokoneille täytettävän kyselyn, jolla pyrin selvittämään; 

onko luokan yhteishenki parantunut koulun alusta ja jos on, niin miksi? Kyselyä teh-

dessä oli huomioitava kohderyhmän mittavat ongelmat niin luetun- kuin kuulunym-

märtämisessä, joten kysymykset ovat hyvin pelkistettyjä. Kysymyksissä kuitenkin on 

mahdollisuus avoimeen vastaukseen ja opiskelijat voivat itse kertoa, miksi kokevat va-

litsemallaan tavalla. Toteutin kyselyn internetversiona, jotta kyselyihin vastaaminen 

onnistuisi nuorilta varmasti. Tämä oli käytännöllisempi ja helpompi tapa toteuttaa mi-

nulle, sillä valvoin ja autoin nuoria työn ohella täyttämään kyselyt. Kyselylomaketta on 

pidetty erityisenä aineistonkeruumenetelmänä 1930-luvulta alkaen. Sitä alettiin käyt-

tää tutkimuskäytössä sen jälkeen, kun tutkimustulosten analysoinnissa yleistyi 1920-

luvulla tilastollisten menetelmien hyödyntäminen. (Valli 2018, 92.) 
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Kyselytutkimuksen etu on se, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto, 

jossa suurelta määrältä ihmisiä voidaan kysyä monia asioita. Heikkoutena ovat tuote-

tun tiedon pinnallisuus ja ettei siitä pysty arvioimaan, miten onnistuneita vastausvaih-

toehdot ovat vastaajien näkökulmasta, miten tietoisia ja perehtyneitä vastaajat ylipää-

tään ovat aiheesta tai miten vakavasti he ovat suhtautuneet tutkimukseen. Kysely on 

menetelmänä verraten nopea ja tehokas. Tyypillisimmät kyselyt ovat postitse lähetet-

tävät kyselylomakkeet, internetissä täytettävät kyselyt tai puhelimitse tai kasvokkain 

tehtävät kyselyt. (Ojasalo ym. 2015, 121–122.)  

Teetin kyselyt myös luokassa toimiville työntekijöille, sillä he ovat eläneet arkea johon 

opinnäytetyö on suunnattu. Omien havaintojen tukemiseksi on tärkeä saada henkilö-

kunnan näkemys asiaan, ja ovatko hekin kokeneet tapahtuneet ilmiöt samoin. Kyse-

lyissä on myös avoimia kysymyksiä, jossa vastaajat voivat perustella vastauksensa. 

Kyselyn muoto vaihtelee aina tarkoituksen ja kohderyhmän mukaan. Kyselylomak-

keen maksimipituus vaihtelee kohderyhmän mukaan: huomioitavia asioita ovat vas-

taajien lukutaito, mutta myös kyselyn aihealue ja aiheen merkitys vastaajalle vaikutta-

vat vastaamisinnokkuuteen. Samalla tulee miettiä, kuinka kauan koehenkilö jaksaa 

keskittyä lomakkeeseen siinä vaadittavalla tavalla. Lomakkeen ollessa liian pitkä, hel-

posti viimeisiin kysymyksiin vastataan ilman perusteellista pohdintaa, tällöin tutki-

muksen luotettavuus voi kärsiä. Käytettävä kieli on myös erittäin merkityksellinen ky-

selyn onnistumisen kannalta: miellyttävää kieltä on mukava lukea, kun taas kömpelöt 

sanavalinnat voivat aiheuttaa tuskastumista. Täytyy kuitenkin muistaa aina kohde-

ryhmä ja pyrkiä löytämään yhteinen kieli. (Valli 2018, 92–95.) 

4.3 Havainnointi 

Havainnointi eli observation on tärkeä ja hyödyllinen tutkimuksellisen kehittämistyön 

menetelmä. Sillä saadaan tietoa siitä, miten ihmiset käyttäytyvät ja mitä tapahtuu 

luonnollisessa toimintaympäristössä. Havainnointi on käyttökelpoinen työkalu, kun 

kyseessä on prosessit, jotka liittyvät ihmisiin. Havainnoinnin avulla on mahdollista 

saada tietoa siitä, toimivatko ihmiset siten kuin sanovat toimivansa. Ihminen havain-

noi erilaisia asioita päivittäin, mutta tutkimuksellisena metodina se on systemaattista 

tarkkailua, ei satunnaisia katselemista. (Ojasalo ym. 2015, 115; Kananen 2015 134–

136.) 
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Havainnot riippuvat siitä, kuka havaitsee, tulkitsee, määrittelee tai antaa merkityksen 

havainnoille. Olemassa oleva tieto, tutkimusperinne ja auktoriteetit ohjaavat tutkijan 

kykyä havaita. Tutkijan havaintoihin vaikuttavat myös hänen esitietonsa ja ymmärryk-

sensä ilmiöstä sekä hänen tarpeensa ja mielenkiintonsa. (Vilkka 2018, 159.) 

Havainnointi sopii hyvin kehittämistehtäviin, joiden kohteena on yksilön vuorovaiku-

tus ja toiminta toisten kanssa. Havainnointia voidaan käyttää itsenäisesti tai kyselyn 

lisänä ja tukena. Sen avulla voidaan täydentää kyselyjä tai niillä voidaan täydentää ha-

vainnointia. Havainnointi sopii menetelmäksi myös silloin, kun tutkittavilla on kielel-

lisiä tai ymmärryksen vaikeuksia tai halutaan tietoa, josta tutkittavat eivät kerro mie-

lellään suoraan. (Ojasalo ym. 2015, 114.) Latomaa (2005) toteaa, että laadullinen tut-

kimus tavoittaa parhaiten havainnot, jotka vaativat ymmärtämistä asiayhteydessään. 

Nämä havainnot koskevat aina aistittua todellisuutta ja symbolisesti rakentuneita to-

dellisuuden sisältöjä. (Vilkka 2018, 158.) 

Osallistumista vaativaa havainnointia tarvitaan monesti silloin, kun siirrytään havain-

noimaan toiminnassa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja vuorovaikutuksessa tuotettuja 

merkityksiä. Osallistuminen tutkimuskohteen toimintaan auttaa tutkijaa sekä luo-

maan kokonaiskuvan tutkimuskohteesta että ymmärtämään tiettyjä rooleja ja niiden 

merkitystä. (Vilkka 2018, 164–165.) 

Etuna osallistuvassa havainnoinnissa on, että tutkijalla on enemmän tietoa ryhmästä. 

Tämä saattaa auttaa tutkijaa saamaan paremmin selville muiden ryhmän jäsenten 

asenteet ja uskomukset. Suurimmat haitat kuitenkin ovat, että osallistuvan havainnoi-

jan on vaikea olla objektiivinen ja kun tietää, mitä tutkitaan, voi vahingossa vaikuttaa 

ryhmään. (Pennington 2005, 32.) 

Osallistuvassa havainnoinnissa eettiset kysymykset korostuvat, ja tutkijan on tavallista 

enemmän tiedostettava tekojensa seuraukset. Periaatteena on, että ilman havainnoi-

tavan suostumusta ei havainnointiakaan pitäisi tehdä. Tietävätkö muut ryhmän jäse-

net siis tutkijan kaksoisroolin. Jos eivät, niin pitäisikö heille kertoa? Toisaalta avoin 

havainnointi voi taas häiritä sekä tutkimusta että tutkittavan yhteisön toimintaa. (Es-

kola & Suoranta 2008, 101.) 

Käytin havainnointia ja osallistuvaa havainnointi opinnäytetyön aikana systemaatti-

sesti päivittäin. Havainnointi ajankohdat painottuivat opiskelijoiden vuorovaikutusti-
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lanteiden ajalle. Tärkeä osa opinnäytetyön havainnoinnin tuloksista on retkillä ja nii-

den jälkeen tehdyt havainnoinnit. Tällöin muutosta aikaisempaan on tapahtunut eni-

ten. Monesti havainnointitilanteita avattiin henkilökunnan kanssa esimerkiksi työpäi-

vän jälkeen ja vertailtiin, että olivatko tehdyt havainnot yhteneviä.  

4.4 Anonymiteetti 

Anonymisoinnissa on otettava huomioon tietojen tunnisteellisuus. Tunnistettavissa 

olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraa tai epäsuorasti tunnistaa 

tunnistetietojen, kuten verkkotunnistetietojen, henkilötunnuksen, nimen taikka yh-

den tai useamman hänelle tunnusomaisen geneettisen, taloudellisen, psyykkisen, fyy-

sisen, sosiaalisen tai kulttuurillisen tekijän perusteella. Tällaiset tiedot ovat tunnisteel-

lisia ja vaativat anonymisoinnin. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2019.) 

Tunnisteet voidaan jakaa kahteen luokkaan: suorin- ja epäsuoriin tunnisteisiin. Suoria 

tunnisteita, jotka riittävät tunnistamiseen ovat esimerkiksi nimi ja henkilötunnus, sekä 

nimenmukainen sähköpostiosoite. Vahvoja suoria tunnisteita ovat myös biometriset 

tunnisteet, joka voi olla ääni, kasvokuva tai allekirjoitus. Epäsuorat tunnisteet ovat tie-

dot, jotka muuhun tietoon liitettynä voivat auttaa tunnistamaan henkilön, mutta eivät 

yksinään. Epäsuoria tunnisteita ovat sukupuoli, kieli, ikä, koulu ja kansalaisuus. Vah-

voja epäsuoria tunnisteita ovat puhelinnumero, postiosoite, harvinainen sairaus tai ti-

linumero. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2019.) 

Havaintoja tehdessä on toimittava sensitiivisesti ja luottamuksellisesti. Osallistuvassa 

havainnoinnissa tutkija saattaa olla tekemisissä eettisesti arkaluonteisen asioiden 

kanssa. Näitä ovat Kuulan (2006, 91–92) mukaan rotu ja etninen alkuperä, uskonnol-

linen, yhteiskunnallinen ja poliittinen vakaumus, henkilön seksuaalinen suuntautumi-

nen ja käyttäytyminen. Arkaluoteisia ovat asiat myös, jotka kuvaavat henkilön sai-

rautta tai vammaa, terveydentilaa, saatuja sosiaalihuollon palveluita, hoitotoimenpi-

teitä, tukitoimia tai etuuksia tarvetta. (Vilkka 2018, 170.) 

4.5 Analyysi 

Laadullisessa tutkimuksessa lähdetään liikenteeseen mahdollisimman puhtaalta pöy-

dältä ilman ennakkoasettamuksia tai määritelmiä. Hypoteesittomuus on kuvaus tällai-

sesta tilanteesta. Tutkijalla ei ole lukkoonlyötyjä ennakko-olettamuksia tutkimuskoh-
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teesta tai tutkimuksen tuloksista. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa pu-

hutaankin aineistolähtöisestä analyysista, joka pelkistetysti tarkoittaa teorian rakenta-

mista aineistosta lähtien, alhaalta ylöspäin. (Eskola & Suoranta 2008, 19.) 

Perusanalyysimenetelmä laadullisen tutkimuksen perinteissä, on sisällönanalyysi. Sitä 

voidaan pitää yksittäisenä metodina, mutta myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka 

voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Sisällönanalyysilla tarkoitetaan kir-

joitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia. Sisällönanalyysi kuuluu analyy-

simuotoihin, joita ei lähtökohtaisesti ohjaa teoria. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

5 RYHMÄYTYSRETKET 

5.1 Itkonniemen kärki 

 

Kuva 1. Itkonniemen nuotiopaikka. Kuva: Ninni Sormunen (2020). 

 

Ensimmäisenä ryhmäytysretkenä toteutettiin 07.08.2020 retki läheiselle nuotiopai-

kalle Itkonniemelle. Matka taitettiin kävellen, sillä kohde oli vain muutaman kilomet-

rin päässä koulusta. Nuotiopaikka oli toiminut jo aiempina vuosina retkikohteena ja 

todettu hyväksi sellaiseksi.  
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Edellisenä päivänä ennen retkeä opiskelijoille annettiin tehtäväksi suunnitella eväät 

retkeä varten. Tarkoituksena oli keksiä kaksi suolaista ja kaksi makeaa syötävää, sekä 

niin kylmä että kuuma juotava. Yhteisen suunnittelun tuloksena retkieväiksi valikoi-

tuivat makkara, eväsleivät, ja välipalakeksit. Juomina kahvi, tee ja pillimehut. Tämän 

jälkeen oli vuorossa ostoslistan laatiminen ja läheisessä Männistön K-Marketissa asi-

ointi oppilaiden kanssa. 

Retkipäivän aamuna jokainen opiskelija pääsi itse kokoamaan oman eväsleipänsä ja 

pakkaamaan retkelle tarvittavat tarvikkeet sillä ajatuksella, että he itse joutuvat kanta-

maan ne nuotiopaikalle. Oli siis suunniteltava ja pakattava tarvikkeet mahdollisimman 

ergonomisesti ja järkevästi. Matkaan lähdettiin ennen puolta päivää yhdessä kävellen. 

Pieni virhearvio tapahtui määränpään esteettömyydestä, sillä joukossamme oli muu-

tama opiskelija, joille tämä tuotti pieniä ongelmia. Perille kuitenkin saavuimme ohjaa-

jien avustuksen saattelemana. 

Nuotiopaikalla oli ensiksi luvassa nuotion sytytyksen opettelua ja geokätköilyä. Varo-

vaisen alun jälkeen enemmistö opiskelijoista kiipeilikin puissa ja konttasi kaislikossa 

löytääkseen kätköt. Nuotiopaikalla oli kaksi kätköä, joista toinen löytyi pitkän etsimi-

sen jälkeen. Tämän jälkeen opiskelijat pääsivät omaan tahtiin nauttimaan eväistä. 

Aluksi vain muutamat opiskelijat uskaltautuivat istumaan nuotion ympäröiville pen-

keille, mutta loppua kohden ei penkeillä enää löytynytkään istumapaikkoja kaikille ha-

luaville. Syömisen aikana opiskelijat pääsivät järjestämään ohjaajat, opintoneuvojan 

ja opettajan omasta mielestään oikeaan ikäjärjestykseen, tutustuttaen heitä näin kou-

lun henkilökuntaan. Itse suunnitellut ja hankitut eväät maistuivat opiskelijoille hyvin 

ja tunnelma kohosi retken loppua kohden. Toisin kuin luokkahuoneessa niin nuotion 

äärellä opiskelijat puhuivatkin varsin vapautuneesti toistensa ja henkilökunnan 

kanssa. 
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5.2 Jynkänvuoren kuntolenkki 

 

Kuva 2 & 3. Jynkänvuoren kuntolenkin viereinen uimaranta ja infotaulu. Kuvat Aino Matilainen & Joona Gaudillat (2020). 

 

Seuraava ryhmäytysretki oli 13.08.2020 Jynkänvuoren kuntolenkin kierto. Matkassa 

yhdistyi samalla liikuntatuntien pito ryhmäytymisen kanssa. Tavoite oli varsin yksin-

kertainen, kulkea reitti omaan tahtiin ja tavata autoilla tämän jälkeen. Siirtyminen 

kohteeseen tapahtui kahden pakettiauton avulla, sillä kohde on 10 kilometrin päässä 

koulusta. Varusteeksi retkelle oli pyydetty juomapulloa, urheiluvaatteita ja lenkkiken-

kiä haastavan maaston takia. Alun perin retki oli tarkoitus pitää puhtaasti liikunnan 

vuoksi, mutta matkan aikana havainnoidessa tilanteita oli selvää, että tämäkin on osa 

ryhmäytymisprosessia. 

Retki alkoi välittömästi ulkoliikuntapaikalla tapahtuvilla urheilusuorituksilla. Osa 

nuorista yllättikin omalla urheilullisuudellaan, jota ei välttämättä heti havaittu. Kokei-

lemaan eivät uskaltaneet kuitenkaan kuin muutamat opiskelijat. Nopeasti kuitenkin 

ulkoliikuntapaikalla tapahtuneiden suoritusten takia muodostui yhdestä ryhmästä 

useampi pienempi porukka. 

Seuraava havainnoinnin kohde oli Pokemon Go ja sen suosio. Useat nuoret pelasivat 

lenkin aikana Pokemon Go peliä, aluksi aivan itsekseen, mutta lenkin edetessä tästä 
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ryhmästä muodostui myös oma kuppikuntansa. Yhteinen kiinnostuksen aihe oli löyty-

nyt ja lenkkiä voitiin jatkaa yhdessä kävellen. Kuntolenkki päättyi samalle ulkoliikun-

tapaikalle, josta liikkeelle lähdettiin. Nyt laitteita uskaltautui kokeilemaan myös muut 

nuoret, eivät pelkästään urheilullisimmat opiskelijat. 

Lenkin päätteeksi kävimme tarkastamassa läheisen uimarannan, josta löytyi varsinai-

nen yllätys. Uimarannalla oli Pokemon Go peliin liittyvä ryhmätehtävä, jossa opiskeli-

jat omatoimisesti pyysivät toisia opiskelijoita auttamaan heitä. Mukaan myös liittyi oh-

jaaja opiskelijoiden pyynnöstä. Tehtävässä pelaajat yrittivät yhteistyöllä päihittää vas-

tustajaa. Retki osoittautui onnistuneeksi niin liikunnan, kuin ryhmäytymisen osalta. 

Osalle nuorista kuntolenkki oli suhteellisen haastava, sillä se sisälsi todella paljon jyrk-

kiä nousuja ja laskuja. 

5.3 Rauhalahti Kiviniemen kierto 

 

Kuva 4 & 5. Rauhalahden Kiviniemen luontokuvat. Kuvat Jere Mannonen & Joona Gaudillat (2020). 

 

Kolmas ryhmäytysretki tapahtui 20.08.2020 Rauhalahdessa, jonne siirtymä tehtiin 

koululta kahdella pakettiautolla välimatkan ollessa 10 km. Rauhalahdessa tiedettiin 

olevan Jynkänvuoren kuntolenkin tyylinen 4–5 kilometrin mittainen kävelylenkki 

luonnossa, joka lähdettäisiin yhdessä kiertämään. 



29 

 

Ohjeistuksena opiskelijoille oli jälleen liikunnalliset vaatteet ja hyvät lenkkikengät. 

Tehtävänä retkelle jokaisen nuoren tuli ottaa valokuva/valokuvia sellaisista kohteista 

matkan varrella, joista hän piti. Esimerkiksi kauniista maisemasta tai kukasta. Seuraa-

vana päivänä koulussa jokainen nuori vuorollaan esitti kuvansa ja kertoi miksi oli ot-

tanut sen. Kuvat 3 & 4 ovat opiskelijoiden ottamat kuvat matkan varrelta, joista mo-

lemmat kommentoivat, että vesi ja maisema olivat kuvien oton syy. 

Haasteena retkessä oli suunnistaminen. Reitti ei ollutkaan niin selvä ja polkuja oli use-

ampia. Opiskelijat pääsivätkin puhaltamaan yhteen hiileen, kun he omilta älypuheli-

milta yrittivät selvittää ryhmän sijainnin ja oikean kulkusuunnan. Yhteistyö sujui hy-

vin ja oikeat kulkusuunnat löytyivät nuorten toimesta. Aikaisemmalla retkellä muo-

dostuneet pienemmät opiskelijaryhmät etenivät tälläkin matkalla yhdessä. Retki toimi 

hyvänä ryhmäytystoimena, sillä nuorien hoitama suunnistaminen ja oikean reitin va-

litseminen vaativat yhteen hiileen puhaltamista ja yhteistyön onnistumista. Pienen 

vastoinkäyminen ei siis haitannut retken kokonaisuutta vaan päinvastoin se paransi 

lopputulosta. 

 

5.4 Seinävuoren Rotkolaakso 

 

Kuva 6. Seinävuoren Rotkolaakso vastapuolelta kuvattu ryhmä. Kuva Aino Matilainen (2020). 
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Kuvat 7 & 8. Seinävuoren rotkolaakson näköalapaikka ja lampi. Kuvat Joona Gaudillat & Jere Mannonen (2020). 

Viimeisenä ja isoimpana retkenä toteutettiin 24.08.2020 retki Tuusniemellä sijaitse-

vaan Seinävuoren rotkolaaksoon. Retki toteutettiin kahden luokan vahvuudella, mat-

kassa oli myös Kuopion toimipisteen toinen Valma-luokka ja sen työntekijät ja toimi-

pisteen opintoneuvoja. Ennen retkelle lähtöä opiskelijat pääsivät itse suunnittelemaan 

retkieväänsä. Yhteistyössä toisen Valma-luokan kanssa päätetyt retkieväät olivat: 

makkara, eväsleivät, välipalakeksit ja vaahtokarkit. Juotavat oli pillimehut, kahvi ja 

tee. Opiskelijat laativat ostoslistan ja kävimme heidän kanssaan yhdessä läheisessä 

Männistön K-Marketissa ostamassa eväät. 

Ohjeistuksena retkelle oli hyvät ulkoiluvaatteet, lenkkeily- tai vaelluskengät, reppu ja 

juomapullo. Tehtävänä opiskelijoille jälleen ottaa kuva retkeltä sellaisesta kohteesta, 

josta itse pitää ja seuraavana päivänä koululla esitellä kuva ja kertoa syy miksi kuvasi 

kyseisen kohteen. Toisena tehtävänä nuorilla oli ryhmäytyä ja tutustua toisen Valma-

luokan kanssa. Tehtäväksi annettiin puhua tai vaihtaa kuulumisia sellaisen opiskelijan 

kanssa, kenenkä kanssa ei aikaisemmin vielä ole puhunut. Retkelle lähdettiin kolmella 

pakettiautolla välimatkan ollessa koulun ja Seinävuoren rotkolaakson välillä noin 60 

kilometriä.  
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Perille saavuttuamme lähdimme nopeasti etenemään rotkolaakson kiertävää polkua 

omaan tahtiin. Polku oli ilmoitettu olevan noin 2,5 kilometriä pitkä, joten arvioimme 

sen olevan helppo edellisiin luontoretkiin verrattuna. Lyhyen matkan kuljettuaan 

muutamat nuoret kuitenkin ilmoittivat, etteivät he halua lähteä korkeisiin maastoihin 

kiertämään ja heidät täytyi ohjata nuotiopaikalle odottamaan ohjaajan kanssa. Etene-

vistä ryhmistä muodostui hyvin omat joukkonsa, sillä maaston haastavuus oli osalle 

nuorista suuri. Jyrkkiä nousuja ja laskuja riitti ja paikoitellen reitti meni läheltä rotkon 

reunaa. Kuvat 5 & 6 osoittavatkin hyvin, kuinka eri vauhtia ryhmät etenivät – ryhmät 

olivat eripuolilla rotkoa. 

Rotkolaakson kiertäminen vei ajateltua kauemmin reitin vaativuuden vuoksi ja kun 

viimeiset ryhmät saapuivat aloituspaikan nuotiolle, niin suurin osa oli syönyt jo eväät 

ja valmiina kotiin lähtöön. Myös vesisade yllätti retkeilijät, mutta onneksi juuri kun 

viimeiset opiskelijat saapuivat nuotiopaikalle. Maaston vaativuus oli monelle nuorelle 

haasteellinen, jokainen reitin kiertänyt jaksoi kyllä loppuun asti, mutta taukoja oli pi-

dettävä. Kotimatka sujui väsyneissä ja hiljaisissa merkeissä. 

Vaikka retki oli muuten täysin onnistunut ja nuorten mieleen niin ryhmäytymisen kan-

nalta sillä ei ollut painoarvoa. Ennen retkeä annetulle tehtävälle: puhu tai vaihda kuu-

lumiset sellaisen nuoren kanssa, kenen kanssa et ole aikaisemmin jutellut, ei löytynyt 

suorittajia. Kukaan nuori ei jutellut matkan aikana hänelle uuden ihmisen kanssa, toi-

sen ryhmän kanssa tapahtunut ryhmäytyminen oli siis hyvin pintapuolista. Ryhmäy-

tymisen laajentamisen näkökulmasta retki siis oli heikko, mutta oman ryhmän sisäisen 

ryhmäytymisen kannalta hyvä. 

6 TULOKSET 

6.1 Luokan kysely 

Opiskelijoille tehtyyn kyselyyn vastasi kaikki luokan 12 opiskelijaa. Luokkajako opis-

kelijoiden keskuudessa oli seuraavanlainen: Valma-opiskelijoita on 58 % (7 opiskeli-

jaa) ja Telma-opiskelijoita on 42 % (5 opiskelijaa) luokasta (Kuvio 1). Luovilla opin-

tonsa vuonna 2020 aloittaneita on 67 % (8 opiskelijaa) ja jo aiemmin opintonsa aloit-

taneita on 33 % (4 opiskelijaa) (Kuvio 2). 

Opiskelijoista 42 % kokee viihtyvänsä luokkalaisten kanssa todella hyvin ja 33 % hyvin 

(Kuvio 3). Puolet luokan opiskelijoista kokee tunnelman luokassa olevan hyvä ja 42 % 
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opiskelijoista arvioi sen olevan todella hyvä (Kuvio 5). Vastauksien perusteella voi to-

deta, että oppilaat kokevat olon luokassa tutuksi ja turvalliseksi. Yhteisten retkien ja 

ryhmäytymisen avulla nuoret tuntevat luokan ilmapiirin hyväksi. 

 

Kuvio 5. Luokan tunnelma opiskelijoiden mielestä. 

 

Ryhmäyttämisen tärkeys ja vaikutus näkyvät seuraavissa kyselyjen tuloksissa. Vas-

tauksista voidaan huomata, kuinka oppilaat ovat lukuvuoden edetessä oppineet tunte-

maan toisensa paremmin ja ryhmäytymisen avulla alkaneet tulla toimeen toistensa 

kanssa paremmin. 92 % vastaajista on sitä mieltä, että he tulevat luokkalaisten kanssa 

paremmin toimeen nyt kuin koulun alussa (Kuvio 7). Samalla kun opiskelijat kokevat 

tulevan paremmin toimeen luokkalaisten kanssa, niin 83 % vastaajista ilmoittaa saa-

neensa uusia kavereita aloitettuaan opinnot Luovilla (Kuvio 4). Nämä kaksi tulosta 

voidaan sitoa yhteen ja niiden tulokset täydentävät toisiaan. 

 

Kuvio 7. Kokevatko opiskelijat tuleva luokkalaistensa kanssa paremmin toimeen nyt, kuin koulun alussa. 
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Kuvio 4. Ovatko opiskelijat saaneet uusia kavereita opiskellessaan Luovissa. 

 

Tulos luokan tunnelman paranemisesta syksyn aikana on ristiriidassa edellisten vas-

tausten (Kuvio 5 & 7) kanssa. Kun aiemmissa vastauksissa tulos oli selkeä ja ryhmäy-

tymisen vaikutus nähtävissä, niin (Kuvio 6) antaa asiasta toisenlaisen kuvan. Vastaa-

jista 33 % ei osaa sanoa, että onko tunnelma luokassa parantunut syksyn aikana. Jat-

kokysymyksenä (Kuvio 6) oli perusteluja luokan tunnelman paranemiselle (Kuvio 8). 

Vastauksista käy selville kuinka tärkeää osaa hyvät luokkakaverit, henkilökunta ja ryh-

mäytys näyttelee opiskelijoiden ajatusmaailmassa. 

 

Kuvio 6. Onko luokan tunnelma parantunut syksyn aikana. 

 

 v1: ”kivat luokka kaverit” 

 v2: ”koska luokassa on hyvä ilmapiiri, ja kivat henkilökunnat” 

 v3: ”olemme tehneet yhdessä työtä” 

 v4: ”tulee hyvä tunnelma kun on kavereita paljon” 
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 v5: ”saa tehdä oikeita ammattitöitä. kaverit on hauskoja” 

 v6: ”minä teen yhdessä kaverien kanssa auttamisesta tehtävää” 

 v7: ”tunnen nyt kaikki paremmin” 

  

 

Ryhmäyttämisen keskittäminen tehdyille retkille näkyy myös kyselyn tuloksissa selke-

ästi. Aluksi arvioitiin tehtyjen retkien mieluisuutta (Kuvio 13). 

 

Kuvio 13. Luokan kanssa tehdyt retket luontoon opiskelijoiden mielestä. 

Puolet vastaajista ovat olleet sitä mieltä, että retket ovat olleet todella mukavia ja 33 % 

mielestä mukavia. Vastauksista käy selvästi toteen opiskelijoiden mieltymys tehtyihin 

retkiin. Ainoan negatiivisen vastauksen kysymykseen on antanut opiskelija, joka ei pi-

tänyt retkistä niihin liittyvien automatkojen vuoksi. Myös kysymyksessä ” Jos voisit 

muuttaa jotain luokassasi, niin mitä se olisi?”, oli kommentti (Kuvio 12): 

 v1: ”lisää kivoja retkejä” 

Joka tuo (Kuvio 13) vastauksia retkien mukavuudesta entistä paremmin esille. Retket 

ovat olleet niin mukavia, että niitä haluttaisiin jopa muutoksen ehdolla. 

Viimeisessä kysymyksessä oli mahdollisuus vaikuttaa, joka annettiin vastaajille muo-

dossa: ”Ehdota mitä haluaisit lähteä tekemään luokan kanssa? Haluatko lähteä käy-

mään jossakin uudessa paikassa tutustumassa tai haluatko esimerkiksi kokeilla jotain 

uutta?”. Vastauksien takia käyn kehitysehdotuksissa läpi mahdollista seuraavaa as-

kelta ja työtä oppilaiden kanssa. Esimerkkejä vastauksista (Kuvio 14): 

 v1: ”Kuopion museo” 
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 v2: ”Käydä uudessa paikassa” 

v3: ”käydä Valkoisessa Tassussa tai jossain missä on koiria/susia, vil-

lieläinpuisto?” 

v4: ” luistelu” 

v5: ”lintsille :DDDD” 

v6: ”ois kiva vaan käydä retkillä” 

v7: ”uuden kokeilu” 

v8: ”Haminanlahti” 

v9:” käydä museossa” 

 

Vastauksista käy ilmi luokan opiskelijoiden halukkuus tuoda omia ehdotuksia seuraa-

viksi retkiksi esille. Aikaisempien retkien mielekkyys on antanut nuorille rohkeutta eh-

dottaa uusia kokeiluja. 

6.2 Henkilökunnan kysely 

Henkilökunnan kyselyyn vastasivat kaikki 4 Valma-/Telma-luokan työntekijää. Hen-

kilökunnan kyselyssä puolet vastaajista oli sitä mieltä, että opiskelijoiden välinen ilma-

piiri luokassa on kohtalaisen hyvä (Kuvio 15). Vastauksista nähdään kuinka enemmistö 

henkilökunnasta pitää ilmapiiriä kohtalaisen hyvänä. Vastauksiin saattaa vaikuttaa 

myös päivittäiset ilmapiirin vaihtelut ja opiskelijoiden hyvät- ja huonot päivät.  

 

 

Kuvio 15. Henkilökunnan mielipide opiskelijoiden välisestä ilmapiiristä luokassa. 
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Seuraavat kaksi kysymystä saivat molemmat täyden kannatuksen ja 100 % yhdenmie-

lisyyden vastaajilta: ”Onko tehdyillä retkillä ja reissuilla ollut mielestäsi vaikutusta 

opiskelijoiden väliseen suvaitsevaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen?” (Kuvio 16) ja 

”Onko tehdyillä retkillä ja reissuilla ollut mielestäsi positiivinen vaikutus opiskelijoi-

den ryhmäytymisen ja yhteenkuuluvuuden kannalta?” (Kuvio 17). Molempien kysy-

mysten vastausten perusteella on selvästi huomattavissa, kuinka tärkeänä henkilö-

kunta pitää ryhmäytysretkiä ja näistä saatavia tuloksia. Edellisten kysymysten vas-

tauksien perusteluina (Kuvio 18) henkilökunta toi hyvin esille ulkona tapahtuneen ryh-

mäytyksen avainasiat. Uudenlaiset tilanteet vuorovaikutukseen, yhteinen tekeminen, 

avoin vuorovaikutus, suvaitsevaisuus toisia kohtaan ja uudet ystävät. 

 

Kuvio 17. Henkilökunnan mielipide retkien vaikutuksesta opiskelijoiden ryhmäytymiseen ja yhteenkuuluvuuden kannalta. 

 

v1: ” Kun lähdetään ulos luokkahuoneesta, rikkoontuu rutiinit ja syntyy 

uudenlaisia tilanteita vuorovaikutukseen. Opiskelijoilla tulee tilanteita, 

joissa ylittävät itsensä, he menevät vieraisiin paikkoihin ja liikkuvat 

muiden kuin perheenjäsenien kanssa. Tämä on erityistä tuke tarvitse-

valle nuorelle tärkeä kokemus.” 

v2: ” Retkillä juttelevat toistensa ja myös henkilökunnan kanssa avoi-

memmin. Kivasti ovat löytäneet yhteistä tekemistä retkien aikana, poke-

mon go ja geokätköily. Retkillä saavutettu avoimempi vuorovaikutus on 

ainakin osittain siirtynyt luokkaan. ” 

v3: ” Konkreettisesti näkyy siinä, että opiskelijat auttavat ja kuuntelevat 

toisiaan. Kyky ja halu toimia koulukavereiden kanssa on parantunut. 
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Ryhmän sisällä on alkanut muodostua kavereita, ja kaikki kykenevät toi-

mimaan jollain tasolla kaikkien kanssa ryhmätöissä.” 

v4: ” Retket ja reissut ovat vapaampaa toimintaa ja niissä jokainen voi 

tuoda erilaisia asioita esille kuin tunnilla. Ystävystyminen on helpom-

paa.” 

 

Seuraavissa kysymyksissä on vuorossa haasteet. Vastaajista 75 % on sitä mieltä, että 

Covid-19 on vaikeuttanut luokan ryhmäytymistä/ryhmäyttämistä (Kuvio 19). Syitä vai-

keutumiselle oli lueteltuna seuraavanlaisesti (Kuvio 20). Covid-19 on vaikeuttanut 

kouluarkea huomattavan paljon ja se on täytynyt ottaa huomioon kaikessa tekemi-

sessä. Haasteellisuutta normaaliin on tuonut siis kaiken uudelleen suunnitteleminen.  

 

v1: ”Kaikessa opetuksessa, retkissä, siirtymisissä jne. on pitänyt huomi-

oida rajoitteet ja melko monitulkintaiset koulutuksen järjestäjän ohjeet. 

Retkiä on kuitenkin pystytty onnistuneesti ja hyvällä suunnittelulla teke-

mään.” 

v2: ” Syksyllä koulun alettua tilanne on parantunut mutta esimerkiksi 

turvavälit sekä toimintamahdollisuuksien rajoitus vähentävät erilaisten 

kokemusten syntymistä. Jos tilanne olisi ollut normaali, ryhmäytyminen 

olisi mahdollisesti ollut nopeampaa. Toisaalta yhteinen vihollinen, ko-

rona on luonut yhteisöllisyyden tuntua.” 

 

Seuraavana kysyttiin henkilökunnalta nykyisen luokkamuodon haasteellisuudesta 

(Kuvio 21), jonka 75 % vastaajista on ilmoittanut kokevansa haasteelliseksi. Syitä haas-

teellisuuden kokemiseen ovat henkilökunnan mielestä (Kuvio 22): 

v1: ” Valmalaiset tarvitsevat hyvin paljon ammatillisesta koulutuksesta 

tietoa ja tsemppausta opiskeluun. Tämän tyyppinen tsemppaus aiheut-

taa telmalaisissa hyvin usein stressiä, pitäisikö heidän pystyä ammatin 

opiskeluun. Toisaalta luokan henki on ollut hyvä ja suvaitsevainen, on 

ollut hyvä että on ollut monenlaisia opiskelijoita.” 
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v2: ” Haastavimman telma opiskelijan ja reippaimman valma opiskeli-

jan osaamisessa ja toimintakyvyssä on valtavan suuri ero. Sekä telma, 

että valma opiskelijoissa on eri aikaan aloittaneita. Käytännössä jokai-

nen opiskelija menee omaa polkuaan, heille on oltava eritasoisia tehtäviä 

ja tehtävien ja töiden tekemiseen menee aikaa toisilla 10 minuuttia ja toi-

silla koko päivä. 10/12 opiskelijasta tarvitsee jatkuvan henkilökohtaisen 

ohjauksen edetäkseen työskentelyssä.” 

v3: ” Eri tasoisten opiskelijoiden yhdessä toimiminen on opintojen kes-

kellä haastavaa. ” 

v4: ” Oppilaat ovat hyvin eritasoisia ja tämän vuoksi yhteisillä tunneilla 

tulee vaikeuksia tehtävien jakamisessa. Tarkoitan siis sitä mitä olemme 

puhuneet, että telmalaiset olisivat innokkaita tekemään asioita mihin 

heillä ei ehkä ole rahkeita. Ja taas valmalaiset tarvitsisivat erilaisia 

haasteita. ” 

Haasteellisuutta siis luo Valma- ja Telma-opiskelijoiden suuret tasoerot ja opintojen 

tarkoituksen eroavaisuus. Kun reippaimman Valma-opiskelijan tavoitteet koululle 

saattavat olla siirtyminen ammatillisiin opintoihin, niin haastavimman Telma-opiske-

lijan tavoite koululle voi olla kaupassa käymisen opettelu tai omasta hygieniasta huo-

lehtimisen oppiminen. Myös eriaikaan aloittaneiden haasteellisuus tuodaan esille. 

Kun jokainen opiskelija etenee kohti omaa HOKSissa laadittua tavoitetta, saattaa ko-

konaisuus olla monesti sekava luokassa. 

Luokan henkilökunnasta 75 % kokee, että ilmapiiri on parantunut lukuvuoden alusta 

(Kuvio 23), kun taas 50 % kokee luokasta muodostuneen yhtenäisen syyslukukauden 

aikana (Kuvio 25). 
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Kuvio 23. Henkilökunnan mielipide luokan ilmapiirin parantumisesta lukuvuoden alusta. 1 ollessa ”tilanne on paljon parempi, 

kuin lukuvuoden alussa”. 

Syitä luokan ilmapiirin paranemiseen oli ilmoitettu seuraavasti (Kuvio 24): 

  

v1: ”Retket ja tutustumiskäynnit ovat tärkeitä, vaikuttavat luokan ilma-

piiriin positiivisesti.” 

v2: ” Mielestäni luokan ilmapiiri on tällä hetkellä erittäin hyvä. Jossain 

vaiheessa reippaammat valmalaiset naureskelivat heikompi tasoisille 

opiskelijoille. Tähän puututtiin ja käytiin läpi yhdessä erilaisuuden hy-

väksymistä.” 

v3: ”Opiskelijoiden avoimuus sekä ryhmässä syntynyt luottamus ovat 

vaikuttaneet huomattavasti. Ryhmäytyminen on mennyt mielestäni ryh-

mäprosessin malliesimerkin mukaisesti. ” 

v4: ”Oppilaat ovat oppineet ymmärtämään toistensa erilaisuutta ja ar-

vostamaan sitä.” 

Vastauksista käy hyvin ilmi retkien ja ryhmäytymisen tärkeys. Vaikka luokan ilmapiiri 

rakoili kesken ryhmäytymisen, niin asia korjaantui vuorovaikutuksen ja suvaitsevai-

suuden lisäämisellä. Opiskelijat ovat oppineet erinomaisesti hyväksymään erilaisuutta 

ja hyväksymään toisensa. 

6.3 Havainnoinnin tulokset 

Laadullisen tutkimuksen analyysi syntyy yleensä kahdessa toisiinsa nivoutuvassa vai-

heessa. Ensimmäinen vaihe on pelkistäminen, jolloin havainnot yhdistetään. Toista 
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vaihetta voidaan kutsua tulosten tulkinnaksi. On muistettava, ettei kerätty aineisto ole 

ratkaisu kehittämistehtävään vaan materiaalia, jolle kehittämistyö perustuu. Aineisto 

kuvaa sitä, mitä havainnoitavat tekivät havainnoinnin aikana. Havainnointien kuvaus 

on siis vasta aineiston dokumentointia ja vasta aineiston analysointi johtaa tulkintaan. 

Pelkistäminen eli havaintojen yhdistäminen mahdollistaa aineiston ilmiöiden yleistä-

misen. Tarkoitus on yhdistää yksittäisiä havaintoja laajempiin luokkiin tai ryhmiin, jo-

ten laaja tutkimusaineisto on tiivistettävä helposti käsiteltävään ja hallittavaan muo-

toon. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 119–120.) 

Havainnointien alkamisajankohdaksi määritetään uuden lukuvuoden alku ja uusien 

oppilaiden luokalle tulo 05.08.2020. Tällöin luokassa aloitti 8 uutta opiskelijaa ja luo-

kalla jatkoi 4 opiskelijaa edelliseltä lukuvuodelta (Kuvio 2). 

Lukuvuoden aloitus oli normaalista poikkeava monella tavoin. Vaikka oppilaat ja hen-

kilökunta pääsivät etäopetuksesta takaisin lähiopetukseen, niin turvaväleistä, käsihy-

gieniasta ja hengityssuojaimista oli pidettävä tarkka huoli. Osaksi arkea oli tullut useita 

uusia rajoituksia ja toimintamalleja Covid-19 aiheuttaman pandemian vuoksi. 

Uudet rajoitukset pakottivat myös toimimaan eriävin menetelmin vanhaan verrattuna. 

Luokan ryhmäytyminen oli aloitettava nopeasti ja uusia keinoja siihen löydettävä sitä-

kin nopeammin. Sisätiloissa ja omassa luokkahuoneessa tehtävät ryhmäytykset vietiin 

kaikki ulkotiloihin, koska tällöin oli helpompaa pitää huolta turvaväleistä ja oppilaiden 

turvallisuudesta. 

Kohteena havainnoinnille suuressa mittakaavassa on ollut luokan yhtenäisen vuoro-

vaikuttamisen karttuminen. Esimerkkinä tästä on lukukauden alussa oppilaiden halu 

tuoda omia mielipiteitä esille julkisesti. Ne mielipiteet, joita opiskelijat uskalsivat 

tuoda esille, saivat yleensä neutraalin vastaanoton. Niitä ei puollettu, eikä myöskään 

kielletty. Nyt monet ryhmäytysretket suorittaneita oppilaat uskaltavat avoimesti tuoda 

omia mielipiteitään esille ja niistä uskalletaan keskustella julkisesti. Opiskelijat uskal-

tavat sanoa olevansa eri mieltä asioista, tai yhtyä mielipiteisiin. Tämä näkyy myös tun-

neilla tapahtuvassa pienryhmätyöskentelyssä. Aiemmin opiskelijat eivät uskaltaneet 

tai jopa pystyneet tekemään yhdessä annettuja tehtäviä. Nyt tehtävien teko yhdessä 

sujuu yleensä mallikkaasti. Välillä on päiviä, jolloin ryhmädynamiikka ei toimi odote-

tulla tavalla. Mutta tämä ei ole pelkästään erityisten tuen tarpeen nuorille ominaista, 
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vaan kaikissa ryhmissä välillä tapahtuva ilmiö. Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden ymmär-

täminen ovat kasvaneet opiskelijoiden keskuudessa huomattavasti. 

Havainnointia on käytetty myös koululla tapahtuvassa vapaa-ajanvietto tilanteissa. 

Aiemmin lukukaudella koulurakennuksen viereisessä rakennuksessa sijaitsevaan Tru-

ben Leipomon myymälään on saattanut uskaltautua yksittäisiä opiskelijoita kahville 

oppituntien välissä. Nyt saattaa olla tilanteita, jossa kahville on lähdössä niin Valma-, 

kuin Telma-oppilaita useampia yhdessä. Tämä viestittää jo yhteishengen ja me-henki-

syyden olemassaolosta. Luokan joka perjantain viimeinen oppitunti ennen viikonlop-

pua on pyhitetty rennolle olemiselle ja pelaamiselle. Lukukauden alussa yrityksistä 

huolimatta rento oleminen ja pelaaminen eivät toteutuneet. Nuoret hakeutuivat omiin 

oloihinsa mieluummin kuin olisivat vuorovaikuttaneet ja tehneet asioita yhdessä tois-

ten opiskelijoiden tai henkilökunnan kanssa. Viimeisimmät perjantait ovat kuluneet 

intensiivisten UNO-pelien ja biljardin merkeissä. UNO-korttipelistä on muodostunut 

hieno opiskelijoita yhdistävä tekijä. Opiskelijat ohjaavat ja auttavat niin toisiaan, kuin 

uusia pelaajia. Myös yksittäiset biljardi-pelit ohjaajan kanssa ovat vaihtuneet 3–4 hen-

gen opiskelija vetoiseksi pelaamiseksi. 

Arkisissa tilanteissa havainnointi on tuottanut tuloksia esimerkiksi tilanteissa, joissa 

Valma-opiskelijat auttavat Telma-opiskelijoita. Tätä ei tapahtunut aikaisemmin. Oli 

kyse sitten yhdessä kahvien keittämisestä tai tarjottimen kantamisesta ruokalassa. 

Myös koulupäivien päätteeksi on tullut säännölliset opiskelijoiden väliset henkilökoh-

taisesti toimitettavat hyvästit ja toivotukset ”nähdään huomenna!”-huudot. Näitä huu-

toja kuului aluksi pelkästään henkilökunnan suusta. 

Hieno esimerkki ryhmän koheesion muodostumisesta on kolmen päivän pituinen kou-

lutuskokeilu Liperin Ammattiopisto Luovilla. Retkellä oli 7 opiskelijaa ja 2 ohjaajaa. 

Oppilaita oli niin Valma-, kuin Telma-luokilta ja he jakaantuivat Liperissä neljälle eri 

koulutusalalle kokeiluihin. Matkan alkurytmit olivat kovin negatiiviset, monet opiske-

lijat ilmoittivat suoraan, etteivät he haluaisi lähteä retkelle eivätkä varsinkaan olla yötä 

poissa kotoa. Ensimmäisten päivien jälkeen epätietoisuus ja negatiivinen asenne oli 

poissa kokonaan ja opiskelijoista huokui into kuulua koulutuskokeiluryhmään. He 

tunsivat olevansa tärkeä osa ryhmää. Onnistumisien siivittämänä retkeltä palattaessa 

negatiivisia ajatuksia ei enää opiskelijoilla ollut ja ajatus, ettei retkelle olisi halunnut 

lähteä muuttunut ideaksi vielä pidemmän retken järjestämisestä yhdessä. 
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Havainnointien ja kyselyjen tuloksia voi hyvin rinnastaa toisiinsa, sillä ne tukevat toi-

nen toisiaan. Molemmista pystyy havaitsemaan, kuinka tilanne on parantunut luku-

vuoden kuluessa. Havainnoinneissa se ilmenee vuorovaikutuksen paranemisena ja 

luokkahengen muodostumisena. Kyselyissä se ilmenee uusien kavereiden muodostu-

misena, luokkalaisten kanssa paremmin toimeen tulemisena, halukkuutena omatoi-

misesti ehdottaa uusia retkiä tai tekemistä luokkalaisten kanssa. 

7 KEHITYSEHDOTUKSET 

Kyselyjen tulosten, kuvioiden (12,13,14,16,17 & 18) ja havaintojen pohjalta tehdyn ana-

lyysin tuloksena on, että opiskelijat ja henkilökunta kokevat yhteiset retket positiivi-

sesti vaikuttavan luokan ilmapiiriin. Kuviossa (14) tulee myös hyvin esille, kuinka oma-

tahtoisesti tulevia retkiä halutaan ehdottaa ja niihin halutaan myös vaikuttaa. Täten 

näen järkeväksi toteuttaa opiskelijoiden kanssa yhteistyössä tehtävän ”reissulaatikon”. 

Reissulaatikko on tarkoitus joko askarrella tai jopa nikkaroida opiskelijoiden kanssa, 

jolloin he itse pääsevät myös vaikuttamaan lopputulokseen ja tekemään työstä oman 

näköisensä. Luokassa on jo lasipurkki, jonka periaatteena on, että opiskelijat saavat 

ehdottaa omia kappaleita lapulle ja laittaa lapun purkkiin. Joka aamu purkista otetaan 

yksi kappale ja tämä kyseinen kappale kuunnellaan koko luokan kesken. Reissulaati-

kon idea olisi tuttu jo opiskelijoille entuudestaan. Opiskelija saisi itse kirjoittaa lapulle, 

että missä hän haluaisi seuraavan kerran käydä retkeilemässä, tutustumassa tai esi-

merkiksi kokeilemassa jotakin uutta. Oppilaiden laput voisi kerran viikossa tarkastaa 

ja kirjata ylös. Seuraavia retkiä suunnitellessa opiskelijoiden omatoimisesti tuomat eh-

dotukset ja ajatukset toimivat hyvinä suuntaviivojen antajina. 

Tulevia ryhmäyttämisiä ja jatkoa ajatellen ehdotan, että ryhmäytyspäivät vietäisiin 

aina ulos ja luontoon. Monikossa ryhmäytyspäivät, sillä tähän tulisi panostaa ja paljon. 

Ei yksinkertaisesti riitä, että koulun alkaessa erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille 

pidettäisiin yksi ryhmäytyspäivä, jolloin he tutustuisivat pintaraapaisulla oman luokan 

kanssaopiskelijoihin. Ensimmäisten viikkojen tai jopa kuukauden ajalle olisi mahtavaa 

miettiä retkiä, jolloin ryhmäytymisprosessia saataisiin pitkäjänteisesti ja yhtenäisesti 

vietyä eteenpäin. Tämähän ei tietysti tarkoita sitä, etteikö normaalia kouluopetusta 

voisi muina aikoina olla. Kunhan ryhmäytystoimet olisivat muuta kuin yhden päivän 

kokonaisuus. 
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Vaikka opinnäytetyö tuottikin positiivisen lopputuloksen ryhmäytymisen suhteen, niin 

viimeisenä kehitysehdotuksena on Valma- ja Telma-luokkien erilleen vieminen. Joko 

niin, että on omat Valma- ja Telma-luokat, tai sitten pelkästään toinen luokista. Päivit-

täistä työtä varten tarvittavan suunnittelutyön määrä on runsas ja yhdistetty luokka on 

vaikea niin työntekijöille kuin opiskelijoillekin. Opintojen tavoitteiden ollessa kaukana 

toisistaan, oppituntien suunnittelu on varsin haastavaa. Se mikä kuuluu Valma-opin-

toihin, ei kuulu Telmalle ja sama toisin päin. Viikoittaista arkea ja rytmiä ajatellen tar-

vittaisiin kaksi erillistä lukujärjestystä yhden sijaan. Kun Valma-opiskelijoille suunni-

tellaan pakollisia oppitunteja, niin on samalla suunniteltava, että minne ja mitä teke-

mään Telma-opiskelijat viedään, etteivät he ole tunnilla samaan aikaan. Tilanne on 

haastava ja muutosta pyritään henkilökunnan kanssa ajamaan eteenpäin. 

8 POHDINTA 

Ryhmäyttämisen tärkeys on ehdottomasti tuotu opinnäytetyön aikana esille. Varsin-

kin, kun kyseessä on erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret, niin siihen on syytä kiin-

nittää huomiota entistä enemmän. Intensiivisen ryhmäyttämisen avulla saadaan yk-

sittäisistä nuorista, joilla on usein huonoja kokemuksia koulumaailmasta, toimiva ja 

yhtenäinen luokka. Nuoria, joilla aikaisemmissa kouluissa ei välttämättä ole ollut ys-

täviä tai heidän erilaisuuttaan ei olla hyväksytty, pääsevät osaksi yhtenäistä luokkaa ja 

saavat koulukavereita ja jopa ystäviä vapaa-ajalle. Kulunut syksylukukausi osoitti 

myös poikkeustilasta riippumatta, kuinka vanhasta poiketen voidaan muodostaa uutta 

toimivaa käytäntöä. Ryhmäytystilanteet vietiin kokonaan ulos ja tulos oli erinomainen. 

Koska Luovilla on mahdollista toteuttaa ryhmäyttämistilanteet vapaasti ja luovuutta 

käyttäen, niin miksi näin ei toimisi jatkossakin. Luokanopettaja on ilmaissut, että ”kos-

kaan ei ole ollut näin hyvää luokkahenkeä”, joka on mielestäni todella hyvä lopputulos 

nykyhetken ja pandemian huomioon ottaen. 

Vaikka luokan ryhmäyttäminen onnistui paremmin kuin alussa saattoi odottaa, niin 

silti luokan sisällä on ollut ongelmia. Luokka on nyt jaettu Valma-/Telma-luokaksi. 

Liitteen (3) mukaisesti Valma-luokalla on 7 oppilasta ja Telma-luokalla 5 oppilasta. 

Kyseessä on uusi kokeilu Kuopion toimipisteellä eikä vastaavanlaista luokkajakoa ole 

ollut aikaisemmin. Ongelmaksi on muodostunut niin opiskelijoiden taitotasojen hurja 
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eroavaisuus kuin opetussuunnitelmien erilaisuudet. Alkuvaikeuksien voittamisen, eri-

laisuuden hyväksymisen ja suvaitsevaisuuden saavuttamisen jälkeen yhteisluokka on 

lopulta toiminut yllättävän hyvin. Tosin kesken ryhmäytymisprosessia oppilaiden val-

tava eroavaisuus oli nousemassa pienimuotoiseksi naureskelun aiheeksi joidenkin op-

pilaiden kohdalla, mutta tähän nopeasti puuttumalla asiat saatiin ohjattua oikeaan 

suuntaan. Luokassa on myös pystynyt toteuttamaan piilomenetelmänä piilotutoroin-

tia. Tällä tarkoitetaan tilanteita, jossa työpareina toimivat Valma- ja Telma-opiskelijat 

ja Valma-opiskelija auttaa ja ohjaa Telma-opiskelijaa. Piilotutorointi on tuottanut he-

delmää ja Telma-opiskelijoiden auttamisesta on tullut osa arkipäivää osalle Valma-

opiskelijoista. 

Seuraava haaste luokkajaossa on suuri vaihtuvuus. Telma-opintoja suoritetaan yleensä 

2–3 vuotta, kun Valma-opintoja suoritetaan 0,5–1 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

joidenkin Telma-opiskelijoiden kohdalla luokkaryhmä vaihtuu opiskeluiden aikana to-

della monta kertaa ja he käyvät ryhmäytyksen läpi aina luokan uusiutuessa. Kun kou-

luissa on vielä tämän lisäksi käytössä jatkuva haku, joka tarkoittaa sitä, että uusia op-

pilaita saattaa tulla kesken lukukautta luokalle, on opiskelijoiden kouluarki yhtä ryh-

mäprosessista toiseen siirtymistä. 

Yhteisöpedagogin toimialaa ajatellen opinnäytetyö sopii siihen hyvin. Vaikka kyseessä 

on nuorisotyön koulutusohjelma niin miksi sitä ei voisi soveltaa koulussa tapahtuviin 

vuorovaikutustilanteisiin. Yhteisönä opinnäytetyössä toimii koulumaailman luokka, 

jota yhteisöpedagogikoulutuksesta opituilla tiedoilla ja taidoilla lähdetään muovaa-

maan toivottuun suuntaan. Koulu työympäristönä yhteisöpedagogille on oman koke-

muksen mukaan todella toimiva yhtälö. 

Viimeisenä pohdintana itse opinnäytetyön ja työn onnistumisesta. Mielestäni lähtö-

kohdat työn tekemiselle olivat jo suhteellisen tukalat. Maailmalla jyllää globaali pan-

demia ja maailmanlaajuinen hätätila on meneillään, koulukenttä elää murroksessa 

pandemian mukana ja tiukkoja sääntöjä turvallisuudesta tulee jatkuvasti ja samaan 

aikaan toiminta lähiopetuksessa on hyvin epävarmaa. Tähän kaikkeen lisätään erityi-

sen tuen tarpeessa olevia nuoria, jotka aloittavat opintonsa uudessa koulussa. Lähtö-

kohdallisesti tilanne oli kaikkea muuta kuin toivottava ja ihanteellinen. Myös loppu-

työn melkeinpä pakottamalla löytäminen ja keksiminen eivät myöskään sovi kuvioon 
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hyvin. Ymmärrettävästi työpaikalla ei hirveästi ole ylimääräisiä resursseja käytettä-

väksi opiskelijan lopputyötä varten, kun muu ympärillä tapahtuva jatkuva muutos syö 

niitä. Lopputyön suoritustapa ja käytettävät menetelmät myös muuttuivat useaan ot-

teeseen työn aikana, tilanteiden eläessä toimintatapoja muutettiin. Haastattelut vaih-

dettiin kyselyihin, benchmarkkaus vaihtui osallistuvaan havainnointiin, sisällä tapah-

tuvat ryhmäytystuokiot vaihtuivat ryhmäytysretkiksi ulkokohteisiin. Kaiken tämän 

muutoksen keskeltä lopputuloksena on muodostunut erityisen tuen tarvitseville nuo-

rille ryhmäytymistarkoitukseen toimivat retkikohteet ja nuorten omatoimiseen vaikut-

tamiseen valikoitunut reissulaatikko, johon he voivat ehdottaa tulevia retkikohteita. 

Työn voi todeta vaikeuksien kautta onnistuneeksi. 
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